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1. A FAANYAG TARTÓSSÁGA 
 
 A faanyag tartósságán azt az időtartamot értjük, amely alatt a 
faanyag alapvető fizikai, mechanikai tulajdonságait, vegyi 
összetételét jelentős változások nélkül megtartja. Beépített 
szerkezet esetében ez az időtartam megegyezik a szerkezet teljes 
tönkremenetelének időtartamával, azaz amíg olyan állapotba nem 
kerül, hogy eredeti funkcióját már nem tudja ellátni. Ebben az 
állapotában a szerkezet cserére szorul, mert faanyagvédelmi 
eljárásokkal a faanyag további élettartamát nem lehet vagy gazdasági 
megfontolások miatt nem érdemes növelni. A faanyag tartóssága 
rendkívül összetett tényezők együttes hatása, amely a fából készült 
szerkezetek gazdaságosságát és biztonsággal történő 
alkalmazásának időtartamát alapvetően befolyásolja. A faanyag 
tartósságát befolyásoló tényezőket a későbbiekben részletesen 
tárgyaljuk. 
 
A fa kivágásának pillanatától a teljes megsemmisüléséig a faanyag 
állaga, műszaki tulajdonságai különböző sebességgel, de 
folyamatosan romlanak. A felhasználás során lényegében kivesszük 
a faanyagot a természet anyag-energia körforgásából, és azt 
szeretnénk elérni, hogy a „romlás” időtartama minél hosszabb legyen.  
 
Külön kell választani az elméleti tartósságot, amelynek időtartama 
alatt minden károsító hatást kiküszöbölünk, és a gyakorlati 
tartósságot. Az elméleti tartósság feltételei kizárólag laboratóriumi 
körülmények között biztosíthatók, ezért csak a gyakorlati tartóssággal 
foglalkozunk. Elsősorban a faanyag gyakorlati tartósságára 
legnagyobb hatást gyakorló biotikus károsítókkal (gombákkal, 
rovarokkal) szembeni ellenállás, továbbá ezt az ellenállást elősegítő 
kémiai védelem szempontjából tekintjük át a számunkra lényeges 
faanyag-tulajdonságokat, valamint a feldolgozás és felhasználás 
körülményeit.  
 
A faanyagvédelem alatt a faanyag tartósságának fokozása 
érdekében kifejtett tudatos tevékenységek összességét értjük. 
 
A beépített faanyag élettartamát alapvetően a faanyag természetes 
tartóssága és a veszélyeztetettségi osztály (a faanyagot körülvevő 
környezet) együttesen határozza meg (1. ábra). Ha a felhasználás 
során kevésbé tartós faanyagot építenek be, vagy a faanyag 
nedvesebb körülmények közé kerül, akkor csak védőkezeléssel 
(kémiai védelemmel) biztosítható a megkívánt élettartam. Úgy is 
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növelhető az élettartam, ha tartósabb faanyagot, pl. fenyő helyett 
akácot alkalmazunk. Az egész rendszer visszafelé is igaz, mert ha 
egy oszlopvéget a nem fölbe ásunk, hanem betontuskóra helyezett 
tartóvassal földtől elemeljük (a 4. veszélyeztetettségi osztályból a 3.-
ba, melyről később részletesen szó lesz), akkor az oszlop várható 
élettartama meg fog duplázódni. Mindezt, mint egy keret körülveszi a 
szabályozási környezet, amelynek alapján az előbbiek mellett 
különféle egyéb előírásokat (pl. kötelező védelmi intézkedéseket) is 
be kell tartani. 
 
Az előbbi meghatározás teljes mértékben csak a farontó gombára 
igaz, mert az épületekben jelentős károkat okozó házicincér, 
kopogóbogarak, és a szijácsbogár akár 8-10%-os nedvességtartalmú 
faanyagban is képes szaporodni. Ezek a rovarok az épületek belső 
terében is életképesek. Beltérben is gyakori látvány cincérek, 
kopogóbogarak által megtámadott szarufa, vagy lambéria. 
 
Ahhoz, hogy valamely anyag (nem csak faanyag, lehet kő, fa, fém 
stb.) védelméről beszélhessünk, az alábbi lépéseket kell 
végiggondolnunk. 
 
Meg kell ismernünk: 

 a védendő anyagot, annak alapvető tulajdonságait és a 
tulajdonságok változásait, 

 az anyagot körbevevő környezetet, a klimatikus viszonyokat, 

 a károsítókat, károsítás várható mértékét, mechanizmusát, 

 a védelemhez felhasználható anyagokat, az anyagok 
tulajdonságait és hatásait,  

 ki kell választani a védőszer felvitelére alkalmas 
leghatékonyabb technológiát, figyelembe véve a környezeti 
korlátokat. 
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1. ábra. Faanyagok tartóssági mátrixa 
 

Mivel a faanyagvédelmi kurzus átfogó előismeretek (faanyagismeret, 
fakémia, mechanika, stb.) meglétét feltételezi, ezért a továbbiakban 
csak a kémiai védelem szempontjából lényeges összefüggéseket 
emeljük ki. A farontó rovarok és gombák élettanával, fajtáival és a 
kezelési technológiákkal ebben a jegyzetben nem foglakozunk. 
Tárgyaljuk viszont a kémiai védelem szempontjából lényeges 
faanyag-szerkezeti és klimatikus tényezőket. 
 

1.1. A faanyag felépítése 
 
Az általunk használt faanyag elhalt növény szára (törzse). Élő 
állapotban biológiai funkciója volt, hogy tartsa a lombozatot, elemelje 
a talajtól, és szállítsa a tápoldatokat gyökértől a levelekhez. Fordított 
irányban az „elkészített” cukrokat szállította a felhasználás helyére, a 
törzsben raktározta, átalakította. A faanyag nem tömör anyag, mint 
például egy kristályokból álló fém, hanem, ha mikroszkóp alatt 
megnézzük, egymással kapcsolatban lévő, „egymáshoz ragasztott” 
hossz- és keresztirányú csövecskékből (sejtekből) áll. A fafajtól, és a 
vizsgált résznek a törzsben elfoglalt helyétől függően ezek az átjáró 
kapuk (pl. udvaros gödörkék, létrás áttörések stb.) egy része zárt, 
eltömődött, de túlnyomó részben nyitottak.  
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Faanyagvédelmi szempontból ennek azért nagy a jelentősége, mert 
ezekbe a sejtekbe a víz is behatolhat, és ideális körülményeket 
teremt a (gomba)károsítók számára. Ebből a szerkezeti felépítésből 
adódóan a faanyag károsodása nem csak egy határrétegen történik, 
mint pl. a fémek elektrokémiai korróziójánál, hanem széles sávban, 
sokszor a teljes keresztmetszetben. Tehát az a jó védőszer, amely 
ugyanezen az úton mélyen beszívódik, vagy valamely eljárással (pl. 
nagynyomású telítéssel) mélyen be tudjuk juttatni a faanyag 
belsejébe. Ideális védelem lenne, ha teljes keresztmetszeten a 
sejtfalak felületét egyenletesen be tudnánk vonni védőszerrel. 
(Sajnos ezt még nyomás alatti telítéssel sem tudjuk elérni, mert a 
faanyag változatos szerkezetéből adódóan egyenetlen a 
védőszereloszlás, és nagy keresztmetszetű választékokat technikai 
okokból sem tudjuk áttelíteni.) A 2. ábra a fa makroszkopikus 
felépítését mutatja.  
 

 
 

2. ábra. Feketefenyő (Pinus nigra) elektronmikroszkópos képe 

/6./ 
 
A felhasználás szempontjából a fa legfontosabb része a fatest, mely 
a kéregből és a farészből áll. A farészből készül az iparilag 
hasznosított fa, a faanyag.  
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A faanyag esetében három vágásfelületet szoktunk 
megkülönböztetni: A kereszt (bütü), húr- és a sugárirányú felületet. A 
fa hossztengelyére merőleges a kereszt- vagy bütümetszet. A 
hossztengelyen áthaladó sugárirányú sík adja a sugárirányú vagy 
radiális metszetet. A hossztengellyel párhuzamos, a sugárirányra 
merőleges sík a húrirányú vagy tangenciális metszet. A 
védőszerfelvétel szempontjából fontos megjegyezni, hogy a bütü 
felületen 5-10-szer több vizet és védőszert képes felvenni a faanyag, 
mint a másik két irányban. Egy faszerkezet esetében a bütü felület 
aránya általában 5% alatt van, de ezen a bütü felületen keresztül 
fertőződik meg gombák által legkönnyebben a faanyag. 
 

 
 

3. ábra. A fatest felépítése. B-bél; Bs-bélsugár; Éh-évgyűrű 

határ; Gya-gyantajárat; K-kéreg; Ka-kambium;nyP-nyári pászta; tP-

tavaszi pászta /11/ 
 
A fatest bütüjén két élesen elkülönülő rész látható: a kéreg- és a 
farész. Mi csak a farésszel foglalkozunk. A farész külső része a 
szijács. A szijácson belüli rész a geszt, amelynek központi része a 
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bél. A szijács és geszt aránya a fafajra jellemző. A geszt és a szijács 
határa sok esetben nem látható, mint pl. a bükknél. A 
faanyagvédelem szempontjából ezt a két farészt el kell különíteni, 
mert a szijács kevésbé tartós, mint a geszt, a geszt viszont kevesebb 
védőszert tud felvenni, mint a szíjács. 
 
A farész keresztmetszetén láthatók az évgyűrűk, amelyek a fa 
évenkénti növekedését jelenítik meg. Két fő részből állnak: a lazább 
szövetű korai (tavaszi) pásztából és a sűrűbb szövetű kései (nyári) 
pásztából. A bélből a kéreg irányában sugarasan haladó vonalak a 
bélsugarak, melyek feladata a keresztirányú tápanyagszállítás és 
raktározás. A tavaszi pászta lazább szerkezete nagyobb 
védőszerfelvételt tesz lehetővé. Fűrészeléskor a külső felületen 
bélsugarak és hosszirányban szállító sejtek is átvágásra kerülnek. 
Ezek a félig nyitott sejtek képezik a védőszer behatolás első 
lépcsőjét. 
 

1.2. A faanyag víztartalma 
 
A faanyagnak a faanyagvédelem szempontjából lényeges 
tulajdonsága, hogy higroszkópos, és a mesterségesen létrehozott 
abszolút száraz állapotot kivéve mindig tartalmaz valamennyi vizet, 
amely a gombák vagy a rovarok életműködéséhez elengedhetetlen. 
Ez a víz lehet a sejtfalba kötött, vagy szabad állapotú. A faanyag 
higroszkópos tulajdonsága révén függetlenül attól, hogy szárazabb 
vagy nedvesebb volt, mindig a környezeti állapotnak megfelelő 
egyensúlyi nedvességtartalomra áll be. Ezt a tulajdonságát nem 
tudjuk megváltoztatni, de bizonyos modifikációs eljárásokkal 
hidrofóbbá tehető a faanyag. 
 
A gombák és rovarok életműködéséhez tápanyagra (faanyagra), 
oxigénre, megfelelő hőmérsékletre (az optimális hőmérséklet gombák 
esetén többnyire 18-24°C) és vízre van szükség. A vízhez ezek a 
szervezetek a faanyag szöveteiben tárolt szabad és kötött víz 
formájában jutnak hozzá. A faanyag kiszárításával, azaz a 
létfontosságú víz csökkentésével a gombák, rovarok életműködése 
lelassul, majd leáll. Sok esetben a faanyag kiszárításával vagy - 
épületek esetében - a beázási hely megszüntetésével megállítható az 
anyag gyors tönkremenetele, a fertőzés elterjedése. Tehát a 
kiszárítás vegyszermentes, környezetbarát faanyagvédelmi 
eljárásnak is tekinthető. A felhasználás helyén nem mindig tudjuk a 
faanyagot a víztől teljes mértékben elzárni. Mivel a kiszárított faanyag 
a környezeti állapotának megfelelő egyensúlyi nedvességtartalomra 
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visszanedvesedik, faanyagvédelmi szempontból nagyon fontos a 
faanyagok víztartalmi fokának ismerete, ellenőrzése, valamint a 
vonatkozó előírások betartása és betartatása. 
 
A faanyagokban bekövetkező változások a faanyag 
nedvességtartalmának ún. víztartalmi fokozatokban való megjelölését 
tették szükségessé. Az egyes víztartalmi fokozatok által jelzett 
fanedvességi állapotok a fa tulajdonságait különbözőképpen 
befolyásolják. A gombák és rovarok pedig az adott fajra jellemző 
víztartalmi határok között képesek megélni, szaporodni. /38/ 
 

Abszolút száraz állapot: A faanyagok mesterséges szárításával 
érhető el. Ebben az állapotban a faanyag nedvességtartalma 0%. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ez az állapot a faanyagok higroszkópos 
tulajdonsága folytán gyorsan megváltozik. 

Szobaszáraz állapot: A faanyagnak olyan száraz állapota, amely 
20°C szobahőmérséklet és 45% relatív légnedvesség mellett alakul 
ki. A faanyagok víztartalma ez esetben 8-9%. A tölgy és cser 
parkettát elterjedten fertőző szijácsbogarak (más néven 
falisztbogarak) álcái szobaszáraz faanyagban is még élénken fúrnak. 

Légszáraz állapot: Ez nettó 15% víztartalomnak felel meg. Az újabb 
anyagvizsgálati szabványok Európában 12%-ban állapították meg a 
„légszáraz” megjelölésű víztartalmi fokot. Ez a szárazsági állapot 
biztosítja a falisztbogarak optimális fejlődését. 

Félszáraz állapot: Ha a faanyagot 20-24%-os víztartalomra szárítjuk, 
akkor félszáraz állapotú faanyagot kapunk. Ez megfelel az erdei 
rakodókon száradt faanyagok nedvességtartalmának. A 
kopogóbogarak e víztartalom mellett jól fejlődnek. 

Félnedves állapot: A félszáraz és az élőnedves közötti állapot. 
Víztartalmi fokot illetően ez kb. nettó 40 ± 10%-nak felel meg. Ez az 
állapot a penészgombáknak és a faanyagot elszínező gombáknak 
igen kedvező életfeltételt biztosít. 

Élőnedves állapot: Az élőfa nedvességi állapota fajonként és egyéb 
adottságok szerint változó. Fülledést és kékülést okozó gombák 
megtelepedésére rendkívül alkalmas. 

Abszolút nedves állapot: Ez alatt a sejtüregek teljes telítettségét 
értjük. Ez az állapot csak huzamosabb víz alatti tárolással érhető el. 
A sejtüregeket is teljesen kitöltő szabad vagy cseppfolyós víz 
mennyisége az egyes fafajokban eltérő lehet. Abszolút nedves 
állapotban a faanyagok élettartama – a szerves anyagok 
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élettartamához viszonyítva – szinte határtalan, mert a behatoló víz a 
faanyagból a levegőt (oxigént) kiszorítja. Levegő nélkül pedig a 
farontó szervezetek nem képesek élni. A víz alatti tárolás 
hatásosságára példa Velence, ahol több mint ezer éve facölöpökre 
építkeznek. Itt csak azok a faanyagok károsodnak, amelyek a vízszint 
változása miatt időnként szárazra kerülnek. 
 
A faanyagvédőszerek szempontjából a nedvességtartalom fontos 
tényező. A telítésnél a sejtüregekben lévő víz helyére juttatjuk be a 
védőszeroldatot. Könnyen belátható, ha az üregek tele vannak 
szabadvízzel, azaz nagyon nedves a faanyag, akkor nem lehet 
telíteni. Ha nagyon száraz (10% alatt), akkor a sejtmembránok 
annyira letapadnak, hogy ezeken a kapukon csak nehezen tud a 
telítő oldat áthatolni. Ezért az optimális telítési nedvességtartalom 15-
25% között van. Ha nedves vagy fagyott fa felületére kenünk fel 
védőszert, az nem lesz hatékony, mert nem tud a faanyagba 
beszívódni, kötődni a fa rostjaihoz, és így az első eső könnyen 
lemoshatja a felületről. 
 

1.3. A faanyag kémiai összetétele 
 
A faanyag gyakorlatilag sejtfalakból áll, amelyek lényegében négy 
vegyület(csoportra) osztható:  

 cellulózra,  

 hemicellulózokra (arabán, galaktán, xilán, mannán stb.),  

 ligninre,  

 extrakt (csersav, gyanta, olaj, fehérje, színező stb.) 
anyagokra. 

 
A faanyag úgy is felfogható, mint egy „természetes vasbeton”, ahol a 
vas szerepét a nagy húzószilárdságú cellulóz, a beton szerepét pedig 
az amorf lignin tölti be. A cellulóznak a faanyag szilárdságában döntő 
szerepe van, ráadásul a legtöbb károsító szervezet ezt az anyagot 
támadja meg. Mint a 4. ábrán látható, ha egy gomba „elfogyasztja” a 
cellulózt, akkor csak a nagyrészt barna, lignint tartalmazó, könnyen 
morzsolható anyag marad vissza.  
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4.  ábra. Barna korhadást okozó gomba által bontott, köbösen 

repedezett, morzsolható faanyag (Király B.) 
A ß-D-glükóz molekulák polikondenzációs (vízkilépéses) 
összekapcsolódása révén vízben oldhatatlan lánccá, cellulózzá 
kapcsolódnak össze. Így kialakul egy nagy lánchosszúságú 
poliszaharid („cukor”), amelyet csak azért nem tudunk elfogyasztani, 
mert nekünk embereknek nincsenek olyan enzimjeink, valamint nem 
termelünk olyan savakat (pl. oxálsavat, mint a gombák), amelyek a 
hosszú cukorláncot feldarabolva vízben oldhatóvá, emészthetővé 
tennék. A faanyagvédőszerek is ezen a mechanizmuson keresztül 
hatnak: gátolják az enzimek működését, amikor a gomba nem csak 
az oldott állapotú cukrot, hanem vele együtt a védőszert is felveszi. 
Farontó rovarok esetében a rovar emésztőcsatornájában a lebontási 
folyamat szintén enzimek hatására megy végbe. 
 

1.4. A faanyag tartóssága 
 

1.4.1. Szöveti felépítés 

 
A fafaj önmagában alapvetően meghatározza a faanyag tartósságát, 
de az egyes fatörzsön belül és a különböző termőhelyről származó 
faanyagok között lényeges eltérés lehetséges. A faanyagok 
kiválasztásával, válogatásával növelhetjük az élettartamot, amikor jó 
minőségű, fahibáktól mentes, sűrű szöveti felépítésű anyagot 
használunk fel. 
 
Minden fafajra igaz, hogy a geszt tartósabb, mint a szijács. Az előző 
részben a faanyagok tartósságát a geszt tartóssága alapján 
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osztályoztuk, de a hengeres fa mindig, a fűrészipari termék a legtöbb 
esetben tartalmaz szijácsot is. Csak a tartósabb geszt felhasználása 
az alacsony geszthányadú fák esetében nem gazdaságos, ill. a 
fiatalabb választékok feldolgozása esetén nem is lehetséges. A 
szijács és a geszt tartóssága között fajonként lényeges eltérés 
lehetséges. Például az akác néhány évgyűrű szélességű szijácsának 
tartóssága harmada-negyede a gesztjének. A fenyők esetében a 
geszt 20-40%-kal tartósabb és egyben szilárdabb is, mint a szijács. A 
gombák és a rovarok a könnyebben hozzáférhető és felvehető, 
tápanyagokban gazdagabb szijácsot jobban kedvelik, és a károsodás 
is elsősorban itt jelentkezik, illetve kezdődik. 
 
Minden fával foglalkozó ember ismeri például az északi vagy magas 
hegyvidéki erdei fenyő (ahogy sokan ismerik, a „borovi”), és az alföldi, 
tápanyagokban gazdag termőhelyen nőtt erdeifenyő közti 
különbséget. A zord éghajlati körülmények (rövid vegetációs időszak) 
között nőtt, keskeny, egyenletes évgyűrűjű faanyag sokkal tartósabb, 
szilárdabb és jobban megmunkálható, mint az alföldről származó, 
jóllehet ugyanahhoz a fafajhoz tartoznak.  
 
A sűrűség nem egyértelműen határozza meg a tartósságot, de 
azonos fafaj két egyede közül az a tartósabb, amelyik nagyobb 
sűrűséggel rendelkezik. A faanyag sűrűségét a szövetszerkezeten 
kívül jelentősen befolyásolják a fába berakódott inkrusztáló, 
gesztesítő agyagok, valamint a fenyőknél a gyantatartalom. Az 
erdőben megfigyelhető, hogy a gyantásabb tuskó tovább ellenáll a 
talajfelszínen optimális körülmények közt élő farontó szervezeteknek, 
mint a gyantában szegényebb társa. A látszólag ép, de a gombák 
által megtámadott faanyag sűrűsége az egészségeshez képest 
jelentősen csökkenhet. A sűrűségcsökkenés mindig 
szilárdságcsökkenéssel jár együtt. 
 
Azt a helyet, ahol a gombák spórái, gombafonalai a fatestbe hatolnak, 
fertőzési kapunak nevezzük. Ez élőfa esetében a kéreg valamilyen 
okból bekövetkező sérülése, beépített faanyagnál pedig nedvesedés 
lehet. (Egy tetőszerkezeten pl. az a pont szokott lenni, ahol a héjalás 
hibája miatt a szerkezet nedvesedik.) A vízfelvétel sebessége a fa 
szövetének anatómiai irányaival függ össze. Mint már a korábbiakban 
is említettük, a faanyag bütüirányban 5-10-szer gyorsabban veszi fel 
a nedvességet, ezért ebből az irányból sokkal könnyebben fertőződik 
meg.  
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Nagyon fontos tehát a bütü megfelelő, alapos védelme. Ha a 
fatelepen a faanyagot (jó esetben) védőkezelik, a helyszínen a 
méretre vágás során az egyik védett bütürészt biztosan levágják, és 
általában csapokat, lapolásokat, furatokat is kialakítanak. Nagyon 
fontos, hogy az így védetlenné váló felületeken a védőkezelést 
megismételjék, hogy a szilárdságilag amúgy is gyengített helyeken ne 
nyíljanak fertőzési kapuk.  
 

1.4.2. Fafajok természetes tartóssága 

 

A hazai szempontból fontosabb fafajaink gesztjének a farontó 
gombákkal szembeni ellenálló képességének (természetes 
tartósságának) osztályozása az MSZ EN 350-2:1998 „A fa és a fa 

alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. 2. rész: 

Egyes jelentős európai fafajok természetes tartósságára és kezelhetőségére 

vonatkozó útmutató” c. szabvány alapján a következő: 

 

 
1. nagyon tartós (ide sorolható gesztű fafajunk nincs); 
1-2. átmenet a nagyon tartós és a tartós között (akác); 
2. tartós (tiszafa, kocsányos- és kocsánytalan tölgy, 

szelídgesztenye); 
3. közepesen tartós (csertölgy, dió); 
3-4. átmenet a közepesen és gyengén tartós között (erdei-, 

vörös-, duglászfenyő); 
4. gyengén tartós (luc-, jegenye-, feketefenyő; szilek); 
5. nem tartós (bükk, gyertyán, vadgesztenye, kőrisek, 

nyárak, juharok, nyírek, égerek, hársak). 
 
 
Valamennyi fafaj szijácsát a „nem tartós” osztályba kell sorolni, 
továbbá ide sorolandók azok a fatermékek, amelyeken nem 
különböztethető meg a geszt és a szíjács, vagy az az elem, amelyen 
a szíjács aránya a geszthez képest nagyobb, mint 10%. A 
veszélyeztetettségi osztályokat később részletesen tárgyaljuk. 
 
Az alábbi két táblázatban nagyobb keresztmetszetű faanyagok 
tapasztalati értékeken alapuló tartósságát határozták meg. 
Természetesen ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek és az 
adott környezetben a tartóssági értékek jelentősen eltérhetnek. 
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1. táblázat. A fafajok faanyagának tartóssága 

eltérő felhasználási helyen (csak tájékoztató 

jellegű; Gyarmati Béla nyomán) /11/ 
 
 

Tartósság mértéke és a fafaj 

Tartósság években 

szabadban a talajjal épületben 
száraz 
helyen 

víz alatt 
érintkezve 

nem 
érintkezve 

Igen tartósak: akác, tölgy, 
gesztenye, vörösfenyő 

10-20 60-80 500-1000 500 

Tartósak: fekete- és 
erdeifenyő, szil stb. 

7-18 50-80 500-1000 500 

Kevésbé tartósak: luc-, 
jegenyefenyő, kőris 

4-5 10-40 120-700 70 

Nem tartósak: bükk, gyertyán, 
juharok stb. 

2-5 5-35 60-70 50 

  
 
 

2. táblázat. A farontó gombákkal szembeni 

tartósság fokozatai, osztályai (a gesztre 

vonatkozóan és a vizsgálati próbatestek 

megfelelő állapotának időtartama, illetve 

tömegvesztesége alapján, EN 113) /12/ 
 

Tartóssági 
osztály 

Tartósság 
szabadban 

Tömegveszteség 
laboratóriumban (%) 

1. több, mint 13 év kevesebb, mint 1% 

2. 8 és 13 év között 1-től 5%-ig 

3. 5 és 8 év között 5-től 15%-ig 

4. 3 és 5 év között 15-től 25%-ig 

5. 3 évnél kevesebb több, mint 25% 
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1.5. A faanyagok kezelhetősége 
 
A faanyagok kezelhetősége (telíthetősége) és természetes 
tartóssága között szoros összefüggés van. A „nagyon tartós”, vagy 
„tartós” faanyag gesztjébe nem tud behatolni sem a víz, sem a telítő 
oldat, viszont gomba is nehezen él meg benne, mert egyrészt 
szüksége van vízre, másrészt a berakódott gesztesítő anyagok 
gátolják a fejlődését. A faanyag vízáteresztő képessége, a védőszer 
behatolásával szembeni ellenállása anatómiai felépítésének és 
állapotának függvénye, amit a vonatkozó szabvány (MSZ EN 350-
2:1998) a telítőfolyadék nyomással dolgozó technológiáknál elérhető 
behatolással közelít meg, és négy „telíthetőségi" fokozatba sorol (az 
MSZ EN 351-1 „R”-rel jelöli ezeket az értékeket): 
 

1. könnyen kezelhető, a folyadéknyomás segítségével nehézség 
nélkül áttelíthető; 

2. közepesen kezelhető, egyszerűen telíthető, a fenyőféléknél 2-3 
óra alatt elérhető 6-8 mm-es behatolás, a lombfák 
edényeinek nagy része megtelik; 

3. nehezen kezelhető, a telítés nehézkes, hosszú időt igényel, 
néha nagyon nehéz 3-6 mm közötti behatolást elérni; 

4. rendkívül nehezen kezelhető, szinte lehetetlen telíteni, a fa 
hosszú idő alatt is csak kevés folyadékot vesz fel, a behatolás 
rostirányban is nagyon kicsi. 

 
A gyakorlatban fontosabb hazai fafajaink gesztjének és szíjácsának 
telíthetősége a kővetkező osztályokba sorolható (két osztálynál 
jelzettek a kedvezőtlenebbe sorolva).A védőszer-behatolás 
követelményi kategóriái és minősítése az MSZ EN 351-1 jelölése 
szerint (lásd még a 25. ábrát is):  
 
P1 és P2 behatolási követelmény; nincs 
3  a szijácsban, a rostirányra merőlegesen a 

behatolás legalább 
3 mm, a rostirányban legalább 40 mm; 

P4 és P5  a szijácsban, a rostra merőlegesen legalább 6 
mm,  
   rostirányban legalább 50 mm;  
P6  a szijácsban, a rostra merőlegesen legalább 12 mm; 
P7... P10  a teljes szíjács telítve van; vagy legalább 20 mm-

es a behatolás. 
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3. táblázat. A fafajok kezelhetősége 

(telíthetősége), gyakorlati nem szabványos 

elnevéssel megadva/38/ 
 

Faanyag Telíthetőség 

Fenyő félék 

lucfenyő rossz 

erdeifenyő 
szijács 
 geszt 

jó 
közepes 

feketefenyő szijács  
geszt 

közepes 
rossz 

vörösfenyő 
szijács  
geszt 

jó 
rossz 

jegenyefenyő  közepes 

Lombos fafajok 

tölgy 
szijács  
geszt 

nagyon jó 
rossz 

cser 
szijács  
geszt 

nagyon jó 
közepes 

bükk nagyon jó 

nyár jó 

kőris, hárs közepes 

éger, nyír jó 

juharok közepes 

fűz rossz 

 

 

5. ábra. Védőszer-beszívódás bütüfelületről.  

Hasított felület 1 órás áztatás után. (Király B.) /13/ 
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1.6. A faanyagot érő hatások  
 
Mint a bevezetőben is említettük, a faanyag a „kevésbé tartós” 
építőanyagok közé tartozik. A kitermelés során a természet örök anyag-
energia körforgásából kivesszük, hogy saját céljainkra, így pl. építési 
célra is használjuk.  
 
Fából készítünk teljes épületet vagy épületrészeket. Az épületbe 
beépített faanyagot (mint valamennyi más építési anyagot is) különféle 
hatások érik, amelyeket mi károsító hatásoknak nevezünk, de 
tulajdonképpen csak a faanyagunk lebomlását segítik elő, és 
igyekeznek visszajuttatni a fent említett körforgásba.   
 
Ezek a hatások lehetnek: 
  

 fizikai,  

 kémiai, 

 biológiai hatások. 
 
A fizikai hatások között meg kell említeni nedvességet és az ennek 
következtében létrejövő méretváltozásokat. A nedvesedés adódhat 
csapadékvízből, páralecsapódásból, talajpárából, de származhat 
beázásból, csőrepedésből is. A fizikai hatások közé soroljuk a 
hőmérséklet ingadozását, a nap (UV) sugárzását, mechanikai 
igénybevételből adódó roncsolódást, szélben szálló anyagok koptató 
hatását, feszültségek kialakulását. Fizikai és kémiai hatás végül az 
égés is, amiről később részletesen lesz szó.  
 
A kémiai hatásoknál a legjelentősebb a csapadékvízben oldott anyagok 
(savas eső), a szálló porból kioldódó anyagok, valamint a használatból 
adódó vegyi anyagok hatása. 
 
A fizikai és kémiai hatások mellett jelentős az élőlények (gombák, 
rovarok) által okozott (biotikus) kár, amely néhány hónap, év alatt 
tönkreteheti azt a faszerkezetet, amelyet esetleg száz évnél is 
hosszabb időre szántak. Vizes környezetben baktériumok is ronthatják 
a faanyag állagát, de algák, mohák és zuzmók is mind pusztítják a 
szerkezeteket.  
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1.7. A fizikai faanyagvédelem lehetőségei  
 
A faanyagvédelem nemcsak kémiai védelmet jelenthet, hanem fizikait 
is. A szerkezetek kialakításnál törekedni kell annak 
megakadályozására, hogy a gombák és egyes rovarok egyik 
életfeltételét képező víz megfelelő mennyiségben a faanyagra és a fa 
belsejébe juthasson. A faanyagvédelem a tervezőasztalon kezdődik, 
és a megfelelő minőségű és fafajú anyag kiválasztásával folytatódik. 
Pl. földbe ásott oszlopokhoz lehetőleg tölgyet, akácot használunk. 
 
A rovarok egy része a kéreg alá rakja petéit, ezért fontos fizikai 
védelem a kéregmaradványok eltávolítása. El kell távolítani a kérget 
a kémiai védelemre nem szánt faanyagról, de el kell távolítani a 
kérget a vegyszeres védőkezelés előtt is. Kezelés után ugyanis a 
kéreg hamar leesik a fáról, és az alatta lévő védetlen, tápanyagokban 
gazdag farész vonzza a rovarokat és a gombákat. Kérges anyagot 
azért sem lehet kezelni, mert nehezen hatol át rajta a védőszer. 
Lehetőség szerint törekedni kell a gesztes farész használatára, mivel 
tartósabb, mint a szijács, s egyes rovarok a gesztet nem támadják 
meg.  
 
Fontos a faanyag nedvességtartalmának csökkentése is. Általános 
szabály, hogy arra a nedvességtartalomra kell leszárítani a 
faanyagot, amennyi a felhasználás helyén az egyensúlyi 
nedvességtartalom lesz.  
 
Fontos megjegyezni, hogy a faanyagok felhasználásánál ki kell várni 
a biológiai folyamatok teljes leállását. Mesterséges szárítással ugyan 
a nedvességtartalom viszonylag gyorsan elfogadható mértékűre 
csökkenthető, ám a sejtek deformálódása tovább folytatódhat, ezért 
jelentős szerkezeti elváltozások léphetnek fel. 
 
Lényeges szempont a faszerkezetek kiképzése is. A szerkezetet úgy 
kell kialakítani, hogy a víz gyorsan lefolyjon róla. Kültéri faszerkezetek 
fölé lehetőleg kerüljön tető. A faházak esetén széles ereszt kell 
kialakítani, hogy megvédje a falazatot a csapó esőtől és a lábazati 
felverődéstől. Az épületben lévő faanyag az aljzatból, falból ne tudjon 
nedvességet felszívni, ezért kerülni kell a faanyag aljzattal való 
közvetlen érintkezését. (Faoszlopokat pl. tornácnál, a földtől 
elemelve, fém lábra kell helyezni stb.) 
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Gyakran keletkeztek károk például abból, hogy fóliával „dunsztkötést” 
létesítettek a faszerkezet egyes elemei köré, és a páralecsapódás, 
valamint az épületbe más módon bejutott víz nem tudott elpárologni. 
A nedves mikroklíma következtében rövid idő alatt intenzív 
gombafertőzés alakult ki. Tágabb értelemben a fizikai védelem 
eszközei közé sorolható a festés, lakkozás is, amely bizonyos 
mértékig akadályozza a faanyag nedvességfelvételét. 
 
Fontos a fűrészáru helyes és szakszerű tárolása. A kékülés, a 
penészesedés legfőbb oka, hogy a rönköket felfűrészelésük után 
még nedvesen és tömören összerakva tárolják. Helytelen, ha a 
különféle faipari választékokat nem megfelelően leszárított állapotban 
építik be a szerkezetbe, és ott már nem, vagy csak nagyon lassan tud 
kiszáradni. Hiba, ha a tárolás során megázik a faanyag, és nem tud 
rövid idő alatt kiszáradni. A kékülés ellen lehet védekezni. A 
fűrészárut alaposan meg kell tisztítani mindenféle szennyeződéstől, 
fűrészportól a felvágás után minél előbb laza rakatokban, szellősen 
kell máglyázni, eső ellen takarást kell biztosítani. A kékülés teljes 
kizárása érdekében átmeneti védelmet biztosító védőszerbe mártható 
a faanyag, de ez már átvezet kémiai védelem területére. 
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6. ábra. A védőhatás fokozásának eszköze a széles eresz és a 

vaslábra helyezett tornácoszlop (www.bedofahaz.hu.) 
 

1.8. A faanyagot körülvevő klimatikus környezet 
 
A védőszer kiválasztásakor fontos szempont, hogy milyen 
veszélyeztetettségi (kitettségi) területre kerül a faanyag, milyenek 
lesznek a felhasználás körülményei a tárolás, szállítás, és a 
felhasználás során. 
 
Az MSZ EN 335-1:2007 sz. „A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 

A felhasználási osztályok meghatározása. 2. rész: Általános 

meghatározások” c. szabvány öt veszélyeztetettségi osztályt határoz 

meg a különféle használati körülményektől függően.  A szabvány az 
egyes körülményekhez tartozó biológiai károsítókat is feltünteti.  
 

1.  veszélyeztetettségi osztály 
 A fa- és a faalapú termékek fedett, száraz helyen vannak, az 
időjárástól védett módon, nedvesedésnek nincsenek kitéve. A 
faanyag nedvességtartalma nem haladja meg a 20%-ot. A 
faanyagot nem támadják meg a gombák, de a rovarok és a 



27 

 

termeszek (Európában csak kis területeken behurcolás folytán 
vannak jelen) károsítása lehetséges. Célszerű mázolásos vagy 
szórásos favédelem (beltéri faanyagok). 
 
2.  veszélyeztetettségi osztály 
A fa- és a faalapú termékek beltérben, vagy fedett, időjárástól 
védett helyen vannak, de nem zárt körülmények között. A 
környezeti légnedvesség esetenként, de nem állandóan van jelen, 
azonban nem zárható ki a felnedvesedés, páralecsapódás 
lehetősége. A faanyag nedvességtartalma esetenként 
meghaladja a 20%-ot. Az esetleg nem légszáraz faanyagot 
megtámadhatják a felületi elszíneződést okozó gombák és a 
penészgombák, valamint a rovarok. A rovarkárosítás veszélye 
hasonló, mint az 1. osztálynál. Célszerű mázolásos vagy 
szórásos védelem (pl. padlástéri ácsszerkezeteknél). 
 
3.  veszélyeztetettségi osztály 
A fa- és a faalapú termékek szabadban vannak, kitéve az időjárás 
hatásainak, talajjal lehetnek érintkezésben, de a talajjal 
közvetlenül nem érintkezve is. (A 335-2:2006 szabvány további 
két részt különböztet még meg, 3.1. kültérben, talaj feletti 
(közvetlen esőtől) védett és 3.2. kültérben, talaj feletti védelem 
nélküli faanyagokra vonatkozó alosztályt). Talajjal nem érintkezve 
esetenként a faanyag nedvességtartalma meghaladja a 20%-ot, 
talajjal érintkezve gyakran meghaladja a 20%-ot. Gyakori a 
gomba- és a rovarkárosítás. Védőkezelés szükséges a fa 
rostjaihoz kötődő védőszerrel, 8 órán túli áztatással (pl. földdel 
nem érintkező termékek, könnyűszerkezetes házak talpgerendái, 
boronafalas házak, teraszburkolatok). 
 
4. veszélyeztetettségi osztály 
A fa- és a faalapú termékek gyakran, túlnyomóan, vagy tartósan 
talajjal, vagy édesvízzel érintkeznek, így nedvesedésnek szinte 
állandóan ki vannak téve. (A 335-2: 2006 szabvány itt is további 
két részt különböztet még meg, 4.1. kültérben, talajjal való 
érintkezést és 4.2. kültérben, talajjal, vízzel intenzíven történő 
érintkezést). A faanyag nedvességtartalma lényegesen 20% fölött 
van. Farontó gombák károsítása, illetve a rovarrágás gyakori. 
Bizonyos földrajzi környezetben a termeszek is problémát 
jelenthetnek. Telítési eljárással végzett faanyagvédelem 
szükséges (pl. szabadban lévő oszlopok, kerítések elemei).  
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5.  veszélyeztetettségi osztály 
A fa- és a faalapú termékek tartósan sós víz hatásának vannak 
kitéve. A faanyag nedvességtartalma állandóan 20% fölött van. A 
fő probléma a tengeri gerinctelen élőlények károsítása. Bizonyos 
szerkezetek (pl. kikötői oszlopok víz feletti részei károsító 
rovaroknak ki lehetnek téve. Telítési eljárással végzett 
faanyagvédelem szükséges.  

 

4. táblázat. A különböző veszélyeztetettségi 

osztályokon belül előforduló biológiai 

károsítók a faanyag nedvességtartalmi 

változásainak függvényében /35/ 

 

   

Veszélyez-
tetettségi 
osztály 

Faanyag 
nedvesség-

tartalma 

Biológiai károsítók előfordulása 

Farontó 
gombák 

Rovarok Termeszek 
Tengeri 

károsítók 

1. 
max. 
20% 

- + ++ - 

2. 
esetenként 
> 20% 

+
a 

+ ++ - 

3. 
esetenként, 
vagy gyakran 
> 20% 

+
a
 + ++ - 

4. 
túlnyomóan, 
vagy állandóan 
>2 0% 

+
b
 + ++ - 

5. 
tartósan 
> 20% 

+
b
 +

c
 ++

c
 + 

  
+       Európában mindenütt jelen van 
++     Európában csak helyileg van jelen 
+a      minőségromlást, felületi elszíneződést okoznak (felületi 

elszíneződést okozó  gombák, bazídiumos gombák) 
+b     minőségromlást, felületi elszíneződést,valamint lágy korhadást 

okoznak (felületi elszíneződést okozó gombák, bazídiumos és 
lágy korhadást okozó gombák) 

++c   bizonyos részegységek víz feletti része ki lehet téve a fában 
járatokat készítő rovarok (beleértve a termeszek) támadásának 

  
Farontó bogarak Európa nagy részén élnek, de a károsítás veszélye 
és mértéke nagyon különböző lehet. A Magyarországon 
leggyakrabban alkalmazott lucfenyő esetében például minden 
veszélyeztetettségi osztályban ajánlott a kémiai védelem. Más fafajok 
esetében a 2. és annál magasabb veszélyeztetettségi osztályba 
kerülő faanyagot kell kémiai védelemben részesíteni. Fontos 
szempont, hogy Magyarországon hosszabb a vegetációs idő, mint az 
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északi-, pl. a skandináv országokban, így a faszerkezeteket 
lényegesen hosszabb időszakon keresztül támadják a farontó 
rovarok. Kétség esetén helyi szakértő véleményének kikérése több 
mint ajánlott. A klímaváltozásnak ezen a téren is lesznek nehezen 
megjósolható következményei. A veszélyeztetettségi és tartóssági 
osztály közti összefüggésre, Gyarmati Béla nyomán bemutatott 5. 
táblázat azonban elsősorban gombákra lehet iránymutatónak 
elfogadni, de rovarok estében nem elfogadható, hisz 1. 
veszélyeztetettségi osztályban a 3-5 tartóssági osztályba tarozó 
faanyagok nem védettek a farontó rovarok ellen. 
 

5. táblázat. Az egyes fafajoknak a különböző 

veszélyeztetettségi (kitettségi) osztályokban 

alkalmazandó kezelésére útmutató a 

természetes tartósságuk mértékének 

függvényében. /12/ 
 

Veszélyeztetettségi 
osztály 

Tartóssági osztály 

1 2 3 4 5 

1 O O O O O 

2 O O O (O) (O) 

3 O O O (O)-(x) (O)-(x) 

4 O (O) (X) X X 

5 O (X) (X) X X 

 
O   a természetes tartósság elegendő 
(O) a természetes tartósság elegendő, de egyes használati 

körülményekhez védőkezelés szükséges  
(O)-(x) a természetes tartósság általában elegendő, de a fafajtól, a 

higroszkóposságtól és a rendeltetés szerinti használat 
körülményeitől függően védőkezelés szükséges lehet 

(X) védőszeres kezelés általában javasolt, de egyes rendeltetés 
szerinti használati körülmények között a természetes 
tartósság elegendő lehet 

X védőszeres kezelés szükséges   
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2. A FAANYAGVÉDELEMMEL ÉS A 

FAANYAGVÉDŐSZEREKKEL 

ÖSSZEFÜGGŐ JOGI SZABÁLYOZÁS 
 
Mielőtt még rátérnénk a faanyagvédőszerek tárgyalására, meg kell 
ismerni, hogy egyáltalán milyen hatóanyagokkal és milyen előírások 
betartása mellett szabad faanyagvédelmi munkát végezni. A 
későbbiek során a jogszabályi rendszer meghatározásait használva 
csak azokkal a hatóanyagokkal (védőszerekkel) foglalkozunk, 
amelyeket a szabályozás megenged. A jogszabályi rendszer 
rendkívül gyorsan változik, havonta jelennek meg módosítások, ezért 
természetesen az alábbi összefoglaló a jelenlegi (a kézirat 
lezárásának időpontjában hatályban lévő) jogszabályokat 
tartalmazza. Célszerű nyomon követni a változásokat. 
 
A 245/1997 (XII.20.) kormányrendelettel eltörölt akkori 
földművelésügyi minisztériumi felügyelet megszüntetése óta a 
faanyagvédelem jogi háttere, a faanyagvédőszerek szabályozása 
gyökeresen megváltozott. A változáshoz az is hozzájárult, hogy 
időközben az EU teljes jogú tagjai lettünk, és így ránk nézve az 
Európai Bizottság rendeletei kötelező érvényűek. A faanyagvédelem 
tárgyalásának hármas egysége (károsítók, védőszerek, védőkezelési 
technológiák) továbbra is megmaradt, de a súlypontok eltolódtak, és 
új elemek jelentek meg a faanyagvédelemben. Megjelentek a 
modifikált faanyagok, a környezet- és egészségvédelem a 
szabályozásban soha nem látott hangsúlyt kapott. A köznapi 
értelemben vett faanyagvédelem, azaz a faanyag „sárga méreggel” 
történő lekenése helyett ma már egyre inkább a faanyag 
tartósságának fokozásáról beszélünk, amely egy komplexebb 
fogalomkör, és magában foglalja a faanyag természetes tartósságát, 
a faanyagot körülvevő környezetet, valamint a faanyag tartósságának 
növelésére tett valamennyi intézkedést, beleértve a kémiai 
faanyagvédelmet is. Tehát a faszerkezet teljes életútjának vizsgálata 
került előtérbe.  
 
Igazából gyökeres változás azonban a faanyagvédőszerek terén 
következett be. A szakértők túlnyomó része a faanyagvédelemben 
alapműnek számító Gyarmati–Igmándy–Pagony féle 
Faanyagvédelem című könyvből sajátította el a faanyagvédelem 
alapjait. Ez a könyv (a telítőanyagok kivételével, mert azok más 
kategóriába tartoznak) kb. 150 faanyagvédelmi hatóanyagot említ, 
amelyek közül mindössze 6 db olyan, amelyet ma is fel lehet 
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használni. /15/ Az egyébként még mindig alapműnek számító könyv 
idevágó egyes fejezetei tehát teljesen korszerűtlenné váltak. 
 
Mivel a faanyagvédőszerek használatához kapcsolódó teljes 
szabályozás sok ezer oldalas joganyag ismertetését tenné 
szükségessé, amire több kötet is kevés lenne, megpróbáljuk röviden 
összefoglalni a legfontosabb előírásokat. Csak a faanyagvédelmet és 
a faanyagvédőszereket közvetetten és közvetlenül érintő előírásokkal 
foglalkozunk. Ezek az előírások érintik a tervezőket, az ácsokat, a 
faszerkezet- és készház-építőket, a faanyagvédelmi a szakértőket, a 
faanyagvédőszer-gyártókat és - forgalmazókat, a faanyagvédelmi 
kivitelezőket, valamint a fatelepeket, amelyek védőkezelt (áztatott) 
faanyagot forgalmaznak. Egyszóval mindenkit érint, aki akár szabad 
térre, akár épületekbe beépített faanyaggal kapcsolatba kerül. 
 
A faanyagvédőszereket két csoportra kell osztani: zárt technológiás 
telítőanyagokra és egyéb faanyagvédőszerekre. Bár nem pontos 
kifejezés, de az érthetőség érdekében az utóbbiakat „általános 
felhasználású” védőszereknek nevezzük. A továbbiakban ezzel az 
utóbbi kategóriával foglalkozunk.  
 
A szabályozások is két csoportra oszthatók, az egyik csoportba a 
beépített faanyagok védelmével, tartóssági követelményével 
összefüggő előírások, míg a másik csoportba a faanyagvédőszerrel, 
mint anyaggal kapcsolatos előírások tartoznak. A két területen 
nagyon sok az átfedés. 
 

2.1. A faanyagvédelem szabályozása 
 

2.1.1. Országos Településrendezési Szabályzat (OTÉK) 

 
Az alaptörvény az Erdőtörvény (első kiadása /1961. évi VII. törvény/, 

amelyet azután többször módosítottak). Ezen törvény alapján adták ki 
a 9001/1982. (MÉM. É. 23.) számú Faanyagvédelmi Szabályzatot. A 

faanyagvédőszerek forgalomba hozatalának engedélyezését 
korábban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM), 
később a Földművelésügyi Minisztérium (FM) látta el. Az átszervezés 
során az 1988-as jogszabály kivette a faanyagvédelmet a FM 
felügyelete alól, anélkül, hogy más minisztérium felügyelete alá 
helyezte volna. Az új erdőtörvény már nem tartalmazta a 
Faanyagvédelmi Szabályzatot. A faanyagvédelem, amely az 
erdészet, az elsődleges faipar és az építőipar területéhez tartozik, így 
gazdátlan terület maradt. Ez tükröződik az építési rendeletekben is. 
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Az 1961-es Erdőtörvény visszavonásával az annak mellékletét 
képező Faanyagvédelmi Szabályzat kötelező használata is hatályon 
kívül került. Mivel új nem készült, használata nem kötelező, de 
ajánlott, a szabályzatban leírt metodikák továbbra is használhatók és 
használatban vannak. Csak egyet említsünk: a Faanyagvédelmi 
Szabályzat 3.2. pontja kimondja, hogy „a vizsgálat feladata a károsítás 

tényének ellenőrzése, valószínű okának és mértékének megállapítása, a 

gomba- és rovarfaj (fajok) meghatározása, valamint a megszüntető védelem 

lehetőségeinek és módjának kidolgozása”. A szakértők a faszerkezetek 
vizsgálatánál ma is e szerint járnak el „hallgatólagosan”.  
 
A faanyagvédelem, főleg a kémiai faanyavédelem jogi háttere 
sokáig bizonytalan volt, de mára már ezt is egyértelműen 
szabályozták. A 182/2008 (VII.14). Kormányrendelettel módosított 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az „Országos településrendezési 

és építési követelményekről”, közismert nevén az OTÉK, 53. § (5) 

pontja a következőket írja:  
 
„Faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a faanyagvédelemre 

vonatkozó szabványoknak, vagy azzal egyenértékű védelmet biztosító 

előírásoknak megfelelő gombamentesítő, illetőleg rovarkár elleni kezelés 

után szabad beépíteni.” 

 
Mit jelent a szabványokkal egyenértékű védelem? Pl. a gombák 
esetében MSZ EN 599-1 útmutatásainak megfelelően, az EN 113 
számú vizsgálati szabvány szerint vizsgálva, akkor tekinthető egy 
faanyag megfelelően védőkezeltnek, ha a gombatenyészetre 
helyezett próbatest tömegvesztesége 16 hét után kevesebb, mint 
MSZ EN 599-1 veszélyeztetettségi osztályonként előírt érték. Az 
így meghatározott védőszermennyiséget kell felhordani a felületre és 
az ÉMI is ezt a követeli meg. Az MSZ EN 599-1 szerint az I. 
veszélyeztetettségi osztályban csak rovarok elleni védelemről kell 
gondoskodni.  
 
 Rovarok esetében farontó rovaronként különböző szabványok 
foglakoznak a megkívánt rovarölő hatással. Ezt a területet nem 
ismertetjük részletesen, mert Magyarországon nincs 
faanyagvédőszerek minősítésére alkalmas laboratóriumi 
rovarpopuláció.  

 
A kötelező védőkezelés előírásában az OTÉK megfogalmazása 
nem teljesen pontos, mert pl. a parkettát nem szoktuk 
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faanyagvédőszerrel kezelni, de a jogszabály egyértelműen 
fogalmaz, és minden esetben előírja a kezelést (kémiai vagy ezzel 
egyenértékű védelmet). Ez alól csak kémiai védelemmel 
egyenértékű, speciális megoldások jelentenek kivételt. Jogilag 
ezekben az estekben sem arról van szó, hogy nem kell kémiai 
védelem, csak a beépítési rendszer garantál egyfajta védelmet, 
amely következtében a kockázat olyan alacsony, hogy elhagyható a 
kémiai védelem. Ez a mindenütt kötelező kémiai védelem a 
korábban megismert gyakorlatot (lásd az 5. táblázatot) is felborítja. 
 
Az MSZ EN 599-1: 2000 szabvány az 1. veszélyeztetettségi 
osztályban (beltérben) feltételezi a rovarok támadását, s előírja a 
kémiai védelmet. A szabványban említett házicincér, a közönséges 
kopogóbogár (halálórája) és barna szijácsbogár a 8-10% 
nedvességtartamú faanyagot is megtámadja. Valóban életképesek 
ezek a rovarok beltérben is, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy 
rovarkárok jelentős része száraz faanyagban található. Mivel az új 
OTÉK az EU által felülvizsgált, elfogadott egyik legfontosabb építési 
alaprendelet, és ennek alapján adják ki az építési engedélyeket, 
betartása és betartatása mindenki számára KÖTELEZŐ! Erről a 
későbbi fejezetekben még szót ejtünk. 
 
A következő két pontra a könnyűszerkezetes faházakat építők 
figyelmét hívjuk fel:  
 
OTÉK 57. § (1) Az építményt és részeit védeni kell az állékonyságot és a 

rendeltetésszerű használatot veszélyeztető vegyi, korróziós és biológiai 

hatásoktól, továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, 

csapadékvíz, üzemi víz, pára stb.) káros hatásaival szemben. 

 

OTÉK 59. § (3) Faanyagú tartószerkezeten annak légzését gátló bevonat, 

burkolat nem alkalmazható. 

 
2.1.2. Favázas építési és gerendaházas készletek európai 

műszaki engedélyezésének útmutatói (ETAG-ok) 

 
A favázas építési rendszerekkel azért is kell külön foglakoznunk, mert 
jelentős fejlődésen mennek keresztül és az ezen a területen 
felhasznált, beépített faanyag mennyisége rohamosan nő.  
 
Az ETAG 007 (Favázas építési készletek) és az ETAG 012 
(Gerendaházak építési készletek), és az Európai Műszaki 
Engedélyek készítésének útmutatói kapcsolódnak a témához.  
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Az Útmutatók az építésben használt favázas építési készletek 
teljesítőképességi követelményeit, a teljesítőképesség vizsgálatára 
használt igazolási módszereket, a rendeltetésszerű felhasználás 
során tanúsított teljesítőképesség értékelési módszereit és a 
készletek feltételezett tervezési, s az építményekbe történő 
beszerelési feltételeit állapítják meg. Nézzük meg, szó szerint mit 
mondanak ezek az előírások a tartósságról. /9, 10/ 
 
ETAG 007 - 5.7.1 Tartóssági szempontok  

 
A készlet különböző részeinek becsült élettartamát a jóváhagyó szervnek 

általában a tapasztalatok, és általános ismeretek alapján kell 

meghatároznia, főként azonban a készlet részét képező épületrészek 

vizsgálata alapján. Ehhez a jóváhagyó szervnek figyelembe kell vennie az 

éghajlati viszonyok hatását a favázas építési készlet becsült élettartamának 

értékelésekor. A vonatkozó értékcsökkentő tényezők használata és Európa 

éghajlati szempontból való felosztása tekintetében a tartósságról szóló EC 

Guidance Paper F és az Építési Termékek Irányelvet használhatjuk. A 

favázas építési készletek tartósságával kapcsolatos legfontosabb szempontok 

a következők: 

•  a faanyagokat támadó rovarok, 

•  a faanyagokat támadó gombák, a belső páralecsapódás, vagy a 

külső burkolatba behatoló csapó eső miatti fokozott 

nedvességtartalom esetén, 

•  a fémrögzítők korróziója nedves éghajlati viszonyok esetén. 
A készletben lévő anyagok és alkotóelemek tartósságát az olyan fontosabb 

rontó tényezőknek való ellenállás tekintetében, mint például a nedvesség stb. 

kell értékelni, mindegyik termék esetén, utalva a megfelelő szabványokra.  

A készletben lévő anyagok és alkotóelemek tartósságának értékelésekor nem 

szabad megfeledkezni arról, hogy a tartósságot általában a megfelelő 

tervezés biztosítja a legjobban. A túlzott nedvességtartalmat elsősorban a 

részletek megfelelően gondos tervezésével lehet megakadályozni. A 

fapusztító gombákat illetően csak a lehető legkisebb bizalmunk lehet a 

konzerváló kémiai kezelések iránt.  

 
Fa- és faalapú termékek 

 

A faalapú termékek természetes tartósságát az EN 350-1 és EN 350-2 szerint 

kell meghatározni, és az EN 460 szerint kell kiválasztani az EN 335-1-ben, -

2-ben és –3-ban leírt megfelelő veszélyességi osztályban történő 

alkalmazásra: 
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1.  veszélyességi osztály: A fal és a tetőhéjazat belső részén lévő 

szerkezeti tagok és más alkotóelemek  

2.  veszélyességi osztály: Tetőhéjazat és szellőzött burkolatok 

mögötti tartólécek  

3.  veszélyességi osztály: Az időjárásnak folyamatosan kitett külső 

falburkolatok, szegélyezések stb.  
Amint az EN-335-2 és –3 leszögezi, az építészetben használt, erre érzékeny 

fák rovartámadási kockázata Európa földrajzi régióinak függvénye. Ezért 

lehetséges, hogy bizonyos tagországokban elő van írva a fa és faalapú 

termékek vegyszeres kezelése. Az ilyen kezelésről nyilatkozni kell az ETA-

ban, ha a gyártó emellett dönt. Amennyiben javasolt a konzerváló kezelés, a 

konzerválószert az EN 599-1 és EN 599-2 szerint kell meghatározni és a 

kezelt fának meg kell felelnie az EN 351-szerinti előírásnak, vagy az e 

szabványoknak megfelelő nemzeti osztályozásnak és feliratozásnak.  

 
 
 
ETAG 012 - 5.7.1. Tartóssági szempontok 

 

A rendszer különböző részeinek becsült élettartamát a jóváhagyó szervnek 

általában a tapasztalatok, és általános ismeretek alapján kell értékelnie, 

főként azonban a rendszer részét képező épületrészek vizsgálata alapján. A 

jóváhagyó szervnek figyelembe kell venni az éghajlati viszonyok hatását a 

gerendaház rendszer élettartamának becslésekor. A vonatkozó leértékelő 

tényezők használata és Európa éghajlati szempontból való felosztása 

tekintetében a tartósságról szóló EK Guidance Paper F és az Építési Termék 

Irányelv használható. A gerendaház rendszerek tartósságával kapcsolatos 

legfontosabb szempontok a következők: 

- a faanyagokat támadó rovarok, 

- a faanyagokat támadó gombák a belső kondenzáció, vagy a külső 

burkolatba behatoló csapóeső miatti túl nagy nedvességtartalom miatt, 

- a fém rögzítő elemek korróziója nedves éghajlati viszonyok esetén. 

A külső gerenda gyakran megázik és helyenként 20% feletti 

nedvességtartalmú. Közben a szerkezet száradhat. A jóváhagyó szervnek 

ellenőriznie kell, hogy a mintadarab természetes tartóssága és nedvesség 

átviteli képessége elegendő-e ahhoz, hogy az alkalmankénti nedvesedés ne 

legyen káros. Szükség esetén megfelelő kezelést kell előírni. 

A rendszerben lévő anyagok és alkotóelemek tartósságát az olyan fontosabb 

romlást okozó tényezőknek való ellenállás tekintetében, mint például a 

nedvesség stb. kell értékelni mindegyik termék esetén, utalva a megfelelő 

szabványokra. A használati feltételektől függően megfelelő ragasztási 

módszereket kell használni a ragasztott elemek esetében. 
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7. ábra. Bepenészedett rönkház-szerkezet (Király B.) 
 
A rendszerben lévő anyagok és alkotóelemek tartósságának értékelésekor 

nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tartósságot általában a megfelelő 

tervezés biztosítja a legjobban. A gerendákon nem szabad 

kéregmaradványoknak maradniuk a rovarok támadásának elkerülése 

érdekében. A túlzott nedvességtartalmat elsősorban a részletek megfelelő 

tervezésével lehet megakadályozni. 

 

5.7.1.1 Fa- és faalapú termékek 

 

A faalapú termékek természetes tartósságát az EN 350-1 és EN 350-2 szerint 

kell meghatározni, és az EN 460 szerint kell kiválasztani az EN 335-1-ben és 

EN 335-2-ben leírt megfelelő veszélyességi osztályban történő alkalmazásra. 

Amennyiben javasolt a konzerváló kezelés, a konzerváló szert az EN 599-1 

és EN 599-2 szerint kell meghatározni, és a kezelt fának meg kell felelnie az 

EN 351-1 szerinti előírásnak, vagy az e szabványoknak megfelelő nemzeti 

osztályozásnak és feliratozásnak.  

 

ETAG 012 - 6.7.1 Tartóssági szempontok: 

 

A rendeltetésszerű használattal kapcsolatos esetleges földrajzi korlátokat 

vagy éghajlati övezeteket meg kell adni az ETA-ban, ha a tartósság 

értékelése ezt szükségessé teszi. 

 

6.7.1.1 Fa- és faalapú termékek tartóssága 
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A gerendaházakban lévő fa- és faalapú termékek az EN 335-1 (A fa- és a 

faalapanyagú termékek tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi 

osztályainak meghatározása. 1. rész: Általános meghatározások) 

szabványban megadott következő veszélyességi osztályokba sorolandók: 

1.  veszélyességi osztály: A fal és a tetőborítás belsejében 

elhelyezett szerkezeti elemek és egyéb alkotórészek  

2.  veszélyességi osztály: Átszellőztetett burkolatok mögött 

elhelyezett tetőborítás és lécezés. 

3.  veszélyességi osztály: Időjárásnak folyamatosan kitett külső 

falburkolatok, kiegészítő elemek stb. 
Az EN 335-2 (A fa- és a faalapanyagú termékek tartóssága. A biológiai 

károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 2. rész: 

Alkalmazás tömör faanyagra) és az EN 335-3 (A fa és a fa alapanyagú 

termékek tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak 

meghatározása. 3. rész: Alkalmazás fa alapanyagú lemezekre) 

szabványokban megadottak szerint az építészetben használt, rovartámadásra 

érzékeny fa veszélyeztetettsége Európa földrajzi régióitól függ. Így bizonyos 

tagországokban a fa és a fa-alapú termékek vegyszeres kezelésére lehet 

szükség a rovarok támadásának megakadályozása céljából. Az ilyen kezelést 

közölni kell az ETA-ban, ha a gyártó ezt a lehetőséget választja. 

 
Az ETAG 007 II fejezet (d) pontja foglalkozik az élettartam (tartósság) 
és használhatóság követelményével: 
 
Ebben az Útmutatóban szereplő, vagy hivatkozott előírások, vizsgálati és 

értékelési módszerek azon az alapon készültek, hogy a rendeltetésszerű 

felhasználás esetén a favázas építési készlet feltételezett tervezett élettartama 

50 év. A teherhordó szerkezetek és a hozzáférhetetlen alkotóelemek és 

anyagok esetében, és 25 év az olyan javítható vagy cserélhető alkotóelemek 

és anyagok esetében, mint például a burkolatok, a tetőfedő anyagok, a külső 

borítások és az olyan beépített építőelemek, mint az ablakok és ajtók, 

amennyiben az építési készletet megfelelően használják, és megfelelően 

tartják karban. A rövidebb élettartamra tervezett építőelemek, és anyagok 

használatát egyértelműen fel kell tüntetni az ETA-ban.  

Ezek az előírások a jelenlegi körülményeken, ismereteken és tapasztalatokon 

alapulnak. 

 

A „feltételezett tervezett élettartam” azt jelenti, hogy arra lehet számítani, 

hogy az ETAG-előírásokat követő értékeléskor ennek az élettartamnak az 

eltelte után a tényleges élettartam a szokásos használati feltételek mellett 

sokkal hosszabb lehet az Alapvető Követelményekre kiható nagyobb mérvű 

romlás nélkül. A favázas építési készlet élettartamára vonatkozó jelzések 

nem értelmezhetők a gyártó vagy a jóváhagyó szerv által adott garanciaként.  
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Ezek csak az előírást készítők számára szolgáló olyan eszközként 

tekintendők, amelynek segítségével kiválasztják a favázas építési 

készleteknek megfelelő kritériumait az épület várható, gazdaságilag ésszerű 

élettartamának figyelembe vételével.  

 
Mindezeket figyelembe véve – egyszerűbben megfogalmazva – az 
épületek fából készült, látható, könnyen cserélhető részeinek (pl. nem 
lakott padlásterek faszerkezete, külső faborítások stb.) minimális 
élettartama 25 évben állapítható meg. Az épületszerkezet csak 
megbontással elérhető részeinek (pl. fafödém szerkezetek, 
építőlemezzel borított favázszerkezetek, rönkház falszerkezetek) 
minimális élettartama viszont 50 évben határozható meg. Tehát a 
favázas épületek élettartama megegyezik a faanyagú 
tartószerkezetek élettartamával. A szerkezetet úgy kell elkészíteni, 
hogy ezeken az időtartamokon belül ne legyen szükség az egyes 
elemek cseréjére, vagy megszüntető faanyagvédelemre. Ez a 
legfontosabb alapelv! Ezt a szakmailag reális követelményt más 
faszerkezetekre, (pl. téglából készült családi ház fa tetőszerkezetére) 
is célszerű lenne kiterjeszteni. 
 

 
 

8. ábra. Nagypanelos rendszerű készházgyár gyártósora 

 (Király B.) 
 
Láthatjuk, hogy nem találunk egyértelmű utalást arra, hogy hol és 
milyen mértékű kémiai védelmet kell alkalmazni az egyes szerkezeti 
elemeknél. Az ETAG például védelem szempontjából nem 
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különbözteti meg a faház talpgerendáit a ház többi részén található 
faanyagú szerkezeti elemtől, pedig lényegesen erősebb károsító 
hatásnak vannak kitéve. Nem írja elő tételesen a tennivalókat. A 
tervezőnek kell biztosítania, hogy bármelyik elem a lehető 
legalacsonyabb veszélyeztetettségi osztályba kerüljön, és annak 
feleljen meg a védelem.  
 
Az ETAG a tervezőre bízza a védelmet, de előírja, hogy védelem 
elsősorban fizikai védelem legyen: „a túlzott nedvességtartalmat 
elsősorban a részletek megfelelően gondos tervezésével lehet 
megakadályozni.”  
 
Magyarán nem tartja elfogadhatónak, hogy bármilyen okból egy 
szerkezeti elem úgy kerüljön beépítésre, hogy faanyagvédelmi 
szempontból veszélyeztetett legyen, és védelmét kizárólag 
vegyszeres kezelés biztosítsa. Erre utal a „fapusztító gombákat 

illetően csak a lehető legkisebb bizalmunk lehet a konzerváló kémiai 
kezelések iránt” kitétel. 
  
A helyzetet bonyolítja, hogy az ETAG-ok meglehetősen liberális 
előírásai nem egészen illeszkednek a vonatkozó szabványokhoz:  
 
Például az MSZ EN 599-1: 2000 szabvány 1. veszélyeztetettségi 
osztályban feltételezi a rovarok támadását, s kötelezően előírja a 
kémiai védelmet. Ugyanekkor az ETAG részéről az „így bizonyos 
tagországokban a f-a és a faalapú termékek vegyszeres kezelésére 
lehet szükség a rovarok támadásának megakadályozása céljából” 
megengedő kitétel, az illető tagországra bízza, hogy előírja-e, a 
vegyszeres kezelést vagy sem. Eltérő szabályozás gyakorlatban 
komoly problémát jelent, ha pl. egy Nyugat-Európában készült 
készház-szerkezetet kívánnak Magyarországon felépíteni. 
 
Eközben tudjuk, hogy a szabványban említett házicincér, a 
közönséges kopogóbogár (halálórája) és barna szijácsbogár a 10% 
nedvességtartamú faanyagot valóban megtámadja. Tudjuk továbbá, 
hogy a vegetációs idő Magyarországon hosszabb, mint az északi 
területeken, ezért a rovarok hosszabb időn keresztül támadhatják a 
faanyagot. (Lásd: 1.8. fejezetet) 
 
Következésképpen helyes az ÉMI állásfoglalása, amely szerint a 
faszerkezetű építési rendszernél a kémiai védelem csak a következő 
estekben hagyható el (pontosabban fogalmazva az alább felsorolt 
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estekben a gomba- és rovarkárosodás kockázata olyan alacsony, 
hogy a kémiai védelem elhagyható). 
 
Nagypanelos építési rendszerek esetén, ha: 
 

 A panelban a faanyag megfelelő rétegrendű fóliával védve, 
zártan kerül beépítésre. 

 Teljesen kész panelszerkezetet szállítanak ki az építés 
helyszínére és továbbiakban, semmilyen vizes technológiát 
(vakolást stb.) nem alkalmaznak az épületen. 

 A kiszállítás, a felállítás, az épület zárttá tétele, tetővel történő 
ellátása max. 3 napon belül megtörténik. 

 Az épület felállítása alatt biztosítják, hogy semmilyen módon 
nem kaphat esőt a szerkezet. 

 Valamennyi beépített faanyagot mesterséges szárítással 
(60°C-os konvekciós vagy vákuum, alacsony hőmérsékletű 
(30-40°C-os) kondenzációs szárítás nem megfelelő) szárítóval 
11 ± 2% nedvességtartalomra leszárították. A rovarok és a 
gombák elpusztításához legalább 60°C szükséges (lásd 
raklapok sterilizálása, FAO ISPM 15. sz. előírás). A rétegelt 
ragasztott szerkezetek mindenkor megfelelnek, mert a nedves 
fa eleve nem ragasztható, és így kizárt, hogy neves legyen a 
ragasztott szerkezet. 

 A beépített faanyagból hossztoldással kiejtik a kékült, 
rovarrágott, kéregbenövéses stb. darabokat. A gyalulás nem 
faanyagvédelmi, tartóssági tényező. 

 A talpgerendák esetén tartósabb faanyagot (pl. tölgyet, 
vörösfenyőt) alkalmaznak. 

 Pontosan vizsgálják, dokumentálják, és lehetővé teszik, hogy 
az ÉMI ellenőrizhesse a panelkészítés, felállítás minden 
fázisát, továbbá ezeket az előírásokat rögzítik az 
engedélyezett készház-rendszer ÉME-jében is. 

 
A fenti enyhítések nem vonatkoznak, kispanelos technológiákra, 
kültéri faborításokra, lépcsőkre, fakorlátokra stb. valamint olyan 
faszerkezeti elemekre, pl. padlásterek tetőszerkezeti anyagaira, ahol 
a fenti zárt panelszerkezet nem biztosítható és utólagos 
felnedvesedés, rovar- és gombafertőződés veszélye fennáll. 
Helyszínen szerelt, elemekből helyszínen felállított vázszerkezetes 
építések esetében sem biztosíthatók a fent felsorolt enyhítési 
körülmények. Az OTÉK előírásainak megfelelően minden esetben 
szükséges a megelőző kémiai faanyagvédelem.  
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A védőkezeléshez csak olyan faanyagvédőszerek alkalmazhatók, 
amelyeket az ÉMI megfelelő technológia és koncentráció mellett erre 
a célra alkalmasnak talált, és rendelkeznek érvényes Építőipari 
Műszaki Engedéllyel, ÉME-vel ill. Alkalmazástechnikai 
Bizonyítvánnyal, ÁTB-vel. Ezen dokumentumokról a 2.2.5. fejezetben 
majd részletesen beszélünk. 
 

 

 
 

9. ábra. Nagypanelos rendszerrel készült készház (Király B.) 
 

2.1.3. Az építési termékek műszaki követelményei 

 
„Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 

szabályairól” szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, 

amelynek értelmében az építési célra faanyagok és a gomba- és 
rovar elleni megelőző hatású védőszerrel kezelt faanyagok is építési 
terméknek minősülnek. A rendelet szabályozza az építési anyagok 
minősítését.  
 
Az a felhasználó, aki érvényes minősítéssel rendelkező védőszert 
használ, garanciát kap arra vonatkozóan, hogy az adott helyre 
megfelelő hatású védőszert alkalmazott, a szer hatóanyagai 
nincsenek tiltólistán. Előrelépést jelent, hogy ma már számos 
építkezésen csak olyan védőszert engednek felhasználni, amely 
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rendelkezik ÉME-vel, vagy ATB-vel, sőt az engedély másolatát is 
csatolni kell a műszaki átadási dokumentációhoz. 
 
A fenti rendelet 4. számú melléklet 2. ii. (4) pontja alapján a 
védőszerrel kezelt fűrészáruról Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot 
kell kiadni, amelynek az alábbi adatokat és információkat minden 
esetben tartalmaznia kell: 
 
a)  az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba 

hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, azonosító jelét 
(márkajelét) és címét; 

 b)  az építési termék rendeltetési célját és az azonosításához 
szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát, 
mennyiségét; 

c)  azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, 
amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat 
kiadásra került (ide kell beírni a faanyagvédőszer Építőipari 
Megfelelőség Engedélyének /ÉME/ számát),  

d)  azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési 
termék vizsgálattal igazoltan megfelel; 

 e)   a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét; 
 f)  a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat 

aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását; 
g)  a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás 

dátumát, a kiállító cégszerű aláírását. 
 
Sajnos a „védőkezelt faanyagot” vásároló kivitelezők, ácsok, 
magánszemélyek ritkán kérnek a fatelepről Szállítói Megfelelőségi 
Nyilatkozatot, pedig e dokumentum birtokában a későbbiekben 
számos kellemetlenségtől óvhatnák meg magukat. Ma már egyre 
több építtető csak akkor fizeti a ki a védőszeres kezelést, ha az 
ellenőrzés során megállapították (független szakértő), hogy az előírt 
mennyiségű védőszer valóban felkerült a faválasztékra. 
 
Tapasztalat szerint az esetek többségében a védőkezelés 
messzemenően nem elégíti ki a védőszerfelhordásra vonatkozó 
mennyiségi követelményeket. Ha csatolnak is az eladott termékhez 
Szállítói Megfelelőségi Igazolást, az a „dokumentum” rendszerint 
hiányos. Nem állapítható meg belőle, hogy mennyi és milyen 
választékú faanyagra szól a megfelelőségi igazolás, mennyi 
védőszert hordtak fel a faanyagra, fixálódó-e a védőszer, vagy esőtől 
védetten kell tárolni a beépítésig stb. 
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Az ÉMI közreműködésével kidolgozásra került egy minden 
követelményt kielégítő és mintaként is megfelelő Szállítói 
Megfelelőségi Nyilatkozat, amely a 6. táblázatban található. A valós 
adatokkal kitöltött igazolásminta mellékletét képezi a védőszer 
műszaki adatlapja, valamint a számla, vagy annak szállító másolata, 
amelyben részletesen megtalálható, hogy milyen mennyiségű és 
választékú anyagra vonatkozik a védőkezelés. 
 
Az európai környezetvédelmi irányelvek értelmében az ácsoknak, a 
készház-építőknek, a kivitelezőknek stb. csak fatelepeken, ellenőrzött 
körülmények között kezelt, Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal 
ellátott fűrészárut szabad beépíteni.  
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6. táblázat. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 

minta /35/ 

 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 
4.számú melléklet 2. ii. (4) pont alapján 

Számla száma 
(azonosító 
szám): 
4512/2007 

Kis és Társa Kft. 

  1111 Budapest, Felső-alsó út 1. 

Tel:  
Fax:  

Termék megnevezése: 
Lignotol QCB gomba és rovar elleni 
faanyagvédőszerrel kezelt (áztatott) 
fenyő fűrészáru 
Fixálódott védőszer 

A kezelés dátuma: 2007. 05. 20. 
 

Vizsgálat: Faanyagvédőszer: Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Kht.  
                                                Vegyészeti és alkalmazástechnikai Osztály 
                                                1113 Budapest, Diószegi út 37.  
                                                Építőipari Megfelelőségi Engedély (ÉME) A-130/2004 
                   Áztatás: Kis és Tsa. Kft., gyártásközi és végtermékvizsgálat 
                   Faanyag: Kis és Tsa. Kft., szabvány szerinti méret és minőségellenőrzés 
 

Műszaki specifikációk:  

Faanyagvédőszer: MSZ EN 113:2001 Faanyagvédőszerek. A farontó bazídiumos gombák 
elleni megelőző hatásosság meghatározásának vizsgálati módszere. A 
hatásosság határértékének meghatározása 
MSZ EN 152-1:2001 Faanyagvédőszerek vizsgálati módszerei. A 
feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák elleni védőkezelés 
megelőző hatásosságának laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: Mázolásos 
módszer 
 

Fűrészáru: MSZ EN 1611-1:1999/A1:2003 Fűrészáru. Fenyő faanyagok osztályozása 
szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, 
duglászfenyő és vörösfenyő 
MSZ EN 1611-1:2002 Fűrészáru. Fenyő faanyagok osztályozása 
szemrevételezéssel.       1. rész: Európai lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő és 
duglászfenyő 
MSZ 12866:1977 Fenyő- és lombos fűrészáru minőségellenőrzése véletlenszerű 
mintavételi eljárással 
MSZ 13341:1984 Fűrészáruk védőkezelése 

Műszaki paraméterek: Áztatás: 60 g/m2 koncentrátum Lignotol QCB  
                                                     (a mellékelt műszaki adatlap szerint) 
                                        Fafaj, méret, minőség, mennyiség: a számla (szállító) szerint) 

Érvényes: A termék megfelelő beépítése és használata esetén 12 hónap. A mellékelt számla 
(szállító) a megfelelőségi igazolás elválaszthatatlan részét képzi.  
Megjegyzés: Helyszíni méretrevágás esetén a fűrészáru vágott felületeit faanyagvédőszerrel 
kezelni kell! 

Budapest, 2007.05.26. 
                                                                                              P.H. 

                                                                                                                    Kis Botond  
                                                                                                                   ügyvezető igazgató 

 
 

 
2.1.4. Egyéb jogszabályok 

 
Ide tartozik még 1997. évi LIV. Törvény a műemlékvédelemről 51.§ 
(2) rendelkezése, amely szerint: „A műemlékek fenntartási és 
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helyreállítási munkálatainál az eredeti, illetve hagyományos műszaki 
megoldások, és építőanyagok használatát előnyben kell részesíteni”. 
 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 2010. VI. 30-tól hatályos 
szövegének „Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 

telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról” 5. 

melléklete (Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma) a 
következőt mondja ki: 

„III. Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció 

     1. …Meglévő építményt érintő építési tevékenység esetén az építészeti-

műszaki    

   tervdokumentáció tartalmaz: 

- 

b)   szakértői véleményt minden méretű építménytípusnál 

ba) az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél 

idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton) 

- 

10. Helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, 

felújítása,   

      korszerűsítése, helyreállítása esetén az építési engedélyezési   

      dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

-  

l)   egy évnél nem régebbi szakértői véleményeket 

la) az időtávlatban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket 

tartalmazó (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton stb.) épületszerkezetekről és 

lb) a 80 évesnél idősebb építmények tartószerkezeteiről” 
 

Tehát a fenti rendelet szerint az időben változó műszaki 
paraméterekkel rendelkező szerkezetekről, és a faszerkezeteket is 
ide kell sorolni, rekonstrukciós munkák megkezdése előtt 
faanyagvédelmi szakvéleményt kell készíteni.  
 

2.2. A faanyagvédőszerek mint építési vegyi 

anyagok szabályozása 
 

2.2.1. Kémiai Biztonsági Törvény 

 
Ezt a területet 2000. évi XXV. törvény, a Kémiai Biztonsági Törvény 

szabályozza, amelyhez számos miniszteri rendelet társul. A törvény 
szerint veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a készítmény, 
amely a következő veszélyességi csoportok bármelyikébe 
besorolható.  
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Kémia Biztonsági Törvény hatálya alá tartozó anyagok: 
 

 robbanóanyagok és készítmények  

 oxidáló anyagok és készítmények  

 fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények 

 tűzveszélyes anyagok és készítmények  

 kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények; 

 nagyon mérgező készítmények 

 mérgező készítmények 

 maró (korrozív) anyagok és készítmények  

 túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok 
és készítmények 

 karcinogén anyagok és készítmények 

 mutagén anyagok és készítmények  

 reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok  

 környezetre veszélyes anyagok és készítmények.  
•  
Nem vonatkozik a Kémia Biztonsági Törvény az alábbi anyagokra: 
 

 az emberi- vagy az állatgyógyászati célra használt 
gyógyszerekre (késztermékekre); 

 a pszichotrop anyagokra, illetve a kábítószerekre; 

 a kozmetikai termékekre; 

 a külön jogszabály szerint hulladéknak minősülő 
anyagkeverékekre; 

 a radioaktív anyagokra; 

 az élelmiszerekre; 

 a takarmányokra; 

 a növényvédő szerekre és a termésnövelő késztermékekre; 

 az egyéb veszélyes anyagokra vagy veszélyes 
készítményekre, amelyekkel kapcsolatban jogszabály olyan 
bejelentési, engedélyezési vagy egyéb közigazgatási eljárást 
ír elő, amelynek során érvényesített követelmények 
megfelelnek az e törvényben meghatározott 
követelményeknek. 

 
A továbbiakban egy sokszor visszatérő fogalmakat kell tisztázni, az 
anyag és készítmény fogalmát. Az anyag egyetlen vegyületet, 
vagy elemet jelent, amíg a készítmény alatt több vegyület 
keverékét kell érteni. Például egy lazúrnál a készítmény alatt a 
hatóanyag, az oldószer, az alkidgyanta, az emulgeálószer, a 
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színezőanyag stb. keverékét értjük. Hogy egy faanyagvédőszer 
milyen besorolást (veszélyességi piktogramot) kap, vagy nem kap, a 
hatóanyag veszélyességétől és a koncentrációjától függ. Minden 
100% hatóanyag tartalmú faanyagvédőszerben használható biocid 
alapanyag veszélyes anyag. 
 

 
 

10. ábra. Veszélyes anyagok és készítmények jelölése 
 
Az a kifejezés, hogy „mérgező védőszerek”, nem helyes, mert a 
kémiai biztonság rendszerében a mérgező szó alatt a „T” és „T+” 
besorolású anyagokat (lásd a 10. sz. ábrát) értjük, és ma már kevés 
faanyagvédőszer tartozik ebbe a kategóriába. A 
faanyagvédőszereknek mint veszélyes anyagoknak a szabályozását 
alapvetően az határozza meg, hogy a felhasználójuk milyen 
státusban vesz rész a folyamatban. A 44/2000 EÜM rendelethez 
tartozó veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 
végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésénél például, az 
alábbi kategóriákat határozza meg: előállítás, gyártás, feldolgozás, 
csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, 
felhasználás, elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat, 
egyéb tevékenység. A folyamatban mindenkinek más kötelezettsége 
van, és más dokumentumokkal kell rendelkeznie.  
 
A felhasználóknak két csoportját különböztetjük meg: a lakossági 
felhasználókat és a szakfelhasználókat. Lakossági felhasználóknak 
az általános normákat kivéve (például a lakossági felhasználó sem 
öntheti a csatornába a védőszer maradékát…) nincs semmi 
kötelezettségük, de a szakfelhasználóknak, akikkel a továbbiakban 
foglalkozunk, igen. Szakfelhasználó az a természetes vagy jogi 
személy (vállalkozás), aki foglakozásszerűen végez veszélyes 
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anyaggal tevékenységet. Tehát az ács is szakfelhasználó. Más a 
kötelezettsége egy ácsvállalkozásnak, ha egy tetőn faanyagvédelmi 
kezelést végez, és más, ha valaki ugyanazzal a védőszerrel 
magánemberként a saját tetőszerkezetét kezeli. 
 
A legfontosabb, amivel minden szakfelhasználónak rendelkeznie kell, 
a „biztonsági adatlap”, amelyet a gyártó vagy az importőr magyar 
nyelven készít el. A biztonsági adatlap tartalmi előírásai 2007-ben 
kikerültek kémiai biztonsági törvény alól, átkerültek a REACH-be és 
felcserélődött a 2-es és 3-as pont. A REACH-csel az elkövetkezendő 
években még sokat fognak foglakozni. Nem kell ismerniük, elég 
annyit tudni róla, hogy Helsinkiben megalakult az EU Vegyianyag 
Ügynöksége és számos kivétellel minden EU-ban gyártott és 
importált vegyi anyagot a gyártóknak és importőröknek be kell 
jelenteniük.  
 
A biztonsági adatlap tartalma: 
1.  Alapadatok: - Kiállítás, aktualizálás dátuma 

- A készítmény neve, rendeltetése 
- Gyártó cég neve, cím, telefon, fax. 
- Forgalmazó (importáló-exportáló) cég neve, 

cím, telefon, fax.  
- A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai 

Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal 
hívható száma  

3.  Veszélyesség szerinti besorolás 
2.  Összetétel (veszélyes anyag CAS-száma, koncentráció 

tartomány) 
4.  Elsősegélynyújtás 
5.  Tűzveszélyesség 
6.  Óvintézkedés baleset esetén 
7.  Kezelés és tárolás 
8.  Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 
9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok 
10.  Stabilitás és reakciókészség 
11.  Toxikológiai adatok 
12.  Ökotoxicitás 
13.  Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
14.  Szállításra vonatkozó előírások  
15.  Szabályozási információk 
16.  Egyéb 
Dátum 
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A biztonsági adatlapnak mindig ott kell lennie, ahol a veszélyes anyag 
van. Tehát, ha egy tetőfelújítás során például faanyagvédelmi 
kezelést végeznek, akkor a biztonsági adatlapnak az építkezés 
helyszínén is rendelkezésre kell állnia és nem csak a központban.  
 
Szállításkor a gépkocsivezetőnél is kell lennie egy példánynak. Ha 
útközben baleset történik, e dokumentum alapján határozza meg 
tennivalókat a helyszínre érkező katasztrófavédelem. A biztonsági 
adatlap nemcsak egy papír a sok közül, hanem mindenki számára 
hasznos információt szolgáltat, sőt mérgezés esetén életet is menthet 
- ha idejében az orvos kezébe kerül. Európában például minden 
biztonsági adatlap 4. pontja a mérgezés esetén szükséges 
elsősegély-nyújtási ismereteket tartalmazza.  
 
Azért is a legfontosabb dokumentum, mert a biztonsági adatlap 8. 
pontja, továbbá a minden vállalkozás számára kötelezően 
elkészítendő kockázatelemzési dokumentum alapján kell 
meghatározni a szükséges védőfelszereléseket.  
 
Ez a dokumentum szolgál a védőszer hulladék-besorolásának 
alapjául is, továbbá ez dönti el, hogy a szállítást az ADR előírásai 
szerint kell-e lebonyolítani. A faanyagvédőszer csomagolását magyar 
nyelvű címkével szabad csak forgalomba hozni és a címkén 
szerepelnie kell készítmény narancssárga veszélyességi jelzésének 
és a 44/2000-es EÜM rendelet szerinti feliratoknak is. Ezek közül a 
legfontosabbak az „R” (veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira 
utaló) és „S” (a veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló) 
mondatok. Senki ne vegyen át, szállítson, tároljon olyan 
faanyagvédőszert, amely nem megfelelő csomagolásban van és 
nincs rajta szabályos címke. A műszaki adatlap elkészítése nem 
kötelező, de minden forgalmazónak elemi érdeke, hogy a 
felhasználás módjáról tájékoztassa a felhasználót. 
 
A nemzetközi kereskedelem megkönnyítése, ugyanakkor az emberi 
egészség és a környezet védelme érdekében az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének (ENSZ) keretében 12 év alatt gondosan kidolgozták 
az osztályozás és címkézés harmonizált kritériumait, amelynek 
eredményeként létrejött a „Vegyi anyagok osztályozásának és 
címkézésének globálisan harmonizált rendszere” (a továbbiakban: 
GHS). Ez az új rendszer legkésőbb 2015-ig mindenütt leváltja az EU 
rendszert (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK 
RENDELETE). Ennek értelmében megváltoznak a veszélyjelek, az 
„R” és „S” mondatok, a besorolások, és ezzel összefüggésben a 
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biztonsági adatlapok is. Az új rendszer például, már nem ismeri 
„készítmény” kifejezést, helyette a „keverék” kifejezést használja. 
Előrevetítve a változásokat, ezért használtuk a jegyzet címben a 
készítmény helyett a keverék szót. 
 
 
 

 
 
 

11. ábra. A GHS szerint 2015-től érvényes veszélyjelek, a ”H”-val 

kezdődő számok felváltják az „R” és „S” mondatok jelenlegi számait. 

(www.merck.hu) 
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12. ábra. Védőszer felhordása szórással, védőöltözetben 

 (Király B.) 
 
A Kémiai Biztonsági törvény legtöbb problémát okozó pontja a 29. § 
(1) bekezdése. Ez szó szerint a következőt tartalmazza: „E törvény 

hatálybalépését követően a hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni 

kívánó természetes vagy jogi személy – a (3)-(4) bekezdésben foglalt 

kivételekkel – a tevékenységének megkezdése előtt azt köteles bejelenteni az 

egészségügyi államigazgatási szervnek.” (A (3) pont a lakossági 

felhasználókat, a (4) pont a korábban országos tevékenységi 
engedélyt szerzett jogi személyeket jelenti.) 
 
A törvény nem tesz különbséget egy fatelep, ahol mondjuk sok száz 
köbméter faanyagot kezelnek, vagy egy családi ház építkezése 
között, ahol egy délután lekezelik az összes faanyagot. 
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A törvény szerint tehát, ha egy épületen veszélyesnek minősülő 
anyaggal faanyagvédelmet végeznek, a munka megkezdése előtt 
űrlapon a területileg illetékes kistérségi ÁNTSZ-nek a tevékenységet 
be kell jelenteni, és eljárási díjat kell fizetni.  
 
Ez azért is életszerűtlen, mert az űrlap a tevékenység megkezdése 
előtt postán is feladható és kisebb munkák esetén már rég befejezték 
a munkát, amikor az ÁNTSZ-nél a bejelentés iktatásra kerül.  
 
Nem tesz különbséget a törvény továbbá, a felhasználásra kerülő 
védőszer mennyiségét illetően sem. Mindegy, hogy valaki 1 kg-ot 
vagy több tonnát használ fel.  
 
Anomáliákhoz vezethet az is, hogy nagyon sok olyan védőszer 
koncentrátum Xn (ártalmas) és/vagy C (maró) besorolású, amelyet a 
felhasználás helyszínén vízzel 10 szeresére hígítanak. Így ez a 
kezelésre használt oldat már valószínűleg veszélyjel nélküli 
besorolású. Felmerül a kérdés, akkor melyik besorolású anyaggal is 
végzünk tevékenységet.  
 
Nem csak ebből adódóan, de általában is kivételnek számít, ha egy 
kivitelező bejelenti a helyszíni faanyagvédelmi kezelést.  
 
A kémiai biztonsághoz szorosan kapcsolódik a környezetvédelem és 
a hulladékgazdálkodás. A biztonsági adatlap 12. és 13. pontja alapján 
kell a környezetvédelmi teendőket meghatározni. Ezzel a kérdéssel a 
későbbiekben bővebben foglalkozunk. 
 

2.2.1.1. Általános munkaegészségügyi előírások /42/ 

 
A védőszerrel történő kezelés szabályait a biztonsági adatlap 
tartalmazza, de egészségünk érdekében célszerű néhány általános 
szabályt megszívelni: 

 A faanyagvédelmi kivitelezés során egyéni védőeszközöket kell 
használni. Zárt védőruha, zárt lábbeli, gumikesztyű, 
védőszemüveg használatával el lehet érni, hogy a védőszer a 
bőrfelülettel ne érintkezzen, és szembe ne fröccsenjen. A 
szemüveg helyett kényelmesebb és jobb védőképességgel 
rendelkezik a plexi álarc, mert megakadályozza a védőszernek az 
arcra, szájba jutását is.  
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 Elsősorban a „megszüntető” faanyagvédelmi kivitelezés során 
szükség lehet szórással történő felhordásra. Ez esetben 
feltétlenül szükség van a permetet kiszűrő gázálarcra, 
védősisakra és védőkalapra. Annak ellenére, hogy a gázálarc 
hosszabb ideig történő viselése kényelmetlen, nem 
helyettesíthető porálarccal. Gázálarc használata az 
oldószerbázisú védőszerek felhordása esetén különösen fontos!  

 Faanyagvédelmi kezelést szabadban vagy jól szellőztethető 
helyiségben kell végezni. Természetes módon nem szellőztethető 
helyiségekben (zárt pincékben) csak mesterséges szellőzéssel 
biztosítható a levegőcsere. A 75-90%-ban lakkbenzint tartalmazó 
– a legtöbb alapozó ilyen típusú – védőszerek esetében tűz- és 
robbanásveszéllyel is kell számolni. A közelben dohányozni, nyílt 
lángot használni tilos! 

 Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos! A 
munkavégzés befejeztével, és minden étkezés előtt szappannal 
kezet kell mosni, a munka végeztével ajánlott zuhanyozni. 

 A szer lenyelése, gyomorba jutása esetén a sérültet vízzel kell 
itatni, majd orvoshoz kell fordulni! Hánytatni általában csak orvosi 
utasításra szabad. Ha a faanyagvédőszer szembe jutott, akkor bő 
langyos vízzel alaposan ki kell öblíteni, a szemet a szemhéj 
szélének széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatásával minél 
jobban ki kell tisztítani. Az elsősegélynyújtás után azonnal 
orvoshoz kell fordulni! A szennyezett ruhát minél előbb vegyük le 
a sérültről, és langyos szappanos vízzel le kell mosni a 
bőrfelületet. Erre azért van szükség, mert egyes faanyagvédőszer 
komponensek bőrön keresztül is képesek felszívódni. Ha a 
dogozó munkavégzés közben rosszul érzi magát, a munkát abba 
kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni. Az orvosnak meg kell 
mutatni a biztonsági adatlapot, (de legalább a védőszer 
edényzetén lévő címkét), mert megmentheti a mérgezett életét, 
ugyanis az orvos ebből tudja meg, hogy a védőszer milyen 
veszélyes anyagokat tartalmaz. 

 A faanyagvédőszert ételtől, italtól, állati tápláléktól elkülönítve kell 
tárolni. Csak eredeti csomagolásban tárolható. Tilos élelmiszerek, 
italok tárolására szolgáló edényben (pl. sörösüvegben) tárolni 
vagy a védőszeres kannát a veszélyes hulladékok közül kivéve, 
pl. bor tárolására használni. Gyermekek, és illetéktelen személyek 
elől gondosan el kell zárni! 
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 Porálarc használatával, és megbízható porelszívással kell 
védekezni a már kezelt anyag megmunkálása során keletkező – 
védőszert tartalmazó - por belégzése ellen. 

 Rendszeres vagy foglalkozásszerű munkavégzés esetén 
valamennyi érintett dolgozónak előzetes és időszakos 
alkalmassági orvosi vizsgálaton kell átesnie. 

 

 

 

13. ábra. Egyéni védőeszközök (www.munkaruha.hu) 
 

2.2.2. Kockázatelemzés 

 
2003. január 1-től valamennyi veszélyes anyaggal foglalkozó, 
valamint balesetveszély kockázatával járó tevékenységet folytató 
gazdasági szervezetnek a 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes 
rendelet a „Vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat 

csökkentéséről" előírásai alapján el kell végeznie a munkahelyi 

kockázatelemzést, és ezt dokumentálnia is kell. Általában e 
dokumentumokat, munkavédelmi szakemberrel célszerű elkészíttetni, 
de fő elemeit ismernünk kell, mert az abban foglaltakat be kell 
tartanunk. 
 
A kockázatértékelés célja nem elvont. Nem matematikái 
valószínűségeket vagy elméleti összefüggéseket kell megállapítani, 
hanem megvizsgálni az adott munkahelyen a konkrét helyzetet, és 
meghatározni a konkrét teendőket. Ehhez adott esetben 
természetesen kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatok, mérések is 
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szükségesek lehetnek, például a kémiai biztonsággal kapcsolatos 
kockázatbecslés területén különösen, ha a konkrét helyzetet 
valamilyen számszerű normával kell összevetni.  
 
A kockázatértékelés fő céljai tehát: 
 

 A kockázatok elhárítása, illetve minimumra csökkentése. 

 A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági 
szempontból történő rangsorolása. 

 
A kockázatértékelés elemei: 
 
A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra 
osztani.  
 
Tartalmilag a legfontosabb elemek a következők: 
 

1. A veszélyek azonosítása 
2. A veszélyeztetettek azonosítása 
3. A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése 
4. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések 

megtétele 
5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres 

felülvizsgálata, a fentieket kiegészítő és végigkísérő feladat 
6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat 

írásba foglalása. 
 

2.2.3. Biocid rendelet 

 
Az ún. biocid rendelet, a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM 
együttes rendelet „A biocid termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről”. A biocid rendeletet számos Európai 

Bizottsági határozatot helyezett hatályba. A rendelet értemében: 
„biocid termék az a hatóanyag, illetve egy vagy több hatóanyagot 

tartalmazó készítmény, a felhasználóknak szánt kiszerelési formákban, 

melynek az a célja, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai 

vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, 

károkozásában akadályozzon, illetőleg valamilyen más módon korlátozó 

hatást gyakoroljon rá, és besorolható valamelyik alább látható 

terméktípusba” 

 

Láthatjuk, hogy a fenti meghatározás tökéletesen ráillik a 
faanyagvédőszer-hatóanyagokra. (A növényvédő szerek és a 
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gyógyszerek nem taroznak e rendelet hatálya alá, mert külön 
jogszabályi rendszerük van.)  
 
Biocid terméktípusok:  
 

1. Humán-egészségügyi biocid termékek  
2. Magán- és a közegészségügyi felhasználású 

fertőtlenítőszerek  
3. Állat-egészségügyi biocid termékek  
4. Élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerek  
5. Ivóvíz-fertőtlenítő szerek  
6. Tartósítószerek tartályban forgalomba hozott készítmények.  
7. Bevonatvédő szerek  
8. Faanyagvédő szerek  
9. Rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok konzerválószerei  
10. Falazási anyagok konzerválószerei  
11. Konzerválószerek hűtőfolyadékokhoz és technológiai 

eljárásokhoz  
12. Nyálkásodásgátló szerek  
13. Fémmegmunkáló folyadékok tartósítószerei  
14. Rágcsálóirtószerek  
15. Madárirtószerek  
16. Csigaölőszerek  
17. Halirtószerek  
18. Rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek  
19. Riasztó- és csalogatószerek  
20. Élelmiszer- és takarmánytartósító szerek  
21. Algásodást gátló termékek  
22. Balzsamozáshoz és állatok kitömése során használt 

folyadékok  
23. Egyéb gerincesek elleni szerek  

 
Tehát a továbbiakban csak a biocidokról beszélünk. Bennünket a 8. 
számú terméktípus, a faanyagvédőszerek érdekelnek. Az 
előzményéről elég annyit tudni, hogy a rendelet alapját képező 
„biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv” 10 éves munkaprogramot írt elő. 
Ebben a munkaprogramban elhatározták, hogy szabályozzák ezt a 
területet és csak bevizsgált, ellenőrzött, biztonságosnak tartott, 
biztonsági dossziéval rendelkező biocidok kerülhetnek forgalomba, 
amelyekről biztosan tudható, hogy hosszabb távon sem jelentenek 
komoly környezeti és egészségügyi kockázatot. (A késői 
felismerésre jó példa a klórozott szénhidrogének esete, amikor az 
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első használat után évtizedekkel jöttek rá, hogy a biocid a 
szervezetben felhalmozódik. Ez generációs problémákat jelentett, 
mivel a jóval később - már a DDT, HCH stb. betiltása után – 
születettek vérében is kimutatható volt a hatóanyag.) 
 
A 98/8/EK irányelv óta számos EK rendelet látott napvilágot, de ezek 
közül az 1048/2005/EK rendelet az, amelyik 800 alkalmazható 
hatóanyagot tartalmazó biocid listát közöl a 23 terméktípusban 
forgalomba hozható anyagokról. Ezt a rendeletet megjelenése óta 
sokszor módosították. A 7. táblázatban ebből csak a 8. 
terméktípusban használható biocidok listája található, ahol az 
anyagokat az EC és a CAS számmal lehet azonosítani. A lista nem 
végleges, mert egyes hatóanyagok le- és bizonyos feltételek (többek 
között az eljárási díj befizetése) esetén új biocidok felkerülhetnek a 
listára. Csak a listán található biocidot tartalmazó védőszert lehet 
ezután faanyagvédőszerként forgalmazni, illetve csak a listán 
szereplő biocidot lehet faanyagvédőszerben hatóanyagként 
megjelölni. (A faanyagvédőszerek összeállítása már nagyon 
egyszerűvé vált, mert hatóanyagot csak a fenti listából lehet 
választani, csak az észszerűség és a fizikai-kémiai összeférhetőség 
szab határt a különböző kombinációknak.)  
 
Már nem lehet forgalomban rákkeltő hatású biocid, ezért a nátrium-
dikromát tartalmú faanyagvédőszereket (MYKOTOX B, TETOL 
RKB) ki kellett vonni a forgalomból. Mindkét termék gyártása 
megszűnt. Így az ún. „rákkeltő rendelet” betartásából eredő 
problémák Magyarországon okafogyottá váltak. A rendelet betartása 
sok gyártónak és forgalmazónak komoly nehézségeket okoz, 
ugyanakkor egyszerűsíti is a munkájukat, ha a listán szereplő 
hatóanyagokkal dolgoznak. Mindenesetre ez a rendelet a 
felhasználók, és a lakosság egészségének megőrzését szolgálja. 
Betartásával megelőzhető, hogy a környezetre és az emberre 
komoly veszélyt jelentő biocidok forgalomba kerüljenek. 
 
Az előírások betartását az Országos Tisztiorvosi Hivatal ellenőrzi. Ezt 
könnyedén meg tudja tenni, mert a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-
KvVM együttes rendelet szerint minden gyártónak, 
továbbforgalmazónak az általa forgalomba hozott faanyagvédőszer 
biocid hatóanyagát be kellett jelentenie az Országos Kémiai 
Biztonsági Intézetnek.  
 

7. táblázat. Faanyagvédőszerekben használható 

biocidok 
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Az Európai Unió területén forgalomba hozható  

faanyagvédőszer biocidok listája  
(2009.05.01. állapot, 8. termékcsoport) 

A BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE (2007. december 4.) 
alapján 

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról + azóta 

történt módosítások 
 

Sorszám Vegyület EC-szám CAS-szám 

1 Hidrogén-cianid 200-821-6 74-90-8 

2 Tiabendazol 205-725-8 148-79-8 

3 Dazomet 208-576-7 533-74-4 

4 
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-
tolil)metánszulfénamid/tolilfluanid 

211-986-9 731-27-1 

5 Diklofluanid 214-118-7 1085-98-9 

6 Dibór-trioxid 215-125-8 1303-86-2 

7 Réz(II)-oxid 215-269-1 1317-38-0 

8 Dinátrium-tetraborát, vízmentes 215-540-4 1330-43-4 

9 Szulfuril-difluorid 220-281-5 2699-79-8 

10 Didecil-dimetil-ammónium-klorid 230-525-2 7173-51-5 

11 Kreozot 232-287-5 8001-58-9 

12 Bórsav 233-139-2 10043-35-3 

13 Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát 234-541-0 12280-03-4 

14 Réz(II)-karbonát–Réz(II)-hidroxid (1:1) 235-113-6 12069-69-1 

15 Réz(II)-dihidroxid 243-815-9 20427-59-2 

16 Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát 246-376-1 24634-61-5 

17 
Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-
dimetil-ciklopropán-karboxilát/cipermetrin 

257-842-9 52315-07-8 

18 
m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-
ciklopropán-karboxilát/permetrin 

258-067-9 52645-53-1 

19 3-jód-2-propinil-butilkarbamát 259-627-5 55406-53-6 

20 
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-
il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol 

262-104-4 60207-90-1 

21 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on 264-843-8 64359-81-5 

22 
cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-
dimetil-morfolin/fenpropimorf 

266-719-9 67564-91-4 

23 
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-
alkildimetil, kloridok 

270-325-2 68424-85-1 

24 
1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-
ilmetil)pentán-3-ol/tebukonazol 

403-640-2 107534-96-3 
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25 
1-(4-(2-klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-
(2,6-difluorbenzolil)karbamid/flufenoxuron 

417-680-3 101463-69-8 

26 Tiametoxám 428-650-4 153719-23-4 

27 
(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-
nitroguanidin/klotianidin 

433-460-1 210880-92-5 

28 N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin 219-145-8 2372-82-9 

29 
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-
kappaO)diazéniumato(2-)]-réz (Cu-HDO) 

239-703-4 312600-89-8 

Sorszám Vegyület EC-szám CAS-szám 

30 Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/fenoxikarb 276-696-7 72490-01-8 

31 
3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-
éter/etofenprox 

407-980-2 80844-07-1 

32 
Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-
HDO) 

 66603-10-9 

33 

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-
dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, 
faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, 
bromidok vagy hidroxidok/BKC 

EINECS-listába 
tartozó 

anyagok 
keveréke 

- 

34 

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) 
(C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, 
kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok 
vagy metilszulfátok/DDAC 

EINECS-listába 
tartozó 

anyagok 
keveréke 

- 

35 

Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) 
(C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, 
kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok 
vagy metilszulfátok/TMAC 

EINECS-listába 
tartozó 

anyagok 
keveréke 

- 

36 
Ciklopropán-karbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-
trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1’-
bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/bifentrin/bifenát 

Növényvédő 
szer 

82657-04-3 

37 
Alfa-(4-klórfenil)-alfa-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-
triazol-1-etanol/ciprokonazol 

Növényvédő 
szer 

94361-06-5 

38 
4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-
(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir 

Növényvédő 
szer 

122453-73-0 

39 
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-
ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só) 

polimer 94667-33-1 

40 
N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-
polioxetil-ammónium-borát 

polimer 214710-34-6 

 
A hidrogén-cianid természetesen csak teljes épületek vagy tárgyak 
gázosítással történő rovarmentesítésére használható. Figyelem: A 
közölt lista nem állandó, bővülhet és egyes biocidok lekerülhetnek 
róla, mások meg rákerülhetnek. Az ÁNTSZ honlapján található biocid 
lista csak az OKBI-nek bejelentett és Magyarországon forgalomba 
kerülő hatóanyagokat tartalmazza! Az ÁNTSZ jegyzéken már 
szereplő hatóanyagot nem, de az újonnan forgalomba hozott 
készítményeket (keverékeket) be kell jelenteni. 
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2.2.4. A 250°C alatti forráspontú oldószereket tartalmazó 

védőszerek korlátozása 

 
A 25/2006. (II. 3.) Kormányrendelet az „Egyes festékek, lakkok és 

járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról”. Ez a jogszabály előírja, hogy a 250°C alatti (VOC) 

forráspontú festékek, lazúrok, forgalmazását az arra kötelezetteknek 
a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban engedélyeztetni kell és 
kvótát kell kérni a forgalmazáshoz. Mivel minden szerves oldószer 
előbb utóbb a levegőbe kerül és csak Magyarországon ez a 
károsanyag-kibocsátás évente több tízezer tonnát tesz ki, ezért 
környezetvédelmi szempontból korlátozzák a szerves 
oldószertartamú készítmények használatát. A vizes bázisú lazúrok 
megengedett szerves oldószertartalmát 2010-ig 150 g/l-ről 130 g/l-re 
kell mérsékelni. Ugyanerre a határidőre az oldószer bázisú lazúrok 
szerves oldószer tartalmát 500 g/l-ről 400 g/l-re kell csökkenteni. A 
felhasználók is tapasztalhatják, hogy a lazúrok olajosabbá válnak a 
lakkbenzin egy részének magas forráspontú olajokkal történő 
helyettesítése következtében.  
 

2.2.5. Faanyagvédőszerek minősítése 

 
„Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 

szabályairól" szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 

szabályozza az építési anyagok engedélyezését, minősítését. Az ÉMI 
ennek értelmében a védőszerről Építőipari Műszaki Engedélyt (ÉME-
t), állít ki, amely dokumentummal a védőszer adott célra való 
megfelelőségét igazolja.  
 
A faanyagvédőszerek azonban már nem „építési anyagok”, mert a 
festékek és a faanyagvédőszerek kikerültek a kötelező minősítésű 
EU-s építőanyag-listából, vagyis egyszerű építési vegyi anyagoknak 
tekintendők. Ennek értelmében az ÉMI már nem Építőipari Műszaki 
Engedélyt (ÉME), hanem Alkalmazástechnikai Bizonyítványt (ATB) 
állít ki. A két dokumentum tartalma szinte ugyanaz, de jogi státusa 
már nem, mert csak az ÉME alapján állítható ki Szállítói 
Megfelelőségi Igazolás, ugyanis az ATB nem hivatkozik a 3/2003. (I. 
25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletre. Így a csak ATB-vel 
rendelkező forgalmazók hátrányba kerültek. Ez számos jogi 
problémához vezetett és ma sincs a kérdés igazán rendezve. A 
korábban kiállított Építési Műszaki Engedélyek lejáratukig továbbra is 
érvényesek. 
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Az ÉMÉ-t az ÉMI Kht. a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faanyagtudományi Intézete Gyarmati Béla Faanyagvédelmi 
Laboratóriumának az MSZ EN 113 szerint készült hatásossági 
jegyzőkönyvei alapján állítja ki. A vizsgálati szabványban előírt 
metodika igazán csak telítő anyagok vizsgálatára alkalmas, miközben 
a faanyagvédőszerek 95%-át a faanyag felületére viszik fel.  
 
A farontó rovarok elleni hatásvizsgálattal több szabvány foglakozik. 
Magyarországon azonban továbbra sem megoldott a farontó rovarok 
elleni hatásossági vizsgálat, mert nincs faanyagvédőszerek 
minősítésére alkalmas rovarpopuláció. Ezért ezzel a területtel nem 
foglalkozunk. 
 
 

 
 

14. ábra. Faanyagvédőszerrel kezelt és kontroll próbatest 

gombatenyészeten (Csupor K.) 
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15. ábra. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) /17/ 
 

2.2.6. Faanyagvédőszerek mint tűzveszélyes anyagok 

 
Számos faanyagvédőszer, elsősorban a „megszüntető” védelemre 
szolgáló védőszerek és egyes lazúrok, tartalmazhatnak gyúlékony 
vagy robbanásveszélyes összetevőt, hígítót vagy oldószert.  
 
Ha ezek koncentrációja eléri az adott éghető anyagra vonatkozó 
határértéket (azaz éghető anyag veszélyjel van feltüntetve a 
csomagoláson), akkor az érintett védőszerek a 9/2008 (II.22.) ÖTM 
rendelet alá tartoznak. Ettől fogva úgy kell velük bánni (szállítani, 
tárolni, felhasználni), mint egyéb tűzveszélyes anyagokkal. 
(A fent említett 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet tartalmazza az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatot, az OTSZ-t.) 
 



63 

 

2.2.7. Szabványok 

 
A faanyagvédelmi szabványok kb. 90-95%-a EN szabvány. Ezek a 
szabványok csak vizsgálati metodikákat, alapfogalmakat 
tartalmaznak, de termékszabványok, pl. faanyagvédőszer, nem 
léteznek. Sem a magyar, sem az európai faanyagvédelemmel 
foglalkozó szabványokban nem találunk utalást arra, hogy egyes 
szerkezeti elemeknél milyen típusú védőszerrel, milyen 
technológiával, milyen kezelési idővel stb. lehet eleget tenni a 
követelményeknek. Nincsenek kidolgozott, bevált módszerek a 
gyártásközi és végtermék ellenőrzésekre sem. Sajnos az egyes 
előírások és a szabványhivatkozások között számos ellentmondás 
figyelhető meg. 
 
Találkozhatunk Magyarországon is az Unióban általánosan elfogadott 
„Ü” (ÜBERWACHT) jelzéssel. Azon építőipari termékek kaphatják ezt 
meg, amelyek a német Építési Szabályzatban közzétett műszaki 
előírásoknak megfelelnek, vagy amelyek alkalmazása általános 
építés-felügyeleti engedélyhez, általános építés-felügyeleti vizsgálati 
tanúsítványhoz, vagy eseti engedélyhez kötött. A faanyagvédőszerek 
közül az „Ü”jellel ellátott csoportba azok az anyagok tartoznak, 
amelyeket teherhordó faszerkezetek védelmére használunk. 
Magyarországon ilyen rendszer külön nincs. /2/ Európában elterjedt a 
RAL jelölés is, amelyet a magas minőségi követelményeknek 
megfelelő faanyagvédőszerek kaphatnak meg. Még ismeretes a 
„KÉK ANGYAL” jel is. Ezt a Környezetbarát termékek jelölést 
alacsony káros anyag tartalmú, 10%-nál kisebb oldószertartalmú, 
biocid anyagoktól mentes készítményeknek adományozza a német 
Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal. 
 
 

2.2.8. Faanyagvédelmi kezelések környezetvédelmi 

előírásai 

 
Nehéz lenne összeszámolni, hogy csak az elmúlt tíz évben hány új 
környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabály, módosítás látott 
napvilágot. A legfontosabb jogszabályok a könyv végén, a 18. számú 
jegyzékben találhatók. A konkrét teendők gyakran nehezen 
ismerhetők fel. Speciálisan a faanyagvédelemre vonatkozó 
jogszabály nincs. Megpróbáljuk röviden összefoglalni a 
faanyagvédelemmel kapcsolatos teendőket oly módon, hogy inkább 
az elveket írjuk le, semmint a konkrét paragrafusokat soroljuk fel.  
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A környezetvédelmi szempontok vizsgálatánál mindig az adott 
készítmény biztonsági adatlapjából kell kiindulni, mert ez határoz meg 
minden további teendőt. A biztonsági adatlap 2. (Veszélyesség 
szerinti besorolás), 11. (Toxikológiai adatok), 12. (Ökotoxicitás), 13. 
(Hulladékkezelés, ártalmatlanítás), 14. (Szállításra vonatkozó 
előírások) pontjai mind összefüggnek a környezetvédelemmel.  
 
A környezetvédelem egyik módja, hogy a környezetet kevésbé 
terhelő védőszereket kell használni. A sokat emlegetett biocid 
rendelet megkönnyíti a választásunkat, mert közforgalmú 
védőszerekben csak a rendeletben feltüntetett hatóanyagot lehet 
választani. Komoly előrelépést jelent a környezetvédelem területén, 
hogy eltűntek a rákkeltő, és a környezetet is erősen veszélyeztető 
védőszerek. Az engedélyezett biocidok közt például csak olyan 
réztartalmú hatóanyagok találhatók, amelyek a fa felületére vagy a 
környezetbe kerülve gyorsan visszaalakulnak vízben oldhatatlan 
anyagokká. Így ha élővízbe jutnának is, nem okoznak akkora kárt, 
mint a vízben oldódó változataik. 
 
Mivel a faanyagvédőszerek élő szervezetek elpusztítására, de 
legalábbis távoltartására szolgálnak, könnyen belátható, hogy a 
környezetbe kerülve nagy károkat okozhatnak. A hulladékkezelés 
terén nagyon komoly hiányosságaink vannak. Néhány nagyobb 
szakfelhasználót kivéve alig találunk olyan felhasználót, ahol a 
védőszermaradékokat megfelelően gyűjtenék. Előfordult például, 
hogy a kádmaradékot – komoly környezeti kárt okozva – kommunális 
hulladéklerakóba szállították. A lakossági felhasználású védőszerek 
terén sem jobb a helyzet. Az egész országban, erdőszélen, 
árokparton találhatunk vegyszermaradékokat tartalmazó edényeket. 
Faanyagvédőszert a megelőző faanyagvédelem során használnak fel 
legnagyobb mennyiségben, ezért részletesebben ezzel a területtel, 
ezen belül is a leggyakrabban alkalmazott technológiával, az 
áztatással foglalkozunk. 
 
A környezetvédelemben az úgynevezett hármasszabály van 
érvényben. Ez röviden így foglalható össze:  

 olyan technológiát kell alkalmazni, amellyel nem 
kerülhet veszélyes anyag a környezetbe,  

 a hulladékot össze kell gyűjteni, 

 minden hulladékról tudnia kell a területileg illetékes 
Környezetvédelmi Felügyelőségeknek.  
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Ha ezeket a felhasználó szem előtt tartja, nagy problémája nem lehet. 
Nézzük meg, konkrétan mit kell tenni. /23/ 
 

2.2.8.1. Biztonságos technológia kialakítása 

 
Ezen a területen is történt előrelépés. Az utóbbi időben egyre több 
helyen alkalmaznak kettősfalú gépi áztatókádakat. Amellett, hogy a 
korszerű berendezésekkel lényegesen jobb minőségű védőkezelést 
lehet megvalósítani, a környezetvédelmi előírásokat is szinte 
kizárólag az ilyen berendezésekkel lehet betartani.  
 

 
 

16. ábra. Kettősfalú, programvezérlésű gépi áztatókád (Király B.) 
 
A legfontosabb környezetvédelmi szabály – amelyet a 
Környezetvédelmi Felügyelőségek is kőkeményen betartatnak –, 
hogy a védőszer, mint veszélyes anyag, műszaki hiba, vagy baleset 
esetén sem kerülhet a környezetbe, talajba, csatornába stb. 
Szennyezés esetén komolyan bírságolnak.  
 
A meghibásodást okozhatja baleset, például a targonca villája 
kilyukaszthatja a kád oldalát, de okozhatja korrózió vagy hegesztési 
hiba is. Mivel egyes nagyobb kádakban 15-20000 liter oldat is lehet, 
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az esetleges környezeti katasztrófát megfelelő műszaki 
megoldásokkal kell megelőzni.  
 
Egyrétegű kádak esetén a kád alá és köré a védőszeroldat maximális 
térfogatának megfelelő vízzáró kármentőt (pl. kibetonozott aknát) kell 
készíteni, amely baleset esetén megakadályozza a védőszeroldat 
szétfolyását, talajba jutását.  
 
A másik leggyakrabban használt korszerű és takarékos megoldás, 
hogy a kádakat kettős falúra tervezik. Az oldatkád köré egy másik 
kádat készítenek, abból a célból, hogy ha a belső kád meghibásodik, 
a külső kád felfogja a védőszert. A komoly értéket képező védőszer 
oldat a kiszivattyúzás és a hiba kijavítása után nemcsak hogy nem 
kerül a környezetbe, hanem újból felhasználható.  
 
Ma már a kőszénkátrány olajos telítőket kivéve, a nagynyomású 
telítőket úgy tervezik, hogy a védőszeroldat-kád a telítőhenger alatt 
helyezkedjen el. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy ha pl. 
valamelyik szelep eltörne, akkor a munkahengerből az oldat nem a 
környezetbe, hanem az alatta lévő kádba folyna vissza, és így 
elkerülhető a környezeti katasztrófa. 
 
A „kézi kádak” használata során történik a legtöbb 
környezetszennyezés. A kádból kivett fűrészárut általában lecsurgás, 
vagy szikkadás nélkül rakatolják, így a lecsepegő védőszer a talajba 
jut.  
 
Ha valamilyen ok miatt semmiképpen nem kerülhető el az ilyen kád 
alkalmazása, a kád környékét és a lecsepegő teret úgy kell 
kialakítani, hogy védőszer ne kerülhessen a talajba. Ennek 
érdekében a területet vízzáró betonnal kell burkolni, a lecsöpögő 
védőszert és a területre hulló csapadékot gyűjtőaknába kell vezetni. A 
kezelt faanyagot addig kell ezen a területen tartani, amíg teljesen 
lecsepeg. Ha építkezési helyszínen történik a kezelés (pl. néhány 
lécet kell lekenni), akkor a munkaterület alá fóliát kell teríteni. 
 
A fában fixálódó védőszerrel kezelt faanyagot a lecsepegés után a 
fixálódásig óvni kell az esőtől, és addig kell a lecsepegtető területen 
vagy fedett helyen tartani, amíg a hatóanyagok fixálódása be nem 
fejeződik.  
 
A fixálódás az a folyamat, amely során a biocid anyag kémiailag 
kötődik a rostokhoz és a hatóanyag víz számára oldhatatlan vagy 
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nehezen oldható vegyületté alakul át. A fixálódási idő 
védőszertípustól függően széles tartományban (1 és 30 nap között) 
változhat.  
 
Nincs tökéletesen fixálódó készítmény. A kioldott hatóanyagok 
mennyiségét a kioldásra használt víz kémiai elemzésével állapítjuk 
meg.  
 
A kioldódás meghatározásának másik módszere a gombabontás 
mértékének meghatározása. A védőszeres kezelés és a kémiai 
kötések végbemenetele után a próbatestet vízbe áztatjuk, majd 
gombatenyészetre helyezzük. A kontroll próbatesteket viszont nem 
áztatjuk vízbe. A vízbe áztatott próbatestek tömegcsökkenése még jól 
fixálódó készítményeknél is 30-50%-kal nagyobb, mint az előzőleg 
vízbe nem áztatott próbatesteké. Az eltérés csak a védőszer 
kioldódásból adódhat. Minél kisebb a kioldódó rész, annál kevesebb 
faanyagvédőszert kell alkalmazni, és annál kevesebb védőszer kerül 
a környezetbe. 
 
A faanyagban „nem fixálódó” védőszerekkel kezelt faanyagot (a 
lecsepegés után is) fedett helyen, vagy ha ez nem lehetséges, 
alaposan letakarva szabad tárolni. Ellenkező esetben a csapadék 
kimoshatja a hatóanyagokat.  
 
A kimosódó hatóanyag egyrészt szennyezi a környezetet, másrészt 
hatástalanná teszi a védelmet. Sem a kezelt, sem a kezeletlen 
faanyagot nem szabad körbefóliázni, mert a fólia alatt 
páralecsapódásos tér jön létre, amely ideális környezetet biztosít a 
gombák – elsősorban a penészgombák - számára. A faanyagot csak 
úgy szabad letakarni (alagút szerűen), hogy a levegő átjárhassa. A 
nem fixálódó készítménnyel kezelt faanyagot a szállítás és a beépítés 
ideje alatt sem érheti csapadék.  
 

2.2.8.2. Hulladékkezelés  

 
A faanyagon lévő por és fűrészpor az áztatókád alján lassan 
összegyűlik, és időnként el kell távolítani. A kádmaradék veszélyes 
hulladéknak minősül, és tilos elégetni, fűrészpor közé keverni, vagy 
kommunális hulladéklerakóba juttatni!  
 
A fatelepek és más szakfelhasználók a védőszert egyre gyakrabban 
visszacserélhető konténerekben kérik, így nem keletkezik hulladék, 
és nem kell minden alkalommal kifizetni a csomagolóanyag és a 
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csomagolóanyag-megsemmisítés árát. A korábban veszélyes 
anyagot tartalmazó kannát szigorúan tilos élelmiszer (pl. bor) 
tárolására használni. A felhasználó köteles a kádmaradékot és a 
használt védőszeres kannákat összegyűjteni, kódolni, elkülönítve 
tárolni, ártalmatlanítás céljából arra engedéllyel rendelkező cégnek 
átadni. Hulladékkezelési szempontból a védőszerrel szennyezett 
kannák, dobozok és zsákok ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a 
maga a védőszermaradék. 
 
 

 
 

17. ábra. Veszélyeshulladék-tároló konténer 

(www.tehnixhungary.hu) 
 

2.2.8.3. Bejelentési kötelezettség 

 
A keletkezett hulladékról nyilvántartást kell vezetni, és ha a hulladék 
eléri a törvényben meghatározott mennyiséget, a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek évente jelentést kell tenni. A veszélyes hulladék 1 
évig tárolható a telephelyen, és ezt követően a veszélyes hulladék 
kezelésére jogosult cégnek kell átadni. Legfontosabb, hogy az 
átadási bizonylatot meg kell őrizni, mert ezzel igazolható, hogy a 
hulladék megfelelő helyre került (nem az erdő szélére). Ezt a 
környezetvédelmi jogszabályok minden vállalkozásra kötelezően 



69 

 

előírják, és a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek 
ellenőrzik.  
 
Az építkezés helyszínén minden olyan faanyagvédelmi munka tilos, 
amely bármiféle szennyezéssel jár. Kivételt képez a vágásfelületek 
utólagos kezelése, a kész szerkezetek védelme, valamint a régi 
szerkezetek ún. megszüntető faanyagvédelmi munkái. Nem lehet 
komoly költségek árán minden építkezés helyszínén kiépített, 
bejelentett faanyagvédelmi rendszert kialakítani, ami pedig 
előfeltétele lenne az engedélyezett faanyagvédelmi munkának. Ma 
már nem engedhető meg a kifóliázott, földbe ásott gödörben, vagy az 
1 mm-es lemezből készült félig földbe ásott kádban történő áztatás. 
Ezek nemcsak a környezetre jelentenek veszélyt, hanem súlyos 
munkabaleseti kockázatot is jelentenek. Az ácskivitelezők, a készház-
építők csak fatelepeken, ellenőrzött körülmények között kezelt, 
Szállítói Megfelelőségi Igazolással ellátott fűrészárut építhetnek be. 
Ez a nyugat-európai gyakorlat is. 
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3. A FAANYAGVÉDŐSZEREK 

OSZTÁLYOZÁSA 
 

A faanyagvédőszerek azok a természetes és mesterséges eredetű 
anyagok, amelyeket a faanyag élettartamának meghosszabbítása 
érdekében használnak. Ezek a védőszerek különböző hatóanyagaik 
révén a farontó gombák és rovarok károsításait mérsékelik. 
 
A védőszerek között több azonos felhasználási területre, ugyanazon 
típusú károsító ellen alkalmas. A kiválasztáskor figyelembe kell venni, 
hogy milyen technológiával, hány rétegben érhető el a hatásos 
védelem, milyen a védőszer kiadóssága, milyen területen, milyen 
beépítési feltételek mellett alkalmazhatóak. Alkalmazásuk során a 
használati útmutató előírásait be kell tartani. Mindig csak annyi és 
olyan típusú védőszert használjunk, amennyire és amilyenre 
feltétlenül szükség van. 

 
A faanyagvédőszerek felhasználásra kész állapotban, vagy 
koncentrátum formájában (amelyet a felhasználási útmutató szerint a 
megadott arányban kell vízzel felhígítani) kerülnek kereskedelmi 
forgalomba. A védőszer kiválasztását célszerű szakemberre bízni. 
Műemlék szerkezet védelméhez különösen fontos, hogy a szükséges 
védőszert faanyagvédelmi szakértő határozza meg. 
 
A védőszerek alkalmazása mintegy 100 évvel ezelőttre nyúlik vissza. 
Kezdetben a rézgálicot használták megelőzési célokra, később cink, 
higany, ón, ólom, klórozott szénhidrogén (HCH, DDT), klórozott fenol 
(PCP) tartalmú védőszerek kerültek forgalomba. A szigorodó 
környezetvédelmi és munkaegészségügyi előírások miatt ma már 
ezek nem engedélyezett készítmények. A vegyipar fejlődése 
következtében új, korszerűbb, egészségre kevésbé ártalmas anyagok 
kerültek a piacra.  
 
A védőszerek specifikusak. Nem létezik valamennyi biológiai károsító 
ellen egységesen hatékony védőszer.  
 
Hatásossági szempontok alapján a védőszerek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
 

 farontó gombák elleni védőszerek (fungicid anyagok); 

 farontó rovarok elleni védőszerek (inszekticid anyagok); 

 tűz elleni, égésgátló, égéskésleltető szerek, 
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 kombinált hatású (gomba-, rovar- és égésgátló) szerek.   
 
A védelem jellege szerint lehetnek: 
 

 megelőző védőszerek (ide sorolhatók az égéskésleltetők is), 

 megszüntető védőszerek. 
 
Védelemi technológia szerint lehetnek speciálisan: 
 

 felületi védelemre szolgáló és 

 mélyvédelemre (fúrt lyukas telítésre, valamint kazánnyomásos 
telítőberendezésben történő felhasználásra) alkalmas 
faanyagvédőszerek. 

 
A védelem időtartama szerint megkülönböztetünk: 
 

 átmeneti és  

 tartós védelmet nyújtó védőszereket. 
 
Felhasználási terület szerint megkülönböztetünk: 
 

 beltéri (nem fixálódó) és  

 kültéri (fixálódó) védőszereket. 
 

3.1. Vízoldható, szervetlen sók 
 
Kezdetben faanyagvédelmi célra vízoldható, toxikus, szervetlen sókat 
alkalmaztak. Ezeket elsősorban alacsony áruk és nagy kémiai 
stabilitásuk miatt használták. Keverékeiknek számtalan változata 
alakult ki az idők folyamán. Hol „elfelejtették”, hol újra előhozták 
ezeket az anyagokat. A legismertebbek a réz-króm-bór, arzén-réz-
króm, fluor-bór-króm, cink-króm-bór stb. kombinációk Hátrányuk, 
hogy mérgező hatásúak. Kültérben a faanyagból még hosszú ideig 
tartó fixálódás után is jelentős mennyiségű nehézfém oldódik ki. 
Ezeket az anyagokat szigorú korlátozások mellett is, csak 
zártrendszerű telítő berendezésekben szabad felhasználni. /29/ 
 
A másik közismert csoport a kombinált hatású tűz- és faanyagvédő 
sók csoportja. Ezek leggyakrabban ammónium és bórtartalmú sók 
keverékéből állnak. Mivel nagy mennyiséget kell felhordani, a velük 
való munka nehézkes, mivel vízzel kioldhatók, kizárólag belső térre 
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alkalmasak. Esztétikailag igényes bevonó anyagokkal (lakkokkal, 
festékekkel) való átvonhatóságuk nem megoldott. 
 
A speciális védőszerek kálium-, ammónium-bifluoridokat 
tartalmaznak, és a fa víztartalma segítségével diffundálnak be a 
rostok közé. Mély védelmet lehet velük elérni, de csak beltérre 
alkalmasak, mert csapadékvíz hatására könnyen kioldódnak.  
 
Több nehézfémet (krómot, arzént, cinket stb.) mérgező és egyéb 
kellemetlen hatásuk miatt igyekeznek kiküszöbölni a 
készítményekből. Így alakultak ki a környezetkímélő sóoldatok. A réz-
króm-bór rendszerekben a krómot szerves hatóanyagokkal 
helyettesítették, az egész rendszert átalakították és így gyorsan 
fixálódó, az előbbihez hasonló hatású, de az egészségre jóval 
veszélytelenebb készítményeket kaptak. 
 
Megfigyelhető, hogy a bóralapú vegyületek elterjedtek. A szervetlen 
sók közül a legkevésbé mérgezők, gombák és rovarok ellen is 
hatásosak, de kültérben önmagukban nem alkalmazhatók, mert a 
csapadékvíz kioldja őket. Ezért bórsav-bórax kombinációban, 
valamint kvaterner-ammóniumsókkal kombinálva alkalmazzák őket, 
és így jelentős szerepet töltenek be a mai faanyagvédelemben. 
Egyes típusaik nemcsak gomba és rovar elleni megelőző, hanem 
megszüntető védelemre is alkalmasak. A bór + kvaterner-
ammóniumsó kombinációjú készítmények alkalmasak 
könnyezőházigomba-fertőzések megszüntetésére, falazatok, 
vakolatok fertőtlenítésére is.  
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18. ábra. Korszerű, vizes bázisú faanyagvédőszerek (Király B.) 
 

3.2. Szerves oldószerben oldott szerves vegyületek 
 
A szerves faanyagvédőszerek egy része vízben oldhatatlan, de 
alifás-, aromás szénhidrogénekben, alkoholokban oldható. Ennek 
segítségével formulázzák a védőszereket. A készítmények legtöbb 
esetben alkidgyantát is tartalmaznak, ezért a felületek szálfelhúzás-
mentesek lesznek, és jobban tapadnak a fedőrétegekhez. Velük 
bizonyos mértékű farosttelítés is elérhető, így lenolajos beeresztő 
használata már nem szükséges. Számos hatóanyag látott eddig 
napvilágot. Az utóbbi időben jelentős változás figyelhető meg ezen a 
területen is. Ismertebb gombaölő hatású anyagok: tebuconazol, 
propikonazol, jodopropil-butilkarbamát, diklofluanid stb. 
 
A rovarölő hatóanyagok terén forradalmi változást jelent a nem 
felhalmozódó, természetes és szintetikus piretroidok bevezetése. 
Megjelentek a hormonális hatású szerek is, amelyek pl. a 
kitinképződés gátlásával megakadályozzák a rovarlárvák kifejlődését. 
A faanyagvédőszer gyártók több hatóanyagot a növényvédelem 
területéről vettek át, ilyen a permetrin vagy a cipermetrin. Ezeknek 
közös jellemzője, hogy a felhordás után legfeljebb egy hónapig fejtik 
ki hatásukat, ezután elbomlanak. Leggyakrabban megszüntető 
szerekként használatosak. Vannak változataik, amelyek külső és 
belső térre egyaránt alkalmasak. A rovarölő hatóanyagok megelőző 
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szerként 0,02-0,5%-os, megszüntető szerként legfeljebb 1%-os 
mennyiségben használatosak. Önállón és gombaölő szerrel 
kombinált készítményekben is megtalálhatók. 
 
A szerves oldószerben oldott faanyagvédőszerek hátránya, hogy tűz- 
és robbanásveszélyesek. Oldószerük elpárolgása jelentős 
környezetszennyezéssel jár, mivel némelyik védőszer akár 95% 
oldószert is tartalmazhat, többnyire lakkbenzint, petróleumot, xilolt. A 
lazúrok esetében jóval kevesebb szerves oldószertartalmat engednek 
meg, ezért a szerves oldószer egy részét finom ásványolajjal 
helyettesítik. A lazúr-alapozókban használt műgyantatartalmú 
termékekkel kezelt fafelület átvonására főként oldószeres-műgyanta, 
vagy olajfesték alapú lakkok és festékek alkalmasak. A védőszerek 
hígításához, a szerszámok és egyéb eszközök tisztításához további 
oldószerre van szükség. Ipari használatuk során jelentős mennyiségű 
veszélyes hulladék képződik, amelyben a védőszertartalom valamint 
a száradáshoz szükséges kobalt- és ólomtartalom is feldúsul. 
Tárolásuk, semlegesítésük jelentős költségráfordítást igényel. 
 

3.3. Szerves vegyületek vizes emulziója, oldata 
 
Egyes kvaterner-ammóniumsók vízben könnyen disszociálnak, de a 
szerves hatóanyagok jelentős része vízben nem oldható. Emulgeáló 
szerekkel azonban stabil vizes emulziók, vagy diszperziók állíthatók 
elő belőlük (Ide tartozik például az Unió területéről pénzügyi okokból 
forgalomból kivont TCMTB is).  
 
Ezek alkalmazásával elhanyagolható mértékűre csökken az emisszió, 
megszűnik a tűz- és robbanásveszély, valamint jelentősen csökken 
az egészségügyi kockázat. Minden faanyagvédelmi probléma 
megoldására található közöttük megfelelő változat. Alkalmasak 
kékülés megelőzésére, de farontó gombák és rovarok ellen is 
hatásosak. Hatóanyaguk krómot, arzént és más rákkeltő anyagot 
sem tartartalmaz. Kémiailag kötődnek a farosthoz, onnan nehezen 
moshatók ki, ezért külső és belső térre egyaránt alkalmazhatók, 
szaguk sem kellemetlen. A kezelt fafelület száradás után bármilyen 
oldószeres vagy vizes alapú lakkal, festékkel átvonható. Különböző 
időtartamú védelemre alkalmasak a hígítástól függően. Nemcsak 
ecsettel, mártással, hanem telítéssel is felhordhatók. Csapvízzel 
hígíthatók. A kezelt faanyag a víz elpárolgása után azonnal egymásra 
rakatolható. További nagy előnyük, hogy 1-6 nap alatt fixálódnak a 
fába, a réz-króm-bór alapú sók 6 hetes fixálódásával szemben. 
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3.4. Bitumenek, olajok és olajban oldható szerves 

vegyületek 
 
A bitument, szerves oldószert és szerves hatóanyagokat tartalmazó 
védőszereket, fekete színük miatt talajszint alatti oszlopvégek 
védelmére használták. Mára már korszerűtlen termék lett, nem 
alkalmazzák, sőt tiltják is a használatukat. Egészségkárosító, 
rákkeltő, környezetszennyező tulajdonságaik miatt korábban is csak 
gépi telítésnél használták.  
 
A kokszosítás melléktermékeként keletkező kőszénkátrány ma is 
használatos vasúti talpfák, oszlopok telítésére. Az EU országaiban 
tisztított, ún. alacsony (50 ppm) benz(a)pirén- és 3% vízoldható 
fenoltartalmú védőszert használnak. A kőszénkátránnyal kezelt 
faanyagok egész élettartamuk során megőrzik átható, kellemetlen 
fenolos szagukat. 
 
A betonaljak elterjedésével a telítés főként váltótalpfákra és egyéb 
speciális termékekre korlátozódott. 
 
Itt említjük meg a fakátrányokat, amelyeket tűlevelű, vagy kemény 
lombos faanyagok lepárlásával állítanak elő, és kiválóan alkalmasak 
fa tetőzsindely, különböző kültéri szerkezetek, stégek, csónakok 
védelmére. Nagyon fontosak a műemlékvédelemben.  
 

3.5. Vizes lazúr, lakkok 
 
Nem minden lazúr, festék tartalmaz biocidot. Ez sokszor a termék 
csomagolásán sem jelenik meg egyértelműen. Mi csak a 
biocidtartalmú bevonó anyagokkal foglalkozunk. Az az igény, hogy 
egy bevonat a fafelületnek a károsítók elleni védelmen kívül 
mechanikai védelmet és esztétikus külsőt is biztosítson, segítette elő 
a faanyagvédőszert tartalmazó lazúrhatású, színtelen és színes 
lakkok kifejlesztését. Az ilyen bevonatok kevés kötőanyagot 
tartalmaznak, matt vagy fényes hatásúak, számos nemesebb fafajt 
utánzó, illetve „dekor” színben kaphatók. Közös jellemzőik, hogy 
vízzel hígíthatók és így a károsanyag-kibocsátásuk kicsi. 
Faanyagvédelmi szempontból követelmény, hogy az alapozókban 
lényegesen több hatóanyag legyen, mint a felső, fedő rétegekben. Ez 
az elv más bevonati rendszereknél is követendő. 
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19. ábra. A lazúrok széles választéka kapható a kereskedelemben 

(Király B.) 
 

3.6. Festékek 
 
Faanyagvédőszert is tartalmazó pigmentált kötőanyagú rendszerek. 
Nem átlátszóak, a fa rajzolatát lefedik. Van közöttük vizes diszperziós 
kötőanyag alapú, aminek bevonata lélegző, ill. oldószeres műgyanta 
alapú, amely záró bevonatot képez. A festékek többnyire rendszert 
alkotnak, amelyek „alapozóból” és „fedőfestékből” állnak. Leginkább 
faházak, kerítések, kerti termékek védőbevonataként használják. 
 
A festékekkel szemben számos követelményt támasztunk, pl. a 
nyílászárókra ajánlott festékek fedőrétegének száradás után nem 
szabad a másik, érintkező festékréteggel összetapadnia stb.  
 

3.7. Gázok 
 
A farontó rovarok kártételének megszüntetésre alkalmazhatók. Egyes 
gázfajtákkal a rovarok minden fejlődési alakja elpusztítható. Az 
eljárás előnye, hogy azokra a helyekre is eljut a gáz, ahová valamely 
okból más módon nem lehet odaférni. Nincs oldószer sem, ami 
hagyományos, folyékony védőszerek alkalmazása esetén néha 
problémát jelent. A gázzal történő fertőtlenítés alkalmazható olyan 
építmények, pl. magtárak, malmok stb. mentesítésére is, ahová más 
faanyagvédőszert nem szabad bevinni.  
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Hátránya az eljárásnak egyrészt, hogy nem biztosít „megelőző” 
védelmet, a gáz elillanása után az egyszer már fertőtlenített 
szerkezet könnyen visszafertőződhet. Másrészt a gázok fokozottan 
mérgező hatása miatt csak jól elkülöníthető helyeken alkalmazhatják 
speciálisan képzett szakemberek, a gázmesterek.  
 
A műemlék-, és műtárgyvédelemben előszeretettel alkalmazzák a 
gázkezelést bútorok, műtárgyak fertőtlenítésére. Létezik ládás, 
kamrás vagy akár egész helyiségre kiterjedő gázosítás is. Ma már 
megoldható, bár igen költséges eljárás egy egész épület 
leszigetelése, és gázkezelése is, ezt a módszert alkalmazzák pl. 
műemlék fatemplomok rovarkárosításának megszüntetésére.  
 
Alkalmazzák ezt a módszert a nemzetközi kereskedelemben fa 
csomagolóanyagok, raklapok fertőtlenítésére, valamint egyéb 
egészségügyi fertőtlenítésekhez.  
 
Alkalmazott gázok: cián-hidrogén, foszfor-hidrogén, metil-bromid, 
etilén-oxid, alumínium- és magnézium- foszfidok, triklór-etilén stb. 
Ezeknek a gázoknak a különböző hatóságok részéről az 
engedélyezése illetve tiltása elég sűrűn változik, ezért célszerű 
esetenként megvizsgálni, hogy amikor gázosítani szeretnénk, éppen 
mi a jogi állapot (például a gázok közül a biocid rendelet megengedi a 
cián-hidrogént faanyagok rovarmentesítésére, ugyanakkor a magyar 
egészségügyi hatóságok tiltják az alkalmazását.).  
 
Ismert eljárás még az ún. inert gázok, széndioxid vagy nitrogén 
alkalmazása. Ezek a gázok nem mérgező hatásukkal fertőtlenítenek, 
hanem a károsító szervezeteket az oxigéntől elzárva okozzák a 
pusztulásukat. A mérgező gázokat csak gázmesterek használhatják 
szigorú ellenőrzés mellett, az inert gázokra ez a megkötés nem 
vonatkozik. 
 
A környezet- és egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve 
sokan a gázoknál drágább, felmelegítéssel történő rovarmentesítést 
szorgalmazzák, de ilyenkor figyelembe kell venni az épület, vagy a 
tárgy „hőtűrő” képességét. Ugyanez vonatkozik a hűtéssel történő 
rovarmentesítésre is. 
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3.8. Fanemesítő anyagok 
 
A fanemesítő anyagok nem tartoznak a faanyagvédőszerek közé, 
mert nem rendelkeznek biocid hatással. Ennek ellenére megemlítjük, 
mert vízlepergető hatásuk következtében csökkentik a faanyagok 
vízfelvételének sebességét, felnedvesedését, növelik a tartósságát.  
 
Nem elhanyagolható, hogy ezek a környezetbarát fanemesítők 
fizikailag is ápolják a fát, kiemelik a természetes rajzolatát. 
Hátrányuk, hogy gyakran kell felújítani a felületeket. Idetartoznak a 
faolajok, a különböző viasz- és szilikonszármazékok stb. Idesoroljuk a 
modifikált paraffin kezelőanyagokat is. Ezeket sokszor természetes 
csersavakkal és egyéb növényi kivonatokkal kombinálják. 
 
A fanemesítés területén az utóbbi időben a vegyszeres eljárások 
mellett megjelentek a vegyszermentesen, elsősorban hőkezeléssel 
nemesített faanyagok (pl. ThermoWood). Ezeknek az eljárásoknak a 
során nem használnak „külső” vegyi anyagot, hanem a fa saját 
anyagait alakítják át úgy, hogy a gombák és a rovarok támadásainak 
jobban ellenálljanak.  
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4. A FAANYAGVÉDŐSZEREK 

HATÓANYAGAI ÉS KEVERÉKEI 
 
Nézzük, hogy a 7. táblázatban található biocid listán milyen 
jellegzetességek figyelhetők meg. A harminc évvel ezelőtti listához 
képest megfordult a szerves és szervetlen biocid anyagok aránya. 
Az új biocidoknak csak 20%-a szervetlen hatóanyagú. Számos 
eddig ismert biocid eltűnt, pl. réz-szulfát, TCMTB, nátrium-fluorid, 
nátrium-dikromát, PCP, dinitro-orto-krezol, cink-szulfát stb. 
 
A faanyagvédelem alapvető feladata, hogy olyan szelektív hatású 
hatóanyagokat keressen, amelyek a farontó gombák és rovarok 
életműködését gátolják, de a környezetre, az emberre és más 
melegvérű élőlényekre csak mérsékelt veszélyt jelentenek. Rendívül 
fontos, hogy ne rendelkezzenek a genetikai anyagot károsító, 
mutagén hatással, és ne legyenek rákkeltők. Teljesen szelektív 
hatású hatóanyag nem létezik. 
 
Fontos tulajdonság a fixálódás. Réztartamú biocidok (réz-oxid, 
nafténsavak-rézsói, réz(II)karbonát- hidroxid, réz-dihidroxid, CuHDO) 
esetében pl. csak olyan anyagokat tartalmaz a lista, amelyeket 
különböző anyagokkal oldhatóvá tesznek és az oldást segítő anyag 
elbomlása után a faanyagban visszaalakulnak vízben oldhatatlan 
vegyületté, így fixálódnak. A réz-szulfát például nem felel meg ennek 
a követelménynek, mert még oldódást elősegítő anyagokkal társítva 
is csak kis mértékben képes fixálódni. 
 
Számos faanyagvédőszer a növényvédelemből került át a 
faanyagvédelembe. Ez újabb problémákat hozott felszínre. A mai 
növényvédőszerek általában a gyors lebomlás elvére épülnek, vagyis 
a gyártók instabil térszerkezetű molekulákat hoznak létre, amelyek a 
kipermetezés után, főleg az ultraibolya sugárzás és az oxigén 
hatására, viszonylag gyorsan szétesnek ártalmatlan anyagokká. 
Ennek eredményeképpen lehet az egészségügyi várakozási idő 
letelte után elfogyasztani a permetezett gyümölcsöt, zöldséget és 
egyéb terményeket.  
 
Ilyen vegyület pl. a propikonazol, amely a cukorrépa permetezésére 
engedélyezett növényvédő szer (ROMBUS 250 EC) hatóanyaga. 
Ugyanakkor megtalálható egyes XYLADEKOR féleségekben, az 
ADOLIT FPE 30-ban, a KULBANOL PROFIGRUND-ban stb. 
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Másik ilyen a flufenoxuron, amely atkák és rágó kártevők elleni 
kitinszintézist gátló rovarölő hatóanyag az engedéllyel használható 
zöldlistás CASCADE 5 EC, mezőgazdasági permetezőszerben, 
ugyanakkor számos faanyagvédőszerben is alkalmazzák, például a 
XYLADECOR XYLAMON-ban (régen csak XYLAMON-nak nevezték), 
(ahogy a forgalmazó tévesen nevezi, „szúölőben”), az AIDOL ANTI-
INSEKT PLUS-ban stb.. 
 
Ezeket az anyagokat a növényvédelemben regisztrált anyagként 
tartják nyilván, de felmerül a kérdés, hogy a faanyagon meddig 
maradnak hatásosak. A megszüntetéshez „ölőszerek” szükségesek, 
amelyek aránylag gyorsan fejtik ki a hatásukat. A tartós védelmet 
lehet, hogy más komponensek biztosítják, akár ugyanazon a 
készítményen belül. Ha tehát az „ölő” komponens viszonylag rövid 
időn belül lebomlik, az nem baj, ha a „megelőző” komponens 
viszonylag stabil. Ezzel a kérdéssel a faanyavédelemmel foglakozó 
szakemberek eddig szinte egyáltalán nem foglalkoztak.  
 
A következőkben elsősorban a Magyarországon elterjedt főbb 
biocidokkal és biocid csoportokkal foglakozunk. 
 

4.1. Faanyagvédőszerekben használt biocidok 
 

4.1.1. Bóralapú sók 

 
Ebbe csoportba tartozó biocidok:  

 bórsav (CAS szám:10043-35-3),  

 dinátrium-oktaborát-tetrahidrát (bórax) (CAS szám: 10380-28-
6),  

 dibór-trioxid (CAS szám: 1303-86-2) 
  
A faanyagvédelemben nagy szerepet töltenek be a bórvegyületek. 
Lángmentesítésre már régen is használták, majd enyhe fertőtlenítő 
hatásuk folytán a gyógyszeripar egyik alapanyaga lettek. A 
bórvegyületek újabb, általánosabb használatát az egészségre való 
ártalmatlanságuk és magas védőértékük indokolja. Hátrányuk, hogy 
víz hatására könnyen kioldódnak, ezért szabadban nem 
alkalmazhatók. 
 
Fapusztító gombák ellen a bórsav és bórax közel azonosan mérgező 
hatásúak. Így a pincegomba, vagy a lepketapló ellen 0,075-0,1%-os 
oldat, könnyező házigomba ellen 0,05-0,075%-os oldat védettséget 
biztosít. A bórvegyületeknek a kékülést okozó gombák elleni hatásáról 
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már régóta vannak szakirodalmi adatok. Kékülést, továbbá nedves 
helyiségekben tárolt faanyagok más, foltosodást előidéző gombái elleni 
védekezéshez 1,5-1,5%-os bórax + bórsav oldatot szoktak használni. 
A gyakorlat azt mutatta, hogy önmagukban nem bizonyultak eléggé 
hatékonynak, ezért a készítményekben más hatóanyagokkal is 
kombinálják.  
 
Rovarokra a bórvegyületek kizárólag gyomorméregként hatnak, ezért 
hatásuk lassúbb, mint a légzési vagy idegmérgeké. Kizárólag fedett, 
csapadékmentes helyen alkalmazhatók. 
 
Bórsav 
 

 
 
A bórsav (H3BO3), színtelen, selyemfényű, pikkelyes, kristályos anyag. 
Hevítéskor vízvesztéssel metabórsavvá, majd még magasabb 
hőmérsékleten (140°C) pirobórsavvá alakul. Bóraxszal keverve jobban 
oldódik, mint önmagában. A tetra-bórsav üvegszerű tömeg, amely 
további hevítéskor vizet veszít és üvegolvadékhoz hasonló bór-
trioxiddá alakul. Fehér por alakjában kerül forgalomba. 20°C-on 25 
súlyrész vízben oldódik. A forró víz sokkal jobban oldja, tehát jól 
kristályosítható. Oldatát vízgőzzel együtt forralva a bórsav egy része is 
elillan. Glicerin 1:5, etilalkohol 1:20 arányban oldja. 
 
Faanyagvédelemben házicincér (Hylotrupes bajulus) álcára a bórsav 
halálos dózisa a faanyagra számolva 0,4-0,7 kg/m3 körül van. A 
halálórája (Anobium punctatum) ellen 0,82-1,47 kg/m3 tartományban 
adják meg a hatásos dózist. Felületi megelőző védelemre a szokásos 
dózis 20-30 g/m2. 
 
A Magyarországon forgalomba hozott védőszerek közül talán a TETOL 
FB-n és a BAVITOL-LUX-on kívül szinte az összes bórsavat 
amminban oldva, azzal komplexet képezve hozzák forgalomba. Ezáltal 
töményebb oldat készíthető, hideg vízben is jól oldódik és jobban 
beszívódik a fába.  
 
A legismertebb készítmények, amelyekben bórsav található: TETOL 
FB, DIFFUSIT S, LIGNOTOL B, LIGNOTOL QBM, LIGNOTOL QCB, 
ADOLIT HOLZBAU B, ADOLIT B, DIFFUSIT HOLZBAU B, EMBALIT 
B, WOLMANIT QB, WOLMANIT QB1, BASILIT B. A sort még hosszan 
lehetne folytatni. A friss fenyő faanyagot a bórsav sárgásra színezi. 
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Bórax 
 

 
 
Vizes oldatából mint dekahidrát (Na2B4O7. 10 H2O), színtelen, 
kemény kristályok alakjában válik ki (prizmás bórax), amelyek 
levegőn lassan elmállanak, s felületük az elmállott só fehér porával 
vonódik be. Egy súlyrésze 20 súlyrész hideg, vagy 0,6 súlyrész forró 
vízben oldódik. Jól oldható glicerinben is, alkoholban ellenben 
oldhatatlan. Vizes oldata hidrolízis következtében lúgos kémhatású 
és édes-lúgos ízű, 60°C-nál magasabb hőmérsékleten kristályosítva 
nyolclapú kristályokban 5 mól kristályvízzel válik ki: Na2B4O7. 5 H2O 
(oktaéderes ékszerészbórax). A prizmás bórax 47%, az oktaéderes 
30% kristályvizet tartalmaz. 
 
A bórax a tetrabórsav nátriumsója. A tetrabórsav nagyon gyenge 
sav, már a szénsav is kiűzi sójából, ezért a levegő szén-dioxid-
tartalmának hatására idővel a szódában nátrium -hidrogén-
karbonát és nátrium-karbonát keletkezik. A kéndioxid is elbontja, 
és nátrium-hidrogén-szulfid keletkezik.  
 
Legismertebb készítmények, amelyekben bórax található: TETOL 
FB, DIFFUSIT S, ADOLIT HOLZBAU B, ADOLIT M, DIFFUSIT 
HOLZBAU B. 
 

4.1.2. Rézbázisú biocidok 

 
Ebbe a csoportba tartoznak:  
 

 réz-oxid (CAS szám: 1317-38-0), 

 nafténsavak,rézsók (CAS szám: 1338-02-9),  

 réz(II)-karbonát réz(II)hidroxid(1:1) (CAS szám: 12069-69-1),  

 réz-dihidroxid (CAS szám: 20427-59-2),  

 bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxilkappa-O)diazéniumato(2-)]-réz 
/Cu-HDO/ (CAS szám: 312600-89-8) 
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A rézbázisú készítmények régen az egyik legelterjedtebb 
védőszercsoportot alkották. Előnyük volt, hogy kevésbé mérgezőek, 
és a mérgezések is kevéssé voltak súlyosak. A réz nem halmozódik 
fel a szervezetben, a szervezetnek a vér képzésekor szüksége van 
rézre. A fő hatóanyag a rézszulfát (rézgálic) volt, amelyet ma már 
könnyű kioldódása és korróziós hatása miatt nem használnak.  
 
A pincegomba és a házi kéreggomba ismert oxálsav-termelése a réz 
tekintélyes részét leköti. Emiatt, minthogy a készítmények mérgező 
hatását a rézionok biztosítják, mindig valamilyen más hatóanyaggal 
együtt használják.  
 
Réz(II)oxid 
 

CuO 
 
Állaga finom fekete por vagy drótszerű darabkák. Vízben nem 
oldódik, savak a megfelelő só képződése közben oldják. 
Ammóniában lassan ammin-komplex alakjában (réz(Il)-hidroxid), 
búzavirágkék színnel oldódik. Ez a Schweizer-féle kémszer, amely 
oldja a cellulózt. Erősen hevítve oxigént veszít, és réz(I)-oxiddá 
lesz. Hidrogén már enyhe melegítéskor színrézzé redukálja. Szénnel 
hevítve szintén rézzé redukálódik. Alkálifémek hidroxidjainak 
nagyon tömény oldatai kissé megtámadják.  
 
Elsősorban bórsav-rézoxid kombinációkban (pl. IMPRALIT CCO) 
fordulnak elő az anyagok. Ritkán alkalmazott hatóanyag. 
 
Réz(II)-karbonát-réz(II)hidroxid(1:1) 
 

 
 
Kékeszöld színű por. Sűrűsége 3,7-4,0 g/cm3. Vízben nem, híg 
ásványi savakban pezsgés közben feloldódik. Ammónium-
hidroxidban is oldódik. A természetben szép zöld színű monoklin 
kristályok alakjában található. Ásványtani neve malachit. A 2CuCO3 

* Cu(OH)2 összetételű bázisos rézkarbonát a rézlazúr, vagy azurit 
nevű szép, kék színű ásvány. Réz-szulfát oldatból nátrium-
karbonát oldat hatására nem a szabályos só, hanem ennek 



84 

 

hidrolízise következtében a bázisos só válik ki zöldeskék színű 
csapadék alakjában. A csapadék összetétele a kísérleti 
körülményektől függ. Ha a csapadékot az anyalúggal hosszabb 
ideig állni hagyják, kristályos bázisos réz-karbonáttá alakul át. Ez a 
természetben található malachittal azonos. Az azuritnak megfelelő 
bázisos réz-karbonát is előállítható mesterséges úton. Alapvetően 
ez az anyag adja a rézlemez borítású tetők zöld bevonatát (pl. 
Nemzeti Múzeum teteje). 
 
Kb. kétszeres hatékonyságú, mint a rézszulfát, annak 
köszönhetően, hogy a kristályban két réz található. Manapság a 
faanyagvédelemben használt egyik legelerjedtebb rézalapú biocid. 
Viszonylag magas dózis, 5-20 kg/m3 kell a védelemhez. 
Amminokkal komplexet képez, így vízben oldhatóvá válik, 
feljuttatható a felületre és bejuttatható a faanyag belsejébe.  
 
A fixálódása abban áll, hogy a komplex eléggé instabil, és a 
levegőn, a fával érintkezve, mivel a sejtfal leköti az ammóniát, 
könnyen szétesik, és vízben nem oldódó rézkarbonát-hidroxid válik 
ki, amely a sejtüregekben „csapdába esik”.  
 
A legismertebb készítmények, amelyekben réz-karbonát található: 
LIGNOTOL QCB, WOLMANIT CX-H 200, WOLMANIT CX-S, 
WOLMANIT CX-10, TANALITH E. Ebbe a csoportba tartozik a por 
alakban forgalomba kerülő MYKOTOX-TBR is. 
 
A rézhidroxid is teljesen hasonló hatású és tulajdonságú, főleg ha 
meggondoljuk, hogy a 2CuCO3 * Cu(OH)2 egyik fele rézhidroxid. 
Ezeknek a védőszereknek jellegzetes tintakék színük van. 
 
Réz-HDO 
 

 
 
A BASF által gyártott biocid csak a Dr. Wolman GmbH (és azzal 
szerződésben lévő Remmers) által gyártott védőszerekben található 
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meg. Alacsony a környezeti kockázata. A rézkarbonát-hidroxidhoz 
hasonlóan használható, de sokkal hatásosabb biocid. Önmagában 
nem, hanem kombinációkban (3-6%-os koncentrációban) 
használják. A rézbázisú készítmények jellegzetessége, hogy a 
faanyagot kékeszöldre, zöldre színezik. Legismertebb Cu-HDO 
készítmények: WOLMANIT CX-200, WOLMANIT CX-S, WOLMANIT 
CX-10, ADOLIT KDA. 
 
Nagyon hasonló vegyület a Kálium-HDO is, amely nemrég került rá a 
biocid listára. 
 

4.1.3. Benzalkónium-klorid 

 
Ebbe a csoportba tartozó biocid:  

 Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, 
kloridok (CAS szám: 68424-85-1) 

 
A kvaterner, négyalkotós (latin quartus = negyedik) kifejezés a 
központi atom olyan tulajdonságának megnevezésére szolgál, ahol 
négy azonos, vagy különböző szerves gyök kapcsolódhat. A 
kvaterner vegyületek többek között általános megnevezése mindazon 
vegyületeknek is, amelyek négy különböző vegyületből állnak. Ezek 
közül minket inkább az előbbi érdekel, és ezen belül is a kvaterner 
ammónium vegyületek. A „kvaterner ammónium-vegyületek” a 
nitrogénatomot tartalmazó szerves ammóniumvegyületek neve.  
 

Az előbbiek közül (R=C8H17…C18H37) [H5C6CH2N(CH3)R]Cl 
általános képletű alkil-benzil-dimetil-ammóniumklorid csoportnevű 
vegyületek fontosak számunkra, amelyeket röviden csak 
benzalkónium-kloridnak szoktak hívni. 
 
Benzalkónium-klorid 
 

 
A szerkezeti képletből látható, hogy a nitrogénhez kapcsolódó alkán 
hossza bizonyos határok között változó lehet. Ezáltal anélkül, hogy a 
molekula alaptulajdonságait megváltoztatnánk, egyes fizikai 
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tulajdonságait lehet változtatni. A molekula variálhatóságából 
adódóan a biocid rendelet mellékletében több tucat variánsával lehet 
találkozni, de faanyagvédelmi célra csak a 68424-85-1 CAS számú 
biocid használható. 
 
Mivel egyike az utóbbi időben igen nagy teret nyert hatóanyagoknak, 
részletesen foglakozunk vele. Antiszeptikus hatásán kívül a 
faanyagvédelemben szinte egyedülálló tulajdonságai teszik 
számunkra fontossá. Ezek a tulajdonságok alapvetően eltérnek a ma 
széles körben elterjedt szerves hatóanyagokétól, mint pl. a 
propiconazol, a TCMTB, vagy a Cu-HDO.  
 
A benzalkónium-kloridok kationos, felületaktív, szilárd anyagok. 
Vízben, alkoholban és acetonban jól, benzolban kevésbé, éterben 
nem oldódnak. Vízben kiválóan disszociálnak. Ami számunkra fontos, 
hogy kitűnő felületifeszültség-csökkentő tulajdonsággal rendelkeznek. 
Mint tudjuk, az áztató oldatok felületi feszültsége döntő hatással bír 
az oldat nedvesítő és beszívódó képességére. Nagyon sokszor 
előfordul a csak szervetlensó-alapú védőszerekkel történő áztatásnál, 
hogy a fűrészárura tapadt sár, fűrészpor és az alászorult levegő 
megakadályozza az oldat behatolását. Ezt csak levegős keveréssel, 
átkeféléssel lehet megakadályozni. A benzalkónium-klorid oldat ilyen 
estben is minden külső segítség nélkül a szennyeződés alá hatol. 
Ennek köszönhető egyébként kiváló mosóhatása is.  
 
A benzalkónium-klorid különlegessége abban áll, hogy míg más 
hatóanyagok beszívódását különböző felületifeszültség-csökkentők 
hozzáadásával fokozzuk (ami sok esetben kétes eredménnyel jár), itt 
maga a benzalkónium-klorid hatóanyag a kationos felületi 
feszültségcsökkentő.  
 
A kationos rendszerű felületifeszültség-csökkentők invert szappan 
jelleggel bírnak. Ebből adódóan szappanokkal, anionos 
felületifeszültség-csökkentőkkel együtt nem használhatók. Ha együtt 
használnánk őket, egymás hatását kioltanák, és a felületifeszültség-
csökkentő hatás megszűnne. 
 
A benzalkónium-klorid széles körben elterjedt fertőtlenítőszer. Tisztító 
és fertőtlenítő hatása miatt előszeretettel alkalmazzák a 
gyógyászatban műtét előtti bemosakodáshoz használt szerek 
komponenseként, vagy (pl. szalmonellával) fertőzött tárgyak 
lemosására. Számos fertőtlenítő hatású kézmosóban és fertőtlenítő 
kozmetikai arclemosóban is megtalálható. A háztartási boltokban 
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kapható falazati penészölők hatóanyaga. Mivel magasabb 
hőmérsékleteken is aránylag stabil, még ma is előszeretettel 
alkalmazzák ipari vízhálózatok algamentesítésére. 
 
A benzalkónium-kloridot a hatóanyaggyártók általában 50 vagy 80%-
os oldat formájában hozzák forgalomba. Glicerinre emlékeztető 
viszkozitású, jellegzetes, de nem ingerlő szagú folyadék. Közepesen, 
vagy erősen lúgos, ezért alapvetően lúgos rendszerekben 
használhatóak. Emellett nagyon fontos, hogy sok más szerves 
oldószerben oldott hatóanyaggal szemben 100˚C felett van a 
lobbanáspontja, és nem tűzveszélyes. 
 
A faanyagvédelembe a farmakológiából került be a ’90-es évek 
elején. Kedvező tulajdonságai mellett döntő tényező volt, hogy 
rendkívül gyorsan, néhány óra-nap alatt fixálódik, szemben számos 
réz-króm-bór kombinációval, ahol a fixálódási idő 4-6 hét. Ez utóbbiak 
rákkeltő hatásuk miatt egyébként is kiszorulnak a faanyagvédelem 
területéről.  
 
Míg a réz-króm-bór készítményekkel dolgozók tapasztalhatták, hogy 
gyakran vérzik az orruk, kisebesedik, és csak nehezen gyógyul a 
kezük, ruhájuk kilyukad a ráfröccsenő oldattól, a benzalkónium-klorid 
talán az egyik „leginkább bőrbarát” hatóanyag.  
 
A Kozmetikai Törvény a fertőtlenítő kézmosókban max. 3%-ot enged 
meg, amely duplája a felhasználásra kész védőszeroldatban lévő 
benzalkónium-klorid koncentrációnak! 
 
Vizsgálatok során megfigyelték, hogy a földbe jutó hatóanyag idővel 
lebomlik, ellentétben például a krómsókkal, amelyek a talajba kerülve 
nem bomlanak le, és nagy vízkészleteket képesek beszennyezni. 
 
A kedvező fizikai és környezeti hatásai mellett természetesen azért 
alkalmazzák előszeretettel, mert mind a tömlős gombák, mind a 
bazídiumos gombák ellen hatásosnak bizonyult. Üzemi kísérletekben 
jól alkalmazhatónak látszik kékülés, penészesedés megelőzésére, és 
az így kezelt anyagon a naprepedések is kevésbé alakulnak ki. 
Rovarok elleni hatásáról kevés ismerettel rendelkezünk. 
 
A benzalkónium-klorid amellett, hogy fajlagosan olcsó hatóanyag, jól 
kombinálható különböző szervetlen (pl. bórsav) és szerves (pl. réz) 
komplexekkel. Önmagában (pl. BASILIT NT, PREVENTOL 50 SE) 
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ugyanúgy megtalálható, mint kombinációkban (pl. WOLMANIT QB1, 
LIGNOTOL QCB, LIGNOTOL QBM stb.).  
 
Bór sókkal kombinálva néhány készítmény kimondottan jól 
használható, falazatok könnyező házigomba elleni fertőtlenítésére is. 
Ilyen az ADOLIT M, vagy a LIGNOTOL QBM védőszer.  
 
A benzalkónium-kloriddal készült készítmények keverés hatására 
rendkívüli módon habzanak. Ez zavart okozhat a technológiában, de 
kevés habzásgátló hozzáadásával megszüntethető.  
 
A kiváló habzóképességet azonban a „habfelhordásnál” ki lehet 
használni. Egy keverő berendezéssel az oldatból habot kell készíteni, 
és falazatra fel lehet hordani anélkül, hogy lefolyna. A hab szép 
lassan összeesik, és a védőszernek van ideje beszívódni a falazatba. 
Ezzel a módszerrel olyan fal- vagy panelüregek is feltölthetők habbal 
– és így mentesíthetők például könnyező házigombától – amelyeket 
egyébként más módszerrel nehezen érhetnénk el. 
 
Szokásos dózisa 50%-os oldatban: mázolásnál, áztatásnál 30 g 
koncentrátum/m2, telítésnél 10 kg koncentrátum/m3. Természetesen a 
koncentrátumokat a felhasználás során többszörösére hígítják. 
 

4.1.4. Tebu-propikonazol 

 
Ebbe a csoportba tartozó biocidok: 

 1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H1,2,4-
triazol / Propiconazol, (CAS szám: 60207-90-1), 

 1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3ol / 
Tebukonazol (CAS szám: 107534-96-3) 

 
 Propikonazol  Tebukonazol 
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Fehér por állagúak, amelyeket alkoholokban és szerves 
oldószerekben oldanak fel. Ez a két hatóanyag a növényvédelemből 
került a faanyagvédelembe. Mindkét biocidot ma is használják a 
mezőgazdasági kultúrákban gomba elleni védelemre. A 
hatásmechanizmusukról kevés információt lehet találni a 
szakirodalomban. Közös jellegzetességük, hogy képesek lebomlani. 
Kezdetben a pentaklórfenol kiváltására használták, és mára a 
legelterjedtebb hatóanyagok között találjuk őket.  
 
Biológiai hatásuk nagyon hasonló. Mind vizes bázisú, mind 
oldószeres rendszerbe bevihetők. Lazúrokban 1,0-1,2%-os dózisban 
szokták alkalmazni.  
 
A legismertebb propikonazol alapú készítmények: XYLADEKOR-
XYLAMON ALAPOZÓ, TANALITH E, WOLSVIT EC-40, ADOLIT FPE 
30, IMPRÄGNIERGRUND GN, KULBANOL PROFIGRUND. A 
legismertebb tebukonazol alapú készítmények: LIGNOPROT, SIGMA 
PROTECTION, TANALITH E. 
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4.1.5. Egyéb biocidok 

 
Az alábbi öt biocidot rovarölő hatóanyagként használják:  
 

 alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2diklórvinil)-2,2-dimetil-
ciklopropánkarboxilát/ Cipermetrin (CAS szám: 52315-07-8), 

 m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-
ciklopropánkarboxilát / Permetrin (CAS szám: 52645-53-1),  

 3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2metilpropil-éter / Etofenprox 
(CAS szám: 80844-07-1),  

 etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil] karbamát / Fenoxikarb/ (CAS szám: 
72490-01-8), 

 1-(4-(2-Klór-alfa,alfa,alfa-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil)-3-
(2,6difluorbenzolil)-karbamid / Flufenoxuron (CAS szám: 
101463-69-8) 

 
Cipermetrin és Permetrin anyagokat a mezőgazdaságban is 
alkalmazzák.  
 
Cipermetrin 
 

 
 
A legismertebb rovar elleni biocidot tartalmazó készítmény: 
LAZURÁN. 
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Permetrin 
 

 
 
A faanyagvédelemben piretroidok alkalmazása természetesen jóval 
kisebb a kockázatot jelent, mint mondjuk egy rovarölő spray 
használatakor. A piretroidok nagyrészt idegmérgekként hatnak, így a 
méhekre is veszélyesek. Rendkívül kicsi dózis (0,02-0,5%-os oldat) 
elegendő a rovarok elpusztításához. 
 
Megelőző védelemnél 100-300 mg/m2, megszüntető védelem esetén 
250-500 mg/m2 –t kell felhordani, extrém esetben (kiterjedt aktív 
fertőzés estén) elérheti a 1000 mg/m2 dózist is. Telítésnél 80-200 
g/m3 szükséges. 
 
A legismertebb készítmények: SIGMA PROTECTION, KULBANOL 
PROFIGRUND. 
 
 
Etofenprox 
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Flufenoxuron 
 

 
 

8. táblázat. Flufenoxuron (egyik kereskedelmi 

neve Flurox) házicincérre és kopogóbogárra 

vonatkozó határdózisa (Janssen biocid) 
 

Megelőző védelem esetén 

Házicincér (Hylotrupes bajulus) 
EN 46:                        0,02- 0,04 g FLUROX/m

2
 

EN 47:                        0,5 - 0,9 g FLUROX/m
3
 

Közönséges kopogóbogár (Anobium punctatum)  
EN 49-1:                  < 0.02 g FLUROX/m

2  

EN 49-2:                    0,75 - 1,0 g FLUROX/m
3
 

EN 21:                               2-3 g FLUROX/m
3
(48 hét) 

Szijácsbogár (Lycius linearis)  
A EN 20-1: időjárásnak kitéve     0,02 g FLUROX/m

2  

                                                                            
+ EN84 0,02 g FLUROX/m

2
 

                                                 + EN73 (12 hét) 0,02 g FLUROX/m
2
 

Megszüntető védelem esetén 

Házicincér (Hylotrupes bajulus) 
EN 22:       :                            0,02 - 0,04g FLUROX/m

2
 

Közönséges kopogóbogár (Anobium punctatum)  
EN 48:                                     0,03 - 0,04 g FLUROX/m

2
 

Termeszek ellen 

FLUROX a termeszek ellen nem használatos 

 
A legismertebb készítmények: AIDOL ANTI-INSEKT PLUS, 
XYLADECOR XYLAMON WOODWORM KILLER. 
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Fenoxikarb 
 

 
 

9. táblázat. Fenoxikarb (egyik kereskedelmi neve 

Farox) házicincérre vonatkozó határdózisa 

(Janssen biocid) 
 
 

Megelőző védelem esetén 

Házicincér (Hylotrupes bajulus) 
A EN 46 (módosítva*):         időjárásnak kitéve     5 mg FAROX /m

2  

                                                                 
+ EN84                      50 mg FAROX /m

2
 

                                          + EN73                       5 mg FAROX /m
2 

*Módosított EN46, azaz a Faroxal kezelt faanyagra helyezték a kikelt álcákat 

Termeszek ellen 

FAROX a termeszek ellene nem használatos 

 
Ez a biocid különlegesen lassú, lényegében hormonhatású rovarölő 
szer. Emberre szinte veszélytelen (legalábbis a gyártók szerint), mivel 
a hatása csak több hónap alatt alakul ki, azonnali megszüntető 
védelemre nem alkalmas. A legismertebb készítmények: WOLSIN 
EC-40 F, KORASIT TP 80. 
 
Az alábbi öt biocidot gombaölő hatóanyagként használják:  
 

 Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-
tolil)metánszulfénamid/Tolilfluanid (CAS szám: 731-27-1),  

 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS szám: 55406-53-6), 

 Diklofluanid (CAS szám: 1085-98-9), 

 Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin 
(CAS szám: 67564-91-4), 

 Didecil-dimetilammónium-klorid (CAS szám: 7173-51-5) 
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Tolilfluanid 
 

 
 
A legismertebb tolilfluanidot tartalmazó gomba elleni készítmények: 
SIGMA PROTECTION, LIGNOPROT, VALTTI SATIN LAZÚR.  
 
Jodopropil-butilkarbamát 
 
Főleg olyan készítményekben használják ezt a hatóanyagot, ahol a 
kékülés és a penész ellen is fontos védekezni. 
 

 
 

A legismertebb gomba elleni biocidot tartalmazó készítmények: 
BLÄUESCHUTZ BS 1, IMPRÄGNIERGRUND GN, KULBANOL 
PROFIGRUND. 
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Diklofluanid 
 

 
 
A legismertebb gomba elleni biocidot tartalmazó készítmények: 
OVERSOL 2 IN 1 VASTAGLAZÚR ÉS FAVÉDŐSZER, XYLADECOR 
CLASSIC FAVÉDŐ VÉKONYLAZÚR. 
 
Fenpropimorf 
 

 
 
A legismertebb gomba elleni biocidot tartalmazó készítmény: 
WOLSIN-FL-35. 
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Didecil-dimetilammónium-klorid 
 

 
 
A legismertebb gomba elleni biocidot tartalmazó készítmény: 
SINESTO AS. 
 

4.2. Típuskészítmények 
 
Nincsen pontos statisztika arra vonatkozóan, hogy Magyarországon 
milyen cégek és milyen védőszereket, milyen mennyiségben 
forgalmaznak és használnak fel, ezért a teljesség igénye nélkül 
megpróbálunk piaci körképet adni a hazai faanyagvédőszer-
forgalmazásról és felhasználásról. A mennyiségeket csak becsülni 
lehet, mert üzleti titkokat képeznek, ráadásul a mennyiségek helyett 
inkább az adott védőszerrel kezelt felület nagysága, a kezelt faanyag 
mennyisége ad jobb összehasonlítást. Például az áztatószereket 
koncentrátumban forgalmazzák, amelyeket a felhasználás helyszínén 
tíz- hússzorosára hígítanak, míg a lazúrok felhasználásra kész 
állapotban kerülnek kereskedelmi forgalomba /35/.  
 
A védőszerek jelentős része importból származik. A magyar gyártók 
is külföldi alapanyagból dolgoznak. 
 
Főbb felhasználási területek: 
 

 Tetőszerkezetek, készházak vázszerkezeteinek védelmére 
szolgáló, vizes bázisú faanyagvédőszerek. A legtöbb 
esetben fatelepeken, telephelyen áztatással viszik fel a 
faanyag felületére.  
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 Nagynyomású telítőkben alkalmazott védőszerek. Az 
ezredfordulón már csak Dombóváron volt kőszénkátrányos 
telítés, de mára ez is megszűnt. Ismét felmerült egy új 
kőszénkátrányos telítőüzem létesítésének a gondolata. A 
többi telítő-üzemben vizes bázisú védőszerekkel folyik a 
telítés.  

 Átmeneti védelmet nyújtó védőszerek. Elsősorban a 
kékülés, a penészesedés és a fülledés elleni védőszerek, 
amelyek a fűrészáru átmeneti védelmére szolgálnak. 
Többnyire áztatással, nagyon kis koncentrációban 
alkalmazzák őket. Fűrészüzemek, fatelepek használják, hogy 
a fűrészárut a feldolgozásig megvédjék a gombák 
károsításával szemben. Magyarországon a közepes 
nagyságú és nagy fűrészüzemek zömének megszűnése miatt 
felhasználásuk nem jelentős.  

 Fa ablakgyártó üzemek által használt alapozók. Több mint 
száz kis- és középvállalkozás foglalkozik ablakgyártással, 
ezért a felhasznált védőszermennyiség nehezen becsülhető 
meg. 

 Megszüntető faanyagvédőszerek. Volumenük jelentéktelen. 
A veszélyességük miatt csak néhány szakcég használja és 
használhatja fel a megszüntető védőszereket.  

 Biocid hatóanyagokat is tartalmazó lazúrok. Ezeket 
elsősorban építőipari cégek és a lakosság használja jelentős 
mértékben, kerítések, ereszdeszkázatok, oromfalak, kerti 
termékek, kültéri faszerkezetek, uszodák, rönkházak stb. 
védelmére. Számos forgalmazó van ezen a területen. A 
lazúrok jelentős része nem tartalmaz biocidot, így csak 
festéknek minősülnek, ezért nagyon nehezen becsülhető meg 
a faanyagvédőszernek minősülő felhasználás volumene. 

 
A továbbiakban csak azokkal a típuskészítményekkel foglalkozunk, 
amelyek valamilyen szempontból külön kategóriát képeznek. 
 

4.2.1. Lazúrok  

 
A lazúrok egy külön kategóriát képeznek a faanyagvédőszerek 
között. A közelmúltban még Magyarországon gyártott XYLAMON-
XYLADEKOR és a SADOLIN rendszer a legismertebb, de számos 
más lazúrrendszert (ADOLIT, LAZURÁN, CASA LEGNA, 
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DÍSZLAZÚR stb.) is lehet kapni. Itt csak a biocid tartalmúakkal 
foglakozunk.  
 
Ezek a lazúrok (rendszerek) alapozót is tartalmazó és alapozó nélküli 
felépítésűek, vizes vagy oldószeres bázisúak, kültéri és beltéri 
felhasználásúak lehetnek.  
 
Egy tipikus oldószeres gomba-rovar elleni védőszerrendszer 
felépítése: 
 

 1,0-1,2% farontó gombák elleni biocid (leggyakrabban 
propikonazol). 

 0,02-0,05% rovar elleni hatóanyag (pl. flufenoxuron).  
(Ezeket a hatóanyagokat a készítmény gyártója többnyire a 
biocidgyártók által (leginkább xilollal) előoldott állapotban viszi 
be a készítménybe.) 

 15-35% módosított alkid-akrilát gyanta, amely a fő rétegképző 
anyag. 

 Kb. 0,5% (kobalttartamú) szárító, a gyanta száradásának 
gyorsítására. 

 Színezőanyagok az utánozni kívánt fafaj színének elérése 
érdekében. (Ezek többnyire azovegyületek, vagy pigmentek). 

 Bőrösödés-gátló az eltarthatóság növelésére. 

 Filmképző komponensek. 

 40-60% lakkbenzin.  
     (A lakkbenzin mennyiségét a VOC előírások miatt egyre 
inkább olajokkal és  
      magas forráspontú alkoholokkal próbálják helyettesíteni.) 

 
A vizes bázisú lazúrok abban különböznek az oldószeres bázisú 
társaiktól, hogy a gyantákat úgy alakítják át, hogy azok ne csak 
aromás és alifás oldószerben, hanem vízben is oldódjanak, 
diszpergálódjanak, hígíthatók legyenek vízzel is. Ez még nem azt 
jelenti, hogy teljesen oldószermentesek, hanem csak kis mennyiségű 
oldószert tartalmaznak.  
 
A lazúrokkal az egyik legnagyobb probléma, hogy a biocid 
„beleragad” a rétegképző gyantába, és ha a réteg megreped, leválik, 
védetlen lesz a fa. A vizsgálatoknál számos esetben 
bebizonyosodott, hogy a biocid önmagában felhordva a felületre 
hatásosabb, mint lazúrba keverve. Faanyagvédelmi szempontból 
ezért jobbak azok a rendszerek, amelyeknél csökkentett alkidgyanta 
tartalmú alapozót is használnak. A megszüntető védelemnél pedig 
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gyakran előforduló probléma, hogy a lazúrréteg megakadályozza a 
védőszer behatolását, és csak akkor lehet felvinni a megszüntető 
szereket a fafelületre, ha a lazúrréteget előtte lecsiszolják. 
 

 
 

20. ábra. Lazúr öregedése, lepattogzása a kültéri felületről (Király 

B.) 
 

4.2.2. Kékülés és penészesedés elleni, valamint átmeneti 

védelemre szolgáló készítmények 

 
A kékülés és a kannapenész (Aspergillus niger) nagyon nagy károkat 
okoz a fűrészáru-kereskedelemben, félkész termékeknél, mert 
eladhatatlanná teszi a fűrészárut, de legalábbis jelentős 
értékcsökkenést okoz. Amíg a penész által okozott elszíneződést 
erős oxidálószerekkel (hypo, hidrogén-peroxid) és némi felületi 
csiszolással jól-rosszul el tudjuk tüntetni, addig a kékülés 
megszüntetésére nincs mód, mert a teljes szijácskeresztmetszetet 
elszínezi. Amúgy I. osztályú fűrészárut kékült állapotban csak 
zsaluzóanyagnak vagy takart fedéldeszkázatnak lehet felhasználni, 
ami komoly értékvesztést jelent. Rendkívül nagy károkat okoz a 
tömör máglyában történő kamionos és vasúti szállítás, amikor a 
fűrészárut magas nedvességtartalommal, meleg időszakban, zárt 
térben szállítják. Ilyen körülmények között a fenyő fűrészáru néhány 
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nap alatt képes bekékülni, penészedni, a bükk befülledni. Az 
erdeifenyő szijácsa különösen érzékeny a kékülésre.  
 
Ezen károk ellen a fatelepeken védőszeroldatba történő bemártással 
lehet védekezni. Mivel a magasabbrendű gombák ellen kifejlesztett 
hatóanyagok nem mindegyike véd megfelelően a penészek ellen, 
ezért speciálisan erre a célra kifejlesztett védőszer-kombinációkat is 
kialakítottak. Az átmeneti védelemben alacsony, 0,5-3,0%-os 
koncentrációkat alkalmaznak. A legismertebb készítmények: 
WOLSIN FL-35, SINESTO AS, ANTIBLU SELECT, ADOLIT, 
BLÄUESCHUTZ BS 1. 
 

 
 

21.  ábra. Elszíneződés elleni védőszerrel kezelt és kontroll 

faanyag (WOLSIN FL-35 prospektus) 
 

4.2.3. Falazatok gombamentesítése szolgáló készítmények 

 
A könnyező házigomba (Serpula lacrymans) ugyancsak a faanyagot 
támadja meg, de fejlett micéliumkötegei erőteljesen terjednek, és 
még a falak kisebb üregein is keresztülnőnek. Ha egy fertőzött 
falazatba helyezünk be pl. új ablakokat, azok előbb-utóbb 
megfertőződnek, ezért a falazatokat is gombamentesíteni kell. A 
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kiégetés mellett szükség van a falazatok fúrt lyukas impregnálására 
is. A könnyező házigomba elleni készítményeknek alapvető 
követelménye, hogy mésztűrők legyenek, és jó behatoló képességgel 
rendelkezzenek. A legfontosabb hatóanyaguk a bórsav és a bórax. 
Emellett gyakran kombinálják őket benzalkónium-kloriddal is. 
Szokásos dózisok falazat esetén: 50 g/m2, 10-12 kg/m3 fal. A 
legismertebb készítmények: BASILIT M, BASILIT M-P, ADOLIT M 
FLÜSSIG, ADOLIT SM, DIFFUSIT M, DIFFUSIT MQ, LIGNOTOL 
QBM, IMPRA-MSK 10, IMPRALIT-B 1 FLÜSSIG, IMPRALIT-BBS, 
KULBASAL M, SERPALIT 2000. 

 
 

 
 

22. ábra. Védőszer betöltése a falazatba (Babos R.) /40/ 
 

4.2.4. Oldószerbázisú megszüntető védőszerek 

 
Egyes helyeken (pl. palettánál, bútoroknál) a víz szálfelhúzást, illetve 
méretváltozást okozó hatása miatt nem helyettesíthetők a szerves 
oldószertartalmú megszüntető faanyagvédőszerek. Jellemzőjük, hogy 
jó behatoló képességgel rendelkeznek és így fúrt lyukas telítésre is 
alkalmasak. Gomba elleni hatóanyagként gyakran propikonazolt, 
tebukonazolt, rovarok ellen permetrint, flufenoxuront, etofenproxot 
alkalmaznak. Mivel ezeknek a védőszereknek a szerves oldószer 
(lakkbenzin, petróleum, xilol stb.) tartalma magas, tűzveszélyesek. 
Ezeknek a készítményeknek a biocidtartalma ugyan általában nem 
éri el a 2%-ot, de ez is magas érték, ezért többnyire csak 
szakfelhasználók alkalmazhatják.  
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A legismertebb készítmények: IMPRÄGNIERGRUND GN, 
KULBANOL PROFIGRUND, VAC PB, IMPRA-SANOL 
HOLZWURMFREI, EMBALIT BV/P. 

 

4.3. Nagynyomású telítésre használt készítmények 
 

4.3.1. Vizes bázisú telítőszerek 

 
Elvileg szinte valamennyi készítmény alkalmas nagynyomású 
telítésre. Ez alól kivételt képeznek a biocidot tartalmazó, alkidgyanta 
bázisú lazúrok és az oldószerbázisú készítmények. A kőszénkátrány-
olajos telítőanyagok külön rendszert képeznek, ezekről a 
későbbiekben külön szót ejtünk. A szerves oldószeres készítmények 
könnyedén behatolnak a fába, de jelentős környezeti hatások és 
robbanásveszély miatt ezeket a készítményeket nem lehet alkalmazni 
nagynyomású telítőkben. A kátrányolajos telítőanyagokon kívül 
kizárólag vizes bázisú, speciálisan telítési célra kifejlesztett 
készítményeket használnak. A készítményekkel szemben az alábbi 
elvárásokat támasztjuk: 
 

 Jó behatoló képességgel rendelkezzenek. Egyes nagy 
molekulájú szervetlensó-alapú készítmények tömíthetik a 
sejtüregeket és megakadályozzák a további behatolást. 
Nagyon fontos, hogy a készítmények oldata kis felületi 
feszültséggel rendelkezzen, amely a behatolás egyik 
alapfeltétele. 

 Gyorsan fixálódjanak. A ma már nem használt, rézszulfát–
nátriumdikromát-bórsav összetételű készítmények egyik nagy 
hibája volt, hogy a telítést követően 4-6 hét volt a fixálódási 
idő. Ezen idő alatt esőtől védve, jól szellőző tároló szín alatt 
kellett tartani a telített faanyagot. A fixálódási idő alatt 
forgalomba hozni, felhasználni sem lehet a terméket, ami 
jelentősen lassította a folyamatot, és magas készleteket és 
jelenős tőkelekötést eredményezett. A korszerű készítmények 
fixálódási ideje már ritkán haladja meg az egy hetet.  

 Jól fixálódjanak. Újra le kell szögezni, hogy teljesen fixálódó 
védőszer nem létezik. A rossz fixálódási hatékonyság 
következményei két területen jelentkeznek. Az egyik a 
környezetvédelem, mert a telített termékek túlnyomó többsége 
kültérbe kerül, ahol a csapadék a hatóanyag egy részét a 

http://www.anyagvedelem.hu/szerkeszt/Részletes%20faanyagvédők/29%20műszaki%20Impra%20Sa%20HWfrei.doc
http://www.anyagvedelem.hu/szerkeszt/Részletes%20faanyagvédők/29%20műszaki%20Impra%20Sa%20HWfrei.doc
http://www.anyagvedelem.hu/szerkeszt/Részletes%20faanyagvédők/14%20műszaki%20Embalit%20BV%20P.doc
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kimossa a faanyagból, és az a környezetbe kerülve ökológiai 
károkat okozhat. A másik következmény gazdasági jellegű, 
mert ha ugyanolyan védettséget szeretnénk elérni egy rosszul 
fixálódó védőszerrel, mint egy jó fixálódású készítménnyel, 
akkor a várható kimosódás miatt meg kell növelni a bevitt 
mennyiséget, ami többletköltséget jelent. Nagyon sok 
készítmény tartalmaz a behatolás elősegítése és a rovarok 
elleni védelem hatékonyságának növelése érdekében 
bórsavat. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a 
bórsav szinte teljesen képes kioldódni a fából, ezért a telítésre 
használt védőszer-koncentrátumokban a bórsav ma már nem 
haladja meg az 5%-ot. 

 Gazdaságosak, hatékonyak legyenek. A telítésnél a 
költségek jelentős részét teszi ki a védőszer ára, ezért fontos, 
hogy minél alacsonyabb legyen a védőszeroldat 
koncentrációja. Ma már 0,5 és 3% között választják meg a 
(határ)koncentrációt, amely oldattal telítve a faanyag megfelel 
az előírt követelményeknek. Mivel a faanyagba bevihető oldat 
mennyisége korlátozott, a koncentrációt úgy kell beállítani, 
hogy a ciklusidő alatt felvegye a faanyag a megkívánt 
hatóanyag-mennyiséget. Luc- és erdeifenyő oszlopok 
esetében 160-200 liter között változik az oldatmennyiség, 
amelyet a 3-4 órás ciklusidő alatt be lehet vinni. Ezen idő után 
rendkívül lelassul a felvétel sebessége. 

 Ne okozzanak korróziót a berendezésekben.  Mivel ezek a 
nagynyomású telítőberendezések nagy értéket képviselnek, 
és a nyomástartó berendezéseknél komoly veszélyt jelent a 
korrózió, fokozottan ügyelni kell e hatások csökkentésére. 
Nemcsak a savas kémhatású oldatok jelentenek veszélyt, 
hanem a lúgos hatású szerekben, a réz és a bórsav oldására 
használt amminok megtámadhatják a réz-bronz 
szerelvényeket, szivattyúkat. Korróziós hatású telítőanyaga a 
későbbiekben megtámadja a faszerkezetek rögzítésére 
használt facsavarokat és egyéb fém szerelvényeket, 
kötőelemeket. 

 Ne okozzanak szilárdságcsökkenést a faanyagban. Ha a 
telített faanyagot teherviselő szerkezeti anyagnak (tartónak) 
használjuk fel, akkor külön vizsgálni kell, hogy a telítés vagy a 
telítőanyag hatására a faanyag nem szenvedett-e 
szilárdságcsökkenést. Németországban teherhordó 
szerkezetek védelmére alkalmas védőszerek vizsgálatát külön 
szabályzatban rögzítik. Faanyagvédőszerek esetében az „Ü” 
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(überwacht) jelzés azt jelenti, hogy a védőszer alkalmas 
teherhordó szerkezetek védelmére. 

 Ne csapódjanak ki a felületen. Elsősorban savas bázisú, 
magas szervetlensó-alapú védőszereknél fordul elő, hogy a 
szervetlen só a felületen kivirágzást okoz, a felület kiszürkül, 
vagy a rézvegyületek sávos elszíneződést okoznak. 
Egy ilyen sókivirágzás nem rontja a védelem hatásosságát, de 
egyrészt csúnya, másrészt a felületen lévő só nem fixálódott, 
tehát lemosódik és szennyezi a környezetet. 

 
Mint a szabályozásnál volt róla szó, a telítőanyagok területén kissé 
más az európai felfogás, mint az egyéb területeken alkalmazott 
faanyagvédőszerek esetében.  
A telítőszerek hatóanyagát - ha veszélyességük miatt korlátozás alá 
esnek – tiltják, vagy korlátozzák az egyéb területeken használatos 
védőszerekben. Mivel a telítő anyag nem kerül kereskedelmi 
forgalomba, ezért nem is a telítőszert (a készítményt), hanem – 
szakmailag helyesen – a telített faanyagot, mint komplex egészet 
tekintik (építési) terméknek.  
 
A telített faanyaggal szemben fogalmaznak meg – elsősorban a 
kioldódás miatt – egészségügyi, környezetvédelmi követelményeket. 
A konkrét előírásokat tartalmazó követelményrendszer egyébként (a 
mai napig) még nem készült el.  
 
Egy példa: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 
rendelete (REACH) zárt technológiás telítő berendezésekben 
továbbra is engedélyezi az arzénvegyületek használatát, miközben a 
biocid rendeletben az arzén tiltott hatóanyag.  
 
Ugyanakkor az arzénvegyületek használatáról külön is kell szólni:  
A 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete rendkívül szigorú 
korlátozásokat ír elő, hogy hol és milyen formában, milyen előírások 
betartása mellett használható az arzénvegyületeket tartalmazó telített 
faanyag.  
 
A faanyagok tartósítására használt anyagokra és készítményekre 
vonatkozóan: ezek csak olyan ipari berendezésekben használhatók, 
amelyek vákuumot vagy nyomást alkalmaznak a fa impregnálásához, 
ha ezek C típusú szervetlen réz-, króm- és arzénvegyületek (CCA) 
oldatai. Az így kezelt faanyag addig nem hozható forgalomba, amíg 
nem fejeződik be a tartósítószer fixálása.  
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Az ipari berendezésekben CCA-oldatokkal kezelt faanyagokra 
vonatkozóan: ezek szakmai vagy ipari célokra forgalomba hozhatók, 
amennyiben a faanyagból készült szerkezet garantálja mind az 
emberek, mind az állatok biztonságát. A faanyag felhasználásának 
teljes időtartama alatt nem érintkezhet emberi bőrrel.  
 
Ezek a termékek csak az alábbi területeken használhatók fel: 
 

 Építési faanyagként középületekben, mezőgazdasági 
épületekben, irodaházakban és ipari létesítményekben,  

 hidakban és hídépítési munkáknál,  

 építési faanyagként édesvízi és brakkvizű területeken, pl. 
hullámtörő gátak és hidak,   

 zajvédő ketrecekhez,  

 lavina-védőgátaknál, utak biztonsági korlátaiban és 
sorompókban,  

 kéregtelenített, kör keresztmetszetű, tűlevelű fából készült 
legelői kerítéshez,  

 földtámasztó szerkezetekben,  

 villamosenergia-vezeték és távközlési póznaként,  

 földalatti vasutak talpfáiként.  
 
Továbbá a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi 
rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, minden forgalomba 
hozott, és így kezelt faanyagot egyedileg fel kell címkézni: 
«Kizárólag ipari létesítményekben és szakmai felhasználó által 
használható, arzént tartalmaz». Emellett, a csomagokban 
forgalomba hozott faárun címkét kell elhelyezni, ezzel a felirattal: «A 
fa kezelése során viseljen kesztyűt. Viseljen porvédő maszkot és 
védőszemüveget a fa vágásakor vagy egyéb megmunkálási 
művelet esetén. E faáru hulladékát egy erre felhatalmazott 
szervezet veszélyes hulladékként kezeli».  
 
 
Az arzénvegyületeket tartalmazó kezelt faanyag nem használható fel:  

 lakóépületekben semmilyen célra, semmilyen olyan 
felhasználási területen, ahol ismétlődően fennáll a bőrrel 
érintkezés kockázata,  

 tengervizekben,  

 mezőgazdasági célokra, kivéve a legelői kerítést, valamint 
építési anyagként  
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 semmilyen olyan felhasználási területen, ahol a kezelt 
faanyag érintkezésbe kerülhet emberi és/vagy állati 
fogyasztásra szánt közbenső vagy késztermékekkel.  

 
Nemcsak a felhasználási korlátozások jelentenek problémát a telítő 
üzemek számára, hanem az is, hogy az arzén-pentoxid, nátrium-
dikromát stb. hatóanyagokat rákkeltő hatásúnak nyilvánították, ezért 
az ilyen anyagokat használó telítő üzemeknek  rendkívül szigorú, 
biztonsági előírásoknak kell megfelelniük. Ebből kifolyólag az arzén 
és a korábban elterjedt rézszulfát - nátriumdikromát - bórsav 
összetételű védőszerekkel történő telítés az EU területén jelentősen 
háttérbe szorult. 
 

 
 

23. ábra. Gépi telít berendezés (Danish Wood Treating Co.) 
 
Ebből is látható, hogy rendkívül összetett és több ponton hiányos, 
illetve ellentmondásos a jelenlegi szabályozás, és még meg sem 
említettük, hogy egy adott faanyagvédőszer lehet közforgalmú (pl. 
ácsok által használt) védőszer, és lehet telítőberendezésekben is 
használható védőszer.  
 

10. táblázat. Telítésre kifejlesztett készítményekben 

található faanyagvédőszerek 
 

Hatóanyag 
Tanalith 

E 
Wolmanit 

CX-S 
Wolmanit 

CX-10 
Lignotol 

T* 

Injecta 
Osmose 

K33 

Tebukonazol 0,5     

Propikonazol 0,5     

Réz(II)karbonát-
hidroxid 

20,0 8,1 16,3 18  

Bórsav 5,0 4,0 5,0 5,0  
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Benzalkónium-
klorid 

   13,0  

Arzén-pentoxid     16,7 

Rézoxid     9,5 

Natrium-dikromát      

Cu-HDO  6,1 3,5   

Króm-trioxid     23,8 

*nem került ipari felhasználásra 

 
Meg kell említeni, hogy egy újabb telítési eljárás van kibontakozóban. 
Az egyébként kiváló gomba és rovar elleni hatással rendelkező 
bórsav kioldódását úgy próbálják meg csökkenteni, hogy a bórsavval 
telített faterméket kiszáradás után egy következő lépcsőben könnyű 
ásványolajjal újratelítik. Így az ásványolaj víztaszító tulajdonsága 
csökkenti a bórsav egyébként jelentős kioldódását. 
 

4.3.2. Kőszénkátrány-olajok 

 
A kátrányolajok a geológiai korokban élt, fosszilizálódott növények 
maradványának hőbomlás (faszéntermelési pirolízis) során 
keletkezett termékei vagy lepárlással (desztillálással) elválasztott 
folyékony elegyei. 
 
A kőszénkátrány-olajjal történő telítés is háttérbe szorult az utóbbi 
időben. Magyarországon szinte csak sóoldattal telített vezetéktartó 
oszlopokat használnak a villamos és a telefonvonalakhoz, a vasúti fa 
talpfát pedig kiszorította a vasbeton „talpfa”, szabatos nevén a 
betonalj. A váltótalpfákhoz továbbra is fát (leggyakrabban bükköt és 
tölgyet) használnak, amelyet kőszénkátrány-olajjal telítenek. A 
kőszénkátrány-olaj egyéb célra történő felhasználása (pl. műemlék 
fazsindelyekhez) elenyésző. 
 
A telítésre alkalmas kőszénkátrányt ma már kizárólag a kokszosítás 
melléktermékeként keletkező olaj desztillációjával nyerik (kreozot). A 
fatelítésre az ún. középpárlatot, a 180-350°C közötti forráspontú 
elegyet használják fel. Az így nyert kőszénkátrány-olaj több mint száz 
összetevőt tartalmaz, amelyek az évmilliók alatt magas földnyomás 
és földhő következtében a növények lebomlásakor keletkeztek, és a 
szénben raktározódtak. Az olaj minőségét, összetételét jelentősen 
befolyásolja a szén fajtája és a pirolízis módja. Így lehetnek könnyű-, 
közép- vagy nehézolajok valamint semleges, savanyú és bázikus 
olajok.  
 
A legfontosabb összetevők: benzol, paraffinok, naftalin, pirén, piridin, 
fenolok, kreozolok, karbazol stb. Elsősorban a policiklusos 
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vegyületeknek van faanyagvédelmi szempontból jelentőségük. Az 
olajok gomba és rovar elleni hatása jelentősen függ az összetételtől. 
Nagyon hasonló az összetétele a faszéngyártáskor keletkező 
fakátrány-olajnak is, de ennek az ipari jelentősége ma már kicsi.  
 
A kőszénkátrány-olajos telítés előnye, hogy viszonylag olcsó, de 
rendkívül mértékben szennyezi a környezetet és rákkeltő hatású 
komponenseket is tartalmaz. A rákkeltő hatásért elsősorban a benz-
(a)pirén a felelős. Ennek, és a környezetre erősen veszélyes más 
anyagoknak (pl. vízoldható fenolok) koncentrációcsökkentésére 
különleges vegyi eljárásokat dolgoztak ki. Az így kapott olaj azonban 
sokkal drágább, mint az eredeti középpárlat. Előállt ezenkívül egy 
újabb probléma is, mert az olajat a szállítás, tárolás, felhasználás 
közben sem célszerű 95°C alá hűteni, mert átkristályosodási és 
polimerizációs folyamatok mennek végbe, amelyek meggátolják a 
további felhasználást. Ebből adódón fűtött tartálykocsikban kell 
szállítani és a felhasználásig tárolni. A kőszénkátrány-olajjal történő 
telítés egyébként 103-130°C-on történik és a telítési folyamat 
befejezése után a talpfa lehűlésekor némileg „fixálódik” az olaj a 
fában. Az MSZ 13340 -86 „Talpfafélék telítése” szerint m3-enként 
tölgy esetében 60, bükk estén 180 kg olajat kell benyomni a fába. Az 
MSZ EN 13145:2001 „Vasúttechnika. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj 
fából” c. szabvány szerint védőkezelési eljárás után a védőszernek 
minimum annyi ideig benn kell maradnia a talpfákban és vasúti 
talpfákban, ami megfelel a 4. veszélyeztetettségi osztály kritikus 
értékének (lásd: EN 599-1). Ezt a kritikus értéket az EN 599-1-ben 
előírt biológiai vizsgálatokkal kell igazolni, amely magában foglalja az 
EN 252 szerinti kültéri vizsgálatokat is. 
 

11. táblázat. A kőszénkátrány-olajok műszaki 

paraméterei az EN13991 szerint 
 

Műszaki adat 
Mérték-
egység 

(WEI) B 
osztály 

(WEI) C 
osztály 

Sűrűség 20 °C-on (g/ml) 1,02-1,15 1,03-1,17 

Víztartalom (% m/m) max. 1 max. 1 

Kristályosodási hőmérséklet (°C) max. 23 max. 50 

Vízoldható fenol tartalom (% m/m) max. 3 max. 3 

Oldhatatlan maradék (% m/m) max. 0,4 max. 0,4 

Ledesztillált rész 
235°C-ig 
300°C-ig 
355°C-ig 

 
(vol.-%) 
(vol.-%) 
(vol.-%) 

 
max. 20 
40-60 
min. 70 

 
-- 
max.  10 
min.   65 

Benz(a)pirén tartalon (ppm) max. 50 max.   50 

Lobbanáspont (°C) min. 61 min. 61 

2001/90/EC szerint már az 50 ppm benz(a)pirén tartalom feletti olajok nem használhatók fel. 



109 

 

 
A különböző felhasználási célokra eltérő veszélyesanyag-
határértékkel rendelkező olajokat készítenek. Például alacsony 
veszélyesanyag-tartalmú (<10 ppm benz(a)pirén tartalmú „C GX-
plus” jelű) olajokat, amelyeket hidegen is fel lehet használni, 
engedélyeznek lakossági célú kültéri faszerkezetek (kerítések, 
lépcsők stb.) kezelésére.  
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5. A FAANYAGVÉDŐSZEREK 

KIVÁLASZTÁSÁNAK ALAPELVEI 
 
Általános szabály, hogy annyi és olyan típusú védőszert használjunk, 
amennyire feltétlenül szükség van. Ha az előírt mennyiségnél 
kevesebbet viszünk fel a felületre, nem lesz hatásos a védelem, a 
gomba és rovarkártevők életműködését nem akadályozzuk meg, és a 
védekezésre feleslegesen költünk. Ha többet viszünk fel, akkor 
indokolatlanul szennyezzük a környezetünket és növeljük a 
költségeket. 
 
Jelenleg Magyarországon kb. százféle faanyagvédőszer van 
forgalomban. Különböző gyártóktól több azonos célra és azonos 
felhasználási területre alkalmas készítményt is találunk. A megfelelő 
védőszer kiválasztása mind költség, mind hatékonyság 
szempontjából döntő lehet. A költség szempontjából nem csak azt 
kell figyelembe venni, hogy mennyibe kerül az 1 m2-re jutó 
anyaghányad, hanem azt is, milyen technológiával és hány rétegben 
érhető el a hatásos (előírt) védelem. Nagyon sokszor az a furcsa 
helyzet áll elő, hogy a felhordás költsége, ha az előírásoknak 
megfelelően elvégzik, messze meghaladja a védőszer anyagárát. /38/  
 
A védőszer kiválasztásának főbb szempontjai: 
 

 A legfontosabb a kezelendő faszerkezet veszélyeztetettsége. 
Mivel korábban már volt róla szó, ezért csak röviden foglaljuk 
össze a négy kategóriát: a beltéri zárt, száraz helyek; tető 
alatti időnként (pl. csapóesőtől, páralecsapódástól) 
felnedvesedő helyek; kültéri, de földdel nem érintkező; 
valamint kültéri, földdel érintkező helyek. Ezek a felhasználási 
területek minden védőszer csomagolásán megtalálhatók. 
Kültéren csak olyan védőszert használjunk, amely a fa 
rostjaihoz kémiailag kötődik (fixálódik), mert a beltéri védőszer 
hatóanyagát az eső rövid idő alatt kioldja, és védelem nélkül 
marad a faanyag, és a környezetet is szennyezzük. Akkor is 
fixálódó védőszert kell alkalmazni, ha az egyébként beltérbe 
kerülő faanyag szállítás, vagy beépítés közben megázhat.  

 

 Vegyük figyelembe, milyen károsítók fordulnak elő az adott 
környezetben. Kékülés, elszíneződés vagy bazídiumos 
gombák, rovarok és tűz ellen is kell-e védeni a szerkezetet?  

 



111 

 

 A védelem átmeneti vagy végleges jellege. A fűrészáru, rönk 
átmeneti védelmére, amikor ideiglenesen a tárolás, szállítás 
idejére kívánjuk megvédeni a faanyagot, kisebb 
védőszermennyiség felhasználásával is kellő védelmet 
kaphatunk. 

 

 Vegyük figyelembe, hogy a faanyagvédelmi kezelés során 
fertőzésmentes, új faanyag megelőző védelmét, vagy 
meglévő szerkezetben egy már fellépett fertőzés megállítását 
kell-e elvégezni. 

 

 Milyen esztétikai hatást szeretnénk elérni. Ez azért fontos, 
mert néhány védőszer zöldre vagy sárgára színezi a 
faanyagot. Szükséges-e ellenőrző jelzőszín alkalmazása? 

 

 Vegyük figyelembe a fafajt és a faanyag nedvességi 
viszonyait. Kevésbé tartós faanyag (pl. nyár) hatásos 
védelméhez több védőszert kell felhasználni, mint egy tartós 
fafaj (pl. tölgy) esetén. 

 

 Vegyük figyelembe, van-e a védőszernek fém és fakorróziós 
hatása. Ez különösen tartószerkezetek esetében fontos. 

 

 Vegyük figyelembe az egészség- és környezetvédelem 
szempontjait. Ne használjunk faanyagvédőszert 
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező termékeknél (pl. 
almásládánál, méhkaptárnál stb.) vagy közvetlenül a 
bőrfelülettel érintkező tárgyaknál. A műszaki-biztonsági 
adatlapok többsége kitér ezekre a korlátozásokra, ezért 
figyelmesen el kell olvasni és az előírásait be kell tartani. Ha 
egyes exponált területeken a védőszer használata 
elkerülhetetlen, akkor védőlakkot kell alkalmazni, vagy ki kell 
kérni a gyártó cég tanácsadó szolgálatának véleményét. 

 

 Vegyük figyelembe a felhasználói kört. Néhány egészségre és 
a környezetre különösen veszélyt jelentő faanyagvédőszer 
esetében az egészségügyi hatóság korlátozást vezetett be, a 
kiskereskedelmi forgalmazást és a lakossági felhasználást 
megtiltotta. Ezeket a faanyagvédőszereket csak 
szakfelhasználók vásárolhatják meg és használhatják fel. 

 

 A felhasználási körülményeket sem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Ha a munkálatokkal egy időben és egy helyen 
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égetéses falfertőtlenítés, vagy hegesztés folyik, ne 
használjunk oldószertartalmú (pl. lakkbenzines) 
készítményeket, mert tűz- és robbanásveszélyesek. 

 

 Ne hagyjuk figyelmen kívül a technológiai előírásokat és 
lehetőségeket, valamint a gazdaságossági kérdéseket. A 
faanyagvédőszerek esetén a gyártó, forgalmazó vagy a 
vizsgálatot, minősítést végző intézet meghatározza a 
felhordás módját, technológiáját. Például egyes kombinált 
hatású sókeverékek (égéskésleltető és faanyagvédőszerek) 
esetén a faanyag 0,5-2,0 órás bemerítés alatt még az 
elégséges mértékű megelőző faanyagvédelemhez előírt 
mennyiségű 250 g/m2 védőszert sem veszi fel, holott a 
hatásos égéskésleltetéshez ennél sokkal több, 380 g/m2 
(mintegy 1,2 liter), sóoldat felvétele lenne szükséges. Ezen 
védőszer esetén az áztatás tehát nem megfelelő felhordási 
technológia, helyette legalább 10-12 rétegben ecsetelni kell a 
felületet. 
 

A faszerkezeti elemek faanyagvédelmi kezelésének kiválasztásához 
segítséget nyújt a döntéshozatalt segítő folyamatábra is. 
 

5.1. Döntéshozatali rendszerek 
 
A védőszer és a technológia kiválasztásában különböző 
folyamatábrák is segítségünkre lehetnek (MSZ EN 335-2:2007). 
 
(Itt is látszanak a szabályozások ellentmondásai: Az OTÉK például 
nem tesz különbséget sem a veszélyeztetettségi osztály, sem a 
felhasználási kör tekintetében, hanem mindenütt előírja a kémiai 
védelmet.) 
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24. ábra. Általános döntéshozatali sorrend a veszélyeztetettségi 

osztálynak megfelelő tömör faanyag kezelésének és kezeléshez 

szükséges védőszer kiválasztásához /35/ 
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25. ábra. Folyamatábra a védőszeres kezelés (telítés)  

megválasztásakor az MSZ EN 351-1 szerint 
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26. ábra. Általános döntéshozatali sorrend a felhasználási 

osztályok és a hozzájuk tartozó szerek azonosításához: Tömör faanyag 

– Talajszint felett /35/ 
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27. ábra. Általános döntéshozatali sorrend a felhasználási 

osztályok és a hozzájuk tartozó szerek azonosításához: Tömör faanyag 

– A talajban lévő és/vagy víz hatásának kitett részegységek /35/ 
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6. A VÉDŐSZERFELVÉTEL FIZIKAI 

ALAPJAI 
 
Áztatás során a faanyagot védőszeroldatba helyezzük, és azt várjuk, 
hogy minél több védőszert „szívjon magába”. A művelet 
irányításához, szakszerű elvégzéséhez ismernünk kell, hogy a 
faanyag hogyan képes erre, vagyis hogyan mozog a nedvesség a fa 
belsejében.  
 
A védőszeroldatot fizikai szempontból nyugvó folyadéknak 
tekinthetjük, az áztató kádban a nyugvó folyadékokra érvényes 
mechanikai tulajdonságok érvényesülnek.  
 
Ebben a fejezetben1 megvizsgáljuk, hogy a nyugvó folyadékok mely 
mechanikai tulajdonságai azok, amelyek befolyásolják a kezelés 
minőségét. Megismerkedünk továbbá a folyadékok mozgásával a fa 
belsejében, az azt kiváltó erőkkel. Elöljáróban annyi mindenképp 
elmondható, hogy a fatest félig lezárt csövekből álló rendszer, 
melyben az alább ismertetett fizikai jelenségek érvényesülnek. /5/ 
 

6.1. Az oldat felületi feszültsége 
 
A folyadék felszíne az edény falánál vízszintes sík helyett görbe 
felület. Különösen szembetűnő a folyadékfelszín viselkedése 
folyadékhártyáknál. Ilyen folyadékhártyát állíthatunk elő például, ha 
kör alakú drótkeretet szappanoldatba mártunk. Ha a drótváz két 
pontját laza cérnaszállal összekötjük, és ha a szappanhártya a 
drótvázat teljesen kitölti, a cérna laza marad. Ha egyik oldalról a 
hártyát eltávolítjuk, a cérnaszál kör alakban megfeszül. Ez azt 
mutatja, hogy a folyadékfelszín (a kifeszített gumihártyához 
hasonlóan) a lehető legkisebbre igyekszik összehúzódni. /5/ 
 
A felszínnek egy „l” hosszúságú darabjára kifejtett húzóerő könnyen 
megmérhető, ha a szappanhártyát olyan drótkereten állítjuk elő, 
amelynek alsó darabja a két szár mentén könnyen mozoghat (28. 
ábra). Az összehúzódó hártya magával viszi a drótdarabot, de ha az 
összehúzódást erővel megakadályozzuk (példánkban ez a drótdarab 
és a ráfüggesztett kis test együttes súlya), akkor ez az erő 

                                                
1
 A védőszerfelvétel fizikai alapjai és a védőszerfelvételt befolyásoló tényezők az áztatás során 

című fejezetek György Balázs: Kvaterner ammónium bázisú faanyagvédőszer oldatok 
beszívódása a faanyagba különböző paraméterek mellett c. diplomamunkája alapján kerültek a 
jegyzetbe. 
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megegyezik az Fh húzóerővel. A mérések szerint az Fh erő független 
a hártya d hosszúságától, s így a hártya felületétől, és arányos „l”-lel: 
Fh = 2αl (α: a folyadéktól függő álladó) 
 
A két tényezővel azt vettük tekintetbe, hogy a húzóerő a hártya két 
(elülső és hátulsó) felszínének hatásából tevődik össze. A fentiek 
általánosításával az egy oldalú folyadékfelszín „feszültségi 
állapotáról” a következő képet alkothatjuk: a folyadék felszínét 
határoló görbe bármely Δs darabjára a felszín érintősíkjában a 
vonaldarabra merőlegesen   
 

ΔF = αΔs 
 
nagyságú erő hat; ugyanekkora erő hat a felszín bármely Δs 
vonalelemének mindkét oldalára. A folyadék anyagi minőségétől 
függő α = ΔF/Δs állandót – kevésbé szabatosan „az egységnyi 
hosszúságú vonaldarabra ható erőt” – a felületi feszültség 
állandójának, röviden a folyadék felületi feszültségének nevezzük. 

 
 

28. ábra. Felületi feszültség drótkerettel történő meghatározása /5/ 
 
Dimenziója erő/hosszúság, egysége: din/cm = 10-3 N/m. Az α-nak 
még egy másik, mélyebb jelentése is van. Ha az előbbi kísérletben az 
l hosszúságú drótdarabot Δd-vel eltoljuk, és ezáltal a szabad felszínt 
(a hártya két oldalának felszínét együttesen) Δq = 2lΔd-vel 
megnöveljük, az Fh erő ellenében  
 

ΔL = FhΔd = 2αlΔd = αΔq 
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munkát végzünk. Ez arra mutat, hogy a felületnek helyzeti energiája 
van, az Ef felületi energia, amelynek növekedése éppen a végzett 
munkával egyenlő, ΔEf = ΔL. Eredményünket általános érvényűnek 
tekinthetjük: a folyadék felszínének Δq-val való megnöveléséhez 
szükséges munka és egyúttal a felületi energiának növekedése 
arányos Δq-val:  

ΔL = ΔEf = αΔq. 
 
Eszerint az α felületi feszültség a dimenziótól eltekintve a folyadék 
felszínének egységnyi megnöveléséhez szükséges munkát is jelenti, 
és ezért α-t fajlagos felületi energiának (munkának) is hívják. Az α-
nak a kapillaritással való szoros összefüggése miatt szokásos még a 
kapilláris állandó elnevezés is. Dimenziója munka/felület (= 
erő/hosszúság), egysége erg/cm2 = J/103m2 = din/cm = 10-3 N/m. 
 
A felületi feszültség értelmezésénél a molekuláris erők kerülnek 
előtérbe. A folyadék belsejében levő „A” molekulára gyakorlatilag 
csak az rh ≈ 10-6 cm sugarú „hatásgömbben” levő molekulák 
gyakorolnak erőt (29. ábra), de ezeknek az erőknek az eredője 
átlagban a szimmetria miatt zérus. A felületen levő „B”, vagy egy rh ≈ 
10-6 cm vastagságú „felületi rétegben” levő „C” molekulára azonban a 
szomszédos, most már csak a hatásgömb egy részét betöltő 
molekulák együttesen a folyadék belseje felé mutató erőt fejtenek ki. 
 

 
 

29. ábra. Hatásgömb a folyadékban /5/ 
 
Emiatt a folyadék felszínére nyomóerő hat, amelynek felületegységre 
eső részét sík felület esetén kohéziós nyomásnak nevezzük. Ahhoz 
tehát, hogy egy molekula a folyadék belsejéből a felszínre jusson, és 
ezáltal a felszín növekedjék, a felületi rétegben befelé mutató 
nyomóerő ellenében pozitív munkát kell végezni. Emiatt a felszínen 
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levő molekuláknak nagyobb a potenciális energiájuk, mint a folyadék 
belsejében levőknek, tehát magának a felszínnek is potenciális 
energiát tulajdoníthatunk, a felszínen levő molekulák számával s így 
a q felülettel is arányos felületi energiát: Ef = αq.  
 
A molekuláris értelmezésből következik, hogy valamely folyadék 
felületi feszültsége nem kizárólag a folyadék tulajdonsága, hanem a 
folyadékkal határos anyagtól is függ, mert hiszen a hatásgömbnek a 
folyadékon kívüli részében levő levegő- vagy más molekulák az α 
értékét befolyásolhatják. Ezért a felületi feszültség helyett 
tulajdonképpen határfelületi feszültségről (fajlagos határfelületi 
energiáról) kellene beszélnünk; jelölése αik lehet, ahol i a folyadékra 
utal, k pedig valamely gázt, egy másik folyadékot, vagy szilárd testet 
jelenthet. Szigorúan véve, az α felületi feszültségen a folyadék és a 
saját telített gőze közti határfelületi feszültséget értik, amely általában 
nem sokkal különbözik a folyadék-levegő αik-jától. 
 
A mechanikai rendszerek általában akkor vannak stabilis egyensúlyi 
állapotban, ha helyzeti energiájuk a minimális értéken van. A folyadék 
helyzeti energiájához a felszínnel arányos felületi energia is 
hozzászámítandó, s így érthető, hogy ha a molekuláris erők mellett 
más erők elhanyagolhatók, a folyadék felszíne az adott feltételek 
mellett lehetséges legkisebb értéket igyekszik felvenni. Az így 
keletkező felületek az ún. minimál-felületek, azaz olyan felületek, 
amelyeknek felszíne a megadott határgörbe mellett a legkisebb. 
Ugyanez a jelenség okozza a szabadon lebegő folyadékcsepp gömb 
alakját.  
 

6.2. Illeszkedési szög és határfelületi feszültség 
 
A folyadék felszíne a szilárd fal közelében általában nem vízszintes 
sík, hanem felülről nézve homorú (pl. víz az üvegfalnál) vagy 
domború felület (pl. higany az üvegfalnál). A felszín és a fal határánál 
levő molekulákra ugyanis az itt teljesen elhanyagolható gravitációs 
erőkön kívül az Fa adhéziós és Fk kohéziós erő hat (30. ábra), és a 
felszínnek merőlegesnek kell lennie az Fa + Fk = F eredő erőre.  
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30. ábra. Az illeszkedési szög különböző folyadékok estén /5/ 

 
A felszín homorú vagy domború aszerint, amint az adhéziós erő 
nagyobb vagy kisebb a kohéziós erőnek a falra merőleges 
komponensénél; az első esetben a folyadék „nedvesíti" a falat, a 
másodikban nem. A kohéziós és adhéziós erők határozzák meg az υ 
illeszkedési szöget is, vagyis azt a szöget, amelyet a felszínnek a 
fallal való érintkezési ponton át fektetett érintősíkja a fal érintősíkjával 
(vagy az F vektor az Fa-val) bezár. Az υ homorú felszínnél, azaz 
nedvesítés esetén hegyesszög, domború felszínnél tompaszög. Ha υ 
= 0, tökéletes nedvesítésről beszélünk, amely pl. víz, alkohol vagy 
petróleum és tiszta üveg között valósul meg. A higany – üveg 
esetben υ = 138°. 
 
A fenti meggondolások szerint és a tapasztalatnak megfelelően az 
illeszkedési szög csak az érintkező anyagok minőségétől és 
állapotától függ, vagyis a szilárd lap irányításától független. Ezért az υ 
szög pl. a vízszintes üveglapon nyugvó folyadékcseppnél ugyanaz, 
mint a megfelelő folyadékot tartalmazó üvegedény falánál. A víz tiszta 
üveglapon a tökéletes nedvesítés miatt egyre inkább szétterül, nem 
alkot cseppet, nem teljesen zsírmentes üveglapon már igen. Az 
illeszkedési szög és az αik határfelületi feszültségek között egyszerű 
összefüggés áll fenn. Szilárd fal, folyadék és levegő találkozása 
esetén Laplace második tétele alapján az υ illeszkedési szöget 
kizárólag az érintkező három anyag természete határozza meg. 
 

6.3. Kapilláris emelkedés és süllyedés 
 
Ha szűk csövet - hajszálcsövet vagy kapilláris csövet - állítunk a cső 
falát nedvesítő folyadékba (pl. üvegcsövet vízbe), a csőben a 
folyadék magasabbra emelkedik a külső, tág edényben levő folyadék 
szintjénél, és felszíne, az ún. meniszkusz felülről nézve homorú. Nem 
nedvesítő folyadék (pl. a higany) a szűk csőben alacsonyabban áll, 
és felszíne domború. Hasonló emelkedés vagy süllyedés mutatkozik 
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U alakú cső szűkebb szárában a tágabb ágban levő folyadék 
felszínéhez viszonyítva. 
 
A jelenség megértéséhez először vezessük be a görbületi vagy 
kapilláris nyomás fogalmát! Az ide vonatkozó tétel kimondja, hogy ha 
a folyadék felszíne R sugarú gömbfelület (-rész), erre a homorú oldal 
felé irányuló nyomóerők hatnak, és az ezeknek megfelelő görbületi 
vagy kapilláris nyomás: 

p g=
2α
R . 

Tehát a kapilláris emelkedés és süllyedés esetében a csövet 
nedvesítő folyadék homorú felszínére görbületi nyomás hat, 
mégpedig a homorú oldal felé mutató erőként, amely a folyadékot 
addig húzza felfelé, míg a folyadékoszlop súlya a húzóerővel egyenlő 
nagyságú lesz. Ha υ-val jelöljük az r sugarú cső és a folyadék anyagi 
minősége által megszabott illeszkedési szöget (31. ábra), a szűk 
csőben a meniszkusz R = r/cos υ sugarú gömbfelületnek tekinthető, 
és így a görbületi nyomás pg = 2α/R = 2α cos υ/r. A felfelé húzó erő 
tehát: Fh = (2α cos υ/r)r2π, a ρ sűrűségű és h magasságú 
folyadékoszlop súlya pedig  ρghr2π. A két erő egyenlőségéből 2α cos 
υ/r = ρgh, vagyis a szűk csőben az emelkedési magasság: 
 

h=
2α
ρ gr

cosυ  

 

 
31. ábra. Kapilláris emelkedés /5/ 
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A kapilláris erőkkel magyarázható a folyadékoknak pl. az itatósba, 
szivacsba, faanyagba való beszívódása, illetve fontos szerep jut 
nekik a talaj nedvességviszonyainak alakulásában, és a növények 
életműködésében is. /5/ 
 

6.4. A fatest általános fizikai jellemzése 
 
A faanyag a környezet klímájának (relatív páratartalom, hőmérséklet) 
megfelelően mindig rendelkezik bizonyos nedvességtartalommal. A 
fatest ilyen közelítésben fizikai szempontból egy háromfázisú – fa-víz-
levegő – rendszernek tekinthető. Az abszolút száraz faanyag egy 
olyan szilárd test, amely kristályos szerkezetű, de jelentős amorf 
részekkel is rendelkezik. Inhomogén, mivel a fatest különböző 
pontjaiban a tulajdonságai tág határok között változnak. Szerkezeti 
szempontból ortogonálisan anizotrop, vagyis a tér egymásra 
merőleges három irányában – rost- sugár- és húrirányban – a fizikai 
tulajdonságai sajátosan eltérőek. A sejtes szerkezetnek megfelelően 
porózus, és az említett három irányban a nedvességváltozás 
hatására eltérő mértékben képes zsugorodni és dagadni. A 
szabálytalan rostlefutás, a fő irányoktól eltérő vágássík stb. miatt 
azonban gyakran találkozunk közbenső helyzetekkel.  
 

6.5. Szorpciós hiszterézis 
 
A fának mint kapillár-porózus anyagnak egyik legfontosabb 
sajátossága, hogy nedvességtartalmát (u) az adott hőmérsékleten a 
környező levegő páratartalma (Φ) határozza meg. Ezt az 
összefüggést ábrázoló görbét szorpciós izotermának nevezzük. 
 
A frissen kivágott fa sejtfalai teljesen, sejtüregei részben telítettek 
vízzel. Az ilyen élőnedves faanyag az atmoszferikus környezet 
hőmérsékletétől és páratartalmától függően folyamatosan veszíti 
víztartalmát. A fatest alakjától és méreteitől is befolyásoltan csak több 
hónap (esetleg több év) után kerül egyensúlyba a környezettel. Az 
adott hőmérséklethez és relatív páratartalomhoz kapcsolódó 
fanedvességet egyensúlyi fanedvességnek (ue) nevezzük. Az ue 
értékeit kisebb mértékben befolyásolja a faanyag sűrűsége, a fában 
lévő feszültségek, járulékos anyagok és szerkezeti mikroelváltozások. 
 
A szorpciós hiszterézis az a jelenség, amikor a fa szárításakor felvett 
deszorpciós izoterma nem esik egybe a fa nedvesítésekor felvett 
adszorpciós (reszorpciós) izotermával. Ez azt jelenti, hogy az 
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egyensúlyi fanedvesség egy adott érték esetén száradáskor 
(deszorpció) nagyobb, mint nedvesedéskor (reszorpció). A jelenség 
fontos gyakorlati szerepe, hogy ha a fedett helyen tárolt fűrészáru a 
nyári időszakban kiszáradt légszáraz (u = 12%) állapotra, akkor a 
nagyobb nedvességű őszi, téli időszakban már nem fog 
visszanedvesedni a korábbi u = 18-20%-os értékre. 
 

6.6. Kötött és szabadvíz 
 
A nedvességtartalom változása, vagyis a víz mozgása a fatestben 
történhet „természetesen”, a fatest szerkezetével és fizikai 
tulajdonságaival összefüggő belső tényezők hatására; valamint 
„kényszerítetten”, külső erők (pl. nyomás) hatására. A víz 
természetes mozgása termodinamikai szempontból anyag- és 
hőáramot jelent, de ez az áramlás rendkívüli módon függ a fában lévő 
víz tárolási módjától és mennyiségétől. A víz a fában lehet 
higroszkópos kötött vízként a sejtfalban, szabad vízként a 
sejtüregekben és vízgőzként. A sejtüregekben lévő vízgőz mozgása 
atmoszferikus viszonyok között elenyésző jelentőségű. 
 
A sejtfalban tárolt kötött víz nem egységes szerkezetű, a vízfelvétel 
során három szakasz különíthető el.  
 

 A kötött víz első molekularétegének felvételéről jelentős viták 
folynak, de a gyakorlati tapasztalatok alapján feltételezik, hogy a 
H-kötések és a Van der Waals-erők mellett kovalens kötések is 
kialakulnak, ezért illetik a vízfelvétel eme szakaszát a 
kemiszorpció névvel. Az első vízmolekula-csoportok mindig az 
elemi rostok amorf szakaszaihoz kapcsolódnak, és a folyamat 4-
6% nettó fanedvesség eléréséig tart.  

 A vízfelvétel második szakasza az adszorpciós szakasz, amikor 
egy polimolekuláris réteg alakul ki elsősorban a Van der Waals-
erőknek köszönhetően. Az adszorpciós szakasz a különböző 
irodalmak szerint a 15-26,7% fanedvesség eléréséig tart, viszont 
igen jelentős ez az érték, mivel eddig tart a sejtfal dagadása.  

 A harmadik szakasz a kapilláris kondenzáció. A vízfelvétel 
szempontjából a kapillárisokat makro-, mezo- és 
mikrokapillárisokra oszthatjuk. A makrokapillárisok csak a 
folyékony víz felvételére alkalmasak. A mikrokapillárisok a 
kapilláris kondenzáció révén a gőz állapotból is képesek víz 
felvételére. Kialakulásuk a faanyag esetében r > 10-10 μm-től 
lehetséges. A mezokapillárisok átmeneti jellegűek, a 
körülményektől függően viselkednek. A kapilláris kondenzáció 
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révén a rosttelítettségi határig – u = ≈ 30% – történik a 
vízfelvétel, tehát max. u = 4-6% víz kerül így felvételre. A kötött 
víz természetes mozgása Fick-nek az élő szervezetekben lezajló 
molekuláris diffúzióra kidolgozott I. törvénye alapján írható fel: 

 
Qk = -D(du/dx), 

ahol: 
Qk     – fluxus, egységnyi idő alatt egységnyi felületen áramló 
anyag (víz) 
    mennyiség 
du/dx    – nedvességi gradiens (pl. a faanyag vastagsága 
mentén) 
D     – diffúziós együttható (ez esetben elsősorban a fafajtól 
függő állandó) 
 
Az I. törvény az idő mentén egy stacionárius tömegáramot tételez fel, 
azonban a tömegáram sebessége az idő (t) mentén is változhat. Így a 
víztranszport differenciálegyenlete Fick II. törvénye alapján a 
következők szerint írható fel: 
 

2dx

ud
D=dtdu

2

/ , 

ahol: 
D     –  diffúziós együttható, azonos az első törvényben szereplőével. 
 
A D értékei a kötött víz áramlása szempontjából összefüggésben 
állnak a fafajjal, nedvességtartalommal, hőmérséklettel, 
anizotrópiával, a faanyag sűrűségével és szöveti szerkezetével. 
Különösen a nedvességtartalommal, ugyanis alacsony víztartalomnál 
az értékük rendkívül kicsi, a rosttelítettségi határ közelében viszont 
igen nagy. A kötött víz diffúziója 10-20-szor nagyobb a rostokkal 
párhuzamosan, mint sugár- és húrirányban. A sugárirányú diffúzió 
általában 1,3–1,4-szer haladja meg a húrirányút.     
 
A szabad víz a fatestben a sejtek lumenjeiben, a sejtfallal határolt 
makroüregekben helyezkedik el. Ezen üregek jelentős része 
makrokapillárisoknak tekinthető, de a lombos fák nagyobb 
edényeinek átmérője lényegesen meghaladja a kapilláris méretet. Így 
a fában lévő szabad víznek egy részére nem hatnak a kapilláris erők. 
A kapilláris emelés, süllyedés mindazonáltal a korábban leírtaknak 
megfelelően történik. A fa sajátosan összetett porózus szerkezete 
miatt a kapilláris jelenség nem szabályosan érvényesül, így a szabad 
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víz szállításának meghatározása a Fick-törvény alkalmazásával 
történik:  
 

Qkap = -Dkap dP/dx, 
ahol: 
Dkap      – a kapilláris víz diffúziós együtthatója 
dP/dx   – a kapilláris nyomáskülönbség gradiense 
Mivel levezethető, hogy  
 

dP/dx = α dusz/dx, 
 
Így, ha a szabad vizet egységesen kapilláris víznek tekintjük, 
felírható: 
 

Qsz = -Dsz α dusz/dx, 
ahol: 
Dsz = Dkap    – a szabad víz diffúziós együtthatója 
Dusz/dx       – fanedvesség gradiens a szabad víz tartományában 
α                 – felületi feszültség 
 
A víz mozgató ereje a belső nyomáskülönbség. Vízben való 
áztatáskor a szabad víz felvétele kezdetben rendkívül intenzív, ezt 
követően a folyamat erősen lelassul, és a telítődés kb. 2 hét után 
következik be.  A fában lévő kötött és szabad víz együttes 
transzportját – stacionárius állapotot feltételezve – a következő 
összefüggéssel fejezhetjük ki: 
 

Q = Qk + Qsz = (D du/dx + Dsz α dusz/dx). 
 
A fenti összefüggéseket nagyban befolyásolja a fafaj, sűrűség, 
anizotrópia, nedvességtartalom, hőmérséklet stb., így gyakorlati 
alkalmazásuk ma még közvetlenül nem megoldott. 
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7. A VÉDŐSZERFELVÉTELT 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ 

ÁZTATÁS SORÁN 
 
Magyarországon az építőiparban felhasznált faanyag döntő többsége 
lucfenyő, illetve esetenként keveredik bele jegenyefenyő. A 
Szlovákiából érkező rönkanyagba gyakran kevernek erdei fenyőt is, 
ha az nem olyan sűrű szálú, hogy „boroviként” eladható lenne, és 
megérné különválogatni. Éppen ezért a továbbiakban, amikor az 
egyes befolyásoló tényezők szerepét részletezzük, főleg ezt a fafaj-
csoportot vesszük figyelembe. /13/ 
 

7.1. A fafaj 
 
Az MSZ EN 350-1:1997 és MSZ EN 350-2:1998 számú, a tömör fa 
természetes tartósságát tárgyaló szabványok alapján a farontó 
gombákkal szembeni természetes tartósság besorolására öt 
osztályból álló rendszert használunk: 
 
 

12. táblázat. A tömör fa farontó gombákkal 

szembeni ellenállóképessége 
 

Tartóssági osztály Megnevezés 

1 Nagyon tartós 

2 Tartós 

3 Közepesen tartós 

4 Gyengén tartós 

5 Nem tartós 

 
 
A szabványok tárgyalják a rovarokkal szembeni természetes 
tartósságot (ellenálló képességet) is, ahol két alapvető osztályt 
különböztetnek meg, feltételezve azt, hogy a fafaj gesztje ellenáll a 
rovarok támadásának. 
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13. táblázat. A faanyag rovarokkal szembeni 

természetes tartóssága 
 

Tartóssági osztály Megnevezés 

D Tartós 

S Érzékeny 

SH 
Ismert, hogy a geszt is 

érzékeny 

 
Az MSZ EN 350-2:1998 szabványban találunk egy négy osztályból 
álló rendszert a faanyag kezelhetőségéről. 
 

14. táblázat. A faanyag kezelhetőségi 

(telíthetősége) osztályozása 
 

Kezelhetőségi osztály Megnevezés 

1. Könnyen kezelhető 

2. Közepesen kezelhető 

3. Nehezen kezelhető 

4. Különösen nehezen kezelhető 

 
A fenti osztályozási rendszerben a lucfenyő/jegenyefenyő csoport, 
mely a magyar fakereskedelemben együtt kerül értékesítésre, és az 
építőiparban leggyakrabban felhasznált fafaj-csoport, az alábbi 
besorolást kapta: 
 

15. táblázat. A lucfenyő/jegenyefenyő csoport 

besorolása 
 

Csoportnév 
A csoportosított 
fafajok tudományos 
neve 

Természetes 
tartósság Kezelhetőség 

Gombák Rovarok 

Lucfenyő 
Jegenyefenyő 

Picea sp. 
Abies sp. 

4 SH 3-4 

 
A 15. táblázatból látható, hogy a luc/jegenye csoport a gombákkal 
szemben gyengén tartós, a gesztje is érzékeny a rovarkárosításra, és 
nehezen, egyes esetekben különösen nehezen telíthető védőszerrel. 
Lásd még az előző táblázatokat is. 
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7.2. A faanyag szöveti felépítése 
 
A bevezetőben tárgyalt fafaj csoport tagjaira egyformán igaz, hogy a 
fafaj jellemzői alapvetően meghatározzák a faanyag tartósságát, de 
az egyes fatörzsön belül és a különböző termőhelyről származó 
rönkök között lényeges eltérés lehetséges. A faanyag makroszkópos 
felépítése középről kifelé haladva sorrendben a bél, geszt, szijács és 
kéreg. A bélnek közvetlen műszaki jelentősége nincs. A geszt a fatest 
belső, elhalt része; sem luc-, sem jegenyefenyő esetében színében 
nem különül el a szijácstól. A két fafaj fatestének különbözőségét 
nem könnyű felismerni. A legfontosabb eltérés, hogy a jegenyefenyő 
nem rendelkezik gyantajáratokkal (felvágáskor nem érződik a 
kellemes gyantaillat), és emiatt természetes tartóssága kisebb, mint a 
lucfenyőnek. Védőszerrel nehezen kezelhető fafajok, de azt is hozzá 
kell tenni, hogy a geszt még nehezebben kezelhető, mint a szijács. 
Az évgyűrűs szerkezetből adódóan a kései pászták fajlagosan 
kevesebb védőszert vesznek fel, mint a korai pászták, mivel a korai 
pásztában a vízszállítást szolgáló tracheidák viszonylag vékony 
falúak, nagy üregűek, a késői pászta tracheidái pedig elsősorban 
szilárdító szerepet töltenek be, ezért vastag falúak, kis üregűek. A 
sűrűség nagyban befolyásolja a kezelhetőséget. A sűrűség 
növekedésével a természetes tartósság nő, a kezelhetőség csökken, 
de nincs egyértelmű arányosság a tényezők között. Fahibák, 
különböző lokális sűrűség növekedések (göcsösség, vaseresség stb.) 
tovább nehezítik a védőszer bejutását a faanyagba.    

 
7.3. Az anatómiai irány 

 
Mint azt már többször említettük, a fatest egy olyan szilárd test, mely 
szerkezeti szempontból ortogonálisan anizotrop, vagyis a tér 
egymásra merőleges három irányában a fizikai tulajdonságai eltérők. 
A tér e három kiemelt fontosságú síkját úgynevezett fő- vagy 
anatómiai irányokkal különböztetjük meg. Ezek az anatómiai irányok 
a sugár-, húr- és rostirány. E három irányban a védőszerfelvétel 
intenzitása nagy különbségeket mutat, amelynek magyarázata a 
fatest mikroszkopikus felépítésében keresendő. 
 
A fenyők 90-95%-ban tracheidákból épülnek fel, amelyek között 
három típus különböztethető meg: hosszanti elhelyezkedésű korai, 
vízszállító tracheidák, a kései, szilárdító tracheidák, valamint a 
keresztirányú szállításért felelős bélsugár tracheidák. A hosszirányú- 
víz és védőszermozgás a tracheidák radiális falain elhelyezkedő 
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különleges szerkezetű tórusszal rendelkező udvaros gödörkéken 
keresztül történik. A haránt irányú vízszállítást a bélsugár tracheidák 
végzik, amelyek közel izodiametrikus alakú sejtek, sejtfalukon szintén 
udvaros gödörkékkel.  
 
A víz és a védőszer mozgása a fában 5-10-szer gyorsabb a rostokkal 
párhuzamosan, mint a sugár- és a húrirányban. Ezen belül a 
sugárirányú védőszerfelvétel kb. másfélszerese a húrirányúnak.  
Ennek oka, hogy a fenyőket felépítő tracheidáknak mindössze 1-2 
százaléka bélsugár tracheida, így a keresztirányú mozgás, hacsak 
nincsenek repedések a fatestben, minimális területen mehet végbe. 
  

7.4. A faanyag nedvességtartalma 
 
A természetes fa inhomogén, anizotrop, kapillár-porózus szilárd test. 
Porozitásából adódóan képes a levegőből vizet adszorbeálni, és 
kapilláris rendszerével folyékony vizet és oldatokat szállítani. Mint a 
1.6 fejezetben kifejtettük, a fában lehet higroszkópos kötött víz a 
sejtfalban, szabad víz a sejtüregekben és vízgőz. A sejtüregekben 
lévő vízgőz atmoszferikus viszonyok között csak minimális 
jelentőségű.  
 
A védőszerfelvétel szempontjából a rosttelítettségi pont alatti 
nedvesség, tehát a kötött víz tartománya érdekes számunkra. 
Légszáraz állapotban, azaz u = 18±2% nedvességtartalomnál szokás 
a külső térben alkalmazott termékeket beépíteni. Félszáraz 
állapotban (u = ≈25%) szokás a védőszeres telítést elkezdeni. 
 
Áztatásnál fontos tudni, hogy a védőszeroldat a nedvesség helyére 
áramlik be. Ha túl sok a fában a nedvesség, akkor nem tudja felvenni 
a szükséges mennyiséget. Ha viszont túl száraz a faanyag, akkor 
lezáródhatnak a sejtátmenetek, és egyáltalán nem tud bejutni a 
fatestbe a védőszer. Áztatás szempontjából az ideálisnak tekinthető 
nedvességi tartomány az u = 15-20%. 
 

7.5. A faanyag felületi minősége 
 
Az áztatási műveletek döntő többségénél kétféle felületi minőséggel 
találkozhatunk.  
 

 A nem látszódó helyekre történő beépítésnél a megrendelő 
többnyire megelégszik a fűrészelt felületi minőséggel, és 
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ehhez többnyire valamilyen színezéket tartalmazó védőszer 
felhasználását kéri.  

 A látszó felületeket általában gyalulva, esetleg csiszolva kérik, 
színtelen védőszeres kezeléssel. Itt a faanyagvédelem 
némileg problémásabb, mivel a gyalulás után a 
visszanedvesítés szálfelhúzódásokat eredményez, viszont a 
gyalulás előtti védőszeres kezelés sem megoldás, mivel pont 
a bevonatot, vagy annak nagy részét távolítanánk el. Erre a 
problémára célszerű felhívni a megrendelő figyelmét, 
elkerülendő a felesleges konfrontációt. (Itt jöhet szóba adott 
esetben a szálfelhúzást nem eredményező szerves oldószer 
bázisú védőszerek alkalmazása.)  

 
A másik szempont a védőszerfelvétel mennyisége. A fűrészelt, 
„szőrös” faanyagnak a gyalulthoz képest fajlagosan nagyobb a 
felülete. Ezért több védőszert képes felvenni ugyanazon idő alatt, a 
gyalult anyagokat tehát hosszabb ideig kell áztatni, azonos eredmény 
eléréséhez.     
 

7.6. Az oldat és a faanyag hőmérséklete 
 
A faanyagban levő víz jóval 0ºC alatt fagy meg. A kádban viszont a 
védőszer megfagyhat, bár ez a modern berendezésekbe beépített 
fűtőrúd, vagy fűtőpaplan segítségével elkerülhető és el is kell kerülni 
a technológia alkalmazhatósága végett.  
 
A kötött víz mozgásánál tárgyalt diffúziós együttható annál magasabb 
(tehát a kötött víz mozgása a faanyagban annál gyorsabb), minél 
magasabb a hőmérséklet. Különbséget kell tenni a faanyag és a 
külső környezet hőmérséklete között, ugyanis (pl. tavasszal, 
hóolvadás után) gyakran előfordul, hogy a napi csúcshőmérséklet 
már 20ºC körül jár, viszont az áztatni, vagy telíteni kívánt gerenda 
belseje még mindig fagyott.  
 
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy minél magasabb a faanyag 
hőmérséklete, annál gyorsabb a benne levő víz mozgása. A víz 
mozgásának sebessége a sűrűségével is összefügg. A víz +4ºC-on a 
legsűrűbb. Minél magasabb a hőmérséklet, a víznek annál kisebb a 
sűrűsége és felületi feszültsége. A víz tulajdonságai pedig hatással 
vannak az oldat tulajdonságaira.  
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Nyáron minden különösebb kötöttség nélkül alkalmazható az 
áztatásos faanyagvédelmi technológia, mivel megfelelő hőmérsékletű 
az áztató folyadék és a faanyag is.  
 
A +5°C alá hűlt faanyag, vagy védőszeroldat már nagyon lerontja az 
áztatás hatásfokát, ezért az áztatásos technológia alkalmazása télen 
gyakran problémát jelent. A védőszeroldat és/vagy a faanyag 
melegítését viszont nagyon meg kell fontolni, mert igen 
energiaigényes művelet, és ritkán gazdaságos. 
 

7.7. A koncentráció  
 
A gyártók minden faanyagvédőszernél megadják a védelemhez 
szükséges, egy négyzetméterre felhordandó védőszer mennyiséget. 
Ezt tekintjük a biológiailag szükséges minimumnak, illetve az 
úgynevezett „védőértéknyi mennyiségnek”. Ezen túlmenően általában 
megadják az ajánlott felhordási koncentrációt is, amit érdemes 
betartani, mivel a túl nagy koncentrációban felhordott védőszer 
egyrészt fölösleges, esetenként környezetkárosító, másrészt 
gazdaságtalan. Túl magas koncentrációnál nem tud kellően behatolni 
a védőszer a faanyagba. Túl kis koncentráció esetén viszont 
nehézkes a kívánt és előírt mennyiség felhordása.  
 

7.8. Az áztatás ideje  
 
Az áztatás ideje nagymértékben függ a koncentrációtól. Nyilvánvaló, 
hogy minél kisebb a koncentráció, annál tovább kell áztatni az 
anyagot. Ez fordítva is igaz, minél nagyobb a koncentráció, annál 
hamarabb felveszi a faanyag a szükséges mennyiségű védőszert. A 
koncentrációnál kifejtettük, hogy a gyártók megadják ajánlásaikat. 
Faanyagvédelmi szempontból ajánlott az alacsony 
védőszerkoncentráció, és a hosszú ideig tartó áztatás.  
 
Az ipar szempontjából viszont már nem ennyire egyértelmű az 
összefüggés. Az áztató kádak kapacitása erősen behatárolt, ezért 
erős a törekvés a magasabb koncentráció és a rövidebb áztatási idő 
alkalmazására. A kádakat ki kell használni, ugyanis egy duplafalú 
ipari áztatókád feltöltése védőszeroldattal milliós összeget is elérhet.  
 
Bizonyos mértékig emelhető a koncentráció. Ekkor különösen fontos 
lenne a pontos áztatási idő beállítása, de a védőszer- felhasználók 
többsége a gyakorlatban a „hasraütéses” módszert alkalmazza.  
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7.9. A kádban lévő oldat magassága 
 
A kádban lévő oldat magasságát több tényező is befolyásolja. Az első 
tényező a kád oldalfalának magassága. A kádba helyezett faanyag a 
saját térfogatával azonos térfogatú folyadékot szorít ki. Ez a 
folyadékoszlop emelkedését okozza. Ügyelni kell, nehogy kifolyjon az 
oldat a kádból. Olyan magasnak azonban mindenképp lennie kell a 
folyadékoszlopnak, hogy a kádba helyezett faanyagot mindenhol 
teljesen ellepje. Annál jobb a helyzet, minél magasabb az oldat a 
faanyag felett, ugyanis a folyadék súlya segíti a védőszer behatolást 
a faanyagba. Mérhető különbség van a rakat alsó sorában található 
gerenda és a felső sorban található ugyanolyan gerenda által felvett 
védőszer mennyisége között.  
 
A kézi kiskádas és a gépi nagykádas áztatás között a 
hatékonyságban jelentős különbség van, ahol a különbséget 
befolyásolja a korábban már említett áztatási idő és a folyadék 
nyomása. A kiskádas áztatásnál néhány faanyag fér a kádba és a 
kapacitás miatt az áztatási idő sem több 2, maximum 5 percnél. Ezzel 
szemben a nagykádas áztatásnál az előző anyagmennyiség 
többszöröse 30–60 percig tartózkodik a védőszerben. De számunka 
itt a folyadéknyomás a fontos szempont. A másik nagy különbség a 
folyadéknyomásban van. A kiskádas rendszernél az anyag a 
védőszer felületén úszik, így hidrosztatikai nyomás gyakorlatilag 
nincs, míg a nagykádas rendszernél a rakat a folyadékban, a kád 
alján helyezkedik el, így a hidrosztatikai nyomás értéke 0,03–0,15 bar 
közötti érték. A rakat alján lévő anyagot éri a legnagyobb nyomás és 
ez a felvett védőszer mennyiségén is észrevehető. A nagyobb 
mértékű behatolás mellett a nagykádas eljárás másik nagy előnye, 
hogy a meglévő rovarfertőzéseket képes megszüntetni. A farontó 
rovarok nagy része, így a házi cincér is, a furatpor nagy részét bent 
hagyja a járatokban, így eltömíti őket. A rövid ideig tartó és szinte 
nullanyomású kiskádas eljárás ezt a dugót nem képes átnedvesíteni, 
így a fertőzés megmarad. A nagykádas eljárásnál a hidrosztatikai 
nyomással és a hosszabb idejű áztatással a fertőzés megszűnik. 
Ebben az eljárásban azonban nem csak a szerkezet költségei igen 
magasak, hanem a kád feltöltéséhez szükséges védőanyag 
mennyiségének is komoly anyagi vonzata van.  
 
Összességében azt lehet mondani, hogy a bemerített faanyag felett 
minél nagyobb az oldat magassága annál jobb, viszont nem szabad 
engedni, hogy a védőszer túlcsorduljon a kád oldalfalán.  
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7.10.  A védőszeroldat beszívódó képessége 
 
A benzalkónium-klorid kationos, felületaktív anyag. Kitűnő 
felületifeszültség-csökkentő tulajdonsággal rendelkezik, ami döntő 
hatással bír az oldat nedvesítő és beszívódó képességére. Nagyon 
sokszor előfordul áztatásnál, hogy a fűrészárura tapadt sarat, 
fűrészport nem megfelelően távolítják el, és a szennyeződések, 
valamint az alájuk szorult levegő kérdésessé teszik az áztatás 
sikerét. A benzalkónium-klorid oldat ilyen estben is, minden külső 
segítség nélkül a szennyeződés alá hatol. Ennek is köszönhető kiváló 
mosóhatása. Vízzel történt összehasonlító vizsgálatok során idő 
függvényében a benzalkónium-klorid a tiszta vízhez hasonló, néha a 
víznél jobb beszívódási görbét produkált. Ez szintén kitűnő 
felületifeszültség-csökkentő hatásának az eredménye. 
 

7.11.  Áztatási diagramok  

 
Az áztatás minőségét nagymértékben befolyásolja a faanyag 
nedvességtartalma. Ha túl száraz a faanyag, akkor a felszíni sejtek 
hirtelen elvonják az oldatból a vizet, és megindul a kristályosodási 
folyamat. Ha túl nedves a faanyag (30% fölötti), akkor töményebb 
oldat alkalmazása szükséges, hogy a megfelelő mennyiségű 
védőszer behatolhasson a faanyagba. Ügyelni kell a pihentetési időre 
(a védőszer műszaki adatlapjának előírásai szerint), hogy a fixálódási 
folyamat végbemehessen. Mielőtt beépítésre kerül a faanyag, a 
felhasználási helytől függően, az előírt nedvességtartalomra kell 
beállítani. 
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32. ábra. Automatavezérlésű, kettősfalú áztatókád (Király B.) 
 
A gyártónak kísérletileg el kell(ene)  készítenie egy diagramot, 
amelyből kiderül, hogy milyen koncentráció mellett mennyi a 
minimális áztatási idő. Erre példák: 

 

 

33. ábra. Adolit TQ védőszer áztatási diagramja 
 
gehobelt: gyalult felület ;Fichte: lucfenyő; sägerauch: fűrészelt felület; Kiefer: 
erdeifenyő; Holzfeuchte: fanedvesség  Tränkdauer in Stunden: áztatási idő 
órában; Einbringmenge: felvitt mennyiség (g/m

2
) 
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Az adatok a négyzetméterre vetített koncentrátumfelvételt mutatják. 
Jól látható, hogy a nedvesség szempontjából a légszáraz állapot a 
legmegfelelőbb. A felületi minőségnél mindig kiütközik, hogy a gyalult 
felület lassabban veszi fel a védőszert. A koncentrációnál 
egyértelműen látszik, hogy a magasabb koncentráció nagyobb 
mennyiségű védőszerfelvételt eredményez. 

 

34. ábra. Víz és különböző védőszeroldatok felvétele az idő 

függvényében (fűrészelt felületű lucfenyő próbatestek esetén) /13/ 
 
A 34. ábrán jól látható, hogy a TETOL FB görbéje egy idő után szinte 
vízszintesbe megy át. A magas koncentrációjú és a rossz 
beszívódási paraméterekkel rendelkező sóoldatok esetén a faanyag 
oldatfelvétele kb. 30 perc után szinte leáll a felület sóval történő 
letömődése miatt. 

 
Nézzünk az ázatásra, mint legelterjedtebb felviteli módra egy 
gyakorlati példát:  
 
Ha az előírt felfoldandó védőszer mennyiség koncentrátumra 
számítva 40 g/m2 és 5%-os az oldattal számolva, akkor a lucfenyő 
faanyag felületének 800 g oldatot kell felvennie m2-enként. A 
gyakorlati tapasztalatok és a mérések is azt mutatják, hogy 30 percig 
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az oldatfelvétel gyors, de utána rendkívül lelassul. Néhány 
forgalmazó elhallgatja (talán nem is tudja), hogy az általa előírt 
koncentráció mellett mennyi ideig kell a védőszeroldatban tartani a 
faanyagot. Például 30% nedvességtartalmú lucfenyő fűrészáru 
esetén a faanyag négyzetméterenként a fent említett 800 g oldatot 3-
5 óra alatt veszi fel. El lehet képzelni, hogy mennyit vesz fel mondjuk 
15 perc alatt, miközben a megrendelő az előírt védőszermennyiséget 
fizeti ki. Ezen a problémán a koncentráció 10-12%-ra növelése (ami 
az áztatási időt 30-60 percre csökkenti) segíthet.  
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8. FAANYAGVÉDŐSZER KIMUTATÁSA 

 
8.1. Színpróba (kvalitatív módszer) 

 
A színpróbával csak a kezelés megtörténtét vagy hiányát tudjuk 
egyes hatóanyagoknál kimutatni. Ehhez előtte ismerni kell, hogy 
milyen hatóanyagot tartalmazó készítménnyel történt a kezelés. Az 
eljárás gyors, olcsó és a helyszínen el lehet végezni. Azon az elven 
alapul, hogy a felületre cseppentett reagens a biocid hatóanyaggal 
reakcióba lép és a reakció eredményeként megváltozik a felület 
színe. A szín erősségéből némileg a felhordott mennyiségre is lehet 
következtetni. A kimutatás megbízhatósága növelhető, ha az ismert 
készítmény felhasználásával mintafelületeket hozunk létre, és azokat 
hasonlítjuk a vizsgálandó felülethez. /35/ 
 
A reagensek közül a bórvegyületek (bórax, bórsav) kimutatására 
szolgáló anyagok a legfontosabbak, mert a Magyarországon 
forgalomban lévő faanyagvédőszerek közel felében találunk 
valamilyen bór hatóanyagot is. 
 
Az MSZ 6771-8: 1985 szabvány 3.2 pontja szerint A és B oldatot kell 
készíteni a kimutatáshoz.  
 
A oldat: 80 cm3 szalicilsavval telített etilalkohol + 20 cm3 36%-

os sósav. 
B oldat:  kurkuminoldat; 10 g kurkumingyökérpor Soxhlet 

készülékben 8 órán át  
  10 cm3 etilalkohollal extrahálva. 
 
Vizsgálat: a félszáraz (vagy előzetesen kiszárított) felületre először az 
A, majd a B oldatot visszük fel. 30-40 perc várakozási idő eltelte után 
a reagens sárga színe a bór jelenlétében pirosra változik. A 
reakcióval 2-4 kg/m3 oldható bór vegyületet lehet kimutatni. 
Felületvédelem esetén kb. 5 g/m2 bórvegyület még kimutatható. A 
reakciót az oxidáló anyagok és a kromátok zavarhatják.  
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35. ábra. Bórsav kimutatása a felületen 1 és 4 órás áztatás után 

(Király B.) 
 
 
 

8.2. Mennyiségi kimutatás (kvantitatív módszerek) 
 

8.2.1. Titrálásos módszer 

 
A MSZ 6771-8: 1985 szabvány néhány hatóanyag mennyiségi 
kimutatására közöl metodikát. Ezek hagyományos titrálásos 
eljárások, és legnagyobb hibájuk, hogy rendkívül időigényesek. A 
módszerek jellegéből adódóan sok mintát kell elemezni, hogy 
megbízható eredményeket kapjunk. Csak ismert hatóanyag-tartalmú, 
főleg szervetlen sók meghatározásához alkalmazhatók, de nagyon 
kis koncentrációjú, bonyolultabb szerves molekulák kimutatására már 
nem alkalmasak, sőt metodikát sem adnak ezen anyagok 
kimutatására. 
 

8.2.2.  Műszeres analitikai eljárások 

 
Európában kizárólag a sokkal pontosabb módszert, a műszeres 
analitikai eljárásokat alkalmazzák a hatóanyagok kimutatására. 
Megfelelő eszközökkel és módszerekkel lehetőség nyílik ismeretlen 
hatóanyag kimutatására is. Ennek akkor lehet jelentősége, ha nem 
uniós országban kezelt faanyag érkezik Magyarországra. 
Szerencsére többnyire ismert hatóanyag-tartalmú védőszer 
kimutatását kell elvégezni. Sokféle kromatográfiás és 
spektroszkópiás eljárás alkalmazható a kimutatásra, de a 
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faanyagvédőszerek kimutatására leggyakrabban spektrofotometriát 
és/vagy gázkromatográfiát alkalmaznak. 
 

8.2.2.1. Gázkromatográfiás módszer 

 
Európában ez a leggyakrabban alkalmazott, egyik legpontosabb 
módszer. Többnyire ismert védőszer kimutatását kell elvégezni. A 
faanyavédelmi ellenőrzések, és a faanyagvédelmi szakértői munka 
egyik nagy problémája hogy Magyarországon nem áll rendelkezésre 
olyan gyakorlattal rendelkező laboratórium, amely rutinszerűen ki 
tudja mutatni a beküldött mintákból, hogy valójában mennyi 
faanyagvédőszer került a fa felületére.  
 
A műszeres kromatográfiás analízis módszereinek feladata, hogy a 
minta komponenseit – legtöbbször szerves vegyületeket – egymástól 
elválassza. A módszer működésének alapja az, hogy a mozgófázisba 
(amely gáz vagy folyadék lehet) kevert mintaelegyet szoros 
kontaktusba hozzuk egy azzal nem elegyedő másik fázissal, amelyet 
állófázisnak hívunk (egy lapra felvitt, vagy cső belsejében rögzített 
folyadék, vagy szilárd halmazállapotú anyag). A mozgófázisból a 
vizsgált anyag időlegesen az álló fázisra adszorbeálódik, majd idővel 
a mozgófázis öblítő-kioldó hatása révén újra leoldódik, 
deszorbeálódik. A különböző vizsgált anyagok adszorpciós-
deszorpciós készsége más és más, ezért időben egymástól 
elkülönülnek, azaz a kromatográfon különböző idő alatt haladnak át. 
A detektor valamilyen elven érzékeli az egyes anyagok megjelenését. 
Ez az idő jellemző a keresett anyagra.  
 
Amennyiben a rendszerben egy detektort helyezünk el, amely a 
mintakomponenseket képes megkülönböztetni a minta oldószerétől 
(pl. képzeljünk el egy vezetőképességi detektort annak a csőnek a 
kifolyó végére szerelve, amely az állófázist magában foglalja), akkor 
a detektorjel idő függvényében való ábrázolásakor a 
mintakomponenseket reprezentáló csúcssorozatot fogunk észlelni. 
Ezt a grafikont hívjuk kromatogramnak, a berendezést pedig 
kromatográfnak. A detektálási eljárás  a vizsgálandó anyag 
függvényében változhat. Tehát a gázkromatográfiánál csak olyan 
anyagok vizsgálata jöhet szóba, amelyeknek anyagát vagy 
reakciótermékét el tudjuk párologtatni. 
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36. ábra. A Shimadzu GC-2010- gázkromatográf (BME analitika) 
 
Ezeknek a módszereknek egyik sarkalatos pontja, és egyben a 
hibalehetősége is, a minta előkészítése. Fontos tényező, hogy milyen 
mélységig vegyük le a felületi réteget, hogyan oldjuk ki hatóanyagot 
stb. Megbízható, pontos adatokat csak akkor kapunk igazán, ha 
ismert védőszerből is párhuzamos mintát készítünk, amelyet szintén 
bevizsgálunk. 
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37. ábra. A Shimadzu GCMS-QP-2010 készülék (BME analitika) 
 
Érdemes részletesen megismerkedni a fontos analitikai eljárás 
elvével, és a kimutatás korlátaival /www.sci.u-szeged.hu/. Lásd a 19. 
mellékletben. 
 

8.2.2.2. Spektrofotometriás mérés 

 
A spektrofotometriás mérés elve azon alapul, hogy bizonyos anyagok 
koncentrációja és fényelnyelése között szoros kapcsolat van. Először 
a vizsgálandó anyagot valamilyen színes reakciót adó reagenssel 
reagáltatják, amelynél az oldat elszíneződésének mértéke a 
vizsgálandó biocid koncentrációjának függvénye. Az így kapott mintát 
küvettában spektrofotométerbe teszik. Az adott hullámhosszúságú 
fénnyel átvilágítva a fényelnyelés mértéke a koncentrációval arányos 
lesz. Erre ez elvre épül az ÉMI által is használt ragasztóanyagok 
formaldehid meghatározása is.  
 

8.3. Kombinált hatású faanyagvédőszerek 

ellenőrzése 
 
A kombinált hatású (gomba-, rovar elleni hatással és égéskésleltető 
hatással is bíró) védőszerek ellenőrzése egyszerű, mert ha a Lindner-
módszer szerint a próbatest az éghetőségi követelményeknek 
(korábban: „nehezen éghetőségnek”) megfelel, akkor összetételéből 
adódóan a faanyagvédelmi követelményeknek is megfelel. Tehát a 
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drága és időigényes analitikai eljárások helyett elegendő a jóval 
egyszerűbb vizsgálatot elvégezni. 
 
Az ellenőrzés az MSZ 9607-1:1983 számú, „Égéskésleltető szerrel 

kezelt fa- és fahelyettesítő anyagok vizsgálata, az égéskésleltetés 

hatékonyságának vizsgálata és minősítése Lindner-módszer alapján" című 

szabvány alapján végezhető. 
 
A készülék egy háromlábú fémasztalkából áll, melynek a lapján egy 
80 mm átmérőjű kivágás van. Alatta található az égetőtuskót és a 
hexametilén-tetramint tartó égetőtömb. A láng intenzitását növeli az 
égetőtömb köré elhelyezett kürtő.  

A mérés az alábbi séma alapján folyik:  

A kezelt szerkezet felületéről kb. 100 m2-enként (nem teherviselő 
helyen) egy darab 10 x 10 x 1 cm-es keresztmetszeti méretű 
próbatestet kell leválasztani. Kondícionálás után 0,05 g pontossággal 
meg kell határozni a próbatest tömegét. A készülék tiszta és hideg 
állapotú égetőtömbjére 1 g tömegű a. lt. (analitikailag legtisztább) 
hexametilén-tetramin pasztillát kell tenni, majd meg kell gyújtani és 
gyorsan, időveszteség nélkül a kürtőt a helyére kell tenni. A 
próbatestet az égéskésleltető szerrel kezelt felületével lefelé az 
égetőnyílásra kell helyezni. A hexametilén-tetramin pasztilla teljes 
elégését ki kell várni. A próbatest tömegét szobahőmérsékletre 
történő kihűlés után ismét meg kell mérni. A két mérés közötti 
különbséget 0,05 g pontossággal kell megadni.  

Az égéskésleltető kezelés akkor megfelelő, azaz a faanyag akkor 
tekinthető égési szempontból „hatékonyan” kezeltnek, ha a próbatest 
tömegvesztesége nem nagyobb, mint 1,5 g.  
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38. ábra. Lindner-készülék és a vizsgálat /MSZ 9607-1:1983/ 
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39. ábra. Lindner-vizsgálat: a Lignotol komplex transparenttel 

kezelt- és a kontroll minta. A kezelt mintáról a szénhabot félig 

eltávolítottuk. (Király B.) 
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9. A VÉDŐSZEROLDAT 

KONCENTRÁCIÓJÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA 
 

9.1. A faanyag védőszeres kezelését befolyásoló 

tényezők 
 

9.2. A koncentráció meghatározása areométerrel 
 
Az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszernél is követelmény, hogy az 
áztatókádban az oldat koncentrációja folyamatosan ellenőrizhető 
legyen.  
 
A sűrűség mérésén alapuló, gyors, megbízható és olcsó 
eszközigényű eljárás az areométeres mérés. Azon vizes 
védőszeroldatoknál, amelyeknél a készítmény nagyobb 
mennyiségben tartalmaz szervetlensó-alapú hatóanyagokat, pl. 
bórsavat, bóraxot, rézoxidot, rézkarbonát-hidroxidot stb., az oldat 1% 
koncentrációváltozása legalább 0,001 g/cm3 sűrűségváltozást okoz. 
Ezeknél sikerrel alkalmazhatók az areométerek, ahogy a köznyelv 
hívja, a „borfokolók”.  
 
A mérést indokolja, hogy az oldat koncentrációja és a bevitt védőszer 
mennyisége szoros összefüggésben van egymással. A koncentráció 
növekedésével növekszik a faanyagba jutó védőszer mennyisége.  
 
A felhasználáshoz szükséges koncentrációt a gyártó adja meg a 
védőszer műszaki adatlapján. Ettől eltérni csak indokolt esetben 
érdemes, mert változik a behatolási mélység és a bevitt mennyiség. A 
védőszer utántöltésekor az oldat koncentrációját feltétlenül ellenőrizni 
kell.  
 
A tisztán sóalapú készítmények esetében a koncentráció nem 
egyenletes eloszlású, hanem fentről lefelé növekszik. Az egyenletes 
eloszlás érdekében az oldatot időnként fel kell keverni. Az oldat 
koncentrációja változhat a párolgás, az esetleges esővíz-bekerülés, a 
hatóanyagnak a kád alján összegyűlő zagyba való beragadása stb. 
miatt, ezért legalább hetente egyszer célszerű ellenőrizni. 
 
A mérés menete a következő: 
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A mérés megkezdése előtt az oldatot a kádban alaposan át kell 
keverni és kb. 1,5 liter mintát kell kivenni. A mérőhengert kb. 90%-ig 
kell megtölteni oldattal, és óvatosan bele kell helyezni a 
sűrűségmérőt. A hab eloszlása után le kell olvasni a mért értéket, és 
a táblázatból ki kell keresni hozzá a koncentráció értéket. 
Alacsonyabb koncentráció esetén a kádba még védőszer-
koncentrátumot kell önteni, és meg kell ismételni a műveletet. A 
táblázat adatai általában 20°C-os oldathőmérsékletre vonatkoznak. A 
hőmérséklet befolyásolja a sűrűséget, ezért ha az oldat hőmérséklete 
eltér a kalibrálási hőmérséklettől, akkor a korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni. A sűrűség értékeket kismértékben változtathatja a 
faanyagvédőszer-oldat szennyezettsége is. 
 

Ajánlott eszköz: 11400-1007 cikkszámú ipari hőmérős areométer 
(sűrűségmérő); hőmérséklettartomány: 0-40°C; méréstartomány 
1,000-1,140 g/cm3, V. tag (ötös), osztásköz 0,002; gyártó: Lombik 
Hőmérő és Üvegipari Műszergyártó Kft. 

 

 

 

40. ábra. A koncentráció meghatározása areométerrel (Király B.) 

 

Áztatás során az áztatási időn kívül az oldat koncentrációjával is 
jelentősen befolyásolható a felveendő védőszermennyiség.  Ebből 
adódóan minden telephelyi helyszíni ellenőrzéskor el kell végezni a 
mérést, hiszen kiderülhet, hogy az adott koncentráció és a szokásos 
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áztatási idő mellett nem is lehetséges bevinni a védőszer gyártója 
által előírt mennyiséget, vagy – bár ez sokkal ritkábban fordul elő – túl 
sok védőszer kerül a faanyagra.  

 

16. táblázat. Lignotol faanyagvédőszerek 

koncentrációja a sűrűség függvényében g/cm
3
 

(20°C-on) 
 

Töménység (%) 
Lignotol B 
folyékony 

Lignotol QCB Lignotol QBM 

5 1,020 1,008 1,007 

6 1,024 1,009 1,008 

7 1,029 1,011 1,009 

8 1,033 1,012 1,010 

9 1,037 1,014 1,012 

10 1,041 1,015 1,013 

11 1,045 1,017 1,014 

12 1,049 1,018 1,016 

13 1,053 1,020 1,017 

14 1,057 1,021 1,018 

15 1,061 1,023 1,020 

16 1,065 1,024 1,021 

17 1,069 1,026 1,022 

18 1,073 1,027 1,024 

19 1,077 1,029 1,025 

20 1,081 1,030 1,026 

Koncentrátum 1,4072 1,15082 1,1310 

 
A táblázat adatai 20°C-on értendők. 10%-os koncentrációtartomány körül 5°C-onként kb. 0,001 
g/cm

3
-rel változik a sűrűségérték. 20°C alatt a mért sűrűségértékhez hozzá kell adni, 20°C fölött 

a mért értékből le kell vonni, majd utána kell kikeresni az értéket. 

 

9.3. Egyéb mérési eljárások 
 

Kis koncentrációjú, vagy csak szerves hatóanyagokat tartalmazó 
favédőszerek koncentráció-mérése már nehéz feladat. Sokféle 
eljárás alakult ki, amelyek rendkívül specifikusak, szinte minden 
hatóanyagnak megvan a saját ellenőrzési módszere. 
 
A legismertebbek ezek közül a refraktométeres eljárások, és az 
elektromos vezetésen alapuló eljárások. Természetesen minden 
védőszerre el kell készíteni a kalibrációs táblázatot.  
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A refraktométer a koncentráció függvényében kialakuló 
fénytörésmutató változásának mérésére alkalmas. Egyes szerves 
hatóanyagoknál csak mintavételes analitikai eljárással lehet 
meghatározni teljes pontossággal a koncentrációt. Ez megnehezíti, 
sőt néha lehetetlenné is teszi a helyszíni ellenőrzést. Nemcsak a 
helyszíni ellenőrzés válik lehetetlenné, de a felhasználó sem tudja 
enélkül ellenőrizni az oldat koncentrációját. A mintavételes analitikai 
módszert gyakran alkalmazzák pl. telítő-berendezéseknél, ahol a 
több hatóanyagos rendszerekben az egyes komponensek aránya is 
megváltozhat, amelyeket más módszerrel nem lehet kimutatni.  
 
 
 

 

41. ábra. A koncentráció meghatározása szolgáló kézi 

refraktométer (www.weszti.hu) 
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42. ábra. Vezetőképesség változását mérő műszer (Babos R.) 
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II. FEJEZET 
ÉGÉSKÉSLELTETŐSZEREK 
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10.  A FAANYAG ÉGÉSE 

 

Az égéskésleltetőkre is igaz, hogy csak akkor tudunk hatékony 
égéskésleltetőt készíteni, a faanyagot a tűzzel szemben hatékonyan 
védeni, ha nem csak az égéskésleltetőt ismerjük, hanem a faanyag 
égésének összefüggéseit is. Elsősorban azokkal az anyagokkal 
foglalkozunk, amelyeket folyékony állapotban viszünk fel a faanyagra, 
de megemlítjük a nagynyomáson égéskésleltetőkkel telített 
faanyagokat is. 
 
A faanyag cellulózból, hemicellulózból, ligninből és egyéb extraakt 
anyagokból áll. Az összetétele egyben meghatározza az éghetőségét 
is: mivel minden alkotóeleme éghető, így a faanyag is éghető. A 
faanyag egyben energiahordozó és építőanyag is. Jó, hogy a faanyag 
elég a kályhában és meleget ad, de pl. faszerkezetek esetén az égés 
több mint káros. A tűz percek, órák alatt képes megsemmisíteni fa 
alapanyagú építményeinket, jelentős anyagi kárt okoz, és 
emberéletet is veszélyeztethet. Ebből adódóan a faszerkezetek 
égéskésleltetésével komolyan kell foglakozni.  
 
A tűzvédelem klasszikus interdiszciplináris tudomány, mert 
műveléséhez a fizika, kémia, az anyagtudományok, az építészeti és 
jogszabályi ismeretek nélkülözhetetlenek. 
 

10.1.  Az égés jellemzői, égéstermékek 

 
Az égéstípusok (diffúz, tökéletes, lassú, kinetikai stb.) közül mi csak a 
faanyagra jellemző tökéletlen nyíltlángú normál égéssel foglakozunk.  
 
Az égés a tűzvédelem értelmezése szerint a levegő oxigénjével 
történő egyesülés (oxidáció), amely a szerves anyagokat 
visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja.  
A tűz általában az égési folyamat kísérőjelensége. A tűz fizikai 
jelenség, éghető anyag fény- és hőhatással járó önfenntartó 
folyamata. A láng az égés azon zónája, ahol a gáz- és gőzfázisú 
anyagok fénykibocsátás közben elégnek. Addig tart, amíg az égés 
feltételei fennállnak. A folyamat végén égésgázok és éghetetlen 
anyag (hamu) marad vissza. 
 
Az égés csak akkor indulhat meg és maradhat fenn, ha az éghető 
anyag, és a levegő megfelelő mennyiségű oxigénje mint oxidáló 



153 

 

anyag, valamint az égés megindulásához szükséges gyulladási 
hőmérséklet azonos térben és időben rendelkezésre áll. 
 
Az égés feltételei: 
 

• Legyenek éghető anyagok, amelyek oxigénnel hőfejlődés 
mellett képesek egyesülni. Szükséges, hogy az anyagok 
gázzá tudjanak alakulni (párologni), az oxidációra és 
önfenntartó (normál) égésre alkalmasak legyenek. Ilyen 
tulajdonsággal rendelkezik pl. a faanyag is. 

 
• A másik nélkülözhetetlen feltétel, hogy legyen oxigén 

(levegő). A levegő 21%-a oxigén (O2), ami az égéshez 
elegendő. Ha az oxigén 14-18% között van, tökéletlen, ha 
10% alatt van, megszűnik az égés. Egy kg fa elégésének 
elméleti levegőszükséglete például 5,9 kg, azaz 4,5 m3. 

• A harmadik feltétel a gyulladási hőmérséklet elérése. Az 
égéshez vagy gyulladáshoz adott aktiválási energia 
szükséges, amelynek eléréséhez az éghető anyagnak fel kell 
melegednie. 

 
A nyíltlángú égésnek további elengedhetetlen feltétele, hogy az 
égéstermék (füst) eltávozzon, helyébe friss levegő áramoljon és a 
levegő (oxigén) elérje a láng reakciós zónáját. A magas hőmérséklet 
miatt az égéstermék sűrűsége kisebb, mint a környező levegőé. 
Ebből adódóan hat rá a felhajtóerő, felszáll és helyébe friss levegő 

áramlik. (Ffelh.=plevegő V   >   Gfüstgáz = pfüstgáz V). Így kialakul egy 
függőleges áramlás, természetes ventilláció. A kályhában is ez a 
természetes ventilláció, a „huzat” szükséges az égés fenntartásához. 
Ha az égéstermék nem tud(na) eltávozni, megakadályozná az oxigén 
áramlását, és a tűz közvetlen környezetében lévő oxigén 
felhasználása után a tűz kialudna. 
 
Az égés (az oxidáció) a lángban megy végbe. A láng színe az égő 
anyagra jellemző (szén esetében sárga, a hidrogén esetében 
halványkék). A fénykibocsátás intenzitása pedig a lánghőmérséklet 
és a lángban lévő anyagok anyagi minőségének függvénye. 
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43. ábra. A láng felépítése (hmika.freeweb.hu) 
 

 
A fa égéstermékei: 
 

• Füstgázok: Elsődlegesen: széndioxid, szénmonoxid, víz és 
egyéb el nem égett bomlástermékek mint metanol, metán, 
hidrogén, formaldehid, fakátrány gőzök stb. A gyakorlatban az 
égés mindig tökéletlen. Tökéletes égés csak laboratóriumi 
körülmények között, nagy oxigénfelesleg mellett hozható létre. 

 
• A füst szilárd anyagai: korom, pernye. 

 
• Hamu a fa által feszívott ásványi sók oxidja: kálium, kalcium, 

nátrium, foszfor stb. Faanyagok esetében ez 0,2-1,0%. 
  

Jelentőségénél sokkal kevesebb szó esik az egyes anyagok égése 
során fellépő füstképződésről. A tűzesetek során a halálesetek 
túlnyomó része nem megégés, hanem füstmérgezés miatt következik 
be. Az égési sérülések nagy része szintén füstmérgezésre vezethető 
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vissza, amikor az áldozat a beszívott füst miatt válik 
cselekvőképtelenné, vagy a sűrű füstben nem találja meg a 
menekülési utat, és a tűz „utoléri”.  
 
Külön figyelmet érdemel a minden égésnél kisebb-nagyobb 
mennyiségben keletkező szénmonoxid, amely már 1,2%-os 
koncentrációban is néhány percen belül halált okoz.  
 
Az éghető anyagok között komoly veszélyforrást jelentenek a jelentős 
mennyiségben beépített műanyagok: szőnyeg- és padlóburkolatok, 
kábelcsatornák, felületkezelő anyagok, lakástextíliák, használati 
tárgyak stb. Ezekből az égés során sűrű füst, klór, sósav, dioxin stb. 
szabadul fel. Az egyik legveszélyesebb a PVC, amelynek beszívott 
füstje néhány perc alatt tüdővizenyőt és halált okozhat.  
 
A faanyag tökéletlen égése közben is szabadulnak fel különböző 
káros anyagok, formaldehid, szénmonoxid stb., de mind a füst 
sűrűsége, mind a káros anyagok mennyisége lényegesen kevesebb, 
mint amennyi a műanyagok égése során szabadul fel.  
 
A faanyagnak műanyagokkal szemben van még egy nagy előnye, 
hogy nem alakulhat ki „égve csepegési” állapot. /38/ 
 

10.2.  Fa-, tégla-, fém-, betonszerkezetek viselkedése 

a tűzben 
 
Megállapítható, hogy tűzben a faszerkezetek a szervetlen 
építőanyagokhoz viszonyítva bizonyos vonatkozásban nagyon is 
kedvezően viselkednek. A téglafalak természetesen szintén 
kedvezően viselkednek, és hosszabb időn keresztül ellenállnak a 
tűznek. Az acélgerenda hordképessége már 500ºC hőmérséklet 
hatására számottevően csökken. 1000ºC–on az acél folyáshatára és 
rugalmassági modulusa az eredeti érték kb. 4%-a (17. táblázat)! A 
beépített acélgerendák megnyúlnak, ezzel a falakat kinyomhatják. 
Nagy hőségben az acéltartók lehajlanak, ennek következtében a fő- 
vagy válaszfalak megrepedhetnek, beomolhatnak.  
 
Hasonlóan viselkedik a vasbeton is, amelyben a hő hatására a vas 1-
2%-kal jobban tágul, mint a beton, és megrepeszti a szerkezetet. 
Külön veszélyforrás, hogy hő hatására az acél- vagy vasbeton tartók 
alakja minden látható vagy hallható előjel nélkül hirtelen változik meg, 
lehajlik, leszakad, veszélyeztetve a mentésen dolgozók életét. 
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Mindenki számára ismert a New York-i WTC tornyainak e 
terrortámadás utáni összeomlása. 
 
A fagerendák hő hatására bármely más építőanyaghoz viszonyítva a 
kevésbé deformálódnak. A szarufák, szelemenek, kötőgerendák 
gyakran órákig tartó tűzben is megmaradnak. Azzal ritkán kell 
számolni, hogy a fedélszék váratlanul összeomlik, vagy az egyes 
gerendák átmenet nélkül eltörnek, leesnek. A faanyag jó 
tulajdonságai közé tartozik, hogy az égő szerkezet recsegéséből, 
ropogásából a közelgő leszakadást aránylag könnyen és 
biztonságosan fel lehet ismerni.  

 

 

 
44. ábra. Különböző anyagú és méretű elemek tűzzel szembeni 

ellenállása: 

a) alumíniumszerkezet; b) acélszerkezet; c) faszerkezet deszkaméretű 

elemekkel (26…52 mm); d) faszerkezet pallóméretű elemekkel 

(52…100 mm); e) a vizsgáló kamra hőmérséklet-emelkedési görbéje. 

(Példa: az alumínium próbatest szilárdsága az 5 perc alatt eredeti 

érték 5%-a, ekkor a vizsgáló kamra hőmérséklete már kb. 500ºC) /32/ 

Az építésben felhasznált faanyagok tűzzel szembeni viselkedése 
során kedvező, hogy a faanyag hővezető képessége gyakorlatilag 
elhanyagolható. A lucfenyő 0,11-0,14, acél 45-55 W/mK, alumínium 
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237 W/mK. Ha a faanyag hővezető képességét egynek vesszük, 
akkor a kövek hővezető képessége 10, a fémeké pedig 500-2000. A 
fémek jó hővezető képessége azt is eredményezheti, hogy a falakon 
átnyúló csövek más helyiségekben is meggyújthatják az éghető 
anyagot. A faanyag esetében ez nem fordulhat elő. Az sem 
elhanyagolható, hogy a fatüzek a legolcsóbb oltóanyaggal, a vízzel is 
olthatók.  

 
A fa tartóelemeket nagyon sok esetben fémkötéssel fogják össze (pl. 
rétegelt ragasztott tartók esetén) szerkezetté. Mint korábban 
tárgyaltuk, a fémek gyorsan elvesztik szilárdságukat a tűzben. A fa 
tartóelem még sokáig állna a tűzben, de ha a fémkapcsolat meglazul, 
az egész szerkezet összeomlik. További problémát jelent, ha fém 
kötőelemek hőt vezetnek a fa belsejébe, és kiég körülöttük a fa.  
 
Ennek megakadályozására a fém kapcsolatokat az acélszerkezetek 
tűzvédelmére kifejlesztett festékekkel (pl. POLYLACK A, 
PYROPLAST STEEL D stb.) kell védeni. 
 

17. táblázat. Szerkezeti acélok folyáshatárának és 

rugalmassági tényezőjének várható csökkenése 

hőmérséklet függvényében /14/ 
 

Hőmérséklet 
(°C) 

Folyáshatár (%) Rugalmassági 
tényező (%) 

20 100,0 100,0 

100 100,0 100,0 

200 100,0 90,0 

300 100,0 80,0 

400 100,0 70,0 

500 78,0 60,0 

600 47,0 31,0 

800 11,0 9,0 

900 6,0 6,8 

1000 4,0 4,5 

1100 2,0 2,3 

1200 0,0 0,0 
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45. ábra. Acélszerkezetű csarnok tűz után (www.anyagvédelem.hu) 

 
 

46. ábra. Félig leégett faház a tűz után (Babos R.) 
 

10.3.  A faanyag égésének jellemzői 
 
A faanyag égésének főbb jellemzői: 
 

 A faanyag egyenletes sebességgel ég be. Ezzel a témával 
később még részletesen foglakozunk.  

 Az égési zónák egymást követik.  

 A pirolízis zóna csak 1,0-1,5 cm. 

 A faszénréteg csak gyulladásig gátolja az égést. 

 A nem károsodott farész teljes értékű. 

 A leégett részekkel csökken a faszerkezet önsúlya. 
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 A faanyag meggyulladásáig endoterm, utána exoterm a 
folyamat. 

 A faanyag felmelegedésével, gyors száradásával a nem 
károsodott farész szilárdsága nem csökken, esetleg nőhet 
is. 

 
A faanyag gyulladáspontja a fafajtól, a nedvességtartalomtól, a 
hőközlés idejétől és a környezeti feltételektől függ. 160ºC alatt nem 
kell arra számítani, hogy a faanyag lángra kap, de 350ºC felett 
bekövetkezik az öngyulladás (47. ábra).  
 

 
 

47. ábra. A gyulladás időszükséglete és az égési sebesség a 

sűrűség függvényében és a hőmérséklet függvényében /34/ 
 

A faanyag beégési sebessége egyenletes, de faszerkezetek 
égésénél a hőtermelési folyamat nem egyenletes intenzitású. Az 
égés kezdetétől körülbelül 600-700-°C-ig igen intenzív az éghető 
gázok képződése, de efelett csökken a gázképződés és gyúlékony 
szenek képződnek és égnek el.  
 
Az a téves nézet alakult ki, hogy az égés közben kialakuló szénréteg 
megakadályozza, lassítja a tűz terjedését, mert a fánál jobb a 
hőszigetelő képessége. Ez a vélekedés korrekcióra szorul. 
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Először is külön kell választani két állapotot. Az első szakasz a felület 
meggyulladásáig tartó folyamat, amikor a faszénréteg még nem ég. A 
második szakasz az égési folyamat, amikor a faanyag már lánggal 
ég, és a külső részén faszénréteg található. 
 
A faszén kb. 80-85% széntartamú, rendkívül porózus, így viszonylag 
jó hőszigetelő tulajdonságú, nagy fajlagos felületű éghető anyag. 
Fűtőértéke kb. 30-35 MJ/kg, ami kb. kétszerese a normál tűzifa 
átlagos fűtőértékének.  
 
Elszenesedett faszerkezetet látva sokaknak jut eszébe, hogy 
grillezésnél milyen nehéz meggyújtani a faszenet. Igen, mert ekkor a 
faszén hideg, és a környezete is hűt. A faszén hőt szétszóró 
(disszipiáló) tulajdonsága is késlelteti a meggyulladást. A faszenet 
tehát (vagy bármilyen más szenet) azért tudjuk nehezen meggyújtani, 
mert nagy aktiválási energiára van szükség az önfenntartó égés 
eléréséhez. Minden szénfajtának, így a faszénnek is alacsony 
hőmérsékleten rendívül kicsi a disszociációja, mert olvadáspontja 
3500°C, a forráspontja 4800°C fölött van. Tehát az alacsony 
hőmérsékletű hőközlésnél kevés égető gáz (széngőz) keletkezik, 
amely a szén és egyéb más anyagok égésének feltétele. A szenes 
kályhába is úgy tudunk csak tüzet rakni, ha a szén alá gyújtóst 
rakunk, ami majd begyújtja szenet. Ha 400°C-ra előmelegítenénk 
faszenet, azonnal meg tudnánk gyújtani.  
 
A faszénképződésnek az égéskésleltető anyagoknál van különösen 
jelentősége, mert a képződő forró foszforsav vízelvonó tulajdonsága 
révén a kialakuló faszén az előbbiek alapján nehezebben tud 
meggyulladni. A 12.2.5. fejezetben erről részletesen beszélünk. 
 
Más a helyzet, amikor a faanyag és így a külső faszénréteg már 
önfenntartó égéssel ég. Az égés közben kialakult faszénréteg már 
magas hőmérsékletű (3-400°C-os), tehát a pirolízis szakaszt 
követően (lásd lejjebb) a faszén gyorsan begyullad, és utána nagy 
hőt fejleszt. Ezenkívül a faszén gázáteresztő képessége is jó, nem 
gátolja az égést, így az éghető gázok és az égéstermékek könnyedén 
jutnak a felszínre. 
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48. ábra. Faanyag égési zónái (www.fireretard.com) 
 
Beltérben (pl. padlástérben) lévő faszerkezet égésénél az első 
negyedóra a hőmérséklet emelkedésével jár, amikor percenként 
nagyjából megduplázódik a termelődő hő. Ezt egy kevésbé intenzív 
szakasz követi 2-5°C/perc hőmérsékletemelkedéssel. A faszerkezetű, 
könnyűszerkezetes falpanelek vizsgálatánál ezt a hőmérséklet-idő 
függvényt igyekeznek modellezni. 
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49. ábra. Falpanel vizsgálata a füstáttörés pillanatában és a 

vizsgálat után. Vizsgálati- lángáttörési idő 1 óra 15 perc, maximális 

hőmérséklet 960°C (Király B.) 
 
A gyulladás és az égési sebesség szempontjából fontos tényező a 
faszerkezeti elem F felületének a V térfogatához való viszonya. Minél 
nagyobb ugyanis a c=F/V viszony, annál könnyebben következik be a 
gyulladás, és annál gyorsabban terjed a tűz, amelyhez hozzájárul 
további befolyásoló tényezőként a közvetlen környezet hőmérséklete 
és a levegő- (oxigén-) utánpótlás mértéke. 
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50.  ábra. A hőmérsékletemelkedési görbe belső tűz esetén /32/ 

 

10.1.  A faanyag égési szakaszai 

 
Az égő felületeket jelen esetben a belső, még ép faanyagtól a külső, 
égő rész irányába vizsgáljuk. A hőmérséklet emelkedése közben a 
fában kémiai változások mennek végbe. A faanyag égésének két 
némileg átfedő szakasza van:  
 
Az első kb. 1 cm széles a pirolízis (endoterm) szakasz, amely a 
vízvesztéstől a kb. lobbanás-gyulladáspontig tart. Erre a szakaszra 
jellemző, hogy hőt kell közölni a faanyaggal, hogy a pirolízis 
lejátszódjon, de még nem beszélhetünk valójában égésről. Ha a 
keletkezett éghető gázok belobbannak, akkor sem lesz még 
önfenntartó az égés.  
 
A második szakasz (exoterm szakasz) a keletkezett gázok és faszén 
égésének folyamata. Ez első szakasz a faszén külső rétegéig tart. 
Lásd a 48. ábrát is. Erre a szakaszra jellemző az önfenntartó égés, 
sőt a pirolízishez szükséges hőnél már sokkal több keletkezik./38/ 
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Vízvesztés. A faanyag 100-110°C-ig folyamatosan elveszíti először a 
szabad, majd a kötött vizét. Eközben már alig észrevehető kémiai 
változások is végbe mennek. 

Elszíneződés. 110-150°C között a faanyag a kémiai változások 
felgyorsulásának eredményeképpen először barnásra, majd egyre 
sötétebbre színeződik, illóolajok, a fenyőkből terpentin stb. szabadul 
fel.  

Szenesedés. 150-200°C között a hosszú cellulózmolekulák 
feldarabolódnak és ennek eredményeképpen felgyorsul az éghető, 
felületre kilépő gázok képződése. Határozott faszénképződés 
tapasztalható. 

Lobbanáspont. 200-260°C közötti hőmérsékleti tartományban a 
felszabaduló gázok összetétele megváltozik, mennyiségük is megnő. 
Az éghető bomlástermékek (szénmonoxid, hidrogén, metán stb.) 
mennyisége rohamosan növekszik, ellenben csökken a gázelegyben 
a széndioxid és a nitrogén aránya. A felszabaduló égéstermékek 
gyújtóláng, szikra hatására belobbannak.  

Gyulladás. 260-290°C közötti hőmérsékleti tartományban a gáznemű 
bomlástermékek keletkezése olyan intenzív lesz, hogy az égés 
folyamatossá, a folyamat önfenntartóvá válik.  

Öngyulladás. 330-370°C közötti hőmérséklettartományban, ha 
elegendő oxigén van a környezetben, a faanyag minden külső hatás 
(gyújtóláng) nélkül is belobban és folyamatosan ég. 

Égés. 400-500°C közötti hőmérséklettartományban egyre fokozódó 
hőmérsékletemelkedés tapasztalható, a gázképződés eléri a 
maximumát. Sarkok, kiálló részek azonnal lángra lobbannak. A 
faszénréteg kockásan, keresztirányban repedezik. 

Faszén égése. 500°C felett a gázképződés csökken, és a korábban 
képződött szenek begyulladnak és elégnek. A tiszta faszénre 
jellemző, hogy kis lánggal ég, szinte csak izzik.  Ettől a ponttól kezdve 
a hőtermelő (exoterm) folyamat intenzívvé válik, és a hőmérséklet 
elérheti a 1000-1200°C-ot is. Ha az égő faszénre (előmelegített) 
levegőt fuvatunk, hője a vasat is megolvasztja. 
 
Utóégés. Az éghető anyagok elfogyásával a hőmérséklet meredeken 
csökken és utóégés, utóizzás után megszűnik az égés. 0,2-1,0% 
éghetetlen anyag, hamu marad vissza. 
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A fenti hőmérséklettartományok határai nem különülnek el egymástól 
élesen, és a fafaj, valamint peremfeltételek (nedvességtartalom, 
levegő mennyisége stb.) függvényében némileg eltérhetnek.  
 

10.2. A fa égését befolyásoló tényezők 
 
A fa égése számos tényezőtől függ. Ezek egy részét nem tudjuk 
befolyásolni, ilyen például a külső hőmérséklet, szélsebesség stb. 
Ezeket nem tárgyaljuk. /38/ A továbbiakban csak azokkal a 
tényezőkkel foglakozunk, amelyek általunk valamilyen módon 
befolyásolhatók, tervezhetők, és a szerkezetépítésben jelentőséggel 
bírnak.  

 
10.2.1. Fafajok tűzzel szembeni ellenálló képessége 

 
A különböző fafajok tűzzel szemben tanúsított ellenálló-képessége 
több tényezőtől függ, de alapvetően a szövetszerkezete határozza 
meg. Tapasztalatok szerint a szórtlikacsú fafajok kevésbé ellenállóak, 
mint a gyűrűs likacsú fafajok, mert utóbbiak edényeiből a bomlási 
gázok nehezen tudnak eltávozni.  
 
A hazai fafajokat tűzzel szembeni ellenálló képességük (időegység 
alatti tömegveszteség) alapján az alábbi kategóriákba soroljuk: 
 

1. jól ellenállóak: akác, bükk, kőris, tölgy; 
2. közepesen ellenállóak: erdei- és feketefenyő, nyír, 

vörösfenyő; 
3. mérsékelten ellenállóak: dió, cseresznye, lucfenyő; 
4. nem ellenállóak: éger, hárs, jegenyefenyő, nyár. 

 
 

10.2.1.1.  Sűrűség, szöveti felépítés 

 
Mint fentebb láttuk, a fafaj alapvetően határozza meg a faanyag 
éghetőségét. A különböző termőhelyről származó faanyagok között 
lényeges különbség lehet, de számít a kérdéses faanyagnak a 
fatörzsben eredetileg elfoglalt helye is. Gesztes faanyagok esetében 
a szijács és a geszt között is kimutatható különbség a geszt javára. A 
nagyobb sűrűségű, sűrű évgyűrűjű faanyagnak akár 50%-kal is 
kisebb lehet a beégési sebessége, mint azonos fafajú, de laza 
szerkezetű társának. Ezek a tulajdonságok a faanyag gázáteresztő 
képességének változására vezethetők vissza.  
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A faanyagon szálirányban gyorsabban terjed a tűz, mert ebben az 
irányában a fa jobb hővezető, és az edények és tracheidák szálirányú 
elhelyezkedése is elősegíti az éghető gázok és égéstermékek 
kivezetését.  
 

10.2.1.2.  Nedvességtartalom 

 
A faanyag nedvességtartalma mindig a környezetének megfelelő 
egyensúlyi nedvességtartalomra áll be. Normál körülmények között a 
faanyag mindig tartalmaz valamennyi nedvességet. Az égés során 
ennek a nedvességnek először fel kell melegednie, majd gőzzé kell 
alakulnia. Ez a folyamat jelentős mennyiségű hőt von el a fától, 
hiszen a víz párolgáshője 2260 kJ/kg. Minél nedvesebb a faanyag, 
annál nagyobb a hőelvonás, annál kevésbé ég. A faanyagok esetén 
ezért különböztetünk meg égéshőt, amely abszolút száraz faanyagra 
vonatkozik, és fűtőértéket, amely nedvesre. Természetesen az utóbbi 
alacsonyabb érték. 
 

18. táblázat. Fontosabb fafajaink égéshője és a 

fűtőértéke (12%-os nedvességtartalmon) 

tömegre [kJ/kg] és fatérfogatra [MJ/m3] 

vonatkoztatva /36/ 
 

Fafaj Égéshő  
[kJ/kg] 

Égéshő  
[MJ/m

3 
Fűtőérték 

[kJ/kg] 
Fűtőérték 

[MJ/m
3 

Nyír 20070 14049 16446 11071 

Akác 18617 13590 15149 10661 

Cser 18133 13330 14717 10429 

Gyertyán 16696 13 190 13434 10304 

Bükk 18419 12525 14972 9710 

Juhar 20070 11841 16446 9099 

Tölgy 17858 11608 14471 8891 

Éger 17681 8841 14313 6421 

Lucfenyő 19 503 8386 15940 6014 

Erdeifenyő 16745 8205 13478 5853 

Nyár 16843 6400 13565 4241 
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Az élőnedves faanyag meg sem gyullad, amíg a felületi réteg 
nedvességtartalma a környező hőtől jelentősen nem csökken.  
 

 
 

51. ábra. Az égési sebesség változása a nedvességtartalom 

függvényében /34/ 
 

10.2.1.3.  Extraakt anyagok 

 
A gesztesítő anyagokkal telerakódott faanyagok beégési 
sebesessége kb. 30%-kal kisebb, mint ugyanannak a törzsnek a 
szijácsa. Ez elsősorban a sejtek gázáteresztő képességének 
különbségének következménye.  
 
Az építészetben felhasznált fenyőanyag nagy része jelentős 
mennyiségben tartalmazhat gyantát és egyéb illóanyagokat, amelyek 
mennyisége a fafaj és a termőhely függvénye. A nagy gyantatartalmú 
fenyők biológiailag ellenállóbak, de sokkal tűzveszélyesebbek, mint a 
kevesebb gyantát tartalmazók. A gyanta fűtőértéke ugyanis kb. 35 
MJ/kg, azaz nagyobb, mint a faanyag fűtőértéke. Különösen a 
gyantatáskák kedvezőtlenek, mert egy belobbant gyantatáska 
megakadályozza a szénréteg kialakulását és sokáig égő 
gyújtóforrásként viselkedik. Megolvadva a gyanta végigfolyik a 
felületen és elősegíti a tűz terjedését.  
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10.2.1.4.  Méretek, tagoltság 

 
A tűz a faanyagban mindig kívülről befelé halad. A beégési sebesség 
a fafajra jellemző, közel állandó értékű. A tűz kívülről haladva 
átlagosan 1 mm-t hatol be percenként. Egy 10 cm vastagságú 
szarufa így kb. 40-50 perc alatt ég át teljesen, ha ezt az előbbi 
szarufát hosszában kettéfűrészeljük, és úgy építjük be, akkor statikai 
szempontból a keresztmetszet nem változik, de e szerkezet átégési 
ideje a negyedére csökken. Ez a tény nem kedvez a rácsos és 
mérnöki faszerkezeteknek, amelyek statikailag ugyan megfelelnek, 
de a karcsú keresztmetszetek miatt tűzállóságuk nem kielégítő. Minél 
nagyobb keresztmetszetű darabokból épül fel egy szerkezet, annál 
jobb lesz a szerkezet tűzállósága. 
 
Egy meggyújtott fadarabnál megfigyelhető, hogy a tűz nem a lapok, 
hanem az élek mentén terjed gyorsabban. Ennek az a magyarázata, 
hogy az éleket jobban körbeveszi az égéshez szükséges levegő 
(oxigén), mint a lapot.  
 
Hasonlót tapasztalhatunk pl. a tetőszerkezet égésénél is, ahol a 
levegővel jól körbefogott, kiálló szerkezeti elemek gyorsabban 
gyulladnak meg és égnek át, mint a más szerkezeti részek által takart 
elemek vagy a belső sarkok. 
 

10.2.1.5.  A faanyag egészségi állapota 

 
Szakirodalomban, rekonstrukciós munkáknál kevés szó esik a 
károsodott faanyag tűzzel szembeni viselkedéséről. A tervezők 
tűzvédelmi szempontból sokszor úgy tekintenek egy száz éves 
tetőszerkezetre, mintha új lenne, pedig a farontó gombák, a rovarok, 
és a külső fizikai hatások már jelentősen legyengítették a faanyagot.  
 
A farontó gombák a fa fő alkotórészeit képező cellulóz vagy lignin 
lebontásával nemcsak a szilárdságot csökkentik, hanem a faanyag 
tömegét, az éghető anyag mennyiségét is. A porózussá válás 
következtében a beégési sebesség akár a duplájára is nőhet.  
 
A farontó rovarok furatokat, járatokat képeznek a fában. Ezzel 
egyrészt csökkentik az anyag szilárdságát, másrészt a rovarjáratokon 
keresztül gyorsabban a felületre kerülnek az éghető gázok, ezért az 
egészségesnél gyorsabban „ég át” egy ilyen faanyag. 
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A tetőszerkezetekbe beépített faanyagok jelentős része a belet is 
tartalmazza. A száradás közben jelentkező belső feszültségek miatt a 
faanyag hosszában repedések keletkeznek. A repedések a faanyag 
szilárdságát lényegesen nem befolyásolják, de a mély, bélig futó 
repedések a tűznek kitett felület nagyságát jelentősen megnövelik, a 
hatásfelületek lényegesen megnőhetnek.  
 
A repedésmentes rétegelt, ragasztott szerkezetek a tűzzel szemben 
sokkal kedvezőbben viselkednek, mint az erősen repedezett 
faanyagok. 
 

 

 
 

52. ábra. Repedt, korhadt, cinér által károsított és repedésmentes, 

egészséges gerenda vártható beégési határa 10-15 perc után 



170 

 

11.  FASZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK 

TERVEZÉSE  

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az „Országos településrendezési 
és építési követelményekről” (OTÉK) 52. § (amely a 89/106 EEC-re 
épül) a következőket mondja ki:  

„Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy 

kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet és 

beépített berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy az 

esetlegesen keletkező tűz esetén: 

a) állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon, 

b) a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott legyen, és mérgező 

elemet ne tartalmazzon, 

c) a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, építményre lehetőleg 

ne terjedhessen tovább, 

d) az építményben lévők az építményt az előírt időn belül elhagyhassák, 

vagy kimentésük lehetősége műszakilag biztosított legyen, 

e) a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos legyen.” 

 

11.1.  Tűzvédelmi szabályozás 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet tartalmazza az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatot (OTSZ-t). Ez a jogszabály az alapja a faszerkezetek 
tűzvédelmének is. Az új rendeletek hatályba lépésével a régiek 
visszavonásra kerültek. Várhatóan azonban keveredni fognak a régi 
és új fogalmak, mert az építési tervek sokszor évekkel korábban 
készültek, és sokáig tart, amíg mindenki átáll az új rendszerre. 

 
11.1.1. Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása 

 
Az egyik jelentős változás, hogy az új rendelet már a „nehezen 
éghetőség” fogalmát sem használja. Az építőanyagokat a tűzvédelmi 
előírások alkalmazása szempontjából a tűzveszélyességi 
anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott 
paraméterek és az osztályba sorolással kapcsolatos szabványban 
rögzített besorolási kritériumok alapján tűzvédelmi osztályokba 
sorolják.  

 
Az MSZ EN 13501-1 szabvány táblázatos formában tartalmazza 
azokat a szempontokat, melyek szerint az osztályba sorolás 
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elvégezhető. A szabvány 7-7 osztályt különböztet meg általában az 
építési anyagok (kivéve a padlóburkolatok) és külön a 
padlóburkolatok vonatkozásában. Ezen osztályokat a 
következőképpen jelölik:  

 

 Építési anyagok: A1; A2; B; C; D; E; F  

 Padlóburkolatok: A1fl; A2fl; Bfl; Cfl; Dfl; Efl; Ffl 
 

A fő tűzvédelmi osztályok meghatározása mellett a füstfejlesztés és 
az égve csepegés kritériumainak figyelembe vételével további 
alkategóriákat határoznak meg:  

 
 

 a füstképződési kategóriák jelzései: s1; s2; s3  
(A füstfejlesztő képesség az építőanyagok égése során kibocsátott füstnek a 
láthatóságot korlátozó hátasa szerinti besorolás: alacsony füstkibocsátó 
anyag: s1; mérsékelt füstfejlesztő képességű anyag: s2; fokozott 
füstfejlesztő képességű anyag, s3) 

 

 az égve csepegési kategóriák jelzései: d0, d1, d2  
(Az anyagból tűz vagy magas hőmérsékleti hatásra olvadék nem keletkezik 
d0, az anyagból tűz vagy magas hőmérsékleti hatásra gyulladást okozó 
olvadék nem képződik, d; az anyagból tűz vagy magas hőmérsékleti hatásra 
égve csepeg es gyulladást okoz, d2) 

 
Az „A1” osztályú anyag nem éghető anyag (pl. tégla), az „A2” 
osztályú anyag éghető anyagot is tartalmazó, de szabványos égetési 
vizsgálat során „nem éghető” minősítésű anyag (pl. polisztirol 
gyöngyöt tartalmazó beton). A „B-F” osztályban éghetők az anyagok 
találhatók. 
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19. táblázat. Építési termékek tűzvédelmi osztályai 

(a padlóburkolatok kivételével) B-F osztályban 

 
 

Osztály Vizsgálati módszer 
Osztályozási  
kritériumok 

További  
osztályozás 

B 

EN 13823 és 
FIGRA ≤ 120 W/s és LFS < 
próbatest széle és  
THR600s ≤ 7,5 MJ 

Füstképződés és 
égő cseppek / 
részecskék 
 
 

EN ISO 11925-2  
kitéti idő = 30 sec 

Fs ≤ 1 50 mm 60 sec-on belül 

C 

EN 13823 és 
FIGRA ≤ 250 W/s és LFS < 
próbatest széle és  
THR600s ≤ 15 MJ 

 
Füstképződés és 
égő cseppek / 
részecskék 
 
 

EN ISO 11925-2 
kitéti idő = 30 sec 

Fs ≤ 150 mm 60 sec-on belül 

D 

EN 13823 
és 

FIGRA ≤ 750 W/s 
 
Füstképződés és 
égő cseppek / 
részecskék 
 
 

EN ISO 11 925-2  
kitéti idő = 30 sec 

Fs ≤ 150 mm 60 sec-on belül 

E 
EN ISO 11925-2 
kitéti idő = 15 sec 

Fs ≤ 150 mm 20 sec-on belül 
Égő cseppek/ 
részecskék 

F Nincs teljesítmény-kritérium megadva. 

FIGRA: A tűz növekedési sebesség indexe; LFS: Oldalirányú lángterjedés mértéke ; Fs: 
Lángfelégési magasság;  
THR600s:Teljes hőterhelés (600s alatt) 

 
Ha megpróbáljuk összehasonlítani a régi kategóriákkal, akkor az „A1” 
a nem éghető anyagoknak, jó közelítéssel a „B-C” a nehezen éghető 
anyagoknak, a „D-E” a közepesen éghető anyagoknak felel meg. Ha 
egy építési dokumentációban az látható, hogy a beépítendő 
anyagnak meg kell felelnie a D-s2, d0 értéknek, akkor azt jelenti, 
hogy „D” éghetőségi osztályú anyagról van szó, amelynek közepes a 
füstterhelése és az égés közben nem csepeg. Ez az egészséges 
lucfenyő, akác, tölgy stb. faanyag paramétereinek felel meg. A nyár 
esetében már inkább „E” éghetőségi, osztályba kell sorolni a 
faanyagot. Mindezt laboratóriumi vizsgálattal lehet eldönteni. 
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Az új rendelet számos új fogalmat vezetett be és kiterjesztette a 

tűzállósági határérték (régen Th) fogalmát. 
  

 R – teherhordó képesség 

 E – integritás 

 I – szigetelés 

 W – sugárzás 

 M – mechanikai hatás 

 C – önzáródás 

 S – füstáteresztés 

 G – „koromtűzzel” szembeni ellenálló képesség 

 P vagy PH – üzemképesség fenntartása 

 K – tűzvédő képesség 
 

A tűzállósági teljesítmény értékét a jellemzők után percekben kell 
megadni. Pl. REI 60 azt jeleni, hogy a tűzben a szerkezetnek a 
teherhordó képességét, az integritást (a tűz áttörését), és a 
szigetelést (a másik oldal meghatározott hőmérsékletig történő 
átmelegedést) legalább 60 percig kell biztosítania. 
 

A rendelet a szilárdsági követelményeknél az „R”-rel jelölt, percekben 

meghatározott teherhordó képességi értéket használja, „amely a 

szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig egy vagy több 

oldalukon fennálló meghatározott mechanikai igénybevétel mellett 

ellenállnak a tűz hatásának szerkezeti stabilitásuk bármilyen vesztesége 

nélkül”. Praktikusan ez az az időtartam, amíg egy tetőszerkezet nem 

dől össze, vagy egy fafödém nem szakad le. 
  
Az előző rendelkezésekhez képest új, hogy megengedi az 
épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolását is. Kicsit zavaró 
lehet, hogy a rendelet szerkezetre és az anyagra is ugyanazokat a 
betűjelzéseket használja. Pl. „B” osztályú lehet különböző feltételek 
teljesülése esetén az a szerkezet, amely belül „C és D” osztályú 
anyagból készül, de kívül „B” osztályú anyag található (gipszkarton 
lemezzel burkolt faváz stb.). 
 

Ahhoz, hogy át tudjuk tekinteni az előzők alkalmazását a 
gyakorlatban, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ-ben) 
használt több tucat fogalom közül legalább kettővel meg kell 
ismerkednünk: a tűzveszélyességi osztály az épületben folyó 
tevékenység tűzveszélyességére jellemző osztály, a tűzállósági 
fokozat pedig az épületszerkezet tűzben való állóképességre jellemző 
osztály. 
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Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, 

helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, építmények, létesítmények 

besorolására meghatározott kategória, a bennük folytatott 

tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt 

anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat 

tűzveszélyessége, egyes esetekben (lakó- és közösségi épületek, stb.) a 

rendeltetés alapján. A következők lehetnek: 
 
„A” – „Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes”, 
„B” – „Tűz- és robbanásveszélyes”, 
„C” – „Tűzveszélyes”, 
„D” – „Mérsékelten tűzveszélyes”, 
„E” – „Nem tűzveszélyes”. 
 
Tűzállósági fokozat: egy építmény egészére, és tűzszakaszaira vonatkozó 

olyan kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tűzállósági 

határértékének és éghetőségének követelményeit az építmény/tűzszakasz 

(tűzgátló szerkezetekkel határolt épületrész) tűzveszélyességi osztálya, 

esetenként rendeltetése és szintszáma alapján. Az építményt vagy annak 

tűzszakaszát – a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően – az alábbi I-

V tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani: 

 

 "A" és "B" tűzveszélyességi osztály esetén I-II., 

 "C" tűzveszélyességi osztály esetén I-III., 

 "D" tűzveszélyességi osztály esetén I-IV., 

 "E" tűzveszélyességi osztály esetén I-V. 

 
Az „I” jelű épület áll ellen leginkább a tűznek a „V” legkevésbé.  

 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a 9/2008 (II.22.) ÖTM 
rendelet), tűzállósági fokozatonként táblázatba rendezve, 
szintszámonként megadja az egyes szerkezeti elemekkel szembeni 
követelményeket. Általában egy szerkezeti elemnek többféle 
követelménynek is eleget kell tennie. Ezeknek külön-külön is meg kell 
felelniük. A rendeletben csak követelmények kerültek 
meghatározásra, de nincs előírva, hogy milyen módon lehet, vagy kell 
teljesíteni az adott előírásokat. A faanyagoknak az építészet területén 
történő felhasználását, esetleg egyes faszerkezetek esetén az 
alkalmazási korlátozásokat ugyanez a szabályzat határozza meg. 
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20. táblázat. Minta az OTSZ-ből, 

teljesítményjellemzők megadására 
 

 

 
 
 
Nézzünk egy példát a gyakorlati alkalmazásra: 
 
A falburkolatot a fenti táblázat szerint „I.” tűzállósági fokozatú 
épületnél N=1 szintű (fölszintes) esetén a „C” éghetőségi osztályú 
anyagból kell (piros keretezett rész), készíteni, amelyek kicsi a füst 
terhelése és nincs égve csepegése. Tehát, ha faanyagból (amely „D” 
éghetőségi osztályu) szeretnénk készíteni a falburkolatot, csak akkor 
készthetjük el, ha legalább „C” éghetőségi osztályra bevizsgált 
égéskésleltetővel kezeljük az anyagot. Ha a szintszám nő, látható, 
hogy már csak „B” éghetőséi osztálynak megfelelő anyagból 
készíthető el a falburkolat, vagy legalább „B” éghetőségi osztálynak 
megfelelő égéskésleltetővel kell kezelnünk a faanyagot.  
 
Az éghetőségi követelményt, ha az a „nem éghető” csoportra 
vonatkozik, kizárólag a faszerkezet „nem éghető” anyaggal történő 
körbeburkolásával, körülfalazásával lehet biztosítani, amely egyrészt 
a szerkezetet gazdaságtalanná teszi, másrészt eltünteti a faanyag 

szépségét. Alapvető követelmény, hogy az előírt időn belül védett 
anyag nem vesz részt az égési folyamatban, valamint a 
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szerkezetből éghető olvadék nem tör elő. Természetesen 
faszerkezetek esetében ezt a megoldást csak kivételesen 
alkalmazzák, amikor egy már meglévő szerkezet átalakítása során, 
pl. fa teherviselő pillérnél, másképpen nem lehet eleget tenni az 
éghetőségi követelménynek.  
 

11.2.  Faszerkezetek tűzzel szembeni méretezése 
 
A faszerkezetek égése során a tűznek kitett felületen egy 
elszenesedett réteg keletkezik, melynek vastagsága megközelítően 
állandó ütemben növekszik. Az elszenesedett, károsodott réteg, 
(mely gyakorlatilag nem rendelkezik teherhordó képességgel) 
növekedése, vastagodása az egész szerkezet teherbíró 
képességének fokozatos csökkenését vonja maga után. Ugyanakkor 
a még nem károsodott belső mag faanyagának szilárdsága 
lényegében nem különbözik a tűzkárt nem szenvedett faanyag 
szilárdságától, sőt bizonyos mértékig még nőhet is. 

 

 

53. ábra. A faanyag beégése (Király B.) 
 
Számos tényleges tűz, valamint kísérlet igazolta ugyanis, hogy 
tűzeseteknél a faszerkezetek viszonylag jól megőrzik szilárdságukat. 
Ez a jelenség az elszenesedéssel nem érintett belső mag kiszáradási 
folyamatának is az eredménye. Mint ismeretes, a faanyag szilárdsága 
a nedvességtartalom csökkenésével nő. 5-25% közti 
nedvességtartományban 1% nedvességtartalom csökkenés hatására 
kb. 4-5%-kal nő szinte valamennyi faanyag hajlítószilárdsága. Ez azt 
jelenti, hogy az égés során érintetlen belső mag szilárdsága 
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jelentősen nő. Előbb a gesztet burkoló lazább szerkezetű, a tűznek 
kevésbé ellenálló szijács ég le, hacsak nincs a bélig mélyülő repedés, 
amely idő előtt bevezetné a tüzet a gesztig. Ez idő alatt a geszt 
folyamatosan veszít a nedvességéből, és a fentiek szerint nő a 
szilárdsága. 
 
A korábbi (egyszerű) méretezési rendszer szerint a fenyők esetében 
1 mm/perc beégési sebességgel számoltunk. Ez azt jelentette, hogy 
egy 30x30 cm keresztmetszetű gerenda sértetlen magja 30 perc után 
a tűzben 24x24 cm-esre zsugorodott, amely szilárdságilag még teljes 
értékű. Tehát úgy kell számolni, mintha körbe 30 mm-t lefűrészeltünk 
volna a gerendából, és akkor is még meg kellett tartania a terhet. Ez 
volt a Th (Tűzállósági határérték) =  0,5 óra). 
 

 
 

54. ábra. Fa tetőszerkezet égése (www.langlovagok.hu) 

 

A tűzállósági méretezéshez a fa fajtájától függő beégési sebességek 
ismerete szükséges, amely a fa tartószerkezetek tűzállósági 
vizsgálata során a teherviselő keresztmetszeti méretek időegység 
alatt bekövetkező csökkenését jelenti. A megállapított beégési 
(szenesedési) sebességek már biztonsági tényezőt is tartalmaztak, 
így az előbb kiszámolt keresztmetszet is biztonsági tartalékokkal 
rendelkezik. A számításoknál a következő átlagos adatokat vették 
figyelembe, mind a rétegelt-ragasztott, mind az egyéb tömör 
fatartóknál: /43/ 
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Tervezési érték:   laboratóriumi méréssel kapott 
érték: 

 fenyőfa 1,0 mm/perc   (0,6 mm/perc); 

 nyárfa 1,3 mm/perc   (0,8 mm/perc); 

 akácfa 0,6 mm/perc   (0,5 mm/perc); 

 tölgyfa 0,5 mm/perc   (0,4 mm/perc). 
 
 

 
 

55. ábra. Fa tetőszerkezet oltás után (www.langlovagok.hu) 
 
Ezt követően függetlenül attól, hogy a terhelésből az egyes 
szerkezeteken hajlítás, központos nyomás, vagy összetett 
igénybevétel, azaz hajlítás és vele egyidejű nyomás ébred, a tűzzel 
érintkező oldalak megállapítása után a szerkezet méreteit a beégési 
sebességnek megfelelő vastagsággal kell megnövelni. A hajlításra 
igénybe vett gerendák és a nyomásra-kihajlásra igénybe vett 
oszlopok ellenőrzésénél figyelembe kell venni és ellenőrizni kell a 
keresztmetszeti tényezőket. Főleg karcsú, nagy inerciájú szerkezetek 
esetén, ha a beégési sebesség minden oldalon azonos, a 
keresztmetszeti tényező előnytelenül alakulhat, és a szerkezet 
összeomolhat. A biztonságot növeli, hogy az elégett faanyag miatt 
csökken a terhelés, a szilárdabb gesztet a tűz később éri el.  
 
A korábbi rendszert az Eurocode 5 váltotta fel. Az MSZ EN 1995-1-
2:2004 Eurocode 5: „Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános 

szabályok. Tervezés tűzterhelésre” című szabvány alapján megváltoztak 

a méretezés előírásai, de a méretezés alapelve továbbra is a beégési 
sebesség alapján meghatározott keresztmetszeti méret, csak még 
számos más tényezőt is figyelembe kell venni. A hőmérsékleti 
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hatások és a névleges tűzterhelés vagy a fizikailag megalapozott 
névleges tűzterhek alapján végzett tervezés egyetlen szerkezeti 
elem, a szerkezet egy részének vagy a teljes szerkezet vizsgálatára 
is kiterjedhet. Talán valamivel nagyobb keresztmetszetek adódnak, 
mint a régi méretezés szerint. Mivel ez egy rendkívül összetett 
méretezési eljárás, és alapvetően statikusi, tűzvédelmi mérnöki 
feladat, ezért a továbbiakban nem foglakozunk vele.  
 
 

21. táblázat. Beégési sebesség tervezési értékei  

az MSZ EN 1995-1-2:2004 szerint 
 

Fafaj és szerkezet β0 

mm/perc 

βn 

mm/perc 

   Puhafa és bükk 
ragasztott és laminált fa 290 kg/m3-
nél nagyobb sűrűségre 
homogén fa 290 kg/m3-nél 
nagyobb sűrűségre 

 
0,65 
 
0,65 

 
0,70 
 
0,80 

 Keményfa 
homogén vagy ragasztott 
keményfa 290 kg/m3 sűrűségtől 
homogén vagy ragasztott 
keményfa 450 kg/m3-nél nagyobb 
sűrűségnél 

 
0,65 
 
0,50 

 
0,70 
 
0,55 

   LVL-rétegelt ragasztott tartó 
480 kg/m3-nél nagyobb sűrűségnél 

 
0,65 

 
0,70 

 Panelek  
fa panelek 
furnérlemez 
nem furnérlemez- és fa alapú 
panelek 

 
0,90 
0,90 
0,90 

 
- 
- 
- 

 
β0:  egyirányú tűzhatásnál figyelembe veendő beégési sebesség 
βn:  sarok tűzhatás miatt kerekedés és a repedések következtében figyelem beveendő beégési 
sebesség 
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12. ÉGÉSKÉSLELTETŐK 
 
A faszerkezetek tűzvédelmének lehetőségei: 
 

 Keresztmetszeti méretezés (teherhordó képesség növelése, 
kisebb beégési sebességű fafajok alkalmazása pl. tölgy, akác 
stb.) 

 Építészeti megoldások (nem éghető szakaszok és egyéb a 
tűzterjedést csökkentő építészeti megoldások alkalmazása) 

 Nem éghető anyaggal történő borítás (eléfalazás, tűzálló 
anyaggal történő borítás, favázas könnyűszerkezetek esetén 
tűzálló gipszkarton, gipszkötésű rostlap, CK lap stb. 
alkalmazása) 

 Égéskésleltető anyaggal történő felületi kezelés 

 Égéskésleltető anyaggal történő telítés 

 Aktív tűz-, füstérzékelő és tűzoltó rendszerek beépítése 
 
A továbbiakban csak az égéskésleltető anyagokkal, és a hozzájuk 
kapcsolódó technológiákkal foglakozunk. 
 
Mint a fentiekből látható, az épületszerkezetek tűzállósága 
fokozásának egyik módszere, hogy a szerkezet teherhordó 
elemeinek keresztmetszetét növeljük. Mivel a beégési sebesség 
közel állandó ezért előre kiszámítható, tervezhető, hogy egy adott 
faszerkezet meddig marad állóképes. Ez azonban nem járható út már 
meglévő faszerkezetek esetén, vagy a többletsúly miatt egyes karcsú 
mérnöki szerkezetetek építésekor. Továbbá nem sokat nyerünk azzal 
sem, ha pl. egy lambéria vastagságát duplájára növeljük, hiszen a 
vastagságtól függetlenül a tűz ugyanolyan gyorsan fog kialakulni, és 
továbbterjedni. Marad tehát az égéskésleltető anyagok igénybe 
vétele. 
 
Az égéskésleltető anyagok (alkalmazásuk a „passzív védelem”) a tűz 
kezdeti szakaszában meggátolják a felületi lángterjedést, csökkentik 
a tűz terjedési sebességét. Valamennyire csökkentik a beégési 
sebességet is, de ez a csökkenés már álló, kész szerkezet esetén 
nem vehető figyelembe (lásd lejjebb) Figyelembe vehető viszont 
például készház panel szerkezeténél, ahol hatását nagypanelos 
égetési vizsgálattal ellenőrizték, és az égéskésleltető kezelést a 
technológiába beépítették.  
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Az OTSZ az égéskésleltető szer fogalmát a következő módon 
definiálja: Az égéskésleltető az a védőszer, amely a vele kezelt – bevont, 

átitatott, telített stb. – éghető anyag kedvezőbb éghetőségi alcsoportba 

(osztályba) sorolását meghatározott időtartamig (újrakezelési időig) 

biztosítja. Az égéskésleltetők arra szolgálnak, hogy az egyébként „D” 
(esetleg „E”) éghetőségi osztályba tartozó faanyagot, „B” (esetleg „C”) 
éghetőségi osztályúvá tegyék. 
 
Semmilyen tűzvédelmi kezelés nem teszi éghetetlenné a faanyagot, 
csak az éghetőségét csökkenti. Az égéskésleltető anyagot nem 
sorolják tűzállósági határérték-kategóriába. Ennek alapvető oka, hogy 
az égéskésleltető szerrel kezelt felületen a száradás után maradt 
100-400 g/m2 anyag koncentrált lángterhelés esetén kb. 10-15 perc 
alatt átég, és ezt követően a beégés sebessége azonos a kezeletlen 
anyagéval. Jelenleg tehát az OTSZ szerint tűzállóági határérték 
megállapításánál nem vehető figyelembe az égéskésleltető szerrel 
történt kezelés. Ahhoz, hogy ez a rendelkezés megváltoztatható 
legyen, vizsgálatokat kellene folytatni lényegesen több égéskésleltető 
anyag felhordásával, ami jelentősen megnövelné a költségeket. 
(Fémszerkezet esetén például 30 perces tűzállósági határértékre 
eléréséhez 1000-1200 g/m2, kb. 60-70% szárazanyag-tartalmú 
tűzvédő anyagot kell felhordani.)  
 
A tűzvédő anyagok a felületi lángterjedést 80-90%-kal csökkenthetik, 
amivel értékes percek nyerhetők az oltás számára. Csökken az adott 
idő alatt felszabaduló hő mennyisége, így csökken a többi szerkezeti 
rész sugárzó hőtől történő meggyulladásának veszélye is. Több idő 
marad az épület kiürítésére, a vagyontárgyak kimentésére. Megfelelő 
tűzvédelmi kezelés esetén elérhető, hogy az oltás megkezdéséig a 
tűz ne terjedjen át az egész szerkezetre, rosszabb esetben a 
szomszédos épületekre.  
 
Különös gondot jelent a faszerkezetek égéskésleltetésével 
kapcsolatos szabályozás, melynek követelményei nem kellő 
mértékben differenciáltak. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták 
például, hogy a nagy keresztmetszetű rétegelt ragasztott fatartók 
felületi égéskésleltetésétől nem várható a tűzállósági határérték 
növekedésében számottevő eredmény.  
 
Indokolt azonban a kezelés olyan faszerkezetek esetében, mint az 
álmennyezetek, vagy a tartószerkezetek közötti zárófödém mezők, a 
különböző fal és mennyezetburkolatok, amelyek lámpatestek, 
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villamos vezetékek, vagy más „hőtermelő” berendezések közelsége 
miatt fokozott gyúlásveszélynek vannak kitéve. /45/  
 
A kifinomult erőtani méretezésű, kis keresztmetszetű mérnöki 
szerkezetek, rácsos tartók, hálós térhatároló szerkezetek tűzállósági 
méretezése során problémák merülhetnek fel.  
 
Ha változó minőségű, nem válogatott faanyagból készül a szerkezet, 
és nagy biztonsági tényezőkkel számolunk, ez nagy 
keresztmetszeteket eredményez. Ekkor egypár komolyabb fahiba, 
vagy néhány gyengébb minőségű elem az egész szerkezet 
stabilitását nem befolyásolja jelentősen, viszont elvész a szerkezet 
szépsége.  
 
Ha a biztonsági tényezőket, és ezáltal a keresztmetszeteket 
csökkenthetjük, valamint jó, darabonként minősített szerkezeti 
elemeket, esetleg teljesen hibamentes (pl. rétegelt-ragasztott) 
anyagot használunk fel, szép karcsú tagolt szerkezetet hozhatunk 
létre. Ekkor jelentkezik az a probléma, hogy a statikai tervezési 
előírásoknak szilárdságilag teljes egészében megfelelő szerkezet 
tűzvédelmi szempontból nem megfelelő.  
 
Hasonló a probléma a ma egyre terjedő, OSB, LVL stb. lemezekből 
készült szerkezeteknél is, ahol a kis vastagság korlátozó tényező 
lehet.  
 
Külön meg kell említeni a 180-240˚C-on hőkezeléssel modifikált, 
barnított faanyagoknak (nálunk ThermoWood, márkanév a 
legismertebb) épületek kül- és beltéri burkolóanyagként történő 
használatát.  
 
A hőkezelt faanyag kültéri falborításként történő használata a gyors 
függőleges homlokzati lángterjedés miatt nehezen megoldható 
problémákat okoz, és különböző plusz kockázatokat jelent. Sajnos a 
lángterjedést, a kürtő kialakulását csak a falborítás alatt lehet 
megoldani, a külső felületen nem. /16/  
 

12.1.  Az égéskésleltető anyagokkal szemben 

támasztott követelmények 
 
Az égéskésleltető anyagoktól elvárjuk, hogy: 
 

 megfelelő védelmet nyújtsanak tűz ellen;  
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 égésük során ne szabaduljanak fel mérgező gázok, pl. sósav, 
klór stb.; 

 ne rontsák a faanyag szilárdságát, ne növeljék jelentősen a 
szerkezet tömegét; 

 a felületi bevonat kemény legyen, és a ne tartalmazzon 
mérgező anyagokat; 

 a védelem tartós legyen; 

 a bevonat páraáteresztő legyen; 

 gazdaságos legyen; 

 ne rontsa a fa esztétikus megjelenését; 

 faanyagvédőszerekkel kombinálható illetve 
faanyagvédőszerrel kezelt felületre felvihető legyen; 

 gyorsan száradjon és korszerű eszközökkel gazdaságosan 
felhordható legyen.  

 
Egyetlen égéskésleltetőszer sem tudja egymagában az összes 
követelményt teljesíteni, ezért egy adott készítmény kiválasztásakor a 
feladattól függően kompromisszumokat kell kötnünk. 
 

12.2.  Az égéskésleltető anyagok 

hatásmechanizmusai 
 

12.2.1. Mechanikus hatású védőszerek 

 
Az e csoportba sorolt égéskésleltető szerek a kezelt faanyag felületén 
kvázi szigetelőréteget képeznek, amely a levegőt (oxigén) mint égést 
tápláló anyagot távol tartja. A mechanikus hatású védőszerek 
(feltéve, hogy a szigetelőréteg nem pattog le), akadályozzák a 
bomlási gázok távozását is. Rugalmasak, porózusak és 
nedvességáteresztők. Ide tartoznak a ma már csak korlátozottan 
használt vízüvegbázisú készítmények. Hátrányuk, hogy hamar 
öregednek. 

 
12.2.2. Olvadékot képező védőszerek  

 
Hő hatására a megvédeni kívánt faelem felületén olvadékot 
képeznek, ezáltal a hő egy részét a fafelülettől elvonják. Elősegítik a 
faanyag felületi elszenesedését és ezáltal egy átmeneti hőszigetelő 
réteg kialakulását. A szervetlen sókra jellemző, hogy a hőhatás első 
fázisában megömlenek.  
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12.2.3. Habréteget képező égéskésleltető szerek 

 
Hő hatására hőszigetelő habréteget alakítanak ki, és 
megakadályozzák a fa bomlástermékeinek felületre jutását. Újabban 
műgyanta előkondenzátumokat és polivinil-acetátot alkalmaznak 
alapgyantaként és a tűz hatására megömlő, meglágyult gyantát 
foszforsav-származékokkal habosítják. Csak a vékony rétegű, hőre 
habosodó készítményeket tekintjük manapság korszerű, megbízható 
bevonati rendszereknek. A gyanta típusa meghatározza a felület 
színét, átlátszóságát is. A polivinil-acetát alapúak fehérek, de 
színezhetők, míg léteznek áttetsző, lakkszerű átlátszó (transzparens) 
készítmények is, amelyek megtartják a fa jellegét, rajzolatát. 

 
12.2.4. Oltógázokat fejlesztő védőszerek 

 
Inkább felületi védelmet adnak. A vizes oldatként felhasznált 
védőszerek hő hatására ammónia, szén-dioxid, nitrogén-monoxid stb. 
gázokat adnak le, és a levegő oxigénjének a faanyaggal történő 
érintkezését gátolják.  A semleges gázok alkalmasak arra is, hogy a 
faanyag bomlása folytán keletkező gázok és a levegő keveredését 
akadályozzák. A tűz környékén létrejövő heves légáramlatok 
következtében azonban az oltógázok gyorsan eltávoznak a felületről, 
ezért ezek a védőszerek még nagy mennyiség felvitele esetén sem 
biztosítanak megbízható védelmet. 

 
12.2.5. A faanyag felületét elszenesítő védőszerek 

  
Ezt a hatást főleg töményebb szervetlen savakkal lehet elérni. Híg és 
főképpen szerves savaknak nincs említésre méltó hatásuk. Erős 
elszenesítő hatás észlelhető egyes ammóniumvegyületek 
alkalmazásánál, illetve azok savképződésénél. A diammónium-
hidrogénfoszfát például hő hatására ammóniára, vízre és meta-
foszforsavra bomlik. Az ammónium-szulfát pedig 280°C körül 
ammóniára, vízgőzre és kénsavra bomlik. A savak elszenesítő hatása 
során létrejövő faszén ugyan nehezebben gyullad meg, mint a 
faanyag, de ha egyszer meggyulladt, tovább már nem gátolja az 
égést. 
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12.3.  Az égéskésleltető anyagok csoportosítása és 

főbb típusai  
 
A továbbiakban a Magyarországon bevizsgált, engedélyezett, 
forgalmazott égéskésleltető anyagokkal foglalkozunk. Ezek kémiailag, 
hatásmechanizmusuk és megjelenésük tekintetében nagyon 
különbözők.  
 
(Nem ejtünk szót a tűzvédő hatásukat gyorsan elvesztő, valaha 
forgalomban volt, de tűzvédelmi szempontból elavult 
készítményekről, mint a pl. vízüveg stb.) 
 
Az égéskésleltető szerek 
 
felületi megjelenésük szerint lehetnek: 

 átlátszó (transzparens) bevonatok (esetenként lakkszerűek, a 
fa rajzolatát nem takarják el, színét nem változtatják meg 
lényegesen); 

 áttetszők (vékony rétegben átlátszóak, vastagabb rétegben 
opálosan áttetszők); 

 átlátszatlanok (a fa erezete, színe nem látszik, a felületek 
festett hatásúak, többnyire fehér színűek, általában 
színezhetők);  

 
halmazállapotuk szerint lehetnek: 

 szilárdak (vízben oldható sókeverékek);  

 folyékony állagúak vagy viszkózusak; 
 
hatásuk alapján lehetnek: 

 csak égéskésleltetésre szolgáló (az égéskésleltető réteg 
felvitele előtt faanyagvédelmi kezeléssel kell ellátni a 
faanyagot); 

 kombinált hatású égéskésleltetők (a tűzvédő anyag tartalmaz 
gomba és/vagy rovarok elleni megelőző védelemre szolgáló 
hatóanyagokat is); 

 
hatásmechanizmusaik alapján két csoport terjedt el: 

 sókeverékek (olvadékképzés, gázképzés, felületi szenesedés 
hatásmechanizmussal); 

 habképzők (gázképzés és zártcellás szigetelő szénhab 
kialakulásával). 
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Az égéskésleltető készítményekben használt összetevők (gyanták, 
lágyítók, gázképzők, iniciátorok, rétegképzők stb.) tulajdonságaival 
nem foglalkozunk, mert egy-egy készítményben ma már sokszor 20-
nál is több alkotóelem van, és ezek rendkívül bonyolult folyamatokon 
keresztül, egyszerre hatnak és alakítják ki a védőszer égéskésleltető 
hatását.  
 

12.3.1. Sóalapú égéskésleltetők 

 
12.3.1.1.  Sókeverékek 

 
A vízben oldható sókeverékek szilárd, szemcsés, kristályos vagy 
oldat formában kerülnek forgalomba. Különböző égéskésleltető 
tulajdonságú szervetlen sók kombinációjából állnak. Ezeket vagy 
önmagukban alkalmazzák, vagy gomba- és rovarölő tulajdonságú 
anyagokkal kombinálják. Mindkét változat megtalálható a 
kereskedelmi forgalomban. A leggyakrabban alkalmazott 
hatóanyagok: bórax, bórsav, mono- vagy di-ammónium-
hidrogénfoszfát, ammónium-szulfát, ammónium-klorid, nátrium- vagy 
kálium-karbonát stb. A bóraxot, bórsavat tartalmazó készítmények 
többnyire kielégítik a gomba- és rovarkár elleni megelőző 
faanyagvédelemhez szükséges követelményeket is.  
 
A csak ammónium-szulfátokat, ammónium-foszfátokat, alkáli-
karbonátokat tartalmazó keverékek nem tartalmaznak gomba- és 
rovar elleni megelőző védelemhez elegendő hatóanyagot, ezért a 
tűzvédelmi réteg előtt más megelőző faanyagvédőszerrel kell kezelni 
a faanyagot.  
 
A sókeverékek többnyire kombinált égéskésleltető mechanizmussal 
rendelkeznek. Hatásuk elsősorban abban áll, hogy hő hatására 
elbomlanak és a keletkezett gázok, leggyakrabban ammónia és 
vízgőz, hűtik a felszínt és távoltarják a levegő oxigénjét a fa 
felületétől. Mint a hatásmechanizmusok tárgyalásánál (12.2. fejezet) 
említettük, legnagyobb problémájuk, hogy a tűz égésénél 
mindenképpen keletkező légáramlat gyorsan eltávolítja ezeket az 
oltógázokat, és a felület védelem nélkül marad. A gázleadás már 
alacsony hőmérsékleten bekövetkezik, az anyagok viszonylag 
gyorsan „kimerülnek”, és magasabb hőmérsékleten már nem védik a 
fát. A foszfátokat, kloridokat tartalmazó sók a gázleadás után 
megmaradó savak révén szigetelő faszénréteget hoznak létre, és 
ezzel akadályozzák a fa mélyebb rétegeinek felmelegedését. A 
bórtartalmú sók a felületen megömlenek, felfúvódnak, szilárd, 
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porózus habot képeznek. Ezek a habok nyitott cellásak, és a 
szénhabokhoz képest (később ezekről lesz szó) sokkal nagyobb a 
hővezető képességük.  
 
Minden nehézség ellenére önmagukban használva is jó tűzvédő 
hatással rendelkeznének, de gyenge vízoldhatóságuk miatt még sok 
(8-10) réteg felhordása esetén is csak kis mennyiség vihető fel a 
felületre. A bórsav tűz hatására bór-trioxiddá alakul (2 H3BO3=B2O3+3 
H2O, reakcióhő: 728,5 kJ/mol). Ez a folyamat jelentős (5,88 MJ/kg) 
hőelvonással jár, a bórsavat ezért alkalmazzák gyakran a 
tűzvédelemben.  
 
A sókeverékek látszólagos előnye, hogy olcsók. Ez az olcsóság 
viszonylagos, ha figyelembe vesszük a felhordás költségét is. A 
felhordásra kerülő oldatmennyiség típustól függően akár 1,2 liter/m2 is 
lehet. Ezt a mennyiséget csak 10-12 rétegben lehet felhordani, és a 
rétegek között 2-4 órás száradási időt kell hagyni. Ezek az oldatok a 
vízzel szinte azonos viszkozitásúak, amiből adódóan egy kész 
szerkezet (pl. tetőszerkezet) kezelésékor 20-30%-os veszteséggel 
kell számolni.  
 
A veszteséget további rétegek felhordásával kell pótolni. További 
problémát jelent, hogy míg az első rétegben a faanyag 150-180 g/m2-
t, a tizedik rétegben pl. a felület sóval való eltömődése miatt jó 
esetben is csak 50-80 g/m2 oldatot képes felvenni.  
 
Hőre habosodó készítményekkel, két rétegű kezeléssel, szinte 
veszteségmentesen lehet hatékony védelmet elérni. Nyilvánvaló, 
hogy a drágább anyaggal történő kezelés a sokkal alacsonyabb 
bérköltségek miatt végül fajlagosan kevesebbe kerül.  Ha tehát 
felhordanak 1,20 liter/m2 oldatot, akkor egy szokásos családi ház 
tetőszerkezeténél kb. 250 liter vizet is felvisznek a faanyagra. Ez a 
vízmennyiség egyéb károkat, penészesedést, méretváltozást, esetleg 
beázást okozat. 
 
A munkaerővel való takarékoskodás címén néha áztatással kívánják 
felvinni a faanyagra a szükséges sómennyiséget. Vizsgálatok 
igazolták, hogy 24 órás áztatás alatt egyes sókeverékekből az előírt 
mennyiségnek csak harmadát-felét vette fel a faanyag. Az így kezelt 
faanyag beégési sebessége alig különbözik a kezeletlenétől. 
 
A sókeverékek legnagyobb problémája a tűzvédelmi megbízhatóság. 
A sókeverékekkel történő szabályos, veszteségeket is pótló felvitel 



188 

 

esetén a kezelt faanyag éppen eléri szabványban előírt éghetőségi 
fokozatot. Ha a faanyag nem eléggé jó minőségű, vagy már 
károsodott, problémát jelenthet a határérték elérése. Ezeknél az 
anyagoknál nincsenek biztonsági ráhagyások, hiszen a nagy 
mennyiségű oldatot is csak nehézségek árán lehet felvinni. A 
kötőanyagot nem tartalmazó keverékben a sószemcsék (ez főleg a 
di-ammónium-foszfátra jellemző) a környező pára hatására 
ammóniumtartalmuk egy részét gyorsan elveszítik, és hatékonyságuk 
jelentősen csökken. A hibák jobban szembetűnőek, ha néhány 
habosodó készítménnyel összehasonlítjuk a sókeverékeket, mert a 
hőre habosodó készítményeknél már egy rétegben felvitt bevonat is 
megbízható védelmet nyújt. 
 
A sókeverékekből álló égéskésleltetőknek nagy problémája, hogy 
nem tartalmaznak kötőanyagot, amely a sószemcséket a felülethez 
rögzítené. A felületen kialakult „felrakódott” réteg idővel 
átkristályosodik, és a sószemcsék könnyen leválnak. A sórétegek 
leválásából adódik, hogy az utólagos felületkezelés nehézségekbe 
ütközik. A felületen lévő réteg egyrészt nehezen fér össze a legtöbb 
felületkezelő anyaggal, másrészt a kialakult sóréteg pikkelyesen 
leválhat a rajta lévő felületkezelő anyaggal együtt. A sókeverékkel 
kezelt felületek átlátszók, esetleg sárgásak. A Magyarországon 
legismertebb sókeverékek: TETOL FB, FETOL, BAVITOL-LUX, FKI 
IGNIS, PIRONATUR. 
 

12.3.1.2.  Folyékony só alapú égéskésleltetők 

 
Ez a csoport nem tévesztendő össze az előzővel. Mint szó volt róla, a 
bórsav, bórax vízben való oldhatósága rendkívül kicsi, ráadásul 
erősen hőmérsékletfüggő. Ahhoz, hogy tűzvédelmi szempontból 
hatásos mennyiségű (200-250 g/m2) bórtartalmú só jusson a felületre, 
legalább 4-5 liter/m2 oldatot kellene felvinni, ami nem lehetséges.  
 
A bórsav azonban különböző amminokban jól oldható, helyesebben 
vegyületet képez velük. A szükséges bórsav így már két rétegben 
feljuttatható a felületre. Ezek a készítmények a bórsav és különböző 
amminkeverékek mellett klórparaffint, etilénglikolt és egyéb kiegészítő 
anyagokat tartalmaznak.  
 
Az előírt felhordandó mennyiség általában 400-450 g/m2 körül van, 
amelyet két rétegben ecsettel lehet felhordani. A bevonat átlátszó, 
lakkszerű, erősen sárga színű, a nitrolakkal bevont felületre 
emlékeztet. Hő hatására a készítményben lévő bórsav felfúvódik, és 
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kemény szigetelőhabot képez. Mivel az égéskésleltető nagy 
mennyiségű bórsavat tartalmaz, a védőbevonat egyben megelőző 
védelmet nyújt gombák és rovarok ellen is. 
 
Az ilyen típusú készítmények erősen higroszkóposak, nagyon lassan 
száradnak. A száradási idő párás vagy hideg időben több nap is 
lehet, és a nedvességre később is rendkívül érzékenyek maradnak, 
és nedvesség hatására ragadóssá válnak. Ezért egy- vagy két rétegű 
poliuretán védőlakkal kell „letakarni” a felületet.  
 
A legismertebb védőszer ebben a kategóriában a FAVORIT F volt, de 
már nincs forgalomban. Sok tekintetben hasonló a BOCHEMIT 
ANTIFLASH is, amely bórsav mellett ammónium-dihidrogénfoszfátot 
is tartalmaz. 
 

12.3.2. Hőre habosodó égéskésleltetők 

 
A duzzadó (habosodó) égéskésleltetők általában négy alkotórészből 
épülnek fel: katalizátorból, széntartalmú vegyületből, 
duzzasztószerből és gyanta kötőanyagból. A katalizátor gyorsítja a 
széntartalmú vegyület szenesedését, a duzzasztószer nem éghető 
gázt bocsát ki, mely az elszenesedett anyagot habosítja és 
duzzasztja, a gyanta kötőanyag, melybe a többi alkotót keverik, és 
vékony, szilárd habréteget alkotva csökkenti az oltógázok szökési 
sebességét. A folyamat eredményeként keletkező szenes szilárd hab 
hőszigetelőként is hat, és a láng tovaterjedését is gátolja. 
 
 

12.3.2.1.  Polivinil-acetát alapú festékek 

 
A polivinil-acetát alapú égéskésleltetők a hőre habosodó 
készítmények egyik jelentős csoportja. Tűzvédelmi megbízhatóságuk 
jó. Ezek a védőszerek lágyított polivinil-acetát alapgyantát 
tartalmaznak, amelyet alumíniumhidroxid töltőanyaggal és lágyítókkal 
egészítenek ki. Gázképzőként leggyakrabban ammónium-
polifoszfátot alkalmaznak. Hő hatására a felületen jól szigetelő 
zártcellás szénhab keletkezik. Nagyon lényeges, hogy elnyújtott 
gázleadással rendelkeznek, tehát nem csak a felület 
felmelegedésének első szakaszában, hanem 400-500°C felett is 
fejlesztenek ammóniát. Az összes hőre habosodó készítmény előnye, 
hogy a keletkezett gáz a habréteg alá szorul, és csak annak átégése 
után tud távozni. Így lényegesen hosszabb ideig védi, hűti a felületet, 
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mint a sókeverékek. A szigetelő habréteg vastagságával és hővezető 
képességével arányosan nő a felület tűzzel szembeni ellenállása.  
 
Ezekkel az égéskésleltető festékekkel kezelt felületek fehérek, nem 
átlátszók, diszperzit színezőkkel színezhetők. A felhordandó 
mennyiség 250-350 g/m2. Felhordhatók ecsettel, hengerrel, 
szórással.  
 
Létezik faanyagvédőszerrel kiegészített, vagy csak tűzvédőszerként 
használható változat is. A védőszerek vízzel hígíthatók, és kevés 
veszélyes anyagot tartalmaznak. Gyorsan száradnak, és az összes 
típus közül talán legkevésbé érzékenyek a relatív légnedvesség 
változására. 
 
Magyarországon ismertebb készítmények: XYLOTERM 100, 
POLYLACK WOOD BIANCO AQUA, PYROPLAST HW, 
HENSOTHERM 2 KS. 
 
A nádtetők éghetőségének csökkentésére szolgáló készítmények 
felhasználása legtöbbször a tetőszerkezet kivitelezésével egyidőben 
történik. A régi paraszti épületek hangulatát idéző nádfedés, főleg 
száraz időszakban, rendkívül tűzveszélyes. A tűzveszély csökkentése 
érdekében a könnyen éghető nád tűzvédelmi kezelését általában 
előírják a hatóságok.  
 
A nádkévéket speciálisan erre a célra kifejlesztett készítmény (pl. 
COMMU NOVA) oldatába áztatják, és a száradás után rakják fel a 
tetőre. Megoszlanak a vélemények a-tekintetben, hogy az időjárás 
viszontagságainak kitett tetőn mennyi ideig marad hatásos a 
védelem. A tapasztalat azt mutatja, hogy a felső 5-6 centiméterében 
2-3 év múlva már jelentősen csökken a védőhatás. Egy nádtető 30-
40 cm vastag is lehet, tehát bizonyos mértékű védelem még így is 
elérhető. Ha csak felületi védelmet alkalmaznak, annak elenyésző a 
hatékonysága. Egyébként nem árt tudni, hogy csak a tűzoltóság 
külön engedélyével építhető zsindely, szalma, nád, stb. fedésű 
épület. 
 

12.3.2.2.  CMC alapú égéskésleltetők 

 
Ezek a készítmények fehér vagy féltranszparens típusúak, és 
valamennyi ismert ilyen típusú tűzvédő anyag egyben megelőző 
védelmet nyújt gombák és rovarok ellen. Hő hatására nagy 
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mennyiségű szigetelő szénhabot fejlesztenek, és a vizsgálatok azt 
mutatták, hogy tűzvédelmi szempontból megbízhatónak minősülnek. 
 
Ezek a védőszerek karboxi-metil-cellulóz (CMC), valamint di-
ammónium-hidrogénfoszfát, esetleg polifoszfát kombinációra épülő 
korlátlanul vízoldható viszkózus készítmények. Különböző műgyanta 
komponenseket, valamint bórsavat és egyéb faanyagvédőszer-
hatóanyagokat is tartalmaznak. Az ilyen típusú anyagoknak kicsi és 
igen kevéssé irritáló a füstje. 
 
A kezelt felületeket utólag lakkozni csak akkor kell, ha esztétikai 
szempontból fontos, vagy tisztítás, esetleg a hozzáérés miatt 
szükséges. Anyagukban a kívánt színre pigmentekkel színezhetők. 
Az előírt 400-450 g/m2 mennyiséget két rétegben, ecseteléssel vagy 
szórással lehet felhordani. Viszkozitásuk széles határok között 
állítható, nem csepegnek le és nem ragadnak bele az ecsetbe. 
Lassabban száradnak, higroszkóposabbak, mint a polivinil-acetát 
alapú égéskésleltetők, viszont a diffúziós hatás miatt a 
faanyagvédőszer-hatóanyagok így mélyebbre tudnak behatolni.  
 
Magyarországon a legismertebb készítmény: LIGNOTOL KOMPLEX.  
 
12.3.2.3.  Átlátszó (transzparens), lakkszerű égéskésleltetők  

 
A faépítésben fontos szempont az anyag meleg színe, rajzolatának 
szépsége. Az átlátszatlan égéskésleltetőszer mindezt eltakarja. 
Olykor esztétikai szempontból közömbös helyen sem alkalmazzák 
szívesen az átlátszatlan szereket, mert a festékréteg alatt nem lehet 
figyelemmel kísérni a faanyag esetleges változásait.  
 
A transzparens égéskésleltetők nemcsak megmutatják, hanem ki is 
emelik a fa rajzolatát anélkül, hogy a fa színét jelentősen 
megváltoztatnák. Magasfényű, selyemfényű és matt változatban is 
készülnek. Találhatók közöttük kombinált típusok, valamint 
faanyagvédőszer nélküli „csak” égéskésleltetők is. Elterjedésüket 
viszonylag magas áruk korlátozza. Elsősorban ott használják, ahol a 
tűzvédelem mellett esztétikai igényeket is ki kell elégíteni. A 
kétkomponensű transzparens rendszerek kopásállósága nagyobb, 
ezért a nagyobb igénybevételnek kitett helyeken használják. 
 
Hatásmechanizmusuk elég bonyolult és változó, de közös 
jellemzőjük, hogy valamely félig bekötött, még folyékony alapgyantát 
(félkondenzációs terméket), hő hatására bomló gázképzővel 
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felfújnak. A gyanta a hő hatására megömlik, felfúvódik, megköt és a 
felületen nagy mennyiségű zárt, mikrocellás szigetelő szénhab 
keletkezik. A hab meggátolja a fafelület felmelegedését és az 
oltógázok eltávozását. Az alapgyanták tekintetében rendkívül 
változatosak, így lehetnek karbamid, melamin, metilol-melamin, 
dicián-diamid, vinil kopolimer-latex gyanták stb.. Az alapgyantákat 
különböző lágyítókkal, terülésjavító adalékokkal, habzásfokozókkal 
stb. kombinálják. Egészségvédelmi szempontok miatt egyre ritkábban 
alkalmazzák gyantaként a nagyon mérgező dicián-diamidot.  
 
Tűzvédő hatásuk kiválónak minősíthető, hosszabb távon is 
megbízható védelmet nyújtanak. Hátrányuk, hogy nedvességre 
érzékenyek, és a levegő nedvességtartalmának hatására is képesek 
befehéredni, ragadóssá válni. Ez ellen 60-100 g/m2 védőlakk 
felhordásával védekeznek, amely többnyire a bevonati rendszer 
részét is képezi. 
 
Az előírt 250-350 g/m2 mennyiséget leggyakrabban két rétegben, 
ecseteléssel hordják fel, de felhordható szórással is. Jellemző, hogy 
vízoldhatóságuk korlátozott, helyette alkoholokat, aromás hígítókat 
alkalmaznak. A velük való munkát nehezíti, hogy az előző típusokhoz 
képest jobban ragadnak, és ecsettel történő felhordásuk néha elég 
nehézkes. Magyarországon legismertebb készítmények: 
BRANDSCHUTZ, UNITERM TRANSPARENT, LIGNOTOL 
KOMPLEX TRANSPARENT. 
 

12.3.3. Faanyag égéskésleltető oldattal történő telítése 

 
A felületre felhordott égéskésleltetők problémája, hogy ha a 
védőréteg valamely okból megkopik, a védőképessége csökken, a 
faanyag védetlenné válik a tűzzel szemben. Az égéskésleltető szerrel 
történő, mélyrétegre vagy kis vastagságú anyagoknál teljes 
keresztmetszetre kiterjedő „telítés” tűzvédelmi szempontból a 
legbiztonságosabb és legtartósabb eljárás. Elterjedését akadályozza 
a magas ár, valamint a telítő szer hatására jelentkező mechanikai, 
felhasználás-technikai tulajdonság változások.  
 
Magyarországon a 70-es években Tetol FB-vel (60% di-ammónium-
foszfát, 20% bórsav, 10% ammónium-szulfát, 10% bórax) telítettek 
faanyagot. Ennek a telített anyagnak azonban számos hátránya volt. 
Az ammóniumsók bár nem csökkentették a faanyag szilárdságát, de 
rideggé tették. A telítőszerrel kezelt fa alakváltozási hajlama nagyobb, 
mint a kezeletleneké. Az elvégzett kísérletek tanúsága szerint ez a 
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jelenség a várható alakváltozások kiszámítására szolgáló képlet 
fafajtól függő állandójának 50%-kal történő növelésével veendő 
figyelembe. /43 
 
A jelentős védőszerfelhasználás, a technológiai költségek, valamint a 
keresztmetszet növelése miatt jelentős többletköltségek adódtak. A 
hatásos védelemhez viszonylag nagy mennyiségű (40-60 kg/m3) sót 
kellett bevinni a faanyag belsejébe. Ez a sómennyiség a megmunkáló 
szerszámok élét erősen igénybe vette.  
 
A telítésnél alkalmazott bór és ammóniatartalmú sók a bevitel után a 
faanyagban nem fixálódtak. Ha mégis kültérre kerültek a telített 
anyagok, a csapadék és a talajvíz könnyen kimoshatja őket. Ez is 
korlátozta a TETOL FB-vel történő telítés elterjedését, amely a 
magas költségek miatt teljesen megszűnt. Ma Magyarországon nincs 
minősítéssel rendelkező, „B” vagy „C” éghetőségi osztálynak 
megfelelő égéskésleltető anyagokkal történő telítés. 
 
A faanyag égéskésleltető szerrel telítése Nyugat-Európában ugyan 
nem elterjedt, de ismert. Ma is a sókeverékek azok, amelyek 
mélyvédelemre, nagynyomású telítésre alkalmasak. Gyakran szilon-
származékokkal is keverik. A vízállóság fokozása érdekében 
(ammin)gyantákat adhatnak a keverékekhez.  
 
A leggyakrabban használt sók: 
 

 (mono, di, tri) ammónium foszfátok 

 ortho-foszforsav 

 (mono, di) ammónium szulfát 

 bórax, bórsav, bóroxid 

 melamin-foszfát, karbamid foszfát 
 
Néhány ismert telítő anyag: 
 

Dricon (Arch Chemicals) 
 
Vizes alapú védőszer. 
Alkalmazása beltérben és időjárás közvetlen hatásaitól védett, külső 
területeken ajánlott. A kezelt faanyag éghetőségi besorolása: C vagy 
B osztályú. Az előírt 22%-os oldatot vákuumos eljárással juttatják az 
anyagba, majd addig szárítják, míg légszáraz állapotba nem kerül. 
Higroszkopikus tulajdonságát elveszti, nem hat rá sem a magas, sem 
a váltakozó relatív páratartalom. 
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Magma Firestop SBP-1 (Firestop) 
 

Fehér színű, por halmazállapotú, foszfátalapú védőszer. Kül- és 
beltérben egyaránt alkalmazható. A telített anyag éghetőségi 
besorolása: B-s2; d0. A 12-15%-os oldat faanyagba juttatása magas 
nyomáson 5-40°C között történik a következő módon: 15 percen át 
0,7 bar nyomáson, majd 120 percen át 9 bar nyomáson, és végül 15 
percen át újra 0,7 bár nyomáson. A telítés végeztével szárítják, így 
csillogóbb, tisztább és könnyebben festhető a felületet. Szükséges 
anyagbevitel 25-38 kg só/m3. 
 

Non-Com Exterior (Arch Chemicals) 
 
Vizes alapú favédőszer kültéri faanyagok védelmére, 50 mm-nél 
vékonyabb faanyaghoz 22%-os, míg efelett 25%-os az előírt 
oldatkoncentráció. A védőszer faanyagba juttatása vákuummal és 
nyomással történik. Addig szárítják, míg teljesen száraz állapotú nem 
lesz. Higroszkópikus tulajdonság hiányában sem a magas, sem a 
váltakozó relatív páratartalom nem hat rá. A Non-Com Exterior 
korrózióálló, nem csökkenti jelentősen a faanyag szilárdsági 
tulajdonságait, a kezelés után a faanyag felülete festhető, 
ragasztható. 
 

 
56. ábra. Non-Com Exterior és Dricon telített faanyagokból épült 

újjá a londoni Globe Színház (www.archchemicals.com) 
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13. A FELÜLETI ÉGÉSKÉSLELTETŐ 

ANYAGOK KIVÁLASZTÁSÁNAK 

SZEMPONTJAI 
 
Amíg a mélyvédelem estén a telítési eljárás nagyobb mélységbe 
juttatja a szert, a felületkezelésnél a faanyagok felületén vagy külső 
rétegében koncentrálódik az égéskésleltető.  
 
A tűz kívül, a gerendák, pallók, deszkák, lécek stb. felületén 
keletkezik, és a láng terjedése is a külső felületeken történik. 
Beépített tetőszerkezeti és egyéb rendeltetésű faelemek esetében az 
égéskésleltetőszerek kijuttatására a több rétegű permetezés vagy 
mázolás a legcélravezetőbb.  
 
Felmerül a kérdés, hogy a tűz- és faanyagvédelmet két lépésben 
vagy egy lépésben (kombinált hatású szerrel) célszerű-e elvégezni.  
 
Mint korábban szó volt róla, annál hatékonyabb egy faanyagvédelmi 
kezelés, minél mélyebben szívódik a faanyagvédőszer a fába. Az 
égéskésleltető bevonatokat viszont a felületre visszük fel. Hogyan 
egyeztethető össze ez a két rendszer, hogy az égéskésleltetés is, és 
a megelőző faanyagvédelmi kezelés is hatékony legyen?  
 
Az égéskésleltetők, főleg amelyek faanyagvédőszert is tartalmaznak, 
lassabban száradnak, magasabb a víztartalmuk, és így a diffúziós 
hatás hosszabb ideig érvényesül. Ezek a készítmények többnyire a 
beszívódást elősegítő adalékokat, vagy olyan faanyagvédőszer-
hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek maguk is felületifeszültség-
csökkentő hatással rendelkeznek. Faanyagvédelmi szempontból 
akkor lenne a leghatékonyabb a kezelés, ha a faanyag valamennyi 
sejtfalát egyenletesen bevonnánk védőszerrel. Mivel ezt az állapotot 
csak a teljes keresztmetszeti telítéskor van esélyünk megközelíteni 
(elérni nem tudjuk), más stratégiát kell választanunk. A biológiai 
károsítók mindig kívülről hatolnak a faanyagba, ezért a fa külső, 
többnyire 0,2-1,0 mm vastagságú rétegében koncentráljuk a 
faanyagvédőszer hatóanyagokat, mintegy gátat képezve a 
károsítóknak.  
 
A kombinált tűzvédelmi bevonati rendszereknél a hatóanyag jelentős 
része koncentráltan helyezkedik el a felületen, és az a bevonati réteg 
akár 0,2-0,5 mm is lehet.  
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A fixálódó és nem fixálódó faanyagvédőszer- hatóanyagok között 
nem kell különbséget tenni, hisz az égéskésleltetők felhasználása 
csak beltéri száraz környezetben lehetséges. 
 
A kombinált hatású szerek csak ott használhatók, ahol a faanyag 
egészséges, nem tartalmaz aktív fertőzést. Valamennyi készítmény 
csak a „megelőző” védelemhez tartalmaz elegendő hatóanyagot.  
 
(Ha fertőzött szerkezetben szükséges a „megszüntető” védelem, 
akkor azt a műveletet az égéskésleltető bevonat felhordása előtt kell 
elvégezni.)  
 
A kombinált (gomba-rovarkár megelőzése égéskésleltetéssel együtt) 
kezelés mellett a kisebb munkaerő-ráfordítás és a felújíthatóság, a 
külön végzett égéskésleltetés és gomba- rovarkár elleni megelőző 
védelem mellett a nagyobb hatékonyság szól.  
 
Az égéskésleltető anyagok kiválasztásánál műszaki, gazdasági, 
technológiai megfontolások alapján kell meghozni a döntést. 
(Tanácsos elolvasni a műszaki adatlapokat, mert több azonos 
felhasználási területre kifejlesztett, szinte teljesen megegyező 
összetételű, de más márkajelű, és főként más árú termék van 
forgalomban.)  

A védőszer kiválasztásának főbb szempontjai: 

 Olyan anyagot kell választani, amely engedéllyel rendelkezik. 
Magyarországon csak azok az anyagok használhatók 
égéskésleltetőként, amelyek rendelkeznek érvényes Építőipari 
Műszaki Engedéllyel (ÉME-vel), amely a tűzvédelmi 
vizsgálatot is tartalmazza. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert 
több bórtartalmú faanyagvédőszer rendelkezik több-kevesebb 
égéskésleltető hatással, de ezek égéskésleltető szerként 
történő felhasználására nincs engedély.  

 A költségeket alapvetően befolyásolja, hogy milyen esztétikai 
igényt kell kielégíteni. Egy étterem faburkolatánál például 
mások az igények, mint egy nem használt padlástérben. 
Transzparens égéskésleltetőkkel történő felületkezelés során 
ugyanazok az alapszabályok, mint lakkozáskor. Csak simára 
gyalult, csiszolt felületen kapunk szép bevonatot. A lakkszerű 
bevonat kiemeli a fa rajzolatát, de a megmunkálási hibákat is, 
ami leronthatja az összhatást. 
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 Vegyük figyelme, hogy milyen a faanyag egészségi állapota, 
milyen károsítók fordulnak elő az adott környezetben, szükség 
lehet-e a bevonati rendszer felújítására? Egyes, 
faanyagvédőszert nem tartalmazó vagy védőlakkal ellátott 
bevonatoknál, ha később kiderül, hogy a faanyag állagának 
megőrzése érdekében pótlólagos védelemre van szükség, 
akkor a régi bevonat költséges eltávolításával kell számolni. 
Egy felújítható bevonat használatával ezt el lehet kerülni. 

 Vegyük figyelembe az egészség- és a környezetvédelem 
szempontjait. Figyelmesen el kell olvasni, és be kell tartani a 
műszaki és a biztonsági adatlapok előírásait. Ne használjunk 
égéskésleltetőszert például csomagolatlan élelmiszerekkel 
közvetlenül érintkező felületeken, vagy bőrfelülettel 
rendeltetésszerűen érintkező tárgyakon stb. Ha egyes 
helyeken a védőszer használata ennek ellenére 
elkerülhetetlen, akkor védőlakkot kell alkalmazni. 

 Ne hagyjuk figyelmen kívül a bevonatok fizikai-mechanikai 
tulajdonságait. Ezen bevonatok többsége puha, kis 
kopásállóságú, ezért alkalmatlanok fapadlók, falépcsők 
járófelületek stb. kezelésére. Nem alkalmasak összezáródó 
felületek kezelésére sem. 

 Vegyük figyelembe a felhasználói kört. Néhány egészségre és 
a környezetre veszélyt jelentő védőszer esetében az 
egészségügyi hatóság a kiskereskedelmi forgalmazást és a 
lakossági felhasználást megtiltotta. Ezeket a 
faanyagvédőszereket csak szakfelhasználók vásárolhatják 
meg és használhatják fel. Szerencsére az égéskésleltetők 
között egyre ritkábban találunk egészséget és a környezetet 
erősen veszélyeztető anyagokat.  

 Ne hagyjuk figyelmen kívül a technológiai előírásokat és 
lehetőségeket sem. Az égéskésleltető anyagoknál a gyártó, 
forgalmazó, vagy a vizsgálatot, minősítést végző intézet 
meghatározza a felhordás módját, technológiáját. Olyan szert 
válasszunk, amelynek a felhordási technológiáját képesek 
vagyunk betartani. Nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, 
hogy sókeverékek esetén merítéssel, áztatással nem lehet 
felvinni az előírt mennyiségű védőszert. Csak ecsetelés, 
esetleg szórás jöhet szóba. Mivel ezeknek az oldatoknak a 
viszkozitása kicsi, ezért jelentős veszteségekkel kell számolni, 
amelyet pótolni kell. Csak az a védőszer hat, amely a felületen 
van! Az engedélyekben feltüntetett értékek veszteségmentes 
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felhordásra értendők. Ez a csak faanyagvédelem céljaira 
szolgáló anyagokra is igaz. Az égéskésleltetők az előírt 
mennyiségű anyag felhordása esetén biztosítanak csak 
hatásos védelmet. Kevesebb anyag szakszerűtlen felhordása 
hamis biztonságérzethez vezet. Számtalan tűzesetet követő 
elemzés bizonyította, hogy az anyagi kár jelentősen 
csökkenthető lett volna, ha az előírt mennyiségben felvitték 
volna az égéskésleltetőszert. 

 Az égéskésleltető-szerrel történő kezelés költséges. A 
tűzvédelmi megelőző kezelések terjedésének egyik 
legnagyobb gátja a viszonylag magas ár. A szabályosan 
elkészített tűzvédő bevonat fajlagosan, a felhordási költséget 
is belevéve ötször, tízszer drágább, mint egy megelőző 
faanyagvédelmi kezelés. A fajlagos költség vizsgálatánál tehát 
nem csak azt kell figyelembe venni, hogy mennyibe kerül az 1 
m2-re jutó védőszer, hanem azt is, milyen technológiával és 
hány rétegben érhető el a hatásos (előírt) védelem. A hőre 
habosodó bevonatok 1-2 rétegben felhordhatók, a 
sókeverékek felhordásához akár 10-12 réteg is szükség lehet. 
A szerválasztásnál ezeket komplexen kell figyelembe venni. 
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14.  TŰZVÉDŐ BEVONATOK KIVITELEZÉSE 
 
A tűzvédelmi kezelés, az egyéb faanyagvédelmi kezelésekhez 
hasonlóan, nagy körültekintést, megfelelő szakértelmet és gyakorlatot 
igényel. A munkát lehetőleg szakfelhasználók végezzék, mert csak 
így garantálható a kezelés hatásossága. 
 

14.1.  A védőszer előkészítése 
 
A legtöbb anyag felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba.  
Kijuttatás előtt alaposan fel kell keverni, mert a védőszerek, de a 
CMC és a polivinil-acetát alapúak különösen hajlamosak az 
ülepedésre. A kiülepedés egyébként nem okoz minőségromlást, de a 
kezelés csak üledékmentes, simára elkevert anyaggal végezhető. 
Szóráshoz csak az előírt hígítószerrel szabad a szükséges 
viszkozitást beállítani. A higított védőszer gyorsabban ülepszik, ezért 
többször kell felkeverni. A felhordandó mennyiség kiszámításánál a 
hígítást figyelembe kell venni. Hígítás és szűrés után a védőszer 
szórással is kijuttatható. A szűrés fontos, mert egy esetleg fel nem 
oldódott sószemcse eltömheti a fúvókát. Célszerű levegő nélküli, 
hidraulikus szórókészüléket alkalmazni (pl. WAGNER), mert 
termelékenyebb, és kisebb a szórási veszteség, mint a 
szállítólevegős szóró berendezéseknél. Levegő nélküli készülékhez 
legalább 0,02-0,04 mm, szállítólevegős szórókészülék esetén 
legalább 2-2,5 mm átmérőjű fúvókát célszerű használni. 
 
Jelzőszín vagy esztétikai igények miatt szükségessé válhat az 
égéskésleltetőszer „anyagában” történő színezése. A színezéshez 
általában porfestékeket vagy színező pasztákat használnak. A 
legtöbb védőszer alkalmas a színezésre, de mindig ki kell kérni a 
gyártó vagy a forgalmazó véleményét, mert egyes színezőanyagok 
jelentősen befolyásolhatják az égéskésleltető hatást. 
 
Szemcsés, szilárd, sókat tartalmazó égéskésleltető 
koncentrátumokból vizes oldatokat kell készíteni. Az előírt 
koncentráció beállítására gondot kell fordítani, mert a különböző 
komponensek oldhatósága jelentősen eltérő lehet egymástól.  
A bórax és a bórsav rosszul oldódik a vízben, és oldódásuk erősen 
hőmérsékletfüggő. (A bórsav oldhatósága például 20°C-on 48 g/l, míg 
10°C-on csak 34,5 g/l.) Hideg időben sokszor előfordul, hogy a 
nehezebben oldódó komponensek az edény alján kiválnak. Az oldat 
melegítésével lehet elősegíteni a teljes oldódást. 
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14.2. A faanyag előkészítése 
 
A kezelendő faanyag nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot. A 
kezelendő faanyagról el kell távolítani a kéreg- és a 
szijácsmaradványokat. Régi, poros tetőszerkezeteket kezelés előtt 
drótkefével megtisztítani, és a jobb tapadás érdekében portalanítani 
kell. El kell távolítani (le kell bárdolni) a laza, felpuhult rovarok által 
károsított részeket. Az aktív károsítást meg kell szüntetni. Rovarkár 
esetében általában elegendő a megfelelő mélységű bárdolás, de 
gombakárosítás esetén előfordulhat, hogy a megtámadott szerkezeti 
részt a védőkezelés előtt ki kell cserélni.  
Külön figyelmet kell fordítani a régi vízüveges, festékes, meszes 
maradványok eltávolítására, mert ezekről lepöröghet a frissen 
felhordott védőréteg. Egyes anyagok pedig ronthatják a hőre 
habosodó bevonatok habrétegének kialakulását. A repedések 
mélysége és gyakorisága erősen befolyásolja a védőkezelés 
hatékonyságát, mert jelentősen megnő a tűz által érintett felület és 
lecsökken a repedésmentes mag keresztmetszete. A nagyobb 
viszkozitású védőszerek nem hatolnak be, ezért tömítő pasztával kell 
ezeket a réseket kitölteni. 
 
A kombinált hatású égéskésleltetőkben lévő hatóanyag csak friss, 
fertőzésmentes faanyag gombák, rovarok elleni megelőző védelmét 
biztosítja. Régi, pl. bontásból származó faanyag védelméhez 
hatékonyabb, esetenként megszüntető védőszerek felhasználására is 
szükség lehet, a tűzvédő szer felhordása előtt. Ha az égéskésleltető 
kezelés előtt megszüntető faanyagvédelemre is szükség van, az 
égéskésleltetőt csak az aktív fertőzés felszámolása után szabad 
felhordani. Meg kell várni, amíg a faanyag teljesen kiszárad, és beáll 
az egyensúlyi nedvességtartalomra. A száradási idő nagy 
keresztmetszetű gerendák esetén több hét vagy hónap is lehet. Csak 
fertőzésmentes, száraz anyagra szabad felvinni a védőszert. A 
kezelés után a faanyag nem repedhet meg újra, de ha mégis, a 
repedéseket ismét kezelni kell a fentiek szerint. 
 

14.3.  A kezelés 
 
Mivel a legtöbb védőszer lassan szárad, kerülni kell a hideg, párás 
időszakokat. +10°C alatt nem szabad kezelést végezni. Az előírt 
mennyiségű védőszert ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal kell 
felhordani a faanyagra. A műszaki adatlapon engedélyezett felhordási 
módtól eltérni nem szabad. Tűzvédelmi szempontból a legalább két 
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rétegben történő kezelés a hatásos, mert egyrétegű kezelés esetén 
maradhatnak olyan részek, ahol a felületre nem jut védőszer. 
Ecseteléskor az első rétegben célszerű kissé hígított védőszert 
felvinni, hogy jól beszívódjon az anyagba, gyorsan száradjon, és 
befedje a pórusokat, repedéseket. A következő réteg(ek)nél már 
kevésbé híg védőszert célszerű használni. A hőre habosodó 
szereknél általában két rétegben felhordható a szükséges 
mennyiség, de nagyon repedt, avult faanyag esetében több réteg 
felhordása is szükségessé válhat. Általában minden védőszer 
felhordása esetén számolni kell több-kevesebb veszteséggel.  
 
Az égéskésleltető szereknek szórással történő kijuttatása esetén – 
annak ellenére, hogy a legtöbb védőszer emberre kevésbé veszélyes 
anyagokat tartalmaz –, kötelező az előírt védőfelszerelések 
használata. Ilyenek a permetlé szembe, szájba kerülését 
megakadályozó védő- vagy gázálarcok, a zárt munkaruha, 
védőkesztyű stb. A védőszerek biztonsági adatlapján megtalálhatók a 
védőfölszerelésekre, és a használatukra vonatkozó pontos 
utasítások, ezek betartása kötelező.  
 
A felhordásokat ismételni kell a megfelelő mennyiség eléréséig. A 
kezelés csak akkor lesz hatásos, ha a felhordott mennyiség eléri az 
előírt értéket, és a keletkező filmréteg folytonos és – amennyire lehet 
– egyenletes vastagságú lesz.  
 
A munka után a szerszámokat, munkaeszközöket, ruházatot meg kell 
tisztítani. 
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57. ábra. Égéskésleltető felvitele a tetőszerkezetre szórással 

(Király B.) 
 

14.4.  Száradás, utókezelés 
 
Az egyes kezelések között az időjárástól függően 4-8 óra száradási 
időt kell hagyni. A filmréteg teljes száradása, kikeményedése 24-48 
órát is igénybe vehet. Kiszáradásig a szerkezetet nem szabad 
letakarni vagy beburkolni.  
 
Alkatrészben történő kezelés általában nem szerencsés, de olykor 
elkerülhetetlen. Ügyelni kell, hogy összeszereléskor a felületek ne 
sérüljenek meg, ha mégis, akkor ezeket a sérült felületeket újra kell 
kezelni. Az alkatrészeket tejes száradásig nem szabad összerakni, 
mert főleg a transzparens égéskésleltetők hajlamosak az 
összeragadásra. A kezelt szerkezetet nem érheti csapadék, mert az 
égéskésleltető készítmények száradás után is vízoldhatók, és 
lemosódnak a felületről. 
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A tejesen száraz felületeket a védőlakkozás előtt simítócsiszolással 
elő kell készíteni, hogy a felületek simák, egyenletesek legyenek. 
Felületvédelemre elsősorban a tűzvédő anyagot nem oldó, 
oldószeres felületkezelő anyagok ajánlhatók. Vizes, diszperziós 
lakkokat vagy festékeket csak szórással, vékony rétegben szabad 
felvinni a felületre, mert ezek mázolással történő felhordása esetén 
feloldódhat az alatta lévő réteg is. Ugyancsak célszerű védő 
felületkezelésben részesíteni a kopásnak, hozzáérésnek kitett, pl. 
tetőtér beépítésnél a látszó gerendákat.  
Általános szabály, hogy új felületvédő anyag felhordása előtt mindig 
összeférhetőségi próbát kell végezni. 
 
Nagyon fontos, hogy valamennyi felületvédő anyag csökkenti az 
égéskésleltetés hatékonyságát. Egyes lakkok, festékek (pl. 
olajfestékek, alkidgyantás felületkezelők) a hőre habosodó tűzvédő 
anyagok esetében teljesen megszüntethetik a habképződést, és a 
tűzvédő réteg a hatásosságát teljesen elveszítheti.  
 
Tűzvédő „bevonati rendszerek” alkalmazásánál csak az előírt 
védőlakkot szabad felhasználni. Egyéb esetekben is, csak a gyártó 
vagy a forgalmazó által engedélyezett védőréteget szabad felhordani.  
 

14.5.  Ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés az MSZ 9607-1:1983 számú „Égéskésleltető szerrel kezelt 

fa- és fahelyettesítő anyagok vizsgálata, az égéskésleltetés hatékonyságának 

vizsgálata és minősítése Lindner-módszer alapján" című szabvány alapján 

végezhető. Lásd a 8.3 fejezetet.  
 
Az égéskésleltető bevonatok felhordásánál a feladat a faanyag 
éghetőségének jelentős csökkentése. Ez nem azonos azzal a 
szemlélettel, hogy „csak fel kell kenni valahogy” az égéskésleltetőt. 
Mint korábban is szó volt róla, a faanyag állapota, előkészítettsége, a 
felhordás körülményei, a jól vagy nem jól kiszámolt (megbecsült) 
felület, a veszteségek mind-mind módosíthatják (és általában rontják) 
a védőkezelés hatásosságát. Utóellenőrzés során sokszor kiderül, 
hogy a kezelt faanyag éghetősége alig tért el a kezeletlentől.  
 
Minősített szerkezet esetén, vagy ha a tűzvédelmi hatóság a 
védőkezelés hatásosságának ellenőrzését előírja, a kezelt 
faanyagból mintát kell venni, és laboratóriumban kell elvégezni az 
ellenőrző vizsgálatot.  
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Ha ez nem lehetséges (pl. rétegelt ragasztott tartók esetén), akkor a 
szerkezettel azonos módon kezelt próbatesteket kell készíteni, és 
azokat kell bevizsgálni. A próbatesteket nem szabad „külön” 
kezelésben részesíteni, mert így hamis képet kapunk. Az 
égéskésleltetésre váró szerkezetre az égéskésleltetőszer felhordása 
előtt fel kell erősíteni a próbatesteket, kezelés után pedig le kell 
szerelni, és bevizsgálni. Ebben az esetben azonosak lesznek a 
felhordás körülményei. Sajnos az egész szabványnak számos elvi és 
a gyakorlati hibája van, nem ad egzakt értékeket, és könnyen 
kijátszható, de jelenleg nem áll más vizsgálati eljárás rendelkezésre. 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása és 
a 15/2004. (V.21.) BM rendelet szerint 2004. május 1-től, az 
égéskésleltető anyagok felhasználásához 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-
KvVM együttes rendelete szerinti Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) 
szükséges. Ezt a forgalmazók készíttetik el az ÉMI-vel, és a 
kivitelezőnek az engedély másolatát csatolni kell a teljesítési 
jegyzőkönyvhöz. Ennek hiányában a tűzoltóság nem veszi át a 
munkát.  
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15.  ÉGÉSKÉSLELTETŐ SZEREK 

VIZSGÁLATA, MINŐSÍTÉSE  
 
Megváltozott az égéskésleltetők vizsgálatának módszere. A MSZ 
14800-3:1982 szabványt az MSZ EN 13823 SBI szabvány szerinti 
vizsgálat váltja fel. Ennek eredményeképpen az égéskésleltető 
szerek követelményrendszere is megváltozott. Korábban csaknem az 
volt a helyzet, hogy ahány ország, annyi tűzvizsgálati eljárás. Ezek 
eredményei természetesen nem voltak kompatibilisek egymással.  
 
Eljött az ideje, hogy az építési termékek tűzvédelme területén is 
egységes vizsgálati eljárásokon alapuló osztályozást hozzanak létre, 
amelyet az EU összes tagállamában elfogadnak és alkalmaznak. 
 
Térjünk vissza a 19. táblázat „B” éghetőségi sorához: megállapítató, 
hogy „B” osztályúvá nyilvánításhoz az anyagnak (szerkezetnek) meg 
kell felelnie az MSZ EN 13823 SBI és az EN ISO 11925-2 
előírásainak. 
 
Az EN 13823. SBI. „Építési termékek vizsgálata - a padlóburkolatok 

kivételével - egy égő tárgy hőhatása esetén” c. szabvány szerint egy 

modellezett szobasarkot kell kialakítani a vizsgálathoz, amelynek 
falait 1000x1500 és 500x1500 mm-es, a vizsgálandó építési termék, 
a mi estünkben égéskésleltető szerrel kezelt természetes fa alapú fal 
vagy faforgácslap adja.  



206 

 

 
 

 
 

58. ábra. a) SBI vizsgáló kamra EN 13823. SBI (próbatest 

1000x1500 és 500x1500 mm-es) b.) Gyúlékonysági teszt EN ISO 

11925-2  (próbatest 190x250 mm-es) 
 
Az SBI vizsgálat „egy égő tárgyat” homokágyon átáramló propángáz 
lángja modellezi a „szoba” sarkában. Az elégetett gáz mennyisége, a 
füstgáz-elvezető csőben mért hőmérséklet, a füstsűrűség, égve 
csepegés alapján sorolják az építési terméket a megfelelő éghetőségi 
(A2, B, C, D), füstképződési (d0, d1, d2), égve csepegési kategóriába 
(s1, s2, s3). Ezen kívül még számos tényezőt is figyelembe vesznek, 
mint az oldalirányú tűzterjedést, ahol a tűz nem érheti el a pl. „B” és 
„C” tűzveszélyességi osztályoknál a próbafal keskenyebb szélét. 
Lásd még a 19. táblázatot. Három próbatestet kell megvizsgálni 
egymást követően, 20–20 perc időtartamú lánghatással, és ezek 
mindegyikének teljesítenie kell az előírt feltételeket. 
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59. ábra. Lignotol komplex égéskésleltetőszer SBI vizsglata MFP 

lapon. A vizsgálókamra égetés előtt, égetés közben és a próbatest 

égetés után. (Király B.) 
 
Az előbbi vizsgálat mellet az EN ISO 11925-2 „Építési termékek 
gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett” c. szabvány alapján is el 
kell végezni a vizsgálatot. A módszer az anyagok gyúlékonyságát 
határozza meg, egy direkt gyújtóláng hatására. A lánghatásnak kitett 
felületekkel kapcsolatos előírások és követelmények a vonatkozó 
termékszabványokban találhatók (már ha van a terméknek 
termékszabványa). A vizsgálat során megállapítjuk, hogy 
bekövetkezik-e gyulladás, a láng tovaterjed-e a felületen, és mikor éri 
el a 150 mm-es távolságot, illetve a lehulló égő részecskék, 
olvadékcseppek meggyújtják-e a próbatest alatt – a cseppfogó 
tálcában – elhelyezett szűrőpapírt. 
 
Sajnos ezeket a vizsgálatokat, éppen úgy, mint a régi kamrás 
vizsgálatokat „általános építési anyagra” dolgozták ki, a faanyag 
pedig kicsit másképp ég. Sem a régi, sem az új vizsgálati eljárásokból 
nem ismerhetők meg a faanyagra jellemző olyan sajátos égési 
paraméterek, mint például a „beégési sebesség”. 
 
AZ OTSZ pontot tett egy régi vitára, hogy kell-e ÉME engedély vagy 
sem. A rendelet 5. részének 2.5. pontja a következőket mondja ki: 
„Könnyűszerkezetes (kész-, vagy gyors ház stb.) épületek csak 
akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti 
elemekkel, rétegrenddel, kialakítással stb. létesíthetőek”. 
Épületszerkezeti elemek tűzvédelmi vizsgálatára vonatkozó 
akkreditációval Magyarországon csak az ÉMI rendelkezik. Tehát 
ÉME nélkül nem építhető könnyűszerkezetes ház. 
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16.  A VÉDELEM TARTÓSSÁGA, IDŐJÁRÁS-

ÁLLÓSÁGA 
 
Gyakran felmerül a kérdés, hogy a tűz elleni védettség, az ún. 
égéskésleltető hatás a védőkezelés után meddig tart, mivel ezzel 
szorosan összefügg a védőkezelés megismétlésének és ezzel együtt 
a védelem gazdaságosságának kérdése. E kérdés pontos 
megválaszolásához nem állnak rendelkezésünkre adatok. A 
gyakorlati megfigyelések csak egyes esetekre korlátozódnak. Vannak 
védőszerek, amelyeknél ha a védőréteg nem sérül meg, nem 
szorulnak felújításra, míg másokat 5-10 évenként fel kell újítani. 
Természetes, hogy a védettség időtartama a felhasznált védőszer 
mennyiségétől és fajtájától, az alkalmazott kezelési módtól és a 
faanyag beépítési helyén uralkodó környezeti viszonyoktól függ. 
Például a szélsőségesen magas hőmérséklet vagy a páradús légtér 
csökkentik a védettség tartósságát. 
 
Az eddig tárgyalt égéskésleltető szerek engedélyei csak beltérben, 
70%-nál nem nagyobb páratartalmú térben történő felhasználásra 
terjednek ki. Kültérre, esetleg csapadéknak kitett helyre történő 
felhasználásra nem engedélyeztek egyetlen, a faanyagok 
égéskésleltetésére szolgáló védőszert sem (HENSOTHERM 2KS 
honosítása most van folyamatban). Ez abból adódik, hogy szinte 
valamennyi égéskésleltető kisebb nagyobb mértékben higroszkópos, 
vízoldható sókat és/vagy alkoholokat tartalmaz. Az égéskésleltetővel 
kezelt felületek viszonylag puhák (kivéve a kétkomponensűeket), 
erősebb fizikai igénybevételnek nem tehetők ki.  
 
Az beltéri égéskésleltetőszerek kültérben még védőlakkal sem 
biztosítanak hosszabb távon megfelelő védelmet. Nincsenek a kültéri 
égéskésleltetők vizsgálatára alkalmas metodikák sem. Leginkább a 
polivinil-acetát–ammónium-polifoszfát alapú festékek bizonyulnak 
tartósnak e téren, de mivel fedőfestékek, ezért ahol a fa eredeti 
színének, rajzolatának megőrzése fontos szempont (pl. egy faház 
külső oldala), nem jöhetnek számításba.  
 
Visszatérő probléma a nedves helyiségek (pl. uszodák) 
égéskésleltetése. Nálunk is használtak már rendkívül drága külföldi 
készítményeket is, mint pl. VIS 120 kétkomponensű rendszert, és 
léteznek „pótmegoldások”, de ezek vizsgálatának rendszerét még 
nem dolgozták ki. 
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Kültéri égéskésleltetőknél még rosszabb helyzet. Pl. kisebb 
mennyisében importált amerikai FLAME STOP II. vagy a német 
HENSOTHERM 2KS készítmény kültéri faszerkezeteknél is 
alkalmazható, de eddig az ÉMI-ben kültéri igénybevétellel összekötött 
égésvizsgálat még nem történt. Sajnos a kültéri égéskésleltetők a 
3.2. veszélyeztetettségi osztálynak megfelelő klímában is csak kb. 5 
évig őrzik meg hatásukat, ezután fel kell a felületeket újítani. Ez még 
nem is lenne akkora baj, mert a kültéri lazúrok sem tudnak többet, de 
ha fel is kenik őket, a védőkezelés felújítása többnyire elmarad. (Ez 
sajnos a beltéri égéskésleltetőre is igaz.) 
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17.  SZABVÁNYJEGYZÉK 
 
A faanyagvédelem szabványai az EU-ban és Magyarországon  
(CEN/TC 38 Fa és faalapú termékek tartóssága - MSZT/MB 625) 
 
2008. szeptember 21-i állapot 
 
Az Európai Unióban a faanyagvédelem szabványosítási kérdéseivel a 
CEN/TC 38 foglalkozik. Ennek magyarországi megfelelője, ún. 
tükörbizottsága az MSZT/MB 625. 
A faanyagvédelemmel foglalkozó bizottság (a CEN/TC 38) 
szakterületén 47 db EN jelent meg eddig. Ezeket a magyar 
tükörbizottság (az MSZT/MB 625) az alábbi módon vezette be: 
 
„Címoldalas jóváhagyó közleményes” bevezetés mellett 21 db olyan 
szabvány esetében döntött, amelyeket – tartalmukból következően – 
a szakma jelenleg nem alkalmaz, és amelynek alkalmazására előre 
láthatóan a közeljövőben nem is kerül sor. A bevezetésnek ez a 
módja azt jelenti, hogy a magyar nyelvű címoldal az eredeti európai 
szabvány angol nyelvű változatával együtt érvényes magyar 
szabványként. Ennek a bevezetésnek a jele a hivatkozási szám előtti 
„c” jel. Az így „bevezetett” szabványok többnyire rovarkárok elleni 
laboratóriumi vizsgálatokra vonatkoznak. Ilyen laboratórium 
Magyarországon jelenleg nincs. Másik részük a faanyag 
kőszénkátrány származékokkal történő telítésére vonatkozik. 
Magyarországon nem végeznek ilyen telítést. 
 
„Jegyzékes jóváhagyó közleménnyel” olyan európai szabványok, 
illetve elő-szabványok kerülnek bevezetésre, amelyeknek szintén az 
angol nyelvű változata a magyar szabvány. Ezek esetében azonban 
lehetőség van a magyar nyelvű változat kidolgozására is, ha a 
szabványt alkalmazók, illetve a műszaki bizottság szerint arra 
szükség van. A jegyzékes jóváhagyó közleménnyel bevezetett 
szabványok jele a hivatkozási szám előtti csillag (*) jel.  Ezek a 
szabványok általában a hatóanyagok, illetve a fa és a fa alapanyagú 
termékek gombákkal szembeni ellenálló képességének vizsgálatával 
foglalkoznak. 
 
„Magyar nyelven bevezetett szabványokból”, amelyek közel állnak a 
gyakorlathoz, eredetileg 17 db volt. Ilyenek a veszélyességi 
osztályok, a védekezés gyakorlati feladatai, a védekezés 
hatásossága, a szabadtéri vizsgálatok, a fa természetes tartóssága, a 
védett fa tartóssága, a faanyagvédelmi tervezés irányelvei stb. 
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Ezeket a felsorolásban bekereteztük. Ezek között van 5 db olyan 
szabvány, ami továbbra is igen fontos, de legújabb változatát már 
nem fordították le magyar nyelvre. Ezeket a keretezés előtt csillaggal 
(*) jelöltük. A 17 fontos szabvány között van 8 db olyan szabvány, 
amelyet az építőipar napi gyakorlatában használ(na). Sajnos ezek 
között is van kettő, amelynek legújabb változata már nincs magyar 
nyelvre lefordítva, ezt a vastag keret előtti csillaggal (*) jelöltük. 
 
A faanyagvédelem a tervezőasztalon kezdődik, és pl. az ezzel 
kapcsolatos döntéshozatali séma is szabványosított (MSZ EN 335-2).  
 
A faanyagvédelem szabványai az ICS rendszerben a 71-100-50 kód 
alatt találhatók. A tömör fa természetes tartóssága: 79-20, a fa 
alapanyagú lemezek tartóssága 79-060.01. 
 
c
MSZ EN 20-1:1999 Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, Lyctus 

Brunneus (Stephens) elleni védőhatás 
meghatározása.  
1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 20-2:1999 Faanyagvédő szerek. A szijácsbogár, Lyctus 

Brunneus (Stephens) elleni védőhatás 
meghatározása. 
2. rész: Bemerítés (laboratóriumi módszer 
 

c
MSZ EN 22:1999 Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes 

bajulus (Linnaeus) álcái elleni védőhatás 
meghatározása.  
(laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 46-1:2005 Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes 

bajulus (Linnaeus) elleni megelőző védőhatás 
meghatározása. 
1. rész: lárvaölő hatás. (laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 46-2:2005 Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes 

bajulus (Linnaeus) elleni megelőző védőhatás 
meghatározása.  
2. rész: petéket pusztító hatás. (laboratóriumi 
módszer) 
 

c
MSZ EN 47:2005 Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes 

bajulus (Linnaeus) lárvái elleni toxikus hatás 
meghatározása.  
(laboratóriumi módszer) 
 



212 

 

c
MSZ EN 48:2005 Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium 

punctatum (de Geer) álcái elleni védőhatás 
meghatározása.  
(laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 49-1:2005 Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium 

punctatum (de Geer) elleni hatékonyság 
meghatározása a peterakás és a lárvák 
túlélésének megfigyelésével.  
1. rész: Felületkezelés (laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 49-2:1999 Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium 

punctatum (de Geer) elleni hatékonyság 
meghatározása a peterakás és a lárvák 
túlélésének megfigyelésével. 
2. rész: Bemártás (laboratóriumi módszer) 
 

MSZ EN 73:2001 Faanyagvédő szerek. A kezelt faanyag gyorsított 
öregítése a biológiai vizsgálatok előtt. 
Párologtatásos öregítés. 
 

*MSZ EN 84:2002 Faanyagvédő szerek. A kezelt fa gyorsított 
öregítése a biológiai vizsgálatok előtt. Kioldási 
eljárás. 
 

MSZ EN 113: 2001 Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos 
gombák elleni megelőző hatásosság 
meghatározásának vizsgálati módszere. A 
hatásosság határértékének meghatározása. 
Ugyanez a szabvány szerepel még az MSZ EN 
113-1996/A1:2004 szám alatt is. 
 

c
MSZ EN 117:2005 Faanyagvédő szerek. A termeszek, 

Reticulitermes fajok (európai termeszek) elleni 
hatásosság határértékének meghatározása. 
(laboratóriumi módszer) 
 

c
MSZ EN 118:2005 Faanyagvédő szerek. A termeszek, 

Reticulitermes fajok (európai termeszek) elleni 
toxikus hatás meghatározása.  
(laboratóriumi módszer) 
 

MSZ EN 152-1:2001 Faanyagvédő szerek vizsgálati módszerei. A 
feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák 
elleni védőkezelés megelőző hatásosságának 
laboratóriumi vizsgálata.  
1 rész: Mázolásos módszer. 
 



213 

 

MSZ EN 152-2:2001 Faanyagvédő szerek vizsgálati módszerei. A 
feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák 
elleni védőkezelés megelőző hatásosságának 
laboratóriumi vizsgálata.  
2 rész: Telítéses módszer. 
 

*MSZ EN 212:2004 Faanyagvédő szerek. Általános útmutatás a 
faanyagvédő szerek és kezelt faanyagok 
mintavételéhez és előkészítéséhez. 
 

MSZ EN 252:1994 A talajjal érintkező faanyagvédőszerek relatív 
védőképességének helyszíni meghatározása. 
 

c
MSZ EN 275:1999 Faanyagvédő szerek. A tengeri fakárosítók elleni 

védőkezelés hatékonyságának meghatározása. 
 

MSZ EN 330:1997 Faanyagvédő szerek. Szabadtéri vizsgálat talajjal 
nem érintkező, fedőbevonat alatt használt 
faanyagvédő szerek relatív védőképességének 
meghatározására: sarok-ollóscsapos módszer. 
 

*MSZ EN 335-1:2007 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
felhasználási osztály meghatározása. 
1. rész: Általános meghatározások. 
 

*MSZ EN 335-2:2007 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
felhasználási osztály meghatározása.  
2. rész: Alkalmazás tömör faanyagra. 
 

MSZ EN 335-3:1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
biológiai károsítás veszélyeztetettségi 
osztályainak meghatározása.  
3. rész: Alkalmazás fa alapanyagú lemezekre. 
 

MSZ EN 350-1:1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
tömör fa természetes tartóssága.  
1. rész: A vizsgálatok és az osztályozás 
irányelvei. 

MSZ EN 350-2:1998 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
tömör fa természetes tartóssága. 2. rész: Egyes 
jelentős európai fafajok természetes tartósságára 
és kezelhetőségére vonatkozó útmutató. 
 

*MSZ EN 351-1:2008 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 
Védőszerrel kezelt tömör faanyag. 1. rész: A 
védőszer-behatolás és a felvevőképesség 
osztályozása. 
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*MSZ EN 351-2:2008 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 
Védőszerrel kezelt tömör faanyag. 2. rész: 
Mintavételi útmutató a védőszerrel kezelt faanyag 
elemzéséhez. 
 

c
MSZ EN 370: 1999 Faanyagvédő szerek. A kopogóbogár, Anobium 

punctatum (de Geer) előfordulását megelőző és 
megszüntető eljárás hatásának meghatározása. 
 

MSZ EN 460: 1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 
tömör fa természetes tartóssága. Útmutató a 
faanyag tartóssági követelményeinek 
meghatározása a felhasználás 
veszélyeztetettségi osztálya szerint. 
 

MSZ EN 599-1:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 
Megelőző faanyagvédő szerek biológiai 
vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 1 
rész: Veszélyeztetettségi osztályok szerinti 
előírások. 
 

MSZ EN 599-2:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 
Megelőző faanyagvédő szerek biológiai 
vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 2. 
rész: Osztályozás és címkézés. 
 

c
MSZ EN 1001-1:2005 A fa és fa alapanyagú termékek tartóssága. 

Szakkifejezések gyűjteménye. 1. rész: 
Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke 
 

c
MSZ EN 1001-2 :2005 A fa és fa alapanyagú termékek tartóssága. 

Szakkifejezések gyűjteménye. 2. rész: 
Szakszótár 
 

c
MSZ EN 1014-1:1999 Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt 

faanyagok. Mintavétel és elemzés.  
1. rész: A kreozot mintavétele 
 

c
MSZ EN 1014-2:1999 Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt 

faanyagok. Mintavétel és elemzés. 2. rész: Kezelt 
fából való mintavételi eljárás az utólagos 
elemzéshez. 
 

c
MSZ EN 1014-3:1999 Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt 

faanyagok. Mintavétel és elemzés. 3. rész: A 
kreozot benz(a)piréntartalmának meghatározása. 
 

c
MSZ EN 1014-4:1999 Faanyagvédő szerek. Kreozot és kreozottal kezelt 
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faanyagok. Mintavétel és elemzés. 4. rész: A 
kreozotból vízzel kioldható fenoltartalom 
meghatározása 
 

c
MSZ EN 12490:1999 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 

Favédőszerrel kezelt tömör fa. A kreozot 
behatolásának és megtartásának meghatározása 
a kezelt fában. 
 

c
MSZ EN 1390:2006 Faanyagvédő szerek. A házicincér, Hylotrupes 

bajulus (Linnaeus) álcái elleni hatékonyság 
meghatározása.  
Laboratóriumi módszer. 
 

c
MSZ EN 13991: 2004 Szénpirolízis származékok-kőszénkátránybázisú 

olajok: kreozot. Előírások és vizsgálati 
módszerek. 
 

c
MSZ EN 14128:2004 A fa és fa alapanyagú termékek tartóssága. A 

megszüntető faanyagvédőszerek biológiai 
vizsgálatokkal meghatározott teljesítő képessége 
 

*MSZ ENV 807:2002 Faanyagvédő szerek. A korhadást okozó 
gombákkal és a talajban élő 
mikroorganizmusokkal szembeni védőhatás 
meghatározása. 
 

*MSZ ENV 839:2002 Faanyagvédő szerek. A farontó bazídiumos 
gombákkal szembeni megelőző védőhatás 
meghatározása Felületkezeléses védőszer 
felhasználás. 
 

*MSZ ENV 1250-1:1999 Faanyagvédő szerek. A kezelt fában lévő 
hatóanyagok és egyéb összetevők 
csökkenésének mérési módszere. 
1. rész: A mintavétel laboratóriumi módszere a 
levegőben való párologtatáskor bekövetkező 
veszteségek méréséhez. 
 

*MSZ ENV 1250-2:1999 Faanyagvédő szerek. A kezelt fában lévő 
hatóanyagok és egyéb összetevők 
csökkenésének mérési módszere. 
2. rész: A mintavétel laboratóriumi módszere a 
vízben vagy szintetikus tengervízben való 
ázatáskor bekövetkező veszteségek méréséhez. 
 

*MSZ ENV 12037:1999 Faanyagvédő szerek. Szabadtéri vizsgálat talajjal 
nem érintkező faanyagvédő szerek relatív 
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védőképességének meghatározására. Vízszintes 
helyzetű egyenes rálapolás. 
 

*MSZ ENV 12038:2002 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Fa 
alapanyagú lemezek. Vizsgálati módszer a 
farontó bazídiumos gombákkal szembeni 
ellenállás meghatározására. 
 

*MSZ ENV 12404:1999 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. 
Könnyező házigomba, Serpula lacrymans 
(Schumacher ex Fries S.F. Gray) ellen a 
falazatok védelmére alkalmas védőszer 
hatékonyságának értelmezése. Laboratóriumi 
módszer. 
 

*MSZ HD 1001:1999 Általános bevezető a faanyagvédőszerek 
európai (vagy  CEN) vizsgálati módszereihez. 
 

 
c
 Címoldalas jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabvány 

*
 Jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabvány 

 
Egyéb szabványok 
 
EN 13823. SBI.  Építési termékek vizsgálata - a 

padlóburkolatok kivételével - egy égő tárgy 
hőhatása esetén 

 
EN ISO 11925-2 .  Építési termékek gyúlékonysága közvetlen 

lánghatás mellett 
 
MSZ 13340:1986    Talpfafélék telítése 
 
MSZ 13342:2000    Faoszlopok telítése 
 
MSZ 6771-1:1982   Faanyagvédelem. Fogalommeghatározások 
 
MSZ 6771-11:1985   Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek 

behatolóképességének meghatározása  
 
MSZ 6771-13:1987   Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós 

hatásának vizsgálata  
 
MSZ 6771-15:1988   Faanyagvédelem. A faanyagvédő szerek 

ragaszthatóságot befolyásoló hatásának 
vizsgálata  
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MSZ 6771-8:1985   Faanyagvédelem. A védőszer minőségi 
kimutatása és mennyiségi meghatározása  

 
MSZ 6771-9:1985   Faanyagvédelem. Faanyagvédő szerek 

fémkorróziós hatásának meghatározása  
 
MSZ EN 1001-1:2005   A fa és a fa alapanyagú termékek 

tartóssága. Szakkifejezések gyűjteménye. 1. 
rész: Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke. 
Angol nyelvű! 

 
MSZ EN 1001-2:2005  A fa és a fa alapanyagú termékek 

tartóssága. Szakkifejezések gyűjteménye. 2. 
rész: Szakszótár. Angol nyelvű!   

 
MSZ EN 13501-1:2007  Épületszerkezetek és építési termékek 

tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba 
sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok 
eredményeinek felhasználásával. Angol 
nyelvű!   

 
MSZ EN 13501-2:2008  Épületszerkezetek és építési termékek 

tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba 
sorolás  a szellőzési rendszerek kivételével 
a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek 
felhasználásával. Angol nyelvű!   

 
MSZ EN 13501-3:2006  Épületszerkezetek és építési termékek 

tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba 
sorolás az épületgépészeti rendszerekben 
alkalmazott termékek és elemek tűzállósági 
vizsgálati eredményeinek felhasználásával: 
tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló 
csappantyúk. Angol nyelvű!   

 
MSZ EN 13501-4:2007  Épületszerkezetek és építési termékek 

tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba 
sorolás a füstgátló rendszerek elemei 
tűzállósági vizsgálati eredményeinek 
felhasználásával Angol nyelvű!   

 
MSZ EN 13501-5:2006  Épületszerkezetek és építési termékek 

tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba 
sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők 
vizsgálati eredményeinek felhasználásával. 
Angol nyelvű! 
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MSZ EN 1995-1-1:2004/A1:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. 
rész: Általános szabályok. Közös és az 
épületekre vonatkozó szabályok  

 
MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: 

Általános szabályok. Közös és az épületekre 
vonatkozó szabályok  

 
MSZ EN 1995-1-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 

Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre  
 
MSZ EN 1995-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak  
 
MSZ-08-1946:1988   A kémiai faanyagvédelem 

biztonságtechnikai előírásai  
 
MSZE 21995-1-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 

Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 
(az MSZ EN 1995-1-2:2005 nemzeti 
melléklete) 

 
MSZE 21995-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak 

(az MSZ EN 1995-2:2005 nemzeti 
melléklete)  
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18.  A FAANYAGVÉDELEMMEL 

ÖSSZEFÜGGŐ LEGFONTOSABB 

JOGSZABÁLYOK 
 
Építési jogszabályok 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet „Az országos településrendezési és 

építési követelményekről” 

 

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet „Az építési 

termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól”  
 
1997. évi LIV. „Törvény a műemlékvédelemről”  
 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet „Az építésügyi hatósági eljárásokról, 

valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 

tartalmáról”  
 
 
Tűzvédelmi rendelet 
 
A 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet, „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról” 

 
 
A kémiai biztonsággal összefüggő rendeletek 
 
2000. évi XXV. Törvény „A kémiai Biztonságról”  

 
44/2000 (XII.27) EüM rendelet "A veszélyes anyagokkal és veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes 

szabályairól"  

 
A 41/2000 (XII.20.) számú EüM-KöM rendelet „Az egyes veszélyes 

anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

tevékenységek korlátozásáról” 

 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet „A munkahelyek 

kémiai biztonságáról”  
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12/2001. (V. 4.) KöM-EÜM együttes. rendelet „A vegyi anyagok 

kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről”  

 
26/2000 (IX.30.) EüM rendelet „A foglakozási eredetű rákkeltő anyagok 

elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások 

megszüntetéséről"  

 
A 25/2006. (II. 3.) Kormány. rendelet az „Egyes festékek, lakkok és 

járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról” 

 
 
Biocid rendelet 
 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet „A biocid 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről” 

 
 
Környezetvédelemmel összefüggő legfontosabb rendeletek 
 
1995. évi LIII. (VI.22.) „Törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól” 

 
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet „A csomagolás környezetvédelmi 

követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól” 

 
2000. évi XLIII. „Törvény a hulladékgazdálkodásról”  
 
16/2001. (VII.18) KöM rendelet „A hulladékok jegyzékéről”  

 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási bírság 

mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról” 

 
10/2002. (III. 26.) KöM rendelet „A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. 

(VII. 18.) KöM rendelet módosításáról” 

 
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet „A csomagolásról és a csomagolási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól” 

 
195/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet „A csomagolásról és a csomagolási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. 

rendelet módosításáról” 
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126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási tervek 

részletes tartalmi követelményeiről” 

 
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet „A hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről” 

 

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet „A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről” 

 

16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet „A hulladékok jegyzékéről” 

 
204/2001. (X.26.) a Korm. rendelet. „A csatornabírságról” 

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet „A felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól” 
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19.  MELLÉKLET - GÁZKROMATOGRÁFIÁS 

MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁS 
 
Olvasmány az analitikai módszer iránt érdeklődők számára. 
Forrás: www.sci.u-szeged.hu 
 
A kromatográfiás módszereknek igen sokféle változata alakult ki, 
amelyek több szempont szerint is csoportosíthatók. Az egyik 
csoportosítás alapja, hogy az állófázis milyen kivitelezésű: ha az 
állófázist egy cső (oszlop, kolonna) belsejében helyezzük el 
töltetként, vagy a cső belső falát vonjuk be azzal filmszerűen, akkor 
oszlopkromatográfiáról beszélünk, szemben a sík kivitelezésű 
állófázist alkalmazó planáris kromatográfiával. A gyakorlatban az 
oszlopkromatográfiás módszerek túlnyomó többségben vannak. Egy 
másik szempont lehet, hogy a mintakomponensek és az állófázis 
között kialakuló kölcsönhatás természete milyen: ez lehet 
adszorpción, megoszláson, ioncsere egyensúlyon stb. alapuló; ekkor 
rendre adszorpciós stb. kromatográfiáról beszélünk. Egy további 
csoportosítás szerint a mozgófázis halmazállapotát tekintjük: eszerint 
folyadékkromatográfiát (liquid chroma-tography, LC) és 
gázkromatográfiát (gas chromatography, GC) különböztetünk meg.  
 
A kromatográfiás módszerek nagy előnye, hogy a mérési 
körülmények (az álló- és mozgófázis minőségének és 
összetételének) alkalmas megválasztásával ezek a módszerek az 
elválasztandó komponensek igen széles körére alkalmazhatóak. 
Megfelelően érzékeny detektor alkalmazásával pedig akár nyomnyi 
mennyiségű szerves vegyületek jelenléte is kimutatható vagy azok 
mennyisége meghatározható. Az is fontos tény, hogy a 
kromatográfok nemcsak kis anyagmennyiségek kezelésére, analitikai 
célokra, hanem nagy méretben, kimondottan az egyes szétválasztott 
komponensek összegyűjtése céljából is építhetők (preparatív 
kromatográf). A kromatogramról leolvasható egyik legfontosabb adat 
az egyes kromatográfiás csúcsokhoz tartozó retenciós idő (= 
visszatartási idő, tr), amely a mintának a mozgófázisba juttatásától a 
komponens detektor által mért maximális koncentrációjának (a 
megfelelő csúcs maximális értékének) a megjelenéséig eltelt idő. A 
retenció minden komponensre (minden kromatográfiás csúcsra) más 
és más, így a komponens anyagi minőségével függ össze. A 
retenciós időt azonban ritkán használjuk az anyagi minőség 
megállapítására, hiszen az magában foglalja azt az időt is, amely a 
mozgófázisnak a kromatográfon való áthaladásához szükséges 

http://www.sci.u-szeged.hu/
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(holtidő, tm). Leggyakrabban ezért a retenciós idő és a holtidő 
különbségét képezzük, és az így kapott redukált retenciós időt: 
 

 
 
vagy másképpen nettó retenciós időt használjuk az analízis során. A 
holtidő megállapítása például úgy lehetséges, hogy a mintánkhoz 
beadagolás előtt egy olyan komponenst adunk, amely a kolonnán 
nem kötődik meg, a detektorban azonban jelet szolgáltat (pl. poláris 
anyagok elválasztására szolgáló kolonna esetében egy apoláris 
komponenst), ennek a komponensnek a retenciós ideje közelítőleg a 
holtidővel egyenlő. A kromatográfiás módszerek – elsősorban az 
alkalmazott oszlop – jellemzésére az egyik leggyakrabban használt 
paraméter az elméleti tányérszám (N). A desztillációnál és 
extrakciónál használt ún. tányérelmélet alkalmazásával (ez az elmélet 
a desztillációs tornyokban ténylegesen meglévő szedőtányérokon 
lejátszódó folyamatokkal foglalkozik) és a kromatogram csúcsait a 
Gauss (normális) eloszlást követőnek feltételezve, a csúcs könnyen 
mérhető adatai alapján az elméleti tányérszámra a következő 
definíciós képlet adódik: 
 

, 
 
ahol W a csúcs talpszélessége, W1/2 pedig a csúcs félérték 
szélessége minél nagyobb N értéke egy adott kromatográfiás 
módszerre nézve, annál hatékonyabb az elválasztás, vagyis pl. adott 
idő alatt annál több komponenst tudunk elválasztani vagy másképpen 
két csúcs annál jobban elkülönül egymástól.  
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60. ábra. A kromatográfiás csúcsok néhány alapadata (www.sci.u-

szeged.hu) 
 
A kromatogramban található információ minőségi analízisre is 
használható. A legegyszerűbb módszer egy adott kromatográfiás 
rendszeren mért redukált retenciós idők összehasonlítása ugyanazon 
a rendszeren mért ismert anyagok redukált retenciós időivel. Ez az 
összehasonlítás azonban nyilván nagyon hosszadalmas, különösen 
ha nem rendelkezünk semmilyen előzetes információval a minta 
összetevőiről. Ilyenkor ugyanis komoly bizonytalanságot okoz az 
azonosításban, hogy sokféle anyag adhat közeli retenciós idejű 
csúcsokat, amelyek a meghatározás körülményei mellett könnyen 
azonosnak tűnhetnek.  
 
Megbízhatóbbá tehetjük az ilyen összehasonlításon alapuló minőségi 
analízist, ha az összehasonlítást két különböző állófázist tartalmazó 
kolonnán is elvégezzük. A legmegbízhatóbb eljárás azonban 
egyértelműen az, amikor a kromatográfot szelektív detektorral látjuk el 
(pl. tömegspektrométer), ilyenkor ugyanis a detektor összetett, az 
adott komponens anyagi minőségére jellemző jelet (spektrum) 
szolgáltat. Az ilyen detektorokkal az átfedő kromatográfiás csúcsokat 
adó komponensek is kellő biztonsággal azonosíthatók. 
 
Eredményesen alkalmazható a gázkromatográfiás minőségi 
analízisben az ún. homológ sorok módszere. A tapasztalat szerint 
ugyanis a szénhidrogén-származékok homológ során belül a redukált 
retenciós idők a szénatomszámmal exponenciálisan növekednek. 
Ennek megfelelően a lg t’r adatok ábrázolása a szénatomszám 
függvényében egy egyenest ad. Ezen a megfigyelésen alapul a 
Kováts-féle retenciós index (Ix) módszere is, amely az egyes 
komponensek retenciós adatait egy összetett képlet segítségével n-
alkán homológokretenciójához viszonyítja, így a saját mérésekből 
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származtatott ismeretlen komponens Ix indexét összehasonlítva 
adatbázisokban található értékekkel, lehetőség van az ismeretlen 
anyagi minőségének meghatározására. A kromatográfiás mennyiségi 
analízis alapja a csúcsok területének (keskeny és hegyes csúcsok 
esetén a csúcsmagasság) arányossága a koncentrációval. Ismert 
koncentrációjú mintasorozat mérésével kalibrálva, vagyis kalibrációs 
görbe felvétele után az ismeretlen koncentrációja a görbéről 
visszaolvasva meghatározható. A csúcsterületek meghatározása 
régebben vonalzó használatával manuálisan történt, ma azonban 
szinte kizárólag elektronikus integrátorokkal illetve számítógépes 
adatgyűjtő programok segítségével történik. A manuális kiértékelés 
alapjául az ábrán is látható adatok szolgálhatnak; a csúcs alatti 
területet a félértékszélesség alapján téglalappal (W1/2 h), vagy a 
csúcs oldalaihoz érintő  W/2) egyenesek behúzásával, majd az így 
kialakuló háromszöggel (h∆ közelíthetjük. A gázkromatográfia 
mozgófázisa gáz, az állófázisa vagy felületen (legtöbbször 
kolonnabelső felületén) kötött folyadék vagy szilárd anyag. A mintát, 
amely lehet bármilyen halmazállapotú, de leggyakrabban gáz vagy 
folyadék halmazállapotban juttatjuk a kolonnára - a folyadék vagy 
szilárd halmazállapotú mintákat tehát a mintabevitel során el kell 
párologtatni. Ebből következik, hogy a kolonnát és a detektort is olyan 
hőmérsékleten kell tartanunk (100-500˚C), hogy a minta az analízis 
egész ideje alatt gáz halmazállapotú legyen. A gázkromatográfia 
tehát bomlás nélkül gázzá alakítható vegyületek elválasztására 
alkalmas. Megfelelő állófázis megválasztásával gyors, hatékony 
elválasztást biztosít mindazon vegyületek esetében, amelyek 
megfelelnek az előbbi feltételnek. A gázkromatográfok felépítésének 
általános sémáját az alábbi ábra mutatja. Az eluenst, amelyet itt 
vivőgáznak nevezünk, rendszerint egy nagynyomású gázpalackból 
vesszük. A vivőgáz megválasztása leginkább a detektor függvénye: 
lángionizációs detektorhoz nitrogén vagy argon, hővezető képességi 
detektorhoz leginkább hidrogén- vagy héliumgáz használatos. A gáz 
nyomáscsökkentő után, az áramlási sebesség folyamatos mérése 
mellett jut a kolonnára.  
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61. ábra. Egy gázkromatográf elvi felépítése (www.sci.u-

szeged.hu) 
 
Amennyiben a rendszerben egy detektort helyezünk el, amely a 
mintakomponenseket képes megkülönböztetni a minta oldószerétől 
(pl. képzeljünk el egy vezetőképességi detektort annak a csőnek a 
kifolyó végére szerelve, amely az állófázist magában foglalja), akkor 
a detektorjel idő függvényében való ábrázolásakor a 
mintakomponenseket reprezentáló csúcssorozatot fogunk észlelni. 
Ezt a grafikont hívjuk kromatogramnak, a berendezést pedig 
kromatográfnak. A detektálási eljárás a vizsgálandó anyag 
függvényében változhat. 
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21. MOZAIKSZÓ MAGYARÁZAT 
 

ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
(Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) A 
veszélyes áruk nemzetközi szállításáról 
szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Az 
ADR egyezményt az európai országok 
kötötték 1957-ben Genfben, melyhez 
Magyarország 1979-ben csatlakozott. A 
veszélyes árukat nemzetközileg egységes 
áruosztályokba sorolták. A veszélyesség 
mértékétől függően más-más szabályokat ír 
elő. Rögzíti az áru csomagolásának módját, 
Meghatározza, hogy egy szállítójárművel 
mekkora rakomány szállítható. Pontos 
előírásokat tesz a csomagok és azt azokat 
szállító járművek azonosítását segítő 
veszélyességi bárcák használatára. 
Meghatározza az útvonal kijelölésének 
irányadó elveit, a jármű vezetőjének 
feladatát az áru átvételekor, leadásakor és 
baleseti szituációkban egyaránt. 

ÁNTSZ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat állami költségvetésből működtetett 
központi hivatal, amely irányító, koordináló 
és felügyeleti feladatokat lát el a 
közegészségügyi (különösen a környezet- és 
település-, élelmezés- és táplálkozás-, 
gyermek- és ifjúság-, sugár-egészségügyi, 
kémiai biztonsági), a járványügyi, az 
egészségfejlesztési (egészségvédelmi, 
egészségnevelési és egészségmegőrzési), 
az egészségügyi és igazgatási 
tevékenységek felett, továbbá felügyeli az 
egészségügyi ellátást. A Szolgálat élén az 
országos tisztifőorvos áll, aki feladatait az 
egészségügyi miniszter közvetlen 
irányításával látja el. A háromszintű 
Szolgálat központi szerve az Országos 
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Tisztifőorvosi Hivatal (OTH). Az OTH 
szervezetéhez tartoznak a szakmai-
módszertani feladatokat ellátó országos 
intézetek. A szervezeti struktúrában első 
szinten a kistérségi, a második szinten a 
regionális intézetek helyezkednek el. 

ÁTB Alkalmazástechnikai Bizonyítvány. Tartalma 
hasonló az ÉMÉ-hez, de nem hivatkozik 
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes 
rendeletre. A dokumentummal az építési 
célú termék adott célra való megfelelőségét 
igazolják. A vizsgálatokon alapuló engedélyt 
az ÉMI adja ki. 

BM-GKM-KvVM  Belügyminisztérium - Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium - 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

CAS szám A vegyi anyagok (kémiai elemek, 
vegyületek) azonosítására használt 
Chemical Abstracts Service regisztrációs 
szám. Egy molekula izomerjei különböző 
regisztrációs számot kapnak. (A CAS az 
American Chemical Society által 
üzemeltetett intézmény, székhelye 
Columbus Ohio, USA.) Jelenleg mintegy 26 
millió anyag szerepel a regiszterben, és 
naponta kb. 4000 új bejegyzéssel bővül. 

DIN Német Szabványosítási Intézet rövidítése 
(Deutsches Institut für Normung). A rövidítés 
a német nemzeti szabvány megjelölésére 
szolgál. 

EINECS szám Az 1981. szept. 18-án az Európai Közösség 
piacán jelen lévő valamennyi anyagot 
tartalmazó Létező Kereskedelmi Vegyi 
Anyagok Európai Jegyzéke (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances) Az EINECS-ben szereplő 
valamennyi anyag rendelkezik azonosító 
kóddal (röviden EC számmal). Az első 

http://www.b-m.hu/
http://www.gm.hu/
http://www.gm.hu/
http://www.ktm.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegy%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemical_Abstracts_Service&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Chemical_Society&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohio,_USA&action=edit&redlink=1
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azonosító kód a 200-001-8, a számozás ettől 
indul. 

ÉME Építőipari Műszaki Engedély. A 
dokumentummal az építési célú termék adott 
célra való megfelelőségét igazolják. „Az 

építési termékek műszaki követelményeinek, 

megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 

hozatalának és felhasználásának részletes 

szabályairól” szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-

KvVM együttes rendelet alapján készült, 
vizsgálatokon alapuló engedélyt az ÉMI adja 
ki. 

ÉMI  Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. Építési termékek és 
szerkezetek vizsgálatára, minősítése 
szakosodott magyar intézet. 

EN Európai Szabvány (European Norm). Az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
koordinált szabványosítási rendszer. Célja a 
vállalkoást segítő európai kereskedelmi 
akadályok felszámolása az európai ipar és a 
fogyasztók számára. Feladata, hogy 
elősegítse az európai gazdaság globális 
kereskedelmi, az európai polgárok jólétének 
és a környezeti értékinek megőrzését. A 
szervezetnek tagja 31 van. Egy közös 
szabvány érdekében az összes 
tagországban a kidolgozott EN szabvánnyal 
ellentétes minden nemzeti szabványt 
visszavonják, és így elérhetik, hogy a 
termékek sokkal szélesebb piacokra is 
eljussanak és ezáltal sokkal alacsonyabb 
fejlesztési és tesztelési költségek 
jelentkeznek. 

ENSZ Az Egyesült Nemzetek Szervezete, röviden 
ENSZ (angol rövidítése UN(O) franciául és 
spanyolul ONU) nemzetközi szervezet, 
amely az államok közti együttműködést 
hivatott elősegíteni a nemzetközi jog és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_szervezet
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biztonság, a gazdasági fejlődés, a szociális 
ügyek és az emberi jogok terén, valamint a 
világbéke elérésében. A második 
világháború után, 1945-ben a Népszövetség 
utódjaként azzal a céllal alapították, hogy 
megelőzzék a háborúkat és lehetőséget 
adjanak az országoknak problémáik 
megtárgyalására. A tagországok száma 
jelenleg 192, beleértve csaknem az összes 
elismert független államot. A nemzetközi 
területnek számító New York-i székházából 
az ENSZ különleges ügynökségei anyagi és 
közigazgatási ügyekről döntenek. 

ESzCsM-FVM-KvVM Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium -Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium - 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

ETA Az Európai Műszaki Engedély (European 
Technical Approval). Az ETA-t az Európai 
Unió tagállamai által létrehozott, a jóváhagyó 
szervezeteket összefogó, az építési termék 
irányelv rendelkezései szerint alapított 
szervezet, a Műszaki Engedélyezés Európai 
Szervezete (EOTA) adja ki. 

ETAG Ezek útmutatók, amelyeket a Műszaki 
Engedélyezés Európai Szervezete European 
(Organisation for Technical Approvals, 
EOTA) Munkacsoport állított össze. Az 
építésben használt készletek (alkatrészek, 
szerkezetek) teljesítőképességi 
követelményeit, a teljesítőképesség 
vizsgálatára használt igazolási módszereit, a 
rendeltetésszerű felhasználás során 
tanúsított teljesítőképességének értékelési 
módszereit, és a készletek feltételezett 
tervezési és építményekbe történő 
beszerelési feltételeit állapítják meg. Azokkal 
az épületként értékesített, ipari úton készített 
készletekkel foglalkoznak, amelyek 
sorozatgyártásra szánt, előre tervezett és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_jogok
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9psz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_tag%C3%A1llamai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_tag%C3%A1llamai
http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
http://www.eum.hu/
http://www.fvm.hu/
http://www.fvm.hu/
http://www.ktm.hu/
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előre-gyártott alkotóelemekből állnak. Ezek 
az ilyen készlet tartalmával kapcsolatos 
minimális követelményeket határozzák meg. 

ETTSZ A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat 

GHS Tágabb értelemben a GHS, vagyis a Vegyi 
Anyagok Osztályozásának és 
Címkézésének Globálisan Harmonizált 
Rendszere az ENSZ új besorolási 
rendszere. Szűkebb értelemben az anyagok 
és keverékek (korábban: készítmények) 
osztályozását, címkézését és csomagolását 
szabályozó rendelet, az 1272/2008/EK 
számú rendelet, amelyet az Európai 
Parlament és a Tanács 2008. december 16-
án fogadott el. Az Európai Közösség minden 
tagállamára érvényes szabályozás 2009. 
január 20-án lépett hatályba és egy átmeneti 
időszakot követően a jelenleg érvényben 
lévő osztályozási, címkézési és csomagolási 
irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) 
helyébe lép. A célja, hogy a veszélyes 
anyagok azonosítása és a felhasználók 
informálása a veszélyekről a biztonsági 
adatlapon és a címkén feltüntetett 
standardizált szimbólumok és mondatok 
segítségével.  

KöM-EüM Környezetvédelmi Minisztérium - 
Egészségügyi Minisztérium 

RAL Holzschutzmittel A RAL név az 1927-ben létrehozott német 
Reichsausschuß für Lieferbedingungen und 
Gütesicherung (szállítási feltételek és 
minőségbiztosítás állami bizottsága) névből 
számazik (nem tévesztendő össze a 
Rutherford Appleton Laboratory, RAL-lal). A 
Minőségi Faanyagvédőszer Egyesület  
égisze alatt Minőségbiztosítási és Tanúsító 
Szövetség Német Intézetét hoztak létre 
1984-ben. A faanyagvédőszerek esetén RAL 

http://www.ktm.hu/
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minőségjele azt jelenti, hogy a felhasználó 
biztos lehet abban, hogy az ilyen jellel 
rendelkező faanyagvédőszerek 
hatékonysági és egészségügyi szempontból 
egyaránt megfelelnek a szigorú hivatalos 
követelményeknek. 

 REACH A REACH rendszert az Európai Vegyianyag-
ügynökség (ECHA) kezeli. Az ügynökség, 
melynek székhelye a finnországi Helsinkiben 
található, fogja majd össze a vegyi anyagok 
regisztrálására, értékelésére, 
engedélyezésére és korlátozására irányuló 
folyamatokat annak érdekében, hogy ezek 
egységesen menjenek végbe az Európai 
Unió egész területén. A REACH 
(registration, evaluation, authorisation, 
restriction) betűszó által jelzett folyamatok 
célja, hogy kiegészítő információkkal 
szolgáljanak a vegyi anyagokról, biztosítsák 
azok biztonságos használatát és egyúttal az 
európai vegyipar versenyképességét. 
Döntéseinek meghozatala során az 
ügynökség a rendelkezésére álló 
legmegbízhatóbb tudományos és technikai 
adatokat és társadalmi-gazdasági 
információkat veszi majd figyelembe. Az 
ECHA vegyi anyagokkal kapcsolatos 
tájékoztatást, illetve technikai és 
tudományos tanácsadást is biztosít. A 
lehetséges vizsgálati lehetőségek felmérése 
és jóváhagyása révén az ügynökség 
minimálisra kívánja csökkenteni az 
állatkísérletek számát. 

ÜBERWACHT ”Ű” Azon építőipari termékek jelülésére szolgál, 
amelyek a német Építési Szabályzatban 
közzétett műszaki előírásoknak megfelelnek, 
vagy amelyek alkalmazása általános építés-
felügyeleti engedélyhez, általános építés-
felügyeletivizsgálati tanúsítványhoz, vagy 
eseti engedélyhez kötött. Az ilyen termének 
„Ü” jellel vannak ellátva. 
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VOC Illékony szerves vegyületet (Volatile Organic 
Compound) A 25/2006. (II. 3.) 
Kormányrendelet az „Egyes festékek, lakkok 
és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról”. Ez a jogszabály előírja, 
hogy 250°C alatti  forráspontú festékek, 
lazúrok, forgalmazását az arra 
kötelezetteknek a Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalban engedélyeztetni 
kell, és kvótát kell kérni a forgalmazáshoz. 

 


