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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Az építőipar valamennyi területén.

Mélyépítés: e.gy. vb. vízépítési  elemek:    aknák, fedlapok, medencék, sövek

mederburkoló elemek

e.gy. vb. útépítési elemek:      szegélykő, járókő, útátjáró elemek

e.gy. villamospálya elemek

e.gy. vasúti keresztalj

e.gy. vb. villanyoszlopok

e.gy. vb. kerítéselemek

e.gy. vb. támfalak

Magasépítés: e.gy. födémgerendák („E” gerenda + EB béléstestek)

e.gy. áthidalók

e.gy. kéményelemek

e.gy. födémpanelek

e.gy. falpanelek (paneles lakóépületek, önálló falpanelek)

e.gy. vasbeton vázszerkezet (csarnokszerkezetek)



CSARNOKSZERKEZETEK

TÍPUSAI

Több féle szempont szerint csoportosíthatóak:

• Hajók száma szerint:

- egyhajós

- kéthajós

- többhajós

- összetett merőleges hajók

• Tartószerkezeti rendszer szerint:

- rövid főtartós

- hosszfőtartós

• Tető hajlásszög szerint:

- lapostetős

- magastetős

• Daru igény szerint:

- daruzott

-daruzatlan









TERVEZÉS ALAPJAI

Megrendelői igények

• Csarnok funkciója

• Funkciók elrendezése a csarnokon belül

• Alapterület és alaprajzi méret meghatározása

• Belmagasság meghatározása

• Szabad fesztávolságok meghatározása

• Tartószerkezeti rendszer meghatározása

• Raszterháló meghatározása

• Daruzási igény meghatározása

• Talajmechanikai adottságok

• Behajtás, bejárat a csarnokba

• Külső burkolati rendszer meghatározása

• Tető burkolati rendszer meghatározása

• Tetőre kerülő gépészet meghatározása

• Tűzvédelmi szempontok meghatározása

Terhek felvétele

• Szerkezet önsúlya

• Egyéb önsúly jellegű terhek (burkolatok, 

gépészet, technológia)

• Tetőterhek: hóteher, szélteher, hasznos 

teher, gépészet, függesztett terhek)

• Daruteher: keréknyomás, fékezőerő, 

oldallökőerő, ütközőerő)

• Födém hasznos teher

• Födém válaszfalteher

• Szélteher

• Padlóteher

• földrengésteher

• Tűzteher

• EUROCODE szabványok EC0, EC1



STATIKAI SZÁMÍTÁS MENETE

• Anyagminőségek meghatározása

• Geometria, statikai váz felvétele

A statikai váz a vasbeton csarnokok 99 %-ánál a következő:

- Az alapokba befogott oszlopok, pillérek.

- A pillérekre csuklósan felülő főtartók, szelemenek.

- A szelemenekre ülő másodlagos tartók is csuklósan ülnek fel.

- A födémgerenda-pillér kapcsolatok is csuklósak.

- Általában a vízszintes szerkezetek kéttámaszú tartók

- A merevítő szerkezeteket is figyelembe kell venni

• Terhek felvétele (állandó terhek, hasznos terhek, meteorológiai terhek, daruterhek, 

földrengésteher)

• Tetőhéjalás, oldalfalburkolat vizsgálata

• Másodlagos tartók vizsgálata

• Igénybevételek meghatározása a teljes szerkezeten a megadott terhekre

• Alapok vizsgálata (stabilitás, elbillenés, elcsúszás, vasalás meghatározás)

• Pillérek vizsgálata

• Főtartók, szelemenek, gerendák vizsgálata kéttámaszú tartóként











FŐBB SZERKEZETI RENDSZEREK

Rövidfőtartós rendszer

A főtartók a rövidebbik tartószerkezeti irányban

helyezkednek el, a szelemenek erre merőlegesen a

hosszabbik irányban helyezkednek el.

Ez a gyakoribb, mert többnyire ez a gazdaságosabb.

Hosszfőtartós rendszer

A főtartók a hosszabbik tartószerkezeti irányban

helyezkednek el, a szelemenek erre merőlegesen a

rövidebbik irányban helyezkednek el



FŐBB SZERKEZETI 

ELEMEK

1. Alapozás alaptömb, kehelynyak

2. Pillérek

3. Főtartók

4. Szelemenek

5. Szegélygerenda

6. Peremgerenda

7. Másodlagos szelemenek

8. Merevítések

9. Lábazati panelek

10. Tetőhéjazat

11. Oldalfal burkolat

12. Födémgerenda

13. Födémpanel



Alaptest (alaptömb, kehelynyak)

Az alaptestekhez a kehelynyak előregyártva készül, az alaptömb monolit

vb. szerkezet. Az alaptömb alatt sokszor soványbeton vasalatlan

alaptömb készül a mélyebben fekvő alapozási sík eléréséhez.



Előregyártott kehelynyak

Az előregyártott kehelynyakat általában a kész soványbeton alaptömbre 
ill. a szerelőbetonra helyezik el, sokszor már a kész alaptömb vasalásra, 
de sokszor csak a kehelynyak elhelyezése  után készül az alaptömb 
vasszerelése.



Előregyártott vb. pillérek

A vb. pillérek a kehelynyakakba csúsztatva, azokba befogva készülnek. A

pillérek a tetőterheken kívül a daruterhet, a szélterhet, esetlegesen a

közbenső födémek terheit viselik.



FŐTARTÓK

A főtartók közvetlenül a pillérekre ülnek fel. Fesztávtól és terhektől

függően lehet I100 km. 100 cm magassággal, I140 km. 140 cm

magassággal, T100-160 km. 100-160 cm magassággal.



SZELEMENEK

A szelemenek lehetnek párhuzamos övűek, vagy kétoldali 3 % lejtéssel
rendelkezőek. Keresztmetszetük lehet T, I, négyszög vagy ékalak.
Magasságuk a fesztávtól és a terheléstől függ, 50-160 cm között bármi
lehet. Lejtős szelemennél a magasság természetesen változó.






