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A környezetkímélő házak (1. ábra) legfőbb előnyei, hogy természetes 
anyagokból épülnek, kissebb energia igénnyel rendelkeznek és ezáltal 
kevésbé terhelik a környezetet. A szalmabálákon végzett laboratóriumi tesz-
telések által megállapított mechanikai és hőtechnikai jellemzők alapján 
alkalmazási változatokat javasoltunk a lakóházak építésében.

A kísérleti bálák méretei 30*40*80 cm, tömegük pedig 8,17 kg 
volt. Ebből következően a sűrűség 85,1 kg/m3, ami kevesebb a 
110 kg/m3-es minimum értéknél, ezért arra a következtetésre 
jutottam, hogy a bálákat préselni kell a kívánt sűrűség elérése 
érdekében. A Kolozsvári Műszaki Egyetem Központi Laboratóri-
umában a szalmabálák préselhetőségét vizsgáltam. A kísérletet 
Hecker típusú hidraulikus préssel végeztem. Annak érdekében, 
hogy a préselés az egész felületen egyenlő mértékben hasson, 
két fémlapot helyeztem a bála alá és felé. A kísérleti sebesség 
10N/s volt. Az elért eredményt legjobban az erő-elmozdulás 
diagram (2. ábra) mutatja, amihez az adatokat két Spider típusú 
digitalis gép segítségével tároltam.

Észrevehetjük, hogy az erő növelésével a deformáció is növekszik, 
így ha préseljük a bálát egy adott deformációig, annak megfelelő 
- a diagramból kiolvasott – erőt bír el. Innen kiindulva terveztem 
egy előpréselési rendszert (3. ábra). A célom az volt, hogy 20 mm-es 
leszorítást érjek el, hisz így a terhelhetőség 3,3kN és ekkora füg-
gőleges deformáció esetén a vízszintes deformációk elhanya-
golhatók.  20 mm-es leszorításnál  a bálák sűrűsége 111.6 kg/
m3-es lett. A leszorítást két 80*20 mm-es deszkával értem el, 
amelyeket fémrúdon levő csavarok szorítanak le, ezek a rudak 
az alapzatból indulnak és a tető koszorúgerendájáig érnek. A 
nagyobb stabilitás érdekében a bálákat két pontban szorítottam le. 

Az Épületfizika laboratóriumban végeztem a hőtani kísérletet. 
Beépítettem a bálát egy –(13-17)˚C-ra hűtött szoba falába. A méré-
seket a Hukseflux berendezéssel végeztem(4 szenzor, 2 körlap). 
A fluxus és a hőmérsékletkülönbséget a Datalogger berendezés
segítségével tároltam és a Loggernet program feldolgozta 
(4. ábra). A hőátbocsátási tényező 0,042W/m2*K-t eredményezett, 
amely alapján a szalmabálafal első osztályú hőszigetelő. Kiszá-
moltam egy panel éves hőigényét tégla és szalmabálafal esetén, 
a második esetben egytizenötöd volt a hőigény.
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