
 
CALIFORNIA ÁLLAM EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

Útmutató a szalmabála építéshez

18944.30. 
(a) A Törvényhozás a következő tényeket találta és a következő megállapításokra 
jutott: 
  
(1) Californiának sürgős szüksége van olcsó és energiahatékony lakásépítési 
technológiákra. 
  
(2) Az itt szokásos favázas építkezés ára jelentősen emelkedett a megfelelő 
minőségű építési faanyag hiánya miatt. 
  
(3) A rizsszalma a cellulóz évente megújuló forrása, ami favázas szerkezetek 
energiahatékony helyettesítője lehet. 
  
(4) Az állam megtiltotta a rizsszalma elégetését, törvényben szabályozott módon 
kell az égetést szakaszonként 0-ra csökkenteni a 2000. évig. 
  
(5) A betiltott égetés miatt a termesztők alternatív kezelést keresnek a szalma 
számára. A legelterjedtebbek azok az eljárások, amelyekkel a szalmát 
visszajuttatják a talajba. A két leggyakoribb eljárás a száraz visszaforgatás és a 
rizsföldek téli elárasztása alatti visszaforgatás. Gazdaságilag életképes, farmokon 
kívüli felhasználása a rizsszalmának még nem ismert. 
  
(6) A rizsföldek téli elárasztása elősegíti a rizsszalma természetes lebomlását és 
értékes élőhelyet biztosít a vízimadaraknak. Az Észak-Amerikai Vízimadár 
Gazdálkodási Terv Central Valley Élőhelyre vonatkozó kockázatelemzési fejezete 
alapján a területen több, mint 400,000 acre (1 acre 4000 m2) arra alkalmassá tett 
művelt mezőgazdasági terület szükséges a megcsappant költöző vízimadár-
populációk helyreállításához a csendes-óceáni repülési útvonalon. Az elöntött 
rizsföldek kulcsfontosságú szerepet játszanak a történelmi vízi és partlakó 
madárpopulációk sikeres helyreállításában. 
  
(7) A rizsföldek téli elárasztása előnyösen befolyásolja a vízimadarak élőhelyét és 
kiemelten támogatandó azokon a helyeken, ahol minimális az esélye, hogy a 
lazacokra is hatással legyen a felszíni vizek elterelése. 
  
(8) Gazdaságilag életképes piac jöhet létre a rizsszalma számára, ha a rizsszalma 
bálákat építési célokra használjuk. 
  
(9) A létező teljesítmény-alapú építési szabályzatok erősen behatárolják a 
szalmabála építés fejlesztését. 
  
(10) Egy példa-alapú szabályzat a szalmabála építészeti használatára 
határozottan kedvező hatással lenne, és előmozdítaná az olcsó építkezés, a 
mezőgazdaság és a halászat ügyét Californiában. 
(b) A Törvényhozás szándéka, hogy rögzítse a szalmabálából készült teherhordó 
és nem-teherhordó családiházak és egyéb épületek építésére vonatkozó 



útmutatásokat, azzal a megszorítással, hogy az útmutatás csak akkor érvényes 
egy adott településen, vagy megyében, ha a helyi törvényalkotó testület kifejezi 
határozott szándékát, miszerint alkalmazását a helyi viszonyok lehetségessé, vagy 
szükségessé teszik. 

18944.31. 
(a) Mindazonáltal az ebben a fejezetben felállított szabályok alkalmazását nem 
szabad megkezdeni az adott településen, vagy megyében csak akkor, ha a helyi 
törvényalkotó testület kifejezte határozott szándékát, miszerint alkalmazását a 
helyi viszonyok lehetségessé, vagy szükségessé teszik és erről értesítik a 
Minisztériumot is. 
(b) Az ebben a fejezetben szereplő előírásokat és szabályokat az adoptáló 
település vagy megye tetszőlegesen megváltoztathatja, ha a helyi viszonyok ezt 
szükségessé teszik. Azonban egyetlen változtatás vagy módosítás sem léphet 
életbe mielőtt arról értesítenék a Minisztériumot. 

18944.32. 

A fejezet tartalmából semmi nem értelmezhető úgy, mint a 3 fejezet (5500-as 
bekezdéstől), vagy a 7. fejezet (6700-as bekezdéstől) alól való kivétel. Azaz az 
üzleti és szakmai törvény 3. részébe foglaltak szerint, a hagyományos favázas 
szerkezetektől eltérő szerkezetek tervezése, specifikálása, rájuk vonatkozó 
számítások végzése csak képzett építész, vagy mérnök vezetésével lehetséges. 

18944.33. A fejezet további részében használt fogalmak definíciói: 

  
(a) A "bála" jelentése téglatest alakú, összetömörített rizsszalma dróttal, vagy 
madzaggal átkötve. 
  
(b) A "Minisztérium": a Lakásügyi és Közösségfejlesztési Minisztérium (Housing 
and Commmmunity Development) 
  
(c) A "réteg" jelentése a kibontott bálából eltávolított 5-8 cm vastagságú 
összefüggű szalmaréteg. A rétegek a megrakott falban a bálák végei közötti kis 
rések kitöltésére szolgálnak. 
  
(d) A "fektetve rakott" falban a bálák úgy vannak rakva, hogy a legnagyobb 
területű lap vízszintes helyzetű, és ennek a lapnak a hosszabb éle párhuzamos a 
fal síkjával. 
  
(e) Az "élére rakott" falban a bálák legnagyobb területű síkja függőleges 
helyzetű, a leghosszabb élük vízszintes és párhuzamos a fal síkjával. 
  
(f) A "szalma" a gabonafélék száraz szára, miután a kalászokat már 
eltávolították. 

18944.34. 



(a) Mivel anyagi forrásokkal is gazdálkodik, az Építési Szabvány Bizottságnak 
legkésőbb 2002. január 1.-éig jelentést kell tennie a fejezetben foglaltak 
megvalósításáról a Minisztérium és a Törvényhozás felé is. 
(b) A jelentésnek tartalmaznia kell, hogy mely települések és megyék alkalmazták 
a fejezetben foglaltakat, a rendelkezéseknek megfelelően épült szerkezetek 
számát és típusát. A jelentés tartalmazhat ajánlásokat a fejezetben foglalt 
útmutatás, vagy az ezzel összefüggésben levő bármely szabály módosítására, vagy 
kiegészítésére. Az Építési Szabvány Bizottság tetszőleges rendelkezésére 
bocsátott, vagy neki adományozott forrást elfogadhat és felhasználhat a 
fejezetben foglaltak megvalósítására. 

18944.35. 

(a) A báláknak téglatest alakúaknak kell lenniük. 
  
(b) Az egy folytonos falszakaszban felhasznált báláknak azonos magasságúaknak 
és szélességűeknek kell lenniük, hogy a terhelés egyenletes elosztását biztosítsák a 
fal mentén. 
  
(c) A bálákat polipropilén madzaggal, vagy bálázó dróttal kell összekötni. 
Szakadt, vagy laza kötésű bálákat nem szabad felhasználni, csak ha a szakadt, 
vagy laza kötést kicserélik új kötésre, ami vissza tudja állítani a bála eredeti 
tömörségét. 
  
(d) Beépítéskor a bála nedvességtartalma nem érheti el a bála teljes tömegének 20 
%-át. A bála nedvességtartalmát a megfelelő nedvességmérő eszközzel kell 
ellenőrízni, amit rizsszalma, vagy széna mérésére terveztek, és elegendően hosszú 
mérőfeje van ahhoz, hogy beérjen a bála közepébe. Az átlagos nedvességtartalom 
meghatározásához legalább 5 véletlenül kiválasztott bálán kell elvégezni a 
mérést. 
  
(e) A teherhordó falakba szánt bálák sűrűsége legyen legalább 110 kg/m^3 a 
számított száraz sűrűsége. A száraz sűrűséget a mért aktuális tömegből a 
nedvességtartalom tömegének kivonásával, majd a térfogattal való osztással 
kapjuk meg. 
  
(f) Ahol egyedi méretű bálákra van szükség, ott is meg kell egyezzen a bálák 
sűrűsége, a kötés erőssége, és ha lehet, még a kötések száma is a szabvány méretű 
bálákéval. 
  
(g) Különböző fajta szalmák beleértve a búza, rizs, rozs, árpa, zab és a hozzájuk 
hasonlók szalmája is használható építési célokra, ha megfelelnek az ebben a 
fejezetben foglalt alak, sűrűség, nedvességtartalom, és kötési követelményeknek. 
  

18944.40. 
(a) A tapasztott, vakolt, vagy más megfelelő módon befejezett szalmabála fal 
ugyanolyan tűzbitonsági osztályba tartozik, mint az azonos módon befejezett 
favázas szerkezetek. 
  
(b) A minimális bálafal vastagság 33 cm. 



  
(c) Teherhordó bálafallal készült épület nem lehet emeletes, és a fal bálából 
készült szakaszán a magasság:szélesség arány nem haladhatja meg az 5,6 : 1 -et. 
(például egy 58 cm vastagságú fal maximum 325 cm magas lehet.) 
  
(d) Támaszték nélküli falszakasz hosszának és szélességének aránya nem érheti el 
a 15,7 : 1 -et. (például egy 58 cm vastagságú falszakasz támaszték nélküli hossza 
maximum 910 cm lehet.) 
  
(e) A megengedett függőleges terhelés (önsúly és terhelés együtt) egy teherhordó 
bálafal tetején maximum 20.000 N/m^2, és az eredő terhelésnek a fal 
középvonalán kell hatnia. A szalmabála szerkezeteket úgy kell megtervezni, hogy 
elviseljék az Egységes Építési Szabályzat (UBC) legfrissebb kiadása által előirt 
vízszintes és függőleges terhelési értékeket. 
  
(f) Az alapot úgy kell méretezni, hogy megfeleljen a bálafal vastagságának, és a 
faltól, valamint a tetőtől származó önsúlynak és egyéb terheléseknek. Az alapnak, 
amin a szalmafal áll legalább 15 cm-rel a környező talaj szintje fölé kell 
emelkednie. Az alapzatnak legalább olyan szélesnek kell lennie, mint a rajta álló 
bálafal, ez alól az egyetlen kivétel, hogy a bálák az alap külső élén túllóghatnak 
maximum 8 cm-rel azért, hogy az alap külső merev szigetelésével egy síkba 
kerülhessenek. Az alapnak legalább 30 cm-rel kell a természetes talajszint alá 
nyúlnia, ha pedig ennél mélyebben van a fagyhatár, akkor azt kell elérnie. 
  
(g) 
(1) Az alapba legalább 13 mm átmérőjű függőleges erősítő (fém)rudakat kell 
rögzíteni legalább 18 cm mélyen úgy, hogy a rudak vége legalább 30 cm-rel 
emelkedjen az alap szintje fölé. A rudakat a fal középvonalán kell elhelyezni nem 
messzebb mint 60 cm-enként. Egy-egy rudat kell minden ajtókeret és sarok 30 
cm-es környezetén belül is elhelyezni kivéve, ha ott horgony van. 
  
(2) A bálafallal érintkező nem-bála falakat a következő eljárások valamelyikével, 
vagy ezekkel ekvivalens eljárással kell a bálafalakhoz kapcsolni: 
  
(A) Megfelelő hosszúságú legalább 16 mm átmérőjű facsapokkal, amikből 
legalább 30 cm behatol a bálába, a másik végük pedig a nem-bála falba fúrt 
lyukakba van rögzítve. A csapokat úgy kell elhelyezni, hogy minden bálát 
legalább egy csap rögzítsen. 
  
(B) Kihegyezett, legalább 30 cm hosszú fakarókkal, amelyeknek a kiálló végeik 
legalább 4 x 9 cm keresztmetszetűek és teljesen behatolnak minden bálasorba. (A 
másik vég ilyen esetben is a nem-bála falban van rögzítve.) 
  
(C) Menetes fémrudakkal, amik a nem-bála falba vannak befalazva, a 
szomszédos bálán teljesen áthatolnak, a túloldalon pedig anyacsavar és egy acél-, 
vagy rétegeltlemez alátét rögzíti. Az alátét legalább 15 cm élű négyzet, ha acél 
akkor vastagsága legalább 5 mm, ha rétegelt lemez, akkor legalább 13 mm. Ezt a 
fajta rögzítést elegendő 3 helyen alkalmazni. 
  
(3) 



(A) A teherhordó bálafalakat le kell rögzíteni az alaphoz legfeljebb 1,8 m-enként. 
Ehhez az alapba kell rögzíteni legalább 65 mm átmárőjű fészkeket, úgy hogy a fal 
végétől számított 90 cm-en belül biztosan legyen egy. Legalább 13 mm átmérőjű 
menetes végű fémrudakat kell a fészkekbe és egymáshoz rögzíteni menetes 
csatolóanyák felhasználásával a fal teljes magasságán keresztül, egészen addig, 
amíg át nem ér a tetőt közvetlenül tartó szerkezeten, (a koszorú és a talpgerenda 
megfelelőjén) ahol anyacsavarral és alátettel kell rögzíteni. 
  
(B) A bálafalak és a tetőt hordozó szerkezet (koszorú) más eljárásokkal is 
rögzíthetők az alaphoz, ha azok elegendően erősek ahhoz, hogy elviseljék a széltől 
származó emelő erőket. Falszakaszonként legalább két rögzítési pontra szükség 
van és ezek nem lehetnek távolabb, mint 1,8 m továbbá egy-egy rögzítési pontnak 
a falvégek 90 cm-es környezetén belül kell lennie. 
  
(C) Teherhordó falak esetén a tetőszerkezet és a mennyezet önsúlya függőleges 
irányban összenyomja a falakat. A tetőhordó szerkezet (koszorú) és az alap 
között alkalmazott rögzítési módszertől függetlenül a vakolat, tapaszt, vagy 
bármiféle befejezés felvitele előtt a rögzítéseket újra kell szorítani, feszíteni, hogy 
megfeleljenek ennek az összenyomódásnak. 
  
(h) 
(1) Nedvességzáró réteget kell elhelyezni az alap teteje és az első bálasor kőzé, 
hogy megakadályozzuk a nedvesség behatolását a bálákba az alapon keresztül. 
Ennek a rétegnek a következők valamelyikét tartalmaznia kell: 
  
(A) Cementtartalmú vízhatlan bevonat. 
  
(B) Szurokrétegre fektetett kátránypapír. 
  
(C) Fémlemez borítás a csatlakozásoknál szigetelve. 
  
(D) Bármely további nedvességzáró réteg, amit az engedélyező hivatal elfogad. 
  
(2) A nedvességzáró rétegen való minden áthatolást beleértve a réteg toldásait is, 
szigetelni kell szurokkal, vagy más bevett tömítőanyaggal. 
  
(i) 
(1) Nem-teherhordó falakban a bálákat lehet fektetve és élére is rakni, míg a 
teherhordó falakban csak fektetve, mégpedig kötésben azaz úgy, hogy minden 
bála két alatta fekvőt takar részben és a takarásnak legalább 30 cm-nek kell 
lennie. Az esetleg a bálák végeinél maradó 15 cm-nél keskenyebb réseket 
kötözetlen bálákból származó rétegekkel kell szorosan kitölteni. 
  
(2) Az első bálaréteget lefektetés közben fel kell nyársalni az alapba rögzített (és 
esetleg meghosszabbított) rudakkal. A 4. sor bála után függőleges karókat, vagy 
azoknak megfelelő helyettesítőket (például bambusz rudakat), amelyek elegendő 
hosszúak ahhoz, hogy átérjék mind a 4 sort, le kell szúrni a bálákba. Bálánként 
két karóra van szükség, és ügyelni kell arra, nehogy a karó valahol is a két bála 
közötti rést találja el. A karók eloszlása nagyjából megfelel azoknak a karóknak, 
amelyek az alapból állnak ki. A 4. sor bála után minden újabb bálasornál be kell 



szúrni bálánként két karót, amelyek a legfelső bála alatti három további sort is 
átérik. Ezt az eljárást addig kell folytatni, amíg a fal el nem éri a teljes 
magasságát. A 7 vagy 8 sor magas falakban esetleg az 5. sorból induló karók 
kihagyhatók. 
  
(3) Egy alternatív tűzési technika szerint már a harmadik sor bála után 
elkezdhető a fentihez hasonló eljárás. Ekkor mindig csak az aktuális bála alatti 
két plusz sort járják át a karók és ilyenkor egy sornál sem hagyható ki a tűzés. 
  
(4) Sarkoknál csak teljes hosszúságú bálákat szabad használni teherhordó 
falakban. 
  
(5) Függőleges karókat, vagy nekik megfelelő helyettesítőket kell elhelyezni a 
sarkok és ajtónyílások 30 cm-es környezetében. 
  
(6) "U" alakú legalább 45 cm széles és 15 cm szárhosszúságú fémkapcsokat (mint 
egy nagy ácskapocs) kell a sarkok megerősítésére használni minden bálasorban. 
A saroknál találkozó két bálát kell velük egymáshoz kapcsolni. 
  
(j) 
(1) Minden teherhordó bálafal tetején legyen egy a tetőt hordozó szerkezet 
(koszorúnak), ami a tetőtől származó terhelést egyenletesen osztja el, és rajta 
keresztül rögzül a tető az alaphoz. Ennek a szerkezetnek folytonosnak kell lennie 
a teherhordó fal teljes hosszában. 
  
(2) Megfelelő tetőhordó szerkezet készíthető két-két, egyenként legalább 5 x 15 
cm keresztmetszetű pallóból, amelyek közül az egyik pár a fal külső élén, a másik 
a belső élén fekszik. A párok összekapcsolására szintén 5 x 15 cm keresztmetszetű 
keresztfák használhatók, amelyek vízszintesen fekszenek a fal síkjára 
merőlegesen, egymástól maximum 180 cm távolságban vannak, és olyan az 
elosztásuk, hogy a fal közepén az alaptól feljövő menetes végű rudak felső 
rögzítésének támasztékul tudjanak szolgálni. A párt alkotó pallókat hosszirányú 
toldásoknál legalább 40 cm eltolással kell összeilleszteni, egymáshoz rögzíteni 
pedig 4 jó nagy szöggel kell őket. A keresztfákat végenként szintén négy szöggel 
kell a pallókhoz rögzíteni. A sarkok összekapcsolása elvégezhető a előbbihez 
hasonló átlapolással, vagy annak megfelelő helyettesítő eljárással, például rétegelt 
lemez idommal, vagy acél lappal. Ezt a fajta tetőhordó szerkezetet helyettesítő 
tetszőleges egyéb szerkezetnek biztosítania kell legalább ennek megfelelő 
szilárdságot függőleges irányban, és legalább akkora szilárdságot vízszintes 
irányban, amit egy folytonos 5 x 10 cm keresztmetszetű pallópár ad. 
  
(3) A tetőszerkezet további részei és a tetőhordó szerkezet közötti kapcsolatnak 
meg kell felelnie a Californiai Építési Szabályzat erre vonatkozó előírásainak. 
  
(k) Teherhordó bálafalban minden nyílászárónak legalább egy teljes bála 
távolságra kell lenni a külső sarkoktól. Kivéve, ha az ettől való eltérést egy 
építész, vagy mérnök jóvá nem hagyja. A fal vagy a tető felől a nyílászárók 
tetején jelentkező terhelést fel kell venni, vagy tovább kell adni a nyílászáró alatti 
báláknak a következő módszerek valamelyikével: 
  



1) A szerkezetalkotó ablak-, vagy ajtókerethez hasonló kerettel. 
  
2) Áthidaló gerendával, ami lehet U-vas, fagerenda vagy fa rács. Az áthidaló 
legyen legalább kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles a nyílászáró maga, és 
legalább 60 cm-rel nyúljon túl mindkét szélén. Az áthidalókat középre kell 
rendezni a nyílászárók felett. 
  
3) Tetőtartó szerkezettel (koszorúval), amennyiben úgy tervezik, hogy merev 
tartószerkezetet alkot közvetlenül a nyílászáró felett. 
  
(l) 
(1) Minden időjárásnak kitett bálafalat védeni kell a víz hatásától. Azonban 
nemlélegző (azaz párazáró) vízzáró rétegeket nem szabad alkalmazni a fal külső 
felületén a felső kétharmad részen, hogy lehetővé tegyük a fal légzését, azaz a 
nedvesség természetes párolgását és a pára diffúzióját. 
  
(2) A bálafalakban az ablakpárkányoknál kiemelten ügyelni kell a 
nedvességvédelemre. Ha tető nem védi, a falak tetejét szintén külön védeni kell a 
nedvesség behatolásától. Ez a védelem tartalmazzon egy vízhatlan réteget például 
kátránypapírt (asphalt-impregnated felt paper), vagy fólia borítást (polyethylene 
sheeting), vagy bármi más az építést engedélyező hivatal által elfogadott vízzáró 
réteget. Mindegyik megoldást úgy kell alkalmazni, hogy megakadályozza a víz 
behatolását a falrendszerbe az ablakpárkányoknál és a fal tetején. 
  
(m) 
(1) A bálafal külső és belső felületét is védeni kell mechanikai sérülésektől, tűztől, 
állatoktól és a vízzel való tartós érintkezéstől. A fürdőszobával, vagy különösen a 
zuhanyzófülkével érintkező bálafal szakaszokat vízzáró réteggel kell védeni. 
  
(2) A cementes vakolatokat meg kell erősíteni rabichálóval (galvanized woven 
wire stucco netting), vagy annak megfelelő helyettesítővel, amit az engedélyező 
hatóság jóváhagy. A hálót úgy kell a falhoz erősíteni, hogy a fal teljes vatagságán 
keresztül odavarrjuk vízszintesen maximum 60 cm-enként, függőlegesen 
maximum 40 cm-enként. 
  
(3) Ahol a bálák más anyaggal érintkeznek, ott a vakolatot vagy tapasztot 
fémhálóval (galvanized expanded metal lath) vagy annak megfelelő 
helyettesítővel kell megerősíteni úgy, hogy a háló legalább 15 cm-nyire lógjon rá 
a bálákra. 
  
(4) Föld és mész alapú vakolatok külön megerősítés nélkül is felhordhatók 
közvetlenül a bálafal felületére, kivéve ahol szalmától különböző anyaggal 
érintkeznek. 
  
(n) 
(1) Minden a bálafalon, vagy a falban haladó elektromos vezetéknek meg kell 
felelnie Californiai Elektromos Szabályzat előírásainak. Megfelelő típusú 
vezetékek önmagukban is használhatók, míg fém, vagy műanyag csőben 
bármilyen típusú, a tervezett elektromos terhelést elviselő vezeték használható. 
  



(2) Az elektromos dobozokat biztonságosan fel kell erősíteni olyan fa ékek lapos 
végére, amelyek hegyes vége legalább 30 cm mélyen van a falban. Ennek 
megfelelő ekvivalens megoldás is alkalmazható. 
  
(o) A víz-, és gázcsöveket a bálafalon belül folytonos védőcsövön belül kell 
vezetni, az esetleges szivárgások megakadályozására. Ahol a csövek a falra 
vannak szerelve, ott vízzáró réteggel kell őket a faltól elválasztani. 
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