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Napjaink faanyagú épületszerkezetei
Anyagok és szerkezetek bemutatása
egy épületrehabilitációs példa kapcsán

Összefoglaló

Az utóbbi évtizedekben a faépítészet látványos fejlődésének lehettünk tanúi, ugyanakkor a fából
készült épületek megítélésében kettősség mutatkozik: az általában kedvező érzelmi kötődés mellett a
faépületekhez számos kedvezőtlen kép kapcsolódik: tűzveszély, rossz hangszigetelés, nyári
felmelegedés, rövid élettartam…
Az alábbi tanulmányban a fából készült alapanyagokra épülő építési rendszereket szeretném bemutatni,
mint a modern, minden igényt kielégítő, környezettudatos építészet nélkülözhetetlen eszközeit.
A téma feldolgozásában főiskolai tanulmányaim mellett a nagy hagyományokkal rendelkező német és
osztrák szakirodalomra támaszkodtam, ezért a gyakori szakkifejezéseket német nyelven is feltüntettem.
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1. A FA
A fa - sokoldalú hasznosíthatóságának köszönhetően – legfontosabb természeti kincseink közé tartozik.
Az építőipari felhasználás során is az alapvető alapanyagok között tarjuk számon, hiszen a történelmi
szerkezetek mellett a mai, környezettudatos építészetben is nélkülözhetetlen. Jellegzetessége, hogy
megújuló anyag, utánpótlása folyamatos de a minőségét számos tényező befolyásolja, pl.: talaj,
nedvesség, szélirány, stb.
A környezettudatos építészeti döntések meghozatala során fontos érvként kell figyelembe vennünk a
fa-építészet mellett, hogy a fa elkorhadásáig, elégéséig csökkenti a légkör CO2 tartalmát, hiszen 1 m3 fa
mintegy 930 kg CO2- köt meg. További szempont, hogy a faanyag viszonylag kevés energiával
munkálható meg, ill. a fából készült épületek energiafelhasználása alacsony. Az energiamérleget
kedvezően befolyásolja, hogy viszonylag kis súlya és a rövid szállítási távolságok miatt gazdaságosan
szállítható, ill. elhasználódása után a fa alapanyagként vagy energiatermelő anyagként tovább
hasznosítható.
Norvégiában a családi házak mintegy 80 %-a faszerkezettel épül. A nyolcvanas évek óta NyugatEurópában különféle állami intézkedésekkel segítik elő a környezettudatos építészet fejlődését, ezen
időszaktól tapasztaljuk a faépítészet látványos előretörését, ami együtt jár a nyersanyagok és
technológiák gyors fejlődésével. A fentiek alapján valószínűsíthetjük, hogy a faépítészet
Magyarországon is nagy fejlődés elött áll.

1.1 A fa szerkezete, alkotóelemei
A fa alapvetően háromrétegű falú sejtekből épül fel, melyből a középső rétegfal jobbra és balra
csavarodó fonalakból áll, ebből adódik a fa inhomogén tulajdonsága.
A fa szabad szemmel látható, elkülöníthető részei, kívülről befelé:
-

kéreg: a fát védő többrétegű bőrszövet; belső része a háncs

-

kambium: legfontosabb, osztódásra képes réteg;
o kifelé háncsszövetet, befelé fás szövetet hoz létre

-

fatest: évgyűrűk összessége
o külső gyűrűk: szijács
o belső gyűrűk: geszt

-

bél: keresztmetszet közepén található rész
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-

egyéb:
o bélsugár: fa alapszínétől eltérő vonalak
o edények, tracheák: apró likacsok
o gyantajáratok: sejtek életfolyamatai során keletkezett váladékanyag gyüjtőhelyei
o bélfolt: egy légyfajta lárvája okozza

A teljes élőfakészletből – dendromasszából – mintegy 68 % jelenti a nettó kitermelt fatömeget
(gyökérzet, tuskók, kitermelési apadék nélkül), amely az alábbiak szerint hasznosul:
1.ábra
Fatömeg felhasználása a dendromassza %-ában
[Forrás: Dr. Bálint: Építőanyagok és termékek]

15%
fűrész- és lemezipari
késztermékek

32%
kitermelésre nem kerülő
részek (gyökérzet, tuskó,
kitermelési apadék)

5%
feldolgozás során keletkező
hulladék

15%
egyéb ipari fa
(rostfa, papírfa, bányafa)

31%
tüzifa

1.sz.táblázat

2.sz.táblázat

A fa kémiai összetétele

A fa alkotóelemei

[Forrás: Dr. Bálint: Építőanyagok]

[Forrás: Dr. Bálint: Építőanyagok]

szén

50%

cellulóz

40-51%

oxigén

43%

hemicellulóz

24-40%
18-30%

hidrogén

6%

lignin

nitrogén, ásványok

1%

kivonatanyagok
hamu

1-10%
0,2-0,8%

Fára jellemző tulajdonság, hogy a rost-, sugár- és húrirányú- tulajdonságai különböznek.
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1.2 A fa fizikai tulajdonságai
A fa változatos és egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező alapanyag. A számtalan tűlevelű és
lombhullató fajta különböző fizikai jellemzője változatos felhasználást tesz lehetővé.
A fa sűrűsége (ς) 1540 kg/m3, testsűrűsége az egyes fajtákon belül az évgyűrűk szélességétől, nyáritavaszi fa arányától függ, tűlevelű fafajoknál légszáraz állapotban 350 - 850 kg/m3, lombos fajtáknál:
420 - 920 kg/m3.
Hővezetési tényező (λ) - légszáraz állapotban - hosszirányban: = 0,23 - 0,41 W/(m*K),
keresztirányban: λ = 0,16 - 0,23 W/(m*K).
Fajhő (c) = 2,4 - 2,7 kJ/kg
Hőelnyelő képessége kicsi (kis testsűrűség, rossz hővezetés), ezért a faburkolatú helység könnyen
felfűthető.
Hőtágulás (α) rostirányban 4*10-6 /K, keresztirányban 30*10-6 /K (a nedvesség lényegesen
nagyobb méretváltozást okoz, ezért méretezésnél azt vesszük figyelembe).
A fa nedvességtartalma követi a levegő nedvességét, nedvességfelvétel gyors, leadása lassú.
Fűrészlelt, hasított készítmények gyorsabban száradnak, hiszen a megmunkálás során a sejteket
szétroncsolják. Légszáraznak nevezzük a 15 % nedvességtartalmú fát, ezt a szintet a fenyő deszka két
év alatt éri el, keményfánál négy év.
A fenyőfa páradiffúziós tényezője (δ) rostokra merőlegesen 0,01; rostokkal párhuzamosan 0,045
g/msMPa (faforgácslap: 0,018; farostlemez: 0,015 - 0,032 g/msMPa).
A kedvezőtlen fizikai tulajdonságok kiküszöbölésére a fát különféle szegezett vagy ragasztott
eljárásokkal alakíthatjuk homogén szerkezetű építőanyagokká (KVH, BS).
A fa és fából készül építőanyagok szilárdsági adatait a 2. fejezet tartalmazza, de általános elvként
megállapítható, hogy a rostokra párhuzamos szilárdság (hajlító, nyomó, húzó egyaránt) a lényegesen
nagyobb, mint rostra merőleges.
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1.3 Minőségi besorolás
A mérnöki szerkezetek, ill. az épületfizikai folyamatok tervezéséhez elengedhetetlen a fával
kapcsolatos minőségi követelmények pontos meghatározása.
A fa termékekkel rendelkező magyar szabványok közül az alábbiakat emelem ki:
MSZ 1261

Fűrészipari termékek

MSZ 10144

Teherhordó faszerkezetek anyagai

MSZ 17300/2

Fenyő fűrészáru – minőségi követelmények

Az osztrák szabványban besorolt fenyő fűrészáru kategóriák adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

3.sz.táblázat
Feszültségi értékek [N/mm2]
[Forrás: Holzforschung: Qualitatskriterien, DIN 4074]
S7/MS7

S10/MS10

S13

MS13

MS17

E-modulus ║

8000

10000

10500

11500

12500

Tolóelem

500

500

500

550

600

Hajlítófeszültség

7

10

13

15

17

Húzófeszültség║

0/4

7

9

10

12

Húzófeszültség ┴

0/0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Nyomófeszültség║

6

8,5

11

11

12

Nyomófeszültség ┴

2

2

2,5

2,5

2,5

A fa szerkezetek minőségét leggyakrabban gomba és rovarkárok csökkentik. Ezen káresemények
bekövetkeztének előfeltétele az oxigén és a nedvesség jelenléte, így legegyszerűbben úgy előzhetjük
meg a minőségromlást, hogy a fa relatív nedvességtartalmát nem engedjük 20 % fölé emelkedni.
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Ezt legegyszerűbben a megfelelő szerkezetek kialakításával érhetjük el. A kültéri, statikai
terheket viselő faszerkezeteket célszerű nem eltakarni, hiszen így az esetleges károk
2. ábra

egyszerű szemrevételezéssel időben észlelhetőek,
megelőzhetőek a komolyabb károk.

Példa a kültéri
szerkezetvédelemre

Különösen

kritikus helyeknek számítanak a faszerkezetek

[Forrás:Holzforsch., Austria]

csapolásai, élei, a vízszintes fafelületek, valamint az
olyan részek, ahonnan a víz nem tud szabadon
elpárologni,

itt

mindenképpen

repedésmentes

alapanyag használata ajánlott, és a nedvesség
elvezetését különös gonddal kell megtervezni.

1.4 A nedvesség hatása
A minőségi faépítészet legfontosabb követelménye könnyen meghatározható:
MEGFELELŐEN SZÁRAZ FAALAPANYAG NÉLKÜL NEM KÉPZELHETŐ EL MINŐSÉGI FAÉPÍTÉSZET!

A rönkfa különböző részeiből nyert fűrészáru – nedvességtartalom csökkenésére bekövetkező térfogatváltozását az alábbi ábra mutatja:
3. ábra
[Forrás: Technische Universitat, Wien]

A beépített fa alapanyagok nedvességtartalmát elsősorban a létrehozott szerkezet elhelyezkedése
határozza meg, ezen értékeket az alábbi táblázat foglalja össze:
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4.sz.táblázat
A fa jellegzetes nedvességtartalom határai
25 ± 5

Talajban, vízben álló építmény

15 ± 5

beépített faszerkezetek, időjárási hatásoknak kitett

15 ± 3

fedett, nyitott helyen beépítve

12 ± 3

minden oldalról lezárt, fűtetlen helyen beépítve

9±3

minden oldalról lezárt, fűtött, szellőztethető helyen

A nedvességváltozás a rosttelítettség (u<20%) határáig befolyásolja a fa tulajdonságait, felette nem. A
nedvesség hatására bekövetkező legjellemzőbben a méret - rostiránytól függően – változik. Ezen
méretváltozás behasadásokhoz, ezáltal a hőszigetelő, késöbb esetleg a szerkezeti paraméterek
csökkenéséhez vezet. A nedvesség hatására történő változás a ragasztott elemek használatával
csökkenthető.
Az Európában használatos normák alapján a méretek, valamint az egyéb minőségi követelmények
meghatározásánál a 20 %-os nedvességtartalmú fa paramétereit adják meg, eltérő nedvességtartalom
esetén a paramétereket módosítása szükséges.
A felhasználás során a szerkezetekben az alábbi nedvességtartalmak az irányadóak:
szigetelt tetők (födém)

20%

fa építés (szerkezet)

18%

ragasztott szerkezetek

15%
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1.5 Fafajták osztályozása tartósságuk szerint
5.sz.táblázat
Fafajták osztályozása tartósságuk szerint
[Forrás]

Fafajta
Fenyő duglasz
Pseudotsuga menziesii
Douglaise
Fenyő erdei/lúc
Picea abies Fichte

Tartósság
gombakártevővel
szemben*
3
3-4
4

Megjegyzés
Észak-Amerikából
Európából
enyhén reagál a nedvességre,
BS-t elsősorban ebből készítik

Fenyő erdei (borovi)
Pinus sylvestris Kiefer

3-4

magas gyantatartalmú

Vörösfenyő
Larix decidua Lärche

3-4

magas gyantatartalmú

Fenyő
Abies Alba Tanne

4

enyhén reagál a nedvességre

Tölgy
Quercus rubra
Amerikanische Roteiche

4

kültéri felhasználása nem ajánlott, ezért a
felhasználásból ki kell zárni

Tölgy
Quercus robur undpetraea
Eiche

2

Anyagtartalma korrodálhatja a fémeket,
homlokzatot elszínezheti.
Kültéri felhasználása ajánlott, ezért
kiírásban kimondottan ezt kell előírni

Akác
Robinia pseudoacacia
Robinie

1-2

Anyagtartalma korrodálhatja a fémeket,
homlokzatot elszínezheti.
Nagy
mennyiség
esetén
lassan,
korlátozottan szerezhető be.

Azobe (Bongossi)

1-2

Importáru. Vizes környezetben is nagyon
tartós.

Teak

1-3

Importáru. Ültetvényen termesztett és az
őserdei fának azonos a tartóssága

*1 – nagyon tartós, pl.: fa padlóburkolat, vájatot képező fúgával
2 – tartós, pl.: kültéri oszlop, ferde tartó, vagy fa padlóburkolat, fúga nélkül
3 – mértékelten tartós, pl.: kültéri, bádogfedésű tartó
4 – kissé tartós, pl.: kültéri, fedett tartó
5 – nem tartós
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2. FÁBÓL KÉSZÜLT ÉPÍTŐANYAGOK
A fa kedvező hőszigetelő tulajdonságú, jó hőtároló képességű építőanyag. Felhasználásával lehetőség
van alacsony energiaigényű, vagy akár a passzív házakhoz szükséges kiemelkedő hőszigetelő
képességű határolószerkezetek szárazépítészeti technológiával történő létrehozására.
Az alábbiakban bemutatott anyagok elsősorban ragasztással készülnek, fontos kiemelni, hogy a
formaldehid ragasztóanyag használata - a mérgező gázok fejlődése miatt – nem megengedett, a
ragasztóanyag megválasztásánál ezt mindenképpen figyelembe kell venni.

2.1 Faipari termékek családfája, csoportosítása
Faipari termékek családfáját mutatja be az alábbi ábra:
4.ábra
Faipari termékek családfája
[Forrás: Holzforschung, Austria]

Rönkfa
Rundholz



Fűrészáru
Schnittholz







Rétegelt lemez
Stabsperholz



Furnér
Furniere


Furnértábla
Furnierplatten





Forgácslap
Spanplatte

Furnérozott
forgácslap
Furnierte
Spanplatte

12



Forgács
Späne







OSB

Papír

Laminált
forgácslap
Beschichtete
Spanplatte



Rost
Fasern



LDF
MDF
HDF

A fenti alapanyagokból az alábbi építőelemeket lehet létrehozni, melyeket részletesen a 2.
fejezetben mutatok be.

6.sz.táblázat
Faipari építőelemek osztályozása
rúdelem
egyrétegű
Tömör fa

többrétegű

X
ragasztott

X

szegezett

X

dübelezett
Furnér
Forgács
Farost
Összetett elemek

táblaelem

X

furnértáblából

ragasztott

X

furnércsíkokból

ragasztott

X

préselt
ragasztott
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X
X

X

farostlemez
I tartó

X

X
X

X

2.2 Rúdelemek
2.2.1 Tömör fa
7.sz.táblázat
ς

Tömör fa rúdelemek
E║
σHajlító σHúzó║ σNyomó║

kg/m3

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

450

10000

10

7

8,5

450

10000

10

7

8,5

500

10.500
12000

11
14

7,4
10,5

8,5
11

500

11.000
14.000

11
18

8,5
13

8,5
13

Fűrészelt gerenda
Konstruktionvollholz (KVH)

Ragasztott gerenda

r
a
g
a
s
z
t
o
t
t
t
a
r
t
ó
k

Lamellenholz
2-3 rétegű

Keresztgerenda
Kreuzbalken

Ragasztott gerenda
Brettschichtholz
BSH
(korábban:
Leimholz,
Leimbalken)
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Ezen csoportba tartózó elemek hosszirányú toldása ékcsapfogas hossztoldással oldható meg, melyet a
MSZ-08-0610 szabályoz.
5. ábra
[Forrás: Holzforschung, Austria]

A ragasztott gerendatartók közül a kis szélességű elemekből ragasztható „Brettschichtholz” tartót
emelem ki, mint az egyik leggazdaságosabban előállítható genedatartót, tulajdonságai:
-

iparilag előállított, elsősorban tartószerkezeti funkciót betöltő termék

-

gazdaságos, hiszen a fa alapanyagból rendkívül kevés hulladék képződik

-

3-10 db – párhuzamos rostirányú – egymáshoz ragasztott osztályozott, szárított fenyődeszkából
(lécből) (kb. 3,2 cm vastag) készülő tartó.

-

mintegy 10-80 %-kal nagyobb hajlítási szilárdság az azonos szilárdsági osztályba tartozó sima
tömörfához képest

-

a nedvességtartalomtól függő feszültség csökkentése céljából az alábbi módon célszerű a tartót
alkotó léceket rendezni (évgyűrűk sugarát párhuzamosan, ill. szélső lécek évgyűrűinek origója
kifelé nézzen):
8. sz. táblázat
Ragasztott tartó felépítése
[Forrás: Holzforschung, Austria]

szélesség
< 220 mm

> 220 mm
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2.2.2 Furnér
9.sz.táblázat
ς

kg/m3

Furnér alapú tartók
E║
σHajlító σHúzó║ σNyom

N/mm2

N/mm2 N/mm2

ó║

N/mm2

Ragasztott tartó
furnérlemezből
Rúdelemek
kialakíthatóak a
megfelelő
lemezből való
kivágással.
Lemezeknél
részletezve!
Pl.: KERTO
Ragasztott tartó
furnércsíkokból
Funierstreifenholz
Pl.:
Parallam PSL
(gyártó: TrusJoist)

500
670

10000
13000

20

16

16

670
720

10500
14500

20
21

18

20

2.2.3 Forgács
10.sz.táblázat
ς

kg/m3

Forgácslap alapú tartók
E║
σHajlító σHúzó║ σNyom

N/mm2

N/mm2 N/mm2

ó║

N/mm2

Forgácslap
Spanstreifenholz

Márkanevek:
Intrallam LSL,
TimberStrand
(gyártó: TrusJoist)

600
720

9000
11500

12,5
16

12

16

12

2.2.4 Összetett I tartók
Általános jellemzői:
-

csekély súly, kézzel építhető;

-

nem vetemedik, mérettartó;

-

vékony gerinc miatt minimális hőhíd;

-

egyszerű gépészeti áttörések.

Felhasználás:
-

födémgerenda;

-

lapostető gerenda;

-

magastető szaruzat;

-

szerelt falak teherhordó oszlopa;

-

zsaluzat tartószerkezet.

Termékek:
-

FinnJoist (röv.: FJI, gyártó: Finnforest, Nagy-Britannia)
o szerkezet:


öv: (ragasztott furnér (KERTO S)



gerinclemez: OSB 3



ragasztás: fenol-rezorcin

o gyártási méretek


hossz: 14.000 mm
6. ábra
Finnjoist termékek méretei
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11.sz.táblázat
I tartók

I tartó
Finnjoist

alsó-felső öv
Kerto S
ragasztott furnér
borda
OSB tábla
alsó-felső öv
Microllam
ragasztott furnér

TJI I tartó
(Trus Joistm USA)

(Trus Joistm USA)

borda:
OSB tábla

zsaluzáshoz használatos
tömörfa I tartó

öv: tömör fa

AGEPAN
borda: kemény farostlemez
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2.3 Táblaelemek, lemezek
Csoportosítás:
-

kötőanyag típusa szerint:
o ásványi kötőanyaggal készülő táblaelemek




forgács
•

cementkötésű, síkpréselésű

•

gipszkötésű, síkpréselésű

farost
•

gipszrosttábla



gipszkartontábla



fagyapot

o nem ásványi kötőanyaggal (milyennel?):


forgács
•

műgyantával
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2.3.1 Tömör fa
12.sz.táblázat

megnevezés

Egyrétegű tábla
Einschichtplatte

Tömör fa lemezek
ς
E║
σHajl σH║
kg/
N/mm2
m3

σNy║

450

10000

10

7

8,5

Többrétegű tábla
450
Mehrschichtplatte

10000

21

7,7

13

Szegezett tábla
(Brettstapel)

Egymás
mellé
helyezett,
párhuzamos
rostirányú
alkotóelemekből

- szegezett vagy dübelezett (ra-gasztás nélküli) több
deszkán átfutó kapcsolat
- szárított, gyalult deszkából
- 8 - 24 cm vastagság
- az alkotóelemek mozgását, száradását a fúgák
elosztják
- termék: LONDYB
Ragasztott
táblaelem
3,5,7 rétegben
Brettsperholz
BSP
5000
8
7
7
Kreuzlagenholz 450
KLH
12000 11
10
8
egymásra,
Példa:
merőleges
SHBE: (PUR
rostirányban
ragasztóval, 72elhelyezett
350 mm vastag),
elemekből
fadübellel
kialakított
kapcsolat
(ragasztó nélkül)

részletes leírás az innovatív
szerkezeteknél
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2.3.2 Furnér
13.sz.táblázat

megnevezés

Furnér alapú lemezek
ς
E ║ σHajl σH║ σNy║
kg/m3

N/mm2

Építő furnér lemez
Bau-Furniersperrholz
(BFU)
21-89 mm vastagság
2-4 mm vastag
furnérok ragasztással
Funerschichtenholz
FSH;
Pl.:
KERTO S, T (párhuzamos rostirány);
KERTO Q (merőleges
rostirány);
Microllam LVL
Furnérozott lemez
2.3.2.1.1.1 (Furniersc
hichtplatte
n)

850

8000

13

5-8

8

1000
0
1300
0

15
20

8
14

8
13

21

2.3.3 Forgács
14.sz.táblázat

megnevezés

Forgács alapú lemezek
ς
E ║ σHajl σH║ σNy║
kg/m3

N/mm2

Préselt forgácslemez
Flachpressplatten
OSB (Oriented Strand
Board)

570
650

5200

5
8

1,1
2,3

2,5
4

Forgácslemez –
ragasztott
Spanplatte

650

3200

4,5

2,5

2,5

Forgácslemez –
műgyantával ragasztott

Forgácslemez –
cementkötésű
zementgebundete
Spanplatten
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2.3.4 Farost
15.sz.táblázat

megnevezés

Farost alapú lemezek
ς
E ║ σHajl σH║
kg/m3

σNy║

N/mm2

Porózus farostlemez
Poröse Faserplatten
Pl.: AGEPAN THD

250

Középnehéz
farostlemez
Mitteldichte
Faserplatten
MDF
Pl.: AGEPAN DWD

450
850

3700

1,25
3,5

0,85
1,5

1,1
2,0

Kemény farostlemez
Harte Faserplatten

850

4800

8

4

4
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2.4 Innovatív szerkezetek
A tömörfából létrehozott táblaelemek innovatív példája az egymásra merőleges rostiránnyal fektetett
tömörfa elemekből kialakított lemez, melyben az összeköttetést bükkfa-dübelek biztosítják.
7. ábra
Csapolt tömörfa födémlemez
[Forrás: Holzforschung, 2003.06.20.]

A táblaelem középső részében egy statikailag méretezett táblamag található 60-80 mm vastagságban,
ezt két oldalról 24-29 mm-es vastagságú, merőleges rostirányban elhelyezett elemek veszik körül. A
dübeleket a szerkezet kialakításakor alacsonyabb nedvességtartalommal (6 - 8 %) építik be, hogy a
beépítés után - a „normál” nedvességtartalom elérésekor - megduzzadva fokozza a merevséget. A
táblák összeillesztése hosszirányban nút-féderes kapcsolattal történik, merőleges kapcsolatoknál egy –
a nút méretével megegyező méretű – szerelő-faelem kerül elhelyezésre, amelyre illeszkedik a
merőleges elem nútja. A fenti termék neve: Holz 100, kifejlesztője a Thoma Holz GmbH.

8. ábra
[Forrás: Holzforschung, 2003.06.20.]
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3. FA ÉPÍTÉSI ALRENDSZEREK, SZERKEZETCSOPORTOK
3.1 Falszerkezetek
3.1.1 Tömör fa
A tömör fából készült épületszerkezetek (Massivholzbau) megfelelő kialakítással kielégítik a korszerű
épületszerkezetekkel szemben állított követelményeket, hiszen:
o tömör fa szerkezet a tömege miatt kiegyensúlyozott klímát biztosít:


hatásos nyári hővédelmet biztosít



a hőtároló képességnek köszönhetően a külső hőmérséklet változását késleltetve
adja át a belső térben (12 óra feletti fáziskésleltetés)



hangszigetelő tulajdonságai kedvezőek

o páraáteresztő szerkezet alakítható ki
o a szerkezet párafelvevő képessége kiegyenlítheti a páratartalom csúcsértékeit
o a fafelület kellemes lakóklímát biztosít alacsonyabb hőmérsékleten is
o páraáteresztés miatt a belső oldali párafékezés elhagyható

A tömör fa falszerkezeteket általában kiegészítő hőszigeteléssel kell ellátni (kívülről elhelyezett,
elsősorban léc-keretszerkezetbe helyezett hőszigeteléssel, mechanikai védelmet biztosító felülettel),
figyelembe véve a szerkezet páratechnikai követelményeit. Fontos követelmény a fúgák megfelelő
tömítése (energiaveszteség, ill. esetleges páralecsapódások miatt), elsősorban páraáteresztő
ragasztófóliák használatával, így megelőzhetőek a fólián képződő páralecsapódások.

3.1.1.1 Boronafal
A falszerkezetek építésének egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező fajtája a boronafalas
(Blockbau) építési mód, nagy faigénye miatt a fával bőven rendelkező vidékeken terjedt el.
Sajátossága, hogy a fal meghatározó elemei vízszintesen egymásra helyezve fekszenek. A régmúltban
elsősorban ácsolatlan, egymás fölé keresztben rakott nyers fatörzsekből, késöbb fekvő lapjaikon simára
faragott, vagy már mind a négy oldalukon megácsolt gerendákból készült. A gerendavégek szorosan
záró átlapolással kapcsolódnak egymásba és a falsarkokon túlnyúlnak. A közbenső falak épp úgy
keresztezik egymást, mint a külsők; az ablak- és ajtónyílásokat külön szárfák határolják, melyek
általában csapolással kapcsolódnak a könyöklő gerendába és a szemöldökfába. A mai, korszerű
boronafalaknál a gerendák közé megfelelő tömítőanyagot helyeznek el.
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9. ábra
Boronafalas épület falsarok részlete
[Forrás: Doboka01 Kft.]

3.1.1.2 Többrétegű tömör falpanel – ragasztott
A többrétegű tömörfából készült falpanelek méretstabilitását és merevségét a merőleges rostirány
szerint egymásra fektetett farétegek mellett a minőségi ragasztás garantálja.
10. ábra
Tömör falpanelek
[Forrás: Finnforest, Ausztria]
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A szerkezetet előnyös tulajdonságait - a különböző fázisokban – az alábbiakban foglalom össze:
-

tervezési fázisban:
o raszterkötöttségek nélküli tervezés
o egyszerű szerkezeti részletek, mérettartó szerkezet
o hő-, hang- és tűzvédelmi funkciók egy anyagban egyesítve

-

gyártási fázisban:
o azonos elemek építhetők be a különböző szerkezetekben (fal, födém, tető)
o merev szerkezetek (nem szükséges további merevítés)
o nyílásáthidalók nem szükségesek
o födémelemek kétirányban teherviselők
o teherhordó és térelválasztó funkció egy elemben

-

kivitelezés során
o rövid kivitelezési idő
o gazdaságosság a magas előregyárthatóság és a nagy elemnagyság miatt
o precíz szerkezetépítés a méretpontos elemek miatt
o egyszerű, előkészített kapcsolatok
o csak egyféle kötőelem szükséges: önmetsző facsavar
o minimális tömítés a kevés fúga miatt

-

használat során:
o kellemes, meleg belső klíma
o hosszú élettartalmú tömör fa szerkezet
o ökológikus, CO2 megkötő anyag
o páraáteresztő és páraszabályozó szerkezet
o akár 15 %-os lakótérnyeresség a kisebb szerkezetvastagság miatt
o kedvező hangszigetelő képesség, hővédelem a nagy tömeg miatt
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16.sz.táblázat
LENO TEC példaszerkezet
[Forrás: …]

rétegrend:
gipszkarton
LenoTec szerkezet
12,5 mm
WLG 040 könnyűfarost
85 mm
hőszig.
kiszellőztetett homlokzat
140 mm
U = 0,23 W/m2K
48 mm
Rw = 47 dB

Példák a tömör, nagyelemes fa panelekre:
Leno tömör panelek (Finnforest)
Előregyártott, beépítésre kész elemek
-

Alapanyag: lucfenyű, (S10) géppel szárítva

-

Ragasztóanyag: mesterséges gyanta

-

Nedvességtartalom: 10 ± 2 %

-

Lehetséges méretváltozás:
o felületi síkban: 0,01 % / 1 % nedvességtart. változás
o felületi síkra merőlegesen: 0,02 % / 1 % nedvességtart. változás

-

Súly: ca. 530 kg/m3

-

Méret:
o hossz.: 14,8 m (kérésre 20m)
o szélesség: 4,8 m-ig
o vastagság: 51-297 mm (kérésre 500 mm)

Beépítésre kész elemek jellemzői:
-

szabályosan szögletes sarokélképzés

-

tetszőleges kivágások (ajtó, ablak), bemarással (elektromos szerelvények), áttöréssel,
horonymarással

-

daruzáshoz szükséges szerelvényekkel felszerelve kerül kiszállításra
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11. ábra
Tömörfa falas épület részlet
[Forrás: Finnforest, Lenotec]

3.1.1.3 Többrétegű tömör falpanel – szegezett
A tömörfa lemezek másik fontos csoportja a ragasztóanyag nélkül, szeg (vagy ritkán fadübel)
kapcsolattal létrehozott tábla (Brettstapel), jellemzői:
-

egyszerűen, gazdaságosan előállítható, födém, tető is kialakítható ezen szerkezetből

-

időjárástól független előregyártási lehetőség, akár a teljes épületszerkezet előregyárható, így a
helyszíni építési idő lényegesen lerövidül

-

minden méretű fa alapanyag, sőt egyes melléktermékek is felhasználhatóak

-

felület maradhat látható, de szigetelhető, burkolható is

-

nagy fesztávok áthidalására alkalmas: ipari, mezőgazdasági csarnokok, iskolák vagy akár
emeletes épületek is építhetők
12. ábra
Rétegragasztott tömörfából készült épület
[Forrás: Informationdienst Holz, Holz Handbuch]
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17.sz.táblázat
Profilváltozatok
[Forrás: Informationdienst Holz, Brettstapelbauweise]

éles szegélyű

sarkított

eltolt

akusztikus

nút-féderes

kábel-hornyos

18.sz.táblázat
Födémelemek illesztése
[Forrás: Informationdienst Holz, Brettstapelbauweise]

falcolt

nút-féderes

rétegelt lemez
csappal

ferdén beütött
szeggel

fém v. keményfa
rúd formájú
tiplivel

A fenti leírt ragasztott, szegezett táblaszerkezetekből kialakított falszerkezetek mellett a fadübellel
összekapcsolt lemezekből kialakított falszerkezetek is ismeretesek.

3.1.2 Vázszerkezetű falak
A vázszerkezetű építési mód elsősorban a favázas történelmi szerkezetből alakult ki. A teherhordó
szerkezetüket tartógerendák, oszlopok alkotják, melyeket acélkapcsolatok kötnek össze. Az oszlopok
raszterhálót alkotnak, emelet vagy épület magasak lehetnek. A gerendák tömör fa esetén kb. 4,5 m,
rétegelt-ragasztott tartókkal mintegy 8,0 m áthidalására alkalmasak. A teherhordó szerkezet maradhat
látható felületű vagy burkolt, a kitöltő szerkezet lehet: fa-, kőműves-, ill. üvegszerkezet. A szerkezet
előállítható helyszínen, vagy előregyártott szendvicspanelként. A szerkezet előnye, hogy a belső falak
nem teherviselők, így a belső tér szabadon alakítható, ill. a tűzállósága kedvezőbb, mint a többi
könnyűszerkezetes épületé, mert viszonylag vastag szerkezeti elemek alkotják.
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13. ábra
Vázszerkezetű épület
[Forrás: …]

Ezen épületszerkezet további részleteit az épületszerkezeteknél mutatom be.

3.1.3 Keretrendszerű falak
Szintén a történelmi favázas építészet alapjaira épülő keretes szerkezetű fal alkotóeleme a vázrendszer
(borda), aminek a merevségét a külső síkjában elhelyezett táblák biztosítják. A vázrendszert általában
pallóból vagy speciális I profilból a táblákat pedig rétegelt vagy OSB lemezből építik meg. A szerkezet
előnye a vázszerkezettel szemben, hogy a táblák a rések elfedését, ezáltal fokozottabb légzárást is
biztosítanak.
14. ábra

A falszerkezet lehet helyszínen, bordákból összeszerelt vagy egy ill. mindkét oldaláról lappal borított,
előregyártott falszerkezet.
A falvastagság meghatározásakor nemcsak a teherhordó funkciót, hanem a szükséges hőszigetelő anyag
vastagságot is figyelembe kell venni. A faváz tengelytávolságának meghatározásakor pedig elsősorban a
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táblaméreteket kell figyelembe venni. (pl.: OSB-lemezek 1250x2000 mm  625 mm vázszerkezet
raszterméret).
Ezen épületszerkezet további részleteit az építési rendszerek bemutatásával foglalkozó fejezetben
mutatom be.

3.1.4 Vegyes falszerkezetek
Természetesen a bemutatott „tiszta” falszerkezetek mellett számos vegyes rendszer alakítható ki,
melyekben az adott építőanyagok kedvező hatásait összegezhetjük. Pl.: téglahéjú tömör fa fal:
15. ábra
Vegyes falszerkezetek
[Forrás: Technische Universitat, Wien
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3.2 Födémek
3.2.1 Áttekintés
19.sz.táblázat
Összefoglaló táblázat a fa födémszekezetekről
[Forrás: Technische Universitat, Wien

Keresztmetszet
Téglalap

Tömör fa

Ragasztott fa

I keresztmetszet

Tömör palló borda

felső öv
Szegezett
kapcsolat

Fabordás födém

borda
alsó öv
Deszka
bordával

Merőleges rostirányú
anyagokból ragasztott
borda, ill.
fa övek

Egyszerű borda

Doboz

Övek, borda anyaga: fa
Ragasztott
kapcsolat

Borda anyaga:
- rétegelt lemez,
- kemény lemez
- ragasztott fa (merőleges
rostirányú)
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3.2.2 Történelmi példa: csaposgerenda födém
Épületrehabilitáció során gyakran találkozhatunk csapos gerenda födémmel, elsősorban az épületek
zárófödémjeként megépítve.
16. ábra
Történelmi fafödémek
[Forrás: Technische Universitat, Wien

3.2.3 Tömörfa szerkezet
Tömörfa födémszerkezetet építhetünk ragasztott, szegezett vagy dübellel kapcsolt lemezekből
kialakított födém szerkezetekből.
A tömörfából készült födémszerkezetek előnyös tulajdonsága
-

a hagyományos fagerendás födémhez képest: kisebb szerkezeti vastagsággal valósítható meg
(igaz a beépítendő fa mennyisége lényegesen nagyobb);

-

a monolit vasbeton födémhez képest: kisebb súllyal valósítható meg;

-

nem szükséges kiegészítő tartószerkezet (pl.: mestergerenda), ill. ideiglenes alátámasztás;

-

kizárólag szárazépítészeti technológiával valósítandó meg, így nincs száradási idő

-

téglából vagy kőből épített falszerkezetnél is alkalmazható

-

5 m fesztávon mintegy 14 cm födémvastagság szükséges.
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17. ábra
Példa ragasztott technológiájú födémelemekre
[Forrás: Finnforest, Lenotec]

A szegezett táblaelemekből (Brettstapel) létrehozott födémszerkezet vastagsága meglepően alacsony, 5
m fesztáv esetében, 2,0 KN/m2 terhelésnél mindössze 14 cm szükséges. A födémre természetesen
úsztatott padlószerkezetet érdemes építeni, alulról látható maradhat vagy burkolható.
Kétirányú teherhordás miatt tetszőleges formájú és nagy kiterjedésű áttöréseket helyezhetünk el a
födémekben.
A teherhordó födémelemeken a hagyományos rétegrend mellett szárazépítészeti technológiával is
létrehozhatjuk a padlószerkezet úsztatott rétegrendjét.
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3.2.4 Bordásfödém
A bordásfödémek teherhordását a függőleges bordák és az ezekre vízszintesen fektetett lemezek
biztosítják. A bordák készülhetnek:
-

fából (általában ragasztott), ill.

-

ragasztott I tartóból.

Az alábbi példában a bordákat 57 x 180 mm, a lemezt pedig 27 mm vastag Kerto S, ill. Kerto Q
lemezek alkotják:
18. ábra
…
[Forrás: Finnforest]

A födémet alkotó függőleges bordákat közvetlenül a falszerkezet tetejére lehet helyezni, vagy a
függőleges szerkezetekhez való rögzítésére előregyártott acél elemek állnak rendelkezésre:
20.sz.táblázat
Fal-födém gerenda kapcsolatot biztosító acél kapcsolatok
[Forrás: …]

SIMPSON márkájú tartóelemek

SAE

AGINCO

MIT

LBV
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AG 733

A bordásfödémek készülhetnek helyben, ill. előregyártva:
19. ábra
…
[Forrás: Finnforest]

Az előregyártott táblákat önmetsző facsavarral kell összekötni.

3.2.5 Doboz födémek
A dobozfödémeknél további merevítést biztosít az alulról elhelyezett lemez.
Az alábbi példában a bordákat 57 x 180 mm, a lemezeket pedig 27 mm vastag Kerto S, ill. Kerto Q
lemezek alkotják:
20. ábra
…
[Forrás: Finnforest]

Az előregyártott táblákat önmetsző facsavarral kell összekötni.
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3.3 Fa homlokzatburkolatok

3.3.1 Minőséget meghatározó tényezők
Az első fejezetben ismertetett általános részletek mellett a homlokzatburkolatok minőségét az alábbi
tényezők befolyásolják:

3.3.1.1 Szerkezeti kialakítás
o a környezeti hatásoknak, funkciónak megfelelő


anyagválasztás (homlokzatok, nyílászárók kiemelt védelme);



nedvességtartalmú anyag beépítése



elsősorban gyalult felületű anyagok

o a csapadék lehető leggyorsabban elvezetése, a mihamarabbi kiszáradásának biztosítására (pl.:
fedett teraszok, vízszintes felületek, fúgák kerülése), ill. csapóeső elleni védelem
21. ábra
Példa a csapóeső elleni védelemre

o fontos az esetleges páralecsapódások megelőzése is:


megfelelő hőszigeteléssel



légzárás biztosításával



szükség esetén átszellőztetett szerkezetek kialakításával, ill. párafékező réteg
beépítésével

Ahol nem biztosítható a fenti eszközökkel a megfelelő védelem, ott elkerülhetetlen a kémia anyagok
használata a fa védelmében.
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3.3.1.2 Felületkezelés
Kezeletlen felület esetén a fa szerkezetén az időjárás az alábbi károkat okozhatja:
-

bebarnulás a napsugárzás UV komponense miatt;

-

lignin kimosódása;

-

elszürkülés a szennyeződés és mikroorganizmusok hatására;

-

erózió, repedésképződés.

Felületkezelés feladatai:
-

időjárás miatti tönkremenetel megakadályozása;

o nedvesség elleni védelem


a

minden

igényt

kielégítő

nedvesség

elleni

védelem

megköveteli

a

homlokzatburkolat éleinek min. 2,5 mm rádiuszú lekerekítését, hogy az élek is
megfelelő vastagságú védelmet kapjanak
22. ábra
…
[Forrás: Informationdienst Holz, Holzbau Handbuch]

o UV védelem


megfelelő mértékű UV védelem fedő lakkozás alkalmazásával érhető el;



lazúrok (különösen a színtelen lazúr) alkalmazása esetén a felületkezelésen áthatol a
sugárzás és a fafelületet elérik a napsugárzás UV sugarai

o színképzés
o fizikai védelem


pl.: jégeső által okozott károk megakadályozása

o kémiai védelem
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21.sz.táblázat
Felületkezelés fajtái
[Forrás: Holzforschung, Austria]

Fajta
Nincs felületkezelés

vastagság

áttetsződés

-

-

Színtelen felület, lakk

színtelen
0 - 20 µm

Impregnált felület,
vékonylazúr
Középvastag lazúr

Vastaglazúr

Fedő festés, lakk

részben

20 - 60 µm

részben

> 60 µm

részben

30 - 60 µm

fedő

alapfelület

Ajánlás

tömör fa

Igen

előregyártott tábla

Feltételesen

tömör fa

Nem

előregyártott tábla

Nem

tömör fa

Igen

előregyártott tábla

Feltételesen

tömör fa

Igen

előregyártott tábla

Igen

tömör fa

Nem

előregyártott tábla

Nem

tömör fa

Igen

előregyártott tábla

Igen

22.sz.táblázat
Felületkezelés élettartama
[Forrás: Holzforschung, Austria]

fajta

szín

elhelyezkedés

karbantartási idő – év

világos

védett

3

igénybevett

1-2

védett

3-4

igénybevett

2

védett

5

igénybevett

2

védett

6-7

Nincs felületkezelés

Impregnált
vékonylazúr

felület,
sötét

világos
Középvastag lazúr
sötét
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világos
Fedő festés, lakk

sötét

igénybevett

3

védett

akár 15

igénybevett

10

védett

10-12

igénybevett

8

Finnforest Thermowood eljárás - vegyszermentes hőkezelési eljárás, mely a faanyag szöveti
szerkezetét alakítja át kültéri vagy beltéri alkalmazásokhoz. A faanyag hőkezelése oxigénmentes
környezetben történik, mely hatására kedvező átalakuláson megy keresztül a faanyag:
- vízfelvétel 50%-kal csökken
- hajlítószilárdság 10-20%-kal csökken
- gyantamentes lesz a faanyag
- csavarodás 50%-kal kevesebb, mérettartóság 50%-kal jobb
- gombásodás elleni ellenállóság növekszik

3.3.1.3 Tűzvédelem
A faanyag kémiai tűzvédelme mellett a szerkezeti kialakítás is lehetőséget nyújt a tűzállósági idő
meghosszabítására, pl.: olyan, homlokzati síkból kiálló terelőelem beépítése, amely az esetleges
lángnyelveket távol tartja a homlokzat felsőbb rétegeitől:
23. ábra
Homlokzatburkolat, tűzvédelem
[Forrás: Informationdienst Holz, Holzbau Handbuch]
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3.3.2 Rögzítéstechnika

3.3.2.1 Faváz
A homlokzatburkolatok rögzítésének hagyományos módja a favázas szerkezet, alapkövetelményként
megfogalmazható a tartószerkezet kémiai védelme és a szerkezet átszellőztetése.
Az alábbi példán favázra, rejtett rögzítéssel elhelyezett homlokzatburkolatot mutatok be:
24. ábra
Homlokzatburkolat favázon
[Forrás: Informationdienst Holz, Holzbau Handbuch]
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3.3.2.2 Szerelt rendszer
A homlokzatburkolatok korszerű rögzítése elsősorban szerelt rendszerrel valósítható meg, melynek
előnyei:
-

előregyártás; kompatíbilis, cserélhetőek elemek;

-

rejtett rögzítés; utólagos finomállítás lehetősége.
23.sz.táblázat
Rendszerelemek

Rögzítő elem

Tartó elem

Felfüggesztő profil

Csipesz

Szigetelés

28. ábra
A tartószerkezet felépítése
[Forrás: Informationdienst Holz, Holzbau Handbuch]
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3.3.3 Általános részletek
A fa homlokzatburkolatok tartósságát alapvetően a szerkezeti megoldások határozzák meg, melyek az
alábbiak szerint csoportosíthatóak:

3.3.3.1 Fúgaképzés
24.sz.táblázat
…
[Forrás: …]

Fúgaképzés

nyitott

zárt

Függőleges

Vízszintes
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3.3.3.2 Átszellőzés
A homlokzatburkolatok elhelyezése során általánosságban elmondható, hogy törekedni kell a burkolat
alatti réteg átszellőztetésére, ha ez nem valósítható meg, akkor a szerkezetet meg kell védeni a pára
behatolásától és lecsapódásától.
25.sz.táblázat
…
[Forrás: …]
Átszellőztetett szerkezet

Nem átszellőztetett szerkezet

- a szerkezeten átjutó pára az átszellőztetés

- a szerkezeten átjutó pára az átszellőztetés

miatt nem csapódik le

miatt a homlokzatburkolaton lecsapódhat 
belső oldali páravédelem!

Lábazati csomópont
A homlokzatburkolatok lábazati kialakításánál figyelembe kell venni a felverődő eső ill. feltorlódó hó
miatti fokozott igénybevételt ezért a fa homlokzatburkolatot a járdaszinttől 30 cm-es magasságban kell
megkezdeni vagy lehetővé kell tenni a burkolat cseréjét
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25. ábra
Homlokzatburkolat lábazatkialakítás
[Forrás: …]

Ereszcsomópont
Az ereszcsomópontok kialakítása során figyelembe kell venni a magas páratartalmú kiszellőző levegő
mozgását:
26.sz.táblázat
Homlokzatburkolat kiszellőzés
[Forrás: …]

Rossz kialakítás:

-

a homlokzat mellett felszálló levegő a

Kedvező kialakítás

-

tartószerkezet felé mozog, azon
kicsapódhat
-

tud a tartószerkezet felé mozogni
-

a tartószerkezet vízszigetelése nem
megoldott

a homlokzat mellett felszálló levegő nem
a magas páratartalmú kiszellőző levegő
szabadon távozhat

-

a tartószerkezet szigetelt
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Ablak csomópont
A homlokzatburkolatok kialakítása során ügyelni kell arra is, hogy az ablakok ne akadályozzák meg a
szabad átszellőzést.
27.sz.táblázat
Homlokzatburkolat nyílászáró csomópont
[Forrás: …]

-

a burkolt homlokzaton elhelyezkedő
nyílászárók környezetében meg kell
oldani az átszellőzés folyamatosságát

3.3.3.3 Él-, sarokképzés
A homlokzatburkolatok egyik legjobban igénybe vett csomópontjait az élek, sarkok alkotják, törekedni
kell ezen részletek cserélhető megoldására:
26. ábra
Homlokzatburkolat sarokképzés
[Forrás: …]
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3.3.4 Fajtái

3.3.4.1 Tömörfa léc- és deszkaborítású homlokzatok
A homlokzatburkolatok hagyományos – többszázéves múltra visszatekintő - fajtáit alkotják a tömör
fából készült elemek, ezek lehetnek kezeletlen vagy felületkezeltek.
27. ábra
Faburkolat gyalult deszkából, nyitott fugával
[Forrás: …]

28. ábra
Faburkolat nútféderes gyalult deszkából, fuga nélkül
[Forrás: …]
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A Holzforschung Austria által ajánlott méretbeli és minőségi követelmények tömör fa burkolatnál
28.sz.táblázat
…
[Forrás: …]
Követelmény leírása

Kezeletlen felület

Felületkezelt

Szélesség

150 mm

vastagság

19 mm

Évgyűrűk helyzete
Nedvességtartalom
Élek rádiusza

12 – 16 %
-

2,5 mm

Max. csomóméret

Szélesség ¼-e

Kieső csomó

Nem megengedett

Kieső csomó dugózása

Nem megengedett

gyantaér

Max. 5x50 mm

Nem megengedett

repedés

Felületi megengedett

Nem megengedett

fabél

Nem megengedett

benyomódás

Felület 20 %-án

Gomba és rovarfertőzés

Nem megengedett

29.sz.táblázat
Példa …
[Forrás: Finnforest Thermowood]

„zsindely”

„trapéz”
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3.3.4.2 Előregyártott táblák
Az előregyártott homlokzattábla elemek gyártása a nyugat-európai országokban mintegy 20 éves
múltra tekint vissza, az alábbi táblázatban megtalálható az egyes típusok felhasználhatósága:
30.sz.táblázat
Példa …
[Forrás: Holzforschung, Fassaden aus Holz]
felület
táblatípus
lehetséges problémák
kezeletlen
kezelt
egyrétegű
feltételesen alkalmas
méret-, és alakváltozás
Tömör
einschichig
fa
többrétegű
repedés
Massivholz
alkalmas
mehrschichig
ragasztás szétválása
műgyantával
rothadás
ragasztott
nem alkalmas
megduzzadás
kunstharz verklebt
cementkötésű
Faforgács
alkalmas
zementgebunden
lap
Spanplatten
rothadás
OSB
nem alkalmas
megduzzadás
Farostlap
nem alkalmas
vízfelvétel
Faserplatten
furnérozott lemez
méretváltozás
Furnér
feltételesen alkalmas
Furnierschichtplatten
repedés
Lemez
Furnier
fétegelt lemez
feltételesen
fedőfurnér leválása
alkalmas
platten
Sperholzplatten
alkalmas
31.sz.táblázat
Példa a Finnforest termékválasztékából

táblásított tömör fa
háromrétegű (vörösfenyő-luc-vörösfenyő)

rétegelt lemez cédrus furnérból
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3.3.4.3 Egyéb fa homlokzatok
32.sz.táblázat
Példa egyéb fa homlokzatokról
[Forrás: …]

Zsidely

Íves fafelületek
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4. FA ÉPÍTÉSI RENDSZEREK
4.1 Rendszerek történelmi áttekintése, csoportosítása
Az építési rendszerek a történelem folyamán folyamatosan átalakultak, fejlődtek. Az egyes
rendszerek egymásra épülését, kialakulását az alábbi táblázat mutatja be:

33.sz.táblázat

Mai rendszerek

Történelmi szerkezetek

Fa építési rendszerek történelmi rendszerezése
[Forrás: Informationsdienst Holz]
Rönkfa építés
Pfahlbau

Boronafalas
Blockbau





Favázas
Fachwerkbau







Vázas építési
rendszer
Skelettbau

Gyalult tömörfa,
pl.: palló
Bohlenbau






Balloon Frame
Plattform Frame



Keretes
építési
rendszer
Rahmenbau



Táblás építési
rendszer
Tafelbau

Tömörfaépítészet
Holz-massivbau

A táblázatban bemutatott fejlődési elvek alapján kijelenthető, hogy a történelmi boronafalas és a
favázas építészeti rendszerből alakultak ki a ma használatos rendszerek (amint ezt az ipari fejlődés
lehetővé tette, pl.: iparosított fűrésztechnológia, szög- és csavargyártás, táblásított elemek előállítása).
Ezen rendszerek legjellemzőbb csoportosítása a teherhordó és hőszigetelő réteg elhelyezkedése alapján
tehető meg:
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34.sz.táblázat
Fa építési rendszerek összehasonlítása
[Forrás: …]
Könnyűszerkezet
Tömörfaszerkezet
két réteg
egymásba épül:

két réteg
elkülönül:

teherhordó gerendák
között helyezkedik el
a hőszigetelés

teherhordó
szerkezetet kívülről
borítja a hőszigetelés

A korszerű rendszerek egyik jellemző tulajdonsága az előregyárthatóság, aminek jelentősége
elsősorban az építési idő lerövidítésében, ill. a kiszámíthatóságban (gyártás függetleníthető az
időjárástól) jelenik meg. Az előregyártás foka szerint az alábbi sorrend állítható fel: Boronafalas 
Favázas  Vázas  Táblaépítészet (kis,- nagytábla, helység szintű). Az előregyártott épületek egyik
csoportját a készházak alkotják, ilyennek nevezzük azon épületeket, melyeket ipari módszerekkel
előregyártanak, az elemeket helyszínre szállítás után szerelik össze.
A mai rendszereket földrajzi elterjedésük alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
-

a Skandináv országokban nagy hagyománya van a faépítészetnek, pl. Norvégiában a
családi házak 80 %-a fából készül, ezen épületek:
o általában nem alápincézettek, egy- vagy kétemeletesek;
o az alapszint és a földszinti aljzat közt lévő térben helyezik el a gépészeti
alapvezetékeket;
o külső falakat fatábla-burkolattal előregyártva szállítják;
o födémszerkezetet fagerendákból építik;
o az egyszerű alaprajzi és szerkezeti elrendezés garantálja a kedvező árszintet (5001000

EUR/m2),

hiszen

az

alapanyagok

szabványosított alkotóelemet kell készíteni.
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előállítása

során

kevés

számú,

-

Észak-Amerikában és Kanadában a faépítészetben mintegy 90 %-ban a „timber frame”
rendszert használják, ezen belül:
o

„platform framing”:


emeletmagas tábla ill. oszlop elemek,



fagerenda födém- és tetőszerkezet;

o „balloon framing”:


épületmagas tábla ill. oszlop elemek,



fal- ill., oszlopelemekre függesztett födémrendszer;

o mindkét rendszer gazdaságosan valósítható meg:


kevés számú, szabványosított keresztmetszetű gyalulatlan alapanyagból
építhető meg az összes szerkezet;



nagyrészt betanított munkásokkal építtethető össze a szerkezet kézzel vagy
szögbelövővel szegezett kapcsolatotokkal;



áltálában nem szükséges állványozás;



a

szabvány

méretű

merevítőtáblák

használatánál

törekednek

a

vágásmentességre, ezért az emeletmagaság, falhossz, ill. nyílászáró-méretek
meghatározásánál a táblák mérete a mérvadó.
o előregyártott rendszerek használata nem jellemző
-

Japánban hagyományosan minden lakóház fából épült, manapság az épületek 40-50 %-a,
mintegy 700.000 darab épül évente faszerkezettel, ezen belül:
o a „post+beam” vagy „precut” rendszer a meghatározó


nagyrészt automatizált, robotvezérelt előregyártás



1985-ben fejlesztették ki a CAD CAM rendszert, ami az automatizálást
lehetővé teszi



30-szor nagyobb termelékenység: 2 fő napi 150-200 m2 födém vagy
falszerkezetet képes előállítani az előkészítő üzemek gépein

o helység szintű előregyártás


a hagyományos japán építészet alternatívájaként fejlesztette ki a Sekisui
konszern, lehetővé téve, hogy a 3D-s tervek alapján megrendelt épületet 40
nappal késöbb használatba vegyék



85 %-os előregyártás: a helységenként előregyártott elemeket 4-6 óra alatt a
helyszínen összeszerelik
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-

a Közép-Európai országokban - az előbbiekkel ellentétben - a múlt évszázadban a vezető
szerepet a tégla és beton technológiára épülő szerkezetek vették át, az utóbbi évtizedekben
figyelhető meg a faépítészet újbóli előretörése. Ezen országokban a jelenleg használatos
korszerű építészeti rendszerek áttekintését az alábbi táblázat mutatja be:
35.sz.táblázat
…
[Forrás: …]

Tömör fából
készült rendszerek
(fadübellel, fémszeggel,
ragasztva)
Massivholzbauweise

Boronafalas
Blokkbau
Táblásított elemek
- └ rostirányú, ragasztott
(Brettsperholz)
- ║rostirányú, szegezett,
dübelezett (Brettstapelbau)
Bordás
Rippenbau

Keretszerkezetes
rendszer (előregyártott
vagy helyben készülő)
Rahmenbauweise

Kistáblás
Kleintafel
Tábla-építés
Tafelbau
Nagytáblás
Großtafel

Helység szintű előregyártás
Raumzellenbau
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Történelmi vázszerkezetek
Fachwerkbau
Vázas rendszer
Skelettbauweise
Mérnöki vázszerkezetek
ingenieurmäßiger Skelettbau

a fenti rendszerek
keverékéből készült
szerkezetek is Mischbau

4.2 Általános követelmények
A fa kedvező épületfizikai tulajdonságait átgondolt épületszerkezeti megoldásokkal egyesítve minden
igényt kielégítő épületszerkezetek hozhatóak létre.
Milyen követelmények merülnek fel napjaink faszerkezetű épületeinél?
-

légzárás (filtráció)

-

hangvédelem

-

szél elleni védelem

-

tűzvédelem

-

hőszigetelés

-

teherhordás, merevség

-

nedvességvédelem

Egy keretszerkezetű fal általános rétegrendje az alábbi:
29. ábra
Egy keretszerkezetű fal általános rétegrendje
[Forrás: …]
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Az egyes rétegek megnevezését, jellemzőit és a követelményrendszerben való részvételét az
alábbi táblázat foglalja össze:
36.sz.táblázat
Keretrendszerű épületek követelményrendszere
I.
II.
III.
IV.
V.

Rétegek:

kiegészítő
teherhordó
merevítő homlokzatszigetelés, merevítő
váz, közte
lemez
képzés
installációs lemez
hőszigetelés
fal

belső
felületképzés

leírása,
fő funkciója

VI.

anyaga (példa) gipszkarton

faváz,
hőszigetelés

rétegelt
rétegelt
faváz,
lemez,
lemez,
hőszigetelés
OSB
OSB

gyalult fa,
rétegelt
lemez

Követelmények:
légzárás
(filtráció)







szél
elleni
védelem



hőszigetelés





Nedvesség
elleni védelem



teherhordás,
merevség







páravédelem

I. – VI. rétegek együttes tulajdonsága határozza meg

hangvédelem

I. – VI. rétegek együttes tulajdonsága határozza meg

I. – VI. rétegek együttes tulajdonsága határozza meg,
de az előírások a VI. rétegre vonatkoznak
Az alábbiakban a fő követelmények jellemzőit mutatom be:
tűzvédelem

-

légzárás:
o a külső és belső tér hőmérsékletkülönbségének, ill. az esetleges
légmozgásoknak köszönhetően a belső tér levegője a külső térbe áramlik.
Ezen légmozgás megfelelő intézkedések a lehető legkisebbre csökkentendő:


megfelelően légzáró anyagok beépítésével



szakszerű kapcsolatok kialakításával
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A fúgák tömítésének legpraktikusabb módja az öntapadó ragasztószalaggal történő
lezárás (ld. 33.sz.ábra)
30. ábra
…
[Forrás: …]

-

szél elleni védelem:
o célja a szél behatolásának megakadályozása a hőszigetelő rétegbe, különösen
a fúgák tömítésével.

-

hőszigetelés/hővédelem:
o a fa szerkezetekből - kedvező hőátbocsájtási tényezőjüknek köszönhetően akár rendkívül alacsony energiaszükségletű épületek hozhatók létre;
o nagy gondot kell fordítani a fúgák tömítésére a filtrációs hőveszteség
minimalizálása és a páralecsapódás (ezáltal a hőszigetelő képesség romlása)
elkerülése érdekében;
o a nyári hővédelem biztosítása érdekében - a faszerkezetek viszonylag kis
tömege miatt - elkerülhetetlen a megfelelő árnyékolás biztosítása.

-

nedvesség, páravédelem:
o az épületet kívülről és belülről érhetik nedvességhatások
o kívülről elsősorban a csapóeső elleni védelmet kell megoldani úgy, hogy a
szerkezetbe a lehető legkevesebb nedvesség jusson, ill. a bejutott nedvesség a
lehető leggyorsabban eltávozhasson
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o a belső tér felöl a – magasabból az alacsonyabb hőmérsékletű térbe áramló –
páradús levegő veszélyezteti a szerkezetet, ami ellen


megfelelő belső oldali párazárással védekezünk (nem engedjük a
szerkezetbe a párát);



a szerkezetet alkotó anyagok páradiffúziós ellenállása csökkenjen,
ezáltal a pára ne torlódjon fel;



megfelelő szerkezeti anyagokkal biztosítjuk a szerkezet átszellőzését
és a pára kiszellőzését.

-

hangszigetelés:
o átgondolt anyagválasztás


nagy tömegű anyagok;



szükség esetén a megfelelő hangszigetelő réteg beépítése;

o megfelelő szerkezeti kialakítás:

-



többrétegű szerkezet, pl.: úsztatóréteg;



kapcsolatokban megfelelő hangtechnikai elválasztórétegek

tűzvédelem:
o tartószerkezeteknél

meghatározott

tűzállósággal

rendelkező

anyagok

építhetően be, melyet a fa esetében a megfelelő kémiai védelemmel, vagy
burkolással biztosíthatunk;
o az egyéb figyelembe kell venni, hogy általában a tartószerkezeti fukcióval
nem rendelkező szerkezetek felelősek a tüzek kialakulásáért és terjedéséért.
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4.3 Vázszerkezetű épületek
A vázszerkezetű építési mód (Skelettbauweisen) elsősorban a favázas történelmi
szerkezetből alakult ki. A mai ragasztott tartókkal azonban lényegesen nagyobb fesztávok
áthidalása is megoldható, így manapság a csarnoképítészetben is használatos építési mód.

37.sz.táblázat
…
[Forrás: Technische Universit Universität, Wien]
FALSZERKEZET
ÉPÍTÉSI ELV

Felhasznált
anyagok,
kötőelemek

tartógerenda
+

oszlop

Előállítás,
előregyártás

Gerenda
oszlop
kapcsolat

pre-cut
helyszíni
szerelés

gerenda
felfekszik
az oszlopon

emeletmagas
kötőelemek

épületmagas
kötőelemek

Emeletmagas

Épületmagas

két oszlop
közrefogja a
gerendát

Átmenő

Megszakított

szegélygerendás
elemek

helyszíni

dobozfödém
szigetelve

emeletmagas

vasalat

FÖDÉM

helységekkénti

homlokzat
részben

gerendák
egyesével
elhelyezve
fém, vagy
fa-fa kötés

helységekkénti

homlokzat
egészben

tartó vagy
retesz
riegel

acél
kötőelemek
pre-cut
helyszíni
szerelés

két gerenda
közrefogja
az oszlopot
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31. ábra
…
[Forrás: …]

A fenti képeken egy japán és egy ausztriai (Ölzbündt) lakóház szerkezete látható.
-

teherhordó szerkezet világos felépítésű, alkotóelemei:
o elsődleges szerkezet: raszterhálót alkotó oszlopok (akár több
emelet magas) és gerendák, faépítészetben nagy fesztáv:


tömör fa szerkezettel: 4,5 m



rétegelt-ragasztott tartókkal: 8,0 m

o másodlagos szerkezet: födémgerendák, tetőszerkezet;
-

teherhordó szerkezet látható marad vagy burkolt;

-

kitöltő szerkezet lehet: fa-, kőműves-, ill. üvegszerkezet;

-

nagy felületű nyílások helyezhetők el;

-

előállítás:
o helyszínen, vagy
o előregyártott szendvicspanelként;

-

belső falak nem teherviselők, így a belső tér szabadon alakítható;

-

tűzállósága kedvezőbb, mint a többi könnyűszerkezetes épületé, mert
viszonylag vastag szerkezeti elemek alkotják.

Vázépítészet speciális fémkapcsolatokkal (Induo rendszer):
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32. ábra
Vázrendszerű épületek
[Forrás: …]

4.4 Keretszerkezetű épületek
Mialatt Európában az 1900-as évek elején a faépítészet háttérbe szorult, Észak-Amerikában
és késöbb Skandináviában egy új, anyagtakarékos építészeti rendszert fejlesztettek ki. A
favázas technológia alapján létrehozott keretszerkezetű szerkezeteknél (Rahmenbau) a
teherhordó vázat külső síkjában szegezett táblákkal merevítik. Ezen merevséget biztosító
szilárd táblák (pl.: rétegelt lemez, OSB) a szerkezet réseinek elfedését, légzárását is
biztosítják. A szerkezetet ezen felül homlotzatburkolattal látják el.
33. ábra
…
[Forrás: …]

62

A rendszer jellemzői:
-

nemzetközileg a legelterjedtebb;

-

kisebb a faigénye, mint a tömörfalas rendszereknek;

-

sűrű raszterű szerkezet, mely flexibilis térformálást tesz lehetővé;

-

a falszerkezet:
o helyszínen, bordákból összeszerelt szerkezet vagy
o egy vagy mindkét oldaláról lappal borított, előregyártott falszerkezet;

-

födémszerkezet:
o helyszínen elhelyezett gerendák, vagy
o előregyártott elemek, melyeknél a gerendák oldalról, vagy alulról vannak
összefogva

-

gazdaságos kivitelezés, mert a szerkezeti kapcsolatok egyszerű felépítésűek:
o egységesek keresztmetszetek,
o derékszögben vágott elemek,
o szegezett kapcsolatok.

A faváz tömör vagy ragasztott alapanyagból készül, funkciói:
-

teherhordás;

-

hőszigetelés rögzítése;

-

burkolatok tartószerkezete.

Ezért a falvastagság meghatározásakor nemcsak a teherhordó funkció, hanem a szükséges
hőszigetelő

anyag

vastagság

figyelembe

véve

kell

meghatározni.

A

faváz

tengelytávolságának meghatározásakor pedig elsősorban a táblaméreteket kell figyelembe
venni. (pl.: OSB-lemezek esetén 1250x2000 mm).
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38. sz. táblázat
Keretszerkezetes építési rendszer jellemzői
[Forrás: Technische Universit Universität, Wien]
FALSZERKEZET
ÉPÍTÉSI ELV

Felhasznált
anyagok,
kötőelemek

Borda
+

Előállítás, Fal-födém
előregyártás csomópont

Emeletmagas

Épületmagas

FÖDÉM

Átmenő

Megszakított

födémgerendák
egyesével
fektetve

helyszínen
szerelt

födém a
falon

egyoldalról
palánkolt

födém a
falon

kiselemes

keretgerendával

kerettalpra

nagyelem
es

hézagos
aládeszkáz
va

kétoldalról
palánolt

helyszíni
szerelés

Tábla

balloon fal

balloon fal
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épületmagas elemek

dobozszerkezet

39.sz.táblázat
„Plattform” és „Balloon” keretszerkezetes rendszerek összehasonlítása
Platform framing

Balloon framing

elsősorban az 1950-évektől jellemző

elsősorban az 1950-évekig jellemző

tetőszerkezet kialakítás megegyezik

emeletmagas
függőleges
falváz elemek

épületmagas
függőleges
falváz elemek

fal az aljzatra /
födémre
támaszkodik

födémgerendák a
falra elhelyezett
papucsokon
támaszkodnak

„Platform Frame” rendszer általános jellemzői:
-

a födémlemezekről jól építhetőek a felmenő falak, ezért:
o állványozás általában nem szükséges
o egyszerűbb, gyorsabb kivitelezés

-

emeletmagas faoszlopok (Holzständer) mérete általában: 6/12 cm; ezen oszlopok
kötik össze a talpgerendákat (Schwellen) a koszorúgerendákkal (Rähme);

-

merevítésük faforgács-, vagy rétegelt lemezzel történik;

-

a mellfák és koszorúgerendák azonos keresztmetszetű, szabvány méretű pallókból
vannak összeállítva;

-

a sarokképzés és nyílászárók keretezése is szabvány méretű pallókból készül;

-

az oszlopok tengelytávolsága általában 62,5 cm, igazodva a táblaméretekhez;

-

az elemek általában egyszerű, szegezett kapcsolattal (ritkán csapolva) vannak
összekötve;
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-

belső teherhordó falak merevítése bizonyos esetekben történhet gipszkarton
lemezekkel is;

-

födémgerendák jellemző mérete 6/22 cm, melyeket felülről forgácslemez borít, erre
kerül az úsztatott padlószerkezet;

-

a födémet tartó talpgerendát (Deckenrand) a teljes falszerkezeten körbefutó
szabvány

keresztmetszetű

gerenda

alkotja,

amelyre

a

következő

emelet

falszerkezete is támaszkodik.
A keretszerkezetes épületek jellemző csomópontját az alábbi ábra mutatja:
34. ábra
…
[Forrás: Technische Universi Univesität, Wien: Mehrgeschoßiger Holzbau]

4.4.1 Táblás építési rendszer
A táblás építési rendszer (Tafelbau) nagyfokú rokonságot mutat a keretrendszerű építési
móddal. A legfontosabb különbséget az előregyártás foka jelenti, a táblás építési rendszert
ugyanis elsősorban a készház-előállítók alkalmazzák, ahol a fal-, födém- és tetőelemeket az
üzemekben készítik. Ez magában foglalja, hogy a favázközöket hőszigeteléssel töltik ki,
kétoldalról táblaelemekkel lezárják, valamint a szükséges párafékező- és fúgazáró réteget, a
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gépészeti alapvezetékeket és a nyílászárókat elhelyezik. Természetesen a külső hőszigetelés,
a vakolás vagy a faburkolat elhelyezése valamint a festés, burkolás és szerelvényezés a
helyszínen történik. Ezen nagyfokú iparosítás lehetővé teszi, hogy akár a fogadószint
elkészítését követő 5. héten a házat kulcsrakészen átadják.
Az építési rendszer költséghatékonyságát a sorozatgyártás biztosítja.
A rendszer továbbfejlesztet változatát a nagytáblás építési rendszer jelenti, ahol teljes
falszerkezeteket gyártanak le a megrendelő igényei szerint.

4.4.2 Helység szintű előregyártás
Az előregyártás legmagasabb foka a komplett helységek előregyártásával (Tafelbaukasten)
valósul meg. Ezen rendszer kifejlesztésének alapelve az volt, hogy a rendkívül magas fokon
előregyártott, de kevés számú elemből, minél nagyobb számú épülettípusok legyenek
kialakítható, rövid megvalósulási idővel és költséghatékony módon. A szerkezeti kialakítás
megegyezik a keretrendszerű építési mód részleteivel.

4.5 Tömörfa szerkezetek
A tömörfa építési mód (Holzmassivbau) a boronafalas építési módból fejlődött ki. Az építés
alapját nem a rönkfa, vagy palló, hanem a vékonyabb deszka jelenti, melyet a megfelelő
szárítás után, ragasztással vagy szegezett kapcsolattal alakítanak táblaelemekké. A
teherhordó falszerkezetet kívülről általában hőszigetelni, ill. homlokzatburkolattal ellátni
szükséges.
35. ábra
…
[Forrás: …]
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36. ábra
…
[Forrás: Finnforest, Lenotec]

További jellemzők:
-

előregyártásnak és egyszerű szerelésnek köszönhetően gyors kivitelezés;

-

tömör szerkezet fából;

-

páraáteresztő keresztmetszet alakítható ki, ezért párafékezés nem szükséges;

-

teljesértékű külső hőszigetelés helyezhető el;

-

flexibilis, rasztermentes alaprajzok alakíthatóak ki.
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40.sz.táblázat
Tömörfa építési rendszerek
[Forrás: Technische Universit Universität, Wien]
FALSZERKEZET
ÉPÍTÉSI ELV

Felhasznált
anyagok,
kötőelemek

deszka:
- egy vagy
többrétegű
szerkezet
- párhuzamos
vagy
merőleges
rostirány

palló

kötőanyag:
- mechanikus
- szeg
- fadübel
- ragasztott

Előállítás,
előregyártás

Fal-födém
csomópont

szegezett,
párhuzamos
rostirányú
Brettstapel

födém a falon

egyoldalú
palánkfal
Pfostenwand

födém
közbenső
falon

többrétegű fal,
ragasztott vagy födém szélső
falon
dübelezett,
└ rostirány

többrétegű,
└ rostirányú
üreges fal

épület
magas falszerkezet
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Emeletmagas

Épületmagas

FÖDÉM

Megszakított
szerkezet

kis-elemes

ragasztott
lemez

nagy-elemes

szegezett,
párhuzamos
rostirányú
Brettstapel

fél keret

fa-beton vegyes
szerkezet

szoba
nagyságú
keret

épületmagas
elemek

bordáslemez

Példák:
37. ábra
Példa fal födém kapcsolatra
[Forrás: …]

38. ábra
Ragasztott, emeletmagas tábleaelemekből összeállított épület
[Forrás:Lakóépület, Mödling, 2003]

39. ábra
Szegezett emeletmagas táblaelemekből összeállított épület
[Forrás: Informationsdienst Holz, Brettstapelbauweise]
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4.6 Vegyes építési rendszerek
Vegyes építés alatt olyan rendszereket értünk, melyeknél a fa mellett egyéb alapanyagot is
felhasználunk, példa lehet erre, amikor a fa alapanyagú oszlopok, monolit vasbeton födémet
tartanak:
40. ábra
[Forrás: Wallisellen lakóépület, Zürich, Tervezők: Hubacher, Haerle]
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5. ÉPÜLETSZERKEZETI PÉLDÁK
5.1 Meglévő állapot
5.1.1 Alaprajz
5.1.2 Metszet
5.1.3 Homlokzat

5.2 Tervezett állapot
5.2.1 Alaprajz
5.2.2 Metszet
5.2.3 Homlokzat

5.3 Csomópontok
5.3.1 Falszerkezet

5.3.1.1 Új szerkezet - keretszerkezetű fal
5.3.1.2 Meglévő téglafal szerelt homlokzatburkolattal kiegészítve
5.3.2 Födém – emeletráépítés kapcsolat
5.3.3 Lapostető - attikafal
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Das Holzbau Handbuch - Informationsdien st Holz:
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Holz in Außenbereich
Brettstapelbauweise
Fassaden asu Holzwerstoffen
Absatzförderungsfonds der deutschen Forstund Holzwirtschaft, Bonn:
Qualitatskriterien von konsrtuktive Vollholzprodukte
Das Passivhaus – Energie-effiziertes-Bauen
Wertermittlung von Holzhauser
Technische Universitat Wien:
Holzwerkstoffe
Passivhaus technologie
Holzverbindungen
Prof. Wolfgang Winter:

Holzbausysteme
Tragwerkholzbau
Mehrgeschoßiger Holzbau

Bauingenieur und Architekt
Dr. Karlheinz Hollinsky:

Bemessungen in Holzbau

Holzforschung – Austria;

Finnforest:

Klaus Peter Schober:

Fassaden aus Holz

Florian Tscherne:

Holz am Speseplan

Kerto – furnierschichtholz bemutatóanyag
Kerto - Leitfaden
Plattenanwendungen Kerto furnierschichtholz
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Lenotec Materialinfo
Holzforschung folyóirat, Wien, 2003. Juni 20.:
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