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A Fizika és Elektrotechnika Intézet kutatásai 
a Faipari Mérnöki Kar alapítása óta

Joóbné Dr. Preklet Edina, Prof. Dr. Papp György

Ha az 1962-ben történt átszervezéstől – ami-
kor is a főiskolát Erdészeti és Faipari Egyetemmé 
szervezték Erdőmérnöki és Faipari Mérnöki Karral 
(FMK) – nézzük a sokkal régebbi múltra visszate-
kintő Fizika és Elektrotechnika Intézetben végzett 
kutatómunkát, akkor vissza kell térnünk 1959-re: 
a bányász szakok végleges Miskolcra költözésével 
a Fizika Tanszék és az Elektrotechnika Tanszék 
egyesült, és újra Fizika-Elektrotechnika Tanszék 
lett a neve. Ekkor a vezetője Barta Ernő lett, aki 
1963 januárjában bekövetkezett haláláig vezette a 
tanszéket. A Faipari Mérnöki Kar megalakulásakor 
a tanszék az FMK tanszéke lett. Barta Ernőt Béldi 
Ferenc követte, aki 1986-ig volt a tanszék vezetője. 
1986 és 1991 közötti időszakban Molnár Sándor, 
Bálint József és Szabó József váltották egymást 
a vezetésben, míg 1991-ben Papp György lett a 

tanszékvezető. A Fizika-Elektrotechnika Tanszék 
1999-ben Fizika Intézet, majd 2006-ban Fizika és 
Elektrotechnika Intézet lett.

Az intézet kutatásai az elmúlt 50 évben
Barta Ernő a faipari üzemek porelszívó beren-

dezéseinek méretezési problémáival foglalkozott. 
1962-ben doktorált, dolgozatának címe: Vizsgálatok 
a fűrészüzemi porelszívó berendezések elméletéből. 

Béldi Ferenc tanszékvezetésekor a tanszéken 
Ruzsa Béla, Szabó József, Bálint József és Imrik 
Zoltán nevéhez az alábbi témák köthetők:

 – faanyagok belső nedvességtartalmának vizsgála-
ta elektromos úton

 – faanyagok elektrofizikai állandóinak vizsgálata
 – a fa fizikai állandóinak elektromos módszerek-
kel történő mérése, tanulmányozása

 – a faanyagok dielektromos állandóinak mérése. 

11

FAIPAR lx. évf. 2012/3. szám » 2012. szeptember «

EDUCATIONOKTATÁS



Az intézeti kutatómunka részét képezte az országos faházkutatási 
programon belül:

 – A mezőtúri Állami Gazdaság faipari üzemében 
gyártott panelelemek hővezető-képességének 
meghatározása és javaslattétel a gyártási tech-
nológia kidolgozására. 

 – A kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
pusztavacsi fafeldolgozó üzemében gyártott pa-
nelelemek hőszigetelő képességének vizsgálata és 
javaslattétel a gyártási technológiára. Ragasztott-
szegezett tartóelemek laboratóriumi öregítése.

 – ERDÉRT lakóház-panelek vizsgálata.
 – Fóliák és fóliával ragasztott bútorlapok vizsgálata.
 – Forgácslap hajlítószilárdságának és lapleemelő 
szilárdságának változása a hőmérséklet és ned-
vességtartalom függvényében periodikus hőke-
zelést alkalmazva.

 – Ragasztott íves akác vázszerkezet ragasztási cso-
mópontjainak klimatikus és korróziós öregítése.

 – Autóbusz padlópanelek mechanikai jellemzői-
nek normalitás vizsgálata.

 – Ablakszerkezetek léghang-gátlási számának 
meghatározása.

 – Forgácslapok páraátbocsátó képességének 
vizsgálata.

 – Felületkezelt bútorlapok felületkezelési jósági 
tényezőjének meghatározása.

 – Árnyékoló szerkezetek relatív árnyékoló képes-
ségének meghatározási lehetőségei.

 – Farostlemez és forgácslap hőtechnikai paramé-
tereinek mérés útján történő meghatározása.

 – Faalapú épület panelszerkezetek léghang-gátlási 
számának meghatározása.

 – Kezeletlen és kezelt ablakszerkezetek klimati-
kus, dinamikus-ciklikus öregítése.

 – „FAMILIT” faház falelemek klimatikus és kor-
róziós öregítése, páradiffúziós és hőtechnikai tu-
lajdonságainak vizsgálata.

 – Homlokzati nyílászáró szerkezetek akusztikai 
vizsgálata.

 – Cementkötésű forgácslapok klimatikus öregítése.
 – Fa- és faalapanyagú termékek és szerkezetek fi-
zikai-mechanikai vizsgálata különös tekintettel 
az öregítésre és a reológiai vizsgálatokra.

 – Lakóépület faalapú panelszerkezetek léghang-
gátlási számának meghatározása.

 – Forgácslap-szerkezetek klimatikus, dinamikus, 
ciklikus öregítése.

 – Faanyagok és faalapanyagú termékek és szerkeze-
tek mechanikai jellemzőinek, termikus tulajdon-
ságainak és akusztikai tulajdonságainak vizsgálata.

 – Faanyagok és faalapanyagú termékek és szerke-
zetek klimatikus és korróziós öregítése.

 – Faanyagokban végbemenő fotodegradációs fo-
lyamatok vizsgálata.

Intézetünkben 1987-ben kezdődtek a gőzö-
lési vizsgálatok, amelyet később együttműködve a 
Faanyagtudományi Intézet munkatársaival végez-
tünk. A kísérletek elsődleges célja a kedvezőtlen 
színű faanyagok színének kedvezőbbé tétele, és a 
színhomogenizálás lehetőségének feltárása a feltű-
nően inhomogén színű faanyagoknál.

Az akác faanyag esetében megállapítottuk, hogy 
a megvalósított szín nagyon erősen függ a gőzölési 
hőmérséklettől. A sötét színek csak 100°C fölötti 
gőzöléssel érhetők el. A gőzölés jelentősen homo-
genizálja az akác faanyag inhomogén színét. A bükk 
faanyag gőzölésénél megállapítottuk, hogy a gőzö-
lési hőmérsékletnek sokkal kisebb a szerepe a szín-
változtatásban, mint az akác esetében. Kimutattuk, 
hogy a sötét színű álgeszt és a fehér faanyag színe 
a gőzölés során jelentősen közeledik egymáshoz, 
tehát a gőzölés színhomogenizáló hatású. Hasonló 
eredményekre jutottunk csertölgy gőzölése esetén 
is. A gőzölés témakörében a kutatási eredményeket 
11 magyar nyelvű, 10 idegen nyelvű folyóiratcikk-
ben és 13 konferencia előadáson adtuk közre.

A faanyag fotodegradációja témakörében 1986 óta 
végzünk kutatásokat. Ezen széles területen a fényfor-
rások és a hőmérséklet hatását vizsgáljuk. Kutatjuk a víz 
hatását is a fotodegradáció során létrejövő vízoldékony 
vegyületekre. A változások detektálására színmérést és 
infravörös spektroszkópiai módszereket alkalmazunk. 1. ábra Faminták mesterséges öregítésére szolgáló kamra
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A fotodegradációnak a fény hullámhosszától való 
függésére vonatkozó kutatásoknál lézereket alkal-
mazunk. Lézerek esetében pontosan ismert a besu-
gárzó hullámhossz és a besugárzó fényintenzitás is, 
ezért használatukkal egzakt eredményekhez jutunk. 
A fotodegradáció témakörében a kutatási eredmé-
nyeket 7 magyar nyelvű, 22 idegen nyelvű folyóirat-
cikkben és 22 konferencia előadáson adtuk közre.

Mivel a kutatómunkát hazai és nemzetközi 
együttműködés keretében végeztük, így bár a Fi-
zika és Elektrotechnika Intézet munkatársainak 
1991-től a kutatásokban való részvételét téma 
szerint jelzik a felsorolt publikációk szerzői listái, 
mégis összefoglalnánk, hogy a munkákban Barta 
Edit, Borza Sándor, Preklet Edina, Nagy István, 
Papp György és Tolvaj László vettek részt. 

Mentes Gyula és Verő József révén az intézet 
témái közé tartoztak azon geofizikai témák is, 
amelyekből néhányat az alábbiak jeleznek:

 – A szilárd Föld és az atmoszféra árapályának 
kutatása és az ehhez szükséges műszerek, 
extenzométer, mikrobarográf és ezen műszerek 
kalibrálására szolgáló berendezések fejlesztése.

 – Talajvízszint ingadozások és talajmozgások 
közötti kapcsolatok vizsgálata.

 – Objektumok és talajmozgások kapcsolatának 
vizsgálata.

 – Mérési módszerek kidolgozása objektumok 
mozgásának, deformációjának és egészségi ál-
lapotának monitorozására.

 – Lokális geodinamikai kutatások, geológiai tö-
résvonalak és földcsuszamlások mozgás moni-
torozása, összefüggések keresése a mozgások 
és a geológiai, hidrológiai viszonyok, valamint 
a különböző geofizikai, meteorológiai paramé-
terek, továbbá a növényzet élettani folyamatai 
között.
Az intézetben Papp György vezetésével – a lé-

zerrel kapcsolatos kutatások mellett – elektrongáz 
elektromágneses térben történő viselkedésének 
néhány, a modern nanotechnológia szempontjából 
fontosnak tekinthető kérdésével foglalkoztunk, 
melyek közül: „Az elektron töltés- és spin-transz-
portja félvezető heterostruktúrákban: Kétdimen-
ziós elektrongáz töltés- és spin-transzportja inho-
mogén mágneses és elektromos térben; Ellenállás 
eloszlás Hall-kereszten” méltán reprezentálja az 
intézet kutatómunkájának ezirányú eredményeit. 
Az eredményeket 25 közleményben, impakt fak-
toros folyóiratokban tettük közzé. 

2. kép Az intézet dolgozói Mentes Gyula MTA Doktora címe megszerzésekor. Balról jobbra első sor: Joóbné Preklet Edina, Mentes 
Gyula, Barta Edit, Nagy István; második sor: Tolvaj László, Papp György
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Az intézet aktuális kutatási irányai
 – Faanyagok fotodegradációja 
 – Faanyag és alkotóelemeinek UV lézer okozta 
degradációja 

 – Alacsony dimenziós elektronrendszerek 
 – Spintronika 
 – Elektron transzport mágnesesen hígan szennye-
zett félvezetőkben 

 – Óriás mágneses ellenállás 
 – Hall-elektroszenzor, ellenállás eloszlás Hall-
kereszten 

 – Akác és tölgy fűrészipari termékek hidrotermikus 
nemesítésének tudományos megalapozása. Be-
rendezés telepítési feltételeinek, az optimális 
menetrendeknek és a gőzölés minőségi jellem-
zőinek vizsgálata

 – A nagy térfogatú apríték- és fűrészporhalmok-
ban az öngyulladás lehetőségének vizsgálata

 – Az akác gőzölését befolyásoló tényezők vizsgá-
lata, gőzölési menetrendek műszaki optimalizá-
lása. A kondenzvíz összetételének, felhasználási 
lehetőségeinek vizsgálata a faanyag-védelem te-
rületén 

 – Faanyagok fizikai, mechanikai és anatómiai vál-
tozása a klímaváltozás hatására

 – A szilárd Föld és az atmoszféra árapályának 
kutatása

 – A Pannon-medence recens kéregmozgásainak 
kutatása

 – A földi árapállyal összefüggő geodinamikai és 
egyéb jelenségek, mint pl. a kőzetfeszültség és 
radon kibocsátás közötti összefüggés vizsgálata

 – Földrengés prekurzorok keresése
 – Lokális geodinamikai mozgásvizsgálatok, mint 
pl. földcsuszamlások tanulmányozása egy korai 
riasztórendszer kifejlesztése céljából

 – Objektumok (nagy épületek, hidak, veszélyes 
ipari létesítmények, völgyzárógátak) deformáció 
és mozgásvizsgálata

 – Épület- és talajmozgások közötti kapcsolatok 
vizsgálata, nagy pontosságú és stabilitású mű-
szerek fejlesztése a fenti kutatási feladatokhoz.
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