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Rövidítésjegyzék 

 
DP – Polimerizáció foka (Degree of Polimerisation) 

ASE – zsugorodás csökkentő hatékonyság (Anti Swelling Efficiency) [%] 

ENT – Egyensúlyi nedvességtartalom 

OHT – hőkezelés növényi olajokban (Oil Heat Treatment) 

σny: rostirányú nyomószilárdság [MPa] 

σhúz: rostirányú húzószilárdság [MPa] 

σhaj: hajlítószilárdság [MPa] 

w: ütő-hajlító szilárdság [J/cm
2
] 

ρe,u: légszáraz sűrűség a hőkezelés előtt, illetve után [g/cm
3
] 

Dh,s: vonalas dagadási érték (húr, sugár) [%] 

Kdh,s: Dagadási együttható (húr, sugár) 

Ad: dagadási anizotrópia 

Uφ: adott klímafokozathoz tartozó egyensúlyi nedvességtartalom [%] 

UT: adott időponthoz tartozó nedvességtartalom [%] 

SU-T: a párafelvétel sebessége az adott vizsgálati szakaszban [% / h] 

ENT: egyensúlyi nedvességtartalom [%] 

SENT: ENT-hányados [%] 

L*: világossági tényező [%] 

a*: vörös színkoordináta 

b*: sárga színkoordináta 

C*ab: színtelítettségi jellemző 

L*: az L* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

a*:az a* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

b*: az a* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

C*ab: a színtelítettség változása a kiindulási állapothoz képest 

E*ab: színinger különbség  



6 
 

1. Bevezetés 
A faanyag egy sejtesen felépülő porózus anyag, aminek a sejtfalai több 

rétegre strukturáltak úgy, hogy az élő fában minden rétegnek megvan a maga 

szerepe. Ebből a tökéletes sejt- és rétegszerkezetből adódnak a faanyag 

nagyszerű tulajdonságai a szilárdság és keménység tekintetében, a 

sűrűségéhez viszonyítva. A faanyag porózus könnyűszerkezeténél fogva 

meg van a lehetőségünk a lehető legkevesebb anyagfelhasználás mellett a 

legjobb mechanikai tulajdonságok elérésére. 

 Kémiailag nézve a faanyag egy rendezetlen polimer – láncmolekulák 

komplex kapcsolódása. Szálas cellulóz, hemicellulóz és lignin a fő 

alkotóelemei. A cellulóz és hemicellulóz molekuláknak meghatározott 

struktúrájú a felülete, hidroxil csoportok találhatók rajta. Ezek a csoportok 

’vonzzák’ a vizet, anélkül, hogy erősen megkötnék. Ha tehát a faanyagban 

sok szabad hidroxil - csoport van, fellép a zsugorodás – dagadás jelensége, 

valamint a farontó gombák is a hidroxil - csoportokon keresztül támadnak. 

 A mérsékelt övi, európai fafajok közül nagyon kevés van, amelyik 

kültéri, nedves helyen történő felhasználásra alkalmas lenne. Említésre méltó 

lehet az akác, a tölgy, a vörösfenyő, esetleg a duglászfenyő. A kültéri 

felhasználásra alkalmas faanyagok iránti keresletet kielégítésére olyan 

természetes formájában nem ellenálló faanyagokat használnak fel, mint 

például a lucfenyő, amit az ellenálló képesség növelése érdekében 

különböző vegyszerekkel kezelnek, ami azonban környezetvédelmi 

szempontból jelentős hátrány. Egy másik alternatíva a természetes ellenálló 

képességgel rendelkező trópusi fafajok alkalmazása, ez azonban 

természetvédelmi szempontból szintén nem szerencsés megoldás. Ennek 

oka, hogy ezek az alapanyagok általában nem tervszerű erdőgazdálkodásból, 

hanem az egyébként is veszélyeztetett esőerdőkből származnak. Ezen 

okoknak is köszönhetően – természetesen a faanyag alapvető 

tulajdonságaitól eltérő technológiai és felhasználási igények mellett – egyre 

nagyobb mértékben jelentek meg a faanyagot helyettesítő anyagok, mint 

például műanyagok, fémek vagy a beton. Ezen anyagok hátránya a 

faanyaggal szemben, hogy az előállításuk jelentős környezetterhelést jelent. 

Ahhoz, hogy az arra természetes módon alkalmatlan fafajokat kültérben is 

használni lehessen, modifikálni kell őket. 

A faanyagmodifikáció régóta tárgya a faanyagtudományoknak, kiemelt 

fontosságot azonban elsősorban az elmúlt évtizedben kapott. 

Meghatározására több definíció létezik, de legjobban talán az alábbi kettő 

foglalja össze a lényegét: 

1: „A faanyag modifikációja magában foglalja a kémiai, biológiai és 

fizikai behatásokat az anyagon, amelyek a kémiai összetétel maradandó 

megváltozását okozzák, a kívánt tulajdonságok javulását eredményezve. A 

modifikált faanyag azonban a termék életciklusának végén a 
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megsemmisítéskor nem okoz nagyobb környezetterhelést, mint a kezeletlen 

anyag.” (Hill 2006)  

2: „Olyan módosító eljárás, mely megváltoztatja a faanyag konstitúcióját, 

azzal a céllal, hogy a felhasználás szempontjából a fa előnyös tulajdonságait 

növelje, és új termékeket állítson elő.” (Bosshard 1984) 

A faanyagnál ez elsősorban a vízfelvétel mérséklését, és ehhez szorosan 

kapcsolódva a tartósság javítását jelenti. Ennek elérésére az alábbiak a fő 

irányzatok (Németh 2007): 

 Kémiai módosítás: a fa polimerjeinek reakciói kémiai reagensekkel, 

 Termikus módosítás: a faanyag irányított hődegradációja, 

 Felületi módosítás: kémiai, fizikai, biológiai hatásra a fa felületi rétegei 

változnak, 

 Impregnálás inert anyagokkal. 

 

A különböző változtatások azonban minden esetben járnak negatív 

mellékhatásokkal is, tehát a felhasználásnak megfelelően kell kiválasztanunk 

az alkalmazandó eljárást. Napjainkban a leginkább alkalmazott módosító 

eljárás a faanyagok hőkezelése különböző módokon, így a tudományos 

kutatómunka is előtérbe helyezte a faanyag viselkedésének vizsgálatát hő 

hatására. A fokozott érdeklődést a hőkezelt faanyag iránt jól mutatja az 1. 

ábra. Eszerint az éves európai hőkezelt faanyag előállítás 1995-től 2004-ig, 

gyakorlatilag nulláról fokozatosan 55000 m
3
-re emelkedett (Scheiding 

2004). Az azóta eltelt időszakról csak a 2007-es illetve 2010-es adat áll 

rendelkezésre, azonban jól érzékelteti az ágazat fejlődését, hogy 2007-re 

131000, majd 2010-re közel 300000 m
3
-re emelkedett az Európában 

előállított hőkezelt faanyag mennyisége (Boonstra, 2008; Négrié, 2012). 

A hőkezelés a faanyag módosítására nem új keletű eljárás. Már Tiemann 

1920-ban megmutatta, hogy a magas hőmérsékletű szárítás növeli a 

dimenzióstabilitást. Több próbálkozás is történt a hőkezelt faanyag piaci 

bevezetésére, ezek azonban nem jártak sikerrel, valószínűleg a nagy 

mennyiségben rendelkezésre álló jó minőségű faanyag miatt. Ezek voltak pl. 

a Lignostone – Kollmann, 1936; a Staypack – Seborg et al., 1945; 

Staybwood – Stamm et al., 1946. Azonban a hőkezelést a későbbiekben sem 

felejtették el, többen is foglalkoztak ezzel az eljárással, pl. Seborg et al. 

(1953), Kollmann és Schneider (1963), Kollmann és Fengel (1965), Noack 

(1969), Fengel (1966a, b), D’Jakonov és Konepleva (1967), Burmester 

(1973, 1975), Rusche (1973a, b), Giebeler (1983), Hillis (1984). 
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1. ábra A hőkezelt faanyag előállításának alakulása Európában 

 

Az érdeklődés a különböző hőkezelések iránt azonban megnőtt az utóbbi 

egy-két évtizedben. Ennek oka nyilvánvalóan a nagy ellenálló képességű 

trópusi fafajok állományának jelentős csökkenése, valamint a növekvő 

elvárás és igény a vegyszermentes faanyagvédelem iránt, állami és 

fogyasztói részről egyaránt. Európában öt eljárás terjedt el leginkább. A finn 

Thermowood, a holland Plato Wood, a német OHT (Oil Heat Treatment) 

valamint a francia Perdure és Retification. Ezek az elnevezések gyakran egy 

terméket is jelölnek, a nemzetközi irodalomban azonban ezek az elnevezések 

terjedtek el az eljárással kapcsolatban is. Az alapvető technológiai 

paraméterek minden hőkezelő eljárásnál azonosak (kezelési hőmérséklet és 

idő, felfűtés és lehűtés paraméterei), azonban az alkalmazott atmoszféra 

eltérő. Ez a jellemző alapvetően meghatározza a végeredményt, ezért az 

említett eljárások legfőbb eltéréseként is ez adható meg. A Thermowood 

eljárás során alkalmazott hőkezelő közeg magas nyomású gőz (telített), a 

Plato Wood-nál a faanyag magas hőmérsékletű főzését légköri nyomású 

gőzben történő kezelés követi, az OHT-nél növényi olaj, a Perdure-nél 

levegő, a Retification-nál pedig nitrogén. Mindezek mellett léteznek 

eljárások, melyek vákuumot alkalmaznak a kezelés során. Általában minden 

eljárásnál törekednek a levegő oxigénjének valamilyen módon történő 

kizárására, ennek is köszönhető a különböző hőkezelő közegek elterjedése. 

Az egyes közegek (levegő, nitrogén, telítetlen vagy telített gőz, növényi 

olajok) fajhője jelentősen eltér, aminek köszönhetően a faanyag sikeres 

hőkezeléséhez is eltérő időtartam szükséges. Ezt a tényezőt figyelembe véve 
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a növényi olajokban végzett hőkezelés tekinthető a leggyorsabb eljárásnak, a 

kezelés ideje általában nem haladja meg a 8 órát, szemben a más hőátadó 

közeget alkalmazó technológiák 10-20 óra közötti hőntartási időivel (Esteves 

és Pereira 2009).   

A különböző hőkezelő eljárások lehetőséget teremtenek olyan fafajok 

felhasználhatóságának növelésére, amelyeket a mai napig csak szűk 

felhasználási területen alkalmaznak. Magyarországon elsősorban a 

különböző ültetvényes fafajok sorolhatók ide, mint például az akác (Robinia 

pseudoacacia) és a különböző nemesnyár fajták (Populus × euramericana). 

Különösen ez utóbbiak érdemelnek nagyobb figyelmet, hiszen nagy 

mennyiségben állnak rendelkezésre, felhasználásuk azonban csak néhány 

területre korlátozódik (elsősorban láda- és raklapgyártás, rétegeltlemez 

gyártás, farost- és forgácslapgyártás, fatömegcikkek). Tulajdonságaik 

javításával azonban felhasználási területük bővülhet, ezáltal értékesebb 

faanyagok kiváltására is alkalmassá válhatnak. Éppen ezért esett a választás 

a hazai nyártermesztésben talán legfontosabb Pannonia-nyár (Populus × 

euramericana cv. Pannonia) faanyagának nemesítésére növényi olajokban 

végzett hőkezeléssel. A különböző olajok vizsgálatát az indokolja, hogy a 

faanyagban rendkívül változatos kémiai átalakulások mennek végbe az 

eljárás során. Ezekkel kapcsolatban felmerült, hogy a részben eltérő kémiai 

összetételű olajok eltérő módon befolyásolhatják őket. 

A faanyagok hőkezelésével kapcsolatos szakirodalom részletes és átfogó 

képet nyújt az egyes hőkezelő eljárások faanyagra gyakorolt hatásáról, 

azonban több előnyös tulajdonsága ellenére feltűnően kevés információ áll 

rendelkezésre a faanyagok növényi olajban végzett hőkezelésével 

kapcsolatban. Ez azért is érdekes, mert az eljárás ipari alkalmazása is 

megvalósult már Németországban (Menz Holz). Az eljárás egyik fő előnye, 

hogy rendkívül intenzív, és ennek köszönhetően gyors eljárásról van szó. A 

különböző irodalmakban említett, és az iparban alkalmazott más eljárások 

egyaránt hosszú lefolyású felfűtési és hűtési ciklusokat alkalmaznak, az 

említett eljárás során azonban a faanyag közvetlenül a forró olajba kerül, 

majd onnan hűtés nélkül kerül ki szobahőmérsékletre. A hosszú felfűtési és 

hűtési ciklusokat a faanyag kímélése miatt alkalmazzák, hogy elkerüljék a 

repedések kialakulását, valamint a különböző deformációkat. Nyár 

faanyagnál, annak egyenletes szövetszerkezete, magas pórustérfogata miatt 

nem szükséges a fent említett ciklusok alkalmazása, mivel a tapasztalatok 

alapján semmilyen károsodás nem jelentkezik. Előkísérletek alapján a 

faanyag kiinduló nedvességtartalmának jelentős csökkentése sem szükséges 

nyár esetében. Más fafajokon (pl. tölgy, akác) is elvégzett előkísérletek 

alapján a faanyag magasabb kiinduló nedvességtartalma (6-8% felett) belső 

repedések kialakulásához vezethet, mivel az intenzív kezelés hatására 

jelentősen megnő a belső gőznyomás. Nyár esetében azonban nem lép fel 

hasonló jelenség, így a kezdeti nedvességtartalom jelentős csökkentése sem 
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szükséges. Fent említett okoknak köszönhetően a hőkezelés teljes ideje 

jelentősen lerövidíthető. A választott eljárás további előnye, hogy 

folyamatos üzem alkalmazása esetén a fűtőközeg és annak hője 

újrahasznosítható, így nem szükséges a teljes felfűtés minden ciklus során, 

elegendő az olaj folyamatos hőntartása. Más eljárásoknál a fűtőközeg és hője 

minden ciklus végén elveszik. 

A megfelelő felhasználási területek kiválaszthatóságának érdekében, 

olyan tulajdonságok vizsgálata került előtérbe, amelyek ezt a későbbiekben 

elősegítik. Természetesen szükséges a különböző szilárdsági jellemzőkre 

gyakorolt hatás feltárása, valamint a színjellemzők változásának leírása. 

Ezen információk ismeretében a műszaki illetve az esztétikai felhasználás 

alapjai biztosítottak. Faanyagról lévén szó mindenképpen szükséges a vízzel 

szembeni jellemzők részletes feltárása. A hőkezelő eljárások egyik alapvető 

célja minden esetben, hogy javítsa a gombakárosítókkal szembeni 

tartósságot, így érintőlegesen ennek vizsgálatára is sor került. Mivel 

felhasználási területként elsősorban kültéri alkalmazások jöhetnek szóba, 

fontos volt a kültéri kitettség vizsgálatok elvégzése. Ezek által tehát egy 

átfogó képet kaphatunk a növényi olajokban hőkezelt nyár faanyag 

fontosabb tulajdonságairól. Ennek szükségességét az indokolja, hogy a 

hőkezelés megváltoztatja a faanyag kémiai felépítését, ezáltal egy teljesen új 

anyaggal állunk szemben. A növényi olajokban végzett hőkezelések, ezen 

belül is a nyárra vonatkozó eredmények meglehetősen ritkák. Ennek 

megfelelően, az általam feltárt eredmények hasznosak lehetnek a 

későbbiekben, a gyakorlati felhasználás elősegítésében. Konkrét 

felhasználási példák kidolgozására, termékek tervezésére nem kerül sor, de a 

bemutatott eredmények ezt már lehetővé teszik a későbbiekben. 
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2. A faanyagok hőkezelésének tudományos 
előzményei 

2.1 A faanyag kémiai összetételének változása hő 
hatására 

2.1.1 A hő hatása a faanyagra 

A különböző ipari alkalmazások során használt hőkezelő eljárások sok 

tényezőben eltérnek egymástól, ami természetesen a kapott végeredményt 

befolyásolja. Ahhoz, hogy megértsük a végbemenő folyamatokat, minden 

tényezőt figyelembe kell vennünk, hiszen a faanyag, mint komplex 

makromolekulás rendszer, hő hatására rendkívül bonyolult, összetett kémiai 

és fizikai-kémiai változásokon megy keresztül. A lejátszódó változások 

elsősorban az összetett rendszer kémiai, fizikai, anatómiai felépítésétől - 

mint belső tényezőktől -, valamint az alkalmazott hőmérséklettől és 

nyomástól, a hőhatás idejétől, a rendszert körülvevő atmoszférától, mint 

külső tényezőktől függnek (Németh 1998). 

A belső tényezők közül talán a legfontosabb, hogy a faanyag szerves 

anyag, így a fő komponensek jellege, egymással való kapcsolata határozza 

meg a hő okozta változásokat. Jelentősen befolyásolhatják a lejátszódó 

folyamatokat a kis mennyiségben jelenlévő járulékos anyagok is, így 

iniciálhatnak vagy inhibeálhatnak egyes folyamatokat. Hasonló hatásúak 

lehetnek a faanyagban eredetileg jelenlévő vagy kezelés során bevitt 

szervetlen anyagok is. Fontos szerepet játszik a hő okozta átalakulásokban, a 

faanyagban jelenlévő víz, nedvességtartalom is. Befolyásolja a folyamatokat 

a faanyag anatómiai felépítettsége, fajlagos felülete és szemcsemérete is 

(Németh 1998). 

A külső tényezők közül a faanyagot körülvevő atmoszféra határozza meg 

a lejátszódó folyamatokat. Az inert gázatmoszféra vagy vákuum, a termikus 

bomlásfolyamatokat segíti, oxigén jelenlétében pedig oxidációs folyamatok 

játszódnak le főként. A vízgőz jelenléte mindkét atmoszférában a 

hidrolitikus folyamatokat segíti elő. Fontos szerepe van továbbá az 

alkalmazott hőmérsékletnek, a hőhatás idejének, illetve a hőmérséklet-

emelkedés sebességének (Németh 1998). 

A degradációs folyamatokat csak akkor értelmezhetjük helyesen, ha 

ismerjük az egyes komponensekre jellemző, és az egész rendszernél 

lejátszódó folyamatokat. Ezáltal tudjuk őket a kívánt irányba vinni, vagy 

éppen meggátolni (Csonkáné 2005). A növényi eredetű anyagok három fő 

alkotórésze a cellulóz, a poliózok és a lignin. E természetes polimerek hő 

hatására igen eltérően viselkednek. A poliszacharidok viszonylag szűk 

hőmérséklettartományban bomlanak, a cellulóz termikusan stabilabb, mint a 

poliózok. A lignin egy aromás gyűrűket tartalmazó térhálós polimer, 
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bomlása szélesebb hőmérséklettartományban megy végbe, mint a 

poliszacharidoké. A lignocellulózok termikus sajátságainak vizsgálatakor 

figyelembe kell vennünk, hogy a növényi mintákban jelenlevő egyéb 

komponensek (szervetlen ionok, extrahálható vegyületek) befolyásolják a 

természetes polimerek hőbomlását. A szervetlen alkotók katalizátorként 

hatnak, jelenlétükben a növényi anyagok bomlása alacsonyabb 

hőmérsékleten megy végbe, és a folyamat során keletkező szenes maradék 

mennyisége megnő. Az extrahálható komponensek illékonyságuknak 

köszönhetően a növényi anyag gyúlékonyságát befolyásolják (Mészáros 

2005). 

 

2.1.2. A poliózok hőbomlása 

A poliózok részaránya ugyan kisebb a fában, mint a cellulózé, a termikus 

bomlás során mégis jelentős a szerepük. Termikus bomlásuk követése, 

kémiai szerkezetük összetettsége és sokfélesége miatt nehéz feladat. A 

polióz frakció bomlása két szakaszra bontható. Az összetételtől függően 

190-227°C-ig tartó, kismérvű bomlással járó első, és az afeletti, nagymérvű 

hőbomlással járó második szakaszra. A polióz frakció intenzív endoterm 

bomlása inert atmoszférában 210-220°C-on indul, majd ezt követi egy 

exoterm szakasz 290°C körül jelentkező maximummal. Oxidatív 

atmoszférában a bomlásfolyamatok alacsonyabb hőmérsékleten indulnak 

(Németh 1998). 

A fában hő hatására növekszik a teljes polióz mennyisége (a cellulóz 

bomlása miatt), a polióz frakciók közül a polióz-B mennyisége nő, a többié 

csökken. Az egyes polióz komponensek hővel szembeni viselkedése eltérő. 

A legstabilabb a xilán, a legkevésbé stabilak a galaktánok és a 

poligalakturonsavak. A hőmérséklet emelésével egyre inkább előtérbe kerül 

a depolimerizáció (Németh 1998). A poliózok jellemző bomlástermékei a 

furfurol, illetve további furánszármazékok. A furánszármazékok mind 

dehidratációs, mind gyökös mechanizmusú depolimerizációs folyamatban 

keletkezhetnek. A furfurol és az átmeneti származékok levulinsavvá, illetve 

valeriánsav-származékokká bomolhatnak. A hexozánok jellegzetes 

bomlástermékei a mukonsav és származékai (Fengel és Wegener 1989). Faix 

et al. (1991) azonban lucfenyő faanyag 450°C-ig végzett pirolízise során a 

poliszacharidok 104 különböző bomlástermékét különítették el 

gázkromatográfiás és tömegspektrometriás módszerrel, amelyek közül több 

vegyület ismeretlen volt. 

A faanyag fő alkotói közül a poliózok a legérzékenyebbek a hőre (Alén et 

al. (2002). A degradáció deacetilezéssel kezdődik, a 2-es illetve a 3-as 

helyen észterkötésben lévő acetilcsoport lehasadásával, ecetsav keletkezése 

közben. A faanyag hőkezelése során folyékony és gáznemű anyagok is 

keletkeznek. A folyékony anyagok 200-300°C között szinte kizárólag víz és 
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ecetsav, kis mennyiségű hangyasav, furfurol és metanol.A felszabaduló 

ecetsav pedig katalizátorként hat a depolimerizációra, így tovább növeli a 

poliszacharidok leépülését (Tjeerdsma et al. 1998b; Sivonen et al. 2002; 

Nuopponen et al. 2004a; Militz 2002). Ez a degradáció formaldehid, furfurol 

és egyéb aldehidek kialakulását okozza (Tjeerdsma et al. 1998b). 

Dehidratációs folyamatok játszódnak le, ezáltal a hozzáférhető hidroxil-

csoportok száma is csökken, valamint észterifikációs reakciók is 

előfordulnak magasabb hőmérsékleten, a kialakult észterek pedig főleg a 

ligninhez kapcsolódnak. 

A folyékony és gáznemű anyagok keletkezéséért egyaránt a 

hemicellulózok felelősek elsősorban (Tjeerdsma et al. 1998b). Az ecetsav a 

xilózok acetil gyökeinek termolízise során jön létre; a hangyasav 

glükózláncok karboxil-csoportjaiból alakul ki, a furfurol pedig xilózok 

dehidratációja során (Sivonen et al. 2002). 

A szénhidrátok aránya csökken a hőkezelés intenzitásával és függ a 

fafajtól (Zaman et al. 2000; Kocaefe et al. 2008). A fafajok közti eltérés 

minden esetben az eltérő hemicellulóz tartalommal magyarázható, amely 

érthető is, figyelembe véve, hogy ez az összetevő roncsolódik legnagyobb 

mértékben a hőkezelések hőmérséklettartományában (Esteves et al. 2008b; 

Jämsä és Viitaniemi 2001; Esteves et al. 2007b) (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra Kezeletlen és 230°C-on különböző ideig kezelt faanyag kémiai 

összetétele 

(Esteves et al. 2008b) 

 

2.1.3. A cellulóz hőbomlása 

A cellulóz hőbomlása több párhuzamos és versenyző reakcióból áll, 

kémiai homogenitása ellenére. Fontos szerepe van a belső tényezőknek, azaz 

a cellulóz jellegének, kristályossága mértékének, polimerizációs fokának, 

tisztaságának. A cellulóz hőbomlását egy inicializáló lépés, az „aktív 

cellulóz” keletkezése vezeti be. Ez bomlik el két elsőrendű reakció során. Az 

egyikben illékony anyagok, cukoranhidridek képződnek, a másikban szén és 

gáz alakú termékek. 

300°C alatt lejátszódik a cellulóz depolimerizációja, melynek során 

viszonylag gyorsan 200-400-as DP értékig csökken. Ezután a polimerizációs 
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fok viszonylag stabil marad. A kötéshasadás vízlehasadással, karbonil-, 

karboxil- és hidroperoxid- csoportok képződésével jár, melyek bomlása 

viszont széndioxidot és szénmonoxidot eredményez. 

A cellulóz bomlása inert atmoszférában 300°C-ig lassú, felette azonban 

gyors, és 390°C-ig lejátszódik. A bomlás endoterm, a végén azonban 

megfigyelhető egy exoterm lépés is, amit a bomlástermékek polimerizációja, 

illetve polikondenzációja okoz. Oxidatív atmoszférában a folyamat korábban 

indul, és a fő bomlásfolyamat exoterm. Az oxidáció a maradék teljes 

oxidációjával fejeződik be 410-500°C között (Németh 1998). 

A cellulóz hőbomlása lejátszódhat homolitikus és heterolitikus 

reakcióban is, az első iniciálási reakció azonban mindkét esetben a C-1 és az 

oxigénatom közti glikozidos kötés szakadása. Általános feltételek mellett 

mindkét reakció lejátszódhat. A dehidratálást diszproporcionálási, 

dekarboxilezési, dekarbonilezési folyamatok követik. 

A heterolitikus lépésben nukleofil folyamatban a glikozidos kötés mozdul 

el a gyűrű valamelyik hidroxilcsoportjára, cukoranhidridek képződése 

közben, ami leggyakrabban levoglükozán (1,6-anhidrid). A keletkező 

cukoranhidridek viszonylag stabil vegyületek, magas hőmérsékleten azonban 

elbomlanak a cukoregységek, faszén és kismolekulájú illékony termékek 

keletkezése közben. Dehidratáció lejátszódása esetén a kezdeti termékek 5 és 

6 szénatomos vegyületekké dehidratálódnak, furán- és piránszármazékok 

keletkeznek. A cellulóz bomlása homolitikus hasadással, gyökös 

mechanizmuson keresztül is indulhat. A keletkező gyökök stabilabbak, mint 

a glikozidos bomlásból származók, de dehidratálási és degradációs lépések 

során kátrányos termékekké alakulnak (Németh 1998).  

A cellulóz kevésbé érzékeny a hőre, mint a hemicellulózok, feltehetően 

kristályos természetének köszönhetően. A cellulóz kristályos jellegének 

változásával kapcsolatban nagyon eltérő adatok állnak rendelkezésre. Több 

kutató szerint a cellulózra a 260°C-os hőkezelés sincs hatással (Bourgois és 

Guyonnet 1988; Yildiz et al. 2006).Mások szerint azonban a cellulóz 

kristályos jellege erősödik az amorf cellulózrészek degradációja által, ami a 

vízmolekulák csökkent hozzáférését eredményezi a hidroxil csoportokhoz 

(Wikberg és Maunu 2004; Bhuiyan és Hirai 2005; Boonstra és Tjeerdsma 

2006). 

A cellulóz kristályos jellege a hőmérséklet hatására változik. 200°C-ig a 

kristályos jelleg erősödik az amorf részek degradációjának köszönhetően 

(Fengel és Wegener 1989; Sivonen et al. 2002). A cellulóz kristályosságának 

változása összetett folyamat, melyet sok tényező befolyásol. A kristályos 

jelleg változásának mértékében legfontosabb szerepe az alkalmazott 

közegnek, hőmérsékletnek és időnek van. 

A kristályosság mértékértékének változása nem függ össze a 

kristályméret változásával, azaz a degradáció heterogén módon zajlik le (3. 

ábra). Egyes cellulózkristályok bomlása teljesen végbemehet addigra, mire 
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másoké még éppen csak kezdődik, vagy meg sem kezdődött. 200°C-ig a 

sejtfal magas fokú anizotrópiát mutat, azonban a poliózok bomlása miatt a 

cellulóz mikrofibrillák átrendeződnek 225°környékén. 250-275°C között 

megkezdődik a cellulóz mikrofibrilláinak leépülése. Csökken, majd meg is 

szűnik a cellulóztöredékek rendezettsége, és megkezdődik a ligninben 

gazdag részek fokozott leépülése is. 340°C környékén a cellulóz kristályos 

jellege inert atmoszférában megszűnik, a kristályos szerkezetek eddig a 

hőmérsékletig felbomlanak, aminek teljes izotrópia a következménye 

(Zollfrank és Fromm 2009). 
 

 
3. ábra A sejtfal cellulóztartalmának feltételezett szerkezeti átalakulása hő 

hatására 

(Zollfrank és Fromm 2009) 

 

2.1.4. A lignin hőbomlása 

A hővel szemben legellenállóbb komponensnek a lignint nevezhetjük a 

fában, annak ellenére, hogy már relatív alacsony hőmérsékleten is 

végbemegy néhány degradációs folyamat, különböző fenolos végtermék 

keletkezése mellett (Sandermann és Augustin 1964).  A nagyobb 

lignintartalom növeli a fa hővel szembeni ellenálló képességét, mivel 

viszonylag nagyobb hőstabilitása mellett a homolitikus bomlásakor 

keletkező stabil gyökök gyökakceptor jellege is befolyással van a termikus 

hatásra lejátszódó folyamatokra, elsősorban az oxidatív atmoszférában 

végbemenő reakciókra (Nassar és McKay 1984; Schmidt et al. 1995). 

A lignin termikus hatásra bekövetkező degradációja a lignin molekuláris 

és molekulás felépítettségének bonyolultsága mellett jelentős mértékben a 

lignin izolálási módjától is függ. Egy kíméletes izolálási eljárással nyert 

lignin bomlása már 150-160°C-on elindul, míg egy kondenzáltabb állapotú 

lignin csak 200
o
C felett kezd el degradálódni. A ligninben lejátszódó kémiai 

folyamatok a ligninmonomerek közti nagyszámú kapcsolódási forma miatt 

igen sokrétűek. A homolitikus és heterolitikus bomlásfolyamatokat 

polimerizációs folyamatok is kísérik. Legkönnyebben az éterkötések 

hasadnak, 150-270°C között. Alacsony hőmérsékleten megy végbe továbbá 
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az alkoholos hidroxilcsoportok dehidratációja. A C-C kötések nagyobb 

aktiválási energiaigényűek, a legnehezebben pedig az aromás gyűrű hasad 

(Németh1998). 

A faanyag lignintartalmának aránya nő a hőkezelés során (Bourgois és 

Guyonnet 1988; Zaman et al. 2000). Azonban meg kell jegyezni, hogy a 

hagyományos módszerekkel meghatározott lignintartalom hőkezelt faanyag 

esetén feltehetőleg nem tiszta lignin, mivel végbemennek polikondenzációs 

reakciók a sejtfal többi alkotójával, ami további keresztkötések 

kialakulásához vezet, ez pedig látszólag növeli a lignintartalmat (Tjeerdsma 

és Militz 2005; Boonstra és Tjeerdsma 2006; Esteves et al. 2008b). 

Annak ellenére, hogy a lignin százalékos aránya nő a hőkezelés során, a 

lignin bomlása megkezdődik már a folyamat elején (200°C alatt), bár a 

poliszacharidokénál jóval kisebb mértékben (Windeisen et al. 2007; Esteves 

et al. 2008b). Úgy vélik, hogy a bomlás során keletkező savak járulnak 

hozzá a lignin hidrolitikus bomlásához alacsonyabb hőmérsékleten. További 

hevítés a bezolgyűrű oldalláncainak lehasadásához majd a reaktív 

benzolgyűrűk és a szabad aldehidek reakciójához, kondenzációs reakciókhoz 

(Tjeerdsma et al. 1998b) és a hidrofil tulajdonság csökkenéséhez vezet 

(Fengel és Wegener 1989). A gvajacil egységek 165°C alatt degradálódnak, 

a sziringil részek azonban kevésbé érintettek ezen a hőfokon. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy az aromás gyűrűhöz kapcsolódó metoxil-csoport 

termikus stabilitást eredményez. A sziringil/gvajacil arány növekedése is 

megfigyelhető a hőmérséklet emelkedésével a lignin hevítése során. (Sarni et 

al. 1990). 

A hőmérséklet és a hőntartási idő hatása komplex ligninnél, egymással 

szorosan összefügg. (Kürschner és Melcerová 1965). Bourgois et al. (1989) a 

4. ábra szerint határozták meg a lignin esetében a hőmérséklet és kezelési idő 

összefüggéseit. A hőmérséklet és idő paraméterek együttes hatása a 

folyamatokra markánsan jelentkezik, a domináló faktor azonban a 

hőmérséklet (Kraus 2003). 

A metoxiltartalom csökken a hőkezelés hatására, és az új reakcióképes 

felületek az aromás gyűrűn újabb kondenzációs reakciókhoz vezethetnek 

(Kotilainen et al. 2000; Tjeerdsma és Militz 2005; Nuopponen et al. 2004a; 

Tjeerdsma et al. 1998b; Wikberg és Maunu 2004; Sivonen et al. 2002). 

200°C felett a szabad gyökök mennyiségének jelentős növekedését is 

kimutatták. Ezeket a változásokat az aromás gyűrűk összekapcsolódási 

reakcióinak lehetőségével magyarázható, ami a lignin hálózatos 

szerkezetének alaposabb térhálósodásához vezet (Sandermann és Augustin 

1964; Sivonen et al. 2002). 
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4. ábra A hőmérséklet és kezelési idő hatása a lignin hőbomlására 

(Bourgois et al. 1989) 

 

A fa plaszticitásának változása a magasabb hőmérsékleten, hidrolízis által 

végbemenő lignin és szénhidrát kötések bomlásával magyarázható, mely 

folyamatok párhuzamosan futnak a nem szénhidrátokhoz kötött ligninrészek 

depolimerizációjával. Ezek a kapcsolatok egyrészről lehetnek éteres 

jellegűek, amikor vagy a fenolos, vagy az alifás hidroxil-csoportok reagálnak 

a szénhidrátok hidroxil-csoportjaival. Másrészről lehetnek acetál, illetve 

félacetál jellegűek, amikor a fenil-propán maradékok karbonilcsoportjai 

reagálnak a szénhidrátok hidroxil-csoportjaival. Ezért hőkezeléskor a víz 

jelenléte a lignin bomlásánál fontos szerepet játszik (Runkel 1951) 

 

2.1.5 A járulékos anyagok hőbomlása 

A makromolekulás anyagok mellett a faanyag kis molekulatömegű, 

rendszerint vízben vagy szerves oldószerben könnyen oldódó vegyületeket is 

tartalmaz, a főkomponensekhez képest viszonylag kis mennyiségben (száraz 

fára vonatkoztatva általában 2-10 tömegszázalék). Ezen anyagok nem a 

mechanikai tulajdonságokat befolyásolják, hanem a színt, szagot és 

tartósságot (Németh 1997). A járulékos alkotórészek kémiai felépítésük 

alapján csoportosíthatóak (Molnár 1999): 

 

 fenolos gesztanyagok (fenolok, lignánok, flavonoidok, tanninok, 

sztilbének), 

 gyanták és terpének, 

 egyéb járulékos anyagok (cukrok, zsírok, viaszok, ciklitek, alkaloidok, 

szuberin). 
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A járulékos alkotórészek közül az aromás szerkezetűek, elsősorban a 

tanninok mérsékelt hőmérsékleten (140-190
o
C) stabilizálják a fát a hőhatás 

ellen mind oxidatív, mind inert atmoszférában. E komponensek is a stabil 

gyökképződésen keresztül hatnak, mint antioxidánsok, illetve mint a 

depolimerizációs folyamatok inhibitorai. A terpének, gyanták és olajok az 

előző vegyületcsoporttal ellentétesen viselkednek. Különösen oxidatív 

atmoszférában a belőlük keletkező gyökök iniciátorai az oxidatív 

bomlásfolyamatoknak. A fa gyulladáspontját 30-40%-kal is lecsökkenthetik 

(Németh 1998). 

Az extraktanyagok a faanyag oxidatív reakciójában folyamatot gyorsító 

szerepet töltenek be. Hőkezelés hatására az extraktanyagok közül elsősorban 

az aromás szerkezetűek homolitikus bomlásakor keletkező stabil gyökökön 

keresztül hatnak, mint antioxidánsok. A zsírok és olajok a 

parenchimasejteken keresztül távoznak a faanyagból, és 180°felett távoznak 

a faanyag felszínéről is. A gyantasavak 180°C-ig vannak jelen a faanyagban, 

180-200°C között már csak a felületen kimutathatók, 200°C felett onnan is 

eltűnnek (Nuopponen et al. 2003). 

A legtöbb extraktív anyag eltűnik, vagy degradálódik a hőkezelés során, 

különösen a legillékonyabbak, de új anyagok is megjelennek, amik a 

sejtfalalkotó anyagok bomlása során keletkeznek. Az eredeti extraktív 

anyagok gyors távozása ellenére az extraktív tartalom egyértelműen nő, 

majd a hőkezelés továbbhaladtával csökkenni kezd. A növekedés okaként a 

poliszacharidok bomlástermékei nevezhetők meg (Esteves et al. 2008b). 

Az illékony extraktív anyagok vesztesége hőkezelés során az illékony 

szerves összetevők (Volatile Organic Compound - VOC) emissziós 

profiljának felvételével állapítható meg. A hőkezelt faanyag jelentősen 

alacsonyabb terpénemissziót mutat a kezeletlen faanyaghoz képest, az 

ecetsavemisszió viszont jóval magasabb (Mayes és Oksanen 2002).  
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2.2. A faanyag jellemzőinek változása hő hatására 

2.2.1 Tömegcsökkenés 

Többen vizsgálták a tömegcsökkenést a hőkezelés hatására, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy az függ a fafajtól, a hőátadó közegtől, 

hőmérséklettől és a kezelési időtől. A legtöbb eredmény nehezen 

összehasonlítható, mivel különböző kezelési eljárásokról, időkről és 

hőmérsékletekről, valamint különböző fafajokról és kezdeti 

nedvességtartalmakról van szó. Néhány alap összefüggés azonban ezek 

alapján is megállapítható, az alábbiak szerint: 

 Lombos fák tömege nagyobb mértékben csökken hőkezelés hatására, 

mint a fenyőké (Zaman et al. 2000; Esteves et al. 2007a). 

 A kezelési idő és hőmérséklet növelése a tömeg fokozott csökkenését 

okozza (5. ábra) (Alén et al. 2002; Bourgois és Guyonnet 1988; Metsa-

Kortelainen et al. 2006; Esteves et al. 2008a). 

 Vízgőz jelenlétében alacsonyabb tömegcsökkenés érhető el, mint száraz 

levegős hőkezelés esetén (Mazela et al. 2003; Esteves et al. 2007a). 

 Az oxigén jelenléte nagyobb tömegcsökkenést eredményez (Stamm 

1956; Sailer et al. 2000) 

 

 
 

5. ábra Tömegcsökkenés (y) a kezelési idő (x) függvényében különböző 

hőmérsékleteken 

(Esteves et al. 2008a) 
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2.2.2 A higroszkóposság változása 

A hőkezelés legfőbb hatása a faanyagra, az egyensúlyi fanedvesség 

csökkenése. Erről a jelenségről már 1920-ban beszámolt Tiemann, aki magas 

hőfokú szárítással kapcsolatban állapította meg az egyensúlyi nedvesség, és 

ezzel együtt a zsugorodás-dagadás csökkenését. Tulajdonképpen ezek az 

eredmények tekinthetők a hőkezelő eljárások alapjának. Éppúgy, mint a 

tömegcsökkenés, az egyensúlyi nedvesség változása is függ a fafajtól, az 

alkalmazott eljárástól, a hőmérséklettől és a kezelési időtől. 

A higroszkóposság csökkenéséhez szükséges minimális hőmérséklet több 

forrás szerint 100°C, a hőmérséklet és kezelési idő növelésével pedig 

arányosan csökken a nedvességfelvétel (Kollmann és Schneider 1963; 

Nikolov és Encev 1967; D’Jakonov és Konepleva 1967). Néhány forrás 

alapján azonban inkább az a nézet elfogadható, mely szerint ezt nagyban 

befolyásolja a fafaj is. Kollmann és Fengel (1965) alapján például 

erdeifenyőre alkalmazható a 100°C-os határ, tölgy esetén azonban 130-

150°C között kezdődik a változás. Azonban Kamdem et al. (2002) szerint az 

is látszik, hogy nem választhatóak szét egyértelműen a lombos és fenyő 

faanyagok, mivel a bükk faanyag egyensúlyi nedvessége például nagyobb 

mértékben csökken a lucfenyőhöz képest. Különbséget lehet tenni továbbá 

az egyes fafajok gesztje és szijácsa között is, a hőkezelt geszt faanyag 

ugyanis kevesebb vizet képes felvenni, mint a hőkezelt szijács (Metsa-

Kortelainen et al. 2006, Németh 2002). 

Az egyes eljárások közti különbségeket jól mutatják a különböző 

eredmények (Tjeerdsma et al. 1998a; Kamdem et al. 2002; Epmeier et al. 

2001). Az egyensúlyi nedvesség egy minimum érték eléréséig csökken, 

aztán állandó marad. Ezt a minimumot 4-6% tömegcsökkenés körül éri el a 

faanyag, a további tömegveszteség már nem változtat az egyensúlyi 

nedvességen (Esteves et al. 2007a, b). A nedves körülmények között kezelt 

faanyag egyensúlyi nedvességtartalma alacsonyabb, mint a száraz 

körülmények között kezelté (Borrega és Karenlampi 2010). OHT eljárást 

alkalmazva, és a kezelő olajban lehűtve a próbatesteket, az olajban hűtés 

időtartamának növelésével arányosan csökken az egyensúlyi nedvesség és a 

zsugorodás mértéke (Awoyemi et al. 2009). 

Egyes eljárásoknál nedves, másoknál száraz faanyagot alkalmaznak a 

hőkezelés kiinduló anyagaként, azonban nincs összefüggés a kezelt faanyag 

egyensúlyi nedvességtartalmának csökkenése és a kezdeti kondíciók között 

(Bekhta és Niemz 2003, Tolvaj et al. 2000). A hiszterézis jelensége 

megmarad a hőkezelés után is a faanyagban, az adszorpciós és deszorpciós 

görbék közti különbség azonban nem változik (Militz 2002). A hőkezelt 

faanyag szorpciós tulajdonságainak jellemzője az is, hogy lassabban reagál a 

környezete nedvességtartalom-változásaira, mint a kezeletlen faanyag, tehát 

nem csak kevesebb vizet képes felvenni, hanem mindezt lassabban is teszi. 
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Ez a tulajdonság előnyös lehet olyan alkalmazásoknál, ahol a páratartalom 

gyakran változik, és fontos a méretstabilitás (Pfriem et al. 2007). 

Kevésbé dokumentált a deszorpciós izoterma változása a hőkezelés 

hatására, bár néhány utalás szerint a hőkezelés hatására kialakuló 

különbségek a kezeletlen faanyaghoz képest a higroszkóposságban 

nagyobbak az abszorpció esetében, mint a deszorpciónál (Keith és Chang, 

1978). A legtöbb esetben a szorpciós-deszorpciós viselkedést korlátozott 

számú relatív páratartalom érték mellett határozták meg, és a változás a 

deszorpciós izoterma alakjában nem nyilvánvaló. Ez sokkal jobban látható, 

ha a szorpciós-deszorpciós egyensúlyi fanedvesség értékeket több relatív 

páratartalom mellett vizsgálják. A hőkezelt faanyag deszorpciós 

izotermájának alakja közelít a lineárishoz, szemben a kezeletlen faanyag 

kettős görbületű izotermájával, és a hiszterézis mértéke is csökkent (6. ábra). 

 

 
6. ábra Kezeletlen (a) és 250ºC-on 2 órán át N2 atmoszférában hőkezelt (b) 

faanyag szorpciós-deszorpciós izotermái 

(Keith és Chang, 1978) 
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A kezelési atmoszféra szintén befolyásolja a hőkezelt faanyag szorpciós 

tulajdonságait (Schneider és Rusche 1973). Ha a relatív hőkezelés okozta 

tömegveszteséghez viszonyítjuk, a szorpciós kapacitás jobban csökken 

levegő jelenlétében. 

A faanyag nedvesíthetősége is változik hőkezelés hatására. Az érintkezési 

szög jelentősen nő a kezelési hőmérséklet emelkedésével (65º a kezeletlen 

faanyagnál és 145º 200ºC-os kezelés után). A nedvesíthetőség változása 

alacsonyabb hőmérsékleteknél lipofil extraktív anyagok felszínre törésének 

tulajdonítható, míg magasabb hőmérsékleteknél a sejtfal makromolekuláris 

átalakulásának, elsősorban a hidroxil-csoportok számbeli csökkenésének 

(Podgorski et al. 2000). 

Az egyensúlyi nedvesség csökkenésének oka a faanyag kémiai 

változásában keresendő. Hőkezlés hatására a hidroxil-csoportok száma 

csökken, ezáltal kevesebb vizet tud megkötni a sejtfal (Jamsa és Viitaniemi 

2001). Más elméletek szerint azonban a vízmolekulák hidroxil-csoportokhoz 

való csökkent hozzáférésében, szintén fontos szerepe van a cellulóz 

kristályosságában tapasztalható növekedésének, azaz az amorf 

cellulózrészek degradációjának (Wikberg és Maunu 2004; Bhuiyan és Hirai 

2005; Boonstra és Tjeerdsma 2006; Popper et al. 2005). A lignin 

polikondenzációs reakciói újabb keresztkötések kialakulásához vezetnek, 

amik szintén csökkenthetik az egyensúlyi nedvességtartalmat (Tjeerdsma és 

Militz 2005; Boonstra és Tjeerdsma 2006; Esteves et al. 2008b, Hakkou et 

al. 2005). A vízfelvétel csökkenése nem magyarázható egyedül a 

hemicellulózok adszorpciós helyeinek eltűnésével a hődegradáció által 

Repellin és Guyonnet (2005). A Hailwood-Horrobin elmélet matematikai 

modelljét alkalmazva megállapítható, hogy a pórusszerkezet változása is a 

vízfelvételi képesség csökkenésének okai közé tartozik (Popper et al. 2005). 

 

2.2.3 A dimenzióstabilitás (ASE) változása 

Az egyensúlyi fanedvesség csökkenése a faanyag méretstabilitásának 

növekedését eredményezi. A méretstabilitás növekedését a külföldi 

irodalmakban az ún. zsugorodáscsökkentő hatékonysággal (Anti Swelling 

Efficiency – ASE) jellemzik, amely a faanyag zsugorodás-dagadásának 

hőkezelés hatására történő mérséklődését fejezi ki százalékosan. Az egyik 

első, ilyen irányú kutatást Burmester (1973) végezte, aki szerint a megfelelő 

nyomás és hőmérséklet megválasztásával fafajtól függően 55-75%-kal 

csökkenthető a zsugorodás mértéke. 

Az egyensúlyi nedvességtartalomhoz hasonlóan, a dimenzióstabilitás 

javulásának mértéke is függ a fafajtól (Keith és Chang 1978). A 

dimenzióstabilitás javulása függ az anatómiai iránytól is. Több forrás szerint 

tangenciális irányban nagyobb mértékű csökkenés érhető el. Ezek az 

eredmények arra is rámutatnak, hogy bár tangenciális irányban nagyobb 
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mértékben csökken a zsugorodás, a zsugorodási anizotrópia nem szűnik meg 

a hőkezelt faanyagnál sem (Militz 2002; Sailer et al. 2000; Tjeerdsma et al. 

1998a; Esteves et al. 2007a, b, 2008a; Popper et al. 2005). 

A dimenzióstabilitás növekedése a faanyag hőkezelésekor függ az eljárás 

paramétereitől. A dimenzióstabilitás (ASE) nő a kezelés hőmérsékletének és 

a kezelés időtartamának növekedésével is (Yun et al. 1999), azonban a 

hőmérséklet a fontosabb tényező (Rezayati Charani et al. 2007, Akyildiz et 

al. 2009). Például ugyanakkora próbatesteken elérhető 20% javulás a 

méretstabilitásban 150ºC-on 6 óra, vagy 250ºC-on 30 perc kezelési idővel. 

Ha a méretstabilitás növekedését a tömegveszteséggel összefüggésben 

nézzük, aszimptotikus összefüggést kapunk, amely azt mutatja, hogy a 

zsugorodás 20% tömegveszteség környékén csökken legnagyobb mértékben. 

Mindemellett levegő jelenlétében kisebb mértékben javult a 

dimenzióstabilitás azonos tömegveszteség mellett, mint levegő jelenléte 

nélkül (Stamm et al. 1946). A víz jelenléte elnyomja azokat a termikus 

reakciókat, amelyek magukkal vonják a víz távozását a szerkezetből (Stamm 

és Hansen 1937). Tehát a méretstabilitás kisebb mértékben javul 

levegőatmoszférában történő hőkezeléskor, mint redukáló atmoszférában 

(Seborg et al. 1953) OHT eljárást alkalmazva nem befolyásolja a 

méretstabilitás változásának mértékét, hogy a fűtőközegként alkalmazott olaj 

mennyi ideje van használatban (az olaj öregedése) (Dubey et al. 2010a). 

OHT eljárásnál eltéréseket okozhat az alkalmazott fűtőközeg típusa is, mivel 

paraffinban kedvezőbb eredmények érhetők el szója- vagy pálmaolajhoz 

képest (Wang és Cooper, 2005). 

A dimenzióstabilitás növekedése elsősorban a magas hőmérsékleten 

végbemenő kémiai változások hatására bekövetkező higroszkóposság 

csökkenésnek köszönhető. A hőkezelés során létrejövő új polimerek kevésbé 

higroszkóposak, mint a poliózok, amelyekből kialakultak, ez pedig a 

vízfelvétel csökkenése által a méretstabilitás növekedéseként jelentkezik 

(Dirol és Guyonnet 1993). Emellett azonban lehetséges okként számba 

vehető a lignin gvajacil és sziringil egységein található metil gyökök 

degradációja, ami a fenolos csoportok, és a szabad orto-pozícióval 

rendelkező egységek arányának növekedését okozza. Ezek a kémiai 

változások a lignin reakciókészségének növekedését okozzák, ezáltal új 

keresztkötések alakulnak ki. A keresztkötések kialakulása által a sejtfal 

molekulái veszítenek rugalmasságukból, így a cellulóz mikrofibrilláknak 

kevesebb lehetőségük van a tágulásra és vízfelvételre. A folyamat 

következménye a vízfelvételi helyek további csökkenése, ami a 

méretstabilitás növekedésében is jelentkezik (Tjeerdsma et al. 1998b). A 

javulás mindezek mellett nagymértékben köszönhető a hidroxil-csoportok 

leépülésének is, ami által a faanyag affinitása jelentősen lecsökken a vízzel 

szemben (Weiland és Guyonnet 2003; Kamdem et al. 2002). 
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2.2.4 Színváltozás 

A szín azon a jelenségen alapul, hogy a fény egyes hullámhosszokon 

abszorbeálódik bizonyos molekulák vagy molekularészek által, melyeket 

kromofóroknak hívnak (tartalmaznak kromofór csoportokat). Ezek a 

molekulák kettős kötéseket tartalmaznak az alapegységeikben, valamint 

ehhez kapcsolódó kromofór csoportokat, például karbonil-csoportokat (pl. 

sztilbének, para-kinonok, orto-kinonok, fenolok, konferilaldehid). A kettős 

kötések lehetővé teszik delokalizált elektronok, azaz leszakíthatóan kötött 

elektronok jelenlétét, ami a megfelelő energiájú fotonok által lehetséges. A 

kromofórok másik csoportja a fenolos összetevők, amik komplex kötésben 

állnak fémionokkal, az így kialakult komplexek pedig erősen abszorbeálják a 

fényt. Erre jó példa a vasionok és a tölgy tanninjai által képzett komplexek, 

amelyek sötét elszíneződést okoznak. A cellulóz és a hemicellulózok csak 

szétszórják a rájuk eső látható fényt, vagyis nincs karakterisztikus 

abszorbancia a látható régióban, ezért önmagukban valószínűleg szürkés 

színűek lennének. Ezt tapasztalhatjuk a hosszú időre kültérbe kihelyezett 

faanyagok szürkés elszíneződésekor is. A faanyag természetes sárgás színe 

elsősorban a lignin és az extraktívok kromofórjainak köszönhető, valamint 

kis részben az extraktívok fémes komplexeinek. Lignin esetében a kinonoid 

és sztilbén szerkezeteknek tulajdonítják a sárgás színezetet (Falkehag et al. 

1966; Hon és Shiraishi 1991). A faanyagok gesztjében a legtöbb szín (barna, 

piros, zöld, fekete, vörös, stb.) megtalálható, amit főként a változatos fenolos 

összetevőknek tulajdonítanak (tanninok, lignánok, flavonoidok, kinonok, 

stb.) (Charrier et al. 1995; Dellus és Janin 1997; Chang et al. 1999; 

Johansson et al. 2000). 

A faanyag színe nagyon fontos jellemző a végfelhasználók számára, 

olyan mértékben, hogy gyakran ez határozza meg a termékek gyártásához 

felhasználandó fafajt. A legtöbb esetben a CIELab színrendszer szerint 

határozzák meg a színjellemzőket. A színjellemzők változását több tényező 

is befolyásolja. Jó korreláció fedezhető fel a kezelt faanyag világossága, és 

az alkalmazott kezelési idő között. A kezelt faanyag a kezelési idő 

növelésével egyre sötétebb lesz. A kezelési idő mellett a kezelési 

hőmérséklet is közvetlenül meghatározza a faanyag színét. Az időhöz 

hasonlóan a hőmérséklet növelése is a faanyag sötétedését okozza, és a két 

tényező közül a hőmérséklet szerepe a nagyobb, de 220°C felett a 

hőmérséklet emelése már nem okoz további színváltozást. (Mitsui et al. 

2001, 2003, 2004; Militz 2002; Bekhta és Niemz 2003; Tolvaj et al. 2000; 

Tolvaj et al. 2004). Már alacsony tömegveszteségeknél (2-4%) is 

megfigyelhető színváltozás a hőkezelés során, de a jelenség a hőkezelés 

mértékétől függ, és jelentősen befolyásolja az alkalmazott fafaj, és annak 

kémiai felépítése. Az alkalmazott közeg is hatással van a színváltozás 

mértékére, levegő jelenléte mellett nagyobb változás következik be (sötétebb 

lesz a faanyag), mint inert atmoszférákban (pl. gőz, nitrogén) (Esteves et al. 
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2008c; Ahajji et al. 2009, Joscák et al. 2007). OHT eljárást alkalmazva az 

olajfelvétel mértéke is befolyásolja a színváltozást, mégpedig a magasabb 

olajfelvétel sötétebb színt okoz. Mivel az olajfelvétel nagymértékben függ a 

fafajtól, ezért fafajon belül ez a jelenség nem okoz problémát, legfeljebb 

különböző fafajok összehasonlításánál okozhat kisebb eltéréseket (Dubey et 

al. 2010a, Tjeerdsma et al. 2005). 80-130°C közötti gőzölést alkalmazva 

csökkenthetőek a nagy színeltérések pl. csertölgy, akác, álgesztes bükk 

esetén (Molnár et al. 2006; Németh et al. 2004,; Tolvaj et al. 2006). 

Feltehetően ez jellemző a hőkezelő eljárások esetén is.  

A faanyag hőkezelése során barnás, vöröses árnyalatot kap, ennek háttere 

azonban nem teljesen tisztázott. A lignin és a hidrolizált szénhidrátok 

egyaránt szerepet játszanak a barna szín kialakulásában (McDonald et al. 

1997). A hőkezelt faanyag sötétebb tónusait gyakran a hemicellulózok 

színező hatású degradációs termékeinek (Sehlstedt-Persson 2003; Sundqvist 

2004), és az extraktív anyagoknak tulajdonítják, amelyek részt vesznek a 

faanyag színének kialakításában (McDonald et al. 1997; Sundqvist és Morén 

2002). Az extraktív anyagok hőkezelés során kioldódnak, oxidálódnak, vagy 

degradálódnak. Ezen anyagok fontos szerepét mutatja, hogy egyes kutatások 

szerint a magas, vízben oldható extrakttartalommal rendelkező fafajok színe 

változik legmarkánsabban hőkezelés során (Varga és Van der Zee 2008). 

Az oxidációs termékek keletkezése, mint például a kinonok, 

kinonmetidek, szintén részt vesznek a faanyag színváltozásában, erőteljes 

színező hatásuk révén (Mitsui et al. 2001; Bekhta és Niemz 2003). Ezek a 

vegyületek elsősorban a lignin átmeneti degradációs termékeiként jönnek 

létre, az α- és β-aril-éter kötések hasadása során (Sundqvist et al. 2006). 

Feltételezhető, hogy a hemicellulózok hidrolitikus reakciói által bekövetkező 

színváltozás hasonló a Maillard-reakcióhoz, ami jól ismert eljárás az 

élelmiszeriparban, és amely karamellizációs folyamatokat foglal magában 

Sehlstedt-Persson (2003). 

2.2.5 Mechanikai tulajdonságok változása 

A hőkezelt faanyag egyik legnagyobb korlátja a mechanikai 

tulajdonságok csökkenése, mivel így alkalmatlanná válik a legtöbb 

szerkezeti célú alkalmazásra. A mechanikai tulajdonságok vizsgálhatók 

statikus és dinamikus igénybevételek mellett, azonban leggyakrabban 

statikus jellemzőket vizsgálnak a faanyag leírásához. A különböző 

mechanikai jellemzők közül a két leggyakrabban vizsgált tulajdonság a 

statikus és dinamikus hajlító igénybevétellel szembeni ellenálló képesség, 

vagyis a hajlító- és az ütő-hajlító szilárdság. A hőkezelés hatására 

bekövetkező változás nagymértékben függ a fafajtól és az alkalmazott 

kezelési paraméterektől. A hajlító rugalmassági modulusz általában 

növekszik az enyhébb kezelések, és csökken az intenzívebb kezelések 

hatására (Esteves et al. 2007a). 
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A szilárdsági értékekre hatással vannak a kezelési paraméterek is. 

Thermowood eljárást alkalmazva megállapították, hogy a felmelegítés során 

alacsonyabb relatív nedvességtartalmat alkalmazva a hőátadó közegben, 

kisebb mértékben csökken a faanyag hajlítószilárdsága. A felmelegítés idejét 

csökkentve azonban romlanak a szilárdsági értékek. A hőközlés intenzitása 

tehát szintén kimutatható hatással van a szilárdság változására (Poncsak et 

al. 2009). A hajlító tulajdonságok (szilárdság, rugalmassági modulusz és 

törőerő) csökkenése és a kezelési paraméterek (idő és hőmérséklet) között jó 

összefüggés mutatható ki. A legjobb összefüggés a kezelési idő és a 

szilárdságváltozás százalékos értéke között mutatható ki, ahol R
2
 értéke 

0,78-0,95 közötti. Az összefüggés azonban csak a kezelési idő kisebb 

intervallumára érvényes (Kim et al. 1998). Levegőatmoszférában végzett 

hőkezelés esetén a rugalmassági modulusz 14-szer nagyobb mértékben 

csökken a félnedves faanyagnál, mint a szárítottnál. Nitrogénatmoszférában 

nem csökken a modulusz, levegőatmoszférában pedig kisebb a csökkenés 

mértéke, mint oxigénben, ami jól érzékelteti az oxigén hatására lejátszódó 

nagyobb fokú degradációt (Mitchell 1988). 

A rostokkal párhuzamos nyomószilárdság változása eltérő lehet a 

hőkezelések során. A paraméterektől függően (hőmérséklet, idő, fafaj, 

alkalmazott atmoszféra) csökkenés és növekedés is elképzelhető (Korkut et 

al. 2008a, b; Boonstra et al. 2007a). 

A legfőbb, ridegséget okozó tényezőként a poliszacharidok amorf 

részeinek hődegradáció hatására bekövetkező leépülése nevezhető meg. 

Ennek magyarázata, hogy rugalmasságért felelős amorf részek hővel 

szemben instabilabbak, mint a kristályos részek, ezért nagyobb mértékben 

bomlanak le, ezáltal a faanyag ridegebbé válik (Phuong et al. 2007). 

Elsősorban a hemicellulózok degradációját tartják felelősnek a 

mechanikai tulajdonságok romlásáért, különösen a hajlító- és 

húzószilárdságét. Ezt támasztja alá az is, hogy szoros összefüggés van a 

hemicellulóz tartalom és a hajlítószilárdság között (Winandy és Lebow 

2001; Esteves et al. 2008a; Boonstra et al. 2007a). Azonban az amorf 

cellulózrészek bomlása szintén fontos szerepet játszhat, elsősorban a 

ridegségre gyakorolt hatásán keresztül. A lignin keresztkötéseket kialakító 

polikondenzációs reakcióit pozitív hatásúnak tartják, főleg longitudinális 

irányban. Az eltérések a nyomószilárdsági értékek változásában rostokkal 

párhuzamosan (növekedés) és radiális irányban (csökkenés) a kristályos 

cellulóz szerkezetének anizotrópiájával magyarázhatók. Az alacsonyabb 

egyensúlyi nedvességtartalom előnyösen befolyásolhatja a hőkezelt 

faanyagok szilárdsági jellemzőit, de ezt az előnyt többnyire ellensúlyozza a 

faalkotók degradációjából fakadó csökkenés. 
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2.2.6 Kültéri kitettséggel szembeni ellenállóképesség 
változása 

Mivel a hőkezelt faanyagok felhasználási területeként elsősorban a kültéri 

alkalmazásokat jelölik meg, fontos az ilyen irányú vizsgálatok elvégzése. Az 

egyik kültérben fontos jellemző a repedezettség. Hőkezelt faanyag 5 év 

kitettség után hasonló repedezettséget mutat, mint a kezeletlen faanyag, de 

akril alapú bevonatokat alkalmazva rajtuk, a bevonat kevésbé repedezik meg 

a hőkezelt faanyagon (Jamsa et al. 2000). A legjobb bevonatnak hőkezelt 

faanyagra kültéri felhasználás esetén egy olajos alapozóra felvitt akril alapú 

vizes diszperzió, vagy oldószeres alkidgyanta alapú fedőréteg bizonyul. A 

hőkezelt faanyag által nyújtott jobb eredmények a hosszú kitettségi idő alatt 

a megnövekedett dimenzióstabilitásnak köszönhetőek. A hőkezelt faanyag 

ellenállóbb az időjárással szemben, köszönhetően annak, hogy a ligninjének 

degradációs termékei közül néhány összetevő ellenállóbb a kimosódással 

szemben, mint a természetes faanyag ligninjének degradációs termékei 

(Nuopponen et al. 2004a). 

835 óra besugárzás után mesterséges UV-sugárzás hatására a kezeletlen 

faanyagok színe jóval nagyobb mértékben változik meg, mint a hőkezelteké 

(Ayadi et al. 2003). A javulást a fenolos csoportok arányának növekedésével 

és a lignin hőkezelés általi stabilizálódásával magyarázzák. A faanyag 

kültéri színváltozásában fontos szerepet játszik a kimosódás is (Tolvaj et al. 

2001, 2008). Kültéri kitettség során a lignintartalom a hőkezelt és a kontroll 

fanyagoknál egyaránt csökken, azonban a kezeletlen faanyagé jelentősebb 

mértékben. A kitettség után a hőkezelt faanyagok felszíne gazdag aromás és 

konjugált karbonil szerkezetekben, míg a kontroll faanyag felszínén cellulóz 

található nagy mennyiségben. Ezek az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a kezeletlen faanyag ligninjének kitettség során 

keletkezett degradációs termékei könnyen kimosódnak a felületről, a 

hőkezelt faanyag ligninjének degradációs termékei azonban nehezen 

mosódnak ki. A hőkezelt faanyag szerkezete módosul, ezáltal a degradációs 

termékek nehezebben mosódnak ki. A kitettség során a kontroll faanyag 

poliszacharid tartalma is jelentősen csökken, míg a hőkezelt faanyagé ebben 

a tekintetben is kisebb változást mutat, köszönhetően annak, hogy az amorf 

szerkezetű szénhidrátok már a hőkezelés során degradálódnak. Ezek az 

eredmények azt támasztják alá, hogy a hőkezelés javítja a faanyag kültéri 

kitettséggel szembeni ellenállóképességét (Nuopponen et al. 2004b). A 

hőkezelt faanyag színe kevésbé változik a kitettség során, mint a kezeletlen 

faanyagoké. A hőkezelés hőmérsékletének emelkedésével a szín tartóssága is 

növekedik (Dubey et al. 2010b). 

Kémiai reakció kiváltására csak olyan hullámhosszúságú fény alkalmas, 

amelyik fotonja képes felhasítani az adott kötést. A faanyag, illetve 

komponenseinek UV abszorbanciaspektrumából látszik, hogy a szénhidrát 

komponensekben csak a napfény rövidebb hullámhosszúságú komponensei 
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tudnak kémiai kötéseket felbontani (Fengel és Wegener 1989). A fény 

behatoló képessége a fába csekély, ezért a fény hatására tipikusan felületi 

reakciók játszódnak le. Kleinert (1970) szerint a lignin jelenléte a 

faanyagban gátolja a cellulóz fotodegradációját, ami a lignin erős UV-

abszorpciójával és jó autooxidációs képességével magyarázható. A legtöbb 

koromofór vegyület a ligninben található, melyekből fény hatására szabad 

gyökök keletkeznek, így védve a cellulózt a fényenergia tárolása által. A 

ligninnek 280 nm-nél van abszorpciós csúcsa, amely 400 nm fölé is elnyúlik, 

ezért az abszorbanciáért a ligninben lévő éterkötések, primer és szekunder 

alkoholos, valamint fenolos hidroxil-csoportok, a karboxil- és 

karbonilcsoportok és az aromás szerkezetek felelősek. A cellulóz napfény 

hatására csak kismértékben degradálódik. Jelentős hatása van a degradációra 

a morfológia, kristályossági fok. A kristályos szerkezet kevésbé 

degradálódik, mint az amorf (Varga, 2008).  

 

2.2.7 Gombakárosítókkal szembeni ellenállóképesség 
változása 

A legtöbb faanyag hajlamos a korhadásra bizonyos körülmények 

teljesülése mellett (megfelelő hőmérséklet, nedvességtartalom, stb.), a 

hőkezelés azonban növeli az ellenállóképességet bizonyos biodegradációs 

folyamatokkal szemben. 

Több forrás említi a hőkezelés gombaállóságra gyakorolt kedvező hatását 

különböző fafajok és gombakárosítók esetében (Dirol és Guyonnet 1993; 

Mazela et al. 2003) A hőkezelés általában a barna korhadással szemben 

nyújtja a legjobb védelmet (Tjeerdsma et al. 2000; Boonstra et al. 2007b). 

Emellett megállapítható, hogy a hőkezelt faanyag felületén gyakran jelenik 

meg penész, amit a hemicellulózok degradációja során keletkező anyagok, 

például cukrok jelenlétével magyaráznak. 

A különböző eljárásokat összehasonlítva megállapították, hogy barna 

korhadással szemben (Coniophora puteana) a Thermowood-eljárás 

bizonyult a leg hatékonyabbnak. Ezt követték a Plato- és az OHT-eljárások, 

végül a Rectified-wood. Fehér korhadással szemben (Coriolus versicolor és 

Oligoporus placenta) az OHT eljárás bizonyult a leg hatékonyabbnak, ezt 

követi sorban a Plato, a Retification és a Thermowood. Az EN-350-1 (1994) 

szabványnak megfelelően az OHT-eljárás a 2. tartóssági osztályba sorolandó 

(tartós), a többi vizsgált eljárás pedig a 3. tartóssági osztályba (mérsékelten 

tartós) (Welzbacher és Rapp 2002). 

A különböző eredményekből jól látszik, hogy igazán hatékony védelmet 

a gombakárosítókkal szemben csak a 200°C feletti kezelési hőmérsékletek 

nyújtanak, alacsonyabb hőmérsékleteken csak aránytalanul hosszú kezelési 

időkkel érhető el az ellenállóképesség jelentős növelése. 
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A megnövekedett ellenállóképesség alapvetően két okkal magyarázható. 

Egyrészt néhány, a hőkezelés hatására létrejövő molekula, mint például a 

furfurol, képes térhálósodni a ligninnel, így a gombák lebontó enzimei 

számára hozzáférhetetlenné válik az anyag, így nem tud megindulni a 

károsítás. Az is lehetséges, hogy a cellulóz észterifikációja, ami a 

hemicellulózok degradációja során keletkező szerves savaknak köszönhető, 

szintén elősegíti ezt a folyamatot. Másrészt a hőkezelt faanyag jóval 

alacsonyabb rosttelítettségi ponttal és egyensúlyi nedvességtartalommal 

rendelkezik, mint a kezeletlen faanyag, ami már önmagában is a biológiai 

károsítókkal szembeni ellenállóképesség növekedéséhez vezet (Horváth 

2008; Weiland és Guyonnet 2003; Tjeerdsma et al. 2002). A hőkezelés során 

keletkező fungicid anyagok jelenléte nem befolyásolja a gombaállóságot, 

aminek valószínűleg az az oka, hogy ezek túl kis mennyiségben keletkeznek 

ahhoz, hogy hatékonyak legyenek (Hakkou et al. 2005). A faanyag felületi 

nedvesíthetőségének változása nem függ össze a gombaállóság változásával, 

annak ellenére, hogy a higroszkóposság változása jó összefüggést mutat 

ezzel. Ennek magyarázata lehet, hogy a higroszkóposság változása szoros 

összefüggésben van a faanyagban hőkezelés hatására lejátszódó kémiai 

átalakulásokkal, amik végül az egyensúlyi nedvesség, ezzel együtt a 

higroszkóposság csökkenéséhez vezetnek. A kezelési hőmérséklet 

változásával szoros összefüggésben van a gombaállóság mértéke, ami 

ugyancsak a faanyagban lejátszódó kémiai átalakulások szerepét mutatja. Ezt 

támasztják alá azok az eredmények is, amelyek szerint a hőkezelő eljárások 

a barna korhadást előidéző gombakárosítókkal szemben hatékonyabbak, 

mint a fehér korhadást előidézőkkel szemben. A barna korhasztókkal 

szembeni nagyobb hatékonyság az általuk megtámadott cellulóz, és főleg a 

hemicellulóz molekulák hővel szembeni kisebb ellenállóképességének 

köszönhető, mivel a fokozott kémiai átalakulás révén ezek hozzáférhetősége 

a gombák számára nagymértékben csökken. Ezzel szemben a fehér 

korhadást előidéző gombakárosítók által megtámadott lignin jóval kisebb 

átalakuláson megy át a kezelési hőmérsékleteken, aminek köszönhetően 

ezekkel szemben kisebb lesz a hőkezelő eljárások hatékonysága. 
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2.3 Tudományos előzmények összefoglalása 

A faanyag hőkezelésére kifejlesztett eljárások rendkívül sokfélék, az 

egyes technológiai paraméterek változatossága miatt. A faanyag fő 

összetevőinek kémiai átalakulására minden egyes paraméter hatással van, 

változtatásuk a végtermék minőségét befolyásolja. A kémiai változások 

elméleti háttérének megismerése fontos, hogy értelmezni tudjuk az egyes 

fizikai-mechanikai, vagy kitettségi vizsgálatok eredményeit. A hőkezelés 

eredményét befolyásolhatják belső és külső tényezők. A belső tényezők 

közül legfontosabb a faanyag makromolekulás felépítése, az egyes 

alkotóelemek egymáshoz való viszonya, az egymás között lejátszódó 

reakciók. Fontos belső tényező még a víz jelenléte a faanyagban, valamint 

annak anatómiai felépítése is. A külső tényezők közül legfontosabb a 

hőkezelő közeg jelleg, amely lehet inert vagy oxidáló jellegű. Mindenképp 

az előbbi előnyös a hőkezelt faanyag minőségének szempontjából, mivel 

ebben az esetben csak termikus bomlás játszódik le, míg oxigén jelenlétében 

oxidációs folyamatok is végbemennek, amelyek rontják a faanyagminőséget. 

A faanyagok három fő alkotórésze a cellulóz, a poliózok és a lignin. E 

természetes polimerek hő hatására igen eltérően viselkednek. A 

poliszacharidok viszonylag szűk hőmérséklettartományban bomlanak, a 

cellulóz termikusan stabilabb, mint a poliózok. A lignin egy aromás 

gyűrűket tartalmazó térhálós polimer, bomlása szélesebb 

hőmérséklettartományban megy végbe, mint a poliszacharidoké. 

A poliózok részaránya ugyan kisebb a fában, mint a cellulózé, a termikus 

bomlás során mégis jelentős a szerepük. Termikus bomlásuk követése, 

kémiai szerkezetük összetettsége és sokfélesége miatt nehéz feladat. Az 

egyes polióz komponensek hővel szembeni viselkedése eltérő. A 

legstabilabb a xilán, a legkevésbé stabilak a galaktánok és a 

poligalakturonsavak. A hőmérséklet emelésével egyre inkább előtérbe kerül 

a depolimerizáció, valamint ecetsav keletkezik bomlástermékként, ami 

tovább segíti a molekulák degradációját. Emellett dehidratációs folyamatok 

játszódnak le, ezáltal a hozzáférhető hidroxil-csoportok száma is csökken, 

valamint észterifikációs reakciók is előfordulnak magasabb hőmérsékleten, a 

kialakult észterek pedig főleg a ligninhez kapcsolódnak. A poliózok 

tartalmazzák a legtöbb hidroxil csoportot a faanyagban, így jelentős 

szerepük van a faanyag vízfelvételében. Hőkezelés hatására a poliózok 

roncsolódnak a legnagyobb mértékben – hidroxil csoportok leszakadása 

mellett –, aminek köszönhetően a vízfelvétel jelentősen csökken. Bár 

részarányuk nem a legnagyobb a faanyag sejtfalalkotói közül, a 

vízfelvételben betöltött szerepük, és a többi sejtfalalkotóval szemben 

mérsékeltebb hőstabilitásuk miatt meghatározó szerepük van a hőkezelt 

faanyag jellemzőit tekintve. 

A cellulóz hőbomlása több párhuzamos és versenyző reakcióból áll, 

kémiai homogenitása ellenére. Fontos szerepe van a belső tényezőknek, azaz 
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a cellulóz jellegének, kristályossága mértékének, polimerizációs fokának, 

tisztaságának. A cellulóz kevésbé érzékeny a hőre, mint a hemicellulózok, 

feltehetően kristályos természetének köszönhetően. A cellulóz kristályos 

jellegének változásával kapcsolatban nagyon eltérő adatok állnak 

rendelkezésre, azonban a hőkezelő eljárások hőmérséklettartományában 

általában erősödik a kristályos jelleg, ami által a faanyag ridegebbé válik. A 

kristályos jelleg erősödése arra utal, hogy elsősorban a cellulóz amorf részei 

roncsolódnak a hőkezelő eljárások hőmérséklettartományában. 

A hővel szemben legellenállóbb komponensnek a lignint nevezhetjük a 

fában, annak ellenére, hogy már relatív alacsony hőmérsékleten (140-160°C) 

is végbemegy néhány degradációs folyamat, különböző fenolos végtermék 

keletkezése mellett. A poliózokhoz képest azonban ezek a változások 

csekély mértékűek, valamint jellemző, hogy a hődegradációval 

párhuzamosan új kötések is kialakulnak a lignin és környezete között. 

A járulékos anyagok sokféleségük miatt eltérően viselkednek a 

hőhatással szemben, hőbomlásuk nagyon széles tartományban játszódik le. 

Emellett léteznek a hőbomlást segítő, illetve azt gátló extraktívok is. Az 

alacsony járulékosanyag tartalmú faanyagok (pl. nyár ~2%, Molnár és 

Bariska 2002), estében ezek hatása minden bizonnyal elhanyagolható. 

A faanyag jellemzőinek változása a kémiai összetevők módosulásának 

eredménye, amelyet legjobban a tömegveszteséggel lehet kifejezni, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a különböző hőkezelő eljárásoknál 

a tömegcsökkenés általában jó összefüggést mutat az egyéb tulajdonságok 

változásával (pl. szilárdságok, gombaállóság). A hőkezelés okozta 

tömegváltozás függ a fafajtól, a hőátadó közegtől, a hőmérséklettől és a 

kezelési időtől, a faanyag kezdeti nedvességtartalmától, stb.. A legtöbb 

eredmény nehezen összehasonlítható, mivel különböző kezelési eljárásokról, 

időkről és hőmérsékletekről, valamint különböző fafajokról és kezdeti 

nedvességtartalmakról van szó. A hőkezelő közegként növényi olajokat 

alkalmazó eljárással kapcsolatban nem állnak rendelkezésre 

tömegcsökkenéssel kapcsolatos adatok, mivel a pontos olajfelvétel 

meghatározása csak különböző kémiai eljárásokkal lenne lehetséges (pl. 

extrahálással) annak köszönhetően, hogy a faanyag párhuzamosan vesz fel 

olajat, valamint távoznak belőle a bomlástermékek és a víz. Mivel az 

olajfelvétel a tapasztalatok szerint nem egyenletes a teljes keresztmetszetben, 

a kémiai úton történő meghatározás esetén is nagy pontatlanságok 

adódhatnak. Felvetődhetnek más módok is az olajfelvétel meghatározására, 

azonban ezek többszörös közelítés által szolgáltatnának eredményt, ami a 

mérési eredmények pontosságát, használhatóságát megkérdőjelezi (pl. 

hőkezelő berendezés tömegének mérése kezelés előtt és után). 

A hőkezelés legfőbb hatása a faanyagra, az egyensúlyi fanedvesség 

csökkenése. Éppúgy, mint a tömegcsökkenés, az egyensúlyi nedvesség 

változása is függ a fafajtól, az alkalmazott eljárástól, a hőmérséklettől és a 
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kezelési időtől. A nedvességfelvétel csökkenése több okra vezethető vissza. 

Elsősorban a hidroxil csoportok száma, valamint hozzáférhetőségük 

mérséklődik a vízmolekulák számára. A lignin polikondenzációs reakciói 

újabb keresztkötések kialakulásához vezetnek, amik szintén csökkenthetik az 

egyensúlyi nedvességtartalmat, valamint a pórusszerkezet változása is 

ugyanezt eredményezi. A hőkezelt faanyag szorpciós tulajdonságainak 

jellemzője az is, hogy lassabban reagál a környezete nedvességtartalom-

változásaira, mint a kezeletlen faanyag, tehát kevesebb vizet képes felvenni, 

ezért azonos idő alatt kisebb lesz a nedvességtartalom változás. Ez a 

tulajdonság előnyös lehet olyan alkalmazásoknál, ahol a páratartalom 

gyakran változik, és fontos a méretstabilitás. A faanyag nedvességtároló 

kapacitásának csökkenése miatt azonban nem jelenthető ki egyértelműen, 

hogy lassabban vagy gyorsabban veszi fel a nedvességet a faanyag, ennek 

megállapítására további vizsgálatok szükségesek, melyeket dolgozatomban 

ismertetni fogok. A csökkent vízfelvétel egyenes következménye, hogy a 

faanyag méretstabilitása javul. Ennek mértékére azonban nagyon eltérő 

eredmények állnak rendelkezésre, mivel minden technológiai paraméter 

változtatása hatással van a végeredményre, valamint a különböző fafajok 

méretstabilitása is eltérően javítható hőkezeléssel. Ennek megfelelően az 

alapvető fa-víz kapcsolatok feltárása mellett (ENT, szorpció) szükséges a 

dagadási jellemzők meghatározása is. Emellett további érdekes kérdés, hogy 

a maximális dagadás csökkenése mellett a dagadási együttható is 

mérséklődik-e, vagyis a víz megkötésére alkalmas felület csökkenésén kívül 

felmerül-e más jelentős tényező, amely a vízfelvételt csökkenti. 

A faanyag színe nagyon fontos jellemző a végfelhasználók számára, 

olyan mértékben, hogy gyakran ez határozza meg a termékek gyártásához 

felhasználandó fafajt. A legtöbb esetben a CIELab színrendszer szerint 

határozzák meg a színjellemzőket. A színjellemzők változását több tényező 

is befolyásolja. A kezelt faanyag a kezelési idő és hőmérsékletnövelésével 

egyre sötétebb lesz, a két tényező közül a hőmérséklet szerepe a nagyobb. 

Már kismértékű hődegradáció mellett is megfigyelhető színváltozás a 

hőkezelés során, de a jelenség a hőkezelés mértékétől függ, és jelentősen 

befolyásolja az alkalmazott fafaj, és annak kémiai felépítése. Az alkalmazott 

közeg is hatással van a színváltozás mértékére. 

A hőkezelt faanyag egyik legnagyobb korlátja a mechanikai 

tulajdonságok csökkenése, mivel így alkalmatlanná válik a legtöbb 

szerkezeti célú alkalmazásra. A hőkezelés hatására bekövetkező változás 

nagymértékben függ a fafajtól és az alkalmazott kezelési paraméterektől. A 

sejtfalalkotók roncsolódása miatt a szilárdsági jellemzők általában 

csökkenést mutatnak, néhány esetben azonban növekedés tapasztalható. 

Ennek oka, hogy a hőkezelt faanyagok szilárdsági jellemzői több tényező 

eredőjeként alakulnak. Szilárdságcsökkentő hatású a sejtfalalkotók 

hődegradációja, azonban az egyes molekulatípusok eltérő mértékben 
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károsodnak. Ennek következtében ez a hatás eltérő mértékben jelentkezik, 

mivel egyes szilárdságoknál a cellulóz és a poliózok, míg másoknál a lignin 

minősége nagyobb jelentőségű. A szilárdságok szempontjából pozitív hatású 

a hőkezelt faanyagokban, hogy a lignin új kötéseket alakít ki környezetével. 

Emellett szintén szilárdságnövelő hatása van az egyensúlyi 

nedvességtartalom csökkenésének, hiszen a faanyag nedvességtartalmának 

1%-os mérséklődése akár 4-5%-os szilárdságnövekedést eredményezhet. 

Általában azonban a szilárdság csökkenése jellemzi a hőkezelt faanyagot, 

mert a hődegradáció hatása többnyire erősebb. A rendelkezésre álló irodalmi 

adatok többnyire nehezen összehasonlíthatóak a változatos kezelési 

paraméterek, alkalmazott fafajok miatt. 

Mivel a hőkezelt faanyagok felhasználási területeként elsősorban a kültéri 

alkalmazásokat jelölik meg, fontos az ilyen irányú vizsgálatok elvégzése. A 

hőkezelt faanyagok kültéri színváltozásait elsősorban mesterséges kitettség 

vizsgálatokkal modellezik, mivel ez gyors, és pontosan reprodukálható 

eljárás. Emellett azonban szükséges természetes kitettség vizsgálatok 

elvégzése is, hiszen ez ad teljesen valós képet a kültéri felhasználás során 

bekövetkező változásokról. A hőkezelt faanyagok kültéri színtartósságát 

általában jobbnak tartják a természetes faanyagénál a különböző 

irodalmakban, azonban jellemzően a teljes színváltozás (ΔE*) alapján ítélik 

meg ezt a tulajdonságot. Ennek hátránya, hogy elsősorban kis színváltozás 

jellemzésére alkalmas. Nagyobb változások esetén félrevezető lehet, ugyanis 

nem tartalmaz információt a kezdeti állapotról, hiszen nem mindegy, hogy 

egymáshoz közeli színek változását jellemezzük, vagy nagyon eltérő kezdeti 

színek változását hasonlítjuk össze. A kültéri igénybevétel során jellemzően 

kiegyenlítődik a hőkezelt és kezeletlen faanyagok színe, vagyis hasonlóan 

szürkévé válik. A hőkezelt és kezeletlen faanyagok színe azonban nagy 

eltéréseket mutat, így pusztán a színinger különbség (ΔE*) alapján nem 

jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy javult-e a kültéri színtartósság a 

hőkezelés hatására, vagy romlott. 

A legtöbb faanyag hajlamos a korhadásra bizonyos körülmények 

teljesülése mellett (megfelelő hőmérséklet, nedvességtartalom, stb.), a 

hőkezelés azonban növeli az ellenállóképességet bizonyos biodegradációs 

folyamatokkal szemben. A különböző hőkezelések általában csak 200°C 

felett javítják hatékonyan a gombaállóságot, ez alatt legfeljebb mérsékelt 

javulás érhető el. A rendelkezésre álló irodalmakban többféle farontó 

gombát alkalmaznak a vizsgálatokhoz, így nem mindenesetben 

összehasonlíthatóak az eredmények, azonban egyöntetű tapasztalat minden 

esetben, hogy a barnakorhasztó gombákkal szemben nagyobb ellenállást 

tanúsítanak a hőkezelt faanyagok, mint a fehérkorhasztókkal szemben. Ez 

egyértelműen annak a következménye, hogy a barnakorhasztók által bontott 

poliózok és cellulóz nagyobb mértékben érintett a hőkezelés által, mint a 

fehérkorhasztók által támadott lignin.  
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3. Vizsgálati anyagok és módszerek 

3.1Felhasznált anyagok 

3.1.1 Vizsgált faanyag 

A vizsgálatok alapanyaga Pannonia nyár (Populus × euramericana cv. 

Pannonia) volt. A nyarak elterjedése jelentős hazánkban, köszönhetően a 

jelentős ültetvényes hasznosításnak, elsősorban az Alföldön és a Kisalföld 

térségében. A nyarak által elfoglalt mintegy 180000 ha erdőterületről (az 

összes erdőterület 10,2%-a) évente 1,2-1,4millió m
3
 (az összes fakitermelés 

14-15%-a) faanyag kerül kitermelésre. Fája nem tartós, és fizikai mechanikai 

tulajdonságok terén is elmarad a hazánkban előforduló többi fafajétól, így 

felhasználása sem olyan sokrétű. Bár a kültéri felhasználást kivéve számos 

célra lehet alkalmazni, a sok fahiba, és a megmunkálásnál jelentkező 

problémák miatt (szőrösödés, szálkiszakadások) kevésbé elterjedt a 

magasabb fokú feldolgozás területein. Elsősorban láda- és raklapgyártásra 

használják alacsony sűrűsége miatt. A rendelkezésre álló nagyszámú 

nemesnyár klón között azonban léteznek magasabb sűrűségű fajták is, 

melyek szilárdsági értékei nem sokkal maradnak el a közkedvelt 

lucfenyőétől. Ennek köszönhetően magasabb rendű felhasználásba is 

bevonhatók lennének. Ezen fajták közé tartozik az általam is vizsgált 

Pannonia elnevezésű klón, melynek átlagos légszáraz sűrűsége 410 kg/m
3
, 

rostirányú nyomószilárdsága 32,6 MPa, hajlítószilárdsága 67,4 MPa, 

Rostirányú húzószilárdsága pedig 56,2 MPa (Molnár és Bariska, 2002). A 

választás azért is esett erre a klónra, mert a hazai nyár ültetvényekben ez a 

legkedveltebb, ez áll rendelkezésre legnagyobb mennyiségben. 1991 és 2003 

között a nyár szaporító-(ültetési) anyag termesztésből 39,7-48,1%-kal 

részesedett, ami a kedvező ültetési és felhasználási tapasztalatok 

következménye (Tóth, 2006). 

A Pannonia nyár rövid jellemzése Tóth (2006) alapján: 

A fa törzse jellemzően egyenes, hengeres, nem vagy alig sudarlós. Az 

ágak finomak, álágörvekben helyezkednek el, koronája ennek megfelelően 

keskeny. Levelei a korona felső részén nagyok, alul feltűnően kisebbek. 

Lombozata laza. A kéreg a törzs alsó (legfeljebb 3-4 m-es részén) durva, 

korán parásodó, sötétszürke. A kéregrepedések jellegzetesen sárgás-

rozsdavörösek, hosszirányban futók. A törzs felső részén a kéreg sima, 

világosszürke. Betegségekre, fagykárosodásra kevésbé érzékeny. A kéreg 

korai, már a második évtől kezdődő parásodása miatt a vadkárosítás nem 

jellemző. Növekedése 12-15 éves korig kiváló, azonban 18 éves kor 

környékére jelentősen mérséklődik, ezért termesztésére a közepes időtartam 

javasolható (16-18 év). A kedvező termesztési tapasztalatok miatt a 

magyarországi nemesnyár-termesztés egyik legkedveltebb fajává tették. Jó 

termőhelyeken alkalmas az ú.n. minőségi (méretes) rönktermelésre is, az 
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erőteljes növekedés viszonylag korai mérséklődése miatt azonban elsősorban 

az ú.n. tömegválasztékok termesztésére javasolható. Alkalmas lehet az 

energetikai rendeltetésű fatermesztésre is. 

A hőkezelt próbatestek 50 mm vastag szélezetlen pallókból készültek. A 

pallókból előzetes szárítás után kerültek kialakításra a próbatestek, így a 

hőkezelés előtt a kezdeti nedvességtartalom 10±2% volt. A kiindulási 

próbatestek mérete a berendezés méretéhez igazodva 18×40×220 mm volt, 

amit a hőkezelés után lett továbbdarabolva a különböző vizsgálatoknak 

megfelelő méretekre. Minden menetrend során egyszerre 20 kiindulási 

próbatest kezelésére volt lehetőség. Az egyes menetrendekhez úgy lettek 

összeválogatva a kiindulási próbatestek, hogy több feldolgozott palló anyaga 

kerüljön minden menetrendbe, ezáltal az eredmények a törzsek közti 

változatosságot is magukban foglalják. 

3.1.2 Felhasznált növényi olajok 

A vizsgálatok során háromféle olaj alkalmazására került sor hőkezelő 

közegként. A különböző olajok alkalmazásának célja, hogy kiderüljön, 

befolyásolja-e az olaj fajtája a hőkezelés végeredményét. Éppen ezért három 

különböző típusú olaj került kiválasztásra a vizsgálathoz. A lenolaj 

beszáradó (linolensav csoport), a napraforgó olaj félig beszáradó (linolsav 

csoport), míg a repceolaj nem- vagy gyengén beszáradó olajként (erukasav 

csoport) jellemezhető (Varga, 2012). Alkalmazásukat az is indokolja, hogy 

mindhárom könnyen beszerezhető, általánosan alkalmazott növényi olaj. A 

lenolajat már régóta alkalmazzák a faiparban felületkezelési célokra, a 

napraforgóolajnak elsősorban étkezési felhasználása ismert, a repceolajat 

pedig elsősorban bioüzemanyag (biodízel) előállítására használják. 

„A növényi olajok összetétele nagyon hasonló, fő komponenseik a 

trigliceridek (> 95%), amelyek nagyrészt azonos egyedi zsírsavakból 

épülnek fel és csak az egyes zsírsavak részarányában, a zsírsavösszetételben 

térnek el egymástól (1. táblázat). Ez a zsírsavösszetétel azonban alapvetően 

meghatározza a növényolajok minőségi jellemzőit. A nyers növényolajok a 

triglicerideken kívül tartalmaznak még szabad zsírsavakat és azok oxidációs 

termékeit, foszfatidokat (pl. lecitint), vitaminokat (pl. tokoferolok), vizet, 

mono- és diglicerideket, színezékeket, szabad cukrokat, glükolipideket, 

szénhidrogéneket, gyantákat, szterolokat, viaszokat, íz- és szaganyagokat, 

valamint oxidációt katalizáló hatású fémeket (pl. réz) stb.” (Hancsók et al, 

2006). 
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1. Táblázat Alkalmazott olajok fizikai-kémiai jellemzői 

(Hancsók et al, 2006) 

Jellemző Napraforgóolaj Lenolaj Repceolaj 

Sűrűség, 15 °C-on [g/cm
3
]

 
0,925 0,933 0,915 

Forráspont [°C] 316 340 317 

Zavarosodáspont [°C] -16 -18 0 

Dermedéspont [°C] -18 -27 (-8)-(-18) 

Kinematikai viszkozitás,  
20 °C-on [mm

2
/s] 

65,9 51,4 97,7 

Jódszám [g I2/100 g] 132 186 113 

Elszappanosítási szám 
[mg KOH/g] 

190 192 175 

Fűtőérték [MJ/kg] 39,8 39,5 40,5 
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3.2 Vizsgálati módszerek 

3.2.1 A vizsgálatok előkészítése 

A vizsgálatok kezdetekor fontos tisztában lenni néhány dologgal, 

amelyek a későbbiekben jelentősen megkönnyíthetik a munkát, illetve az 

eredmények összehasonlíthatóságához elengedhetetlenek, esetleg a mérés 

pontosságát biztosítják. A legtöbb esetben szabványok írják elő a vizsgálatok 

paramétereit, azonban ezek nem minden esetben teljesíthetőek, vagy 

speciális esetben célszerű eltérni tőlük. Abban az esetben, ha nem áll 

rendelkezésre szabvány, minden részletre kiterjedően át kell gondolni a 

tervezett vizsgálat paramétereit. 

Indokolt esetben el lehet térni a szabvány által előírt/javasolt próbatest 

méretektől vagy kialakításoktól, ilyenkor azonban alaposan át kell gondolni, 

hogy a változtatás nem torzítja-e az eredményeket túlzott mértékben. Erre 

példaként felhozhatók a különböző szilárdságvizsgálatok, ahol a méreteket 

úgy célszerű csökkenteni, hogy a szabványban megadott oldalméretek 

arányai ne változzanak jelentősen. Például a nyomószilárdság vizsgálatakor 

nem szabad a rostirányú méretet túlzottan megnövelni, mivel így fennáll a 

veszélye, hogy a próbatest a nyomó igénybevétel helyett kihajlás 

következtében megy tönkre. Ha viszont túl rövid a hosszirányú méret, akkor 

a nyomófejeknél fellépő súrlódás miatt kialakuló összetett feszültségi állapot 

kiterjed a próbatest középső részére is, ezáltal pedig torzul a mérési 

eredmény, a próbatest nem tiszta nyomóigénybevétel hatására megy tönkre. 

Hasonló példák hozhatók hajlító, ütő-hajlító vagy húzószilárdság vizsgálat 

esetén is. 

Abban az esetben, ha az adott vizsgálattal kapcsolatban nem áll 

rendelkezésre szabvány, a próbatestek kialakítását alaposan át kell gondolni 

annak függvényében, hogy a mérés kivitelezhető legyen. Ennek kapcsán 

figyelembe kell venni a rendelkezésre álló mérőműszer méreteit, 

befogadóképességét, méréstartományát éppúgy, mint a faanyag anatómiai 

jellegzetességeit (elsősorban az évgyűrűszélességet, szövetszerkezetet). 

Szinte minden vizsgálatnál alapvető jelentőségű a próbatestek 

klimatizálása. Ennek célja, hogy a próbatestek közel azonos 

nedvességtartalmúak legyenek, mivel a nedvességtartalom minden 

faanyagjellemzőre hatással van, és ez a hatás gyakran jelentős. Az előzetes 

klimatizálásra általában a vonatkozó szabványok is kitérnek, ahol 

egységesen 20°C hőmérsékletet és 65% relatív páratartalmat ajánlanak. 

Gyakran találkozni azonban különböző utalásokat arra, hogy célszerűbb a 

23°C hőmérséklet és 50% relatív páratartalom alkalmazása. Ezt azzal 

magyarázzák, hogy ez a klímaállapot sokkal közelebb áll a valóságban 

fennálló általános beltéri klímaállapothoz. Szabványos vizsgálatok 

végrehajtásakor tehát a T=20°C, f=65% klímán kell tárolni a faanyagot. 

Abban az esetben azonban, ha a faanyag valóságos (felhasználás közbeni) 
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viszonyok közötti viselkedését szeretnénk vizsgálni, elfogadható más 

klímaállapot is az előzetes klimatizálás során, ezt azonban minden esetben 

fel kell tüntetni és meg kell indokolni. 

Módosított faanyagoknál érdekes témakör a próbatestek előzetes 

klimatizálása, mivel a modifikációnak minden esetben következménye az 

egyensúlyi nedvességtartalom csökkentése. Ez azt jelenti számunkra, hogy 

az előzetes klimatizálás alapvető célját nem tudjuk teljesíteni, vagyis a 

nedvességtartalmak eltérőek lesznek. A probléma megközelítése több 

szempontból lehetséges: 

 Egyrészt a természetes faanyagokra érvényes összefüggés segítségével 

átszámíthatjuk a kontroll próbatestek adott faanyagjellemzőinek 

értékeit, a módosított faanyagok nedvességtartalmán érvényes 

értékekhez. Erre az ismert tapasztalati képlet és együtthatói adnak 

lehetőséget. Így mindig közel azonos nedvességtartalomhoz tartozó 

értékeket hasonlíthatunk össze, azonban ez csak közelítő pontosságú 

eredményt szolgáltat, így nem célszerű alkalmazni. Ráadásul az így 

kapott eredmények csak önmaguk között hasonlíthatók össze. 

 Másrészt kiküszöbölhetjük az eltérő nedvességtartalmak problémáját az 

által, ha a kontroll (kezeletlen) és a modifikált faanyagokat is abszolút 

száraz állapotban vizsgáljuk. Ennek kivitelezése azonban problémás, 

mivel vizsgálatok során általában nem biztosítható 0% relatív 

páratartalom. A leszárított faanyagoknál, kikerülve a szárítóból vagy 

exszikkátorból azonnal gyors nedvességfelvétel kezdődik, ez pedig 

megkérdőjelezi a mérések pontosságát, így ezt a módszer sem célszerű 

alkalmazni. 

 Harmadrészt eltekinthetünk az eltérő nedvességtartalmaktól. Ezt azért 

tehetjük meg, mert felhasználási szempontból nem feltétlenül az a 

fontos, hogy egy adott nedvességtartalom mellett milyenek a faanyag 

vizsgált jellemzői, hanem inkább az, hogy adott klímaállapot mellett 

milyenek. Feltehetően a szabványok is ezért adnak meg inkább 

klímaállapotot, mint nedvességtartalmat – hozzátéve, hogy egy adott 

nedvességtartalom viszonylag pontos beállítása is nehézkes lenne 

faanyagoknál. Éppen ezért a modifikált faanyagok klimatizálása során 

általában eltekintünk a kialakuló eltérő egyensúlyi 

nedvességtartalmaktól, és az adott klímaállapothoz tartozó jellemzőket 

vizsgáljuk. 

 

Érdemes kitérni a különböző hőkezelések végrehajtásának problémájára 

is. A végeredmény szempontjából fontos, hogy a hőmérséklet eloszlása 

egyenletes legyen a hőkezelő berendezésben, ellenkező esetben nagy 

eltérések alakulnak ki az egyes faanyagjellemzőkön belül, nem lesz 

egyenletes a hőkezelés. Ez általában hézaglécek alkalmazásával, és a 

hőkezelő közeg keringetésével megoldható. 
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Az ilyen típusú eljárások több szempontból is balesetveszélyesek. 

Egyrészt az alkalmazott kezelési hőmérséklet miatt (160-230°C) kell 

különös körültekintéssel végezni az ilyen jellegű modifikációt, másrészt a 

keletkező folyékony és gáznemű degradációs termékek miatt. A gáznemű 

bomlástermékek egészségre károsak lehetnek (pl. szénmonoxid), a hőkezelő 

berendezésben lecsapódó folyékony bomlástermékek pedig erősen savas 

jellegűek. Mindezeket figyelembe véve fokozott körültekintés javasolt 

ezeknél az eljárásoknál. 

3.2.2 Hőkezelés 

A hőkezelő eljárásokat általában különböző inert gázatmoszférákban, 

180-260ºC között végzik azzal a céllal, hogy a levegő oxigénjét kizárják a 

folyamat során. Ennek szükségességét az indokolja, hogy oxigén 

jelenlétében olyan folyamatok is lejátszódnak a faanyagban, amelyek 

nemkívánatos minőségromlást okoznak. Az oxigén kizárásával azonban csak 

gyenge pirolízis játszódik le, amellyel a kívánt hatás elérhető, és jobban 

irányítható a folyamat. A legtöbb növényi olaj forráspontja a hőkezeléshez 

szükséges hőmérséklettartomány felett van, ezáltal lehetőség nyílik az 

alkalmazásukra a faanyagok termikus kezelésénél. A faanyagot az olajba 

mártva teljesül az oxigén kizárásának feltétele, valamint az olajok, 

különböző inert gázoknál (leggyakrabban nitrogén) jóval magasabb fajhője 

miatt a kezelési idők lerövidülnek. További előnye az olajoknak, hogy a 

gázokkal ellentétben többször felhasználhatóak, a folyamat végén nem 

veszik el a hőátadó közeg. Korábbi vizsgálatok azt is kimutatták (Sailer et al. 

2000), hogy a gázatmoszférában történt hőkezeléshez képest jobb faanyag 

tulajdonságokat lehet elérni, ha növényi olajban végzik a hőkezelést. 

Irodalmi adatok, valamint saját előkísérletek alapján, kétféle 

hőmérsékleten történt a kezelés. A 160°C-os hőmérsékletet az indokolja, 

hogy ez alatt nem hajtható végre hatékonyan a hőkezelés, vagyis ez 

tekinthető egyfajta alsó határnak. A 200°C-os hőmérsékletet jelölik meg 

általában a gombaállóság hatékony növelésére alkalmas alsó határként, a 

szilárdságok azonban e felett túlzott mértékben csökkenhetnek, ami a nyár 

faanyag amúgy is csekély szilárdsági értékeit figyelembe véve, nem lenne 

szerencsés. Az alkalmazott három kezelési idő és két hőmérséklet 

variációjaként, figyelembe véve a három különböző olajfajtát, 18 menetrend, 

illetve kezelési metódus alakult ki (2. táblázat). 

 

2. Táblázat Alkalmazott hőkezelő menetrendek 

Olaj Napraforgó Len Repce 

T [°C] 160 200 160 200 160 200 

Idő [h] 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 
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A hőkezelés Hendi Economic hőfokszabályzós olajsütő berendezésben 

történt. A berendezés kisméretű, azonban az elvégzett laboratóriumi 

vizsgálatokhoz megfelelő. Fűtőkapacitása 3,25 kW, melyet 1 db fűtőszál 

szolgáltat a berendezés olajtartályának alján. A hőszabályozás pontossága az 

elvégzett kontrollmérések alapján ± 2°C. 

A hőkezelés során az előzetesen klimatizált faanyag (T=20°C, φ=65%) 

közvetlenül a felmelegített olajba került. A kezelési idő lejártával az olajból 

történő kivétel után a faanyag lecsepegtetése és kihűlése szobahőmérsékleten 

történt. Ennek köszönhetően az eljárás nagyon intenzív, hiszen felfűtés 

nélkül helyeztem a szobahőmérsékletű faanyagot a forró olajba. A nedvesség 

ennek megfelelően rövid idő alatt távozott a faanyagból, amit már a 

behelyezéskor fellépő habzás is jól mutatott. Ez a jelenség azonban rövid idő 

alatt megszűnt. A hirtelen nedvességvesztés nem okoz problémát, 

köszönhetően a nyár faanyag magas pórustérfogatának, nyitott 

szövetszerkezetének. Előbbi tulajdonságok lehetővé teszik a nedvesség 

gyors távozását a faanyagból, így nem alakultak ki egy esetben sem 

károsodások, repedések emiatt. 

 

3.2.3 Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

A mechanikai vizsgálatokhoz az előkészített anyagokat a mérések előtt 

állandó klímán szükséges tárolni (20°C; 65% relatív páratartalom). A 

statikus mechanikai vizsgálatok Instron 4208 típusú általános anyagvizsgáló 

gépen történtek. 

 

3.2.3.1 A rostirányú nyomószilárdság vizsgálata 
A vizsgálatok az MSZ EN 6786-8:1977 szabvány alapján végezhetők, 

azonban a próbatest keresztmetszeti méreteit szükséges volt csökkenteni. 

Erre azért volt szükség, mert a hőkezelő berendezés mérete meghatározta a 

benne elhelyezhető faanyagok méretét, amelyekből így nem volt elérhető az 

előírt 20×20 mm keresztmetszet. 

A vizsgált próbatestek mérete így 18×18×30 (sugár-, húr-, rost irány) mm 

volt. A próbatestek száma minden menetrend esetén 20 db volt, valamint 

20db kezeletlen próbatest szolgált kontrollként. A próbatestek 

keresztmetszeti méreteinek meghatározása 0,01 mm pontossággal a 

hosszúság felénél történt. Ezután a nyomószilárdság meghatározásához a 

próbatest tönkremeneteléhez szükséges erő megállapítása szükséges.A 

nyomószilárdság kiszámításához a következő összefüggés alkalmazható: 
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 MPa
A

F
ny

max  

 

ahol:  σny: rostirányú nyomószilárdság [MPa] 

 Fmax: tönkremenetelhez szükséges erő [N] 

 A: próbatest keresztmetszete [mm
2
] 

 

3.2.3.2 A rostirányú húzószilárdság vizsgálata 
A vizsgálatok az MSZ EN 6786/8-71 szabvány alapján végezhetők, 

azonban a próbatest méreteit szükséges volt csökkenteni. Erre azért volt 

szükség, mert a hőkezelő berendezés mérete meghatározta a benne 

elhelyezhető faanyagok méretét, amelyekből így nem volt elérhető az előírt 

20×20 mm keresztmetszet. 

A vizsgált próbatestek mérete így 18×18×300 (sugár-, húr-, rost irány) 

mm volt. A próbatestek középső harmada 3×10 mm keresztmetszetre volt 

elvékonyítva, annak érdekében, hogy mindenképpen húzó igénybevétel 

hatására menjenek tönkre. A próbatestek száma minden menetrend esetén 20 

db volt, valamint 20db kezeletlen próbatest szolgált kontrollként. A 

próbatestek keresztmetszeti méreteinek meghatározása 0,01 mm 

pontossággal a hosszúság felénél történt. Ezután a húzószilárdság 

meghatározásához a próbatest tönkremeneteléhez szükséges erő 

megállapítása szükséges. A húzószilárdság kiszámításához a következő 

összefüggés alkalmazható: 

 

 MPa
A

F
húz

max  

 

ahol:  σhúz: rostirányú húzószilárdság [MPa] 

 Fmax: tönkremenetelhez szükséges erő [N] 

 A: próbatest keresztmetszete [mm
2
] 

 

3.2.3.3 A hajlítószilárdság vizsgálata 
A vizsgálatok az MSZ EN 6786-5:1976 szabvány alapján végezhetők, 

azonban a próbatest méreteit szükséges volt csökkenteni. Erre azért volt 

szükség, mert a hőkezelő berendezés mérete meghatározta a benne 

elhelyezhető faanyagok méretét, amelyekből így nem volt elérhető az előírt 

20×20 mm keresztmetszet, és a 300 mm hosszúság. 

A vizsgált próbatestek mérete így 18×18×220 (sugár-, húr-, rost irány) 

mm, az alátámasztási köz pedig 200 mm volt. A próbatestek száma minden 

menetrendnél 40 db volt, valamint 40db kezeletlen próbatest szolgált 

kontrollként. A próbatestek keresztmetszeti méreteinek meghatározása 0,01 
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mm pontossággal a hosszúság felénél történt. Ezután a hajlítószilárdság 

meghatározásához a próbatest tönkremeneteléhez szükséges erő 

megállapítása szükséges.  A hajlítószilárdság kiszámításához a következő 

összefüggés alkalmazható: 

 

 MPa
ba

lF
haj 2

max

2

3




  

 

ahol:  σhaj: hajlítószilárdság [MPa] 

 Fmax: maximális törőerő [N] 

 l: alátámasztási köz (mm) 

 a: próbatest szélessége [mm] 

 b: próbatest vastagsága [mm] 

3.2.3.4 Az ütő-hajlító szilárdság vizsgálata 
A vizsgálatok az MSZ EN 6786-7:1977 szabvány alapján végezhetők 

Charpy-féle ütőmű (100 Joulos) segítségével, azonban a próbatest méreteit 

szükséges volt csökkenteni. Erre azért volt szükség, mert a hőkezelő 

berendezés mérete meghatározta a benne elhelyezhető faanyagok méretét, 

amelyekből így nem volt elérhető az előírt 20×20 mm keresztmetszet, és a 

300 mm hosszúság. 

A vizsgált próbatestek mérete így 18×18×220 (sugár-, húr-, rost irány) 

mm, az alátámasztási köz pedig 200 mm volt. A próbatestek száma minden 

menetrendnél 20 db volt, valamint 20db kezeletlen próbatest szolgált 

kontrollként. Az ütő-hajlító szilárdság kiszámításához a következő 

összefüggés alkalmazható: 

 











2cm

J

A

W
w  

 

ahol:  w: ütő-hajlító szilárdság [J/cm
2
] 

 W: tönkremenetelhez szükséges Energia [J] 

 A: próbatest keresztmetszete [mm
2
] 

 

3.2.4 Fizikai tulajdonságok vizsgálata 

3.2.4.1 A sűrűség meghatározása 
A sűrűség meghatározásához a 18×40×220 (sugár-, húr-, rost irány) mm-

es kiindulási próbatesteken történt. Ehhez a kiindulási próbatestek sugár- és 

húrirányú méreteit 3-3 helyen szükséges meghatározni, a rostirányút egy 

helyen, valamint a próbatestek tömegeit meg kell határozni. Ezt el kell 



43 
 

végezni a hőkezelés előtt és után is, így meghatározható a sűrűségváltozás is 

a hőkezelések hatására. Minden esetben normál klímán (T= 20°C; φ=65%) 

történő tárolás előzte meg a méréseket. A sűrűség meghatározása az alábbi 

összefüggéssel történt: 

 %100
,

,

, 
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V

m
  

 

ahol:  ρe,u: légszáraz sűrűség a hőkezelés előtt, illetve után [g/cm
3
] 

 me,u: a próbatest tömege a hőkezelés előtt, illetve után [g] 

 Ve,u: a próbatest térfogata a hőkezelés előtt, illetve után [cm
3
] 

 

3.2.4.2 A dagadás és a dimenzióstabilitás (ASE) meghatározása 
A vizsgálatok az MSZ EN 6786-9:1989 szabvány alapján végezhetők. Az 

alkalmazott próbatestek mérete 18×18×30 (sugár-, húr-, rost irány) mm volt. 

A próbatesteket 105ºC-on tömegállandóságig kell szárítani, majd 

meghatározni a sugár- és húrirányú méreteiket, valamint a tömegeiket. 

Második lépésként klímakamrában történő tárolás után (T= 20°C; φ=65%) 

kell meghatározni a sugár- és húrirányú méreteiket, valamint tömegeiket, a 

tömegállandóság beállta után. A próbatestek száma minden menetrendnél 20 

db volt, valamint 20db kezeletlen próbatest szolgált kontrollként. A dagadási 

értékek kiszámításához a következő összefüggés alkalmazható: 
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ahol:  Dh,s: vonalas dagadási érték (húr, sugár) [%] 

 lu: nedves méret [mm] 

 l0: abszolút száraz méret [mm] 

 

A dagadási értékek ismeretében meghatározható a hőkezelés dagadást 

csökkentő hatékonysága (angol elnevezés alapján: Anti Swelling Efficiency 

- ASE), amely a dagadás mértékének csökkenését fejezi ki a hőkezelés 

hatására. Ennek számításához a következő összefüggés alkalmazható: 
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ahol:  D0h,s: vonalas dagadási érték a kontroll próbatesteken (húr, sugár) [%] 

 Dkh,s: vonalas dagadási érték a kezelt próbatesteken (húr, sugár) [%] 

 ASEh,s: vonalas dagadási érték csökkenése hőkezelés hatására [%] 
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A vonalas dagadási értékek és a hozzájuk tartozó nedvességtartalom 

változások ismeretében meghatározható a dagadási együttható, az alábbi 

összefüggéssel: 
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ahol:  Kdh,s: Dagadási együttható (húr, sugár) 

 Dh,s: vonalas dagadási érték (húr, sugár) [%] 

 U: egyensúlyi nedvességtartalom (T= 20°C; φ=65%) [%] 

 

A húr- és sugárirányú dagadási értékek ismeretében meghatározható 

továbbá a dagadási anizotrópia, amely a faanyag vetemedési hajlamára ad 

felvilágosítást. Meghatározása az alábbi összefüggéssel lehetséges: 
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ahol:  Ad: dagadási anizotrópia 

 Dh,s: vonalas dagadási érték (húr, sugár) [%] 

 

3.2.4.3 Egyensúlyi fanedvességek meghatározása szorpciós 
izotermák felvételéhez 

Az egyensúlyi fanedvesség változásának meghatározása 18×18×10 

(sugár-, húr-, rost irány) mm-es próbatesteken történt. A próbatestek száma 

minden menetrendnél 20 db volt, valamint 20db kezeletlen próbatest szolgált 

kontrollként. A próbatesteket először 105ºC-on tömegállandóságig kell 

szárítani. Ezután minden klímafokozaton tömegállandóságig (legalább 7 

napig) kell tárolni őket. Alkalmazott klímafokozatok: 

 

 T=20°C; φ=20% 

 T=20°C; φ=40% 

 T=20°C; φ=65% 

 T=20°C; φ=80% 

 T=20°C; φ=95% 
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A próbatestek tömegét 0,01g pontossággal kell meghatározni abszolút 

száraz állapotukban, valamint minden klímafokozaton 7 nap tárolás után. Ez 

alapján számítható az egyes páratartalmi fokozatokhoz tartozó egyensúlyi 

nedvességtartalom az alábbi összefüggéssel: 
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ahol:  Uφ: adott klímafokozathoz tartozó egyensúlyi nedvességtartalom [%] 

 mφ: adott klímafokozathoz tartozó tömeg [g] 

 m0: abszolút száraz tömeg [g] 

 

3.2.4.4 A párafelvétel sebességének meghatározása 
A párafelvétel sebességének meghatározása 40×18×15 (sugár-, húr-, 

rostirány) mm-es próbatesteken történt, amik a hőkezelés után kerültek 

kialakításra a kiindulási darabokból. Minden menetrend esetén 20db 

próbatestet alakítottam ki. 20db kezeletlen próbatest szolgált kontrollként. A 

próbatesteket először 105ºC-on tömegállandóságig kell szárítani, majd 

meghatározni a tömegeiket. Ezután klímaszekrénybe kell helyezni őket, és 

állandó klímán tárolni (T=20°C, φ=65%). A próbatestek tömegét ezután 

meghatározott időpontokban újra meg kell mérni (4, 8, 24, 48, 72 és 172 h), 

így az alábbi összefüggéssel megkapható a nedvességtartalom alakulása az 

idő függvényében, az egyensúlyi nedvesség beálltáig: 
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ahol:  UT: adott időponthoz tartozó nedvességtartalom [%] 

 mT: adott időponthoz tartozó tömeg [g] 

 m0: abszolút száraz tömeg [g] 

 

 Az egyes időpontokban meghatározott nedvességtartalmakból 

számítható a párafelvétel sebessége az egyes vizsgálati szakaszokban, az 

alábbi összefüggéssel: 
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ahol:  SU-T : a párafelvétel sebessége az adott vizsgálati szakaszban [% / h] 

 UT2: nedvességtartalom a vizsgált szakasz végén [%] 

 UT1: nedvességtartalom a vizsgált szakasz kezdetén [%] 

 T2: a vizsgált szakasz végéig eltelt idő a kiindulástól számítva [h] 

 T1: a vizsgált szakasz kezdetéig eltelt idő a kiindulástól számítva [h] 

 

A hőkezelt faanyagok párafelvételi jellemzőinek megismeréséhez 

ismernünk kell, hogy az egyensúlyi nedvességtartalom beálltáig eltelt 

időszakban hogy viszonyul a pillanatnyi nedvességtartalom az egyensúlyi 

nedvességtartalomhoz, amit az egyensúlyi nedvességtartalom (ENT)-

hányadossal lehet jellemezni. Ez a hányados jól jellemzi a faanyag 

nedvességfelvételének intenzitását a teljes folyamat során, és lehetőséget ad 

a nedvességtároló kapacitás változásának figyelmen kívül hagyására, ami 

hőkezelt faanyagok esetében a kezelési paraméterektől függ. A vizsgálatot 

célszerű normál klímán (T=20°C; φ=65%) végezni, de bármely más 

klímafokozat mellett is végrehajtható. Az ENT-hányados meghatározása a 

következő összefüggéssel lehetséges: 
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ahol:  SENT: ENT-hányados [%] 

 UT: adott időponthoz tartozó nedvességtartalom [%] 

 UENT: ENT normál klímán (T=20°C; φ=65%) [%] 

 

3.2.4.5 A hőkezelés okozta színváltozás meghatározása 
A színmérés a kiindulási próbatesteken történt a kezelés előtt és után 

Konica Minolta CM-2600d típusú színmérő berendezéssel a CIELab 

színkoordináta rendszer szerint. Mindig ugyanazokon a helyeken kell 

meghatározni a színt. Minden próbatesten 5 helyen történt mérés. Ezt az 5 

értéket átlagolva adhatóak meg az egyes próbatestekre jellemző 

színkoordináták (L*, a*, b*). Ezekből számolható a CIELab telítettségi 

jellemzője, a színpontnak az L* tengelytől való távolsága. Minél távolabb 

esik a színpont a tengelytől, a szín annál telítettebb: 

 

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

2


1/2 

 



47 
 

A felsorolt színjellemzők különbségei a kezdeti és a kezelés utáni állapot 

között: 

 

L* = L*k - L*n 

a* = a*k - a*n 

b* = b*k - b*n 

C*ab = (C*ab)k - (C*ab )n 

 

Ezek alapján számolható a színinger-különbség: 

 

E*ab = (L*)
2
 + (a*)

2
 + (b*)

2


1/2 

 

ahol:  L*n: világossági tényező a kezeletlen anyagnál 

 L*k: világossági tényező a kezelt anyagnál 

 a*n: vörös színkoordináta a kezeletlen anyagnál 

 a*k: vörös színkoordináta a kezelt anyagnál 

 b*n: sárga színkoordináta a kezeletlen anyagnál 

 b*k: sárga színkoordináta a kezelt anyagnál 

 (C*ab )n: színtelítettségi jellemző a kezeletlen anyagnál 

 (C*ab )k: színtelítettségi jellemző a kezelt anyagnál 

 L*: az L* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

 a*:az a* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

 b*: az a* színkoordináta változása a kiindulási állapothoz képest 

 C*ab: a színtelítettség változása a kiindulási állapothoz képest 

 E*ab: színinger különbség 

 

A színinger különbség jelentősége, hogy összefüggést biztosít a 

szubjektív, és az objektív (műszeres) színvizsgálat között. Értékének 

nagysága alapján meghatározható, hogy szabad szemmel milyen mértékűnek 

látjuk a színeltérést, melyet az alábbi felsorolás mutat be. Ha E*ab értéke: 

 

 0 - 0,5 érték közé esik akkor a különbség szemmel nem érzékelhető 

 0,5 - 1,5 érték közé esik akkor alig érzékelhető 

 1,5 - 3,0 érték közé esik akkor érzékelhető 

 3,0 - 6,0 érték közé esik akkor jól látható 

 6,0 feletti értéknél nagy a színinger különbség. 
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3.2.5 Kitettségi vizsgálatok 

3.2.5.1 A kültéri kitettség okozta színváltozás meghatározása 
A vizsgálat 18×40×220 mm nagyságú próbatesteken történt, melyek 

nyárfából készült keretekre lettek rögzítve. A keretek kihelyezése 45°-ban 

megdöntve déli irányba nézően történt egy egész nap árnyékmentes helyen 

(Krasznai Ferenc Sportcsarnok tetőszintje – Sopron) a DIN EN 927-3 (2007) 

szabványnak megfelelően (7. ábra). 

A színmérést a próbatestek felső lapján kell végezni, az alkalmazott 

berendezés egy Konica Minolta CM-2600d típusú spektrofotométer volt. A 

színjellemzők meghatározása a CIELab színkoordináta rendszerben történt. 

A próbatestek ugyanazon pontjain kell végezni a mérést, először a hőkezelés 

(OHT) után. Ezek az adatok tekinthetők a későbbiekben kiinduló adatoknak. 

A vizsgálat 3 éven át tartott (2009. június – 2012. június). A vizsgálat első 

két évében lehetőség szerint minden hónapban megtörtént a színmérés, majd 

a változások mérséklődésére való tekintettel a következő, és egyben utolsó 

mérésre a 3. év végén került sor. Minden próbatesten 5 helyen történt mérés, 

az öt adat átlaga szolgáltatta az egyes próbatestekre jellemző színadatokat. A 

kiinduló és hozzájuk tartozó későbbi értékek különbsége adta az egyes 

színkoordináták változását (L*, a*, b*) minden mérés után. A 

színkoordináták különbségeinek ismeretében számolható a színinger 

különbség (E*). Minden menetrend esetén 4db próbatest kihelyezésére 

került sor, kontrollként 4 db azonos módon kialakított, és azonos 

körülményeknek kitett kezeletlen próbatest szolgált. 

 

 
7. ábra Kültérbe kihelyezett próbatestek 

 

3.2.5.2 A gombaállóság meghatározása 
A vizsgálatok az MSZ EN 113 szabványra támaszkodva történtek, némi 

eltéréssel. Ennek oka, hogy az említett szabvány eredetileg 

faanyagvédőszerek hatékonyságát hivatott vizsgálni telítéses eljárás esetén, 
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bazídiumos gombákkal szemben. Vegyszert a faanyagba nem juttatunk be, 

de a szabvány alkalmazhatóságát alátámasztja, hogy a hőkezelés, a telítéshez 

hasonlóan a teljes keresztmetszetet érinti. Jelentősebb eltérés még a 

szabványhoz képest, hogy nem az előírt fafajok (bükk, erdeifenyő) 

vizsgálata történt, mivel ez a kritérium jelen esetben kivitelezhetetlen volt. 

A vizsgálat során két gombafaj vizsgálata történt meg, házi kéreggombáé 

(Poria placenta) és kései laskagombáé (Pleurotus ostreatus). A kéreggomba 

vörös korhadást okoz, beépített fenyő és lombos faanyagon egyaránt károsít. 

Épületekben, építményekben, talajszint közelében szabadon is károsít. A 

száraz faanyagot nem támadja meg. Falazatba is átterjedhet, de ott sokáig 

nem képes megélni. A megtámadott faanyagot ujjal szétmorzsolható 

állapotig korrodálhatja. A megtámadott faanyag színe sötétebb lesz, majd a 

fában hossz- és haránt irányú repedések észlelhetők. A fa anyagában a 

gombásodás gyakran élesen elhatárolt részre korlátozódik. A kései 

laskagomba mind élő, mind a döntött faanyagon előfordul. Lombosfákon 

károsít, de előfordul a fenyőkön is. Fő gazdanövénye a fűz, nyár, tölgy, 

bükk. Mint sebparazita, az ágcsonkokon vagy rovarjáratokon keresztül 

fertőzi meg a fát. Álgesztesítő és gesztbontó, intenzív fehér korhasztó. 

A gombatenyészet előneveléséhez malátakivonat-agar (Scharlau Chemie 

– Malt Extract Agar 01-573) szükséges, melyből 48g-ot kell feloldani 1 liter 

desztillált vízben. A malátakivonat-agar összetétele 1 liter vízre 

vonatkoztatva 30 g malátakivonat, 15g agar és 3g szójapepton. Az oldódást 

követően a táptalajt Kolle-lombikokba kell tölteni, minden lombikba 100 

millilitert. A lombikok lezárása papírvattából készült dugókkal történt. A 

sterilizálás autoklávban, 121°C-on történt, majd ezt követően a lombikokat 

megfelelő oldalukra fektetve hagyni kell kihűlni a táptalajt, amely így géles 

állagúvá válik. Ezután következik a gombafonalak táptalajra oltása, amelyek 

optimális esetben mintegy két hét alatt a táptalaj teljes felületét benövik, 

lehetővé téve a próbatestek gombatenyészetre helyezését. A próbatestek 

gombatenyészetre helyezése során ügyelni kell a csíramentesség 

megőrzésére, ezért ezt a műveletet oltófülkében kell végezni, a próbatesteket 

és az alátétként használt üvegpálcákat pedig a behelyezés előtt borszeszégő 

lángjában sterilizálni. A lombikok visszazárásuk után termosztátba kerülnek, 

amely állandó 23°C-ot biztosít a gombák fejlődéséhez. A vizsgálat ideje a 

próbatestek behelyezésétől számított 16 hét, a szabványnak megfelelően. 

A próbatestek mérete 15×25×50 (húr×sugár×rost) mm volt. 8 db 

próbatestet vizsgálatára került sor minden menetrend esetén (4-4db mindkét 

gombára), és ugyanennyi kezeletlen minta szolgált kontrollként. Minden 

lombikba 2 próbatest került. 

A gombabontás mértéke a próbatestek behelyezés előtti, és a 16 hét utáni 

abszolút száraz tömegei alapján számítható. Ehhez a próbatesteket a 

gombatenyészetre helyezést megelőzően, majd a 16 hetes inkubációs ciklust 

követően (a gombafonalak óvatos eltávolítása után) 105°C-on 
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tömegállandóságig kell szárítani, és a tömegeket meghatározni. Ez alapján a 

gombabontás mértéke a következő összefüggéssel számítható: 

 

 %100
0

,00





m

mm
m

g

g  

 

ahol:  mg: a gombabontás mértéke [%] 

 m0: a próbatest kezdeti abszolút száraz tömege [g] 

 m0,g: a próbatest gombabontás utáni abszolút száraz tömege [g] 

 

3.2.6 A vizsgálati eredmények értékelési módszere 

A mért és számított eredmények kiértékeléséhez szükséges meghatározni 

az alapstatisztikai jellemzők közül a minimum, a maximum, az átlag, a 

szórás és a relatív szórás (variációs koefficiens) értékeit. A különböző 

hőkezelési paraméterek (hőmérséklet, idő, olaj fajtája), adott jellemzőkre 

gyakorolt hatásának megállapításához azonban ez nem elegendő. Ennek 

megállapítására varianciaanalízis szükséges (ANOVA), például a 

STATISTICA, vagy az SPSS nevű statisztikai szoftverek segítségével. Az 

eljárás során 95%-os megbízhatósági szinten szükséges vizsgálni a 

rendelkezésre álló adatokat, amely a faanyaggal kapcsolatos kutatásoknál 

általánosan elfogadott érték. 

A varianciaanalízis során nullhipotézisek felállításával állapítható meg, 

hogy a vizsgált függő és független változó között az összefüggés fennáll-e. 

Amennyiben a vizsgálat egymástól szignifikánsan eltérő csoportok jelenlétét 

mutatja ki, vagyis valamely független változó hatása kimutatható a vizsgált 

jellemzőre, egy ú.n. post-hoc teszt elvégzése szükséges. Jelen esetben ez az 

LSD-teszt volt (Least Significant Difference - Legkisebb Szignifikáns 

Differencia). A teszt egy összesített eredménymátrix formájában ábrázolja, 

mely mintaátlagok azonosak (feketével jelölve) és melyek között mutatkozik 

szignifikáns eltérés (pirossal jelölve). Ez alapján már eldönthető, hogy az 

egyes paraméterek hatással vannak-e a végeredményre. 

A különböző statisztikai elemzésekre a gombaállóság meghatározásának 

kivételével minden vizsgálatnál sor került. Ennek oka, hogy az említett 

vizsgálat során az alkalmazott EN113 szabvány által előírt, kezelés 

típusonként vizsgálandó 4 darab próbatest nem szolgáltat kellő alapot a 

statisztikai értékelés elvégzésére. A vizsgálat biológiai jellege különösképp 

nem teszi lehetővé ilyen alacsony mintaszám esetén a statisztikai értékelést, 

hiszen az eredmény bizonytalansága fokozott ebben az esetben. A vizsgálat 

inkább összehasonlító jellegű annak szemléltetésére, hogy a farontó 

gombákkal szemben csekély ellenállást mutató nyár faanyag ezen 

tulajdonsága javítható az alkalmazott hőkezelő eljárással.  
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4. Az eredmények értékelése 

4.1 Mechanikai tulajdonságok 

4.1.1 Rostirányú nyomószilárdság 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott 

hőkezelések mindegyike szignifikánsan növeli a nyár faanyag rostirányú 

nyomószilárdságát (8. ábra). Már a legkisebb mértékű kezelések (160°C, 2 

óra) is 14-16%-os növekedést okoznak. Mindkét kezelési hőmérsékleten 

jellemző, hogy a hőntartási idő növelésével együtt emelkedik a 

nyomószilárdság értéke is. Azonos kezelési időket alkalmazva azonban 

minden esetben a 200°C-os hőmérséklet eredményezett magasabb 

szilárdságokat. 200°C-on már 2 órás kezelési idő alkalmazásával magasabb 

érték érhető el, mint 160°C-on 6 órás kezelési idővel. Ez arra enged 

következtetni, hogy a kezelési idő és hőmérséklet egyaránt hatással van a 

nyomószilárdságra, azonban a kezelési hőmérséklet szerepe fontosabb. 

Mindazonáltal egyik tényező változtatása sem eredményez nagy eltérést a 

nyomószilárdság értékében. 

 

 
8. ábra A rostirányú nyomószilárdság alakulása az egyes menetrendeknél 

 

Az eredmények statisztikai elemzése alapján egyértelmű, hogy 

mindegyik kezelés szignifikáns növekedést eredményez a 

nyomószilárdságban. Egymáshoz viszonyítva a különböző kezelések hatását 

azonban nem mutatkoznak nagy eltérések. Általánosan jellemző, hogy a 

160°C-on 2 és 4 órán át tartó kezelések hatása csak a 200°C-on 4 és 6 órán át 
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tartó kezelések eredményétől tér el szignifikánsan. A köztes kezelések 

(160°C/6 óra és 200°C/2 óra) eredményei csak a kontrollal szemben 

mutatnak szignifikáns eltérést, a többi kezeléssel szemben nem mutatható ki 

eltérés. Ez az eredmény is azt támasztja alá, hogy az egyes kezelések hatása 

nem tér el jelentősen egymástól. A legenyhébb (160°C/2 óra) és 

legintenzívebb (200°C/6 óra) kezelés között átlagosan mindössze 10-11% 

eltérés mutatkozik, ami nem jelentős (3. táblázat). 

Az alkalmazott olaj fajtája nincs hatással a nyomószilárdság változására, 

mindhárom olaj esetében megegyező eredményeket szolgáltattak az azonos 

menetrendek. A nyomószilárdság egyértelmű növekedésére magyarázatot 

adhat, hogy azt elsősorban a lignin jellemzői határozzák meg, amely az 

alkalmazott kezelési hőmérsékleten ugyan különböző változásokon átmegy, 

a hővel szemben legstabilabb faalkotóként azonban ez a változás nem 

jelentős, ráadásul különböző új, másodlagos kötéseket is kialakít a 

környezetével. További szilárdságnövelő hatás, amely ellensúlyozza a 

hődegradációt, az egyensúlyi nedvességtartalom csökkenése. 

 

3. Táblázat A nyomószilárdsági értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Nyomószilárdság 
[N/mm

2
] 

Eltérés a 
kontrolltól 

[%] Átlag Szórás 

Kontroll 40,96 5,30 - 

160/2/N 47,22 4,96 15,3% 

160/4/N 47,64 5,68 16,3% 

160/6/N 49,25 3,95 20,3% 

200/2/N 50,13 5,64 22,4% 

200/4/N 51,01 6,01 24,5% 

200/6/N 51,14 4,53 24,8% 

160/2/L 46,85 4,04 14,4% 

160/4/L 47,77 5,63 16,6% 

160/6/L 48,53 5,17 18,5% 

200/2/L 49,38 5,41 20,6% 

200/4/L 51,17 4,50 24,9% 

200/6/L 51,55 5,11 25,8% 

160/2/R 47,67 4,63 16,4% 

160/4/R 48,37 5,95 18,1% 

160/6/R 48,90 5,94 19,4% 

200/2/R 49,75 7,72 21,5% 

200/4/R 50,48 7,52 23,2% 

200/6/R 51,65 7,17 26,1% 
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4.1.2 Rostirányú húzószilárdság 

A rostirányú nyomószilárdsághoz hasonlóan a rostirányú 

húzószilárdságra is egyértelműen kimutatható hatással volt minden 

alkalmazott menetrend. Azzal ellentétben azonban a húzószilárdság 

jelentősen csökkent a hőkezelések hatására (9. ábra). A legenyhébb 

menetrend (160°C, 2 óra) is 14-16%-kal csökkentette a húzószilárdságot, a 

legintenzívebb menetrend (200°C, 6 óra) pedig már 51-56%-kal. Mindkét 

hőmérsékleten fordított arányosság tapasztalható a hőntartás ideje és a 

húzószilárdság értéke között, vagyis a kezelési idő növelésével fokozottan 

csökken a húzószilárdság. Ez alól kivétel a 200°C-on 6 órán át tartó kezelés, 

amely nem mutat további csökkenést a 4 órás kezeléshez képest. Egyértelmű 

az eltérés a két kezelési hőmérséklet között is, hiszen azonos kezelési idők 

mellett minden esetben a magasabb hőmérsékletű kezelések eredményeztek 

alacsonyabb szilárdságot. Az arányosság tehát a hőmérséklet és a 

húzószilárdság értéke között is fordított. Az eltérés a két hőmérséklet okozta 

változásban jóval nagyobb, mint a nyomószilárdság esetén, mivel 200°C-os 

hőkezelés hatására hozzávetőleg 15%-kal nagyobb mértékben csökkent a 

húzószilárdság, mint a 160°C-os hőkezelés hatására 6 óra alatt. Ebből is 

egyértelműen látszik, hogy a hőmérséklet nagyobb hatással van a 

húzószilárdság változására, mint a kezelési idő. 

 

 
9. ábra A rostirányú húzószilárdság alakulása az egyes menetrendeknél 

 

Az eredmények statisztikai értékelése is szignifikáns csökkenést mutat a 

húzószilárdságban, minden menetrend esetén. Általánosan jellemző, hogy – 

mindkét kezelési hőmérsékleten – mindössze 8-12% közötti az eltérés a 2 és 
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6 órás kezelési idők okozta szilárdságcsökkenésekben. Az enyhén csökkenő 

tendencia ellenére tehát a különböző időtartamú kezelések közti eltérés nem 

szignifikáns. Ez elmondható a 160°C-os és 200°C-os kezelésekre is, vagyis a 

hőkezelés időtartama valóban csak kismértékben határozza meg a 

húzószilárdság csökkenésének mértékét. A két hőmérséklet hatása között 

azonban jelentős az eltérés. Ezt jelzi, hogy a 160°C/6 órás és a 200°C/2 órás 

kezelések hatása között is egyértelmű az eltérés, vagyis 200°C-on már a 

legrövidebb kezelési idő is erőteljesebb csökkenést eredményezett, mint a 

160°C-on végzett kezelés 6 óra alatt. A hőmérsékletek hatását azonos 

kezelési idők mellett vizsgálva minden esetben nagy az eltérés. Ez 25-35%-

kal nagyobb szilárdságcsökkenésekben mutatkozik meg a magasabb 

hőmérséklet esetén, azonos kezelési idők mellett (4. táblázat). 

 

4. Táblázat A húzószilárdsági értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Húzószilárdság 
[N/mm

2
] 

Eltérés a 
kontrolltól 

[%] Átlag Szórás 

Kontroll 76,23 20,14 - 

160/2/N 64,07 17,19 -16,0% 

160/4/N 59,37 21,84 -22,1% 

160/6/N 57,92 13,32 -24,0% 

200/2/N 40,93 11,99 -46,3% 

200/4/N 34,10 19,15 -55,3% 

200/6/N 34,93 13,86 -54,2% 

160/2/L 64,49 20,76 -15,4% 

160/4/L 57,85 11,60 -24,1% 

160/6/L 55,40 15,66 -27,3% 

200/2/L 43,86 15,30 -42,5% 

200/4/L 37,32 17,26 -51,0% 

200/6/L 37,07 12,28 -51,4% 

160/2/R 64,47 17,22 -15,4% 

160/4/R 59,80 25,55 -21,6% 

160/6/R 57,61 21,17 -24,4% 

200/2/R 40,18 13,17 -47,3% 

200/4/R 33,17 12,44 -56,5% 

200/6/R 33,55 8,17 -56,0% 
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Az alkalmazott olaj fajtája nincs hatással a húzószilárdság változására, 

mindhárom olaj esetében megegyező eredményeket szolgáltattak az azonos 

menetrendek. A húzószilárdság, a nyomószilárdsággal szemben, jelentősen 

függ a poliózok és a cellulóz tulajdonságaitól. A hőkezelés során legnagyobb 

mértékben a poliózok degradálódnak, de a hőmérséklet emelésével a 

cellulózláncok is károsodnak. E faalkotók jelentős roncsolódását támasztja 

alá a húzószilárdság értékének mérséklődése. A polióz láncok rövidülése, 

valamint a cellulóz amorf részeinek roncsolódása egyben a faanyag 

szívósságát is csökkenti. 

 

4.1.3 Hajlítószilárdság 

A nyomó- és húzószilárdsággal ellentétben, a hajlítószilárdság változása a 

hőkezelés hatására nem volt minden menetrend esetén szignifikáns. A 

160°C-on végzett kezelések kismértékben növelték a hajlítószilárdságot, a 

200°C-on végzettek pedig csökkentették azt (10. ábra). 

 

 
10. ábra A hajlítószilárdság alakulása az egyes menetrendeknél 

 

Magasabb kezelési időket alkalmazva alacsonyabb szilárdsági értékek 

adódtak. A legmagasabb értékeket a 160°C/2 órás kezelés eredményezte, 

amely 8-11%-kal növelte a hajlítószilárdságot. A legalacsonyabbakat pedig a 

200°C/6 órás, amely 15-22%-kal csökkentette. A kezeletlen faanyaghoz a 

200°C/2 órás kezelés értékei estek a leg közelebb, ezeknél a menetrendeknél 

tulajdonképpen nem volt tapasztalható semmilyen eltérés. Ennél a 

menetrendnél a hődegradáció szilárdságcsökkentő, és az egyensúlyi 
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nedvesség csökkenésének szilárdságnövelő hatása teljesen kiegyenlítette 

egymást. Az egyes kezelési időket vizsgálva az látható, hogy 160°C-os 

kezelés esetén nincs jelentősége a kezelési időnek, hiszen a különböző 

hőntartási időkhöz tartozó eredmények 4%-os eltérésen belül vannak. 

200°C-os kezelések esetén azonban már megnő a jelentősége a kezelés 

időtartamának. Ezt jelzi, hogy a különböző hőntartási időkhöz tartozó 

eredmények között 15-20%-os eltérések vannak. A kezelés hőmérséklete 

meghatározó tényező, hiszen azonos kezelési idők mellett minden esetben a 

200°C-os kezelésekhez tartoznak alacsonyabb szilárdsági értékek. 

Az eredmények statisztikai értékelése nem mutat szignifikáns eltérést a 

hajlítószilárdságban minden menetrend esetén, a kezeletlen faanyaghoz 

képest. Bár megfigyelhető a tendencia, miszerint az alacsonyabb hőfokú 

kezelések növelik, a magasabbak pedig csökkentik a hajlítószilárdságot, 

valójában csak a két szélsőség esetén (160°C/2óra és 200°C/6 óra) 

beszélhetünk statisztikailag is bizonyítható eltérésről a kezeletlen 

faanyaghoz képest. A többi kezelés tehát hatástalannak tekinthető 

hajlítószilárdság szempontjából a nyár faanyagra. A 160°C-on, különböző 

időtartalmakon végzett hőkezelések között nincs jelentős eltérés, a 2 órás 

kezelés azonban egyedüliként kimutathatóan hatásosnak bizonyult a 

hajlítószilárdság növelésében. A 200°C-on, különböző időtartalmakon 

végzett hőkezelések között minimális eltérés statisztikailag is kimutatható, 

de nem jelentős. A hőmérsékletek hatását azonos kezelési idők mellett 

vizsgálva minden esetben jelentős az eltérés. Ez 8-30%-kal alacsonyabb 

szilárdsági értékekben mutatkozik meg a magasabb hőmérséklet esetén, 

azonos kezelési idők mellett (5. táblázat). 

Az alkalmazott olaj fajtája nincs hatással a hajlítószilárdság változására, 

mindhárom olaj esetében megegyező eredményeket szolgáltattak az azonos 

menetrendek. A hajlítószilárdság értékére jelentős hatással vannak mind a 

poliózok és a cellulóz (húzószilárdság), mind pedig a lignin 

(nyomószilárdság) tulajdonságai, mivel a hajlítás során húzott és nyomott öv 

alakul ki a faanyagban. A hajlítószilárdság értékére e két szilárdság aránya is 

hatással van, amely változik a hőkezelés eredményeként (a húzószilárdság 

csökken, a nyomószilárdság nő). A hőkezelés során legnagyobb mértékben a 

poliózok degradálódnak, de a hőmérséklet emelésével a cellulózláncok is 

károsodnak, a lignin roncsolódása ellenben nem számottevő. A kapott 

eredmények arra engednek következtetni, hogy 160°C-os kezelési 

hőmérsékleten a poliózok és a cellulóz degradációja még nem jelentős, mivel 

a szilárdság növekedést mutat, köszönhetően az egyensúlyi 

nedvességtartalom csökkenésének, amely növeli a szilárdságot. A 

hajlítószilárdságot növelő hatása lehet továbbá a nyomószilárdság 

növekedésének is a nyomott övben. A 200°C-os kezelés hatására 

bekövetkező szilárdságvesztés viszont már azt mutatja, hogy a sejtfalalkotók 

degradációjából származó szilárdságcsökkenés meghaladja a 
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hajlítószilárdságot növelő hatásokat. A hajlítószilárdságot csökkenti a 

sejtfalalkotók degradációja mellett a húzószilárdság csökkenése is a húzott 

övben. Ennek megfelelően a hajlítószilárdság értékében döntő jelentőségű a 

poliózok minősége. 

 

5. Táblázat A hajlítószilárdsági értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Hajlítószilárdság 
[N/mm

2
] 

Eltérés a 
kontrolltól 

[%] Átlag Szórás 

Kontroll 75,40 9,36 - 

160/2/N 83,98 15,93 11,4% 

160/4/N 79,69 12,19 5,7% 

160/6/N 81,07 11,35 7,5% 

200/2/N 74,63 16,77 -1,0% 

200/4/N 68,54 17,84 -9,1% 

200/6/N 62,61 18,96 -17,0% 

160/2/L 81,43 11,86 8,0% 

160/4/L 79,50 11,79 5,4% 

160/6/L 79,52 12,06 5,5% 

200/2/L 75,36 12,66 -0,1% 

200/4/L 71,52 15,53 -5,1% 

200/6/L 63,69 16,79 -15,5% 

160/2/R 82,40 17,61 9,3% 

160/4/R 79,58 18,20 5,5% 

160/6/R 81,45 20,53 8,0% 

200/2/R 76,26 17,16 1,1% 

200/4/R 68,59 17,26 -9,0% 

200/6/R 58,24 15,90 -22,8% 

 

4.1.4 Ütő-hajlító szilárdság 

A különböző menetrendek mindegyike csökkentette valamilyen 

mértékben az ütő-hajlító szilárdságot. A 160°C-os kezelések csak 

kismértékben, 200°C-os kezelés hatására azonban már jelentősen csökkentek 

az értékek (11. ábra). A kezelési hőmérséklet emelésével fordított arányban 

változott az ütő-hajlító szilárdság. Ennek megfelelően a legenyhébb 

(160°C/2 óra) menetrend eredményezte a legkisebb szilárdságcsökkenést, (7-

11%-ot), a legnagyobb csökkenést pedig a legintenzívebb menetrend 

(200°C/6 óra) szolgáltatta (53-56%). 160°C-on a 4 és 6 órás kezelési idő 
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között nincs semmilyen eltérés, 200°C-on azonban jelentősebb szerepe volt a 

kezelési időnek is. Mindezek mellett az is egyértelműen látszik, hogy az ütő-

hajlító szilárdság esetében is nagyobb jelentősége van a hőmérsékletnek a 

kezelés időtartamánál. Ezt támasztja alá a következő eredmény is, miszerint 

a leghosszabb 160°C-os kezelés is csak jóval kisebb mértékű 

szilárdságcsökkenést eredményezett, mint a legrövidebb idejű 200°C-os 

kezelés. 

 

 
11. ábra Az ütő-hajlító szilárdság alakulása az egyes menetrendeknél 

 

Az eredmények statisztikai értékelése nem mutat szignifikáns eltérést az 

ütő-hajlító szilárdságban minden menetrend esetén, a kezeletlen faanyaghoz 

képest. Bár megfigyelhető a tendencia, miszerint már az alacsonyabb hőfokú 

kezelések is csökkentik a szilárdságot, valójában csak a magasabb hőfokú 

kezelések esetén beszélhetünk statisztikailag is bizonyítható eltérésről a 

kezeletlen faanyaghoz képest. Eszerint a 160°C-os kezelések valójában 

hatástalanok, vagy legalábbis csak kis hatással vannak erre a jellemzőre. A 

200°C-on végzett kezelések ezzel szemben egyértelműen kimutatható 

csökkenést eredményeztek, ezen felül az egyes kezelési idők hatása közti 

különbség is jelentősebb, a 2 és 6 órás kezelések értékei egyértelműen 

elkülönülnek egymástól. Az azonos ideig, de különböző hőmérsékleten 

végzett kezelések hatása közötti különbség is jól mutatja a kezelési idő 

nagyobb jelentőségét magasabb hőmérsékleten. 2 órás kezeléseknél 15% 

körüli az eltérés a két hőmérséklethez tartozó szilárdságcsökkenések között, 

200°C-on ugyanez azonban már 35% körüli értékre nő (6. táblázat). A húzó- 

és hajlítószilárdsághoz hasonlóan a dinamikus hajlítószilárdság esetében is 
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elsősorban a poliózok és a cellulóz minősége, degradációjának foka 

határozza meg a szilárdságot. Dinamikus igénybevételek esetén további 

fontos tényező, a polióz láncok rövidülése, valamint a cellulóz amorf 

részeinek roncsolódása, amely egyben a faanyag szívósságát is csökkenti. 

 

6. Táblázat Az ütő-hajlító szilárdsági értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Hajlítószilárdság 
[N/mm

2
] 

Eltérés a 
kontrolltól 

[%] Átlag Szórás 

Kontroll 4,17 2,50 - 

160/2/N 3,67 1,20 -12,1% 

160/4/N 3,46 1,07 -17,1% 

160/6/N 3,47 1,37 -17,0% 

200/2/N 2,58 0,79 -38,3% 

200/4/N 2,11 0,62 -49,4% 

200/6/N 1,83 0,81 -56,1% 

160/2/L 3,68 1,60 -11,7% 

160/4/L 3,38 1,08 -19,0% 

160/6/L 3,35 1,52 -19,9% 

200/2/L 2,68 1,08 -35,9% 

200/4/L 2,16 0,95 -48,2% 

200/6/L 1,81 0,99 -56,7% 

160/2/R 3,88 1,41 -7,1% 

160/4/R 3,47 1,04 -16,9% 

160/6/R 3,44 1,61 -17,5% 

200/2/R 2,79 1,38 -33,0% 

200/4/R 2,18 0,68 -47,7% 

200/6/R 1,95 1,10 -53,3% 
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4.2 Fizikai tulajdonságok 

4.2.1 Tömeg és sűrűség 

A sűrűség változását több tényező is befolyásolja a hőkezelés során. A 

kezelés hatására a faanyagban hőbomlás játszódik le, mely során folyékony 

és gáznemű alkotók távoznak a faanyagból. A hőmérséklet és a kezelési idő 

növelésével a faanyag alkotóinak hőbomlása is fokozódik, ezáltal a tömeg is 

csökken bizonyos mértékben, ami a sűrűség csökkenését eredményezi. A 

tömegveszteség hatására azonban a faanyag méretcsökkenést is szenved, ami 

a sűrűség növekedését eredményezi (Horváth, 2008). Mindezek mellett a 

faanyag olajat vesz fel a hőkezelő eljárás során, ami nyárnál néhány esetben 

jelentősnek mondható volt, akár 30% feletti tömegnövekedést eredményezett 

az alacsonyabb kezelési hőmérsékleten (7. táblázat). Ez ugyancsak a sűrűség 

növekedésével jár. Mivel a felhasználás során a légszáraz sűrűségnek 

(T=20°C; φ=65%) van jelentősége, ezért ennek változását követtem nyomon 

vizsgálataim során. Az egyensúlyi nedvességtartalom mérséklődése azonban 

a hőkezelt faanyag sűrűségét csökkenti a kezeletlenhez képest. 

Összességében tehát négy tényezőnek van alapvető hatása a sűrűség 

változására. Kettő tényező növeli a kezdeti sűrűséget (méretcsökkenés és 

olajfelvétel), kettő pedig csökkenti azt (tömegveszteség és a vízfelvétel 

mérséklődése). E négy hatás eredőjeként alakul ki a hőkezelt faanyag 

sűrűsége. Ezek a tényezők összefüggésben állnak egymással, 

meghatározásuk külön-külön azonban nem minden esetben lehetséges 

pontosan, csak együttes hatásuk mérhető. 

A faanyag jellemzőinek változása a kémiai összetevők módosulásának 

eredménye, amelyet legjobban a tömegveszteséggel lehet kifejezni, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a különböző hőkezelő eljárásoknál 

a tömegcsökkenés általában jó összefüggést mutat az egyéb tulajdonságok 

változásával (pl. szilárdságok, gombaállóság). A hőkezelő közegként 

növényi olajokat alkalmazó eljárással kapcsolatban nem állnak rendelkezésre 

tömegcsökkenéssel kapcsolatos irodalmi adatok, mivel a pontos olajfelvétel 

meghatározása csak különböző kémiai eljárásokkal lenne lehetséges (pl. 

extrahálással) annak köszönhetően, hogy a faanyag párhuzamosan vesz fel 

olajat, valamint távoznak belőle a bomlástermékek és a víz. Az olajfelvétel a 

tapasztalatok szerint nem egyenletes a teljes keresztmetszetben (12. ábra). 

Ezért a kémiai úton történő meghatározás esetén is nagy pontatlanságok 

adódhatnak, mivel az így meghatározott olajtartalom nagy valószínűséggel 

nem az egész próbatestet jellemzi, hanem annak csak valamely szegmensét. 
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12. ábra A felvett olaj eltérő keresztmetszeti eloszlása és az eltérő 

olajfelvétel szemléltetése a faanyagban, azonos menetrend esetén (160°C/6 

óra) 

 

7. Táblázat A tömeg változása az egyes hőkezelő menetrendek esetén 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
Tömegváltozás [%] 

Átlag Szórás Minimum Maximum Var. Koeff. 

160/2/N 18,86 12,32 -2,58 46,49 65,30% 

160/4/N 34,23 19,75 -0,15 79,42 57,69% 

160/6/N 25,93 14,83 -0,15 79,42 57,19% 

200/2/N 1,66 6,93 -0,39 66,03 416,86% 

200/4/N 1,00 8,20 -9,60 18,40 817,84% 

200/6/N 2,05 10,66 -12,58 26,16 520,57% 

160/2/L 14,44 10,26 -2,83 45,13 71,08% 

160/4/L 19,56 19,32 -7,90 77,70 98,78% 

160/6/L 16,30 13,80 -1,85 47,78 84,67% 

200/2/L -2,89 4,16 -9,18 4,53 -143,96% 

200/4/L -3,65 4,95 -11,80 12,13 -135,63% 

200/6/L -2,87 7,42 -11,39 13,31 -258,63% 

160/2/R 12,44 11,24 -7,13 41,58 90,41% 

160/4/R 17,40 10,77 -2,73 37,11 61,86% 

160/6/R 34,47 30,29 1,92 114,58 87,89% 

200/2/R 0,86 6,86 -7,67 19,49 794,21% 

200/4/R -0,03 7,56 -9,25 20,06 -30050,96% 

200/6/R 1,40 9,32 -12,29 23,15 667,69% 

 

Felvetődhetnek más módok is az olajfelvétel meghatározására, azonban 

ezek többszörös közelítés által szolgáltatnának eredményt, ami a mérési 

eredmények pontosságát, használhatóságát megkérdőjelezi. Ilyen például a 

hőkezelő berendezés tömegének mérése kezelés előtt és után. A módszer 
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több szempontból is pontatlan. Egyrészt az olajból kivett próbatestekről 

lecsepegő olaj mennyiségének meghatározása problémás, másrészt a 

hőkezelés során az olajból is távoznak illékony anyagok, degradációs 

termékek. Továbbá problémát jelent, hogy a faanyagból is lépnek ki 

folyékony és gáznemű anyagok a kezelés során, amelyek az olajban 

visszamaradhatnak, torzítva ezzel a mérési eredményt. A módszer legfőbb 

problémája azonban, hogy csak a berendezésben egyidejűleg bennlévő 

összes próbatest átlagos olajfelvételét kapjuk meg, a mérési eredmények 

szerint azonban az eltérés a minimális és maximális tömegváltozás között, 

valamint a relatív szórás nagyon nagy (7. táblázat). Eszerint nagy az eltérés 

az egyes próbatestek olajfelvételében (13. ábra), ezáltal egy átlagos érték 

felhasználása a hőkezelés okozta tömegveszteség meghatározására nagy 

pontatlanságot eredményezne. Ezen indokok alapján nem történt meg az 

olajfelvétel, illetve a faanyag tömegveszteségének pontos meghatározása. 

 

 
13. ábra A kontroll és a hőkezelt faanyagok légszáraz sűrűségei 

 

A nyár faanyag légszáraz sűrűsége nem minden esetben változott az 

általam elvégzett hőkezelések hatására. 160°C-os kezelések hatására jelentős 

sűrűségnövekedés következett be. A próbatestek méretei nem változtak meg 

jelentősen, így ez a változás az olajfelvételnek köszönhető. Azonban a 

próbatestek tömegváltozásánál az tapasztalható, hogy alacsonyabb 

hőmérsékleten magas szórás jellemzi a tömegnövekedést, vagyis az 

olajfelvétel nagyon változó. Erre minden bizonnyal a szöveti szerkezetnek 

van leginkább hatása. 200°C-os kezelések hatására a sűrűség változatlan 

maradt, tehát a két-két sűrűséget csökkentő és növelő tényező hatása 
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kioltotta egymást. Feltételezhető azonban, hogy a 160°C-on végzett 

kezelésekhez képest jóval kevesebb olajat vett fel a faanyag 200°C-on, mivel 

az eltérés a tömegváltozásban az azonos idejű, de különböző hőfokú 

kezelések között sok esetben 20% feletti, ami korábbi hőkezeléssel 

kapcsolatos eredmények alapján elképzelhetetlen (2.2.1 fejezet). Ennek 

magyarázata lehet a hőbomlás degradációs melléktermékeinek 

felszabadulása. Az illékony bomlástermékek folyamatosan távoznak a 

faanyagból, magasabb hőfokon azonban több keletkezik és feltehetően 

nagyobb intenzitással is távoznak. Így hatékonyabban gátolják az olaj 

bejutását a magasabb hőmérsékletű hőkezelés során. 

 

4.2.2 Dagadás és dimenzióstabilitás (ASE) 

4.2.2.1 Húrirányú dagadás 
A hőkezelt nyár faanyag dagadása egyértelműen csökkent a kezeletlen 

faanyaghoz képest minden menetrend esetén, amit jól szemléltet a 

dimenzióstabilitás javulása (14. ábra). A 160°C-os hőkezelések mindhárom 

olaj esetén azonos eredményeket szolgáltattak azonos menetrendek esetén. 

Már a legenyhébb menetrend (160°C/2h) is javulást eredményezett, ami30% 

csökkenést jelent a dagadásban. A kezelési idő kettőről négy órára történő 

növelése alig kimutatható javulást eredményezett. 160°C-on a leghosszabb 

kezelés 41%-kalcsökkentette a dagadást húrirányban, ami már szignifikáns 

javulás a rövidebb kezelésekhez képest. 

 

 
14. ábra A dimenzióstabilitás növekedése (ASE)  a hőkezelés hatására 

húrirányban 
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A 200°C-on végrehajtott kezelések a várakozásoknak megfelelően 

kedvezőbb eredményeket hoztak. A 160°C-on végrehajtott kezelésekhez 

hasonlóan ezen a hőmérsékleten sem volt hatása az alkalmazott olaj 

típusának. Eszerint a napraforgó- len- és repceolajban végzett kezelések 

eredményei azonos menetrendeket alkalmazva azonosnak tekinthetők. A 

dagadást 200°C-on is minden esetben a 2 órás kezelés csökkentette 

legkisebb mértékben, mintegy 40%-kal, ami a 6 órás kezelésnek megfelelő 

érték 160°C-os hőmérsékletet alkalmazva (16. ábra). A kezelési idő 4 órára 

történő növelése csak kismértékű javulást eredményezett (45%), további 

növelése pedig már nem volt hatással a húrirányú dagadásra, vagyis a 4 és 6 

órás kezelés hatékonysága azonosnak bizonyult (8. táblázat). 

 

8. Táblázat A húrirányú dagadás és ASE értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Húrirányú dagadás 
[%] ASEh 

[%] 

Átlag Szórás 

Kontroll 2,29 0,18 - 

160/2/N 1,62 0,18 29,37 

160/4/N 1,47 0,13 35,60 

160/6/N 1,33 0,16 41,74 

200/2/N 1,39 0,25 39,14 

200/4/N 1,26 0,15 45,00 

200/6/N 1,22 0,24 46,50 

160/2/L 1,60 0,27 30,07 

160/4/L 1,49 0,21 35,02 

160/6/L 1,33 0,19 41,74 

200/2/L 1,37 0,16 40,14 

200/4/L 1,28 0,25 44,23 

200/6/L 1,23 0,16 46,00 

160/2/R 1,62 0,10 29,18 

160/4/R 1,51 0,21 33,96 

160/6/R 1,36 0,06 40,63 

200/2/R 1,39 0,12 39,26 

200/4/R 1,28 0,22 44,16 

200/6/R 1,24 0,15 45,73 
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Fenti eredményekből látszik, hogy a 160°C-on 6 órás kezelést alkalmazva 

elérhető a közel maximális dimenzióstabilitás, és ezt már a hőmérséklet 

emelésével sem lehet jelentősen növelni. Annak ellenére sem, hogy 200°C-

on már 2 óra alatt elérhető az alacsonyabb hőfokú, de 6 órás kezelés 

hatékonysága, tehát alacsonyabb hőmérsékleten is elérhető ugyanaz az 

eredmény, a kezelési idő megfelelő megválasztásával. Kijelenthető, hogy 

160°C-on nagyobb jelentősége van a kezelés időtartamának, mint 200°C-on. 

Az azonban ebben az esetben is megállapítható, hogy az alkalmazott 

hőmérséklet szerepe nagyobb, mint a kezelés időtartamáé. Más fafajokon ez 

az eredmény már beigazolódott (Rezayati et al. 2007; Akyildiz et al. 2009). 

 

A húrirányú dagadási együtthatóra nem volt kimutatható hatása egyik 

alkalmazott hőkezelésnek sem, a kezeletlen faanyaghoz képest. Sem a 

kezelés hőmérséklete, sem a hőntartás ideje, sem az alkalmazott olaj fajtája 

nem eredményezett egyértelmű eltérést a kontrolltól (16. ábra). Ez az 

eredmény azt jelzi, hogy a fában található, víz megkötésére képes funkciós 

csoportok (-OH) mennyisége egyenes arányban van a faanyag dagadási 

képességével. Ha lecsökken ezek száma, az a faanyag egyensúlyi 

nedvességtartalmának csökkenését vonja maga után, ami a dagadási értékek 

mérséklődését eredményezi. A hőkezelt faanyagok dagadási együtthatójának 

azonossága a kezeletlen faanyagéval pedig jól jelzi, hogy azonos 

nedvességtartalom változásra mindkét anyag azonos méretváltozással reagál. 

Fentiekből következően tehát, a dimenzióstabilitás javulása kizárólag az 

adott klímához tartozó egyensúlyi nedvesség csökkenésének köszönhető. 

 

 
15. ábra A húrirányú dagadási együtthatók értékei a vizsgált faanyagoknál  
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4.2.2.2 Sugárirányú dagadás 
A hőkezelt nyár faanyag dagadása sugárirányban is egyértelműen 

csökkent a kezeletlen faanyaghoz képest, minden menetrend esetén, amit jól 

szemléltet a dimenzióstabilitás javulása (16. ábra). A 160°C-os hőkezelések 

mindhárom olaj esetén azonos eredményeket szolgáltattak azonos 

menetrendek esetén. Már a legenyhébb menetrend (160°C/2h) is javulást 

eredményezett, ami 17-21% csökkenést jelent a dagadásban. A kezelési idő 

kettőről négy órára történő növelése nem eredményezett javulást. 160°C-on 

a leghosszabb kezelés 30%-kalcsökkentette a dagadást sugárirányban, ami 

már szignifikáns javulás a rövidebb kezelésekhez képest. 

 

 
16. ábra A dimenzióstabilitás növekedése (ASE)  a hőkezelés hatására 

sugárirányban 

 

A 200°C-on végrehajtott kezelések a várakozásoknak megfelelően 

kedvezőbb eredményeket hoztak. A húrirányú dagadáshoz hasonlóan a 

napraforgó-, len- és repceolajban végzett kezelések eredményei azonos 

menetrendeket alkalmazva azonosnak tekinthetők. A dagadást 200°C-on is 

minden esetben a 2 órás kezelés csökkentette legkisebb mértékben. Mintegy 

30%-kal csökkent a dagadás mértéke 2 órás kezelési idő esetén, ami a 6 órás 

kezelésnek megfelelő érték 160°C-os hőmérsékletet alkalmazva (9. táblázat). 

A kezelési idő 4 illetve 6 órára történő növelése egyenként további 

kismértékű javulást eredményezett (~35 illetve ~40%), vagyis a kezelési idő 

növelése hatékonyan csökkentette a sugárirányú dagadást. Fenti 

eredményekből látszik, hogy a 160°C-on 6 órás kezelést alkalmazva 

nagymértékben javítható a dimenzióstabilitás, a hőmérséklet és kezelési idő 
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növelésével azonban még kismértékben javítható (maximum 8-10%-kal). 

200°C-on már 2 óra alatt elérhető az alacsonyabb hőfokú, de 6 órás kezelés 

hatékonysága, tehát alacsonyabb hőmérsékleten is elérhető ugyanaz az 

eredmény, a kezelési idő megfelelő megválasztásával. Kijelenthető, hogy 

mindkét hőmérsékleten van jelentősége a kezelés időtartamának. 

Összességében tehát három csoportra oszthatóak az alkalmazott 

menetrendek a sugárirányú dagadás csökkentésének szempontjából. 

Megegyező hatásúnak tekinthető a 160°C-on végzett 2 - 4 órás kezelés, a 

160°C-on végzett 6 órás és a 200°C-on végzett 2 órás kezelés, valamint a 

200°C-on 4 - 6 órán át tartó kezelések. 

 

9. Táblázat A sugárirányú dagadás és ASE értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

Sugárirányú dagadás 
[%] ASEs 

[%] 

Átlag Szórás 

Kontroll 1,18 0,06 - 

160/2/N 0,93 0,14 21,43 

160/4/N 0,95 0,15 21,43 

160/6/N 0,84 0,07 29,20 

200/2/N 0,83 0,05 29,78 

200/4/N 0,75 0,11 36,86 

200/6/N 0,70 0,09 40,51 

160/2/L 0,97 0,15 17,72 

160/4/L 0,94 0,16 20,37 

160/6/L 0,84 0,13 29,27 

200/2/L 0,85 0,09 28,02 

200/4/L 0,78 0,07 34,14 

200/6/L 0,70 0,05 41,14 

160/2/R 0,93 0,05 21,00 

160/4/R 0,91 0,10 23,23 

160/6/R 0,80 0,02 31,89 

200/2/R 0,84 0,05 28,59 

200/4/R 0,77 0,05 34,95 

200/6/R 0,72 0,15 39,15 
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A sugárirányú dagadási együttható minden esetben növekedett, a 

kezeletlen faanyaghoz képest. A kezelési paraméterek hatása külön-külön 

azonban nem mutatható ki. Sem a kezelés hőmérséklete, sem a hőntartás 

ideje, sem az alkalmazott olaj fajtája nem hozható összefüggésbe a változás 

mértékével (17. ábra). A dagadási együttható növekedése a hőkezelések 

hatására kismértékű, és minden menetrendnél közel azonos. 

 

 
17. ábra A sugárirányú dagadási együtthatók értékei a vizsgált faanyagoknál 
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4.2.2.3 Dagadási anizotrópia 
Korábbi eredményeknek megfelelően (Militz 2002; Esteves et al. 2007, 

2008), a dagadást csökkentő hatékonyság (ASE) mindkét kezelési 

hőmérsékleten húrirányban volt magasabb. Ennek megfelelően a dagadási 

anizotrópia minden menetrend esetén csökkent a kezeletlen faanyagéhoz 

képest (18. ábra, 10. táblázat). Mindkét kezelési hőmérsékleten jellemző, 

hogy az eltérés a dagadást csökkentő hatékonyság (ASE) sugár- és húrirányú 

értékei között, a kezelési idő növelésétől független, minden menetrend 

esetén 10% körüli. Ez az eredmény azt támasztja alá, hogy bár a dagadási 

anizotrópia csökken, közel sem szűnik meg teljesen, továbbá a hőkezelés 

ideje és hőfoka nincs hatással a dagadási anizotrópia csökkenésének 

mértékére. Ez arra enged következtetni, hogy azoknál a sejtfalalkotóknál, 

amelyek ennek a különbségnek a kialakulásáért felelősek, már 160°C-on 2 

órás kezelés során végbemegy az ennél az eljárásnál lehetséges degradáció, a 

paraméterek változtatása így a továbbiakban nincs hatással a sugár- és 

húrirányú dagadás mérséklődésére. Összességében elmondható, hogy 

minden menetrend segítségével jelentősen csökkenthető a nyár faanyag 

dagadási anizotrópiája, és ezzel együtt a vetemedési hajlama. Ez a 

tulajdonság a feldolgozás, felhasználás során kifejezetten előnyös. 

 

 
18. ábra A dagadási anizotrópia alakulása az egyes kezelések esetén 

 

10. Táblázat A dagadási anizotrópia értékek fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 
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Kezelés 

Dagadási 
anizotrópia [%] 

Eltérés a 
kontrolltól     

[%] 
Átlag Szórás 

Kontroll 1,94 0,17 - 

160/2/N 1,79 0,43 -7,56 

160/4/N 1,60 0,34 -17,67 

160/6/N 1,60 0,20 -17,61 

200/2/N 1,68 0,30 -13,32 

200/4/N 1,71 0,25 -11,97 

200/6/N 1,77 0,43 -8,85 

160/2/L 1,67 0,33 -13,70 

160/4/L 1,65 0,47 -15,18 

160/6/L 1,63 0,34 -15,87 

200/2/L 1,63 0,28 -15,96 

200/4/L 1,65 0,36 -14,83 

200/6/L 1,78 0,25 -8,14 

160/2/R 1,74 0,14 -10,27 

160/4/R 1,71 0,47 -11,76 

160/6/R 1,69 0,09 -12,91 

200/2/R 1,65 0,18 -14,77 

200/4/R 1,68 0,36 -13,59 

200/6/R 1,77 0,37 -8,79 

 

4.2.3 Egyensúlyi fanedvesség, szorpciós izotermák 

Az egyensúlyi fanedvesség változása a szorpciós izotermák segítségével 

követhető nyomon. Ezeken 5 különböző klímaállapothoz tartozó egyensúlyi 

nedvességtartalmak figyelhetők meg (19. ábra). Az alkalmazott olaj fajtája 

nem volt hatással az egyensúlyi nedvességre, ezért csak a napraforgóolajban 

hőkezelt faanyagok szorpciós izotermáit mutatom be. A hőkezelés során 

alkalmazott minden menetrend csökkentette a nyárfa egyensúlyi 

nedvességtartalmát, minden relatív páratartalmi fokozat mellett, amit a 

statisztikai értékelés is alátámaszt. 
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19. ábra Napraforgóolajban hőkezelt és kezeletlen faanyagok szorpciós 

izotermái (T=20°C) 

 

Az egyensúlyi nedvességtartalmakra ettől függetlenül általánosan 

jellemző, hogy a legkisebb mértékben a legenyhébb menetrend (160°C/2h) 

hatására csökkentek minden relatív páratartalom mellett. A legalacsonyabb 

egyensúlyi nedvességtartalmak minden esetben a legintenzívebb kezelés 

(200°C/6h) hatására alakultak ki. Ennek megfelelően a kezelési hőmérséklet 

vagy a hőntartási idő növelésével a szorpciós izotermák egyre inkább 

ellaposodnak. Megfigyelhető továbbá, hogy a természetes faanyagok 

szorpciós izotermájára általában jellemző „S” alak a hőkezelés hatására kissé 

kiegyenesedik, ami arra utal, hogy a nedvességet egyenletesebben veszi fel a 

környezetéből. A hőkezelés paramétereinek (hőmérséklet, idő, olajfajta) 

hatása az egyensúlyi nedvesség változására nem mutatható ki pontosan az 

említett mérési pontatlanságok miatt, azonban megfigyelhető az a tendencia, 

hogy a 160°C-os kezelések minden vizsgált páratartalmi fokozat mellett 40-

50%-kal csökkentik az egyensúlyi nedvességet, a 200°C-os kezelések pedig 

50-60%-kal. Ennek megfelelően a magasabb kezelési hőmérsékletről nagy 

valószínűséggel kijelenthető, hogy nagyobb mértékben csökkenti a nyár 

faanyag egyensúlyi nedvességtartalmát a hőkezelés során. Ez normál klímán 

(T=20°C; φ=65%) a kezeletlen faanyag 10,5%-os átlagos értékével szemben 

a legenyhébb menetrend esetén 6%, a legintenzívebb menetrend esetén 4% 

körüli átlagos egyensúlyi nedvességtartalmat jelent (11. táblázat). A 

nedvességtartalom ilyen mértékű csökkenése például a különböző 

szilárdságok 10-30%-os növekedését eredményezi. Hőkezelésnél azonban 

természetesen csökkenti ezt a hatást a fő sejtfalalkotók degradációja, és a 
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kettő aránya határozza meg az adott klímaállapoton elérhető szilárdsági 

értékeket.  

 

11. Táblázat Egyensúlyi fanedvesség különböző relatív páratartalmak 

mellett, 20°C-on 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
Átlagos egyensúlyi nedvességek 20°C-on [%] 

φ=20% φ=40% φ=65% φ=80% φ=95% 

Kontroll 3,42 6,16 10,52 14,04 23,76 

160/2/N 2,01 3,63 6,12 8,59 13,94 

160/4/N 1,68 2,98 5,19 7,40 11,76 

160/6/N 1,72 3,15 5,22 7,56 11,97 

200/2/N 1,77 3,04 5,61 8,29 13,56 

200/4/N 1,52 2,55 4,81 7,24 11,78 

200/6/N 1,38 2,33 4,35 6,62 10,80 

160/2/L 1,83 2,97 5,59 8,36 12,99 

160/4/L 1,79 2,74 5,45 8,24 12,68 

160/6/L 1,81 2,90 5,37 8,24 12,62 

200/2/L 1,59 2,68 5,21 8,45 13,09 

200/4/L 1,44 2,58 4,65 7,80 11,96 

200/6/L 1,34 2,16 4,16 6,84 10,49 

160/2/R 1,87 3,34 5,75 8,21 12,84 

160/4/R 1,72 3,06 5,44 7,84 12,53 

160/6/R 1,49 2,61 4,69 6,84 10,88 

200/2/R 1,69 3,06 5,67 8,60 14,23 

200/4/R 1,49 2,58 4,80 7,44 12,41 

200/6/R 1,26 2,51 4,16 6,55 10,72 

 

Az eredmények tükrében látható, hogy az alkalmazott olaj fajtája nem 

befolyásolta a hőkezelés hatékonyságát az egyensúlyi nedvességtartalom 

szempontjából. A felvett olaj azonban mindenképpen azt eredményezi, hogy 

az olajban hőkezelt nyár faanyag valós nedvességtartalma némileg magasabb 

a számított értéknél, mivel az olajfelvétel leginkább a mért száraz tömegre 

van hatással. Amennyiben a valóságosnál magasabb száraz tömeggel 

határozzuk meg a nedvességtartalmat, az a valóságosnál alacsonyabb lesz. 

Ennek következtében a különbségnek a 160 és 200°C-on kezelt faanyag 
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számított egyensúlyi nedvességtartalmai között (azonos menetrendeket 

tekintve) valójában nagyobbnak kell lennie. A jelentősebb olajfelvétel miatt 

elsősorban a 160°C-on kezelt anyagok egyensúlyi nedvessége magasabb 

valójában a számított értékeknél, így ez a jelenség magyarázza a csekély 

eltérést az alkalmazott kezelési hőmérsékletek hatása között. 

A hőkezelés egyensúlyi nedvességet csökkentő hatásának magyarázata a 

fő sejtfalalkotók degradációjában keresendő. A vizsgált kezelések 

hőtartományában a sejtfalalkotók közül leginkább a hemicellulózok lehetnek 

érintettek, amelyek a faanyag nedvességfelvételének legnagyobb részéért – 

és egyben az ezzel járó dagadás jelenségének nagy részéért – felelősek (2.2.2 

és 2.2.3 fejezet). A sejtfalalkotó makromolekulák közül a hemicellulózok a 

legérzékenyebbek a hőhatásra, ezek roncsolódása a legnagyobb az általam is 

alkalmazott 160-200°C közötti tartományban. Mivel ezek felületén található 

a legtöbb víz megkötésére alkalmas hidroxil-csoport, az egyensúlyi 

nedvesség csökkenésében is kulcsfontosságú szerepet játszanak. 

Bár a rosttelítettségi határ meghatározására az elvégzett vizsgálat nem 

alkalmas, a kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a 

rosttelítettségi határ szintén jelentősen csökken az elvégzett hőkezelések 

hatására. 

 

4.2.4 A párafelvétel sebessége 

A fa-víz kapcsolatok vizsgálata során a hangsúly a dagadási jellemzők és 

az egyensúlyi nedvességtartalom változásának meghatározása mellett a 

vízfelvétel sebességének alakulásán volt. Ennek oka, hogy az egyensúlyi 

fanedvesség csökkenése a hőkezelés hatására, csak az egyik jellemző, amely 

a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos. Az elvégzett vizsgálatok 

kimutatták, hogy a hőkezelt faanyag egyensúlyi fanedvessége jelentősen 

csökken az alkalmazott kezeléstől függően, minden klímaállapot mellett. A 

felhasználás során azonban gyakran az is fontos, hogy a vízfelvétel, és az 

ezzel együtt járó méretváltozás milyen gyorsan megy végbe. Ugyanis kis 

időközönként változó klimatikus viszonyok között a zsugorodás teljes 

mértékének csökkenéséből származó előny elveszhet, amennyiben a 

vízfelvétel sebessége nő. Ebben az esetben az adott időintervallumon belül a 

zsugorodás-dagadás mértéke meg is haladhatja a kezeletlen faanyagét. A cél 

tehát annak bebizonyítása volt, hogy a növényi olajokban hőkezelt faanyag 

szorpciós sebessége nem haladja meg a természetes faanyagét rövid 

időintervallumon belül sem. Bár az ismeretlen mértékű olajfelvétel miatt a 

valós nedvességtartalom meghatározása nem lehetséges, az elvégzett 

vizsgálatok alkalmasak a jellemző tendenciák megállapítására. 

Az alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a párafelvétel sebességére, 

ezért csak a napraforgóolajban hőkezelt faanyagok párafelvételi görbéit 

mutatom be. A hőkezelt próbatestek nedvességtartalma minden egyes 
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vizsgált időpontban alacsonyabb volt a természetes faanyagénál. A 

legalacsonyabb nedvességtartalmak a 200°C-on kezelt faanyag esetén 

adódtak. A nedvességtartalom változása az egyensúlyi nedvesség beálltáig 

hasonlóan történt a hőkezelt és a kontroll próbatestek esetében. 48 óra 

elteltével már alig növekszik a nedvességtartalom, minden vizsgált faanyag 

az egyensúlyi nedvesség közelében van (20. ábra). Korábbi munkákhoz 

hasonlóan (Pfriem et al. 2007) ez esetünkben is azt jelenti, hogy a 

nedvességfelvétel sebessége csökken, hiszen adott idő alatt kevesebb vizet 

vesznek fel a hőkezelt faanyagok.  

 

 
20. ábra A nedvességtartalom változása az idő függvényében normál klímán 

(T=20°C; φ=65%; Hőkezelő közeg: napraforgóolaj) 

 

Ezt támasztja alá az is, ha megvizsgáljuk a nedvességfelvétel sebességét 

az egyes vizsgálati szakaszokban (21. ábra). Az első 4 órában a legnagyobb 

a vízfelvétel sebessége. Ebben a szakaszban a kezeletlen faanyag 

nedvességtartalma 0,8 %-kal nőtt óránként, míg a hőkezeltek 0,4 - 0,7 %-kal. 

Ebben a szakaszban még elkülöníthető a két kezelési hőmérséklet eltérő 

hatása. Már a második 4 órás szakaszban jelentősen csökken a vízfelvétel 

sebessége. A természetes faanyag nedvességváltozása 0,5 %, a hőkezelteké 

0,2 – 0,30 % óránként. A különbség az előző szakaszhoz képest tovább nőtt 

a kezeletlen és a hőkezelt faanyagok között. Ennek oka, hogy a hőkezelt 

faanyagok víztároló kapacitása alacsonyabb, így előbb kimerül, mint a 

természetes faanyagé. A kezelési hőmérsékletek közti eltérés is csökkent, de 

még mindig a magasabb hőmérsékletű hőkezelés eredményezett 

mérsékeltebb nedvességfelvételt. Ezután a nedvességfelvétel sebessége 
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tovább csökken, a következő 16 órás intervallumban megfeleződik a 

nedvességfelvétel sebessége. 0,19 %-kal nő a természetes fa, valamint 0,9 – 

0,13 %-kal a hőkezelt faanyagok nedvessége óránként. Itt már nem 

mutatkozik meg jelentősen a kezelési hőmérséklet hatása. A következő 24 

órában még mindig a kezeletlen faanyag veszi fel gyorsabban a nedvességet 

(0,04 %-ot óránként), azonban az eltérés a hőkezelt faanyagokhoz képest 

(0,02 – 0,03 % óránként) már nem jelentős. A hátralévő időszakban a 

nedvességfelvétel már nagyon minimális, kimutatható eltérések nincsenek az 

egyes anyagok közt. 

Ezek az eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy rövid időtartamot 

vizsgálva a hőkezelt faanyagok vízfelvételének intenzitása jóval 

alacsonyabb, mint a természetes faanyagé. Azonban figyelembe kell 

vennünk, hogy a hőkezelés hatására lejátszódó kémiai folyamatok 

csökkentik a víz megkötésére alkalmas pontok számát a faanyagban, vagyis 

annak víztároló kapacitása csökken. Azt is figyelembe véve, hogy az 

egyensúlyi nedvességtartalom közel azonos idő alatt áll be minden vizsgált 

esetben, kijelenthető, hogy a vízfelvétel intenzitásának csökkenése a 

víztároló kapacitás csökkenésének köszönhető. 

 

 
21. ábra A párafelvétel sebessége az egyes vizsgálati szakaszokban normál 

klímán 
(T=20°C; φ=65%; Hőkezelő közeg: napraforgóolaj) 

 

Ez azonban csak látszólagos csökkenés, mivel ha az egyes 

menetrendekhez tartozó egyensúlyi nedvességekhez viszonyítjuk a 

nedvességfelvételeket (ENT-hányados), láthatjuk, hogy az összes hőkezelt 
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faanyag a kezeletlennel azonos arányban vesz fel nedvességet a 

környezetéből (22. ábra). Ez arra utal, hogy a faanyagban a hőkezelés 

hatására lejátszódó kémiai átalakulások nem gátolják közvetlenül a víz 

bejutását és megkötését a sejtfalban, hiszen az egyensúlyi nedvességet 

azonos idő alatt éri el a hőkezelt és a természetes faanyag is. Így a vízfelvétel 

sebességének viszonylagos csökkenése a vizet megkötni képes pontok 

számának csökkenésével magyarázható, vagyis a faanyag víztároló 

kapacitása csökken le, nem a vízmegkötő képessége. Ezt támasztják alá a 

korábbi fejezetekben leírt jellemzők is, melyek szerint a hőkezelt faanyag 

dagadási együtthatói annak ellenére azonosak a természetes faanyagéval 

(4.2.2.1 és 4.2.2.2 fejezet), hogy az egyensúlyi nedvességtartalom minden 

esetben csökkent a kezelések hatására (4.2.3 fejezet). 

 

 
22. ábra Az ENT-hányadosok alakulása az idő függvényében normál klímán 

(T=20°C; φ=65%; Hőkezelő közeg: napraforgóolaj) 

 

Fentiekkel együtt természetesen kijelenthető, hogy változó klimatikus 

viszonyok mellett előnyösebb a hőkezelt faanyag alkalmazása, mivel a 

vízfelvétel sebességének, látszólagos csökkenése is azt eredményezi, hogy 

adott időtartam alatt jóval kisebb lesz a zsugorodás/dagadás mértéke. 

4.2.5 A hőkezelés okozta színváltozás 

4.2.5.1 Világosság (L*) 
A világosság jelentősen csökkent a kezeletlen faanyagéhoz képest, 

minden alkalmazott kezelési menetrend hatására (23. ábra). Már a 

legenyhébb menetrend (160°C/2h) is jelentősen sötétítette a faanyagot. A 
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kezeletlen nyár faanyag 86 körüli világossági értéke már ebben az esetben 

70-re csökkent, ami 20% körüli mérséklődést jelent. A legnagyobb mértékű 

sötétedés a várakozásoknak megfelelően 200°C-on, 6 órás kezelés esetén 

tapasztalható, ebben az esetben a nyár faanyag világossági tényezője 42 

körül alakult, vagyis mintegy 50%-kal lett alacsonyabb (12. táblázat). A 

kezelési hőmérséklet növelésével a faanyag sötétebbé vált, a 200°C-on 

végzett kezelések hatása egyértelműen elkülönül a 160°C-on végzettekétől. 

A hőntartás idejétől függetlenül, a magasabb hőmérséklet egységesen ~20%-

kal sötétebb faanyagot eredményezett, ami jelentősnek mondható. A 

magasabb kezelési hőmérséklet jelentősebb hatását jelzi, hogy 200°C-on már 

2 óra kezelési idő alatt nagyobb mértékben csökken a világosság, mint 

160°C-on 6 óra után. 

A kezelési időket vizsgálva az tapasztalható, hogy a hőhatás 

időtartamának növelésével a világosság csökken. Ugyan az egyes kezelési 

idők okozta sötétedések között nincs jelentős eltérés (maximum 5-10%), a 

változás mértéke mégis egyértelműen kimutatható a statisztikai értékelés 

alapján is. Az egyes menetrendek között nincs átfedés, mindegyik jól 

elkülöníthető a világossági tényező alapján, tehát a világosság 

megváltozásában jelentős szerepe van a kezelés hőmérsékletének és idejének 

is, azonban a kezelési hőmérséklet hatása ebben az esetben is jelentősebb. A 

hőkezelések mindhárom olaj esetén azonos eredményeket szolgáltattak 

azonos menetrendek esetén, tehát a hőátadó közegként alkalmazott olaj 

fajtája nincs hatással a nyár faanyag világosságának változására. 

 

 
23. ábra A világosság (L*) alakulása az egyes menetrendeknél 

 



78 
 

 

12. Táblázat A világossági értékek (L*) fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
L* - Világosság Eltérés a 

kontrolltól 
[%] Átlag Szórás 

Kontroll 86,52 2,10 - 

160/2/N 69,18 4,09 -20,04 

160/4/N 63,81 4,41 -26,25 

160/6/N 62,78 3,72 -27,44 

200/2/N 50,60 2,90 -41,51 

200/4/N 46,65 3,54 -46,08 

200/6/N 42,14 3,34 -51,30 

160/2/L 70,54 3,88 -18,47 

160/4/L 65,59 4,85 -24,19 

160/6/L 60,26 4,89 -30,35 

200/2/L 54,21 4,45 -37,34 

200/4/L 45,26 3,10 -47,68 

200/6/L 42,05 3,11 -51,40 

160/2/R 69,53 4,79 -19,64 

160/4/R 63,89 5,08 -26,15 

160/6/R 64,01 4,78 -26,01 

200/2/R 51,38 3,72 -40,62 

200/4/R 43,53 3,77 -49,69 

200/6/R 44,70 3,00 -48,34 

 

4.2.5.2 Vörös színezet (a*) 
A vörös színezet erőteljesen nőtt a kezeletlen faanyagéhoz képest, 

minden alkalmazott kezelési menetrend hatására (24. ábra). Már a 

legenyhébb menetrend (160°C/2h) is jelentősen növelte a nyár faanyag vörös 

színezetét. A kezeletlen nyár vörös színezetének értéke 2,5 körüli, amely már 

ebben az esetben 8,5-re emelkedett. Az alacsony kezdeti érték egyben azt is 

jelenti, hogy a természetes nyár faanyag színéből szinte teljesen hiányzik a 

vörös komponens, a hőkezelés hatására azonban ez felerősödik. A 

legerősebb növekedés ebben az esetben a 200°C-os, 2 órás kezelés esetén 

tapasztalható, 13 körüli értékkel (13. táblázat). A kezelési hőmérséklet 

növelésével a faanyag vörös színezete egyre intenzívebbé vált, a 200°C-on 

végzett kezelések hatása egyértelműen elkülönül a 160°C-on végzettekétől. 

A hőntartás idejétől függetlenül, a magasabb hőmérséklet egységesen ~2-3 
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értékkel vörösebb faanyagot eredményezett. 200°C-on már 2 óra kezelési idő 

után nagyobb mértékben nőtt a vörös színezet, mint 160°C-on 6 óra után. 

A hőhatás időtartamának növelésével a vörös színezet nem változik 

jelentősen, gyakorlatilag nincs hatása ennek a tényezőnek. Ennek ellenére 

160°C-on enyhe növekedés, 200°C-on pedig enyhe csökkenés tapasztalható 

a kezelési idő növelésével. Vagyis a kezelés intenzitásának növelésével a 

folyamat egy bizonyos mértékű degradáció után megfordul, és kismértékben 

mérséklődni kezd a vörös színezet. Eszerint a hőkezelő folyamat elején 

(alacsonyabb hőmérsékleten illetve rövidebb kezelési idők mellett) kialakuló 

kromofór csoportok tovább degradálódnak a kezelés folytatása során, vagyis 

a kialakuló új kötések, bomlástermékek sem stabilak a hővel szemben, 

átalakulásuk folyamatosan történik. A kezelés időtartamának kismértékű 

hatása van a vörös színezet szempontjából, a hőmérsékletnek azonban ebben 

az esetben is nagy a jelentősége. A hőkezelések mindhárom olaj esetén 

azonos eredményeket szolgáltattak azonos menetrendek esetén, tehát a 

hőátadó közegként alkalmazott olaj fajtája nincs hatással a nyár faanyag 

vörös színezetének változására. 

 

 
 

24. ábra A vörös színezet (a*) alakulása az egyes menetrendeknél 
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13. Táblázat A vörös színezet értékeinek (a*) fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
a* - Vörös színezet Eltérés a 

kontrolltól 
[%] Átlag Szórás 

Kontroll 2,69 0,80 - 

160/2/N 8,74 1,10 224,87 

160/4/N 9,53 1,50 253,98 

160/6/N 10,13 1,41 276,28 

200/2/N 12,95 1,15 381,20 

200/4/N 12,34 1,47 358,59 

200/6/N 11,33 1,25 320,91 

160/2/L 8,25 1,34 206,33 

160/4/L 9,27 1,68 244,46 

160/6/L 11,77 1,20 337,41 

200/2/L 12,92 1,53 379,82 

200/4/L 13,48 1,38 400,91 

200/6/L 13,13 1,59 387,91 

160/2/R 8,36 1,41 210,76 

160/4/R 8,36 1,41 210,76 

160/6/R 8,95 1,19 232,43 

200/2/R 13,09 1,25 386,27 

200/4/R 12,97 1,26 381,74 

200/6/R 11,08 1,12 311,48 

4.2.5.3 Sárga színezet (b*) 
A sárga színezet nőtt a kezeletlen faanyagéhoz képest, minden 

alkalmazott kezelési menetrend hatására (25. ábra). A kezdeti sárga és vörös 

színezetek aránya jól jellemzi a természetes nyár faanyag színét, vagyis az 

alig jelenlévő vörös szín mellett egyértelműen a sárga dominál. A 

világosságot is figyelembe véve látszik, hogy a kezeletlen nyár színpontja a 

színtest felső részén helyezkedik el, majdhogynem az L* és a b* által 

meghatározott síkban. Ahogy az előző fejezetben látható volt, a vörös 

színezet jelentősen erősödik a hőkezelés intenzitásának növelésével. A sárga 

színezet szintén erősödik, azonban a hőkezelés intenzitásának növelésével 

fordított arányban. A legenyhébb menetrend (160°C/2h) erősítette leginkább 

a nyár faanyag sárga színezetét. A kezeletlen nyár faanyag sárga 

színkoordináta értéke 17 körüli, amely ebben az esetben 30-35-re 

emelkedett. A leggyengébb mértékű növekedés a 200°C-os, 6 órás kezelés 

esetén tapasztalható, 20 körüli értékkel (14. táblázat), vagyis ennél a 

menetrendnél már nem jelentős az eltérés a kontrollhoz képest. A kezelési 
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hőmérséklet 200°C-ra emelésével a faanyag sárga színezete kisebb 

mértékben nőtt, így a 200°C-on végzett kezelések hatására kialakult sárga 

színösszetevő értéke egyértelműen elkülönül a 160°C-onkezeltekétől és a 

kezeletlen faanyagétól. A hőntartás idejétől függően, a sárga színkoordináta 

értéke 4-12-vel magasabb a 160°C-os hőkezelések esetén.  

A kezelési idő növelésével a különbség egyre nagyobb a két vizsgált 

hőmérséklet hatása között, ami az eredmények ismeretében azt mutatja, hogy 

200°C-on nagyobb hatása van a hőntartás idejének a sárga színezet 

változására. Az eltérések azonos hőmérsékleten nem jelentősek az egyes 

kezelési idők között, de egyértelműen elkülöníthetőek, a hosszabb kezelési 

idők minden esetben alacsonyabb sárga színezettel járnak. A kezelés 

időtartama tehát fontos a sárga színezet szempontjából, a hőmérsékletnek 

azonban ebben az esetben is nagyobb jelentősége van. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a sárga színezet erősödéséért felelős kromofór csoportok már 

az alacsonyabb hőmérsékleten, illetve rövidebb kezelési időkön (160°C/2 

óra) kialakulnak, és a kezelési idő vagy hőmérséklet emelésével ezek is 

degradálódni kezdenek. 

 

 
25. ábra A sárga színezet (b*) alakulása az egyes menetrendeknél 

 

A hőkezelések a különböző olajokban szinte azonos eredményeket 

szolgáltattak azonos menetrendek esetén, azonban a lenolajban végzett 

kezelések értékei statisztikailag is kimutatható eltérést mutatnak. A repce- és 

napraforgóolajban hőkezelt nyár faanyagok b* színkoordinátája az azonos 

menetrendeknél megegyező, a lenolajban hőkezeltek azonban ezektől 

némileg magasabb értékeket eredményeztek. Az egyetlen kivétel ez alól, a 
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legintenzívebb menetrend (200°C/6 óra), amely mindhárom olaj esetén 

azonos eredményt hozott, tehát ebben az esetben az alkalmazott olaj 

fajtájának nincs hatása a sárga színezetre. Növényi olajoknál a sárga színezet 

erősen függ a telítetlen zsírsavak mennyiségétől, amely a lenolajnál a 

legmagasabb (1. táblázat, jódszám). Ez azt jelenti, hogy a lenolaj sárga 

színezete a legerősebb a három alkalmazott olaj közül, ami az eredmények 

alapján kismértékben hatással van a hőkezelt faanyag színére is. 

 

14. Táblázat A sárga színezet értékeinek (b*) fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
b* - Sárga színezet Eltérés a 

kontrolltól 
[%] Átlag Szórás 

Kontroll 17,01 1,56 - 

160/2/N 30,89 2,40 81,59 

160/4/N 28,86 4,23 69,63 

160/6/N 28,36 2,65 66,69 

200/2/N 26,68 1,83 56,85 

200/4/N 23,16 2,60 36,14 

200/6/N 19,36 2,25 13,78 

160/2/L 34,08 2,80 100,31 

160/4/L 31,98 2,76 87,99 

160/6/L 33,56 3,71 97,23 

200/2/L 30,47 2,88 79,08 

200/4/L 24,65 3,34 44,90 

200/6/L 21,39 1,85 25,73 

160/2/R 31,34 2,77 84,18 

160/4/R 29,15 2,82 71,34 

160/6/R 27,76 2,76 63,15 

200/2/R 27,86 2,59 63,75 

200/4/R 21,80 2,65 28,15 

200/6/R 20,90 2,42 22,87 

 

4.2.5.4 Színtelítettség (C*) 
A nyár faanyag színe telítettebbé vált minden alkalmazott hőkezelő 

menetrend hatására (26. ábra). A színtelítettséget a vörös és a sárga színezet 

mértéke határozza meg, így azok növekedése természetesen a telítettség 

növekedését is eredményezte. Mivel a telítettség meghatározásakor azonos 

súllyal vesszük számításba a vörös és sárga színezetet, ezek aránya 

meghatározza a telítettséget is. A nyár faanyagnál mind a kezdeti, mind a 
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hőkezelés utáni állapotában a sárga színezet volt az erősebb (2-3-szoros 

értékek a sárga színezet javára), így ennek változása jelentősebben 

befolyásolja a telítettség alakulását a különböző módokon hőkezelt nyár 

faanyagok esetén. 

A telítettség ennek megfelelően az alacsonyabb kezelési hőmérsékleten 

volt magasabb, és 200°C-on a kezelési idő növelésével csökkenő tendenciát 

mutat. A kezeletlen faanyagéhoz képest (telítettsége: 17) a legenyhébb 

menetrend (160°C/2h) növelte leginkább (telítettsége: 32) a nyár faanyag 

telítettségét, de még a legintenzívebb menetrend (telítettsége: 22) is 

jelentősen növelte azt (15. táblázat). A kezelési hőmérsékletek hatása 

egyértelműen elkülöníthető egymástól. A kezelési idő növelésével a 

különbség egyre nagyobb a két vizsgált hőmérséklet hatása között, ami az 

eredmények ismeretében azt mutatja, hogy 200°C-on nagyobb hatása van a 

hőntartás idejének a telítettség változására. Az eltérések 160°C-os 

hőmérsékleten nem jelentősek az egyes kezelési idők között, 200°C-on 

viszont a hosszabb kezelési idők minden esetben alacsonyabb telítettséggel 

járnak. A kezelés időtartama tehát csak magasabb hőmérsékleten fontos a 

telítettség szempontjából, a hőmérsékletnek azonban ebben az esetben is 

nagy jelentősége van. 

 

 
26. ábra A színtelítettség (C*) alakulása az egyes menetrendeknél 
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15. Táblázat A színtelítettség értékeinek (C*) fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 
C* - Telítettség Eltérés a 

kontrolltól 
[%] Átlag Szórás 

Kontroll 17,24 1,63 - 

160/2/N 32,12 2,45 86,37 

160/4/N 30,40 4,41 76,38 

160/6/N 30,13 2,85 74,79 

200/2/N 29,68 1,89 72,20 

200/4/N 26,28 2,64 52,48 

200/6/N 22,46 2,24 30,33 

160/2/L 35,09 2,81 103,56 

160/4/L 33,32 2,99 93,33 

160/6/L 35,60 3,56 106,52 

200/2/L 33,13 2,79 92,23 

200/4/L 28,12 3,40 63,17 

200/6/L 25,14 1,97 45,86 

160/2/R 32,46 2,82 88,32 

160/4/R 30,69 2,92 78,05 

160/6/R 29,17 2,89 69,26 

200/2/R 30,81 2,47 78,78 

200/4/R 25,43 2,25 47,56 

200/6/R 23,69 2,40 37,42 

 

A repce- és napraforgóolajban végzett hőkezelések azonos eredményeket 

szolgáltattak azonos menetrendek esetén, azonban a lenolajban végzett 

kezelések a sárga színezethez hasonlóan kismértékű, de statisztikailag is 

kimutatható eltérést mutatnak ezekhez képest. A lenolajban hőkezelt 

faanyagok telítettsége némileg magasabb értékeket mutat minden menetrend 

esetén. Ez az eredmény természetesen a sárga színezetbeli eltérésnek 

köszönhető, azzal azonos nagyságrendű. 

 

4.2.5.5 Színinger különbség (∆E*) 
A nyár faanyag színe jelentősen megváltozott a különböző hőkezelések 

hatására, amit a színinger különbségek értékei is jól szemléltetnek (27. ábra). 

A 4.2.3.5 fejezetben bemutatott skála szerint, ha a színinger különbség 

értéke 6 feletti, a színváltozás szabad szemmel is jól látható. Ennek 

megfelelően a színváltozás minden esetben nagyon jól látható volt a nyár 

faanyagon, hiszen már a legenyhébb menetrend esetén is elérte a színinger 
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különbség a 25 körüli értéket. A kezelési idő növelésével ez az eltérés egyre 

nagyobb lett, valamint a kezelési hőmérséklet emelése is növekvő 

színeltéréssel járt. A kezelés idejének növelése csak kismértékben változtatta 

meg a színt, sok esetben szabad szemmel épphogy érzékelhető az eltérés 

(∆E=2-3 körüli), a hőmérséklet 160°C-ról 200°C-ra történő emelése azonban 

jelentős, szabad szemmel is nagyon jól látható változást eredményezett 

(∆E=15 körüli). A legnagyobb színeltérést a várakozásoknak megfelelően a 

200°C-on, 6 órán át tartó kezelés okozta (16. táblázat). 

 

 
27. ábra A színinger különbség (∆E*) alakulása az egyes menetrendeknél 

 

A színinger különbség változásában döntő szerepe volt a faanyag 

sötétedésének, elsősorban ennek köszönhető a színváltozás. Ezt követi 

jelentőségében a sárga színezet növekedése, legkevésbé pedig a vörös 

színezet növekedése módosította a nyár faanyag színét. Összességében tehát 

a hőkezelés hatására elsősorban sötétebbé, valamint a vörös és sárga színezet 

növekedésének köszönhetően telítettebb színűvé vált a természetes 

állapotában nagyon világos, enyhén sárgás színű nyár faanyag. Érdekes 

tapasztalat volt továbbá, hogy a nyár addig alig kivehető évgyűrűszerkezete 

is láthatóvá vált, ezzel esztétikus rajzolatot kölcsönözve a hőkezelt 

anyagnak. Az eredetileg semleges, homogén megjelenésű nyár faanyag tehát 

esztétikailag mindenképpen előnyös irányba változott a hőkezelés hatására. 

A kialakult színváltozás, és a finom rajzolat megjelenése alkalmassá teheti a 

növényi olajokban hőkezelt nyarat magasabb értékű faanyagok kiváltására 

is. A nyár faanyag színbeli változását szemlélteti a 28. ábra. 
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A hőkezelés során kialakuló sötét színt elsősorban a hemicellulózok 

degradációjának tulajdonítják, amely során kromofór csoportok alakulnak ki. 

Emellett a keletkező degradációs termékek színező hatása okozza az 

eredetileg nagyon világos nyár faanyag sötétedését. Jelentős szerepe van 

faanyagoknál a különböző extraktív anyagoknak is, a nyár faanyag azonban 

közismerten szegény ilyenekben, így esetemben ennek szerepe minimális. 

 

16. Táblázat A színinger különbség (∆E *) fontosabb eredményei 
(Jelmagyarázat: kezelési hőmérséklet/kezelési idő/alkalmazott olaj; 

N: napraforgóolaj, L: lenolaj, R: repceolaj) 

Kezelés 

∆E* - Színinger 
különbség 

Átlag Szórás 

160/2/N 22,84 3,19 

160/4/N 26,29 4,19 

160/6/N 27,84 3,58 

200/2/N 38,97 2,98 

200/4/N 41,68 3,56 

200/6/N 44,53 3,70 

160/2/L 24,95 2,72 

160/4/L 26,72 4,20 

160/6/L 32,25 3,42 

200/2/L 36,21 3,60 

200/4/L 43,11 2,92 

200/6/L 45,94 3,64 

160/2/R 23,05 3,50 

160/4/R 26,70 3,82 

160/6/R 25,71 3,46 

200/2/R 37,45 3,91 

200/4/R 43,81 4,49 

200/6/R 42,43 2,85 
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28. ábra Kezeletlen és hőkezelt nyár próbatestek 

(Felülről lefelé: napraforgó-, len- ill. repceolajban hőkezelt próbatestek; 

Balról jobbra párosával: kezeletlen, 160°C 2, 4 ill. 6 órás; 200°C 2, 4 ill. 6 órás 

kezelés) 
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4.3 Kitettségi vizsgálatok 

4.3.1 A kültéri kitettség okozta színváltozás 

4.3.1.1 Világosság (L*) 
A kültérbe kihelyezett faanyagok L* színkoordinátája minden esetben 

jelentősen változott a kezdeti állapothoz képest. A világosság alakulását a 

vizsgálati időszakban a 29-31. ábra szemlélteti. A kezeletlen faanyag a 

kihelyezést követően azonnal sötétedni kezdett. Az első 3 hónap során a 

kezeletlen anyag L* színkoordinátájának változása nagyobb volt, mint az azt 

követő 33 hónap során. A kezdeti szakaszt követően a sötétedés mértéke 

lassult, és egyenletessé vált a teljes hátralévő időszak során. A hőkezelt 

próbatestek L* színkoordinátája a kezeletlen faanyaggal ellentétben, a 

kihelyezést követő első hónapban enyhe növekedést mutatott, csak ez után 

kezdett meredeken csökkenni, ami folytatódott a 6. hónap végéig. A 

következő 6 hónap során a sötétedés mértéke csökkent, egyenletessé 

azonban csak egy év eltelte után vált, a hátralévő két évben már nem volt 

jelentős. 

A különböző hőkezelések okozta eltérések a kezdeti világosságban, az 

egyes hőkezelő olajok esetében eltérően változtak. A napraforgóolajban 

hőkezelt faanyagok világossága hozzávetőleg 15 hónap kültéri kitettség után 

azonos értékre állt be, és ez a tendencia így is maradt a vizsgálati időszak 

végéig. A receolajban hőkezelt faanyagok világossága ezzel szemben már 6 

hónap után kiegyenlítődött, és azonos is maradt az időszak végéig. A 

lenolajban hőkezelt faanyagok világossága ezekkel szemben nem 

egyenlítődött ki minden esetben a 3 év alatt. A 200°C-on 2 órás kezelésen 

átesett faanyagok kismértékben világosabbak, 200°C-on 4 órás kezelésen 

átesettek pedig sötétebbek lettek a 3 év kitettség végére. Ez a két kiugró 

érték azonban feltehetően a felületek kismértékű szennyeződésével 

magyarázható. A többi menetrend esetén a repceolajban végzett 

kezelésekhez hasonlóan, hozzávetőleg 15 hónap kültéri kitettség után azonos 

értékre állt be a világosság, amely így is maradt mindvégig. 

A lenolajban kezelt faanyagok világossága kisebb mértékben csökkent, 

mint a másik két alkalmazott olaj esetén, amelyek L* koordinátája egyaránt 

20 körüli értéket vett fel 3 év kitettség után, míg a lenolajban kezelt anyagok 

30-hoz közeli értékig csökkentek csak. Eszerint a beszáradó jellegű lenolaj 

nagyobb védelmet biztosít a hőkezelt faanyagok számára a kültéri kitettség 

során, mint a félig- illetve alig beszáradó jellegű napraforgó és repceolaj, 

amelyek kevésbé képesek összefüggő filmet alkotni a felületen. Ezt 

támasztja alá az az eredmény is, hogy a repceolajban hőkezelt faanyagok 

világossága egyenlítődött ki legkorábban. 

A hőkezelt faanyagok világossága a kültéri kitettség során 6-15 hónap 

alatt azonos értéket vett fel, és a vizsgálati ciklus végéig azonos is maradt. A 
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kiinduló értékek azonban eltérőek voltak, az intenzívebb hőkezelés ugyanis 

sötétebb faanyagot eredményezett. Ez látszólag azt jelenti, hogy a hőkezelés 

intenzitásának fokozása – vagyis a kezelési hőmérséklet és idő emelése – 

növeli a faanyag kültéri színtartósságát a világossági tényező tekintetében. 

Azonban a faanyagok jellemzően sötétednek a kültéri kitettség során, így az 

eredetileg is sötétebb, 200°C-on hőkezelt faanyagok sötétedése kisebb 

mértékű, hiszen azonos értékre állnak be a különböző hőkezeléseken átesett 

faanyagok a kitettség során. Az azonos értéket egységesen 6-15 hónap alatt 

elérik a különböző hőkezelt faanyagok, vagyis a hőkezelés paraméterei 

valójában nem javítják az L* színkoordináta kültéri tartósságát. Mivel a 

kezeletlen faanyagok sötétedése is hasonló menetrend szerint zajlott, a 

hőkezelés a kezeletlen faanyaghoz képest sem javítja a világosság kültéri 

színtartósságát, azonban nem is rontja azt. Mivel a hőkezelt faanyagok eleve 

sötétebb színűek a kezeletlen faanyagnál, a színváltozás szabad szemmel 

kisebbnek érzékelhető ezeknél. Ez a felhasználás szempontjából 

mindenképpen előnyös tulajdonság a kezeletlen faanyaggal szemben, és ez 

az előny a hőkezelés idejének és hőmérsékletének emelésével egyre 

szembetűnőbbé válik. 

 

 
29. ábra Kezeletlen és napraforgóolajban hőkezelt faanyagok L* 

színkoordinátájának változása a kültéri kitettség során 
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30. ábra Kezeletlen és lenolajban hőkezelt faanyagok L* 

színkoordinátájának változása a kültéri kitettség során 

 

 
31. ábra Kezeletlen és repceolajban hőkezelt faanyagok L* 

színkoordinátájának változása a kültéri kitettség során 
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4.3.1.2 Vörös színezet (a*) 
Az alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a kültéri kitettség okozta 

változásra a vörös színösszetevőben, ezért csak a napraforgóolajban hőkezelt 

faanyagok eredményeit mutatom be. A kültérbe kihelyezett faanyagok a* 

színkoordinátája minden esetben jelentősen változott a kezdeti állapothoz 

képest. A vörös színezet alakulását a vizsgálati időszakban a 32. ábra 

szemlélteti. A kezeletlen faanyag vörös színezete a kihelyezést követően 

azonnal csökkenni kezdett. Az első 3 hónap során a kezeletlen anyag a* 

színkoordinátája gyakorlatilag elérte a végső értékét, a hátralévő 33 hónap 

során már alig változott. A hőkezelt próbatestek a* színkoordinátája az első 

2 hónapban eltérő tendenciákat mutatott, néhány esetben növekedett is, 

ellentétben a kontrollal. Feltehetően a fotodegradáció kezdeti, intenzív 

időszakában megjelenő különböző degradációs termékek, szabad gyökök 

keletkezése okozza ezt a jelenséget. Ezek eltérő hatása okozhatja a vörös 

színezet látszólag összefüggéstelen változását az első hónapokban. A 6. 

hónap végére a világossághoz hasonlóan a vörös színösszetevő mérséklődése 

is nagyrészt végbemegy. Ebben az időszakban a vörös színösszetevő 

meredeken csökken, majd egy rövid stagnáló időszakot követően – ami egy 

téli időszakkal esik egybe, így feltehetően a hótakarás és a borongós idő 

miatt nem volt jelentős az UV-degradáció – az első év végéig újra 

meredeken csökken a vörös színösszetevő értéke. Az ezt követő 6 hónapban 

a vörös színezet értéke még 2-ről 1 körüli értékre mérséklődött, így a 

vizsgálati időszak harmadánál gyakorlatilag elérte a végső állapotát. 

A világossággal ellentétben, a különböző hőkezelések okozta eltérések a 

kezdeti vörös színezetben, mindhárom hőkezelő olajnál azonosan változtak, 

a végső érték pedig 1 alatti, a faanyag vörös színezete gyakorlatilag eltűnt 3 

év kültéri kitettség hatására. A hőkezelt faanyagok vörös színezete a kültéri 

kitettség során 6 hónap alatt azonos értéket vett fel, és a vizsgálati ciklus 

végéig azonos is maradt. A kiinduló értékek azonban eltérőek voltak, az 

intenzívebb hőkezelés kissé erősebb vörös színösszetevőt eredményezett. A 

hőkezelés hatására a nyár faanyag vörös színezete jelentősen növekedett, 

azonban a kültéri kitettség során a hőkezelt faanyagok vörös színösszetevője 

a kezeletlen faanyagéval azonos értékűre csökkent. Eszerint a vörös 

színezetért felelős kromofórok eltűntek a faanyag felületéről az UV-sugárzás 

és az eső kimosó hatása által. A kezeletlen és hőkezelt faanyagok közel 

azonos idő alatt vesztik el vörös színezetük nagy részét, vagyis a hőkezelés 

nem változtat a vörös színezet kültéri tartósságán. Nem szerencsés azonban a 

hőkezelt faanyagoknál, hogy a kialakult esztétikus vörös színezet elveszik. 
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32. ábra Kezeletlen és napraforgóolajban hőkezelt faanyagok a* 

színkoordinátájának változása a kültéri kitettség során 

 

4.3.1.3 Sárga színezet (b*) 
Az alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a kültéri kitettség okozta 

változásra a sárga színösszetevőben, ezért csak a napraforgóolajban hőkezelt 

faanyagok eredményeit mutatom be. A kültérbe kihelyezett faanyagok b* 

színkoordinátája minden esetben jelentősen változott a kezdeti állapothoz 

képest. A sárga színezet alakulását a vizsgálati időszakban az 33. ábra 

szemlélteti. A kezeletlen faanyag sárga színezete a kihelyezést követően 

azonnal csökkenni kezdett. Az első 3 hónap során a kezeletlen anyag b* 

színkoordinátája gyakorlatilag elérte a végső értékét, a hátralévő 33 hónap 

során már alig változott. A hőkezelt próbatestek b* színkoordinátája, a vörös 

színezethez hasonlóan, az első hónapban eltérő tendenciákat mutatott, a 

legtöbb esetben növekedett, ellentétben a kontrollal. Feltehetően ebben az 

esetben is a fotodegradáció kezdeti, intenzív időszakában megjelenő 

különböző degradációs termékek (elsősorban a ligniné), szabad gyökök 

keletkezése okozza ezt a jelenséget. Ezek eltérő hatása okozhatja a sárga 

színezet látszólag összefüggéstelen változását az első hónapban. A 

degradációs termékek nehezebben mosódnak ki a hőkezelt faanyagok 

felületéről, ami megmagyarázza, miért nem volt tapasztalható a kezeletlen 

faanyag sárga színezetének növekedése a kezdeti időszakban (Tolvaj és Faix 

1995; Nuopponen et al. 2004b). Az első két mérés között 1 hónap telt el, ami 

alatt a sárga színezet növekedését okozó degradációs termékek feltehetőleg 

már kimosódtak, a hőkezelt faanyokból azonban még nem. A 6. hónap 

végére a másik két színösszetevőhöz hasonlóan a sárga színösszetevő 
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mérséklődése is nagyrészt végbemegy. Ebben az időszakban a sárga 

színösszetevő meredeken csökken, majd egy rövid stagnáló időszakot 

követően – ami egybeesik a vörös összetevőnél tapasztalttal, így szintén egy 

téli időszakot takar, ahol a hótakarás és a borongós idő miatt nem volt 

jelentős az UV-degradáció – az első év végéig újra meredeken csökken a 

sárga színösszetevő értéke. Az ezt követő 6 hónapban a sárga színezet értéke 

még 5-ről 2,5 körüli értékre mérséklődött, így a vizsgálati időszak felénél 

gyakorlatilag elérte a végső állapotát. 

 

 
33. ábra Kezeletlen és napraforgóolajban hőkezelt faanyagok b* 

színkoordinátájának változása a kültéri kitettség során 

 

A vörös színösszetevőhöz hasonlóan, a különböző hőkezelések okozta 

eltérések a kezdeti sárga színezetben, mindhárom hőkezelő olaj esetében 

azonosan változtak, és a végső érték is egyaránt 3 alatti, vagyis a faanyag 

sárga színezete gyakorlatilag eltűnt 3 év kültéri kitettség hatására. 

A hőkezelt faanyagok sárga színezete a kültéri kitettség során 12 hónap 

alatt azonos értéket vett fel, és a vizsgálati ciklus végéig azonos is maradt. A 

kiinduló értékek azonban eltérőek voltak, az intenzívebb hőkezelés ugyanis 

gyengébb, a kezeletlen faanyagéhoz hasonló sárga színezetet eredményezett. 

A hőkezelés hatására a nyár faanyag sárga színezete jelentősen növekedett, 

azonban a kültéri kitettség során a hőkezelt faanyagok sárga színösszetevője 

a kezeletlen faanyagéval azonos értékűre csökkent. Eszerint a sárga 

színezetért felelős kromofórok eltűntek a faanyag felületéről az UV-sugárzás 

és az eső kimosó hatása által. A kezeletlen és hőkezelt faanyagok közel 

azonos idő alatt vesztik el sárga színezetük nagy részét, vagyis a hőkezelés 
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nem változtat a sárga színezet kültéri tartósságán. Nem szerencsés azonban a 

hőkezelt faanyagoknál, hogy a kialakult esztétikus, a természetes nyár 

faanyagénál erősebb sárga színezet elveszik. 

 

4.3.1.4 Színtelítettség (C*) 
Az alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a kültéri kitettség okozta 

változásra a színtelítettségben, ezért csak a napraforgóolajban hőkezelt 

faanyagok eredményeit mutatom be. A kültérbe kihelyezett faanyagok 

színtelítettsége minden esetben jelentősen változott a kezdeti állapothoz 

képest. A színtelítettség alakulását a vizsgálati időszakban az 34. ábra 

szemlélteti. A vörös és sárga színösszetevő hasonló lefolyással változott a 

vizsgálati időszakban, így a színtelítettség változása is ennek megfelelően 

alakult. A kezeletlen faanyag színtelítettsége a kihelyezést követően azonnal 

csökkenni kezdett. Az első 3 hónap során a kezeletlen anyag telítettsége 

gyakorlatilag elérte a végső értékét, a hátralévő 33 hónap során már alig 

változott. A hőkezelt próbatestek telítettsége, a vörös és sárga színezethez 

hasonlóan, az első 2 hónapban eltérő tendenciákat mutatott, a legtöbb 

esetben növekedett is, ellentétben a kontrollal. A 6. hónap végére a két 

említett színösszetevőhöz hasonlóan a telítettség mérséklődése is nagyrészt 

végbemegy. Ebben az időszakban a telítettség meredeken csökken, majd egy 

rövid stagnáló időszakot követően – ami egybeesik a vörös és sárga 

összetevőnél tapasztalttal, így szintén egy téli időszakot takar, ahol a 

hótakarás és a borongós idő miatt nem volt jelentős az UV-degradáció – az 

első év végéig újra meredeken csökken a telítettség értéke. Az ezt követő 6 

hónapban a telítettség értéke még 5-ről 3 körüli értékre mérséklődött, így a 

vizsgálati időszak felénél gyakorlatilag elérte a végső állapotát, vagyis a 

színezet eltűnt. 

A vörös és sárga színösszetevőhöz hasonlóan, a különböző hőkezelések 

okozta eltérések a kezdeti telítettségben, mindhárom olaj esetében azonosan 

változtak. A végső érték egyaránt 3 alatti, nagyon alacsony 3 év kültéri 

kitettség után. A hőkezelt faanyagok színtelítettsége a kültéri kitettség során 

12 hónap alatt azonos értéket vett fel, és a vizsgálati ciklus végéig azonos is 

maradt. A kiinduló értékek eltérőek voltak, az intenzívebb hőkezelés 

alacsonyabb, a kezeletlen faanyagénál alig magasabb telítettséget 

eredményezett. A hőkezelés hatására a nyár faanyag színtelítettsége 

jelentősen növekedett, azonban a kültéri kitettség során – amint az a vörös és 

sárga színösszetevő alakulásából következik – a hőkezelt faanyagok 

színtelítettsége a kezeletlen faanyagéval azonos értékűre csökkent. Eszerint a 

színezetért felelős kromofórok eltűntek a faanyag felületéről az UV-sugárzás 

és az eső kimosó hatása által. A kezeletlen és hőkezelt faanyagok közel 

azonos idő alatt vesztik színezetük nagy részét, vagyis a hőkezelés nem 

változtat a színtelítettség kültéri tartósságán. Nem szerencsés azonban a 
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hőkezelt faanyagoknál, hogy a kialakult esztétikus, a természetes nyár 

faanyagénál telítettebb színezet elveszik. 

 

 
34. ábra Kezeletlen és napraforgóolajban hőkezelt faanyagok 

színtelítettségének (C*) változása a kültéri kitettség során 

 

4.3.1.5 Színinger különbség (∆E*) 
Az alkalmazott olaj fajtája nem volt jelentős hatással a kültéri kitettség 

okozta változásra a színinger különbségben, ezért csak a napraforgóolajban 

hőkezelt faanyagok eredményeit mutatom be. A színinger különbség kültéri 

kitettség során végbement változásával kapcsolatos részletes eredményeket a 

XVI. mellékletben mutatom be. A kültérbe kihelyezett faanyagok teljes 

színváltozása minden esetben jelentős volt a kezdeti állapothoz képest. A 

színtelítettség alakulását a vizsgálati időszakban az 35. ábra szemlélteti. A 

kezeletlen faanyag színváltozása a kihelyezést követően azonnal megindult. 

Az első 3 hónap során a kezeletlen anyag színváltozása nagyrészt 

végbement, a hátralévő 33 hónapra a teljes színváltozásnak mindössze az 

egyharmada esett. A hőkezelt próbatestek színváltozása az első 6 hónap 

során minden esetben alacsonyabb volt a kezeletlennél. A 6. és a 9. hónap 

közötti időszakban azonban a 160°C-on hőkezelt faanyagok teljes 

színváltozása elérte, és az ezt követő időszakban folyamatosan meg is 

haladta azt. Ezzel szemben a 200°C-on hőkezelt faanyagok teljes 

színváltozása a vizsgált időszak során végig alacsonyabb volt, mint a 

kezeletlen faanyagé. Az azonban minden kihelyezett faanyagra jellemző 

volt, hogy 15 hónap alatt szinte a teljes színváltozás végbement, a színinger 

különbség értéke 20-50 közötti volt, ami nagyon nagy színváltozást jelez. A 
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hátralévő időszakban a színinger különbség változása 1-4 közötti értékű, 

vagyis alig érzékelhető - érzékelhető jellegű a változás. Ez az eredmény azt 

jelenti, hogy 1,5 év alatt a vizsgált faanyagokon szinte a teljes kültéri 

kitettség okozta színváltozás végbemegy. 

 

 
35. ábra Kezeletlen és napraforgóolajban hőkezelt faanyagok teljes 

színváltozásának (∆E*) változása a kültéri kitettség során 

 

Az egyes színjellemzők (L*, a*, b*) azonos értéket vettek fel a kültéri 

kitettség végére, vagyis a kezdeti színbeli eltérések kiegyenlítődtek. Éppen 

ezért a teljes színváltozás különböző mértékű volt az eltérő módokon 

hőkezelt faanyagok között. Mindhárom alkalmazott olaj esetén jellemző 

volt, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten kezelt faanyagok teljes 

színváltozása rövidtávon (6-9 hónapig) kisebb volt, hosszútávon azonban 

nagyobb színváltozás lépett fel a kezeletlen faanyaghoz képest. A magasabb 

kezelési hőmérsékleten kezelt faanyagok színváltozása ezzel szemben 

mindvégig kisebb volt. Megfigyelhető továbbá, hogy a kezelési idő 

emelésével is növekedett a színtartósság, ennek megfelelően a 200°C-on 6 

órán át kezelt faanyagok kültéri színtartóssága volt a legjobb. Azonban a 

színváltozás így is jelentős volt (36-38. ábra), a színinger különbség értéke 3 

év után ebben az esetben is elért a 20-at, ami messze meghaladja a már 

magasnak számító 6-os értéket. Ennek megfelelően, a hőkezelés hatására 

magasabb hőfokokon kisebb színváltozás következik be, de teljes védelem 

nem alakul ki, ezért olyan alkalmazási területeken, ahol fontos a szín 

megtartása, mindenképpen színvédő felületkezelés ajánlott. 
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a)

 

b)

 

c)

 

36. ábra Próbatestek színváltozása 6 hónap kültéri kitettség hatására 
(A képeken alul a kezdeti állapot, felül a 6 hónap kitettség utáni) 

a) Nyár kontroll; b) Nyár 160°C/2óra; c) Nyár 200°C/6óra 

 

a)

 

b)

 

c)

 

37. ábra Próbatestek színváltozása 12 hónap kültéri kitettség hatására 
(A képeken alul a kezdeti állapot, felül a 12 hónap kitettség utáni) 

a) Nyár kontroll; b) Nyár 160°C/2óra; c) Nyár 200°C/6óra 

 

a)

 

b)

 

c)

 

38. ábra Próbatestek színváltozása 36 hónap kültéri kitettség hatására 
(A képeken alul a kezdeti állapot, felül a 12 hónap kitettség utáni) 

a) Nyár kontroll; b) Nyár 160°C/2óra; c) Nyár 200°C/6óra 
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Összességében a hőkezelt nyár faanyagok színe nem mondható 

tartósabbnak a kezeletlenénél, mivel a színváltozás azonos idő alatt 

végbemegy minden esetben, a különböző menetrendekkel hőkezelt nyár 

faanyagok éppúgy beszürkülnek, mint a kezeletlen. A teljes színváltozás 

mértékére azonban a világosság változása van a legnagyobb hatással, az 

pedig egységesen csökken a kitettség során minden esetben. A hőkezelés 

hatására eleve sötétebbé válik a faanyag, és minél sötétebb volt a kezdeti 

szín, annál kevésbé sötétedett tovább a kitettség során. Mivel a színváltozás 

közel azonos idő alatt megy végbe a kezeletlen és a hőkezelt faanyagok 

esetén is, a nyár faanyag kültéri színtartóssága nem változik a hőkezelés 

hatására. Azonban a végső állapot minden hőkezelő menetrend esetén 

azonos lett kültérben, vagyis a faanyagok egységesen szürkék és sötétek 

lettek. Az eleve sötétebb szín miatt a teljes színváltozás kisebb lett a kültéri 

kitettség során, a magasabb hőmérsékleten (200°C) kezelt faanyagok esetén. 

A kezelés idejének növelése szintén csökkenő teljes színváltozást 

eredményez kültérben. Bár a színtartósság nem javul, a 200°C-on hőkezelt 

faanyagok kezeletlen faanyaghoz képest kisebb teljes színváltozása 

mindenképpen előnyös a kültéri felhasználás során, a 160°C-os kezelés 

azonban egyértelműen hátrányos ilyen tekintetben, hiszen a teljes 

színváltozása ezeknek a faanyagoknak nagyobb, mint a természetes nyár 

anyagé. 
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4.3.2 Gombaállóság 

A gombaállóságot nem növelte minden vizsgált hőkezelő menetrend. A 

gombabontások mértékét a 39-40. ábra szemlélteti kései laskagomba, illetve 

házi kéreggomba esetén. A két vizsgálati gombafajt tekintve egyértelműen a 

vöröskorhasztó, házi kéreggomba károsította jelentősebb mértékben mind a 

kezeletlen, mind a hőkezelt nyár faanyagot. 

A fehérkorhasztó kései laskagomba bontása 18% volt a 16 hetes 

inkubációs időszak során a kezeletlen nyár faanyagnál. Ehhez képest a 

160°C-os hőkezelések alig csökkentették a gombabontást, hiszen ebben az 

esetben is 16-17% volt a károsítás mértéke. A 200°C-os kezelések közül a 2 

órás ugyancsak hatástalannak bizonyult, a gombabontás mértéke ebben az 

esetben is 16-17% volt. Ezzel szemben a 4 és 6 órás kezelések jelentős 

javulást eredményeztek, a károsítás mértéke 12% körüli értékre 

mérséklődött, ami 30%-os javulásnak felel meg. A kezelési idő 4-ről 6 órára 

történő emelése nem javította tovább a gombaállóságot. A hőkezelésnél 

alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a gombaállóságra. 

A vöröskorhasztó házi kéreggomba károsítása 38% volt a vizsgálati 

időszak alatt a kezeletlen nyár faanyagnál. A 160°C-os kezelések ezzel a 

gombával szemben sem javították a nyár faanyag ellenállóképességét, 

éppúgy ahogy a 200°C-on végzett 2 órás hőkezelés sem. Ezen 

menetrendeket alkalmazva a gombabontás 36-41% volt, ami gyakorlatilag 

megegyezik a kezeletlen faanyagéval. A kései laskagombánál 

tapasztaltakhoz hasonlóan a házi kéreggombával szembeni rezisztenciát is 

csak a 200°C-on 4 illetve 6 órán át tartó kezelés javította, szintén azonos 

mértékben. A gombaállóság 35%-kal volt javítható a két legintenzívebb 

meetrendet alkalmazva. A hőkezelésnél alkalmazott olaj fajtája ebben az 

esetben sem volt hatással a gombaállóságra. 

 



100 
 

 
39. ábra A kései laskagomba (Pleurotus ostreatus) károsításának mértéke a 

vizsgált faanyagoknál 

 

 
40. ábra A házi kéreggomba (Poria placenta) károsításának mértéke a 

vizsgált faanyagoknál 
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5. Összefoglalás 
A hőkezelés hatására, a faanyagban lejátszódó különböző kémiai 

folyamatokra, átalakulásokra minden paraméter jelentős hatással lehet, ezért 

szükséges minden esetben a faanyagjellemzők pontos feltárása. A vizsgált 

eljárás során a levegő oxigénjének kizárása a hőátadó közeg jellegéből 

adódóan megoldott volt. A növényi olajokban végzett hőkezelésekre, ezen 

belül is a nyárra vonatkozó eredmények meglehetősen ritkák. Ennek 

megfelelően, a feltárt eredmények hasznosak lehetnek a későbbiekben, a 

gyakorlati felhasználás elősegítésében. 

A módosításhoz választott eljárás, a hőkezelés különböző növényi 

olajokban, alkalmas a nyár faanyag jellemzőinek olyan irányú módosítására, 

hogy a későbbiekben új felhasználási területek nyíljanak meg előtte. Az 

alkalmazott eljárás fő előnye, hogy rendkívül intenzív, és ennek 

köszönhetően gyors eljárásról van szó. A különböző irodalmakban említett, 

és az iparban alkalmazott eljárások egyaránt hosszú lefolyású felfűtési és 

hűtési ciklusokat alkalmaznak, az általam kidolgozott eljárás során azonban 

a faanyag közvetlenül a forró olajba kerül, majd onnan hűtés nélkül kerül ki 

szobahőmérsékletre. A hosszú felfűtési és hűtési ciklusokat a faanyag 

kímélése miatt alkalmazzák, hogy elkerüljék a repedések kialakulását, 

valamint a különböző deformációkat. Nyár faanyagnál, annak egyenletes 

szövetszerkezete, magas pórustérfogata miatt nem szükséges a fent említett 

ciklusok alkalmazása, mivel tapasztalataim alapján semmilyen károsodás 

nem jelentkezik. Ennek köszönhetően a hőkezelés teljes ideje jelentősen 

lerövidíthető. Az eljárás költsége is csökkenthető folyamatos üzem 

alkalmazásával, hiszen a fűtőközeg újrahasznosítható, így nem szükséges a 

teljes felfűtés minden ciklus során, elegendő a folyamatos hőntartás. 

A faanyag mechanikai jellemzői szoros összefüggésben állnak a sejtfalat 

alkotó fő összetevők minőségi és mennyiségi összetételével, illetve a 

struktúrával. Ez az összetétel és struktúra azonban megváltozik az 

alkalmazott magas hőmérséklet hatására. Bár ez a változás többnyire 

roncsolódást jelent, a mechanikai jellemzők mégsem mutatnak minden 

esetben egyértelmű csökkenést, ellenkezőleg, gyakran egyes mechanikai 

jellemzők javulása tapasztalható. Ilyen például a rostirányú 

nyomószilárdság, valamint a hajlítószilárdság is kismértékű növekedést 

mutatott 160°C-os kezeléseket követően. A rostirányú húzószilárdság, 

valamint a dinamikus hajlítószilárdság ezzel szemben egyértelműen 

csökkent. A nyomószilárdság egyértelmű növekedésére magyarázatot adhat, 

hogy azt elsősorban a lignin jellemzői határozzák meg, amely az alkalmazott 

kezelési hőmérsékleten ugyan különböző változásokon átmegy, a hővel 

szemben legstabilabb faalkotóként azonban ez a változás nem jelentős, 

ráadásul különböző új, másodlagos kötéseket is kialakít a környezetével. A 

másik három szilárdsági jellemző a nyomószilárdsággal szemben jelentősen 

függ a hemicellulózok és a cellulóz tulajdonságaitól. A hőkezelés során 
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legnagyobb mértékben a hemicellulózok degradálódnak, de a hőmérséklet 

emelésével a cellulózláncok is jelentősen károsodhatnak. E faalkotók 

jelentős roncsolódását támasztja alá a húzó-, hajlító- és dinamikus 

hajlítószilárdság értékének mérséklődése. A polióz láncok rövidülése, 

valamint a cellulóz amorf részeinek roncsolódása egyben a faanyag 

szívósságát is csökkenti. 

A faanyag tömegcsökkenése általában fontos tényező a hőkezelő 

eljárások hatékonyságának megítélése során. A vizsgált hőkezelési mód 

során azonban ennek meghatározása több okból kifolyólag nem volt 

lehetséges, köszönhetően az olajfelvételnek, amelynek mennyisége nem 

határozható meg pontosan, hiszen egy időben játszódik le a 

tömegveszteséggel. A vizsgálatok eredménye azonban rámutatott, hogy nyár 

faanyag esetében a 160°C-os hőkezelések során jelentős olajfelvétel történik, 

míg a 200°C-os kezelések során az olajfelvétel ehhez képest kismértékű. Az 

eltérő olajfelvételnek köszönhetően az alacsonyabb hőmérsékleten hőkezelt 

faanyag légszáraz sűrűsége jelentős növekedést mutat, a magasabb kezelési 

hőmérséklet azonban nem módosította a sűrűséget. 

A faanyag vízzel való kapcsolatáról régóta ismert, hogy a sejtfalalkotó 

óriásmolekulák felszínén található hidroxil-csoportok felelősek a víz 

megkötéséért. Hidroxil-csoportokat legnagyobb mennyiségben a 

hemicellulózok tartalmaznak, jelentős ebből a szempontból a cellulóz, a 

lignin azonban ezekhez mérten jelentéktelen mennyiségű, víz megkötésére 

alkalmas funkciós csoporttal rendelkezik. Ennek megfelelően a hőkezelés 

vízfelvételt csökkentő hatásáért leginkább a hemicellulózok kémiai 

felépítésének változása felelős, mivel ezek rendelkeznek a legtöbb hidroxil-

csoporttal, ráadásul a hőstabilitásuk is a legalacsonyabb a fő sejtfalalkotók 

közül. Az alkalmazott hőkezelő eljárás minden esetben jelentősen 

csökkentette a faanyag vízfelvételét, ami minden vizsgált klímaállapot 

mellett be is bizonyosodott, az egyensúlyi nedvességtartalmak csökkenése 

által. A nedvességfelvétel mérséklődéséből következik, hogy a hőkezelt 

faanyag dagadása is jelentősen mérséklődött mind húr, mind pedig 

sugárirányban, ami természetesen a dimenzióstabilitás növekedését 

eredményezte. A húrirányú dagadás csökkenésének mértéke meghaladta a 

sugárirányúét, ennek megfelelően a hőkezelés kismértékben csökkentette 

ugyan a dagadási anizotrópiát, azonban nem szüntette meg a jelenséget. Bár 

a dagadás mértéke minden esetben alacsonyabb volt a hőkezelt 

faanyagoknál, az 1%-os nedvességtartalom változásra jutó méretváltozási % 

(a dagadási együttható) nem változott a hőkezelés hatására. 

A faanyag felhasználása során nagyon ritka, hogy állandó klimatikus 

viszonyok állnak fenn a felhasználás helyén. Épp ellenkezőleg, a beépített 

faanyag környezetében többnyire folyamatosan változik a klímaállapot, és ez 

a változás gyakran rövid idejű, ciklikus. Éppen ezért fontos ismernünk, hogy 

a faanyag milyen gyorsan reagál ezekre a változásokra, milyen gyorsan éri el 
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az egyensúlyi nedvességtartalmat. Az alkalmazott hőkezelési eljárások 

mindegyike csökkenti a nedvességfelvétel sebességét, és az egyensúlyi 

nedvességtartalmat. Ennek megfelelően adott idő alatt kevesebb nedvességet 

vesz fel a hőkezelt faanyag, mint a természetes. Ez a csökkenés azonban 

csak látszólagos, mivel az egyensúlyi nedvességtartalmat ugyanannyi idő 

alatt éri el a vizsgált összes hőkezelt és természetes nyár faanyag. Eszerint a 

faanyag telítődésének sebességét nem csökkenti a hőkezelés, a látszólagos 

csökkenést a nedvességfelvétel sebességében a víz megkötésére alkalmas 

pontok (funkciós csoportok) számának csökkenése okozza. Ez az eredmény 

rámutat arra, hogy a hőkezelés hatására a faanyagnak csupán a víztároló 

kapacitása csökken, vízfelvevő képessége nem. 

A faanyag fő alkotóinak kémiai módosulása jelentős hatással van a színre 

is. A nyár faanyag hőkezelése minden esetben jelentős színváltozást 

eredményezett, ami elsősorban a faanyag színének sötétedésében 

mutatkozott meg. A természetes állapotában nagyon világos, sárgásfehér 

színű nyárfa színezetében a hőkezelések hatására jelentősen erősödött a 

vörös színezet, valamint az eredetileg is nagyobb mértékben jelen lévő sárga 

színösszetevő is. Ennek megfelelően a faanyag színtelítettsége is nőtt, 

elsősorban az alacsonyabb kezelési hőmérsékleten. Ezzel párhuzamosan 

megjelent a nyár faanyag eredetileg alig észrevehető, finom rajzolata, ami 

tovább növelte az esztétikai értéket. A hőkezelt nyár faanyag, a színe alapján 

minden esetben jól elkülöníthető a természetes faanyagtól, hiszen a teljes 

színváltozás jelentős volt. A hőkezelés során kialakuló sötét színt elsősorban 

a hemicellulózok degradációjának tulajdonítják, a kromofór csoportok 

kialakulása, valamint a keletkező degradációs termékek színező hatása által. 

Jelentős szerepe van faanyagoknál a különböző extraktív anyagoknak is, a 

nyár faanyag azonban közismerten szegény ilyenekben, így esetemben ennek 

szerepe kizárható. Más, járulékos anyagokban gazdag faanyagok (tölgy, 

akác) hőkezelése során azonban az tapasztalható, hogy azok teljes 

színváltozása azonos menetrendek mellett sokkal nagyobb, mint a nyáré, 

vagyis ezen anyagok hatása jelentős. 

A hőkezelés egyik fontos célja, hogy a kültéri alkalmazási területeken 

hasznosítható faanyagot kapjunk, mindemellett sok esetben nagy jelentősége 

van a színnek is. Az, hogy az egyébként jellegtelen, homogén megjelenésű 

nyár faanyagnál elért színbeli, esztétikai javulás megőrizhető-e, 

befolyásolhatja a felhasználás módját. A kültéri kitettség során egyöntetű 

tapasztalat volt minden kihelyezett faanyagnál, hogy jelentősen sötétedett a 

vizsgálat 3 éve alatt. A különböző vizsgált faanyagok vörös és sárga 

színösszetevője egyaránt jelentősen csökkent, ami megfelel a faanyagok 

színében kültéri kitettség során általában tapasztalható beszürkülés 

jelenségének. Ennek megfelelően a színtelítettség is jelentősen csökkent. A 

teljes színváltozás mértéke eltérő volt az egyes hőkezeléseknél. 

Összességében a hőkezelt nyár faanyagok színe nem mondható tartósabbnak 
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a kezeletlenénél, mivel a színváltozás azonos idő alatt végbemegy minden 

esetben, a különböző menetrendekkel hőkezelt nyár faanyagok éppúgy 

beszürkülnek, mint a kezeletlen, vagyis a nyár faanyag kültéri színtartóssága 

nem változik a hőkezelés hatására. Azonban a végső állapot minden 

hőkezelő menetrend esetén azonos lett kültérben, a faanyagok egységesen 

szürkék és sötétek lettek. Bár a színtartósság nem javul, a 200°C-on hőkezelt 

faanyagok kezeletlen faanyaghoz képest kisebb teljes színváltozása 

mindenképpen előnyös a kültéri felhasználás során, a 160°C-os kezelés 

azonban egyértelműen hátrányos ilyen tekintetben, hiszen a teljes 

színváltozása ezeknek a faanyagoknak nagyobb, mint a természetes nyár 

anyagé. 

A gombaállóság nyár faanyag hasznosításánál általában problémát jelent, 

hiszen a legkevésbé tartós faanyagok közé tartozik, a legtöbb gomba- és 

rovarkárosító megtámadja a faanyagot. A hőkezelés hatására két feltétel is 

módosul, amely a gombakárosítók támadásához szükséges. Egyrészt 

lecsökken a faanyag egyensúlyi nedvességtartalma, ami a gombák 

életfeltételeit alapvetően rontja. Másrészt a hőkezelés hatására épp azon 

funkciós csoportok száma mérséklődik, amelyeken keresztül a farontó 

gombák enzimjei a faanyag bontását megkezdik. E két hatás együttesen 

csökkenti a gombakárosítás mértékét. A vizsgált egy-egy fehér- és 

barnakorhasztó gombafajjal szemben eltérő volt az ellenálló képessége a 

nyár faanyagnak. Mindkét gombafaj esetében kijelenthető azonban, hogy a 

160°C-os kezelések nem javították a gombaállóságot, sőt, még a 200°C-on 2 

órán át végzett kezelés sem javította azt. Jelentős, 30-35%-os javulást 

egyedül a két legintenzívebb menetrenddel (200°C, 4 és 6 óra) lehetett csak 

elérni mindkét gombafajjal szemben. 

A hőkezelő közegként alkalmazott olaj fajtája nem volt hatással a vizsgált 

jellemzőkre, egyedül a sárga színezet kismértékű, alig kimutatható 

erősödését okozta. Ez alapján az alkalmazás során egyéb tényezők 

figyelembe vétele szükséges a felhasználandó olaj kiválasztásához. 

Legfontosabb tényezők az ár illetve a beszerzési lehetőségek lehetnek, 

amelyek mindenkori alakulása alapján eldönthető, hogy melyik olaj 

alkalmazása célszerű gazdaságossági szempontból. Mivel a hőkezelt anyag 

további feldolgozása, valamint a belőle készült termékek felhasználása során 

nem szerencsés, ha folyékony halmazállapotú olaj van a felületen, ezért 

fontos tényező az alkalmazott olaj száradó képessége. Ez alapján 

egyértelműen a lenolaj részesítendő előnyben, mivel ez kifejezetten 

beszáradó olajfajta, míg a napraforgóolaj félig-, a repceolaj pedig gyengén 

beszáradó. Ha a hőkezelt faanyagból lakókörnyezetbe, vagy annak közelébe 

kerülő termékek készülnek, fontos lehet a szag is, ami a lenolaj alkalmazását 

korlátozhatja, annak kellemetlen, erős szaga miatt. A másik két olajnál ilyen 

probléma nem áll fenn. Kültéri felhasználás során a hőkezelés okozta szag 

rövid időn belül elmúlik. 
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A 17. táblázat áttekintést nyújt a főbb vizsgált jellemzők átlagos 

változásáról a különböző kezelések hatására. Ez alapján, valamint a 

gombaállóságra és kültéri kitettségre vonatkozó eredmények ismeretében 

kiválasztható a felhasználási területnek megfelelő kezelési menetrend. A 

felhasználási területtől függően legelőször el kell dönteni, hogy mely 

tulajdonságok fontosak. Mennyire engedhető meg a szilárdságveszteség, 

mennyire fontos a dimenzióstabilitás javítása, szükség van-e a gombaállóság 

javítására, illetve ki lesz-e téve gyorsan változó klimatikus viszonyoknak az 

adott termék. Bizonyos felhasználásoknál fontos lehet a hőkezeléssel elért 

szín esztétikai többlete, ezekben az esetekben azonban nem szabad 

megfeledkezni a színvédő felületkezelésről. A fent említett jellemzők közötti 

prioritások felállítása után kiválasztható a megfelelő menetrend. A növényi 

olajokban hőkezelt nyár faanyag tulajdonságainak ismeretében a kültéri 

alkalmazási területek elsősorban a 200°C-os menetrendek esetében 

javasolhatók. A 160°C-os menetrendekkel kezelt faanyagok kültérben való 

alkalmazása legfeljebb fedett helyeken ajánlható. A megnövekedett 

esztétikai érték révén bevonható az említett módon hőkezelt nyár faanyag a 

bútorgyártás egyes területeire. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 

nyár feldolgozásánál (főként gyalulásnál) tapasztalható gyakori 

szálkiszakadás, bolyhosodás jelensége a hőkezelt faanyagnál nem volt 

tapasztalható. Ezáltal alkalmas lehet értékesebb faanyagok kiváltására is.
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