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mérni képes, digitális adatgyűjtők szolgáltathatnak adatokat. Jelen közlemény az áthulló csa-

padék mérésének automatizálása érdekében tett erőfeszítéseket és terveket foglalja össze. 

Bemutatja a Sopron mellett található hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő égeres kertjébe te-

lepített vízszint mérésen és a fejlesztés alatt lévő billenőedényes szenzoron alapuló áthulló 

csapadék mérőket. 
 
Köszönetnyilvánítás:Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer 

K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 

projekt támogatásával valósult meg. Kalicz Péter munkarésze a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tá-

mogatásával készült. 
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PAULOWNIA FAJOK FAANYAGÁNAK TULAJDONSÁGAI 

 

KOMÁN SZABOLCS – NÉMETH RÓBERT – FEHÉR SÁNDOR 
Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar,  

Faanyagtudományi Intézet 

koman.szabolcs@uni-sopron.hu 

 

Az elmúlt években az iparifa iránti kereslet folyamatosan növekszik. A fa alapanyag költsé-

gének növekedése szükségessé tette az ágazat számára az alacsonyabb költségű fafajok fel-

kutatását. Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet szenteltek az olyan gyorsan növekvő 

fafajokra, mint a , mint a Paulownia, nyár, éger stb., melyek megoldást nyújthatnak a prob-

lémára. (DOGU et al. 2017). A nagy szárazanyagprodukciójú  energetikai ültetvények nagyon 

fontos forrást jelentenek a bioenergetika számára is. A Paulownia is ezen fajok közé tartozik 

gyors növekedése és az éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodó képessége miatt. A Pau-

lownia a világ egyik leggyorsabban növekvő faja, a családon belül 6 (egyéb források szerint 
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17) faj található. A császárfa (Paulownia spp.) elkülönítése még az élőfa alapján is nehéz a 

hibridizáció miatt, és a faanyaguk is nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Mikroszkópos jellemzők 

Az edények gyűrűs vagy félig gyűrűs elrendezésűek (1. ábra), nem alkotnak önálló mintá-

zatot, egyenként szétszóródva vagy 2-3(-4) tagú radiális sorban állnak, a korai pásztában 

nagyméretűek (átmérő: 200-300 µm). Az edényekben vékony falú tillisz látható. A keske-

nyebb edények spirális sejtfalvastagodással rendelkeznek. Edénytracheidák vagy vazicent-

rikus tracheidák hiányoznak. A farostok nagyon vékony falúak. Nincsenek rekeszes rostok 

a fában. Csak a rostok radiális oldalán láthatók az egyszerű gödörkék. A növekedési zóna-

határ jól látható, a zónahatár közelében az edények ritkábban állnak. Az apotracheális hossz-

parenchima hiányzik. A paratracheális hosszparenchima vazicentrikus, aliform, elnyújtott-

alifom, aliform-összekapcsolódó vagy a késői pásztában sávozott. Esetenként az évgyűrű-

határon helyezkedik el, kvázi marginális parenchimaként. A bélsugarak fekvő sejttípusból 

álló homogén felépítésűek vagy kocka és álló sejttípusból álló heterogén szerkezetűek is 

lehetnek. Csempe alakú sejtek a bélsugárban nincsenek. A bélsugarak 3-5 sejtsor szélesek, 

mennyiségük 3-6 bélsugár/tangenciális mm. Prizmatikus kristályok nincsenek sem a bélsu-

gárban sem a hosszparenchimában. Szilikátberakódás nincs (MOLNÁR et al. 2016). 

 

  
1. ábra A fatest mikroszkópos megjelenése (fotó: Richter – Dallwitz) 

 

   
2. ábra A fatest makroszkópos megjelenése (fotó: Komán) 

 

Makroszkópos jellemzők 

A geszt és szijács határ halvány, a bél nagy átmérőjű (l-2 cm) (2. ábra). A faanyag halvány-

sárga rózsaszínes árnyalattal. A likacsok mérete az évgyűrűben kifelé haladva csökkenő, a 

korai pásztában pedig általában nem alakul ki szabályos likacsgyűrű, ezért a félig gyűrűsli-

kacsúak közé sorolható. A geszt széles, szerkezete finom, az évgyűrűk szélesek. Az évgyűrű 
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jól kirajzolódik, a bélsugarak szabad szemmel nem láthatók tisztán, de kézi nagyítóval jól 

kivehetők. A sugármetszeten sávozott, húrmetszeten flóderes rajzolatú a faanyag. A fa gya-

lulás urán fényes, puha, szagtalan (MOLNÁR et al. 2016). 

 

Fahibák, fakárosodások, tartósság 

Nem időjárásálló, nem rovarálló. Nem tartós fafaj, talajjal érintkezve legfeljebb 5 évet bír 

(MOLNÁR et al. 2016). 

 

Felhasználás 

Gyors növekedésük és fűrészipari értékük miatt, sok Paulownia fajt termesztenek világ-

szerte. Széleskörű hasznosításaaz ipari felhasználástól (bútor-és épületfa, papíripari alap-

anyag, energia célú biomassza, stb.) a méhészeti és gyógyszeripari hasznosításon át (kéreg, 

levél, virágzat) a díszítő funkcióig (parkfa, művészi fafaragványok alapanyaga) terjed. 

Könnyen megmunkálható és szép rajzolatú fája miatt Japánban tradicionális bútorfaként 

használják, ahol a jó minőségű rönk értékes alapanyagnak számít (KOMAN – FEHER 2017). 

A kevésbé értékes alapanyag egyéb területeken hasznosítható, mint pl. forgácslapgyártás 

(KALAYCIOGLU 2005), de alkalmazzák hő- ill. elektromos szigetelő anyagként is (AFBI 

2008). 

A magas szilárdság/tömeg arányának köszönhetően jól alkalmazható a hajóépítésben, 

légiközlekedésben, szörfdeszkák és lakókocsik készítésél (SAN et al. 2016). Rezonáns tulaj-

donságai miatt hangszerfaként is keresett (ROOHNIA et al. 2011), de a cellulóz- és papíripar 

számára is alkalmas alapanyagnak tartják (ASHORI – NOURBAKHSH 2009). Mivel rövid vá-

gásfordulójú alapanyag, ezért a falemezipar számára is fontos nyersanyag lehet (NELIS et al. 

2018).  

A faanyag felhasználhatósága szempontjából elengedhetetlen a légszáraz sűrűség isme-

rete, amelyből következtetni lehet a szilárdsági tulajdonságokra (KIAEI 2013). A faanyag 

sűrűsége, valamint a hajlítószilárdság (MOR) és a statikus rugalmassági modulus (MOE) 

között szoros összefüggés van (ZHANG 1997). A Paulowniát a legkisebb sűrűségű fafajok 

között tartják számon, amelynek légszáraz sűrűsége kb. 0,25-0,3 g/cm3. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a Paulownia iránt Európában, 

de faanyagtulajdonságaik irodalmi feldolgozása még kevésbé fellelhető. Ahhoz hogy meg-

határozzuk a faanyagok lehetséges felhasználási területeit viszont elengedhetetlen az alap-

vető tulajdonságaik ismerete. A különböző Paulownia fajták között - mint ahogyan például 

a nyárak esetében is - igen nagy változékonyság lehet. A tanulmány célja, a hazánkban fel-

lelhető Paulownia fajok/fajták faanyagjellemzőinek feltárása. 

 

Vizsgálati anyag és módszer 

A vizsgálatok kivitelezése az alábbi szabványok szerint történt: 

- Sűrűség (DIN 68364:2003) 

- Zsugorodás (DIN 52184:1979) 

- Statikus hajlítószilárdság (DIN 52186:1978) 

- Rugalmassági modulus (DIN 68364:2003) 

Az alkalmazott berendezés Instron 4208 típusú univerzális anyagvizsgáló. A vizsgálatok 

kezdetéig a próbatestek normál klímán (T=20°C; φ=65%) kerültek tárolásra. 

 

Eredmények 

A vizsgált Paulowniák sűrűsége hasonlóan más Paulownia fajtákhoz nagyon alacsony (AKY-

ILDIZ – KOL 2010; FLYNN – HOLDER 2001; HASSANKHANI et al. 2015; KALAYCIOGLU et al. 

2005; KIAEI 2012;  SENELWA – SIMS 1999; MINATO et al. 2004) (1. táblázat). 
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A légszáraz sűrűség értéke egyes esetekben már a balsafára megadott (WAGENFÜHR 

2007) érték felső tartományába esik. Az eredményül kapott sűrűségi tartomány alsó részétől 

alacsonyabb sűrűség a Paulowniák esetében megbízható forrásból származó irodalmakban 

nem található. Ilyen alacsony légszáraz sűrűség mellett, minden bizonnyal a bázissűrűség 

értéke is igen kismérékű. Ez többek között a hámozhatóság, megmunkálhatóság vagy a 

papírgyártási potenciál előrejelzőjese szempontjából lehet fontos. Az alacsony érték ebből a 

szempontból előnyt jelenthet ezen technológia munkafolyomatoknál. 

 
1. táblázat Vizsgált jellemzők 

 Paulownia 

tomentosa 

Paulownia 

Clone in vitro 

112 

Paulownia tomen-

tosa Robust 4 

sűrűség (u=12%) 0,18 - 0,3 g/cm3 

térfogati zsugorodás 6,2 - 8,6 % 

hajlítószilárdság 28,2 - 41,5 MPa 

hajlító rugalmassági modulus 3010 - 3492  MPa 

 

Az alacsony sűrűség következménye a hajlítószilárdság és a hajlító rugalmassági mo-

dulus alacsony értéke is. A hazánkban található puha fafajok közül ezek az értékek nem érik 

el a nyárakét vagy fűzekét. 

Egyes technológia kezelések (pl. gőzölés, szárítás), illetve felhasználási helyek esetében 

fontos jellemzője a faanyagnak a dimenzióstabilitás. A Paulowniák térfogati zsugorodás ér-

téke igen alacsony, ami nagyon kedvező a fafajok többségéhez viszonyítva. A hasonlóan 

alacsony sűrűséggel rendelkező fafajok közül pl. a balza értékei is ebben a tartományban 

találhatóak (MOLNÁR et al. 2016). 

A vizsgált jellemzők alapján a Paulownia faanyaga a térségben megtalálható fafajok 

közül elsősorban egyes nemesnyár fajtákhoz áll a legközelebb, és főként növekedési jellem-

zői miatt lehet azok komolyabb versenytársa a jövőben. 
 

Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 („Termeljünk együtt 

a természettel - az agrárerdészet mint új kitörési lehetőség”) projekt támogatta. 
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Hazánkban a második világháború után egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a nyárak 

iránt gyors növekedésük miatt, az elmúlt néhány évtizedben pedig a nyár nemzetség egye-

dülálló pozíciót nyert az ökológiai, kereskedelmi és tudományos területeken. A nyárfater-

mesztés mai magyarországi (1. ábra) helyzetének a kialakulása több, a második világháborút 

követő nyárfa-telepítési programnak az eredménye. A nyárfatermesztési kutatások a XX. 

század második felében tisztázták az eredményes nemesnyár-termesztés termőhelyi fel-

tételeit, a magyarországi viszonyok között célszerű és optimális termesztési technológiákat, 

létrehozták az adottságaiknak megfelelő nemesnyár fajtaválasztékot. Mindezek az általában 

biztonságos faanyagértékesítési lehetőségekkel együttesen gazdaságossá, jövedelmezővé 

tették a nemesnyár termesztést (TÓTH 2006). 

A gyorsan növő ültetvényes fafajok, mint például a nyárak, nyersanyagot biztosítanak a 

faipar számára, mivel helyettesítik a természetes erdőkből származó, illetve importált alap-

anyagot. Forrást biztosítanak a faipari feldolgozáshoz (cellulóz, papír, rétegelt lemez, furnér, 

fűrészáru, ládák, raklapok, bútorok stb.) és egyéb termékekhez (állati takarmány, gyógyá-

szati kivonatok). Ezen kívül fontos környezetvédelmi szerepük van a talaj- és folyópartok 

védelmében vagy az éghajlatváltozás és a levegőszennyezés hatásainak csökkentése szem-

pontjából (NERVO 2011). 


