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Fa, falazott és kőszerkezetek 

I. Fa 

Fa tulajdonságai: 

1. A fa mint élőlény 

 Az élő fa felépítése: gyökérzet, törzs, lombozat. A fa 1-1,5 mm-ert nő egy évben. 

 
 Kívülről befelé haladva: 

Kéreg: A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. 

Megakadályozza a fa kiszáradását, védi a környezeti hatásoktól. 

Háncs: A kéreg belső részén lévő, rostos, nem fás szövet. Ennekrostacsövei szállítják a levelekben szintetizált szerves 

anyagokat oda, ahol a fa felhasználja vagy raktározza azokat. 

Kambium: Osztódó sejtekből álló, szabad szemmel nem látható réteg, amely kifelé a háncs, befelé a fatest sejtjeit hozza 

létre körkörös rétegekben. A mérsékelt égövi fáknál a kambium évszakonként eltérő ütemben osztódik: tavasszal a 

legaktívabb, és az első fagyok beálltáig dolgozik, majd télire felfüggeszti működését. Ettől lesz az ilyen fák 

szerkezete évgyűrűs. 

Fatest: Statikai, tartó szerepe mellett ebben találhatóak azok az elemek, amelyek a gyökértől a levelekig szállítják, 

raktározzák a vizet és a benne oldott ásványi anyagokat. Elsősorban ez a fa felhasználható, megmunkálható anyaga. 

Részei a szíjács és a geszt. 

Bél: A fa testének legbelső, középponti része. Nagy üregű, vékony falú sejtekből épül fel. Átmérője néhány millimétertől 

1-2 centiméterig terjedhet. 

 Részeinek felhasználása: 

Kéreg és háncs: állattartás, tüzelés (nagy hamut hagy maga után → kevés hőt lehet hasznosítani) 

Fatest: építőipar, bútoripar, tüzelés 

Bél: beépítés előtt ki kell vágni 

 Részvétele a vízkörforgásban: 

Az erdők jelentősen befolyásolják a felszíni elfolyást, tisztítják és őrzik a vizet, amely később párolgás útján lép be a víz 

körforgásába.  

 Fejlődésének menete, fotoszintézis 

Bél után 8-10 évgyűrűjét juvendis fának nevezzük (kicsi sűrűségű). 

Fotoszintézis: CO2 + H2O + fényenergia =(NAP)= C6H12O6 + O2 

 Az élő fa szerepe a talajerózióban 

A sűrű erdőségek a nagy esőzések hatására létrejövő talajmozgásokat megakadályozzák. 

 A fa védekezése a természet ellen 

Vastag kéreg, tüskés ágak/levelek 

2. A fa kémiai összetétele 

Szén-50 m%; Oxigén-43 m%; Hidrogén-6 m%; Egyéb-1 m% 

Cellulóz = poliszaharid → szilárdsághordozó 40-60 % 

Lignin → összetartó anyag 15-40 % 

Hemicellulóz 15-20 % 

Cukor, keményítő, ásványi anyagok 2-8 % 
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3. A faanyag makroszkópikus felépítése 

A fa makroszkópos, vagyis szabad szemmel látható sajátosságai nemcsak az anyag szépsége, felhasználhatósága szempontjából 

lényegesek, de a fafaj azonosításában is segítségünkre lehetnek. Ezek a jellegzetességek a fatest különböző irányú 

metszésfelületein különböző módokon mutatkoznak. 

Kereszt- vagy bütümetszet a rostirányra, tehát a fa hossztengelyére merőleges metszésfelület. A fa középvonalán, belén áthaladó, 

a rostokkal párhuzamos metszet a sugármetszet. Húrmetszet minden olyan metszet, ami párhuzamos a rostokkal, de nem halad 

át a fa belén. 

 
A fa anyagának makroszkópos jellegzetességei: 

 Évgyűrűk: A mérsékelt övi fák mindhárom metszetén felismerhetők, kialakulásukat az évszakok váltakozása okozza. 

Leginkább a bütümetszeten szembetűnők, mint a bél körüli koncentrikus körök vagy ellipszisek. Az évgyűrűben két 

pászta különíthető el: a tavaszi vagy korai pászta a tavasszal, az intenzívebb tápanyagfelvétel idején képződött, lazább 

szövetekből áll, a nyáron létrejött „őszi”vagy kései pászta ennél tömörebb. A sugármetszeten az évgyűrűk párhuzamos 

vonalakként, a húrmetszeten parabolikus vagy szabálytalan görbékként látszanak. A trópusi fafajoknak nincsenek 

évgyűrűik, de a csapadékosabb és szárazabb időszakok váltakozása gyakran azokhoz hasonló növekedési zónákat hoz 

létre. 

 Edények, tracheák vagy pórusok. Ha szemmel látható méretűek, akkor a bütümetszeten apró likacsokként, a sugár- és 

húrmetszeten finom hosszirányú karcok, árkok formájában jelentkeznek. Az edényeket gyakran tilliszekvagy színes 

mézgaanyagok töltik ki. Állhatnak egyesével,ikerpórust vagy likacssugarat alkotva. Ha a korai pászta edényei feltűnően 

nagyobb átmérőjűek, mint a kései pásztáé, akkor likacsgyűrűt alkotnak. Ilyenkor gyűrűs likacsú, ellenkező esetben szórt 

likacsú fáról beszélünk. Az edények gyakran túl kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel láthassuk őket. 

 Gyantajáratok: A gyanta vízben oldhatatlan, amorf váladékanyag, és általában a sejteken 

kívüligyantajáratokban található. A bütümetszeten ezek apró pontok, többnyire a kései pásztában. A gyantatáskatöbb 

gyantajárat összeolvadásával, a szövetek feloldódásával alakul ki az évgyűrűvel párhuzamosan – szélessége néhány 

milliméter, hossza több centiméter lehet. 

 Bélsugarak: Ha szemmel látható méretűek, akkor a keresztmetszeten a középpontból sugárszerűen szétágazó finom 

vonalaknak látjuk őket, a sugármetszeten fényes, vonalas, a rostirányra merőleges csíkos rajzolatokként, kisebb vagy 

nagyobb bélsugártükrökként, a húrmetszeten orsó alakú rövid vonalkákként. Színük a fa alapszínénél világosabb, vele 

azonos, vagy sötétebb is lehet. Állhatnak egyedül vagy halmozottan, az évgyűrűk határán megvastagodhatnak. 

 Parenchimák: A környező szöveteknél világosabb színükkel különülhetnek el a bütümetszeten. Különböző helyeken, 

sokféle elrendezésben csoportosulhatnak. 

 Geszt és szíjács: Az élő fa növekedése során a belül elhelyezkedő évgyűrűk szöveteit fokozatosan kikapcsolja az 

életműködésből. Ezekbe a szövetekbe tartósító anyagok, lignin, fagumi, csersav, festékanyag, ásványi sók épülnek be, és 

kizárólag mechanikai, tartó funkciójuk marad meg. A fatestnek ez a része ageszt. Az ezt körülvevő, a kéregig tartó, a fa 

életfolyamataiban még részt vevő szövetek összessége a szíjács. A geszt legtöbbször sötétebb, mint a szíjács; 

határvonaluk általában egy évgyűrű, a két rész átmenete lehet éles vagy fokozatos. A geszt kiterjedése az egyes fafajokra 

jellemző tulajdonság. A kitermelt faanyagban a geszthez hasonlóan nyilván a szíjács is elhal, de mivel ebbe nem épülnek 

be a gesztet tartóssá tevő anyagok, faanyagként a szíjács illetve a széles szíjácsú fák gyakran gyengébb minőségűek, mint 

a geszt, a széles gesztű fák. 

 Miért ilyen a fa hazánkban, és milyen a trópusi égövön: 

Fák típusait és milyenségét az éghajlati tényezők és a talajadottságok befolyásolják.  

Megkülönböztetünk lombos és tűlevelű fákat, trópusi fákat és egyszikű fákat. 

A trópusi fafajok szövete nem tér el lényegesen a mérsékelt égövi fákétól, de néhány különbség azért megfigyelhető: 

 A trópusi fák felépítése egyenletesebb, mivel a trópusi éghajlaton a fa viszonylag folyamatosan, megszakítás 

nélkül fejlődik, így nem alakulnak ki benne évgyűrűk, eltérő mechanikai tulajdonságú zónák. 

 A mérsékelt égövi szórt likacsú fák pórusainak átmérője általában kicsi, míg a trópusi szórt likacsú fák pórusai 

gyakran nagyok. 

 A trópusi fafajok szövetében sok a parenchima – esetenként a fa tömegének nagyobbik fele is lehet. A 

felhasználása során ez akkor lehet kényelmetlen, ha ezek a vékony falú sejtek csomókba rendeződve itt-ott 

meggyengítik a fa struktúráját. 

 A trópusi fákban gyakoriak a gyantajáratok, a latex- és kaucsukjáratok; ezek gyakran táskákat alkotnak. 

Az egyszikűek osztályában is találhatók fás növények: bambuszok, pálmafélék. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rs%C3%A9kelt_%C3%B6v
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vszak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amorf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geszt_(botanika)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADj%C3%A1cs
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4. A fa mikroszkópikus felépítése 

 A növényi sejt 

 élő sejtalkotók: sejtmag, színtestek, sejt szervecskék, sejtplazma 

 élettelen sejtalkotók: zárványok, sejtfal, sejtüreg, sejtnedv 

 A sejtfal felépítése 

 elsődleges /tiszta cellulóz/ 

 másodlagos 

 harmadlagos 

 A sejtek alakja  

 parenchim kocka sejtek szilárdít, osztódó szövetek, raktározók 

 prozenchim sejtek hosszúkásak szállító szilárdító 

 A fában található sejt módosulatok 

 trachea= több sejt összeállásából és a sejtfal felszívódásából nagy üregű edények, vizet és tápanyagot szállít 

 tracheida= vízszállításra módosult egy db sejt, hossza megnyúlt, kialakulása után a sejtplazma elhal 

 farost=vastagodott falu, elhalt sejt. Szűk üregű sejt szilárdító szerepe van 

 faparenchima= kész tápanyagot szállító és raktározó sejt, nagy üregű vékonyfalú, sok fehérjét tartalmaz, így a gombák 

kedvenc sejttípusa 

 bélsugár=parenchimatikus sejt, vékony fallal, a keresztirányú szállítást és raktározást végzi 

    
Tűlevelű fafajok anyagának képe: 

1. Bő üregű tracheidák 

2. Szűk üregű tracheidák 

3. Keresztparenchimák 

Q bütümetszet 

R sugárirányú metszet 

T érintőirányú metszet 

 

Lombosfafajok anyagának képe: 

1. Keresztparenchimák 

2. Hosszparenchimák 

3. Trachea 

4. Szkleranchima 

Q bütümetszet 

R sugárirányú metszet 

T érintőirányú metszet 

 A víz a sejtüregekben és a sejtfalban 

5. A faanyag vegyületei 

 cellulóz n=1000 kristályos láncmolekula 

 hemi-cellulóz n~500 amorf molekula 

 lignin amorf alakú molekula, mely a teljes cellulóz és hemicellulóz váz után épül be = lignifikáció, elfásodás 

 gyanta = terpentinben oldott kolofónium, gyantajáratokban, gyantatáskákban, az un epitél sejtek állítják elő őket 

 csersav = növényi polifenol, mely kicsapja a fehérjéket C14H10O9 Víz+vas = folt 

6. A faanyag szövetei 

 osztodó szövetek = kambium és csúcsmerisztémák 

 szállító szövetek 

 raktározó szövetek = bélsugár 

 védőszövetek = bőrszövetek és szilárdító szövetek 

7. A fa fizikai tulajdonságai 

 Szag: A fák gyakran szagosak, illatosak, elsősorban azok, amelyek illóolajokban gazdag gyantaféléket, balzsamokat 

tartalmaznak. A frissen termelt, frissen megmunkált fa szaga erősebb; idővel teljesen el is tűnhet: ez okozza például az 

erdeifenyő faanyagát feldolgozó asztalosműhelyek, vagy akár a frissen vágott karácsonyfa jellemző gyantaillatát. Szaguk 

miatt egyes fafajok bizonyos – főleg élelmiszeripari – termékek tárolására nem alkalmasak. Más esetekben tudatosan 

használják fel a fa illatát, például a kubai szivarok hagyományos csomagolásakor a cedrela, „szivarláda-fa” dobozoknál a 

szivar aromájának gazdagítására. A valódi cédrusfából készült szekrények, fiókok állítólag távol tartják a ruhamolyokat. Az 

illatos kámforfa valaha az árnyékszékek komfortját emelte. A fából nyerhető illatanyagokat, mint amilyen a szantálfaolaj, a 

kozmetikai ipar hasznosítja. Egyes trópusi fafajok aromatikus pora, illóanyagai nyálkahártya-gyulladást, bőrgyulladást, 

fejfájást, hányingert okozhatnak. Illatos fák: cédrus, ciprus, rio paliszander, cedrela, guajakfa. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cedrela
http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9drus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruhamoly
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1mforfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szant%C3%A1lfaolaj
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9drus_(faanyag)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciprus_(faanyag)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_paliszander
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cedrela
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guajakfa


4 

 

 Szín: Amikor a fa színéről beszélünk, valójában egy sokrétű, összetett jelenségről van szó. A fa durva- és finomszerkezete 

bonyolult, a különböző irányú metszeteken teljesen eltérő képet mutat, ráadásul a fény nem közvetlenül a fa felszínéről 

verődik vissza, hanem kis mértékben behatol a fa anyagába, ahol a különböző faelemek eltérő módon hatnak rá. A finom 

pórusok lágy, selymes hatásúak a fény szóródása miatt, a bélsugarak viszont gyakran kis tükrökként verik vissza a fényt, 

kristályos csillogást adva a felületnek. A fa színe, fénye, megjelenése ezért nagyban függ a megvilágítás irányától is. De 

éppen ez a gazdagság, változékonyság adja a fa különleges szépségét, varázsát, ami értékes használati tárgyak, bútorok, 

szobrok, hangszerek készítésekor kap jelentőséget. A különböző fajhoz, alfajhoz tartozó, különböző helyeken termett fák 

színskálája a majdnem fehértől a sárgán, narancssárgán, barnán, szürkén, vörösön, ibolyaszínen át egészen a feketéig terjed. 

Ebből a trópusi fafajok mutatnak különösen nagy színgazdagságot, szinte csak a tiszta kék és az élénk zöld hiányzik a 

palettáról. Általában a gesztnek van sötétebb, tüzesebb színe, a szíjács legtöbbször világosabb, szürkésebb. Ha a fának eltérő 

színű, árnyalatú évgyűrűhatárai vagy növekedési zónái vannak, azok a fa különböző metszetű felületein jellegzetes 

erezetként, rajzolatként jelentkeznek. Egyes faanyagokban a farostok irányeltérései a megvilágítás irányától függően 

fényesebb és sötétebb területekből álló dekoratív mintázatot eredményeznek. A fa színe hőkezeléssel, gőzöléssel sötétebbé, 

melegebbé, a rostok telítésével mélyebbé tehető, pácokkal, színezékekkel teljesen meg is változtatható. A fa levegővel, 

fénnyel érintkező felületei idővel sötétednek, szürkülnek vagy fakulnak. Élénk színű fák: bukszus (sárga), paduk (narancs, 

vörös), amarantfa (bíbor). Fekete fák: ébenfa, grenadilfa. 

 Szigetelőképesség: 

 Hő: A fa üreges szerkezete miatt rossz hővezető, tehát jó hőszigetelő, különösen a kis sűrűségű, vékony sejtfalakból 

felépülő anyag. A hőszigetelés rostokra merőlegesen kb. kétszer jobb, mint rostirányban, és többszöröse a tömör 

tégláénak. Ilyen jellegű felhasználásának határt szab, hogy 100 °C fölötti hőmérsékleteken a fában visszafordíthatatlan 

kémiai átalakulások kezdődnek, még magasabb hőmérsékleten pedig meggyullad. Alacsony hővezető 

képessége eredményezi többek között a fa otthonos, meleg tapintását is. 

 Elektromosság: A teljesen száraz fa elektromos szigetelő, de minél nedvesebb, annál jobban vezeti az áramot. Ez 

teszi lehetővé a fa nedvességtartalmának elektromos áram segítségével történő meghatározását is. A fa tartalmi 

anyagai, rostszerkezete is befolyással van vezetőképességére. 

 Hang: A fa hangelnyelő képessége jobb, mint mondjuk a betoné vagy a tégláé, ennek ellenére a tapasztalat szerint a 

fa födémek, lépcsők jobban továbbítják a lépészajokat, mint a más anyagokból készültek. Ezekben az esetekben a fa 

rugalmas, ugyanakkor könnyű anyagában létrejövő hajlítási hullámok vezetik, sugározzák a hangot. A faanyagnak ez 

a tulajdonsága teszi azt is lehetővé, hogy hangszerek hangsugárzó alkatrésze, rezonánsa, és sokféle idiofon 

hangszer készülhessen belőle. Jó hőszigetelő: abachi 

 Sűrűség: Mivel a fa higroszkópos anyag, sűrűsége erősen függ a nedvességtartalmától, ezért fontos tudnunk, hogy egy adott 

érték egy nyers, azaz élőnedves anyagra, légszáraz (12%–18% nedvességtartalmú) vagy egy abszolút száraz anyagra 

vonatkozik-e. Így például egy bizonyos faféleségből 1 tonna abszolút száraz tömeg nagyobb térfogatot, nagyobb mennyiséget 

képvisel, mint 1 tonna légszáraz. A fafajok sűrűségének nagy különbségeit nem anyaguk különbözősége okozza, hanem 

anatómiai sokféleségük – elsősorban pórusosságuk, a beléjük zárt levegő mennyiségének különbözősége. A fa sűrűsége 

nemcsak a fajtól függ, de a fa termőhelyétől, annak éghajlatától is, és egyazon fatesten belül is változhat. 

 Nedvesség: A friss, élőnedves fában a víz kétféle módon van jelen: a sejtüregekben szabad, cseppfolyós alakban, illetve a 

sejtfalak molekulái között megkötött formában. A fa száradásakor először a sejtüregekben található víz távozik el, ekkor a 

fa tömege, sűrűsége csökken, de mechanikai tulajdonságai nem változnak számottevően. E folyamat végén már csak a fa 

rostjai tartalmaznak vizet: ezt az állapotot rosttelítettségi pontnak nevezzük. Mérsékelt égövi fáknál ez a pont 25–30% 

nedvességtartalmat jelent, trópusi fák esetén tágabb határok között, 14–60% között lehet. Ez után a további száradás már a 

fa mechanikai tulajdonságaira is erősen kihat, innentől kezdve a fa zsugorodik, ugyanakkor keményebbé, nehezebben 

megmunkálhatóvá válik. A száraz fa nedvesebb légköri viszonyok közé kerülve vagy vízbe merítve viszont újra nedvességet 

vesz fel, amíg a nedvességi egyensúly a fa és környezete között helyre nem áll. Eközben a fa dagad. Ez az alakváltozás a fa 

anizotróp jellegéből adódóan különböző irányokban más és más mértékű. A zsugorodás és a dagadás a legkisebb a fa 

rostjainak irányában (0,1–0,6%), arra merőlegesen sugárirányban jóval nagyobb (3–8%), és legnagyobb húrirányban, az 

érintők irányában (5–18%). A fa dagadásakor fellépő erők hatalmasak lehetnek, felületegységre vetítve elérhetik a 10 000 

N/cm² nagyságrendet is. A különböző irányú elmozdulások eltérő mértéke az anyagban feszültségeket kelt, bizonyos 

esetekben deformációt – vetemedést, repedést stb. – okozhat. Ezt csak szakszerű kezeléssel, tárolással lehet megelőzni. A fa 

zsugorodásának és dagadásának, vagy ellenkezőleg: használat közbeni stabilitásának mértéke fafajonként változó, a 

felhasználhatóság szempontjából lényeges tulajdonság. 

 Nedvességtartalom [u]:  u = (mn - m0) / m0 ∙ 100 = mv / m0 ∙ 100 

 Bruttó fanedvesség: [ubr]:  ubr = (mn - m0) / mn ∙ 100 = mv / (mv + m0) ∙ 100 

 Két nedvesség kapcsolata:  u = ubr / 1 – 0,01 ∙ ubr;  ubr = u / 1 + 0,01 ∙ u 

 Szárazanyag tartalom:  Sz = m0 / mn 

Nedvességtartalmi fokozatok: 

Határérték: abszolút száraz (u=0); rosttelítettségi pont (átlagosan u=30%); abszolút nedves (u=umax) 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bukszus_(faanyag)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paduk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amarantfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89benf%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grenadilfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91vezet%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet-vezet%C3%A9si_t%C3%A9nyez%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet-vezet%C3%A9si_t%C3%A9nyez%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rezon%C3%A1ns
http://hu.wikipedia.org/wiki/Idiofon_hangszerek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Idiofon_hangszerek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Abachi
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Megnevezés Nedvességtartalom [%] 

Abszolút száraz 0 

Túlszárított 6 

Szobaszáraz 8 

Légszáraz 12 

Légnedves 18 

Félszáraz 25 

Rosttelítettségi állapot ~30 

Félnedves 50 

Élő nedves ~89 

Abszolút nedves ~138 

 Fűtőképesség: A fa elégetésekor hő fejlődik. Ez a tulajdonság a fűtőképesség, mértéke a fűtőérték. Mennyiségi fűtőérték – 

a faanyag teljes elégetése során nyert hőmennyiség. A gyakorlatban ez a fontosabb érték. Minőségi fűtőérték – a legmagasabb 

hőfok, amit a fa elégetésekor keletkezik. Minél gyorsabban ég a fa, annál nagyobb a minőségi fűtőértéke, pl. fenyők. A fa 

gyúlékonyságát szerkezeti felépítése és fizikai tulajdonságai befolyásolják. A sűrű szövetű fa könnyebben gyullad, mint a 

laza szövetű. A gyúlékonyság és a hővezető képesség között egyenes összefüggés van, a könnyen melegedő anyag 

könnyebben is gyullad, így a fenyők az illóolajok miatt alacsonyabb hőfokon gyulladnak meg. (A fenyők elégetésekor 

porózus szén keletkezik, és égése során erősen kormoz,  a vastag falú sejtek gátolják az égéskor keletkező gázok eltávozását, 

és az oxigénhez jutást). A lágy lombos fák a sok levegőtartalmuk miatt, könnyen ellobbannak, hirtelen nagy meleget 

fejlesztenek, ami gyorsan el is illan, ezért nem jó tűzifák. A gyűrűslikacsúak fái lassan égnek, mivel a kései pászta és a 

gesztesítő anyagok lassítják az égést. A cser különösen lassan ég. A fontos, hogy az égő fa minél hosszabb ideig melegítsen. 

A keletkezett hőfok nagyságát az égő felület nagysága döntően befolyásolja. Így a nagyobb darab tűzifa hosszabb ideig 

melegít. Ha a fát melegítik 105 °C-on kezd bomlani, 200 °C-on a bomlás felgyorsul, 225-260 °C-on eléri a 

lobbanáspontot,  260-290 °C-on meggyulladnak az éghető gázok. Fenyők 300 °C-on, lombos fák 600 °C-on gyulladnak meg. 

A meggyulladás hatására víz párolog el, ennek gyorsasága fafajonként változó. 

 Keménység: A faanyag egyik legfontosabb, a mindennapokban legtöbbször emlegetett tulajdonsága a keménysége. E 

sajátosság alapján különböztetünk meg puha- és keményfát, lágy- és keménylombos anyagot (kemény-körömmel alig 

benyomható; lágy-körömmel benyomható lombos; puha-fenyő). Keménységnek azt az ellenállást nevezzük, amelyet az 

anyag egy másik test behatolásával szemben kifejt. A különböző fafajok anyaga különböző keménységű lehet, de a sűrűség 

és a keménység között – azonos nedvességtartalom esetén – szoros összefüggés van. Ugyanabban a fatestben a geszt 

keményebb a szíjácsnál, mérsékelt égövi fák évgyűrűiben a kései pászta keményebb, mint a korai. A rostiránnyal 

párhuzamosan mért keménység nagyobb, legalább kétszer akkora, mint a rostirányra merőleges. A keménység nagyban 

befolyásolja a szilárdságot, a kopásállóságot és a megmunkálhatóságot. Meghatározásának egyik ismert eljárása a Brinell-

féle módszer. Brinell-keménység mérésekor 10 mm átmérőjű golyót nyomnak adott nagyságú erővel a fatestbe, a 

keménységre az így okozott horpadás átmérőjéből lehet következtetni. Fa esetén leggyakoribb mértékegysége a MPa. A 

Janka-féle eljárás – ami kimondottan faanyagok keménységét méri – ennek fordítottja: egy 11,28 mm-es, átmérője feléig az 

anyagba benyomott golyó mindig 1 cm² felületre hat. Az ekkora benyomódáshoz szükséges erő adja meg közvetlenül a 

Janka-keménység mérőszámát. A fával dolgozó mesteremberek munkájuk során a fa keménységét ezekhez hasonló módon 

becsülik meg: hüvelykujjuk körmét megpróbálják az anyagba mélyeszteni, és ha semmilyen, vagy csak alig észrevehető 

nyom marad a felületen, akkor keményfáról, máskülönben a nyom mélységétől függően közepes keménységű, illetve 

puhafáról van szó. 

 Kopásállóság: Ez leginkább csak parketták és külső burkolatokra jellemző. 

 Szilárdság: 

 Nyomószilárdság: A nyomással szembeni ellenállás. A fa rostjaival párhuzamosan mért nyomószilárdság a rostokra 

merőleges érték akár tízszerese is lehet. Legalacsonyabb a lágylombos, közepes a fenyőfélék, legmagasabb a 

keménylombos fák nyomószilárdsága. A nedvességtartalom 1%-os növekedése a nyomószilárdságot 4–6%-kal 

csökkenti. 

 Húzószilárdság: A húzással szembeni ellenállás. Rostirányban értéke rendszerint nagyobb, mint a megfelelő 

nyomószilárdságé (néha kétszer akkora is lehet), a rostokra merőlegesen viszont nagyon kicsi. A gyakorlatban főleg 

ez utóbbi körülményt fontos figyelembe venni: ezért van, hogy a fa bizonyos igénybevételeknél, száradáskor gyakran 

megreped, hasad. A nedvességtartalom 1%-os növekedése a húzószilárdságot kb. 3%-kal csökkenti. 

 Hajlítószilárdság: Hosszúkás formájú test ellenállása a hossztengelyére merőlegesen ható hajlító erővel szemben. A 

hajlítás a faanyag egyik – a hajlító erő hatására homorúvá váló – oldalán nyomott, a másik oldalán húzott övet alakít 

ki. A két öv közötti semleges vonal a terhelés növelésével a húzott oldal felé tolódik el, emiatt a húzófeszültség a 

szélső rostokban rohamosan nő. A fa legtöbbször a húzott övben törik, szakad el. A fa hajlítószilárdsága nagyon jó, 

ha a rostirány hosszanti, különben gyenge. Értéke függ a fa keménységétől, nyomó- és húzószilárdságától. Rontja, ha 

a fa göcsös, egyenetlen, ha rostszerkezete nem hosszirányú, főleg akkor, ha ezek a rontó tényezők a legnagyobb hajlító 

nyomaték helyén vagy annak a közelében és a legkülső, nyomott vagy húzott rétegben fordulnak elő. A 

nedvességtartalom 1%-os növekedése mintegy 4%-kal csökkenti a hajlítószilárdságot. 

 Nyírószilárdság: A nyíróerő hatására keletkező ellenállás (feszültség) az elnyíródás pillanatában a nyíróerő síkjában 

lévő keresztmetszetben. Értéke a rostokra merőlegesen három-négyszer nagyobb, mint azokkal párhuzamosan. 

 Ütő hajlító szilárdság: Dinamikai szilárdság. 

 Szeg és csavarállóság: Szerkezetek építéséhez fontos tudni eme tényezőket. Szegezni vagy csavarozni bütü felületre tilos, 

mivel kihúzódásra hajlamos felület. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Brinell-kem%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Janka-kem%C3%A9nys%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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 Tartósság: A fa tartóssága határozza meg, hogy mennyi ideig képes ellenállni a környezet romboló hatásainak, meddig tud 

rendeltetésének megfelelni. Ez a tulajdonság az években kifejezett használati időtartammal jellemezhető. A tartósságot 

egyrészt a fa belső tulajdonságai, másrészt a környezet, a felhasználás helyén uralkodó viszonyok határozzák meg. A fa 

természetes tartósságára sűrűségéből, a sejtjeinek tápanyagtartalmából, gesztjének színéből, gyanta- és csersavtartalmából 

következtethetünk. Egy fajon belül legtöbbször a nagyobb sűrűségű anyag a tartósabb, de általában jellemző, hogy a kis és 

közepes sűrűségű lombos fafajok többsége nem rendelkezik nagy ellenálló képességgel. A farontó gombák, rovarok számára 

a vonzerőt elsősorban a sejtekben található fehérjék, cukrok, keményítő jelentik, ezek mennyisége nagyban befolyásolja a fa 

élettartamát. A szíjács ilyen szempontból veszélyeztetettebb, mint a geszt. A geszt színét a belerakódott tartósító hatású festő- 

és cserzőanyagok határozzák meg, ezért elmondható, hogy a sötétebb geszt általában ellenállóbb. A sejttartalom minősége 

és mennyisége az évszakokkal változik, a télen kitermelt faanyag e szempontból állítólag kedvezőbb. A fában megszilárduló 

gyanták és a csersavtartalom növelik a fa tartósságát. A külső, környezeti tényezők lehetnek fizikai, kémiai természetűek, 

ilyen például a légkör oxigénjének korróziós hatása, a cellulózoxidáció, vagy a napfény ultraibolya sugárzása általi roncsolás, 

melyek következtében a felület színe szürkül vagy halványul, az anyag rugalmassága csökken, rideg, törékeny lesz. 

A biológiai károsítók –baktériumok, farontó gombák, rovarok, tengeri állatok – okozta meghibásodásokat a 

faanyag betegségeinek nevezzük. Állandóan száraz helyen minden fafaj eléggé tartós. A nedvesség a farontó gombák egyik 

életfeltétele, de víz alatt a másik fontos életelemük, az oxigén hiányzik; emiatt az állandóan víz alatt lévő fa szintén sokáig 

használható marad. A fa élettartama szempontjából a legrosszabb, ha a nedvesség és a szárazság váltakozik, vagy ha 

állandóan nagyon nedves levegő veszi körül. Tartós fák: tölgyek, vörösfenyő, guajakfa. 

 Fahibák: Fahibák a faanyag fajra jellemző alakjától, anatómiai szerkezetétől, színétől való eltérések. Általában a 

felhasználás szempontjából hátrányosak, de egyes fahibák esztétikai értelemben előnyösek is lehetnek, például a hullámos 

rostúság vagy a csomorosság. 

 Alaki hibák: a sudarlósság, tővastagodás, ormósság, görbeség, villásnövés, ovalitás. 

 Felépítési hibák: a nyomott- és húzottfa, évgyűrűtorzulás, hullámos rostúság, egyenlőtlen évgyűrűszélesség, 

csavartrostúság, csavarodott növés, csomorosság, göcsösség, gyantatáska, elgyantásodás. 

 Szöveti elváltozások: rendellenes gesztképződés, álgeszt, fagy-álgeszt, kettős szíjács, fagyléc, fagyrepedések. 

 Térfogatváltozás okozta hibák: repedés, vetemedés. 

 Növényi károkozók: baktériumok, farontó gombák okozta felületi elszíneződés, kékülés, fülledés, korhadás, a 

fagyöngyfélék kártétele, a rovarok kártételei. 

 Állati károkozók: cincérek, szú, kopogóbogarak, szijácsbogár, csuklyásbogár, emlősök 

 Emberi okozta károk: szárítás, tárolás, direkt károk 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ultraibolya_sug%C3%A1rz%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guajakfa
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Fa építészeti tulajdonságai: 

1. A fa mint építőelem 

 Építési fa: keményfa, puhafa (tölgy, fenyő, ritkán bükk is) 

 Felhasználási területek: 

 Ácsmunkák során teherhordó szerkezetek: (cölöpalapok), oszlopok, gerendák, falak, födémek, fedélszerkezetek, 

 Asztalosmunkák keretében: nyílászárók, falburkolatok, lépcsők, fapadlók, parketták, kerítések, 

 Hőszigetelő anyagok: cementkötésű fagyapot, farost, 

 Építési segédszerkezetek körében: munkaállványok, alátámasztó és mintaállványzatok, zsaluzatok készítésére. 

 Faanyag előnyei: A fa megújuló nyersanyag, mely a legjobb ökológiai mutatókkal rendelkezik, és energiatakarékosan 

munkálható meg. Könnyű, kitűnő a szilárdsága, kicsi a hőtágulási együtthatója, nagy az ellenálló képessége és nagyon jók a 

szigetelési tulajdonságai – ezek együtt garantálják a magas élettartamot, a gazdag formaválasztékot, a kezelhetőséget és a 

gazdaságosságot. A mintázata széppé és kifejezővé teszi. Ez a természetes alapanyag kellemes klímát biztosít a helységnek, 

és otthonosságot, kényelmet sugároz. A fa ablakok a berendezés részei, hozzájárulva a komfort-érzés kialakulásához.   

 Faanyag hátrányai: Inhomogén és anizotrop jellegéből következően a fizikai és mechanikai tulajdonságai egyenlőtlenek, így 

a faanyag – a szilárdsági tulajdonságok szórásától és a különböző fizikai és növekedési tényezőktől függően is – nem mindig 

használható ki megfelelően. A nedvességváltozás hatására a fa zsugorodik, ill. megdagad; ez a méretváltozás a három 

anatómiai főirányban, a rost-, sugár- és húrirányban különböző mértékű, ami gyakran hátrányos (a fa dolgozik). A fa minden 

égésgátló szer alkalmazása ellenére is éghető anyag, és teljes lángmentesítése igen költséges; a tűz és a magas hőmérséklet 

hatásai vegyszerekkel és építéstechnikai módszerekkel csökkenthetők. Gyakran gondot okoz a faanyag gomba- és 

rovarkárosítások iránti fogékonysága; a védekezés elmulasztása jóvátehetetlen hibákat okozhat.  

 Szerkezet megvédése: előzetes favédelem (merítés, ecsetelés), utólagos favédelem (felületi kezelés, mélyvédelem). 

Védekezni kell tűz, rovar és gombakárok ellen. 

2. A fa mint alaptest 

 Cölöpalapok: Kialakításukat az ábra mutatja: 

 
 Előkezelés: szárítás, víz elleni szigetelés (faszén- vagy kőszén kátrány), faanyagvédő szer 

 Kivitelezés: cölöpverés (hidraulikus vagy diesel üzemű verőgépekkel), fúrás 

3.  Fafödémekről általában 

 Fafödémek elemei: födémgerenda, polctartó, sorkötő, kiváltó gerenda, ászok gerenda, mestergerenda 

 Födémek csoportosítása 

 Csapos gerendafödém: Ellentétes oldalain lemetszett oldalú és középen félbevágott fa gerendákból, íves oldalaikkal felfelé 

egymás mellé fektetve készítették. A födémet építéskor helyezték el a falon, így belső állványul szolgálhatott. A födémre 

tipikusan feltöltés, vakgerendázat, vakpadló és parketta került. A gerendák vastagsága 4,5 m-ig 16-18 cm, 6 m-ig 8-22 cm, 

6,5 m fesztávig pedig 21-25 cm minimális értékben állapították meg, kb. 3:2 gerendamagasság:szélesség arány esetén. 

 
  - fesztáv: 5 – 6,5m között, 16-25cm gerendamagassággal, a:b ~ 3:2 

 Pórfödém: Egymástól 0,8-1 m-re elhúzott gerendákból és rajtuk lévő két soros fa deszkázatból  és agyagrétegből áll. A 

gerendák magassága 4,5 m fesztávig 13-15 cm, 6 m fesztávig pedig 16-18 cm. 
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 Borított fafödém: Alulról is bedeszkázott födémgerendázat. Fesztáv méretei hasonlóak a pórfödéméhez. Úgy gondolták, 

hogy a födém alsó és felső síkja közötti légrés, kiszellőztetve alkalmas a felső tér szárazon tartására. 

 
 Közbetoldott fafödém: Gerendára két oldalt tartót rögzítünk, amihez felrögzítjük a lécezést. Díszítés céljából a 

gerendaközök tükrösek is lehettek. Fesztáv méretei hasonlóak a pórfödéméhez. 

 
 Vakgerendás borított födém: Előnyei, hogy az alsó mennyezet külön merevítve van, tűzvédelem jobb, födémbe elrejthetők 

a vezetékek és hangszigetelő képessége jó. 

 
 Pólyás fafödémek: félpólyás, egészpólyás, pólyásfödém (szalmafonatokkal burkolt karók) 

 
 Béléstestes fafödémek: Rájöttek az együttdolgozás fontosságára, felbeton hasznosságár, továbbá a túlzott lehajlásra. 

 
 Falfekvések és falcsatlakozások hibalehetőségei: 

 Gerendavég a falban - befülledés ellen légréssel beépítve: 

 
 Tető átszellőztetése – nagy elállás az eresznél és az oromnál: 

 
  



9 

 

 Lábazat kiemelése a térszint fölé, és a fal síkbeli előállítása: 

 
 Kültéri oszlop csatlakozásai a padlóburkolathoz acél szerelvénnyel: 

 

4. Fafödémek föbb mérete, méretezésük 

 Általában tartották az 5:7 vagy 4:7 gerendaarányt, kivétel csapos 3:2 

 Pallók esetében 1:2 

 Általános födémteher 150 kg/cm2 

 Jól bevált képlet („h” gerendamagasság, lakóházi teher, 1m-es gerendakiosztás) h = 16+2∙L (L-áthidalás) 

 Gerendaszélesség a fenti arány szerint, vagy h – 5 cm 

 P = S*k*W/L 

5. Mai, korszerű fafödémek 

 Borított pallófödém 

 
 Borított / látszó gerendafödém 

 
 Rönk- és gerendaházak látszó födémei 

6. Fedélszékek 

 Történelmi áttekintés: 

 Középkor: csapadékos meleg időre; hajóépítés tapasztalatait hasznosítva; bárdolt elemek; természetes ívek és formák; 

alul nyitott; nagy ívvel merevítve; fém nélküli kapcsolatok; megfogott falkoronák. 

 Középkor után: csökkenő hőmérséklethez; egyszerűbb csomópontok; fűrészelt elemek; természetes ívek és formák; 

alul zárt, padlásos; fémes kapcsolatok; több alapforma. 

 Tetőalak: figyelni kell a kiközepelésre: hézagokat kerülni kell, mert hózug keletkezhet. 

 Jellemzők: 

 Fesztávok: 4-6 m – üres fedélszék; 6-18 m – állószékes 

 Statikai modellek: üres, torokgerendás 

 Túlmerevítés jellemző a számítások híján 
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7. Hagyományos fedélszékek főbb elemei (pdf) 

 A fedélidom elemei: 

 Fedélidom: egy adott épület tetőfelületeinek együttese. 

 Tetőfelület: a fedélidomnak a csapadék, a nap és a szél hatásának kitett felülete. 

 Gerinc: a két tetőfelület metszésvonala, ha e felületek egymással bezárt belső szöge 180°-nál kisebb. 

 Szegély: a tető és a határoló falfelület metszésvonala. 

 Csúcs: több gerincvonal találkozási pontja. 

 Tetőtér: a tetőfelületek, valamint a padlásfödém által határolt tér. 

 A tető szerkezeti elemei: 

 Lécezés: a héjazat elemeinek hordására szolgáló, fedésfajtánként meghatározott távolságokban a szaruzatra szegezett 

vízszintes helyzetű lécek sora. 

 Deszkázat: a szaruzatra vagy a héjazati szelemensorra felszegezett deszkák sora. 

 Héjazati szelemensor: nagyméretű héjazati elemeket hordó, a héjazati elem fajtája szerint meghatározott távolságokban 

tartóállásonként rögzített vízszintes gerendák sora. 

 Szaruzat: a tető hajlását meghatározó, az ereszvonalra merőleges, a lécezést, illetve deszkázatot hordó gerendák sora. 

 Szarufa: a szaruzat egyik gerendája. 

 Élszaru: a tetőgerincben lévő, a csonka szarukat kiváltó szarugerenda. 

 Vápaszaru, hajlatszaru: a hajlat síkjában lévő, a csonkaszarukat kiváltó szarugerenda. 

 Csonkaszaru vagy simulószaru: a tetőgerincnél vagy a hajlatnál lévő, nem teljes hosszúságú, az élszaruhoz vagy a 

hajlatszaruhoz illeszkedő szarugerenda. 

 Vízcsendesítő: a szarufa alsó végére szegezett, az eresz közelében a tetőhajlást csökkentő faelem. 

 Vihardeszka: a szaruzat padlástér fele eső síkjára szegezett, ferde helyzetű hosszirányú merevítést szolgáló deszka vagy 

palló. 

 Taréjfogó, taréjfogópár vagy kakasülő: az egymással kapcsolódó szarufapárokat a taréj közelében összekötő, vízszintes 

helyzetű deszka vagy deszkapár. 

 Torokgerenda: a fedélszékek szarufapárjait kitámasztó, vízszintes gerenda a szarufák lehajlásának megakadályozására. 

 Szelemen: a tetősíkkal párhuzamos, a szarufákat alátámasztó, hosszirányú merevítést adó, vízszintes helyzetű gerenda. 

 Talpszelemen: az eresznél a szarufák alsó megtámasztását biztosító szelemen. 

 Középszelemen vagy derékszelemen: a szarufákat a talp- és a taréjszelemenek között alátámasztó, a szaruzat lehajlását 

megakadályozó, a fedélszék jellegét meghatározó szerepű szelemen. 

 Taréjszelemen: a szarufákat a taréj alatt alátámasztó szelemen. 

 Taréjdeszka vagy- palló: a szarufákat a taréj alatt megtámasztó, taréjszelement pótló deszka vagy palló. 

 Állószelemen: olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak függőlegesek. 

 Dűltszelemen: olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak nem függőlegesek. 

 Fekvőszelemen: olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak vízszintesek. 

 Oszlop: nyomó vagy húzó igénybevételnek kitett, többnyire a szelemen vagy a vízszintes szerkezeti elem (gerenda) terhét 

hordozó szerkezeti elem. 

 Állóoszlop: függőleges helyzetű, az állószelement vagy a vízszintes gerendát alátámasztó, illetve tartó oszlop. 

 Dűlt oszlop: nem függőleges helyzetű, a dűltszelement alátámasztó oszlop. 

 Függesztő oszlop: alul nem támaszkodó, kizárólag húzott szerkezeti elem. 

 Mellszorító: a függesztőmű vízszintes, függőleges oszlopokhoz csatlakozó, nyomásra igénybevett szerkezeti eleme. 

 Dúc vagy támasz: az oszlop oldalirányú megtámasztására szolgáló, ferde, nyomásra igénybevett szerkezeti elem. 

 Könyökfa vagy karpánt: a szelemen szabad fesztávolságát csökkentő, az oszlopokra támaszkodó, ferde, nyomott 

szerkezeti elem. 

 Hónaljfa: az oszlopon a szelemen felfekvését kiszélesítő, ferde dúcszerű, rövidebb könyökfa. 

 Nyeregfa: a szelemen felfekvési felületét megnövelő vízszintes helyzetű gerenda. 

 Fogópár, cimborapár: két vízszintes helyzetű palló vagy gerenda, amelyek a szembenálló szarufákat, a szelemeneket és 

az oszlopokat összefogják. 

 Gáncsfa: teherhordó szerkezeti elemre külön felerősített, a terheket közvetítő, rövid gerenda-, palló-vagy deszkadarab. 

 Szék: a szaruzatot alátámasztó szerkezeti egység. 

 Állószék: állóoszloppal képzett szék. 

 Dűltszék: dűltoszloppal képzett szék. 

 Bakdúc: dűlt oszlopot megtámasztó dúc. 

 Kötőgerenda: olyan vízszintes tartógerenda, amely a szarufák oldalirányú szétcsúszását akadályozza meg és a 

fedélszerkezet terheit közvetíti az alatta lévő teherhordó szerkezeteknek. 

 Kötőgerenda-csonk vagy papucsfa: egyes szerkezeti elemek terheit a szilárd födémre közvetítő teherelosztó elem. 

 Fiókgerenda: a mellék szaruállások szarufáinak bekötésére szolgáló vízszintes gerendadarab, amely a fiókváltó 

gerendába csatlakozik. 

 Fiókkiváltó gerenda: a fiókgerendákra merőleges, azok terheit a kötőgerendának átadó vízszintes teherhordó elem. 

 Sárgerenda: a falazaton elhelyezett, a fedélszék terheit közvetítő vízszintes gerenda vagy palló. 
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 Homlokdeszka: ereszképzésre szolgáló, a kötő- és a fiókgerendák végére szögezett, közel függőleges síkban elhelyezett 

deszka. 

 Ereszdeszka: az ereszdeszkázat eleme. 

 Csüngőeresz vagy csüngőpárkány: a homlokzati síkon túlnyúló szarufákkal képzett eresz. 

 Gerendaeresz vagy gerendapárkány: a homlokzati síkból kinyúló kötő- és fiókgerendákkal, illetve a szarufákra 

erősített deszkákkal vagy lécekkel kialakított vízszintes felületű eresz. 

 Császárfa: sátor-vagy toronytetőnél a csúcs alatti oszlop, esetleg függesztőoszlop. 

 Szaruállás: a szarufák által meghatározott függőleges síkban elhelyezkedő szerkezeti egység. 

 Fő szaruállás: a fedélszerkezet azon keresztmetszete, amely a szelemenek alátámasztásának rendszerét meghatározza. 

 Mellék szaruállás: szelemennel alátámasztott szaruállás. 

 Csonka szaruállás: nem teljes keresztmetszetű szaruállás. 

 Fő szaruállásköz: két főszaruállás közötti távolság. 

 Szaruállásköz: a szomszédos szarufák tengelytávolsága. 

 Függesztőmű: olyan tartószerkezet, amelyben a kötőgerenda a függesztő oszlopon függ. A felkötések száma szerint 

egyszeres vagy kettős lehet. 

 Feszítőmű: olyan tartószerkezet, amelynél a vízszintes tartógerendát egy vagy több pontban alulról támasztó, fölfeszített 

dúc tartja. 

 Oromdeszka: nyereg- és félnyeregtetőknél az oromfalon túlnyúló tetősík lezárására a lécezéshez, a szarufához vagy a 

szelemenekhez szegezett deszka. 

 Fedélszerkezetek fogalmai: 

 Üres fedélszerkezet: közbenső alátámasztás nélküli, alul a vízszintes erők felvételére alkalmas szerkezettel összefogott, 

szarufapárokból álló, hosszirányban vihardeszkával merevített fedélszerkezet. 

 Torokgerendás fedélszerkezet: torokgerendával megtámasztott, alul a vízszintes erők felvételére alkalmas szerkezettel 

összefogott, szarufapárokból álló, hosszirányban vihardeszkával merevített fedélszerkezet. 

 Szelemenes fedélszerkezet: olyan fedélszerkezet, amelynél a szarufákat szelemenek támasztják alá. 

 Egy állószékes fedélszerkezet: gerinc alatt állószékkel alátámasztott szelemenes fedélszerkezet. 

 Két állószékes fedélszerkezet: két állószékkel alátámasztott szelemenes fedélszerkezet. 

 Két dűltszékes fedélszerkezet: két dűltszékkel alátámasztott szelemenes fedélszerkezet. 

 Bakdúcos fedélszerkezet: bakdúccal alátámasztott szelemenes fedélszerkezet. 

 Három állószékes fedélszerkezet: három állószékkel alátámasztott szelemenes fedélszerkezet. 

 Egyesített, gerendasoros vagy sűrűgerendás fedélszék: olyan fedélszerkezet, amelynek minden szaruállását 

kötőgerenda köti össze. A gerendázat egyúttal a födém tartó eleme is lehet (padlásfödémmel egybeépített tetőszerkezet). 

 Kötőgerendás fedélszerkezet: a padlásfödémtől független, a főállásban kötőgerendákkal összefogott fedélszerkezet. 

 Csonka kötőgerendás vagy papucsfás fedélszerkezet: a szilárd padlásfödémmel szerkezetileg összeépített 

fedélszerkezet, amelynél a kötőgerenda szerepét a födém tölti be. 

 Gyámolított fedélszerkezet: kötőgerendás, a padlásfödémtől független fedélszerkezet, amelynél a kötőgerendát a két 

szélső alátámasztási helyen felül is még alátámasztják. 

 Függesztőműves fedélszerkezet: kötőgerendás, a padlásfödémtől független fedélszerkezet, amelyben a kötőgerendát 

egy vagy két helyen függesztőoszlopra kötik az alátámasztás helyettesítésére. 

 Süllyesztett fedélszerkezet: olyan fedélszerkezet, amelynek egyes részei (pl. födém, kötőgerenda) az eresz szintje alatt 

helyezkednek el. 

 “Alulfeszített” szarufás fedélszerkezet: olyan fedélszerkezet, amelynél a szarufák lehajlását alul elhelyezett feszítő 

elem csökkenti. 

 Tömör vagy rácsostartós szaruállású fedélszerkezet: üres vagy taréjban megtámasztott fedélszerkezet, amelyben 

valamennyi szaruállás méretezett kapcsolatokkal készülő tömör vagy rácsostartó szerkezet. 

 Szelemensoros, tömör vagy rácsostartós fedélszerkezet: a héjazatot hordó szelemenek tömör vagy rácsos tartókra 

támaszkodnak. 

 Térbeli rácsos szaruzatú fedélszerkezet: olyan fedélszerkezet, melynek szaruzatát térbeli rácsos tartók alkotják. 

 Egyéb fogalmak: 

 Túlemelés: olyan szerkesztési módszer, amelynél a tartószerkezet alsó síkját a tervezett síkhoz a várható lehajlás 

mértékével magasabbra készítik. 

 Zsinórpad: vízszintes deszkázott felület, amelyen a felrajzolt valóságos méretű terv alapján a faalkatrészeket természetes 

nagyságban leszabják, megmunkálják és ideiglenesen összeépítik. 

 Lekötés: a faszerkezetek elemeinek leszabása és összeillesztése a zsinórpadon. 

 Kötésoldal: a faalkatrészek zsínórpad felöli oldala. 

 Pipafa: fedélszerkezeti elemek felhúzására, felemelésére használt konzolos kinyúlású gerenda. 
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 Tetőformák: 

 
Megjegyzés: Régen kiemelt szerepe volt a sárgerendának és a torokgerendának. Ma elsősorban állószékes szerkezetek épülnek, 

fogópárral merevítve. 

8. Fedélszékek fajtái 

 Üres: 

 
 Ollós: 

 
 Torokgerendás: 
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 Ferdedúcos / bakdúcos: 

 
 Állószékes: (kétállószékes) 

 
 Függesztőművek: 

 
 Feszítőművek: 

 
 Toronysisakok 
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9. Szerkesztési alapelvek régen 

 Talp és szék között 10-12 láb (3-4m) 

 Szék-taréj 8 láb (2 -3 m) 

 Dúctávolság a faltól 10-15 cm 

 Függesztési arányok (1:1, 3:4:3 illetve 1:1:1:1; 3:4:4:3) 

 Fesztávok - tetőszerkezet fajták kapcsolata 

 Torokgerenda max 4 m 

 Szarufahossz 

 Jellemző méretek (pdf) 

10. Mai tetőszerkezetek jellemzői 

 Üres és állószékes fedélszerkezetek 

 Torokgerenda helyett fogópár betétfával (merevítés) 

 Talpszelemen „J” rögzítő acélja helyett „I” acélt alkalmaznak fúrással és ragasztással 

11. Fakötések 

Ácskötések: a fakötések a rudak erőátadó összekapcsolását szolgálják. 

 Lapolások: 

 Gerendák toldására: a.1: párhuzamos; a.2: ferde; a.3: párhuzamos fogas; a.4: ferde fogas; a.5: ékelt fogas;  

 Azonos síkban fekvő, kereszteződő gerendák összekapcsolására: a.6: keresztlapolás; a.7: véglapolás; a.8: fecskefarkas 

véglapolás; a.9: saroklapolás 

 
 Rovások: Egymáson elhelyezkedő szelvények rögzítésére: b.1: átlós; b.2: feles; b.3: fecskefarkú; b.4: sarokrovás 

 
 Beeresztések: Függőleges vagy ferde rúdelemek vízszintesekhez kapcsolására: c.1: merőleges; c.2: egyszeres ferde; c.3: 

kettős ferde 

 
 

 Csapolások: Vízszintes és függőleges elemek elmozdulás-mentes kapcsolására: a.1: egyenes csap; a.2: bélcsap 

 
 Csapos beeresztések: Csap és beeresztés kombinációja, vízszintes és ferde rúdelemek kapcsolására: b.1: egyszeres; b.2: 

kétszeres 
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 Horgolások: Vízszintes gerendákra ráülő ferde rudak kapcsolására: c.1: egyszerű; c.2: fészkes; c.3: gerincszelemen és 

szarufák; c.4: gerincszelemen és szarufák 

 
 Szélesítések: d.1: egyenes; d.2: ékes tompa; d.3: hornyos; d.4: árok-eresztékes; e.1=d.1; e.2=d.4; e.3: zsindelypalánkolás; 

e.4: aljazott borítás 

 
 Toldások: Vízszintes, ferde és függőleges elemek összekapcsolására: f.: gerenda toldása tompa illesztéssel 

 
 Oszlopok, cölöpök toldása: g.1: tompa, vascsövek + kapcsok; g.2: acélabronccsal; g.3: keresztnyereg kötéssel; g.4: ollós-

csappal; g.5: ékes illesztésű ollós-csappal 

 
 Ácskötések értékelése: 

 jelentős keresztmetszet-gyengítést okoznak 

 acél kötőelemekre van szükség 

 erőjátékuk nem tiszta 

 erőtani méretezésük csak erős közelítéssel lehetséges 

 megépítésük fa- és munkaerő-pazarló 

 a korszerűsítés célja a hátrányok kiküszöbölése → mérnöki jellegű kötések kialakulása 

 Mérnöki kötések az EC szerint 

 Hevederes kapcsolatok (fa-fa, fa-falemez, fa-fémlemez) 

 Hengeres csapok 

 Szegezés, szeglemez  

 Facsavarok 

 Menetes szár 

 Tárcsák, gyűrűk 

12. Nem hagyományos tető-, tartószerkezetek 

 Fa rácsos tartók: 

 Előny: anyagtakarékos kialakítás 

 Hátrány: helyigényes (magas), esztétikai szempontok 

 Típusai: hagyományos; szöglemezes; DSB; trigonit; rácsos kiképzésű zsaluzó; egyéb síkbeli; térrács szerkezetű; 

virendeel rendszerű tartók. 
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 Rácsos tartók alakja: 

 
 Alapanyag: hengeres fa; fűrészáru; rétegelt-ragasztott fa; beforgatott szelvényű alapanyag; LVL, LSL, PSL; fa és fém 

vegyesen 

 Kapcsolatok MSZ EN 14250:2010  

 Szeglemezes kapcsolatok: 

 A szeglemez kötésű tetőszerkezet lényegében egy üzemben előre gyártott rácsos tartószerkezet, amelynek 

csomópontjaiban a fa rács rudakat, illetve a tartó alsó és felső övét acél szeglemezek kapcsolják össze. A 

szeglemezeket hidraulikus préssel nyomják be a kapcsolódó fa elemekbe. A karmok geometriája megakadályozza 

azok kihúzódását a fából, így tartós, jól méretezhető kapcsolat alakul ki. 

 A szeglemez kötésű tető, és födémszerkezeti elemek teljes szabadságot adnak az építészek fantáziájának, mivel a 

szeglemezes tartókkal bármilyen tér, tetősík lefedése megoldható. 

   
 
 

 Számítás: Eurocode, ÉME engedély, CE jelzés 

 Az elméleti számítás és a gyakorlat közötti különbségek (tengely, külpontosság) 

 A rácsos tartó erőtani számításához használt modellben a hálózati tengelyvonalaknak a szerkezet kontúrján belül kell 

lenniük. A főbb szerkezeti elemeknél (pl. a rácsos tartó övrúdjai) a hálózati elméleti tengelyvonalnak meg kell egyeznie 

a rúd tényleges súlyponti tengelyvonalával. 

 Ha a rács rudaknál az elméleti tengelyvonal nem egyezik meg a rúd tényleges súlyponti tengelyvonalával, akkor az 

ilyen rudak 

 szilárdsági vizsgálatakor figyelembe kell venni a külpontosság hatását. 

 Fiktív rúdelemek és fiktív rugók alkalmazhatóak a külpontos kapcsolatok, ill. megtámasztások modellezésére. A fiktív 

rúdelem iránya és a fiktív rugó elhelyezkedése a lehető legjobban feleljen meg a tényleges csomóponti elrendezésnek. 

 

 RR gerendák / tartók MSZ EN 14080: 2013 RR 

 Tartó és gerenda közötti különbség: A RRFA tartó lényegében olyan fagerenda, amelynél a szelvény-és hosszméretek 

jelentősen eltérhetnek a megszokottól, s amely nemcsak egyenes, hanem íves, olykor többször is görbített formájú lehet. 

Kitűnően alkalmazhatóak olyan helyeken ahol a magas szilárdság és a költséghatékonyság mellet az elegáns megjelenés 

is fontos. A tartó több összeragasztott szárított fa lamellából áll. A lamella alapanyagának felülvizsgálása korszerű 

röntgen és lézertechnológiával történik. Az osztályozott lamellákat fogazott illesztéssel toldják egymáshoz. A különleges 

hosszakat hossztoldással, az extrém szelvényméreteket szélességi toldással és rétegeléssel lehet elérni. Ha a rétegeléskor 

a préságy egyenes, akkor a fatartó egyenes lesz, ha íves, akkor íves lesz. A technológia során nem kell sem különleges 

hőkezelést, sem gőzölést alkalmazni, a préságy szerinti forma állandóságát a rétegeléshez használt műgyanta biztosítja. 

Az esetek többségében az acél kapcsolóelemek már a gyárban felszerelésre kerülnek. 

 RR tartó formái: 

 Gerenda: 

 Egyenes tengelyű: csonkított végű gerendák, egy és két irányban változó gerendák 
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 Íves tengelyű: állandó és változó magasságú íves gerendák 

 
 Három csuklós keret 

 
 Lefedés 

 
 Alapanyagok:  

 Fenyők: luc, szibériai luc, jegenyefenyő, erdei fenyő, vörösfenyő 

 Kemény lombos: akéc, tölgy, kőris, bükk 

 Lágy lombos: óriásnyár, korai nyár, késői nyár 

 EC szerinti szilárdságok és jellemzők: 

   
 Biztonsági tényező, kh, kc  

 Felhasználási osztályok: beltéri klíma; védett kültéri és kültéri klíma 

 Előkészítés: fűrészelés, szárítás, hibakiejtés, megmunkálás, hossztoldás 

 Ragasztóanyagok: 

 Ha a szerkezet az időjárásnak tartósan ki van téve, akkor rezorcin, vagy a víz és főzésállóság követelményeit kielégítő 

fenolgyanta alapú ragasztót kell alkalmazni. 

 Olyan belső terekben, ahol a szerkezet nedvességtartalma meghaladja a 18%-ot, de a ragasztóréteg hőmérséklete nem 

érheti el az 50 °C-ot, karbamid gyanta alapú ragasztót szabad alkalmazni. 

 Ha a faszerkezet olyan belső térbe kerül, ahol a szerkezet relatív nedvességtartalma a 18%-ot nem haladhatja meg, és 

a megrendelő ezt a gyártó felé igazolja, úgy kazein alapú ragasztót is lehet alkalmazni. 

 Összeforgatás, szálkifutás: A lamellákat azonos évgyűrűállással kell felhelyezni a gyártósorra. Legalsót fordítva (kültér). 
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 Préselés: 

 Egyenes tengelyű tartókhoz: függőleges vagy vízszintes elrendezésű; több oldalas, elfordítható (csillagprések) 

 Íves tengelyű tartókhoz: különálló, egymástól független prések 

 Módszerek: mechanikus módon, pneumatikus hengerekkel, hidraulikus hengerekkel (vagy tömlőkkel) 

 Utómegmunkálás: A tartók beépítése után látható és a kapcsoló elemeket fogadó (nem látható) felületeknek simára, 

tisztára gyalultnak kell lenniük, illetve ki kell elégíteniük a tervben meghatározott felületi minőséget. A megmunkálás 

során keletkezett felületi hibákat (gyantatáska, ág, göcs) dugózással, tapaszolással meg kell szűntetni. Az időjárás 

hatásainak, ill. nedvességnek kitett helyeken – faanyag védelmi szempontokból – csak simára gyalult felületű tartók 

alkalmazhatók. A mélyedések, érdes felületek megkönnyítik a károkozók megtelepedését, megnehezítik a víz gyors 

elpárolgását. 

 Kapcsolatok kialakítása: A rétegelt ragasztott tartók egymáshoz kapcsolása különböző fémszerelvényekkel, 

kapcsolóelemekkel történik. Ezek elhelyezése a tartók készítésének (gyártásának) utolsó fázisa. A fém kapcsolóelem 

méretét, kialakítását és elhelyezését minden esetben a pontos méretezés alapján határozzák meg és a gyártmányterveken 

rögzítik. A szelvények anyaga megfelelő minőségű acél. Rögzítésük legtöbbször csavarozással, esetleg szegezéssel 

történik. 

 Nordex gerendák: Eredetileg teljes vázas faházépítési rendszer, de önálló tartókként is alkalmazhatók. Gerinclemeze 

farostlemezből készül. 

    
 Kreuzbalken gerendák: beforgatott négyszög szelvényű üreges gerendaelemek. (fenti jobb oldali kép) 

 Virendeel gerendák: A Virendeel tartók a szó klasszikus értelmében nem rácsos tartók, hanem egy speciális tartóféleség. 

Megjelenésében leginkább egy olyan I-tartóhoz hasonlít, aminek csak szakaszosan van meg a gerince. A rácsos tartóktól 

eltér abban, hogy a gerincelemek (az ún. virendeelek) sarok merev kapcsolattal csatlakoznak az övelemhez. Régebben 

Magyarországon viszonylag nagy mennyiségben gyártották, elsősorban alárendelt célokra (mezőgazdasági épületek, fólia 

sátrak vázszerkezete, stb.), szögezett-ragasztott kivitelben. Manapság a használata visszaszorult. 

  
 Trigonit gerenda: Többnyire párhuzamos övű rácsos tartók, azonban itt az övelemek osztott kivitelűek. A rácsrudak ragasztott 

ékcsapos kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz, az övelemek és a rácsrudak kapcsolata pedig szögezett. A tartó készülhet két 

illetve három részből álló övelemmel is, amely esetben dupla rácsrudazatot alkalmaznak. Mivel az övelemeket nem toldják, 

az ilyen tartók fesztávolsága általában maximum 12 m. Az osztott övelemeknek köszönhetően tűzállóságuk még a DSB 

tartóknál is gyengébb. 

 
 Wellsteg gerenda: Az I- és kazettás tartók alkalmazásának az előnye, hogy keresztmetszetük hajlítás esetén különösen 

előnyös. A hullámlemez gerincű tartók (ismertebb nevükön Wellsteg-tartók) szintén rendelkeznek az I-tartók előnyeivel, 

azonban stabilitási szempontból jobbnak mondhatók, mivel sík gerinclemez helyett egy hullámvonal formájában hajlított 

gerinccel rendelkeznek, ami jelentősen növeli ezen tartók merevségét. 
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13. Faházak 

 Vázkitöltött keretszerkezetes épületek: 

 Európa nagy részén már a római időkben álltak favázas házak, Itália számos városában gyakoriak voltak a szorosan 

összezsúfolt Fachwerk-épületek, melyek gyakran estek tűz áldozatává. A Fachwerk-ház alapelveit már a bronzkorban 

Európa-szerte ismerték. Fáradságos munkával, egyszerű szerszámokkal négyoldalúra egyengetett fatörzseket állítottak 

elő, melyekből a vázas építészethez kevesebbre volt szükség, mint a boronafalas épületeknél. A vázhoz többnyire tölgyfát 

használtak. A vázas építészet lényege, hogy először az épület vázát készítik el, majd később töltik ki azt valamilyen 

módon. Az első időkben felismerték a dúcolás alapformáit, valamint a hármas kötés jelentőségét: így kötötték össze a 

vízszintes és a függőleges gerendákat átlós, illetve keresztgerendákkal, dúcokkal. A gerendákat egyszerű ácskötésekkel 

illesztették egymáshoz, melyek közül az elterjedtebbek a lapolás, a beeresztés, a horgolás és a csapolás voltak. A váz 

tartó funkciója mellett sokszor díszítette is az épületet: változatos formáiba egyes kutatók ősi rúnajeleket vélnek 

felfedezni.  

 Fachwerk: A lényege a faváz, melynek fő elemei a szintenként önálló, vízszintes alsó talpgerenda és felső 

koszorúgerenda, valamint a közéjük csapolt, álló oszlopok. A fő elemek közötti mezőkben a szerkezeti szilárdságot ferde 

merevítők és vízszintes támaszok segítik. A vízszintes támasz egyik fajtája a hosszanti mezőben egymástól (függőlegesen 

mérve) azonos távolságra elhelyezett rekesztőfa. Az ablakot általában a függőleges ablakoszlopok között a 

koszorúgerenda közelébe eső szemöldökfa és a nagy mező alsó harmadában helyet kapó mellvédfa keretezi. A ferde 

merevítő lehet több mezőn átívelő ferdetámasz, melyet kitámaszthatnak szintén ferde, de rövidebb ellentámasszal; kis 

mezőben elhelyezett, két irányban merevítő andráskereszt; tömör, háromszög alakú sarokmerevítő; végül kisméretű, 

ferde átkötés oszlop és gerenda között. A középkorban gerendákból megalkotott „dobozkeret” adta a ház alapját: a 

kilátszó vázszerkezetet a kitöltés síkjába süllyesztették és gazdagon díszítették. Különösen a sarkon álló tartóoszlopok 

dekorálására fordítottak nagy figyelmet. 

 
 Ballonváz, pallóváz: A fűrészgépek fejlődésével a 19. században nagy számban állítottak elő fadeszkákat és pallókat, 

emellett a tömegcikké vált a fémszög, melynek segítségével könnyen egymáshoz tudtak rögzíteni a deszkákat. Ezek a 

találmányok építészeti újítóhullámot indítottak el Amerikában. Az ottani mesterek új faszerkezeteket fejlesztettek ki 

emeletes házak létesítéséhez: a ballonvázas és a padlóvázas építészeti eljárást, melyek aztán meghódították a többi 

kontinenst, és a mai napig használatosak. A ballonvázas megoldás lényege, hogy a függőleges tartóelemek, azaz a 

keretlécek az épület teljes magasságát átfogják, tehát a földtől (az alaptól) a tetőszerkezetig (azaz a koszorúgerendáig) 

érnek. A padlóváz esetében a faszerkezet emeletráépítéses: minden emelet váza külön készül el. A felső szint 

padlódeszkáit ráfektetik az alsó szint párkánygerendáira, innen újabb keretlécek fogják át az emeletet. Mindkét típusnál 

elkerülhetetlen a dúcolás. A sarkoknál hagyományos ferde dúcolást alkalmaztak, majd az egész szerkezetet ferde 

deszkaborítással látták el kívülről, melyet még vízszintes vagy függőleges deszkázattal fedtek be. Ez a külső faburkolat 

többnyire erdeifenyőből, cédrusból, vagy szikvójafenyőből készült, gondosan impregnálva. 
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 A keretszerkezetes épületeknek két fő típusa ismert, nevezetesen a borított és a vázkitöltött épületek. A borított épületek 

esetében a teherhordó keretvázra egyik vagy minkét oldalról borítás kerül, amely általában a teherhordásban (a szerkezet 

oldalirányú merevítésében) is részt vesz. A keretváz-elemek közét szigetelő anyag tölti ki, ami kitűnő hőszigetelő 

képességet biztosít az épület számára. A vázkitöltött épületek esetében nem kerül borítás a keretelemekre. Ebben az 

esetben mindenképpen külön kell gondoskodni a falszerkezet merevítéséről, az oldalirányú igénybevételek (szélterhelés, 

földrengés, aszimmetrikus hóteher) ellen. Az ilyen szerkezeteknél a falsíkot a keretváz elemek között képezik ki, 

általában valamilyen hagyományos építőanyag alkalmazásával. A vázkitöltött épületeknek két formája létezik; a 

tradicionális, un. fachwerk épületek, és a modern oszlop-gerenda keretszerkezetű építmények. 

 Modern keretvázas épületek: Több tekintetben is eltérnek a fachwerk-től. Ez a rendszer nagy keresztmetszetű 

oszlopokból és gerendákból áll, amelyek viszonylag nagy távolságra vannak egymástól (általában 4x4 – 8x8 m-es 

raszterben). A fa teherviselő elemek készülhetnek tömör, vagy rétegelt-ragasztott kivitelben; utóbbi esetben nagyobb 

távolságokra helyezhetők el egymástól. A falak tárcsásítását itt is keresztmerevítőkkel oldják meg, amelyek lehetnek 

fából, de nem ritka az acél sodronykötelek használata sem, amelyeket szerkezettől függően vagy láthatóvá tesznek, vagy 

a falakon belül rejtenek el. Többszintes épületek esetében itt az építést nem szokták szintenként újrakezdeni; a vízszintes 

elemek nem tudják elviselni az egymástól távol elhelyezkedő oszlopok által átadott, rostra merőleges koncentrált 

terhelést. Ezért a terheket az alsó szint oszlopaira kell átadni. Erre többféle megoldás létezik. A víszintes gerendákat át 

lehet ereszteni a végigfutó függőleges oszlopokon, vagy be lehet csapolni azokat. Létezik olyan megoldás is, amikor az 

oszlop két részből áll, a végükön villás kialakítással, a gerenda befogadására. Ha az oszlopok végigfutnak, a vízszintes 

gerendákat meg lehet osztani, amelyek így az oszlopot közrefogják. Az utóbbi időben leggyakoribb megoldás, hogy a 

gerendákat különféle kapcsolószerelvényekkel rögzítik az oszlopok közé, így a födémmagasság is viszonylag kisebb lesz. 

Nagyon fontos, hogy a gerendák terheit mindig központosan kell átadni az oszlopokra, a stabilítás biztosítása érdekében. 

Ennek a rendszernek több előnye is van. Mivel a teherviselést teljes egészében a gerendaváz végzi, a falak szabadon, 

rugalmasan variálhatók, és akár nagy üvegfelületek is létrehozhatók. A falak panelrendszerben előregyárthatók, így az 

építéshelyszíni munka igen felgyorsul. A nagy gerendakeresztmetszetek miatt tűzvédelmi szempontból is jobbak, mint a 

többi könnyűszerkezetes épület. A jó tűzállóság miatt akár többszintes társasházak, középületek építésére is alkalmas, 

bár az ilyen építmények Magyarországon nem jellemzőek. 

 
 Borított keretvázas épületek: Jelenleg régiónkban, de az egész világon is a borított keretvázas szerkezetek teszik ki a 

fa épületek legnagyobb százalékát. Ezen épületek közös jellemzője, hogy a falak belső bordákkal merevített 

keretszerkezettel készülnek. A bordaközökben helyezik el a hőszigetelő anyagot, aminek köszönhetően ezeknek az 

épületeknek kitűnő a hőszigetelése (K  0,2 W/mK). A teherhordó keretvázra két oldalról egy-egy borítólemez kerül, ami 

általában részt vesz a teherviselésben is, ún. együttdolgozó borításként, kiváltva a ferde merevítők szerepét. A 

keretszerkezetes épületek sokféle burkolattal elkészíthetők. A modern vakolati rendszerekkel biztosítható a vakolt, a 

hagyományos épületekhez hasonló megjelenés, de elkészíthetők faburkolattal, vagy akár az Amerikában divatos műanyag 

borítással is. A téli fűtési szezonban a borított keretvázas épületek egyik nagy problémája a lakótérből a falakba bejutó 

pára kezelése. A falakban, a hőmérsékletesés hatására a bejutó nedvesség lecsapódik, és a faanyag nedvességtartalmát 

növelve a károsítók számára megfelelő életkörülményeket teremt. A borított keretvázas épületeket készíthetik helyszínen 

vagy előre gyártottan paneles technológiával. 

 Helyszínen épített szerkezetek esetében a fal keretszerkezetét az építéshelyszínen szabják méretre és szerelik össze, illetve 

időnként előre méretre szabott, esetleg részlegesen összeépített formában szállítják a helyszínre. A keretszerkezet 

összeszerelése, a szigetelőanyag elhelyezése és a borítások, burkolatok rögzítése a helyszínen történik. A helyszínen 

szerelt épületek két fő típusát különböztetjük meg. Az ún platform vagy dobogós technológia esetében az építés egy 

vízszintes talpgerendával kezdődik, ehhez vannak rögzítve az egy emelet magasságú függőleges elemek. Ezután a fal egy 

felső gerendával zárul, erre támaszkodnak a födémgerendák, amelyek a következő szint építéséhez alapot (platformot) 

képeznek, majd – emeletes ház esetén – az építés újra indul a talpgerendától. A legtöbb épület esetén ezt az építési módot 

használják. Hátránya, hogy több emeletes háznál, vagy nagyobb terhek esetén a faanyag rostra merőleges 

nyomószilárdsága könnyen válhat mértékadóvá, ezért ilyenkor nagyobb keresztmetszetek, illetve esetleg egyéb 

megerősítő elemek (pl. végigfutó gerendák) alkalmazása szükséges. 

 Az előregyártott paneles építés során alapvetően a platform szerkezettel készült falakhoz és födémekhez nagyon hasonló 

szerkezetű épületeket gyártanak, azonban ebben az esetben a falakat valamilyen szinten a gyártó üzemben előre elkészítik. 

A készültségi szint általában lehet egy oldalon borított, két oldalon borított (a hőszigetelést is tartalmazó), burkolattal 

ellátott, illetve akár már a nyílászárókat is magában foglaló panel. Az építéshelyszíni munka paneles épületek esetében 

többnyire szerelő jellegű, a falpaneleknek a fogadószinthez rögzítéséből, a fal- és födémpanelek összeszereléséből áll. A 

burkolatokkal is ellátott épületek esetében az illesztési hézagok az összeszerelés után is láthatók, utólagos vakolás, festés 

esetében ezek a hézagok eltűnnek. Az egyes panelek egymáshoz való rögzítését általában csavarozással, facsavarokkal 

oldják meg. Kispanelos: 3-4m, nagypanelos: 13-14-es lemezekből áll. 
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 Főbb szerkezeti elemek, csomópontok (oszlop-szelemen-szarufa, oszlop-mellvéd, oszlop-merevítők): 

  

   
 Hőszigetelések: gyapotok, cellulóz, speciális. PUR habok 

 Rönk- és gerendaházak: 

 Történelmük, előnyök, hátrányok: A rönk- és gerendaházas építés az egyik legősibb faépítési forma, melynek a 

tradíciói feltehetőleg még a ma hagyományosnak tekintett építészet előtti korba nyúlnak vissza. Bár a rönk- és 

gerendaházak lényegesen nagyobb mennyiségű faanyagot igényelnek, mint a keretszerkezetű faépületek, számos olyan 

esztétikai és épületfizikai előnnyel rendelkeznek, amelyek ezeket az épületeket sokak számára vonzóvá teszik: 

 Esztétikus, vonzó megjelenés 

 Nagy felülettömeg, jó hőtároló képesség 

 Jó páraszabályozó képesség 

 A keretszerkezetes házakhoz képest jobb tűzállóság 

 Stabil, masszív, időtálló szerkezet Fontos az ilyen házaknak a kevésbé előnyös tulajdonságairól is említést tenni: 

 Nagy mennyiségű és jó minőségű faanyagot igényel 

 A falvastagságtól és az esetleges extra hőszigetelés alkalmazásától függően gyengébb hőszigetelés 

 Élőmunka-igényes 

 Viszonylag költséges 

 A technológiát komplikálja a házak utólagos magassági méretváltozása. 

 

 Rönkfal: (körgerendás fal) kívül és belül rönk-hatású íves felületű gerendákból készül. A rönkfákat ma már többségében 

nem a természetesnek számító faanyag egyszerű kérgezésével állítják elő, hanem gépek segítségével alakítják ki a kívánt 

keresztmetszetet. A rönkök előállítása már nem okvetlenül egy darabban lévő fából készül. Jobb anyagjellemzőjű és 

nagyobb keresztmetszetű rönköket lehet készíteni, ha kettő, vagy több darabból laminált (ragasztott) technológiával 

állítják elő az elemeket. Az egy darabból megmunkált rönk általában a belét (közepét) is tartalmazza a fának, így 

vetemedésre, csavarodásra hajlamosabb, mint a több elemből összeragasztott rönk. Egyrétegű rönkfal átlagos 

falvastagsága:150 mm, 170 mm, 190 mm, 210 mm, 230 mm, illetve 250 mm lehet. 

 
 Gerendafal: kívül és belül síkfelületű elemekből készül. Több módja létezik a gerendák kialakításának. Sok esetben ezek 

viszont nagyon anyag pazarlóan készülnek. A hibakiejtés és a nagyobb keresztmetszetek előállítása miatt napjainkban a 

gerendák is készülhetnek laminált szerkezetként. Napjainkban nagyon sok kialakítási lehetőséget és újítást alkalmaznak 

a megfelelő épületfizika és stabilitás biztosítására. Például számítógép vezérelt megmunkálás során kettős csap-hornyos 

kapcsolatot lehet előállítani, mely fokozott légzárást biztosít. A csap-hornyos kapcsolat a gerendák egymáson való 

elmozdulását is gátolja, mely facsapokkal való rögzítéssel tovább fokozható. 1 elemből faragott (nem laminált) 

gerendából készülő fal átlagos falvastagsága: 70 mm, 92 mm, 117 mm, illetve 140mm lehet. Míg a laminált elemekből 

készülő falak vastagsága sokkal nagyobb (akár 260 mm) méreteket is elérhet. A megrendelő igényeinek megfelelően sok 

különleges keresztmetszetet ki lehet alakítani. Az egyik elterjed kialakítás az úgynevezett „D profil”, mely kívül 

rönkhatású, míg belül síkfelülettel rendelkezik. A „D profilú” gerendából 135 mm, 140 mm, 200 mm, 215 mm vastagságú 

fal építhető egy rétegű kivitelben. 
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 A rönk- és gerendaházakat fenyőfélékből, vagy kemény anyagú lombos fákból szokták készíteni. Általában luc-, borovi- 

és vörösfenyőt, illetve tölgyet használnak. A borovi- és a vörösfenyő magas gyantatartalmú, ami ellenállóvá teszi a 

szerkezetet az időjárással szemben. Így 400-600 éves faházak is találhatóak Skandináviában és Németországban. 

Erdélyben találhatók 600-1000 éves korúra datált tölgyfaanyagú szerkezetek is, mely jól bizonyítja, hogy lombos fából 

is lehet időálló szerkezetet készíteni. A rönköket és gerendákat átlapolással, bigézéssel, vagy körkörös illesztéssel lehet 

toldani. A faanyagot pihentetéssel, vagy üzemi előszárítással 20% alatti nedvességtartalmúvá alakítják. Így a 

boronafalaknál jó légzárást és kis alakváltozásokat érhetnek el. 

 Építési módok: 

 Finn stílusú: A finn stílusú gerendafalas technológia jellegzetessége, hogy a sarkoknál és a falcsatlakozásoknál az egyes 

falak gerendáit túlnyújtják, és fél gerendamagasságú eltolással, csapolva illesztik össze őket. A túlnyújtás mértékének 

meghatározása a várható vízszintes terhektől függ. Átlagosan ennek a túlnyújtásnak a hossza 30-40 cm közé vehető fel. 

A fa természetes száradása és az eresztékek terhelés alatti összenyomódása miatt a fal „ereszkedik”. A gerendák méretétől 

és anyagától függően a külső teherhordó falak átlagosan méterenként 10-50 mm-t ereszkednek. (Egy átlagos belmagasság 

mellett a teljes fal ereszkedése elérheti a 15 cm-t is.) A belső teherhordó falak – a belső klímaviszonyok miatt – jobban 

ki tudnak száradni, így átlagosan 10 mm-rel többet süllyednek méterenként, mint a külső falak. A vízszintes gerendák 

egyenlőtlen zsugorodása miatt az első néhány évben jelentős deformációk lehetnek. A későbbi után feszítés biztosítására 

a gerendákat teljes falmagasságban átfúrják, és a falat egy menetszárral feszítik meg a sarokcsatlakozásoknál. A 

szerkezeti felépítésnek megfelelően az összekötő menetszárakat az első pár évben folyamatosan után kell feszíteni. A 

sarokkapcsolatoknál alkalmazott kötőelemek (menetszárak) alkalmazásának másik oka a szerkezet globális 

merevségének növelése.  

 Mivel az egymásra helyezett rönk-, illetve gerendaelemek csak akkor viselkednek tárcsaszerűen, ha azok egymáshoz 

kötőelemekkel rögzíttettek – korlátozva ezzel az elcsúszás lehetőségét. A gerendarétegek zsugorodása miatt az elemek 

közötti hézagok tömítetlenné válhatnak. Ennek kiküszöbölésére az elemek összeépítéséhez és a hornyolt illesztésekhez 

természetes, cellulóz anyagú, páraáteresztő réteget kell beépíteni. A nyílások és sarkok közelében kialakuló nagyobb 

mozgások miatt kétszeres tömítés alkalmazása ajánlott ezeken a részeken. Többrétegű falaknál a légtömörséget eltolt 

illesztésekkel elhelyezett szigeteléssel, vagy párazáró fóliával is biztosítani lehet. Az egyes gerendák illesztéséhez 

keményfa csapokat szoktak alkalmaznak. 

 
 Székely stílusú: A boronafalak építéséhez fenyő-, tölgy- és bükkfát használtak. A fenyőből bárdolással rönköt, illetve 

gerendát készítettek, míg a keményfákból gerendát, illetve pallógerendát állítottak elő. Az elkészített faanyagból 

„boronákat” (vízszintesen elhelyezett rönköket, illetve gerendákat, gerendapallókat) készítettek. Az alsó „talpboronát” 

vastagabbra készítették és kövekkel támasztották alá. Erdély területén a boronafal építésnek a legelterjedtebb 

technológiája a gerezdelés volt, melynél a boronát az épület sarkainál egymásra keresztbe tették. A gerezdelésnek két 

módszere terjedt el: a fészkelés és a lapolás. A fészkelésnél a skandináv stílushoz hasonlóan túlnyújtották a falvégeket. 

A túlnyújtás azonban sokkal rövidebb volt, mint a skandináv vidékeken. Találhatók olyan épületek, melyeknél mindössze 

1-2 cm a túlnyújtás mértéke. Általában csak a boronák alsó oldalára készítettek fészket („teknős mélyedést”), de néha 

mind a borona alsó, mind a felső oldalán kialakítottak mélyedést. A nyílászárókat úgy alakították ki, hogy a nyílás két 

oldalára sasokat raktak, és abba készített vájatokba illesztették a boronák végét. Az ajtóknál a talpgerendába ácsolták bele 

a sasokat, míg az ablakoknál a könyöklő magasságáig felrakták a boronákat és abba lett beleácsolva a sas. Biztosabb 

rögzítést lehet elérni lapolással (Más tájegységeken a lapolás farkasfogas kötés, vagy fecskefarkú rovás néven ismeretes). 

Ehhez a technológiához szögletes boronákat használtak. A fa elemek végébe fecskefarok formájú gerezdet vágtak és ebbe 

helyezték bele a keresztirányú borona – hasonlóan kialakított – végét. Ennek a technológiának a fontos sajátossága, hogy 

a gerendavégek nem állnak ki a fal síkjából. A kevésbé igényes épületeknél nem voltak tökéletesek a gerendák illesztései, 

s az elemek közötti réseket agyaggal tapasztották be. Az akkori fakezelés hiányosságai miatt a fa az UV sugárzás miatt 

idővel megsötétedett. Sok helyen a gerendaházakat nem faanyagvédőszerrel kezelték, hanem lécezést készítettek a külső 

felületre, s ezt követően vakolták. A lécezés önmagában nem biztosít jó tapadást a vakolatnak, így gyakori karbantartást 

igényelnek az ezzel a technológiával készült épületek. Egyes tájakon nádszövetet, vagy rabichálót használnak a vakolat 

megtartására. 
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14. MAKÉSZ: A MAKÉSZ védjegyet az ÉVOSZ Könnyűszerkezetépítő Tagozat alapította annak érdekében, hogy 

Magyarországon a minőséget garantáló könnyűszerkezet-építő vállalkozásokat népszerűsítse, segítse a piacra jutásukat, a 

megrendelők bizalmát erősítése a technológia iránt! 

15. Faszerkezetek tervezése az EC 5 alapján (alapok) 

 Tervezési határállapotok: teherbírási és használhatósági határállapotok 

 Tervezési változók: A teher időtartama és a nedvességtartalom befolyásolja a faanyagú, illetve faalapú anyagú szerkezeti 

elemek szilárdsági és merevségi jellemzőit, ezeket figyelembe kell venni a mechanikai ellenállás és a használhatóság 

tervezésekor. 

 Teheridőtartam osztályok: 

Teheridőtartam-osztály Példák terhelésre 

Állandó Önsúly 

Hosszú időtartamú Födémek hasznos terhei, hó 

Közepes időtartamú Hó, szél 

Rövid időtartamú Szél, rendkívüli teher 

Pillanatnyi  

 A nedvességtartalom alapján a szerkezeteket a következőkben megadott felhasználási osztályok egyikébe kell besorolni: 

 Az 1. felhasználási osztályt az anyag olyan nedvességtartalma jellemzi, mely 20°C hőmérséklethez és 65%-ot évente 

néhány hétnél hosszabb időtartamban nem meghaladó relatív páratartalomhoz tartozik. 

 A 2. felhasználási osztályt az anyag olyan nedvességtartalma jellemzi, mely 20°C hőmérséklethez és 85%-ot évente 

néhány hétnél hosszabb időtartamban nem meghaladó relatív páratartalomhoz tartozik. 

 A 3. felhasználási osztályt a 2. felhasználási osztálynál magasabb nedvességtartalmat eredményező éghajlati 

viszonyok jellemzik. 

 Anyagjellemzők: rugalmassági modulus, nyírási modulus, csúszási modulus 

 Valamely szilárdsági jellemző Xd tervezési értékét a következők szerint kell számítani: 

 
Xk a szilárdsági jellemző karakterisztikus értéke 

γM az anyagjellemző parciális tényezője 

kmod módosító tényező a teheridőtartam és a nedvességtartalom figyelembevételére 

 Teherbírási határállapotok: 

 Egytengelyű igénybevétellel terhelt keresztmetszet vizsgálata: 

 
 Rostokkal párhuzamos húzás: 

 
 Rostokra merőleges húzás 

 
 Rostokkal párhuzamos nyomás: 

 
 Rostokra merőleges nyomás: 

 
  

http://kp.hu/cimke/eros/
http://kp.hu/kat/technologia/
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 Hajlítás: 

 
A km tényező a feszültségátrendeződés és az anyag-inhomogenitás kedvező hatását fejezi ki, értékét a 

következők szerint kell felvenni: 

 Szerkezeti fa, rétegelt-ragasztott fa és LVL esetén: 

 téglalap alakú keresztmetszetekre: km =0,7 

 más keresztmetszetekre: km =1,0. 

 Más faalapú termékekre, bármilyen keresztmetszetre: km =1,0. 

 

 Felhasznált szabványok 

 MSZ EN 338: 2010 Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok 

 MSZ EN 408: 2011 Faszerkezetek. Szerkezeti fa és RR fa 

 MSZ EN 1912: 2012 Szerkezeti fa Szilárdsági osztályok, Vizuális osztályzás 

 MSZ EN 1995-1-1 Faszerkezetek tervezése 

 MSZ EN 1995-1-2 Faszerkezetek tervezése. Tervezés tűzhatásra 

 MSZ EN 1995-2  Faszerkezetek tervezése. Hidak 

 Szilárdságok karakterisztikus értékei, 5%-os kvantilis 

 Általános képlet; befolyásoló tényezők: γM, kmod, kh, kc, kh, kα, kc90  


