
FAANYAGOK 

 
A fa a legtöbb kerti építmény és berendezési tárgy előnyben részesített anyaga. 
Kerítések, kapuk, út- és térburkolatok, lépcsők, támfalak, pergolák, lugasok, 
pavilonok, fali rácsok, kerti bútorok, hulladékgyűjtők, hidak, lámpaoszlopok, 
játékszerek, stb. mind készülhetnek fából. A kivitelezési munkák folyamatában 
fűrészipari fatermékeket használnak zsaluzatok, állványok, védőkorlátok, 
ácsszerkezetek készítésére. 
 

Erdők 

A Föld szárazföldjeinek 28%-át borítja erdő. Ennek 60%-át tekintik faanyagként 
hasznosíthatónak, a magashegységi erdők, sztyeppék, mocsaras területek erdői 
jelentik a "kieső" részt. A Föld még érintetlen, feltárásra váró legnagyobb 
erdőtartalékai Észak-Ázsiában és Dél-Amerikában vannak. 
Az erdők legfontosabb feladatainak az ipari- és tűzifatermelést, a talajerózió elleni 
védőhatást, a vízháztartás szabályozásában, a klímakiegyenlítésben, a levegő és a víz 
tisztításában, megmutatkozó jóléti hatást, és az emberek pihenését, regenerálódását 
szolgáló funkcióját tekintik.  
Magyarország erdővel borított területe az ország 18%-át teszik ki, élőfa készletünk 
290 millió m3. A hazai erdők 79%-án fakitermelést folytatnak, az erdőterület 2,8%-a 
közjóléti, 14%-a védelmi, 2,2%-a vadgazdálkodási és szaporítóanyag előállítási,  
2 %-a egyéb célokat szolgál. 
A legjelentősebb fafelhasználók az elsődleges faiparban a fűrészipar, a furnér- és 
lemezipar, a farost- és forgácslapipar, a cellulózipar és a vegyipar. A fakitermelés 
1991-ben 7,255 millió m3 volt. A hazai faipar igénye ennek hozzávetőlegesen a 
kétszerese, amelyet jelentős faanyagimporttal elégítünk ki. 
 
A hazai gazdasági erdők legfontosabb fafajainak megoszlása: 

Fafajcsoport, fafaj Élőfakészlet 

Tűlevelű fák 
Lombos fák 

14,4% 
85,6% 

Lucfenyő 
Erdeifenyő 
Vörösfenyő 

0,07% 
1,5% 

0,03% 

Bükk 
Tölgy 
Cser 
Akác 
Nyár 
Egyéb lombos fa  

12,7% 
27,1% 
13,2% 
11,9% 
6,3% 

14,4% 



 
forrás: Balázs Gy., Építőanyagok és kémia

A fa anatómiája 

A fa felépítését tanulmányozva a következő 
részeket különböztetjük meg: 
Legkívül található a fakéreg, amely védelmi 
célokat szolgál. A kéreg külső felületén 
elparásodott sejtek vannak. A kéreg alatt a 
háncs, ezalatt a kambium (osztódó szövet) 
található. A kétirányban osztódó kambium kifelé 
a háncsot, befelé a fa sejtjeit (fatest) hozza 
létre. A háncs elhalt, külső szövetrészei védő, 
hőszigetelő réteget képeznek. A kambiumtól a 
törzs közepéig található a fatest, amely két 
részre tagolódhat: a szijácsra és a gesztre. A 
törzs közepén a bél helyezkedik el. 
A fák testét különböző rendeltetésű sejtek építik 
fel. A sejtek mérete, alakja a szerepük szerint 
különböző. Két alapvető rész, a háncstest, és a 
fatest tehát a különböző feladatokból következően különböző sejttípusokból épülnek 
fel. 
 
A fatest elemei 
A fatest a prokambiumból, a hossznövekedésnél létrejött elsődleges, és a vastagsági 
növekedésnél a kambium osztódása során létrejött másodlagos faelemekből áll. 
Elsődleges faelemek: tracheida, trachea, faparenchima, farost. 
Másodlagos faelemek: mint az előbbiek, valamint az átmeneti elemek (az 
edényszerű tracheida, tracheida szerű edény, pótlórost, rekeszes rost). 
A faelemek közé soroljuk a bélsugarakat is. 

Tracheida: A vízszállítást végző sejt. Elfásodó fala vermesen vagy csavarosan 
vastagodott. Teljes kialakulása és a sejtplazma felszívódása után elhal. 
Trachea: Edény, amely folyadék szállítására szolgál. A bükk, a feketenyár, az akác 
stb. idősebb edényeinek üregét tilliszek (tömősejtek) töltik ki. A fa bizonyos 
esetekben (pl. gombafertőzés esetén) védőszövetet képez a tömősejtek segítségével 
úgy, hogy az edényekkel szomszédos parenchimasejtek falai áttörnek az edények 
falán, és az edényekben továbbnövekedve kitöltik, és egyúttal elzárják azokat. 
Faparenchima: A farész élő, sejtplazmát tartalmazó tápanyagokat szállító és raktározó 
eleme. A lombos fák fatestében mindig megtalálható.  
Farost (libriformrost): Feladata a szilárdítás. Teljes kialakulása után plazmája 
felszívódik.  
Edényszerű tracheida: Tág üregű, vékony falú tracheida. Az egyes elemek közötti 
vízszállítás perforáción keresztül történik. (Dió, gyertyán stb.fatestében.) 
Rostszerű tracheida (rosttracheida): Vizszállító és szilárdító elem a fatestben. 
(Általában lombos fák fatestében, de nincs a juhar, a nyír, a szil, stb fatestében.) 



Tracheidaszerű edény: A tracheidához hasonló vízszállító sejt. (Lombos fák 
fatestében ritka.) 
Pótlórost: Táplálékraktározó, vékonyfalú élő sejt. (Trópusi fáknál gyakori.) 
Rekeszes rost: Farosthoz hasonló, vastag falú tápanyagraktározó elem. (Pl.: hegyi 
juhar.Trópusi fáknál gyakori.) 
Bélsugarak: Az évgyűrűket harántirányban összekötő tápanyagszállító és -raktározó 
vékony fallal rendelkező parenchimatikus sejtekből állnak. Minden fatestben 
előfordulnak. 
 
A háncstest elemei 
A prokambiumból közvetlenül differenciálódott elsődleges háncselemek (rostasejt, 
kisérősejt, háncsparenchima sejt, kambiform sejt). A kambium az elsődlegeseken 
kívül létrehozza a másodlagos háncselemeket (a pótló háncsrostokat és a rekeszes 
háncsrostokat). 
Rostasejtek: Plazmát tartalmazó, megnyúlt sejtek. A tápanyag szállításában vesznek 
részt. (A fenyőfélékben és a rózsafélékhez tartozó lombos fákban, pl. a vadkörtében 
és a vadalmában találhatók meg.) 
Rostacső: A háncs legfontosabb alkotó eleme. Élő, vékonyfalú, plazmát tartalmazó 
elem, amelyet lyuggatott harántfalak (rosttalemezek) tagolnak. A  lyukacsokon át 
szomszédos elemek sejttartalmának kontaktusán keresztül biztosított a 
tápanyagszállítás a levéltől a gyökerekhez, illetve a termésekhez.  
Kisérősejt: Feladata a tápanyagraktározás. (A fenyőfélék háncsrészében nincs.) 
Háncsparenchima-sejt: Feladata az anyagszállítás és a raktározás. (A fenyőknél és a 
lombos fáknál egyaránt előfordul.) 
Kambiform sejt: Plazmatartalmú, hosszú, vékonyfalú sejt. 
Háncsrost: Feladata a háncstest szilárdítása. Hosszú, vastag falú, kifejlett állapotban  
elhal. 
Pótlóháncsrost: A háncsrosthoz hasonló, de plazmát tartalmazó raktározó elem.  
Rekeszes háncsrost. A pótlóháncsrosthoz hasonló, de harántfalakkal osztott elem. 
 
 
A fa makroszkópos felépítése 

 
A fatest makroszkópikus jellemzői a fatestből készített hasáb metszetfelületein 
tanulmányozhatók. A rostirányra merőleges metszet a kereszt-, vagy bütümetszet. 
A fa belén át sugár irányban a rostiránnyal parhuzamosan készített metszet a 
sugármetszet. Azok a metszősíkok, amelyek nem mennek át a bélen, de a 
rostiránnyal párhuzamosan készülnek, és a bélsugarakra merőlegesek, a 
húrmetszetek. 
A metszett felületeken megfigyelhető jellemző részletek az évgyűrűk, az edények, a 
tömősejtek (tilliszek), a gyantajáratok, a bélsugarak, a parenchima, a bélfoltok, a 
szijács, a geszt, és az álgeszt. A fa további jellemző makroszkóposnak tekinthető 
tulajdonságai: a fa színe, fénye, keménysége, hasíthatósága, és súlya. 



Évgyűrűk 
A mérsékelt égövön élő fák fatestén mind a három metszeten láthatók. Koncentrikus 
körök formájában a bütümetszeten a legfeltűnőbbek, párhuzamos vonalak 
formájában mutatkoznak a sugármetszeten, görbe, vagy parabolikus vonalak 
formájában láthatók a húrmetszeten. A kambium tavasszal az un. korai, vagy tavaszi 
pásztát, és nyáron át a kései pásztát hozza létre. A tavaszi pászta laza szövetű, a 
kései pászta tömör szövetű. Az évgyűrű két jól megkülönböztethető sávját koraifa és 
késeifa névvel is illetik. A lombosfák a növekedési időszak kezdetén előbb lombot 
fejlesztenek, tehát a tavaszi pászta a keskenyebb. Ezért a lombosfáknál a szélesebb 
évgyűrű, a tűlevelű fáknál a keskeny évgyűrű az értékesebb. A trópusi fák fatestében 
nem évgyűrűk, hanem az esős és a száraz évszakváltás szerint erősebb, illetve 
gyengébb növekedésük következtében növekedési sávok, zónák, illetve zónahatárok 
vannak.  
 
Edények 
A keresztmetszeten gyakran szabad szemmel is láthatók apró likacsok formájában, 
egyenként, kettesével, vagy likacssugarat képezve. Gyürüs likacsú fák esetében a 
korai pászta edényei nagyobbak, mint a késeié (tölgy, kőris, szil, akác), szórt likacsú 
fáknál az edények hozzávetülegesen egyformák, és az évgyűrűben egyenletesen 
oszlanak el (juhar, nyír, bükk, hárs, éger, dió, nyár, fűz). A gyűrűs likacsú fáknál az 
évgyűrűk általában jobban elhatárolódnak egymástól, míg a szórtlikacsúaknál nem 
minden esetben láthatók jól az évgyűrűhatárok. 
 
Gyantajáratok 
A tűlevelű fák többségében megtalálhatók. A fatestben sejtfalelválással keletkeznek. 
Apró pontok formájában észlelhetők a keresztmetszeten, általában a kései pásztában. 
A gyantajáratok összeolvadásával, illetve szövetfeloldódással az évgyűrűkkel 
párhuzamosan futó gyantatáskák is keletkezhetnek, amelyek szélessége több mm, 
hossza több cm is lehet.  
 
Bélsugarak 
A fa alapszínéhez viszonyítva világosabb, megegyező, vagy sötétebb színűek. A 
sugármetszeten keskenyebb, vagy szélesebb vonalak, csíkok, un. tükrök formájában 
láthatók. A bélsugárszerkezet a fafajok jellemző tulajdonsága. 
 
Parenchima 
A fatest szöveteinél világosabb színű. A parenchimasejtek az évgyűrűben 
csoportosan, elszórtan az évgyűrűhatáron sávosan, stb. helyezkedhetnek el. 
 
Bélfolt 
Néhány fafajra jellemző (az éger, a nyír, a nyárak egy része, stb.) bélkörüli 
évgyűrűinek folt vagy sáv formájában jelentkező elszíneződése. (Rovarkártétel 
nyomán elpusztult szövetek helyén a környezetétől eltérő színű parenchimaszövet 
képződik.) 
 
Geszt és szijács 
A fa növekedése során előbb évgyűrűinek bél körüli szövetei, majd a külső évgyűrű 



szövetei halnak el. Ezek a szövetek jelentős mennyiségben tartalmazhatnak lignint 
csersavat, festékanyagokat, ásványi sókat, stb. (gesztesítő anyagok). A fatestnek ez 
a belső, gyakran sötétebb színű része a geszt, amely, minthogy elvesztette 
életképességét, nem szállít tápanyagokat, és szárazabb, szilárdabb mint a szijács. A 
külső, világosabb színű, a kéregig tartó rész a szijács, amely még részt vesz a fa 
életfolyamataiban. A geszt sötétebb a szijácsnál többek között a tölgy a kőris, a szil, 
az akác, a dió, a cseresznye, a vörös és erdei fenyő esetében (gesztfák). Ha a szijács 
és a geszt azonos színű, de a fatest többi tulajdonsága a gesztfákéval azonos, színfa 
a neve (pl. luc- és jegenyefenyő). Az un. szijácsfák esetében a belső évgyűrűk nem 
telnek meg gesztesítő anyagokkal, a teljes keresztmetszet azonos színű és 
keménységű (pl. nyír, nyár, hegyi juhar, korai juhar, hárs). A szijács fehéressárga 
színű. 
 
Álgeszt 
Egyes fafajok a gombák ellen, a fertőzés helyén védőszövetet hoznak létre, amelynek 
színe olykor sötétebb mint a geszt. Alakja nem követi az évgyűrűk vonalát, 
szabálytalan, esetleg csillag alakú is lehet. Az álgesztesedésre hajlamos fák 
elsősorban a szórtlikacsú, lombos fák (bükk, hegyi juhar, mezei juhar, éger, 
rezgőnyár). 
 
 
Tűlevelű fák és lombosfák anatómiai elemei 
 
Tűlevelű fák 
A fenyők a földtörténeti középkor elején a triász korszakban jelentek meg. Fatestük a 
lombos fákénál egyszerűbb felépítésű. A fatestben nincsenek edények, a víz és a 
vízben oldott sókat a tracheidák szállítják. A szilárdítás feladata is a tracheidákra 
hárul. Az évgyűrűkben a tavasszi időszak főként vízszállításé, a nyári időszak inkább a 
szilárdításé. Parenchima nincs, vagy elhanyagolható mennyiségű. A bélsugarak 
szélessége egy sejtnyi, szélső sejtsoraik gyakran bélsugár-tracheidákból állnak, 
amelyek a harántirányú vízszállítást végzik. A fatestben több fafajnál haránt- és 
hosszirányban gyantajáratok vannak. 
 
Lombos fák 
Az első lombos fák a jura kor végén, és a triász kor elején jelentek meg. Felépítésük 
a fenyőféléknél fejlettebb. A víz szállítását edények, tracheák végzik, a tracheidák 
másodlagos szerepet játszanak, vagy hiányoznak. Az edények gyűrű alakban, vagy 
szórtan helyezkednek el (gyűrűslikacsú és szórtlikacsú fák). Típusos szilárdító elemeik 
a farostok és a rosttracheidák. A faparenchima sejtek mennyisége nagyobb. A 
bélsugarak egysejtnyi és többsejtnyi szélesek, vagy igen széles, halmozott 
kialakulásúak. A heterogén bélsugarak haránttracheidákat nem tartalmaznak. 
 
A faanyagok fizikai tulajdonságai 

 

A fák fatestének felépítése (a fatestet alkotó szilárdító, raktározó, vízszállító szövetek 
minőségi és mennyiségi összetétele, finom, durva, laza, tömör szövet, a tracheális, 
rostos és parenchimatikus elemek mennyiségi viszonya, illetve a bélsugarak 



minősége, a farostok hossza, a sejtfalak vastagsága, stb.) szerint a fák különböző 
célokra használhatók fel. A különböző fafajok által szolgáltatott faanyagok különböző 
felépítésük következtében rájuk jellemző keménységgel, sűrűséggel, szilárdsággal, 
rugalmassággal, hő-, hang- és elektromos vezetőképességgel, színnel, szaggal, 
tartóssággal rendelkeznek. 
 
Keménység 
Azt az ellenállást, amelyet a faanyag egy másik test behatolásával szemben kifejt, 
keménységnek nevezzük. A különböző fafajok általában különböző keménységűek. 
Ugyanazon faegyed esetében a kései pászta keményebb, mint a tavaszi, a geszt 
keményebb a szijácsnál. A keskenyebb évgyűrűkkel rendelkező fenyő, illetve a 
szélesebb évgyűrűket nevelő, gyűrűs likacsú lombosfa keménysége nagyobb. A 
keménység meghatározza a szilárdságot, a kopásállóságot és a 
megmunkálhatóságot. A keménységet N/mm2-ben mérik. 
(A keménység meghatározására a legismertebb két eljárás a Brinell- illetve a Janka- 
féle módszer. A Brinell- féle eljárásnál 10 mm átmérőjű golyót meghatározott 
nagyságú erővel nyomnak a fatestbe. A szilárdságra a nyom átmérőjéből 
következtetnek. A Janka- féle eljárásnál a benyomott golyó 1 cm2 felületre hat. A 
benyomáshoz szükséges erő  közvetlenül megadja a Janka- féle keménység 
mérőszámát.)  
A keménység legnagyobb a bütüre merőleges irányban, ennek 50-80%-a a 
sugárirányú, 50-60%-a a húrirányú keménység (rostra merőleges irányban).  
 
A fafajok keménysége (átlagos keménység): 

Nagyon lágy fafajok (35 N/mm2-ig): éger, nyár, füz. 
Lágy fafajok (35 - 40 N/mm2): nyír, lucfenyő, erdeifenyő, jegenyefenyő. 
Közepesen kemény fafajok  (40 - 55 N/mm2): dió, juhar, cseresznye. 
Kemény fafajok (55 - 75 N/mm2): tölgy, kőris, szil, bükk, akác. 
Nagyon kemény fafajok (70 N/mm2 felett): gyertyán. 
 
Sűrűség 
A sűrűség a fák térfogategységre vonatkoztatott tömege. Mértékegysége g/cm3. Az 
ún. nyers sűrűség a sejtüreget is figyelembe veszi, és meghatározott 
nedvességtartalomra vonatkozik. Az Európában honos fafajok nyers sűrűsége 15% 
nedvességtartalomnál 0,40 és 0,83 g/cm3 közötti érték, a többi fafajnál 0,16 és 1,38 
g/cm3 között van. 
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A fafajok nyers sűrűsége (g/cm3) 

Balsa 0,16 Vörösfenyő 0,59 Tölgy 0,69 
Nyár 0,41 Cseresznye 0,60 Kőris 0,69 
Jegenyefenyő 0,45 Juhar 0,63 Körte 0,72 
Lucfenyő 0,47 Nyír 0,65 Teak 0,75 
Erdeifenyő 0,52 Tiszafa 0,65 Akác 0,77 
Éger 0,53 Dió 0,66 Gertyán 0,83 
Hárs 0,53 Bükk 0,68 Puszpáng 0,95 
Fűz 0,56 Szil 0,68 Ében 1,08 
 
Szilárdság 
Szilárdságon a faanyag nyomással, húzással, 
hajlítással, nyírással és hasítással szemben 
kifejtett ellenállását értik. A szilárdságot 
befolyásoló tulajdonságok a keménység, a 
sűrűség, a göcsösség, a nedvességtartalom, a 
terhelési sebesség és az erőhatás iránya. 
Megkülönböztetünk nyomó-, szakító-, hajlító-, 
nyíró- és hasítószilárdságot. A rostiránnyal 
párhuzamos nyomószilárdság mintegy 
tízszerese a rostokra merőleges 
nyomószilárdságnak! A szakítószilárdság 
általában kétszerese a nyomószilárdságnak. 
A hajlítószilárdság a rostokra merőlegesen ható 
hajlítóerővel szemben tanúsított ellenállás. Értéke általában a faanyag sűrűségével 
arányos, de a faanyag behajlásának mértéke, a terhelés, az évgyűrűk helyzete és a 
keresztmetszet függvénye. Nagy hajlítószilárdságú fafajok a nyír, tölgy, kőris, bükk, 
gyertyán és az akác. 
A nyírószilárdság a nyíróerő hatására keletkező ellenállás (feszültség) az elnyíródás 
pillanatában a nyíróerő síkjában lévő 
keresztmetszetben. Értéke a rostokra 
merőleges irányban háromszor - négyszer 
nagyobb, mint a rostokkal párhuzamos 
irányban. 
A hasítószilárdság rostirányban, a bélsugár 
irányában hasadást létrehozó hasítóerő 
jelenlétében a legkisebb (a rostirányú 
nyomószilárdság 1%-a), szemben a 
húriányúval, illetve a rostra merőleges 
irányúval. 
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Rugalmasság 
Rugalmas a faanyag, ha a rá ható hajlítóerő megszűnte után az eredeti alakját 
visszanyeri. A rugalmasság növekvő nedvességtartalomnál csökken. Jó rugalmassági 
értékekkel rendelkező fafajok a kőris, hárs, szil, akác és a tiszafa. 
(egyes hajlékony fák pl. dió és nyír törés nélkül hajlíthatók, és meghajlított helyzetük 
megőrizhető. Gőzölve és sablonban szárítva véglegesen megmaradó formára 
hajlíthatók pl. juhar, nyír és bükk.) 
 
Hő-, hang-, és elektromos vezető képesség 
A fák üreges felépítésük következtében rosszul vezetik a hőt. A jobb hőszigetelő 
fafajok vékony sejtfalúak. A faanyag akusztikai tulajdonságait elsősorban a 
hangszerkészítésnél hasznosítják, a hangrezgések rezonanciát válthatnak ki a fában. 
Jó "rezonanciafák", amelyek hangszerkészítésre igen alkalmasak a lucfenyő, 
jegenyefenyő és a juhar. A fafanyagok hangvezetési képessége a rostokkal 
párhuzamos irányban nagyobb. Minél nedvesebb a fa annál jobban vezeti az áramot. 
Ez a tulajdonsága teszi lehetővé a fa nedvességtartalmának elektromos áram 
segítségével történő meghatározását. A faanyagok elektromos tulajdonságait a 
bennük található vegyi anyagok, a rostsűrűség változásai (fahibák) és a rostirány is 
befolyásolják. A száraz fa szigetel. 
 
Szín 
A fafajok rájuk jellemző színűek a fehértől a sárgásfehér, sárgászöld, sárgásbarna, 
vörösesbarna, barna, sötétbarna színárnyalatokon keresztül az ébenfekete színig. Az 
élő fa általában világosabb, mint a száraz. A gesztfáknál a geszt színe eltér (sötétebb) 
a szijácsétól, a szijácsfáknál a teljes keresztmetszet azonos színű. Napfényben, az 
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ultraibolya sugárzás hatására, a levegő oxigénje és a levegőben lévő más anyagok 
hatása következtében a fa színe általában sötétebbé válik. A lucfenyő, a kőris, a juhar 
sárgásbarna lesz, a tölgy, a cseresznye megbarnul, a mahagóni vörösesbarna színűvé 
válik, de pl. a dió világosabb lesz. A sötétebb színű fát általában értékesebbnek, 
tartósabbnak tartjuk, ezért a világos faanyagot az őszinte natúr szín megtartása 
helyett mesterségesen (pl. pácolással) sötétebbre, érettebb színűre, a puhafát egy 
értékesebb keményfa színére szokás átszínezni. A fa eredeti színének 
megváltoztatása esztétikai célokat szolgálhat (pl. gyermekjátékok faanyagának élénk 
színűre, pirosra, sárgára, kékre, stb. pácolása esetén). 
 
Szag 
Egyes fafajok fája gyantát, illóolajokat, cserzőanyagokat, tartalmaz, amelyek a 
faanyagnak jellegzetes illatot kölcsönöznek. A fafajokra jellemző szag legerősebben 
kivágáskor és feldolgozás közben érezhető. Száradással a szaghatás egyre gyengül, 
illetve meg is szűnhet. Szabad térben a beépített faszerkezet természetes szaghatása 
kisebb jelentőségű, inkább a favédő anyagok szaga érvényesül egy ideig. 
 
Tartósság 
Tartósság az az időtartam, amely alatt a faanyag eredeti műszaki tulajdonságait 
változatlanul megtartja. A fa tartóssága az a tulajdonság, hogy mennyire képes az élő 
(farontó állatok és növények), és élettelen (tűz, mechanikai igénybevétel, vegyi 
anyagok, napsugár) károsító, romboló hatásoknak ellenállni.  
A tartósságot a faanyag belső tulajdonságai és a külső körülmények határozzák meg. 
A geszt tartósabb, mint a szijács. A gesztet a gesztesedett faelemek festő és 
cserzőanyagai teszik tartósabbá. A magasabb gyantatartalom általában tartósabbá 
teszi a fát, de a vörösfenyő mégis tartósabb, mint a nála magasabb gyantatartalmú 
fekete- és erdeifenyő, mert a csersavtartalom jelentősége megelőzi a gyantáét a 
tartósság tekintetében. A külső körülmények a faanyag felhasználhatóságát erősen 
befolyásolhatják, illetve meghatározhatják. A tartósság mértékét ezért a külső 
körülményekre tekintettel állapítják meg. A tartósságot években kifejezett használati 
időtartammal határozzák meg. A tartósan száraz helyen, illetve állandóan víz alatt 
tartott fa szinte korlátlan ideig eltartható. A talajban, állandóan változó 
nedvességtartalom és hőmérséklet mellett a faanyag rövid idő alatt tönkremegy. A 
talajfelszínre fektetett fát a környezeti hatások még hamarabb tönkreteszik.  
Az állandóan változó körülmények mellett egy fából készített szerkezet tartóssága 
csak jó ellenálló képességű fafajok megválasztásával, megfelelően kialakított 
szerkezeti konstrukcióval, vagy favédő eljárások alkalmazásával tartható fenn. 
 

 



 

A legfontosabb hazai fafajok faanyagának tartóssága (év): 

Szabadban a talajjal A tartósság 
minősége 

Fafaj érintkezve nem 
érintkezve 

Épületben, 
száraz helyen 

Víz alatt 

 
Igen 
tartósak 

tölgy, akác, 
gesztenye, 
vörösfenyő, 
eper 

 
10–20 

 
60–80 

 
500–1000 

 
500 

 
Tartósak 

erdeifenyő, 
feketefenyő, 
szil, boróka 

 
7–18 

 
50–80 

 
120–700 

 
500 

 
Kevésbé 
tartósak 

lucfenyő, 
jegenye-
fenyő, kőris 

 
4–5 

 
10–40 

 
120–700 

 
70 

 
Nem 
tartósak 

bükk, 
gyertyán, 
juhar, éger, 
nyír, hárs 

 
2–5 

 
5–35 

 
60–70 

 
50 
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A fa nedvességtartalma 
A fa nedvességtartalma egyrészt a sejtüregekben, másrészt a sejtek falában (micella-
közökben) van jelen. A kivágott fa nedvességtartalma a fafaj tulajdonságaitól és a 
külső körülményektől függően tág határok között változhat (vízzel telített, élőnedves, 
félnedves, félszáraz, légszáraz, szobaszáraz, túlszárított, abszolút száraz). A 100%-os 
relatív nedvességtartalmú levegőhöz tartozó egyensúlyi fanedvesség tartalom a 
rosttelítettségi határ. A rosttelítettségi határ fafajtól és hőmérséklettől függően 
változik, de általában 30%-nak tekintik. A 30%-on felüli víztartalom, a sejtek 
üregeiben lévő un. szabad víz eltávozásával a fa méretváltozást nem szenved, és a 
faanyag mechanikai tulajdonságai sem igen változnak, de ha a sejtfalakban található 
kötött (higroszkópos) nedvességtartalom a fa száradásakor, vagy szárításakor 
eltávozik, a nedvességtartalom elvesztésének arányában a fa zsugorodni fog, fizikai 
és mechanikai tulajdonságai megváltoznak. A faanyag teherbírása a 
nedvességtartalom csökkenésével nő, a vizes faanyagénak kétszerese is lehet.  
Száradás közben a fa méret- és 
alakváltozása (pl. csavarodás, 
vetemedés, repedés) jelentős mértékű is 
lehet, ezért a faanyagok felhasználása, 
beépítése lehetőleg száraz állapotban 
történjen. Az évgyűrűk helyzetéből előre 
meghatározható alak- és méretváltozást az 
anyagbeszerzésnél, illetve a faanyagok 
beépítésénél célszerű figyelembe venni (lásd 
ábra). A zsugorodás mértéke rostirányban a 
legkisebb, közepes sugárirányban, és 
legnagyobb húrirányban. 



 
Fatörzs alaki és felépítési hibái: 
a) sudarlósság és tővastagodás b) görbeség c) villás 
növekedés d) csavarodott növés e) hullámos növés f) 
külpontos növés g) benőtt ággöcs h) kieső ággöcs 
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Néhány fafaj zsugorodása rosttelítettségtől az abszolút száraz állapotig történő 
szárításnál: 

fenyőknél 8,5-14,1% között (simafenyő és feketefenyő), lombos fafajok közül az 
akácnál 10,1%, a hársnál 14,9%, a bükknél 17,9%, a gyertyánnál 18,8%. 

Nedvességtartalom növekedésével bekövetkező méretnövekedést dagadásnak 
nevezzük. A dagadás mértékét a szabad térben elhelyezett faszerkezetek (pl. 
burkolatok) készítésénél számítják be. 
 
 
Fahibák 

 

Fahiba az adott fafajra jellemző alaktól, felépítéstől, színtől való eltérés. A fahibák a 
fa felhasználhatóságát általában kedvezőtlenül befolyásolják, a bútoriparban egyes 
fahibák esztétikai értelemben előnyösek is lehetnek (pl. a hullámos növekedés és a 
csomorosság). A fahibák lehetnek alaki hibák, felépítési hibák, külső hatásoktól 
bekövetkező szöveti elváltozások és különböző károsítók (baktériumok, gombák, 
fagyöngyfélék, rovarok) okozta fahibák, térfogatváltozás okozta fahibák. 
Alaki hibák: sudarlósság, tővastagodás, ormósság, görbeség, villásnövés. 
Felépítési hibák: nyomott- és húzottfa, évgyűrűtorzulás, hullámos rostúság, 
egyenlőtlen évgyűrűszélesség, 
csavartrostúság, csavarodott növés, 
csomorosság, göcsösség, 
gyantatáska, elgyantásodás.  
Szöveti elváltozások: rendellenes 
gesztképződés, álgeszt, fagy-álgeszt, 
kettős szijács, fagyléc, fagyrepedések. 
Károsítók okozta fahibák: 
baktériumok, farontó gombák okozta 
felületi elszíneződés, kékülés, 
fülledés, korhadás, a fagyöngyfélék 
kártétele, a rovarok kártételei. 
Térfogatváltozás okozta fahibák: 
vetemedések (teknősödés, görbülés, 
kajszulás), repedések. 
 
Alaki hibák 
Sudarlósság: a fatörzs átmérőjének 
természetes vékonyodása a fatörzs 
csúcsa felé. A törzsátmérő 
folyóméterenkénti csökkenése cm-
ben kifejezve adja a sudarlósság 
mértékét. 1.25 cm/m-nél nagyobb 
mértékű sudarlósság előnytelen.  



Tővastagodás: a talaj feletti néhány méteren egyes fafajok sudarlóssága lényegesen 
nagyobb mértékű, mint feljebb. 
Bordásnövés, ormósság: a fatörzsön hosszanti mélyedések húzódnak (pl. gyertyánnál 
a hullámos évgyűrű-szerkezet miatt). Az erősen bordás rönkből a rostok átvágása 
következtében kisebb szilárdságú fűrészárút kapunk. 
Görbeség: egyes fafajok örökletes tulajdonsága, de külső hatásra (szélnyomás, 
hónyomás, nem megfelelő élőhely) is létrejöhet. A görbeség a fa használati értéke 
szempontjából mindig előnytelen tulajdonság, Görbe fatörzsből készített fűrészárú 
teherbíró képessége a rostok átvágása miatt kisebb. 
Villásnövés: a fafajra jellemző lehet, de külső behatásra (pl. vadrágás) is kialakulhat. 
Lombosfáknál két vagy több vezérág kialakulása gyakrabban fordul elő.  
 
Felépítési hibák 
Nyomott- és húzottfa: szél- vagy hónyomás hatására kialakuló elváltozás. A 
nyomottfa (vaseresség) a nyomott oldalon olykor elszíneződéssel is együtt járó 
faanyagsűrűsödés, szemben a másik oldalon kialakuló, kisebb térfogatsúlyú és 
keménységű húzottfával. A nyomottfa hosszirányban jobban zsugorodik, repedezik, 
vetemedik. 
Évgyűrűtorzulás: elágazásoknál, sérüléseknél kialakuló szabálytalan, torz évgyűrű-
szerkezet, ahol csökken a faanyag szilárdsága, és megmunkálása is nehezebb. 
Hullámos rostúság: színfunér készítésénél (fodros, hullámos rajzolatú felület "habos" 
kőris, jávor) esztétikai értelemben előnyös tulajdonság. 
Egyenlőtlen évgyűrűszélesség: a meteorológiai viszonyok évenkénti különbözősége 
következtében szélesebb (csapadékos évben), illetve keskenyebb (száraz évben) 
évgyűrűk képződnek. A különböző szélességű évgyűrűk egyenlőtlen zsugorodásuk 
következtében gyűrűs repedést okozhatnak. 
Csavartrostúság, csavarodott növés: a csavartrostúság esetében a rostok 
hossztengelyének iránya a fa hossztengely-irányától eltér. Mértékére 
következtethetünk kéregrepedések irányából és a hasítási próbák eredményéből.  A 
csavarodott növésű fák kivágás után, száradás közben tovább csavarodnak. Ipari 
feldolgozásra alkalmatlan az a fa, amelynél a csavarodás mértéke 10 m-en egy teljes 
fordulatnál több. 
Csomorosság: a faanyag hosszmetszetén látható évgyűrű-rajzolat az alvó rügyeknél, 
tűgöcsöknél. A bútoriparban színfunér formájában van esztétikai értéke (csomoros 
nyár, madárszemű juhar).  
Göcsösség: a göcs törzs farészében folytatódó ágszakasz (benőtt göcs, kihulló göcs, 
félig benőtt göcs). Fája mindig keményebb, színe általában sötétebb. Alakja szerint 
lehet kerek, ovális, és szárnyas göcs, mérete szerint tűgöcs 5 mm-ig, kis göcs 15 
mm-ig, közepes göcs 25 mm-ig, nagy göcs 25 mm-en felül. A göcs rontja a fa 
minőségét, nehezíti a megmunkálást. 
Gyantatáska: egy évgyűrűn belül, kialakuló üreg, amelyet gyanta tölt ki. Az üreg 
általában húrirányú repedés, amely keresztezi a vízszintes gyantajáratokat (lucfenyő, 
erdeifenyő, vörösfenyő). A gyantatáskák nehezítik a fa megmunkálását és csökkentik 
a szilárdságát. 



Elgyantásodás: nagyobb mennyiségű gyantalerakódás, amely a nagyobb 
gyantatartalmú fenyőknél fordulhat elő, főként sérüléseknél (pl. fekete- és erdei 
fenyő). Növeli a fa ellenállóképességét, de a megmunkálhatóságra igen 
kedvezőtlenül hat. 
 
Szöveti elváltozások 
Rendellenes gesztképződés, álgeszt: egyes nem színes gesztű fafajok külső 
behatásokra válaszul (pl. a gombafertőzés kivédésére) a fertőzés helyén a geszthez 
hasonló védőszövetet hoznak létre, amelynek színe általában sötétebb, mint a geszt. 
Az egészséges álgeszt, amely rendszerint vörösbarna színű (barnabél), a szijácsénál 
jobb tulajdonságokkal rendelkezik, míg a beteg álgeszt, amelynek színe a szürkétől a 
feketéig változik, felhasználásra alkalmatlanná teszi a fát. 
Fagy-álgeszt: kemény telek idején a szijács elpusztult parenchima-sejtjeinek helyén 
alakul ki. Színe világosszürke és sötétbarna között változik. 
Kettős szijács: kemény hideg időszakban egyes évgyűrűk nem gesztesednek el, 
hanem szijács jellegűek maradnak, így második szijácsgyűrű (holdgyűrű) alakul ki, 
amely rontja a faanyag minőségét. 
Fagyléc, fagyrepedések: a fatörzs hossztengelye irányában, a szijácsban, ritkábban a 
gesztbe is behatolva képződnek. Fedettek és nyíltak lehetnek. Az időről időre felújuló 
fagyrepedések hegszövetei hosszirányban kidomborodóan un. fagylécet hoznak létre. 
A fagyrepedések a gombafertőzések következményeként kialakuló korhadás kiinduló 
helyei. 
 
Károsítók okozta fahibák 
A baktériumok csak közvetlenül a kitermelés után fertőznek, illetve a huzamosabb 
ideig vízben tartott faanyagot károsíthatják. Kártételük elsősorban a fenyőféléket 
érinti, különösen a vízben tartott erdei- és lucfenyőtörzseket  támadják meg. A 
kórokozó vajsavas erjedést idéz elő, amely a tracheidafalakat roncsolja (Bacillus 
cellobioporus Hungale). A vízben tárolt, és a vízben lábon álló fákat károsítja az 
anaerob cellulózerjesztő Bacillus omelianskii. A sejtfalak elbontása nyomán a faanyag 
szivacsszerűvé válik. A fertőzés kezdetén a szijácsban sötétebb foltok jelennek meg. 
Vannak baktérium fajok, amelyek szemmel látható kárt nem tesznek a fában. A 
baktériumok ellen nincs kidolgozott védekezési módszer. 
A farontó gombák megtámadják az élőfát, a frissen kitermelt élőnedves, a félszáraz 
feldolgozatlan és feldolgozott, beépített faanyagot is. Kártételük nyomán a faanyag 
részben vagy egészben felhasználásra alkalmatlanná válik. A gombafertőzés 
létrejöttének előfeltétele a faanyag legalább 18%-os víztartalma, levegő (a faszövet 
levegőtartalma legalább 20%), a közeg megfelelő hőmérséklete (24-32 °C) és 
kémhatása (általában semleges). Megfelelő életkörülmények mellett a fán 
megtelepedett spórák kicsíráznak, a gombák a fa felületét vagy a fatest belsejét 
megtámadva károsítanak. A fa sérülései, repedései a gombafertőzés terjedéséhez 
további kedvező feltételeket biztosítanak. 
Felületi elszíneződés: a Fusarium avenaceum téglavörös, több Penicillium-faj zöld, a 
Bothrytis cinerea szürke, az Aspergillus niger fekete elszíneződést okoz.  



Kékülés: a kékfestőgombák (Ophiostoma-félék) okozzák. A fertőzés tünete 
szürkéskék foltok formájában mutatkozik a lábon elhalt fákon, a kitermelt és nem 
kérgezett törzseken, és a nem megfelelően tárolt fűrészárún. A fa károsodása 
elsősorban esztétikai jellegű. A fertőzés megelőzhető a kitermelést követő gyors 
feldolgozással és szakszerű tárolással. 
Fülledés: Összefoglaló elnevezés a farontó gombák által előidézett élettani 
folyamatok, elváltozások összességére. Legveszélyesebb fülledést okozó gombák a 
Bükkfa rezgőgomba (Tremella faginea), a Lilás réteggomba (Stereum purpureum), a 
Hasadt lemezű gomba (Schizophyllum alneum), és egyes Trametes- és Polyporus-
fajok. A fertőzés nyomán előbb sugárirányú keskeny szürkésbarna vagy lila foltok 
jelennek meg, amelyek később összeolvadnak. A faanyag minősége ebben a fázisban 
alig változik. A továbbterjedő fertőzés megtámadhatja a sejtfalakat, – ez a fülledés 
második fázisa – a bütün és a szijács külső részén fehér, szürkéssárga foltok 
mutatkoznak. Harmadik fázisban a gomba teljesen lebontja a sejtfalakat, a 
keresztmetszeten egyre nagyobb felületű, fekete vonalakkal határolt fehéres, 
sárgásszürke foltok mutatkoznak (márványosodás). Ekkor a faanyag korhadt, 
felhasználásra alkalmatlan. A fülledés elkerülhető a fa kitermelés utáni gyors 
feldolgozással, és szakszerű tárolással. Már fülledésnek indult faanyag tárolás közben 
tovább pusztulhat, ezért fontos a gombafertőzés megelőzése kitermelés után az 
erdőből történő mielőbbi elszállítással, illetve a kitermelés helyén a bütümetszet és a 
sérült felületek gombaölő szerekkel történő kezelésével.  
Korhadás (revesedés): legsúlyosabb gombakártétel, amely a sejtfalak lebontásával 
jár. A barnakorhadás (vöröskorhadás, revesedés) a fák szijácsát és gesztjét egyaránt 
támadja. A sejtek cellulózvázának elbontása után visszamaradó lignin adja a 
jellegzetes elszíneződést. A folyamat befejeztével a lignin sugár- és érintőirányú 
repedések mentén darabokra esik szét. A barnakorhadás használhatatlanná teszi a 
faanyagot.  
Leggyakoribb barnakorhadást előidéző gombafajok: pincegomba (Coniophora 
cerebella), sárga gévagomba (Grifola sulphureus), lemezes fenyőgomba 
(Gloeophyllum abietinum), pikkelyes fagomba (Lentinus lepideus), házi 
kéreggomba (Poria vaporaria), könnyező házigomba (Merulius lacrimans), 
labirintustapló (Dedalea quercina). 
Az épületek faanyagát leginkább károsító fajok: a pincegomba (50-60% víztartalom 
mellett), főként új építkezéseknél, a könnyező házigomba (sötét, illetve fényszegény 
helyeken), és a házi kéreggomba (a nedvességnek tartósan kitett faanyagot 
károsítja).  
Legveszedelmesebb gombafaj a könnyező házigomba a légszáraz faanyagot is képes 
megtámadni, mert a számára szükséges vizet a cellulóz bontásával elő tudja állítani, 
és szinte kiirthatatlan, mert a micéliuma a falazatban is terjed. A könnyező 
házigombával fertőzött fát el kell égetni, a falak vakolatát el kell távolítani, az összes 
épületrészben a gombacsírákat lángszóróval meg kell semmisíteni. 
Fagyöngyfélék: fehér fagyöngy (Viscum album) madarak által terjesztett magja a fák 
ágaira feltapadva csírázik ki. A szijácsba behatoló szívógyökereit (haustorium) a fa 
körülnövi, ezáltal a faág megvastagodik. Az így kialakuló likacsos szerkezetű faszövet 
műszaki felhasználásra alkalmatlan. A fehér fagyöngy tölgyfán kívül minden lombos- 
és fenyőfát megfertőzhet, de leggyakrabban nyárfákon, erdeifenyőn és 



 
Térfogatváltozás okozta fahibák: 
a) bélrepedés b) gyűrűirányú repedés 
c) fagyrepedés d) száradási kéregrepedés 

jegenyefenyőn fordul elő. A sárga fagyöngy (Loranthus europaeus) elsősorban a 
tölgyfákat fertőzi. Kártétele a fehér fagyöngyéhez hasonló. 
Rovarok kártételei: a fák anyagában a rovarok imágói és az álcák egyaránt kárt 
tehetnek. A faanyagot leggyakrabban károsító rovarok a cincérfélék, szúfélék, 
kopogóbogár-félék, farágóbogárfélék, csuklyásbogár-félék, falisztbogár-félék, farontó 
lepkék, fadarázs-félék, és a hangyafélék. A rovarkártétel elsősorban az álcák által 
készített járatok, un. rovarrágás formájában jelentkezik. Megkülönböztetünk felületi 
(2 mm mély), sekély (2-5 mm mély), és mély (5 mm-nél mélyebb) rovarrágást. A 
rovarrágás által létjött járatok átmérőjétől függően van kis vagy apró (3 mm-ig), és 
nagyátmérőjű (3 mm, vagy ennél nagyobb) rovarrágás. A rovarkár megjelenhet a 
beteg, a lábon száradt, a frissen kitermelt, a feldolgozott és beépített fán egyaránt. A 
beépített faanyagban okozott kártételek mintegy 50%-a rovaroktól származik. A 
rovarfertőzést többek között a kirepülő nyílások és az alattuk megjelenő faliszt 
jelenlétéről ismerhetjük fel.  
 
Térfogatváltozás okozta fahibák 
Vetemedés: a fa száradás közben zsugorodik, ha nedvességet szív magába, dagad. 
Száradáskor az egyes farészek között a különböző mennyiségű nedvességtartalom 
miatt feszültségkülönbség támad, amely a faanyagot deformálja. A nedvesen 
feldolgozott fűrészárú alakja a száradás folyamán nagy mértékben vetemedhet, 
(teknősödhet, görbülhet, kajszulhat). Egyes fafajok különösen hajlamosak a 
vetemedésre. Ilyen fafajunk pl. bükkfa, amelyet a vetemedés mértékének 
csökkentése, illetve elkerülése érdekében gőzölnek ("gőzölt bükk"). 
Repedések: élőfáknál bél-, gyűrűs- és 
fagyrepedést, a kitermelt rönkön, illetve 
fűrészárún száradási repedést. 
különböztetünk meg. A bélrepedés 
sugárirányban a béltől a szijácsig, a törzs 
hossztengelyének irányban néhány cm-től 
több méterig terjedhet. A faanyag értékét 
jelentősen csökkenti. A gyűrűs repedés az 
évgyűrűk elválásával keletkezik. A szijács és 
a geszt határán történő elválást 
gesztelválásnak, a bél körüli elválást 
bélelválásnak nevezik. Lehet teljes és 
részleges. Hossztengely irányban több 
méteres is lehet. A gyűrűs elválás gyakori a 
cserfánál és a jegenyefenyőnél. A gyűrűs 
repedés jelenléte a faanyag értékét 
nagymértékben csökkenti. A fagyrepedés 
hossztengely irányú repedés, amely erős lehűlés következtében jön létre. A száradási 
repedés a leggyakoribb fahiba, száradó fában az egyenlőtlen száradás 
következménye. Megkülönböztetünk bütürepedést, egyoldalú és átmenő 
bütürepedést, oldalrepedést, vízszintes repedést és felületi repedést. A repedések 
egyes faanyagokra vonatkozó megengedhető mértékét szabványok határozzák meg. 
 



Hazai fafajok 

 

Tűlevelű fák 

 
Erdei- vagy Borovifenyő (Pinus silvestris)  
Eurázsiai flóraelem, hazánkban Dél- és Nyugat-Dunántúlon (Dél-Somogyig és 
Zselicig), a Dunántúli Középhegységben Fenyőfő – Bakonyszentlászló vonaláig, 
valamint a Sátor-hegységben őshonos. Az Alföldi meszes és savanyú homokján és 
középhegységek kopárain telepített. A meleget, a szárazságot, a sok csapadékot és a 
fagyot jól tűri. Fényigényes, gyorsan növő faj. Az élő fa 40 m magasságot és 1 m 
törzsátmérőt is elérhet. Szijácsa sárgás- vagy vöröses fehér, gesztje vörösesbarna, a 
törzsátmérő 2/3-át foglalja el. Lágy, könnyű fa. Évgyűrűiben a tavaszi és a kései 
pászta élesen elkülönül. Nagy gyantatartalmú fájában sok és nagy gyantajárat van. 
Erdőgazdaságunk legjelentősebb fenyőfaja. Az összes erdőterület 4,4%-át, a 
fenyőállomány 59%-át az erdeifenyő teszi ki.  
A kitermelt fa rönk, szálfa, oszlop, talpfa, fűrészáru és furnér terméket ad. Könnyen 
megmunkálható, szegezhető, csavarozható. Magas gyantatartalma miatt 
felületkezelés előtt szükségség szerint gyantamentesíteni kell. A faanyagot 
bútorkészítéshez, épületasztalosmunkákhoz, a magasépítésben ács- és 
állványozómunkákhoz, föld- és vízépítésnél cölöpök, szádpalló, pillérek, hidak stb. 
készítéséhez, hajóépítésnél árboc- és vitorlarúd készítéséhez használják, továbbá 
készítenek belőle talpfát, vezetékoszlopot, bányafát, és hasított árút.  
 
Feketefenyő (Pinus nigra) 
Alpin-balkáni, mediterrán flóraelem, Magyarországon nem őshonos. Telepített 
állományait megtaláljuk az alföldi homokpusztáktól a középhegységi dolomit 
sziklagyep és sziklafüves lejtősztyepp, valamint a karszterdők és száraz tölgyesek 
termőhelyein. Mészkedvelő, fényigényes faj, amely a szélsőségesen száraz és meleg 
termőhelyi viszonyokat igen jól tűri. A hazai erdőterületek 1,8%-át elfoglaló fafaj 
lassú növekedésű, magassága a 30 m-t, törzsátmérője az 1 m-t éri el, hasznos 
törzshossza 15 m lehet. A fehér szijács mellett a vörösbarna geszt a törzsátmérő kb. 
1/3-át teszi ki. Fájában sok és nagy gyantajárat van. Az évgyűrűk élesen elkülönülő 
kései pásztája szélesebb, mint a tavaszi pászta. Fája időjárásálló, de az erdei 
fenyőhöz hasonlóan könnyen kékül, ezért a fát télen döntik, azonnal kérgezik, 
feldolgozzák és megfelelő körültekintéssel máglyázzák. Megmunkálása, felhasználása 
hasonló az erdeifenyőéhez, de göcsös törzséből készített fűrészárúja csak igen 
figyelmesen szárítható, és nehezebben szegezhető, csavarozható. 
 
Jegenyefenyő (Abies alba) 
Közép- és Dél-Európában őshonos, hegyvidéki és alhavasi faj. Hazánkban Nyugat-
Dunántúl határszéli területein foltokban találhatunk őshonos állományokat. A 
kiegyenlített klímát szereti, igényli a sok csapadékot és a párás levegőt, a hidegre 
érzékeny. Fája fehér, sárgásfehér vagy szürkés-vörösesfehér, a geszt színben nem 
különül el (színfa), az évgyűrűhatárok élesek, a sugárirányú metszeten is jól láthatók. 
A göcsök sötétek, gyakran fekete szélűek. Gyantajáratai nincsenek, a kérgében és a 



leveleiben lévő gyantából készül az un. strasszburgi terpentin. 40-50 m magasra 
nőhet, törzsátmérője 0,40-1,5 m lehet. Hasznos törzshossza elérheti a 20 m-t. Fája 
elsősorban belső térben hasznosítható, mert nem időjárásálló, és a gombák is 
könnyen megtámadják. A faanyagot rönk, szálfa, oszlop, fűrészárú és furnér 
formájában értékesítik. Könnyen megmunkálható, szegezhető, csavarozható, 
faragható, ragasztható. Földmunkákhoz (cölöp), vízépítéshez (zsilip, gát, 
hídszerkezetek), hajóépítéshez (árboc), épületasztalos munkákhoz is felhasználják, 
bútorokat, zsindelyt, vezetékoszlopot készítenek belőle.  
 
Lucfenyő (Picea abies) 
Hegyvidéki, alhavasi faj, hazánkban csak Nyugat-Dunántúlon honos. Telepített 
állományai a mészkerülő tölgyesek, bükkösök, erdeifenyvesek termőhelyeit foglalják 
el. A 700 mm évi csapadékmennyiséget meghaladó helyeken érzi jól magát. Fája 
fehér, sárgásfehér vagy sárgásrózsaszínű, a geszt a szijácstól színben nem különül el, 
az évgyűrűhatárok élesek. A fatestet gyantajáratok hálózzák be. Gyantája "burgundi 
gyanta" néven ismert. 40-60 m magasra is megnőhet, törzsátmérője 1,2-2,0 m-t, 
hasznos törzshossza a 25 m-t is elérheti. Fája nem időjárásálló és nem gommbaálló, 
főként a Ceratostomella fajok fertőzése nyomán kékül. A faanyagot rönk, szálfa, 
oszlop, fűrészárú, furnér és talpfa formájában értékesítik. Gyorsan és eredményesen 
szárítható, könnyen megmunkálható, szegezhető, csavarozható, faragható, jól 
ragasztható, telíthető. A jegenyefenyőnél tartósabb, közepesen kemény, szilárd, 
rugalmas és könnyű fája sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. Az építőipar 
legfontosabb fafaja, a külső- és a belső építészet kedvelt fája. A gyufa- és 
cellulózgyártás egyik kedvelt faanyaga.  
 
Vörösfenyő (Larix decidua) 
Közép-Európában őshonos hegyvidéki, alhavasi fafaj. Hazai őshonosságát (Vend-
vidéki szórványos előfordulása) vitatják, Telepített állományai Nyugat-Dunántúlon, 
valamint a Bakonyban, a Börzsönyben, a Bükkben és a Sátorhegységben vannak. A 
fagyot jól tűri, kedveli a tápanyagban gazdag, üde, mély talajú, szélsőségektől 
mentes termőhelyet. Fényigényes, gyorsan növő fafaj, 30-50 m magasra nő, a 
kifejlett fa törzsátmérője 0,4-1,20 m lehet. A hasznos törzshossza eléri a 20 m-t. 
Gesztfa. Keskeny szijácsa sárga-vörösesfehér, a törzsátmérő 3/4-ét kitevő geszt színe 
sárgától vörösesbarnáig változhat. Az évgyűrűk kései pásztái sötétek, éles határúak. 
Közepesen lágy és középnehéz fája gyantajáratokat kis mennyiségben tartalmaz. 
Gyantájából készül az un. velencei terpentin. Igen tartós fája jó ellenállóképességét 
gyantatartalmán kívül jelentős csersavtartalmának köszönheti. A faanyagot rönk, 
szálfa, oszlop, talpfa, fűrészárú és furnér formájában értékesítik. A fa gyorsan és jól 
szárad, nem vetemedik, könnyen megmunkálható, szegezhető, csavarozható és jól 
ragasztható. Magas gyantatartalma miatt nehezen fényezhető, pácolható, ezért az 
előbbi műveletek előtt gyantamentesíteni kell. Anyagából igen jó minőségű 
épületasztalos-ipari termékek (ablakok, ajtók, faburkolatok, stb.) készülnek. A 
bútoriparban elsősorban természetes megjelenésű bútorok készítésére használják. 
Tartóssága révén a vízépítés, a hídépítés legkeresettebb fájává vált. A szesz-, és 
sörfőzdék számára edényeket, erjesztőkádakat, valamint hajóárbocot, vasúti talpfát, 
vezetékoszlopot, zsindelyt és furnért készítenek belőle. 



 
Lombos fák 

 
Bükk (Fagus silvatica) 
Középeurópai flóraelem. 
Hazánkban a középhegységek 
egyik jelentős fafaja. Kevert 
állományú erdőkben él tölgy, 
cser és gyertyán társaságában. 
Erdőterületeink kb.  
9%-át foglalja el. A meszes 
talajt és a párás levegőt 
kedveli, a termőhely iránt 
igényes, fagyérzékeny fa. 
Megfelelő minőségű talajon 40 
m magasságot és 1,5 m 
törzsátmérőt is elérhet. 
Hasznos törzshossza 10 és 20 
m között van. A fa színe 
sárgásvöröses, a gőzölt bükk 
vörösbarna. A szijács és a 
geszt színben alig különbözik. A gesztben gombafertőzés esetén vörösbarna álgeszt 
keletkezik. Szórt likacsú fa. Az évgyűrűk kései pásztája sötétebb, mint a tavaszi 
pászta. Nem időjárásálló és nem gombaálló. Fülledésre hajlamos és a rovarok is 
szívesen látogatják. Fája rönk, szálfa, oszlop, fűrészárú, talpfa, és furnér formájában 
értékesül. Kemény, szívós de nem elég rugalmas, gőzőlve hajlítják. Könnyen 
megmunkálható, hasítható, gyalulható, esztergályozható, szegezhető, jól csiszolható, 
pácolható, ragasztható, előfúrva jól csavarozható. A faanyagot talpfa, épületasztalos 
szerkezetek, bútorok (hajlított bútorok), szerszámfa, mezőgazdasági eszközök, 
járműalkatrészek, faszén, háztartási faárúk, stb. előállítására használják. 
 
Gyertyán (Carpinus betulus) 
A bükkhöz hasonlóan időjárásnak kitett területen nem tartós, keménysége viszont 
nagyobb a bükknél. Szerszámfa 
 
Szil (Ulmus) 
Kemény, szívós és tartós faanyagot ad. Vízépítési munkákhoz, padlók, burkolatok és 
bútorok készítésére használják. 
 
Kocsányos tölgy (Quercus robur) 
Európai flóraelem. Hazánkban a síkvidéki erdők egyik jellegzetes fája. Erdőterületeink 
kb. 10%-át foglalja el. A szélsőséges viszonyokat jól tűri, de tápdús talajt igényel. 
Gyűrűs likacsú gesztfa. Szijácsa sárgásfehér, gesztje idővel sötétedő világosbarna. A 
geszt gombaálló, a szijácsot azonban a gombák és a rovarok is károsíthatják. Fáját 
rönk, szálfa, talpfa, fűrészárú és furnér formájában értékesítik. A faanyag kemény, 

 
Bükk bütümetszete: 5x nagyítás és részletrajz 
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tömör, rugalmas, megfelelő 
szerszámokkal jól 
megmunkálható, de nehezen 
szegezhető, csavarozható. 
Főzés, gőzölés mellett jól 
hajlítható, de melegen rosszul 
ragasztható. A faanyagot a 
bányászatban, a kádáriparban, 
az építőiparban, a 
bútoriparban, a lemeziparban 
stb. hasznosítják.  
 
Kocsánytalan tölgy. (Quercus 
petraea) 
Elsősorban Közép-Európában 
fordul elő. Erdőterületeink kb. 
16%-át foglalja el. A kocsányos tölgynél érzékenyebb, a szélsőséges viszonyokat 
kevésbé viseli el. Tápanyagban gazdag talajon jól fejlődik, fényigényes. Magassága 
30-40 m, törzsátmérője 1,2-2,0 m, hasznos törzshossza 15-20 m. Gesztfa, a szijács 
keskeny, sárgásfehér, a geszt sárgásbarna. Évgyűrűi a kocsányos tölgyénél 
keskenyebbek. A geszt gombaálló, a szijácsot elsősorban rovarok károsítják. Fája 
rönk, szálfa, talpfa, fűrészárú és furnér formájában hasznosul. A faanyag megfelelő 
szerszámokkal jól megmunkálható, de nehezen szegezhető, csavarozható. Gőzölés 
mellett jól hajlítható, de melegen rosszul ragasztható. Jól csiszolható, pácolható, A 
faanyagot az építőipar (ablakok, ajtók, kapuk, lépcsőfokok, gerendák, stb.) a 
vízépítés (cölöpök, zsilipek, csatornaépítés), a bútor- és lemezipar, a  bányászat, a 
kádáripar, stb. hasznosítja. 
 
Csertölgy (Quercus cerris) 
Szubmediterrán hegyvidéki fafaj. Az igen száraz temőhelyeken is megél, elsősorban a 
déli és nyugati fekvésű területeket kedveli. Meleg- és fényigényes. A hazai 
erdőterületek 17,6%-át foglalja el. Szijácsa sárgásfehér, éles határral a vörösesbarna 
geszttől. A többi tölgytől eltérően álgeszt képzésére hajlamos. Bár a fa 
csersavtartalma a többi tölgyétől alig különbözik (12%), a csertölgy a tölgyek közül a 
legkevésbé tartós (1/5-e a többi tölgyének). A szabadban beépített fa szijácsa nem 
áll ellen a gombafertőzésnek, és a fedett térben alkalmazott faanyagnak csak a 
gesztje ellenálló. A csertölgy faanyagát rönk, szálfa, talpfa, fűrészárú és furnér 
formájában értékesítik. Igen lassan, figyelmesen kell szárítani, mert hajlamos a 
gyűrűs- és sugaras repedésre, a gyűrűs elválásra, és a vetemedésre. Jól 
megmunkálható, de nehezen szegezhető, csavarozható. Csak hidegen ragasztható 
jól. A csertölgy fája a többi tölgyénél durvább, ezért felületkezelésnél gondosabb 
csiszolást, fényezést igényel. Fűrészárú, bányafa és farostlemez, stb. készül belőle. 
 
Fehérfűz (Salix alba) 
Eurázsiai és mediterrán fafaj, a fűz-nyár ligeterdők egyik jellemző fája. Gyorsnövésű, 
vízkedvelő, fény- és melegigényes növény. Szórt likacsú gesztfa, keskeny, fehér 
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szijáccsal és világos vörösesbarna geszttel. Az évgyűrűhatárok felismerhetőek. A fa 
20-25m magasra nőhet, hasznos törzshossza 8-10 m. Törzsátmérője 0,6-1,0 m. Nem 
túlzottan tartós fája nagyon lágy, könnyen hajlítható, de szívós. Rosszul szárad, 
vetemedésre hajlamos. A fűz faanyagát rönk, szálfa, fűrészárú és furnér formájában 
értékesítik. Könnyen megmunkálható, pácolható, jól szegezhető, csavarozható. A 
bútoriparban elsősorban vakfurnér és vakfa formájában hasznosul, kérgéből 
cserzőanyagot állítanak elő, ágait, vesszőit a kosárkötészet hasznosítja, fájából 
csónakot, ládát, háztartási faárut (szitakáva, gyufa, fogvájó, stb.), sportszereket, stb. 
készítenek. 
 
Nyár (Populus sp.) 
A legtöbbjük színfa, az évgyűrűk szélesek, az edények a keresztmetszet 25-30%-át 
foglalják el. Gyorsan növő puha fafaj. Fája hasonlít a tűlevelűekéhez, de gyantát és 
csersavat nem tartalmaz, ezért nem tartós. Zsaluzáshoz, raklapok gyártásához, 
mezőgazdasági építményekhez használják. A papíripar leggyakrabban használt fája. A 
csomoros nyár rusztikus rönk bútorok kedvelt alapanyaga. 
 
Éger (Alnus) 
Vöröses színű, finom szerkezetű, puha, térfogatállandó fa. Víz alatt igen tartós, a 
szabadban viszont a változó nedvességtartalom nagyon hamar tönkreteszi. Bútorlap 
és rétegelt lemez készítésére használják. 
 
Hárs (Tilia) 
Világos színű és egyenletes szövetű puha fa. Az évgyűrűk alig látszanak. Minőségi 
rétegelt lemezek borító lapjához és faszobrász munkákhoz használják. 
 
Fehérakác (Robínia pseudo-acacia) 
Magyarországon 1710 óta ültetett, 
Észak-Amerikából származó, 
meghonosodott fafaj. 
Erdőterületeink 16%-án él. A 
száraz, homokos területek 
fásítására jól felhasználható 
igénytelen fafaj. A méhészek egyik 
kedvelt fája. Magassága 5-25 m 
között változhat, hasznos 
törzshossza 3-10 m, törzsátmérője 
0,3-0,8 m. Gesztfa. Keskeny 
szijácsa világos sárga, gesztje 
zöldessárga, sárgásbarna. Az 
évgyűrűk jól láthatók, éles 
határúak. Fája igen tartós, 
kemény, rugalmas. Jó gomba-, 
rovar- és időjárásálló, bár szijácsa 
korhadásra hajlamos. A faanyag rönk, szálfa, oszlop, fűrészárú és furnér formájában 
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értékesül. Repedésre hajlamos fáját figyelmesen kell szárítani. Önmagához jól 
ragasztható, jól pácolható, felületkezelhető, de nehezen csiszolható, csavarozható, 
szegezhető. A fehérakác faanyagát szerszámfa, kerítésoszlop, vezetékoszlop, bányafa 
készítésére, a magasépítésben ragasztott tartók előállítására használják. 
 

 
forrás: Balázs Gy (1994) Építőanyagok és kémia, Műegyetem Kiadó Budapest, pg: 539-540 



 
forrás: Palotás L. (1981) Mérnöki kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Budapest, pg: 596 



Fakitermelés, erdei fatermékek 
 
A fakitermelés rendszerei lehetnek:  
• választékban való termelés rendszere, amikor az erdei választékok a 

vágásterületen készülnek, és innen kerülnek elszállításra, 
• hosszúfás termelési rendszer, amikor a gallyazás a vágásterületen történik, ezután 

a szálfát központi feldolgozó telepre szállítják, 
• koronában való termelési rendszer, amikor a teljes döntött fát a vágásterületen 

kívül dolgozzák fel, 
• apríték termelését szolgáló rendszer, amikor a vágásterületen aprítékká dolgozzák 

fel az összes kitermelt faanyagot, valamint  
• vegyes rendszerek, a fentiek kombinációi. 
 
A fakitermelés munkaműveletei: döntés, gallyazás, választékolás, darabolás, 
kérgezés, kapcsozás, hasítás, összerakás és a vágástér kiürítése. 
 
Az erdei fatermékek egy részét ipari felhasználásra, illetve feldolgozásra szánt 
termékek (szálfa, lemezipari- és fűrészrönk, rúdfa, állványfa, cölöpfa, telítetlen 
vezetékoszlop, bányafa, bányapillérfa, bányadorong és féldorong, kivágások, 
rostlemezfa, és forgácstalpfa), másik részét tűzifaválasztékok (termelői és 
kereskedelmi választékok) adják. 
 
Szálfa 
Különböző méretű és minőségű, oldalágaitól, elvékonyodó csúcsától meg szabadított 
fatörzs. 
Rönk 
A fa azon része, amely mérete és minősége következtében késelésre, hámozásra, 
fűrészelésre, faragásra vagy hasításra alkalmas. (lemezipari és furnérrönk, kemény-
lombosfák fűrészrönkje, lágy-lombosfák fűrészrönkje, fenyő fafajok fűrészrönkjei.)  
Rúdfa 
Bármely fafajból döntött, egyenes növésű egyenletesen sudarlósodó, ágaitól, 
megtisztított, faanyag. Lombos fákat kéregben hagyják, a fenyők rúdfái kérgezetten 
is termelhetők. A rúdfa hossza 150 és 300 cm között 25 cm-kénti lépésekben, 300 és 
800 cm között 50 cm -es lépésekben vált. Kéreg nélkül mért vastagsága 3 cm és 15 
cm között változhat. (MSZ 6795) 
Állványfa, cölöpfa (pilótafa) 
Fenyő fafajokból, akácból, és tölgyből termelhető (MSZ 6798). Felhasználója a 
magas-, a mély- és a hídépítés. Az állványfa legkisebb hosszmérete 300 cm. 
középátmérője kéreg nélkül legalább 14 cm. A cölöpfa hossza legalább 6,0 m, kéreg 
nélküli legkisebb középátmérője 20 cm. 
 



Telítetlen vezetékoszlop 
Fenyő fafajokból, tölgyből, cserből, feketedióból, kőrisből, égerből, 
szelídgesztenyéből, akácból készíthető. (MSZ 1597) hossza 5,0 m és 14 m között 
változik 1,0 m- és lépésekkel, a fejátmérő 13 cm-től 21 cm-ig, a tőátmérő 17 cm-től 
37 cm-ig változhat. Telítve erősáramú, valamint híradástechnikai villamos 
szabadvezetékek számára készülnek. 
Bányafa 
Bányaácsolatok készítésére használják, szabványban előírt fafajokból és méretekkel. 
(MSZ 3084) 
Bányapillérfa 
Bányákban pillérépítésre használják. Minden keménylombos fafajból készíthető (MSZ 
3085). Hossza 0,8, 1,0, 1,20, 1,50, 1,80, 2,00 és 2,40 m, kéreg nélküli 
középátmérője 12cm-től 22 cm-ig. 
Bányadorong és féldorong 
Bányavágatok bélésanyaga (MSZ 8892). Bükk, gyertyán és kőris kivételével 
valamennyi keménylombos fafajból termelhető, hengeres, vagy félhengeres 
formában. Hossza 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,80 m, a bányadorong 
csúcsátmérője 6-10 cm, a féldorong ívmagassága 5-7 cm. 
Kivágások 
A fűrészrönk szabványos hosszméretén aluli, de ipari felhasználásra alkalmas rövid 
anyagok (MSZ 44). Minden fafajból termelhetők. A kivágások hossza min. 50 cm, 
kéreg nélküli csúcsátmérője 10cm. Felhasználhatók bútorléc, parkettaléc, donga, 
kaptafa (kemény lombosfa), ládadeszka, fagyapot, faszeg (lágy lombosfa), fagyapot 
(fenyő) készítésére.  
Rostlemez fa 
Hengeres vagy hasított formában termelik. Farostlemezt készítenek belőle. Anyaga  
bármely fenyőfa és lágy lombos fa, valamint cser, és zöldjuhar. Hossza 1,0 m, 
vastagsága min. 3 cm, de legfeljebb 25 cm lehet. 
Forgácslapfa 
Anyaga hengeres vagy hasított, kérgezett fenyőfa, vagy lágy lombosfa-termék. 
Forgácslapot készítésére használják. Hossza 1,0 m, vastagsága kéreg nélkül min 4 
cm, legfeljebb 25 cm. lehet. 
 
Tűzifa választékok 
Termelői választékok: egységes tűzifa, ágfa, rőzsefa, gyökértuskó, hasított 
gyökértuskó, forgácsfa, fűrészhulladék. 
Kereskedelmi választékok: fűrészeletlen tűzifa, fűrészelt tűzifa, aprított tűzifa 
(konyhafa, kandallófa, karikafa). 



Faragott (bárdolt) fatermékek 

 
Faragott gerenda fenyőből, a lombos fafajok közül a tölgyből, az akácból, a cserből, a 
szelídgesztenyéből és a nyárfák közül az óriás- és a kései nyárból készíthető. Az ép 
élűre faragott gerendák derékszögű négyszög keresztmetszetűek, a tompa élűre 
faragott gerendák élei fahengeresek, a fa sudarlósságát követő gerendák összetartó 
lapokkal és hengeres élekkel készülnek. A termékek megmunkálatlan felületeit 
kérgezik. A faragott gerendák mérete keresztmetszetben, cm-ben kifejezve 10/10, 
10/12, 12/12, 12/15, 15/15, 15/17, 17/17, 17/20, 20/20, az előbbieknél nagyobb 
keresztmetszetű gerendák méretei 2 cm-ként emelkednek, de a magasság és a 
szélesség mérete között 4 cm-nél nagyobb különbség nem lehet. A gerendák hossza 
25 cm-ként emelkedve fenyőknél 3,00 m-től, lombos fáknál 2,50 m-től indul (MSZ 
46). A fenyőgerendákat három, a lombos fa gerendákat két minőségi osztályba 
sorolják. 
 

Fűrészipari fatermékek 

 
Fűrészáruk 
Hazai és külföldi fenyő-, kemény- és lágy-lombos fafajokból készülhetnek, szélezetlen 
és szélezett kivitelben. Szélezetlen termék lapjai és bütüi fűrészeltek, illetve az 
előbbieken túlmenően csak az egyik oldala fűrészelt. A lapok egymással párhuzamos 
síkot képeznek, a bütük síkja a hossztengelyre merőleges. A szélezett fűrészáruk 
minden felülete fűrészelt, megfelelő lapjai egymással párhuzamosak, az oldalak és a 
lapok egymásra, a bütük a hossztengelyre merőlegesek. 
 
Az építőipar döntően fenyő fűrészárut használ! 

 
Léc fenyőfából: keresztmetszete 12-38x12-48 cm, hossza min. 1,0 m, 25 cm-es 
emelkedéssekkel. 
Léc kemény- és lágy-lombos fából: keresztmetszete 19-45x22-48 cm, szélessége 1,0 
m-től felfelé 10 cm-es fokozatokkal. 
Szélezetlen deszka:  12-40 mm vastag, minimum 10 cm szélességgel.  
Szélezetlen palló: 43 mm vastagságtól, és 10 cm szélességtől fenyőfából, 14 cm 
szélességtől kemény- és lágy-lombos fából.  
A szélezetlen fűrészáruk hossza: 

-extra rövidáru 0,40 - 1,0 m (juhar- és gyümölcsfák: rövid áru), 
-rövid áru 1,0 -2,0 m, (juhar- és gyümölcsfák: 1,0 m - től normál áru), 
-rövid áru 1,0 -2,0 m, 
-normál áru 2,0 m felett. 

 
Szélezett deszka: fűrésszel megmunkált oldalakkal és bütüvel 12-40 mm vastag, 
Szélezett palló: 43-108 mm vastag. Szélességük fenyőnél deszka: 6-32 cm, palló: 10-
32 cm, kemény- és lágy-lombos fánál deszka: 10-32 cm, palló: 14-40 cm. 



A szélezett deszka és palló hossza: 
 fenyőfából kemény - és lágy-lombos fákból 

extra rövidáru 0,5 - 0,9 m (10 cm-es fok.) 0,40 - 0,95 m (5 cm-es fokozatokkal) 

rövidáru 1,0 - 2,75 m (25 cm-es fok.) 1,0 - 2,0 m (10 cm-es fokozatokkal) 

normál áru 3,0 - 6,0 m (25 cm-es fok.) 2,00 m - től (10 cm-es fokozatokkal) 

 
Zárléc: négy oldalán fűrészelt, egymásra merőleges szomszédos oldalakkal, 
párhuzamos élekkel készül. Keresztmetszetének területe nem lehet több 100 cm2-nél, 
szélessége a vastagsága kétszeresét nem haladhatja meg.  
Zárléc fenyőfából 
Keresztmetszeti méretek: 48 (50) mm vastagság, 48, (50), 75 mm szélesség, 

75 mm vastagság, 75, 100, 120 mm szélesség, 
100 mm vastagság, 100 mm szélesség, 
hosszméretei a fenyődeszkáéval megegyeznek.. 

Zárléc lombosfából 
Keresztmetszeti méretek: 
vastagság (mm) szélesség (mm) 

48 48, 58, 68, 78 
58 58, 68, 78, 88, 98 
68 68, 78, 88, 98 
78 78, 88, 98 
88 88, 98 
98 98 

A lombos fa zárléc hosszméretei a lombos fa deszkáéval megegyeznek.  
Fűrészelt gerenda: négyszög keresztmetszetű fűrészárú, szélessége általában nem 
nagyobb, mint a vastagság kétszerese. Keresztmetszeti mérete nem haladja meg a 
100x100 cm-t.  
Fűrészelt gerenda fenyőfából 
Hossza 3 m-től 25 cm-es fokozatokban felfelé. 
Keresztmetszeti méretek: 
Vastagság (mm) Szélesség (mm) 
100 120, 150 
120 120, 150, 170 
150 150, 170 
 200 
170 170 
200 200 
250 250 

 
Fűrészelt gerenda lombosfából 
Vastagsága: 98, 108, 118, 140, 190, 210, 240, 270, 300 mm, szélessége 
megrendelés szerint.  
 



A fűrészáruk minőségi osztályai 
A léctermékeket egyetlen minőségi osztályba sorolják. A szélezetlen fatermékeket I-
IV-ig négy minőségi osztályba sorolják, kivétel a szélezeten palló (0, I. és II. 
osztályú). A szélezett luc- és jegenyefenyő normál áru deszka és palló  0., I., II., III., 
IV., V. osztályú, az erdei-, fekete- és vörösfenyő normál áru deszka és palló 0., I., II., 
III., IV. osztályú, a rövid áru és az extra rövid áru 0., I., II., és III. osztályú lehet. A 
szélezett lombosfa deszka és palló három (I., II., III.), a zárléc és a lombosfa 
gerenda két minőségi osztályba (I., II.) sorolható. A fűrészelt  fenyőfa gerendát I-III-
ig három minőségi osztályba sorolják, oly módon, hogy a III. osztályú termék nem 
kap sem szám-, sem színjelet. A minőséget kifejező szám- vagy színjelet a fűrészáruk 
egyik bütüjén tüntetik fel (..táblázat). A felfestéshez időjárásálló festéket kell 
használni. 
 

osztály számjel színjel 
osztályon felüli 0 fehér 

I. 1 piros 
II. 2 kék 
III. 3 sárga 
IV. 4 fekete 
V. — — 

 
Fenyő fűrészáru bármely hazai és külföldi fafajból készíthető. A névleges méreteket 
az MSZ ISO 3179-1991., az általános minőségi előírásokat az MSZ 17300/2-1988. 
szabvány tartalmazza.  
A fűrészárúk szélezetlenek, ha a szélesebb lapok és a bütü fűrészelt, a lapok 
párhuzamosak, a bütük a hossztengelyre merőlegesek. A fűrészáruk szélezettek, ha 
minden felületük fűrészelt, a szélesebb lapok párhuzamosak, az oldalak felülete a 
lapokéra merőlegesek, a bütük merőlegesek a hossztengelyre. A fűrészáru lehet 
párhuzamosan, vagy összetartóan szélezett. A deszka és palló szélessége a 
vastagságuk kétszeresénél nagyobb. Általában 50 mm-nél vastagabb árut pallónak, 
ennél vékonyabbakat deszkának nevezzük.  
A léc, a zárléc és a gerenda szélessége kisebb, mint a magasságuk kétszerese. Ha az 
áru vastagsága 45 mm-alatti, lécnek, ha 100 mm alatti, zárlécnek, ha 100 mm feletti, 
gerendának nevezzük. A fenyő fűrészáruk névleges hossza általában 30 cm-es 
lépésben 1,5 m és 6,3 m között változik.  
 
A fenyőfa fűrészáruk minőségi osztályai 
A léceket nem látják el jelzéssel. A zárléc és gerenda I., II. és III. osztályú, a deszka 
és a palló K (kiváló), I., II., III. és IV. osztályú lehet. A minőségi osztálynak 
megfelelő jelzést (szám- vagy színjel) az áru egyik bütüjén időjárásálló festékkel kell 
feltüntetni. 
 



 

osztály számjel színjel 

kiváló K fehér 

I. I piros 

II. II kék 

III. III sárga 

IV. IV fekete 

 
Lombos fa fűrészáruk 
A lombos fa fűrészáruk méreteit és általános előírásait az MSZ 17301/1-1982. és az 
MSZ 17301/2-1988. szabványok tartalmazzák. A lombos fa fűrészáruk vastagsági 
méretei: deszka 19-40 mm, palló 45-98 mm, léc 19-40 mm, bútorléc 19-50 mm, 
zárléc 48- 98 mm, gerenda 100-300 mm. Hosszuk deszka, palló, léc és zárléc esetén 
0,50-6,00 m között 10 cm-es vagy 25 cm-es lépésekben, a gerenda 2,50 m-től 10 
cm-es lépésekkel felfelé változik. A lombos fa fűrészárukat három (I., II., III.) 
minőségi osztályba sorolják. 
A fűrészáruk megrendelésekor meg kell nevezni a fafajt, a termékkategóriát (léc, 
deszka, gerenda, stb.), szélezett vagy szélezetlen voltát, az áru keresztmetszeti 
adatait, minőségi osztályát és a szabványszámot. 
 
Furnér 
A furnér 0,5-4 mm vastag falemez, amelyet kérgelt, megtisztított, a feldolgozásra 
méretében is megfelelően előkészített, prizmákká fűrészelt, gőzölt rönkből késeléssel, 
hámozással vagy fűrészeléssel állítanak elő (..ábra). A színfurnér (fedőfurnér) 
fatermékek borítására készül, a vakfurnér a színfurnér borítás alá alapozásként 
szolgál, a műszaki furnér a ragasztott rétegelt lemezek belső lemezeit adja. A késelt 
furnér (0,5-4 mm)elsősorban színfurnérnak alkalmas, a hámozott furnér (0,5-4 mm) 
főként vakfurnérként és a rétegeltlemez-gyártás alapanyagaként hasznosul, míg a 
fűrészelt furnért (1-4 mm) bútorjavításra, hangszerkészítésre, intarziakészítésre 
használják. 
 
Rétegelt falemez  
A rétegelt falemez páratlan számú (legalább három), egymásra merőleges szálirányal 
ragasztott furnérlapból készül (MSZ 49-84.). Az elemi rétegek közötti kötést 
ragasztóanyagok biztosítják. A felhasznált ragasztóanyag lehet állati és növényi 
eredetű enyv, vagy műgyanta ragasztó. A ragasztóanyag a lemez 
felhasználhatóságára jelentős hatással van. A rétegelt falemezek az alkalmazott 
ragasztóanyagtól függően lehetnek normál ragasztásúak (karbamid-formaldehid 
típusú ragasztók), vízálló ragasztásúak (melaminnal modifikált karbamid-
formaldehid), víz-és főzésálló ragasztásúak (melamin- és fenol-formaldehid típusú 
ragasztók). A normál kivitelű lemez jele "N", a vízállóé "V", a melegvízállóé "M" és a 
főzésállóé "F". A termék szélessége 1,00 m vagy 1,25 m, hossza 2,00 m vagy 2,25 
m. A lemezek vastagsága a rétegek száma szerint változik. Három rétegből álló lemez 
vastagsága 3 vagy 4 mm, öt réteg esetén 5 vagy 6 mm. Ötnél több rétegből álló 



lemez vastagsági méretei 8, 10, 12, 15 és 18 mm. A lemez megrendelésénél a 
termék nevét, a méreteit, a borítóréteg fafaj szerinti megnevezését, a rétegszámot, a 
ragasztás jelét, és a szabvány számot kell meghatározni.  
 
Faforgácslap 
A faforgácslap gyártásához minden fafaj felhasználható. A hazai gyakorlat elsősorban 
a cser, a tölgy, az akác, a bükk, a gyertyán, a nyár, a fűz, az erdeifenyő, a hárs, a 
nyír és az éger forgácsát hasznosítja. Jó minőségű árut az eltérő tulajdonságú fafajok 
forgácsának meghatározott arányú keverésével lehet előállítani. A lapok hősajtolással 
készülnek. Az elemi forgácsok összeragasztásához termoplasztikus, polikondenzációs 
műgyantákat használnak, amelyek hő hatására gyorsan megszilárdulnak. A 
forgácslap víz-, melegvíz-, és időjárásállósága az alkalmazott ragasztóanyag 
tulajdonságaitól függ. A karbamid-formaldehid alapú műgyanta víz hatására 
megdagad, nem vízálló. A melamin-formaldehid alapú ragasztó víz- és 70 C°-ig 
melegvízálló, a fenol-formaldehid alapú műgyanta időjárásálló. A forgácslap 
keresztmetszeti felépítése szerint egy-, kettő-, három- és többrétegű forgácslapot 
különböztetünk meg. Az egyrétegű lap teljes keresztmetszetében azonos szerkezetű 
forgácsból készül. A kétrétegű lapban kettő, különböző szerkezetű forgácsréteg van, 
a háromrétegű lapban a belső durvább réteget kétoldalt finomabb szerkezetű, 
nagyobb gyantatartalmú forgácsréteg takarja. A többrétegű lapok rétegszáma 
általában páratlan, a külső rétegek forgácsanyaga a legfinomabb. A lapok lehetnek 
porózus felületűek, és zárt felületűek, csiszoltak, és csiszolatlanok, gombaállók, 
rovarrágás ellen védettek, és javított tűzállóságúak (nehezen éghetők). A 
forgácslapok vastagsága 8, 12, 14, 16, 19, 22 és 36 cm. 
 
A hazai szabványos (MSZ 6784) lapméretek, mm: 

3500x1750 3400x1600 1200x2400 
3500x1700 2500x1250 1200x1800 
3450x1750 2200x1150 1200x1700 
3450x1700 2000x1000 600x700 
3400x1650   

 
Cementkötésű faforgácslap 
A cementkötésű faforgácslap megfelelő méretű faforgács és 350-600 kg/m3 cement 
felhasználásával készül. Tűzállósága lényegesen jobb, mint a többi forgácslapé. 
Felülete sima, könnyen felületkezelhető.  
A cementkötésű forgácslapok szokásos gyártási méretei: 1250 mm szélesség, 2500-
3100 mm hosszúság, 10-24 mm vastagság. A lapok famegmunkáló szerszámokkal 
alakíthatók, vághatók, fúrhatók, a cement kötőanyag miatt azonban keményebb 
vágóélű szerszámok használata indokolt. A cementkötésű forgácslap vizes 
helységekben, (fürdőszoba, konyha), tűzvédelem céljából (burkolatként, 
álmennyezetként, válaszfalként), könnyűszerkezetes építésnél, időjárásálló. 
ideiglenes szabadtéri építmények szerkezeti elemeként, stb. használható. 
 



Farostlemezek 
A farostlemez bármely fafajból gyártható. Mechanikai vagy vegyi eljárás által feltárt 
farostból kötőanyaggal vagy kötőanyag nélkül hősajtolással készítik. A hazai 
rostlemezipar erdeifenyőből, fűzből, nyárból, nyírből, cserből, tölgyből készít 
farostlemezt. Préselés nélkül porózus szigetelőlemezeket, préseléssel félkemény, 
kemény és extra kemény lemezeket állítanak elő. A farostlemezek kötőanyaga fenol-
formaldehid gyanta. Az extrakemény farostlemezt keménylemezből száradó olajjal 
történő impregnálással és forró levegővel való hőkezeléssel állítják elő. A kezelés által 
a kemény farostlemez hajlítószilárdsága növelhető, a vízfelvevő képessége jelentősen 
csökkenthető. A szigetelőlemezek vastagsága 12 mm, a félkemény fenyőlemezek 
vastagsága 16 mm, a kemény és extrakemény lemezeké 3,2-4 mm. A lemezek 
hossza 5500, 5490, 4000, 2705, 2700, 2500, 2000, 1700, 1600, 1500 mm, 
szélessége 1600, 1250, 1000, 600 mm.  
 
Pozdorjalapok 
Len és kender szárhulladékból fenol-formaldehid gyanta ragasztóanyaggal 
hőpréseléssel készül. (A Mopan lapok egyrétegűek, a Tripo-lapok háromrétegűek, a 
középső réteg vastagabb, fedőrétegek 1,5 mm pozdorjamérettel készülnek, a Ropan-
lapok szintén háromrétegűek, a középső réteget pozdorjaszilánkokból készítik, a fedő 
rétegek min. 1,2 mm méretű pozdorjából, illetve farostból állnak.) A lapok csiszolt 
felülettel készülnek.  
 
Fagyapot lemez 
A fagyapot kb. 200-500 mm hosszú, 4-5 mm széles, 0,03-0,5 mm vastag, gyalulással 
előállított faszalagból és valamilyen szervetlen kötőanyagból (cement, gipsz, 
magnézia) táblákba sajtolva készül. A magnézia- és gipszkötésű lemezeket alacsony 
páratartalmú belső terkben (pl. álmennyezet) használják. A cementkötésű lapok 
szabad térben, pl. ideiglenes épületek oldalfalaiként is használhatók. (A 
cementkötésű lapokat Magor-lemeznek, a magnéziakötésűeket Heraklit-nak nevezik.) 
 
Ragasztott faelemek 
A ragasztott faelemek általában tartószerkezeti felhasználásra készülnek, alak és 
méretek tekintetében sajátos, egyedi követelmények teljesítésére. Ragasztással 
készíthetők térhatároló elemek, bordás panelek fából, kazettás faforgácslap panelek, 
stb. is. A ragasztott tartók előállítására kisebb értékű, rövid fűrészáru is 
felhasználható. További előny az is, hogy elkészítésük technológiája nagy mértékben 
gépesíthető, automatizálható, továbbá a ragasztással kivédhetők a különböző 
faanyaghibák is, A ragasztott szerkezeti elemek lehetnek egyenes tengelyű tartók, 
(gerendatartók, oszlopok, gerinclemezes tartók, változó szelvényű tartók), állandó és 
változó szelvényű íves tartók, csuklós íves tartók, és sokszög tartók.  


