
ZSALUZATOK 

A zsaluzatok (mintadeszkázatok) feladata a kő, tégla és különösen a beton ill. vasbetonszer-

kezetek anyagának építés alatti közvetlen megtámasztása, a szerkezet alakjának biztosítása. 

A zsaluzat tehát befolyásolja a végleges építmény alakját és ezért úgy kell azt kiképezni, hogy 

a terhelés hatására alakját csak kismértékben változtassa, amely a készülő építmény szem-

pontjából még megengedhető. 

A zsaluzatok mindig szervesen összefüggnek a megtámasztó állványzattal, ezért azokat 

együtt kell megtervezni.  

1./ A zsaluzatok osztályozása 

A zsaluzatokat csoportosíthatjuk azok anyaga szerint. Zsaluzatok készíthetők fából, tartósí-

tott, nemesített fából, alumíniumból, betonból, bizonyos esetekben földből, s egyéb külön-

leges anyagokból. 

A zsaluzatokat osztályozhatjuk a szerkezeti kialakítás szempontjából is. Megkülönböztetünk 

rögzített, mozgatható, különleges zsaluzatokat, valamint előregyártó sablonokat. (Részletes 

tárgyalásunkat e szempont szerint csoportosítjuk).  

A teherviselés szempontjából megkülönböztetünk alátámasztott, felfüggesztett és önhordó 

zsaluzatokat. 

Végül osztályozhatjuk a zsaluzatokat aszerint is, hogy azok a szerkezet, ill. az elem elkészülte 

után visszanyerhetők, és így újból felhasználhatók, vagy véglegesen a kész szerkezetben ma-

radnak s így anyaguk elvész. 

1.1/ Rögzített zsaluzatok 

Rögzítettnek nevezzük  azokat a zsaluzatokat, amelyek az épülő szerkezet végleges helyén 

készülnek, vagyis a monolit szerkezetek zsaluzatát.  

A rögzített zsaluzatok kialakíthatók hagyományos egyedi zsaluzatként , összerakhatók modul 

elemekből, táblákból, vagy ilyen célra készült, beton, ill. vasbeton elemekből.  

Végül a rögzített zsaluzatok közésoroljuk a bentmaradó, más szóval elvesző zsaluzatokat, 

amelyeket pl. takaréküregek kiképzésére használunk.  

1.1.1/ Hagyományos egyedi zsaluzatok 

A hagyományos egyedi zsaluzatok a kereskedelemben kapható deszkákból, pallók-

ból,lécekből készülnek. Az egyedi zsaluzatot a felhasználás után elbontják és eredeti elemei-

re szedik szét abból a célból, hogy később az visszanyert faanyagot – legalább részben - ismé-

telten felhasználhassák. 



Az egyedi zsaluzat hátránya, hogy annak készítése során a faanyagot szabni kell, tehát hulla-

dék keletkezik. Egyedi zsaluzatok faanyagát legfeljebb négyszer-ötször lehet felhasználni.  

További hátrányt jelent napjainkban a szakmunkás hiány. az egyedi zsaluzatok készítése so-

rán nagyon pontos, igen nagy szakképzettséget igénylő ácsmunkát követel és a zsaluzat ki-

alakítása időigényes művelet.  

A zsaluzó deszkákat – tekintettel azok  vízfelvételére és duzzadására – 2-3 mm-es hézaggal 

kell egymás mellé rögzíteni.  

A teljes zsaluzat összeállításánál tekintettel kell lenni a zsaluzat bontására is. Könnyen oldha-

tó kötéseket célszerű alkalmazni (pl. ékeket, vagy nem teljesen bevert, könnyen eltávolítható 

szögeket). A bontást mindig a függőleges felületek zsaluzatánál kell kezdeni, mivel a beton 

oldalnyomása 4-10 óra után megszűnik. Ugyanakkor a hajlított vízszintes elemek fenékzsalu-

zatát csak a beton előrehaladottabb szilárdulása után lehet eltávolítani.  

A betonozási munkahézagok helyén a zsaluzaton tisztítónyílást kell hagyni, hogy az újrabeto-

nozás kezdete előtt, a régi betonfelületeket  tökéletesen le lehessen tisztítani, s szükség ese-

tén fel lehessen durvítani. 

1.1.1.1/ Oszlopok zsaluzása 

Az oszlopok zsaluzatában a deszkákat az oszlopok tengelyével párhuzamosan helyezzük el. A 

deszkázatot az oszlop tengelyére merőleges hevederekkel, ill. kalodákkal rögzítjük. Egyszerű 

négyszög keresztmetszet esetén az egyes oldalzsaluzatokat heveder- lécezéssel merevített 

deszkalapokból készítjük, majd ezeket a tervezett helyzetbe összeillesztve  rögzítjük. A kalo-

dák távolságát számítással állapítjuk meg. A gyakorlatban bevált méret 50-70 cm. Jól hasz-

nálhatók a laposacélból, esetleg szögacélból készített, szabályozható kalodák is (1. sz. ábra). 

T-keresztmetszetű és négyszög keresztmetszetű oszlop zsaluzatát mutatja a 2. sz. ábra, egy 

sarokoszlop egyedi zsaluzatát pedig a 3. sz. ábra.  

Az oszlop zsaluzaton kb. 1,50-2,0 m –ként betonozó nyílásokat, ablakokat kell kiképezni. Ha a 

betonozás nagyobb magasságból történik, a beton az esés során könnyen szétosztályozódik s 

ezt feltétlenül el kell kerülni. Az ablakok tömörítésre is felhasználhatók, majd a betonozás 

továbbhaladása előtt azokat befedik, lezárják.  

Az oszlopok zsaluzatának alján célszerű tisztító nyílást kialakítani, hogy az alap és az oszlop 

csatlakozási felülete betonozás előtt letakarítható legyen.  

1.1.1.2/ Gerendák zsaluzása 

A gerendák zsaluzatában a deszkák általában a gerenda tengelyével párhuzamosan helyez-

kednek el, s az oldalnyomást felvevő merevítések arra merőlegesek. (4. sz.ábra). Magasabb 

esztétikai igények esetében a látható oldalfelületeket keskenyre gyalult, állított deszkázással 

is lehet zsaluzni.  



Nagyobb méretű gerendák zsaluzásánál a beton oldalnyomásából származó erőket 2-5 mm 

átmérőjű csavarással megszorított huzalokkal, vagy kalodákkal vesszük fel (6. sz. ábra). En-

nek hátránya, hogy a huzalok elvágása után a huzalvégek a beton felületén megjelennek, 

amelyek később rozsda foltokat, vagy rozsdás lefolyásokat eredményezhetnek.  

Gerenda zsaluzatot rövid keresztirányú gerendák támasztják alá, amelyeket az alátámasztó 

rúdfákra felszegezett lécekkel célszerű rögzíteni. A rúdfák eldőlését deszkákból készített and-

ráskereszt merevítésekkel akadályozhatjuk meg ( 5. sz. ábra). 

Egy fióktartó bekötésének keretezését mutatja a 7. sz. ábra. 

1.1.1.3/ Falzsaluzás 

Falak zsaluzatát a 8. sz. ábra szerint készíthetjük. A vízszintesen futó zsaluzódeszkákat függő-

legesen álló merevítő párnafák támasztják meg, amelyeket ugyancsak vízszintesen futó he-

vederek merevítenek és támasztanak. A zsaluzat két oldalát különféleképpen köthetjük egy-

máshoz. A hevederfák helyenként megcsavart huzalokkal rögzíthetők egymáshoz, míg a két 

oldalzsaluzat távolságának biztosítására fal síkjára merőlegesen elhelyezett lécdarabok szol-

gálnak. E megoldás gazdaságos, de hátránya, hogy a kizsaluzott felületből drótok lógnak ki, 

amelyek később rozsdásodhatnak.  

További lehetőség – és ez a jobb megoldás – ha a csavart egy bennmaradó vékonyfalú csőbe 

helyezzük el, így a csavar a zsaluzat eltávolítása után visszanyerhető, csupán a vékonyfalú cső 

vész el.  

A falzsaluzat, ha fal magasabb, nem elég stabil, oldalirányban dúcolással, ill. kihorgonyzással 

kell felborulás ellen biztosítani (9. sz. ábra).  

Falak szokásos sávalapjának zsaluzatát mutatja a 10. sz. ábra.  

1.1.1.4/ Lemezzsaluzás 

Egyszerű síklemezek zsaluzatát élére állított pallókkal alátámasztott deszkákból képezzük ki 

(11. sz. ábra).  

1.1.1.5/ Ferde felületek zsaluzás 

A ferde felületek zsaluzása lényegében nagyon hasonlít mind a vízszintes, mind a függőleges 

felületek zsaluzásához. A zsaluzatra oldalnyomás és fenéknyomás hat és ezeket együttesen 

kell felvenni.  

Ha a zsaluzat vízszintessel bezárt hajlásszöge (α) kisebb, mint a friss beton belső súrlódási 

szöge (ϕ) elegendő az alsó felületet zsaluzni. Ha α≥ϕ, akkor kettős zsaluzást kell alkalmazni.  

A különböző konzisztenciájú és bedolgozási módú betonok belső súrlódási szögét  az 1. sz. 

táblázatban adtuk meg.  



1. sz. táblázat 

 

A betonkonzisztenciája ϕ 

Kézi tömörítés Gépi tömörítés 

földnedves 35-40 fok 22-25 fok 

plasztikus 25-30 fok 15-20 fok 

folyós 10-20 fok 0-10 ok 

 

1.1.1.6/ Íves  felületek zsaluzása 

Az íves felületek lehetnek vonalfelületek, vagy általános, kétszer görbült felületek. A zsaluzás 

egyszerűsítése miatt törekedni kell vonalfelületek tervezésére, mivel ilyen esetben keskeny-

re szabott deszkák az egyenes alkotók irányában helyezhetők el.  

minél nagyobb egy felület görbülete, annál keskenyebb deszkákkal kell a zsaluzatot kialakí-

tani, hogy a kész létesítmény felülete ne látszódjék poligonálisnak. 

Hengerfelületek zsaluzatának merevítését a megfelelő vezérgörbe alakjára szabott 

ramonádokkal – mintaívekkel – biztosíthatjuk. A ramonádok kialakításának különböző módo-

zatait –félkör vezérgörbe esetén – a 12. sz. ábrán mutatjuk be.  

Kúpfelületek zsaluzását, a minimális hulladék keletkezés szempontjából kell kialakítani.  A 

kúp felületét vízszintes metszősíkokkal olyan részekre bontjuk, melynek kisebb kerülete ép-

pen a nagyobbik kerület fele lesz (13. sz. ábra).Ez esetben a deszkák átlós felezéssel felhasz-

nálhatók  lesznek, s a kúpfelület egy teljes és egy fél deszka többszöri egymás mellé helyezé-

sével kialakítható. 

1.1.2/ Korszerű összerakható zsaluzatok 

A korszerű összerakható zsaluzatok egyes elemei modul rendszerben készülnek, amelyekből 

a legkisebb elemméret többszörösének megfelelő zsalufelületeket lehet összeállítani. A zsa-

luhéj tartósított fából, műanyagból, esetleg fémből készülnek. A táblákat merevítésekkel 

látják el. Tartósított fából készült zsaluhéj esetén az ismételt felhasználások száma 20-30-ra, 

acélból készül táblák esetén 70-100-ra emelhető.  

A modul rendszerben készült zsaluzatok nagy előnye, hogy a leszabási művelet elmaradása 

következtében nincs hulladék.  

Ma már a korszerű zsaluzatok ilyen összerakható zsalurendszerrel készülnek. Több fajta zsa-

lurendszer ismert Magyarországon. Legismertebb, és egyben az első rendszer is volt Ma-

gyarországon, a DOKA zsaluzási rendszer. Ezzel a rendszerrel külön előadás foglalkozik.  

Egy korábbi tipustáblás zsaluzat elemeit mutatja a 14. sz. ábra.  



1.1.3/ Mozgatható zsaluzatok 

Mozgatható zsaluzatoknak nevezzük azokat a zsaluzatokat, amelyeknek nagyobb méretű 

tábláit – a beton szilárdulási ütemének megfelelően – újabb helyzetbe lehet elmozdítani. a 

mozgatás irány a lehet vízszinte, ferde vagy függőleges, üteme lehet szakaszos vagy folyama-

tos.  

A szakaszos mozgatást –akár vízszintes, akár ferde vagy függőleges – átállításnak nevezzük. A 

függőleges átállítású zsaluzatok vagy kúszó zsaluzatok vízszintesen, vagy ferdén a betonba 

horgonyzott táblákból készülnek.  

A vízszintes irányban állítható zsaluzatokat eltolható zsaluzatoknak nevezzük.  

Az állítható zsaluzatoktól eltérően a csúszó zsaluzatokat igen lassan, de folyamatos mozgás 

jellemzi. Általában függőleges szerkezetek építésére használják.  

A mozgatható zsaluzatok igen gazdaságosak, mivel alkalmazásuk révén tetemesen lecsökken 

a zsaluzóanyag felhasználás és szinte teljesen kiküszöbölhető a költséges állványozás. 

1.1.3.1/ Kúszó zsaluzatok 

A 15. sz. ábrán bemutatjuk a kúszó zsaluzat elvét. Mialatt az I. jelű táblasorok között a beton 

kötésben van, folyik a II: szakasz betonozása és a III. szakasz zsaluzásának előkészítése. Há-

rom zsaluzó tábla készlet tehát elegendő egy tetszés szerinti magas építmény bezsaluzásá-

hoz. A kúszó zsaluzat betonba horgonyzott ferde lekötéses változatát mutatja a16. sz. ábra. 

A megoldás előnye, hogy a lehorgonyzás egyszerű betonacél rudakból kialakítható.  

A kúszó zsaluzat önmagába, pontosabban ellendarabjába is horgonyozható. A 17. sz. ábrán 

bemutatott megoldás esetén a horgonycsavarok a betonban maradnak. Visszanyerhatő a 

horgonycsavar, ha azokat PVC csőben helyezzük el.  

1.2/ Zsaluzatok felületi kezelése 

A beton általában a legtöbb zsaluzathoz hozzátapad. A tapadás nagyon megnehezíti a kizsa-

luzás műveletét. A felszakításhoz szükséges erő elérheti a 15-20 N/mm2 értéket. A tapadás 

csökkentésére több felület kezelési módszer ismeretes.    

Legegyszerűbb a fazsaluzatok erős nedvesítése. A száraz zsaluzat ugyanis elszívja a betonból 

a vizet, így egyrészt romlik a beton minősége, másrészt a beszívódó vizzel együtt cement-

szemcsék is kerülnek a fa rostjai közé, melyek hozzákötik a betont a zsaluzathoz.  

A fazsaluzatok gyalulása csökkenti a felület érdességét, s így tapadását is. A gyalulás viszont 

nagyon költséges művelet.  

A fazsaluzatok, a bádogborítású fazsaluzatok és a fém (acél és alumínium) zsaluzatok felüle-

tét  előnyösen lehet olajozással kezelni. Az olajozáshoz gázolajat vagy orsóolajat lehet hasz-



nálni. Ügyelni kell arra, hogy az olaj felhordása közben csak vékony olajfilm képződjék, a zsa-

luzat alján ne gyűljön össze az olaj.  

Olaj helyett gyakran használnak un. zsaluzó kenőcsöt. Ennek eredeti összetétele: 8 kg gázolaj 

és 1,5 kg csapágyzsír keveréke. Ma már sokféle  különböző összetételű zsalukenőcs kapható 

a piacon.  

Fa és betonzsaluzatok felületét agyagtejjel is lehet kezelni. Agyagtej helyett gipsztej is hasz-

nálható 

Különösen betonzsaluzatok esetleg fémzsaluzatok kezelésére használható a viasz ill. parafin 

kenés. 

A műanyag zsaluzatok felületét általában nem kell semmiféle bevonattal ellátni, azok vi-

szonylag gyengén tapadnak a betonhoz, ha a felületük sima.  

Végül itt jegyezzük meg, hogy kizsaluzás után minden zsaluzatot kizsaluzás után azonnal meg 

kell tisztítani, mert a rátapadt betont később csak a zsaluzat rongálásával lehet eltávolítai. 

1.3/ Zsaluzatok mértezése 

A zsaluzatokat a méretezés során két szempontból, mégpedig alakváltozási és a szilárdsági 

határállapot szempntjából kell vizsgálni. A vizsgálatok során, a zsaluzatok kivielezésénél min-

den esetben fellépő bizonytalanságok, valamint a fa nedvességtartalmának változása követ-

keztében előáálló mozgások miatt, a szerkezet statikai vázát is le kell egyszerüsiteni.  A stati-

kailag határozatlan szerkezeteket statikailag határozott szerkezetként célszerű vizsgálni. Pél-

dául többtámaszú gerendák esetén elegendő az egyes nyílásokat külön-külön, mint kéttáma-

szú tartót vizsgálni. 

A zsaluzatok méretezésekor az alábbi függőleges, ill. vízszintes terhelő erőket kell számításba 

venni. 

Függőleges terhek:  

A zsaluzat önsúlya. Faanyag esetében a számításba veendő térfogatsúly 6 kN/m3, s ha az 

acélalkatrészek (csavarok, szegek stb.) súlyát is figyelembe vesszük 6,5 kN/m3. Az acél súlyát 

78,5 kN/m3 értékkel lehet számolni. 

Esetleges terhek: A terhelő anyag (kő, tégla, beton, vasbeton)súlya. Pontosabb adatok hiá-

nyában az alábiak szerint lehet figyelembe venni: 

kavicsbeton:   22 kN/m3 

 zúzottkő beton:  23 kN/m3 

kézi bedöngölési vasbeton: 24 kN/m3 

vibrált vasbeton:  25 kN/m3 



 További esetleges teher, a beton bedolgozása során a zsaluzatot terhelő dolgozók, szerszá-

mok stb. súlya. Ezt a terhet 2 kN/m2 értékkel lehet figyelembe venni.  

Vízszintes terhek:  

A beton oldalnyomása.  Az oldalnyomás több tényezőtől függ, pl. a beton fajtájától, minősé-

gétől, a fajlagos cementmennyiségtől, a szemszerkezettől. a víztartalomtól. Függ továbbá a 

zsaluzat anyagától (fa, acél, stb.)és a zsaluhéj simaságától (gyalulatlan, gyalult, olajozott, stb.) 

Végül függ a mértékadó magasságtól.  

A beton oldalnyomása a betonozás után viszonylag rövid idő alatt megszűnik. Ha a beton 

kötési ideje T, akkor az oldalnyomás To = z*T idő után megszűnik, ahol a beton anyagától 

függően , normál hőmérsékleten z 7 0,7-0,8;átlagosan: 0,75. Hazai cementek használata és 

15-20  ᴼC építési hőmérséklet mellett T = 6-8 óra, TO =5-6 óra.  

Viszonylag magas, keskeny elemek, pl. falak, oszlopok betonozása esetén az oldalnyomás a 

magasság függvényében a silónyomáshoz hasonló görbe szerint változik. A görbe induló sza-

kasza egy 0-ból kiinduló ferde egyenessel helyettesíthető, míg a nyomás a mélyebb rétegek-

ben állandó.  

A silónyomás értéke a  

   p =γr/ tgϕ1 

ahol  γ a beton acélbetét nélkül számított térfogatsúlya,  r = A/F, ahol A a keresztmetszet 

felülete,  F pedig a kerülete s végül ϕ1 a beton és a zsaluzat közötti surlódás szöge.  

ϕ1 értékét a ϕ redukált értékeként lehet számítani.  ϕ1 = α ϕ, ahol  α < 1 és ϕ a beton belső 

surlódási szöge. 

Derékszögű négyszög keresztmetszet (fal, borda) esetén  az r = d/2, ahol d a falvastagság.  

Viszonylag kis magasságú, vagy túl nagy szélességű szerkezeti elemekben a beton oldalnyo-

mása a földnyomáshoz hasonlóan 

  p = h γ tg2 (45 – ϕ/2) 

összefüggés szerint változik, ahol h a mértékadó magasság.  

Ha a földnyomás, ill. a silónyomás kifejezését egymással egyenlővé tesszük, meghatározható 

az az m magasság, amely fölött a földnyomás, amely alatt a silónyomás érvényes. 

A számítást végrehajtva, az  

 m = r/tg ϕ1 * tg2 (45 – ϕ/2 ) 

eredményt kapjuk. 



Az összefüggésekben szereplő paraméterek átlagos értékeit a 2. sz. táblázatban foglaltuk 

össze.  

2. sz. táblázat 

A beton konzisz-
tenciája 

γ 
kN/m3 

ϕ* A zsaluzat felü-
lete 

α 
(ϕ1 /ϕ) 

földnedves 21 22o-25o 

(35o- 40o) 
gyalulatlan fa 0,65 

plasztikus 22 15o-20o 
(25o-30o) 

gyalult fa 
gyalult, olajo-
zott fa 

0,5 
0,35 

folyós 23 0-10o 

10o-20o) 
acél, alumínium 
műanyag 

0,35 
0,30 

  

* A zárójeles értékek a kézi, a többi értékek gépi bedolgozásra vonatkoznak. 

Az egyéb vízszintes terheket (pl. szél-, víz-, földnyomás) a vonatkozó szabványok előírásai 

alapján kell számításba venni.  

 

 

 

 

 

 

   

 


