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I.1 A tervezés célja 
 
 Megtervezendőek az I.1 ábrán látható egyszerű szimmetrikus acél épületszerkezet 
tetőszerkezetének teherviselő elemei. A tetőszerkezet elsődleges teherviselő eleme a hegesztett 
rácsos gerenda, amelynek övrúdjai hengerelt H vagy SHS szelvényből, rácsrúdjai SHS szelvényből 
készülnek. A rácsos tartó a két végén oszlopokra támaszkodik fel. Közelítésképpen feltételezzük, 
hogy a rácsos tartó olyan kéttámaszú gerenda, amelyeknek erőjátéka nincs kölcsönhatásban az 
oszlopokkal (az oszlopok csak egyszerű megtámasztást biztosítanak). Az oszlopok és az oldalsó 
falak tartóelemeinek méretezése nem része a jelen feladatnak. Összetett épületszerkezet 
tervezésével a Szerkezetépítés II. tantárgyban fogunk foglalkozni.   

 
I.1 ábra: A tervezendő épület (tetőszerkezet) teherviselő rendszerének funkcionális rajza 

 
 A tetőszerkezet másodlagos teherviselő rendszere a rácsos tartókra merőlegesen futó, azok 
felső övére felültetett vékonyfalu szelemenekből, valamint a héjazatból áll. A szelemeneket 
általában a rácsos tartók csomópontjaiban rögzítjük, a csomópontok közötti távolság rendszerint 
állandó. A héjazat fő teherviselő eleme a szelemenekre merőlegesen teherviselő külső trapézlemez 
fedés. Az épületszerkezet (és így a tetőszerkezet) térbeli merevségét az építmény két végén 
elhelyezett szélrácsrendszer, és az azokat összekötő rudazat biztosítja. A rudazat a közbenső 
kereteket támasztják meg oldalról. Később látni fogjuk, hogy a rudazatok részben vagy akár teljesen 
kiválthatóak magukkal a szelemenekkel is. 
 
I.2 A tervezés kiindulási adatai 
 
 A munka a szerkezet koncepcionális tervezésével kezdődik. A koncepcionális tervezés az 
építész által szolgáltatott, az építési szabályzatnak és a megrendelőnek is megfelelő, kiindulási  
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I.2 ábra: A tervezés kiindulási adatai (építészeti adatok) 
 
adatokra támaszkodik. A jelen tervezési feladatban a kiindulási adatok elsősorban az acélszerkezet 
külső felülete által meghatározott geometriára vonatkoznak (I.2 ábra). Az 1.2 ábrán látható 
kiindulási paraméterek pontosabb meghatározása a következő:  

• A0 [m
2]   - az előírt szerkezeti alapterület; 

• b [m]   - az oszlopok külső felületének vízszintes távolsága (az épület   
  tartószerkezetének szélessége); 

• Hv [m]  - a tartószerkezet vállpontjának függőleges helyzete; 
• αααα [fok]  - tetősík hajlásszöge.   

További kiindulási paramétereket jelent a hasznos és a meteorológiai terhekre vonatkozó építészeti 
adatok: 

• A [m]  - építési felszín tenger feletti magassága 
• Tc  - terepkategória (0, illetve I-től IV-ig)  
• qh [kN/m2]   - a teljes tetőfelületen megoszló hasznos teher (épületgépészet,       

  világítástechnika és egyéb hasznos teher) 
Az erőtani tervezést a vonatkozó MSz EN Eurocodes szabványok alapján kell elvégezni. 
 
 
I.3 A rácsos tartó kialakítása és főbb méretei 
 
 A szimmetrikus kialakítású rácsos tartót gyártási és szállítási okok miatt célszerű két 
gyártási egységből készíteni, majd a gyártási egységeket az építés helyszínén csavarozott 
kapcsolatokkal illeszteni (I.3 ábra). A rácsos tartó övrúdjai hengerelt H vagy SHS (négyzetes alakú 
zárt) szelvények lehetnek, a rácsrudak mindkét esetben SHS szelvényből készülnek. A rácsos tartó 
elméleti magasságát a taréjpontnál általában b/12÷15 körüli értékre célszerű felvenni. A rácsos tartó 
végeinek magasságát a tetősík hajlásszöge határozza meg, de kb. 600 mm-nél alacsonyabbra nem 
célszerű felvenni. A szélső (oromfali) rácsos tartók kisebb terhet viselnek, mint a belsők, ezért 
gyengébb szelvényekből készülhetnének. A bővíthetőség érdekében azonban a szélső 
keretállásoknál is a közbenső keretállásokra meghatározott szelvényeket alkalmazzuk. A rácsos 
tartó szelvényeinek méretei szoros összefüggésben vannak a b kiindulási mérettel. Feltételezve azt, 
hogy a feladat tárgyát képező épület viszonylag alacsony, azaz   
 

o15     és     5.0 ≤≤ α
b

H v , 

 
valamint azt, hogy a szerkezetre az állandó terheken kívül csak meteorológiai terhek működnek, a 
rácsos tartó szelvényeinek kiinduló (tájékoztató) magasságát (szélességét) az alábbi tapasztalati 
összefüggések alapján vehetjük fel:  

A0 [m
2] 

Hv [m] 

b [m] αααα [fok]  

0.0 
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1.3 ábra: A rácsos tartó kialakítása és főbb méretei 
 

- övrúd HEA szelvényének magassága:  höv= ∼b/150 
- övrúd SHS szelvényének mérete:  höv= ∼ b/200 
- rácsrúd SHS szelvényének mérete:  hr= ∼ b/200÷300  (tartó végein a nagyobb méret) 

 
 

I.4 A rácsos tartó elméleti méretei és kialakítása 
 
 A statikai számításhoz (analízishez) meg kell határoznunk a rácsos tartó elméleti méreteit. A 
tartó elméleti fesztávolsága megegyezik a keretoszlopok belső öveinek távolságával, mivel a rácsos 
tartókat az oszlopok belső övlemezeihez kapcsoljuk (I.3 ábra):  
 

c0 h2L ⋅−= b    

 
ahol hc az oszlopszelvény magassága (ami jelen esetben közelítőleg 200 mm-re vehető fel), és b az 
építész által előírt szerkezeti szélesség. A rácsos tartó középső hmax elméleti magasságát az elméleti 
fesztáv és az alkalmazandó szelvények mérete határozza meg (I.4b ábra): 
 

övmax,0 h
1512

h −
÷

= 0L
 

 
ahol höv az 1.3 szakaszban javasolt övszelvény méret. A rácsos tartó végeinek hmin elméleti 
magasságát az építész által előírt tetőhajlás határozza meg (I.4a ábra): 
 

)tan(
2

hh max.0min,0 α⋅−= 0L
 

 
 A rácsos tartó főbb elméleti méretei a fentiek alapján adottak. A következő lépés a rácsozati 
forma kialakítása. Elvileg többféle rácsozati forma lehetséges, azonban a jelen feladatban az 
egyszerűség kedvéért az egyszerű szimmetrikus rácsozatot javasoljuk. A szimmetrikus rácsozat 
akkor optimális, ha a rácsrudak alsó övrúddal bezárt szöge közel van a 45 fokhoz. A rácsozatot 
célszerű egyenletes csomóponti távolságokkal kialakítani, mert a szelemenek a felső öv 
csomópontjaiban lesznek elhelyezve (és azok távolságát célszerű egyenletesre venni). Az 
előzőekből az következik, hogy a rácsrudak hajlásszöge rúdról rúdra változni fog, így a 45 fok csak 
tájékoztató érték lehet. Az „optimális” rácsrúd kiosztást az alábbiak szerint határozhatjuk meg: 

 

Hv 
L0 /2 

b/2 

hc 

αααα 

 

   hc 

b/2 

L0/2 

hmax 
hmin 

L0 

a) burkolati rendszer 
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I.4 ábra: A rácsos tartó elméleti méretei: a) elméleti magasság tartóvégen; b) elméleti magasság 
tartóközépen. 

 
 

- kiszámítjuk a rácsos tartó átlagmagasságát:   
2

hh
h max,0min,0

átlag,0

+
=  

 

- elosztjuk a fél tartó hosszát az előbbi átlagmagassággal:  
átlag,0

0
elm h

2/L
n =  

 
- kerekítjük az nelm osztásszámot a megfelelő n páros számra, és amennyiben az így meghatározott 
csomóponti távolság megfelel az optimális szelemen távolságnak (amely 1,5m-3,0m közötti érték), 
és a rácsrudak hajlásszöge 30-60 fok közé esik, akkor az így meghatározott n alapján felvehetjük a 
rácsozatot (I.5 ábra).  
 

 
 

I.5 ábra: Példa a rácsozati kiosztás meghatározására egyszerű szimmetrikus  
rácsozati forma esetén (n=8 esetén) 

 
 
 

c c c c m0,35,1c −≈

h0,max 

h0,min 
h0,átlag 

h0,max 

h0,min 

a) b) 
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I.5 A keretállások száma   
 
 Az építészeti koncepció előírja a szerkezeti alapterületet (A0), amelyből kiszámítható az 
épület szükséges elméleti szerkezeti hossza, 
 

b
A 0=szd  

 
ahol a paraméterek értelmezése az I.2 szakaszban megtalálható. A szükséges szerkezeti hossz 
alapján a keretállások szükséges száma: 
 

1
c

d
n

f

sz
sz +=  

 
A fenti kifejezésben cf a főtartók közötti elméleti távolság, amelynek optimális értéke kb. 5÷÷÷÷7 m, és 
amelyet célszerű 0,5 méterre kerekíteni. Az optimális értéktől csak megfelelő indok esetén célszerű 
eltérni. Az alkalmazott keretszám (nalk) értelemszerűen egész értékre kerekített szám, amelyet a 
keretállások szükséges száma alapján határozunk meg. Az acélszerkezet tényleges elméleti hossza 
(I.6 ábra):  
 

( ) falkalk c1nd ⋅−=  

 
A főtartók közötti távolság általában állandó a teljes szerkezet mentén, ezért a szerkezeti alapterület 
előírt (A0) értékét csak közelítőleg tudjuk megtartani. Amennyiben az oromfali szerkezeti kialakítás 
megfelel az I.7 ábrán vázolt megoldásnak, akkor a tényleges szerkezeti alapterület a főbb 
szerkezeti méretek alapján kiszámítható (a burkolat vastagságának elhanyagolásával): 
 

 
cfvövalk

tény

h2bdd

dA

⋅++=

⋅= b
 

 
ahol böv a rácsos gerendatartó szélessége, hcfv az oromfali falvázoszlopok szelvényének magassága. 
Eltérő oromfali konstrukció esetén értelemszerűen más összefüggést kell alkalmazni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.6 ábra: A tartószerkezet tényleges elméleti hossza 

dalk 

cf 

 1                2                                                    nalk   

cf cf cf 
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I.7 ábra: Az oromfal egy lehetséges szerkezeti kialakításának sematikus vázlata.  
 
 

I.6 A rácsos tartók kiindulási anyagminősége 
 
 A rácsos tartók rendszerint S235 vagy S355 minőségű acélanyagból készülnek. Amennyiben 
nincs előre ismert okunk arra, hogy S355 minőségű acélanyagot alkalmazzunk, akkor kiindulásként 
az S235 minőségű anyagot célszerű előírni. A részletes számítás során a kiindulási anyagminőség 
megváltoztatható. A tervezés utolsó szakaszában külön figyelmet kell fordítani az 
anyagkiválasztásra (lásd a későbbi tanulmányokat a Szerkezetépítés II. tantárgyban).   
 

 
I.7 Szelemenek elrendezése és a héjazat kialakítása 
 
 A szelemenrendszer és a tetőszerkezeti szélrácsrendszer viszonyának kérdésében az alábbi 
két alapvető tervezési koncepció követhető:   
 
a) a szelemenek erőtanilag függetlenek a szélrács rendszertől; 
b) a szelemenek és a szélrácsok egységes merevítő rendszert alkotnak. 
 
A tervezés jelen fázisában el kell dönteni, hogy melyik tervezési koncepciót követjük. Az a) 
koncepció azt feltételezi, hogy a szelemenek kizárólag a tetőfelületre működő külső hatásokat 
viselik, és nem vesznek részt a szerkezet térbeli merevítésében. Ekkor a tetőszerkezeti merevítő 
rendszert a rácsos gerendák, a szélrácsok és az épület teljes hosszában végigfutó összekötő 
rudazatok alkotják, ahol az utóbbiak a szelemenektől függetlenül, de általában azok alatt kerülnek 
elhelyezésre. A b) koncepció esetében a hosszirányban futó összekötő rudak szerepét a szelemenek 
látják el. Azonban a hosszkötéseknél ebben az esetben is alkalmazunk összekötő rudazatot (I.1 
ábra). A vázlatterv kidolgozása során választani kell a két koncepció közül. A helyes döntést a 
következő, tapasztalaton alapuló szabályok követésével hozhatjuk meg: 
 

szelemen 

Rácsos tartó 
felső övrúdja 

   falvázoszlop  
  

böv 

hcfv 

falváztartó 

dalk 

Rácsos tartó 
alsó övrúdja 

höv 

d (épületszerkezet hossza) 
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• az a) megoldás nagy fesztáv esetén javasolt, mert viszonylag kis fesztáv esetén a megoldás 
gazdaságtalan, és így a szerkezet mint termék versenyképtelen lehet;   

• a b) megoldás akkor javasolt, ha a szerkezet viszonylag kis fesztávú és az állandó és a 
meteorológiai terhek mellett a szeizmikus hatás jelentéktelen.    

 
 A jelen feladatban a Lindab márkájú hidegen alakított, vékonyfalú Z szelemenek 
alkalmazását javasoljuk. Tapasztalatból tudjuk, hogy a szelemenek optimális távolsága e=1,5÷3,0 
m, amit a rácsos tartó geometriai kialakításánál figyelembe is vettünk. A szelemenek 
szelvénymérete a szelementávolság mellett a fesztávtól is függ. Átlagos szelementávolság (2,0 m) 
és átlagos fesztáv (6,0 m) esetén a Z250 és t=2,0 mm kiinduló méret felvétele javasolható. Sűrűbb 
szelemenkiosztás és/vagy kisebb fesztáv esetén alacsonyabb és vékonyabb (pl. Z200, t=1,5 mm), 
ritkább kiosztás és/vagy nagyobb fesztáv esetén erősebb és vastagabb (pl. Z300, t=2,5 mm) 
szelvény javasolt.  
        
 A szelemenek elvi elrendezésétől (miszerint szelemenek csak a rácsos tartó csomópontjában 
helyezhetők el) a tényleges elrendezés abban tér el, hogy a taréjpontnál kettős szelement 
alkalmazunk,  illetve a szélső peremszelemenek a tartóvégtől kb. 100mm-rel beljebb helyezkednek 
el (I.8 ábra). A kettős taréjszelemenek közötti távolság 300-400 mm. A statikai számításokban 
közelítésképpen a szelemenek elvi elrendezésével dolgozunk (azt feltételezve, hogy a 
csomópontokban vannak elhelyezve). A tényleges elrendezés figyelembe vételére majd a 
megtervezett szerkezet kiviteli rajzainál lesz szükség.      

 
I.8 ábra: Szelemenek tényleges elrendezése 

 
 A burkolati rendszer javasolt megoldásait az I.9 ábra szemlélteti. Mindkét esetben a külső 
terheket és hatásokat a külső trapézlemez viseli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.9 ábra: Hőszigetelt, kettős trapézlemezes burkolati kialakítás javasolt típusai: (a) szelemenek (falváztartók) 
közé helyezett hőszigetelő réteggel; (b) szelemenekre (falváztartókra) helyezett hőszigetelő réteggel 

külső teherviselő trapézlemez 
páraáteresztő fólia 
szelemen (falváztartó) 
150 mm szálas hőszigetelő anyag 
párazáró fólia 
belső trapézlemez 

külső teherviselő trapézlemez 
páraáteresztő fólia 
150 mm szálas hőszigetelő réteg 
párazáró fólia 
belső trapézlemez 
szelemen (falváztartó) 

hőszigetelő távtartó 

(a) (b) 

hcov 

hcov 
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I.8 Térbeli merevítőrendszer kialakítása 
 
 A tetőszerkezet térbeli állékonyságát a szélrácsok és a szelemenek együttesen, mint 
merevítőrendszer biztosítják. Az I.7 szakaszban írtaknak megfelelően a merevítőrendszer két 
„tiszta” koncepció szerint alakítható ki. Az egyik koncepció szerint (mondhatjuk „konzervatív” 
megoldásnak) a szerkezet önálló merevítőrendszerrel rendelkezik, amelynek a szelemenek erőtani 
értelemben nem részei. A másik koncepció szerint (mondhatjuk „gazdaságos” megoldásnak) a 
szelemenek szerves részét képezik a merevítőrendszernek, és így a hosszában futó merevítő 
rudazatok részben elhagyhatóak, mert a szerepüket a szelemenek veszik át. Itt fontos hangsúlyozni, 
hogy a keretek sarkait összekötő rudazatot semmiképpen sem nem hagyjuk el. A jelen feladatban az 
utóbbi megoldást javasoljuk követni.  
 
 A korszerű számítógépes eljárások ma már elvben lehetővé teszik, hogy az optimális 
szerkezeti és merevítési kialakítást numerikus analízissel alátámasztott vizsgálatok alapján 
határozzuk meg. Ugyanakkor ezek az eljárások mind gépi, mind mérnöki erőforrásigény 
szempontjából költségesek, ezért a gyakorlatban az alkalmazásuknak általában nincs meg a 
feltétele.  
 
 Az I.10 ábra az I.7 szakaszban leírt b) merevítési koncepciónak megfelelő merevítő 
rendszer kialakítást szemlélteti, ahol a szelemenek mellett a tetőszerkezet két végtraktusában 
megjelennek a kereszt kialakítású szélrácsok. Egy-egy keresztkötés két szelemenközt fog át. A 
kialakítás akkor optimális, ha a szélrács rudak hajlásszöge 45 fok, de nem kisebb, mint 35 fok és 
nem nagyobb, mint 60 fok. A megoldás feltételezi, hogy a fél tetősíkon páros számú szelemenközt 
alkalmazunk. Páratlan számú szelemenköz esetén a szélrács kialakítás nehézségekbe ütközhet.   
 
 

 
I.10 ábra: A tetőszerkezet merevítő rendszerének kialakítása szelemenek, szélrácsok és sarokponti  

összekötő rudazatok alkalmazásával (felülnézet). 
 

Szélrács 

Szelemenek mint közbenső 
összekötő rudazatok 

Rácsos tartók 

Hosszkötés   Sarokpontokat összekötő rudazat 
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I.9 Számítási példa  
  

1. VÁZLATTERV
    PRELIMINARY DESIGN

1.1 Kiindulási adatok
      Initial parameters

- szerkezeti alapterület 
  area of the structure

A0 725 m
2

⋅:=
 

- szerkezet szélessége  
  width of the structure

b 20.0 m⋅:=

- szerkezet vállmagassága   
  heigth of the column

Hv 5.5 m⋅:=

- teto hajlásszöge  
  slope of the roof

α 3.5 deg⋅:=

- építési terep tengerszint feletti magassága
  height of the building ground

A 300 m⋅:=

- helyszínkategória 
  parameters for terrain category  

III.

- állandó jellegû hasznos teher
  dead load like imposed load

qh 0.45
kN

m
2

⋅:=

1.2 Teherviselõ elemek kiindulási szelvényei
      Initial data for the main structural members  

- rácsos tartó övszelvény magassága
  depth of the chords of truss   höv.elm

b

150
0.133m=:=

alkalmazott szelvény
applied section

HEA120 höv 120 mm⋅:=

böv 120 mm⋅:=

- tartóoszlop 
  column  

HEB200 hc 200 mm⋅:=

- falvázoszlop  
  column in the side wall  

HEA160 hcfv 150 mm⋅:=

- szelemen
  purlin 

Lindab Z 250 hsz 250 mm⋅:=

- falváztartó
  beam in the wall 

Lindab C 200 hfvt 200 mm⋅:=

1.3 Rácsos tartó elméleti mérete és a rácsozat kial akítása
      Theoretical properties and construction of the truss  

- fesztávolság
  span of the truss  

L0 b 2 hc⋅− 19.600m⋅=:=

- tartómagasság tartóközépen
  maximum height of the truss

h0.max.elm

L0

13.5
höv− 1.332m=:=

alkalmazott magasság h0.max 1350 mm⋅:=

- tartómagasság tartóvégen
  minimum height of truss

hmin h0.max

L0

2
tan α( )⋅− 0.751m⋅=:=

alkalmazott magasság h0.min 750 mm⋅:=

- rácsos tartó átlagos magassága
  mean height of the truss  

h0.átlag

h0.min h0.max+

2
1050mm⋅=:=
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- elméleti osztásszám
  theoretical number of units

nelm

L0

2

h0.átlag
9.333=:=

- alkalmazott osztásszám
  applied number of units

nalk 8:=

- csomóponti raszter
  grid of nodes

c

L0

2

nalk

2

2450mm⋅=:=

- ellenõrzés
  chekcking  

várható rácsrúd hajlásszögek
probable slope of bracing bars  

αvég atan
h0.min

c

2











31.5deg⋅=:= megfelel!

αközép atan
h0.max

c

2











47.8deg⋅=:= megfelel!

1.4 Keretállások száma
     Number of the main frames

- eloírt épülethossz
  prescribed length of the building

dsz

A0

b
36.250m⋅=:=

- keretállások távolsága
  interval of the frames

cf 6.0 m⋅:=

- keretállások szükséges száma
  required number of the frames

nsz

dsz

cf
1+ 7.042=:=

- keretállások alkalmazott száma
  applied number of the frames

nalk 7:= Tehát az épület 7 keretállást tartalmaz!
The building consists of 7 frames. 

1.5 Szerkezet alapterülete
     Area of the structure

- szerkezet tényleges hossza
  length of the building

dalk nalk 1−( ) cf⋅ 36.000m⋅=:=

- tényleges alapterület
  actual area of the building

Atény b dalk böv+ 2 hcfv⋅+( )⋅ 728.4m
2⋅=:=

- eltérés
  deviation 

d
Atény

A0
100%− 0.47%⋅=:=

A tényleges alapterület megfelel az elõírt értknek!
The actual area of the structure satisfies the requirement.  



Dr. Papp Ferenc 
Tartószerkezetek IV. • Tervezési segédlet • Vázlatterv 

 
12 

I.10 Vázlattervi rajzok 
 
 A vázlattervi rajzok célja, hogy az előzőekben meghatározott kiindulási méreteket és 
alapvető szerkezeti megoldásokat rajzi szinten rögzítsük: a vázlatterv az analízis és a méretezés 
alapdokumentuma. Ebből következően azokat az adatokat tartalmazza – de azokat hiánytalanul – 
amelyekre az erőtani számítás és tervezés során szükségünk lesz. A jelen vázlatterv nem 
tévesztendő össze sem az építészeti vázlattervvel, sem az építészeti látványtervvel, sem a hatóságok 
számára készítendő engedélyezési tervvel. A feladatban az alábbi két A4 (legfeljebb A3) 
formátumú rajzot kell elkészíteni: 
• szerkezet felülnézeti rajza 
• rácsos tartó oldalnézeti rajza  
 
Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi mintarajzok egy átlagos méretű szerkezet koncepcióját mutatják, 
amelytől indokolt esetben el lehet, sőt el is kell térni! A méretek kiszámítása közelítőleg történt, ami 
a statikai számítás számára megfelelő pontosságú. Megjegyezzük, hogy a méretek szerkesztéssel is 
meghatározhatóak.    
 
I.10.1 Felülnézeti rajz (M 1:200) 
 
 A rajz a tetőszerkezet felülnézetét tartalmazza. Hangsúlyozzuk, hogy a felülnézeti rajz 
vízszintes síkra vetített nézet! A rajz az alábbi kérdésekre ad egyértelmű választ: 

- oszlopok külső síkjának távolsága; 
- rácsos tartó szerkezeti hossza; 
- főtartók száma és távolsága; 
- szelemenek száma és elhelyezkedése; 
- szélrácsrendszer kialakítása. 

Az I.9 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő felülnézeti vázlattervi rajzot a I.11 
ábra mutatja.       
 
I.10.2 Rácsos tartó oldalnézete (M 1:100) 
 
 A rajz célja, hogy kiindulási adatot szolgáltasson a rácsos tartó analíziséhez, azon belül a 
geometriai és a teher modell felvételéhez. A főtartó szimmetriáját kihasználva célszerű a rajzot 
tartalmi szempontból az alábbi két részre bontani:   
• építészeti adatok (bal oldalon) 

- oszlopok külső síkjának vízszintes távolsága (b) 
- szerkezet vállmagassága (Hv); 
- tetősík hajlásszöge (αααα); 
- oszlopok szelvénye; 
- rácsos tartó kiindulási szelvényei; 
- burkolati rétegrend; 
- kapcsolatok és illesztések típusa; 

• elméleti méretek, elrendezési adatok és anyagminőség (jobb oldalon) 
- rácsos tartó elméleti magasságai (hmin, hmax); 
- rácsos tartó csomópontjainak helyzete; 
- szerkezeti anyag minősége; 
- alkalmazott szabvány. 

Az I.9 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő rácsos tartó oldalnézeti vázlattervi 
rajzát a I.12 ábra mutatja.   



  

 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
Tartószerkezetek IV. 
001. sz. rajz: Vázlatterv/Felülnézet         M 1:200 

Hallgató Henrik (XYZVW) 
konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus 

20000 

19600/2 

19400 

2350 

2250 

2450 

2450 

 2250 

2450 

szélrács (L vagy körvas)  

szelemen (Lindab Z250) 

19600/2 

       6000                 6000               6000 

Főtartó kiosztás 
  

Szelemen és szélrács kiosztás 
  

Felülnézet  
(vízszintes síkra vetített nézet) 

       6000                 6000                   6000 

HEB200 

400 

  2450 

2350 

36000 

hosszkötés(L vagy CHS)  

összekötő rudazat (CHS)  

I.11 ábra: Felülnézeti rajz 

                            36.000/2
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Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
Tartószerkezetek IV. 
002. sz. rajz: Vázlatterv/Oldalnézet         M 1:200 

Hallgató Henrik (XYZVW) 
konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus 

 
 

HEB200 

750 

HEA120 
HEA100 

SHS 100x4 SHS 80x3 

1350 

20000/2 19600/2 

3,5 fok 
Csuklós kapcsolat 

Szabadon mozgó 
kapcsolat 

8 x 1225 

4 x 2450 

Lindab Z 250 

Helyszíni illesztés 
5500 

Burkolati rétegrend 
- külső trapézlemez 
- páraáteresztő fólia 
- 150 mm vastag szálas  
   hőszigetelő réteg 
- párazáró fólia 
- belső trapézlemez 
- szelemen 

Szerkezeti anyagminőség: S 235 
Tervezési szabvány: MSz EN Eurocodes 

I.12 ábra: Rácsos tartó oldalnézete 
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