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Építészettörténet 
Örökségvédelem

X. Faszerkezetek 2. 

Hagyományos szerkezetek
Kötések és kapcsolatok



Kapcsolatok, statikai igénybevétel szerint

– rúdirányú → toldó

– rúdra merőleges → csapos, lapolásos

– rúdra szögben álló → csapos, beeresztéses, rovásos

– rudat érintő → horgolásos

– külpontos csomópont → kalodás

Ösztönös és tudatos tervezés.

Kevert csomópontú szerkezetek.

Korra jellemző kidolgozási technikák és megoldások. 
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Toldó kötések, rálapolások, iszkába kötések.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Egyenes 
horoglapolás.

Ferde 
rálapolás.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Át- vagy rálapoló kötések. 
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Fecskefarkú (A), fogas (B), nyerges fecskefarkú (C),  
féloldalas átlapolás (D).
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Szűkített keresztlapolás (A, B), dőlt rálapolás (C), merőleges nyerges 
fecskefarkú rálapolás (D). 
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Csapos szerkezetek. Közönséges csap (A), vállas vagy zugcsap (B, D) 
villacsap (C) és különféle formái (F, G).
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Ferde csap.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Ferde beeresztés.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Kettős csap (A), 
borona csap (B).

Ékkel biztosított 
fecskefarkú csap.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Bélcsap.

Rejtett csapolás.
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Rovások. Fél-fecskefarkú rovás (A), egyes vagy egyszerű rovás (B), 
zugrovás (C),

kettős rovás (A), a keresztrovás (B), sarok (C) és fecskefarkú rovás (D).
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Csapos eresztés (A), fáncolás (B), szádolás (D, E).
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Horgolás. Egyszerű horog (A), éltompításos horog (B), csapos horog 
fészkes formában(C).
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X. Faszerkezetek 2. – hagyományos szerkezetek, kötések és kapcsolatok



Kalodakötés. 
– vízszintes toldásokon (A),
– hosszabb szerkezet megerősített szakaszán (B), 
– (megérzett) nyomatéki csúcsokon megerősítésként, 
– függőleges szerkezeteken (oszlopokon – vagyis sas- vagy 

bálványfákon (C).
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Összetett megoldások. 
Tipikusan külpontos csomópontok.
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