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A falemezekrôl
A fával dolgozó ember az erdô csodás
ajándékát veszi kezébe, hogy megmun-
kálja, hogy alkosson belôle. A fa rend-
kívül heterogén matéria, de aki ismeri,
az minden részét, részecskéjét becsülni
tudja, és elôre megálmodja, hogy mi ké-
szülhet belôle.

A falemezek, melyek ma óriási mér-
tékben terjednek az egész világon, né-
hány évtizede még lenézett, szemétbôl
készült termékeknek számítottak.

A falemezek csak látszólag egyszerû
termékek, kitalálásukhoz nem kis fantá-
zia kellett. A heterogén szerkezetû fát
egészen kisméretû részekre bontják,
hogy azután tetszôlegesen nagyméretû,
értékes terméket hozzanak létre belôlük.

A falemezgyártás alapgondolata: a
fával takarékosan bánni, az ún. gyen-
gébb választékokból, valamint a fakiter-
melésnél és feldolgozásnál keletkezô
hulladékból is értékes terméket készíte-
ni. A falemezgyártás tehát a faanyag-ne-
mesítés egyik formája.

A legfontosabb falemezfajták a kö-
vetkezôk:

– papír,
– furnér,
– rétegelt lemez,
– farostlemez,
– forgácslap,
– összetett falemezek.
A falemezek tárgyalásakor meg kell

említeni az ugyancsak kisméretû fa-
részecskékbôl készülô faalapú idomtes-
teket is.

Fahelyzet és falemezek
A falemezek gyártásához – a furnért,
rétegelt lemezt kivéve – leginkább a fû-
részüzemi hulladékok, az egyéb fafel-
dolgozási hulladék és az ún. sarangolt
erdei választékok használhatók fel.
Ezekbôl a választékokból sokszor már a
keletkezés helyén aprítékot készítenek.

Napjaink fontos feladata az erdôgaz-
dálkodás és a falemezgyártó ipar szem-
pontjából is felmérni a rendelkezésre álló
alapanyag fajtáját, mennyiségét. Ugyan-
csak fontos megvizsgálni, hogy mekkora
és milyen falemezgyártó kapacitás meg-
teremtése indokolt az említett faválaszté-
kok magas értékû hasznosítására.

Széles körû vizsgálatok folynak a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karán egy faalapanyag-rang-
sor felállítására, a következô szempon-
tokat figyelembe véve:

Néhány új falemez

1. táblázat. A sarangolt iparifa- és tûzifaválasztékok mennyisége hazánkban, 1998-ban

Fafajcsoport Összes kitermelhetô mennyiség (1000 m3)

Keménylombos 5398,15

Lágylombos 1629,02

Fenyô 791,42

– rendelkezésre álló választékok,
mennyiség,

– elôfordulás helye,
– fizikai, mechanikai, kémiai tulaj-

donságok,
– technológiai alkalmasság (Winkler,

1998).
Az 1. táblázatban összefoglaltuk a

hazai sarangolt faválasztékokat fafajok
szerint. A kép kedvezônek tûnik, azon-

ban a forgács-, farostlemezgyártáshoz
különösen megfelelô fenyô és nyár
sarangolt fának amúgy is jó piaca van.

A falemezipar feladata tehát új ter-
mékeket és technológiákat keresni,
amelyek a rendelkezésre álló, többnyi-
re nehezebben feldolgozható, nagy
mennyiségû keménylombos faanyag
értékes termékké alakítását teszi lehetô-
vé.

Újabb falemeztípusok
A következôkben három új vagy arány-
lag új típust mutatunk be, amelyek
gyártásával lehetôvé válhatna a hazai
faanyag magas értékû hasznosítása.

Száraz eljárással gyártott farostle-
mezek

A farostlemezgyártás klasszikus
módja a nedves gyártási eljárás. A gyár-
táshoz nagy mennyiségû víz szükséges,
így ezek a gyárak általában folyók, vi-
zek mellé épültek. Bûnük a keletkezô
szennyvíz, amely bár steril, mégis terhe-
lést jelent a környezô tavak, folyók élô-
világára. A korlátozott lemezvastagság,
a nem felületkezelhetô szitalenyomatos
oldal szintén elônytelen.

Ma világszerte a száraz gyártási eljá-

rás van elterjedôben, amely lényegesen
kevesebb környezeti gondot okoz, és
ahol tág határok között variálható a fa-
rostlemezek térfogatsûrûsége, vastagsá-
ga és egyéb tulajdonságai. Különösen
igaz ez, mióta a folyamatosan mûködô
hôpréseket alkalmazzák.

Nagy sûrûségû (kemény) farost-
lemezek (HDF)

A nedves gyártási eljárással gyártott,
vékony farostlemezek helyébe lépnek,
általában 2,5–7,0 mm vastagságig. Mind-
két oldalukon felületkezelhetôk, nagy
térfogat-sûrûségûek: 900–1000 kg/m3

között. Rövidítésük is innen származik,
az angol high density fibreboard elsô be-
tûibôl lett a HDF. A lemezek tulajdonsá-
gait a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat. Általános felhasználási célú, belsô körülmények között alkalmazható farostleme-
zek tulajdonságai (EN 622–2)

Tulajdonság megnevezése Mértékegység Követelmény

>3,5 >3,5–5,5 >5,5
mm vastagságú 

lemezekkel szemben
Vastagsági dagadás 
24 órás áztatás után % 12 10 8

Keresztirányú húzószilárdság N/mm2 0,70 0,60 0,50

Hajlítószilárdság N/mm2 40 35 32

Hajlító rugalmassági tényezô N/mm2 3600 3100 2900

Keresztirányú húzószilárdság 
fôzési próba után Nmm2 0,50 0,42 0,35

Felhasználásuk széles körû. A bútor-
ipar, építô-, épületasztalos-ipar, vala-
mint a csomagoló- és jármûiparban al-
kalmazzák a HDF-eket.

Közepes sûrûségû farostlemezek
(MDF)

A közepes sûrûségû farostlemezek is
az angol elnevezés rövidítésével kapták
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elterjedt nevüket (medium density fibre-
board). Gyártásuk a száraz eljárással in-
dult meg igen nagy mértékben. A
600–900 kg/m3 térfogat-sûrûségû leme-
zek 2–60 (100) mm lemezvastagságban
gyárthatók. Rendkívül homogén kereszt-
metszetûek, amely a felületek és a kes-

keny oldalak kiváló megmunkálhatósá-
gát teszi lehetôvé. Finom felületük sokfé-
leképpen nemesíthetô. Szilárdsági tulaj-
donságaik jobbak a forgácslapokénál.

A 3. táblázatban a közepes sûrûségû
farostlemezek tulajdonságait foglaltuk
össze.

3. táblázat. MDF-ek fontosabb tulajdonságai

Lemez- Mérték- Jellemzô értékek a különbözô
tulajdonság egység vastagsági tartományokban

<6 mm 6–12 mm 12–19 mm 19–35 mm >35 mm

Vastagsági 
mérettûrés mm ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3

Vízfelvétel 
24 órás áztatás 
után % 40 25 18 15 16

Vastagsági 
dagadás 24 órás 
áztatás után % 15 10 6 6 6

Hajlítószilárdság N/mm2 35 30 30 28 25

Hajlító rugal-
massági tényezô N/mm2 2800 2500 2500 2000 2000

Keresztirányú
húzószilárdság N/mm2 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55

Formaldehid 
emisszió pp 0,1

A közepes sûrûségû farostlemezek a
bútoriparban, belsôépítészetben, az
elôregyártott faházépítésben, a csoma-
goló- és jármûiparban egyaránt kiváló-
an felhasználhatók.

Irányított elrendezésû forgá-
csokból készült forgácslapok
(OSB)

Erôteljesen fejlôdik az ún. OSB le-
mezek gyártása, amelyek a forgácsla-
pok nagy családjába tartoznak. A
gyártás alapgondolata a rétegelt le-
mez gyártáséval rokon. Nagyméretû
forgácsokat készítenek, 60–100 mm
hosszúsággal, 15–20 mm szélességgel
és 0,5–0,7 mm vastagsággal. Ezeket a
kisméretû téglalap alakú furnérokat

(strand-nak nevezik angolul) külön-
bözô megoldású terítôgépekkel egy
irányba kényszerítik. Így keletkeznek
az irányított forgácselrendezésû la-
pok, melyeket angol nevük alapján
(Orientid Structural vagy Strand
Board) OSB lapoknak neveztek el.

Az OSB lapok egy irányban – az
orientáláséban – különösen magas szi-
lárdsági értékeket mutatnak. A forgá-
csok (strand-ek) készítéséhez a fe-
nyôk és a lágylombos fák, ragasztásá-
hoz fenol-, diizocianát- vagy melamin-
karbamid formaldehid gyantákat al-
kalmaznak.

Rezgônyárból és erdeifenyôbôl ké-
szült OSB lapok tulajdonságait hasonlí-
tottuk össze a 4. táblázatban. 

4. táblázat. Rezgônyárból és erdeifenyôbôl készült OSB lapok tulajdonságai

OSB rezgônyár OSB Triply erdeifenyô
3 rétegû 3 rétegû

Hajlító szilárdság II [N/mm2] 39 50

Hajlító szilárdság  [N/mm2] 16,2 23

Rugalmassági mod. II [N/mm2] 7000 7500

Rugalmassági mod.  [N/mm2] 1850 3200

Lapsíkra  szakítószil. [N/mm2] 0,47 0,7

Vastagsági dagadás [%] 16 10

Lineáris méretváltozás [%] 0,09 0,07

* :  = 620 kg/m3

Az OSB lapok fô felhasználási terüle-
te az építôipar. Szerkezeti anyagokként
favázas épületeknél, padlólemezként,
külsô falak, tetôk zsaluzására és a bel-
sôépítészetben egyaránt kiválóan alkal-
mazható. Felhasználója a bútor- és cso-
magolóipar is.

Összefoglalás
Az említett három falemeztípuson kívül
természetesen sok új lemeztípus léte-
zik. Ezek közé tartoznak a gipszkötésû
farostlemezek és forgácslapok, vala-
mint a forgácsokból vagy farostokból
készülô különbözô idomtestek is.

A részletesebben felsorolt, valamint
a többi falemez alapanyagaként fôként
lombos, keménylombos fafajok állnak
rendelkezésre. Feldolgozásukat komoly
kutatómunkának kell megelôznie,
amelyrôl érdemes lesz külön dolgozat-
ban ismertetést adni.

Elegyetlen
lucfenyves és a ta-
laj fizikai állapota
Széles körû összehasonlító vizsgálato-
kat végeztek Ausztriában az elegyetlen
lucfenyvesek és lombelegyes fenyvesek
talajának összehasonlítása céljából. Úgy
gondolták, hogy az elegyetlen
lucfenyves oly mértékben tömöríti a
legfelsô talajrétegeket, hogy ez kedve-
zôtlenné változtatja az állomány alatti
csemeték növekedését, a magvak csírá-
zását és az elegyként odavitt lombos fa-
jok egészséges növekedését. A vizsgá-
latok a feltevést nem igazolták. Az ele-
gyetlen lucfenyves sekély gyökérzete
miatt a gyökér és a talajfelszín közötti
rétegekben csökkent a talaj térfogattö-
mege, javult a porozitás, vagyis a felté-
telezett hátrányos hatásokat nem sike-
rült igazolniuk.

[Hivatkozás: Forest Ecol. Mgmnt. 136
(2000), 159–172. o.]
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