
Tartószerkezetek IV. 

2014/15 I. félév 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

 

VIZSGABELÉPŐ KÉRDÉSEK 
 

1. Rajzolja fel egy egyszerű csarnok tartószerkezeti vázlatát és nevezze meg a teherviselő 

szerkezeti elemeket! 

 

2. Rajzolja fel a jellegzetes főtartó szerkezeti kialakításokat a 6-50m-es fesztáv tartományban! 

 

3. Vázolja fel és írja le röviden a tetőszerkezeti szélrácsrendszer kialakításának két fő típusát! 

 

4. Sorolja fel a tetőszerkezeteket érő terhek és hatások csoportjait, és a csoportokon belüli 

teherfajtákat! 

 

5. Írja le a terhek (hatások) és igénybevételek jelölési rendszerét, adja meg a karakterisztikus 

és a reprezentatív értékek definícióját! 

 

6. Írja fel a tartós és ideiglenes tervezési állapot (alapkombináció) teherbírási és 

használhatósági kombinációját! 

 

7. Rajzolja fel és nevezze meg a szelemenek és falváztartók keresztmetszeti típusait (a 

fejlődésük alapján)! 

 

8. Írja le röviden a szelemenek és trapézlemezek hideghengerlésének menetét a géplánc egyes 

tagjainak megnevezésével! 

 

9. Rajzolja fel vázlatosan, illetve írja le röviden a szelemenek kialakításának (toldásának és 

megerősítésének) egyes típusait! 

 

10. Rajzolja fel a szelemenek feltámasztásának két alapvető típusát, és nevezze meg a 

megfelelő tönkremeneteli formákat! 

 

11. Sorolja fel a szelemenek teherbírási ellenőrzésének eseteit! 

 

12. Rajzolja fel és röviden jellemezze a három leggyakoribb rácsostartó kialakítást! 

 

13. Rajzolja fel a három leggyakoribb rácsos tartó csomóponti kialakítást, adja meg az EC3-1-

8 szabványnak megfelelő keresztmetszet típusokat (variációkat) ! Írja le, hogy mit nevezünk 

„hézagos” és „rálapolt” kialakításnak! 

 

14. Rajzolja fel az előadáson bemutatott hangár kiváltó rácsos tartójának feltámasztási 

csomópontját vázlatos (kézi) acélszerkezeti rajz minőségben!  

 

15. Ismertesse a két oszlop közé befügesztett és az oszlopokkal keretszerkezetet alkotó rácsos 

tartós statikai kialakítások következményeit! 

 

16. Adja meg a rácsos tartó nyomott rúdjainak EC3-1-1 szerinti kihajlási hosszait, és az 

azokon alapuló nyomott rúd méretezési formulát! 



 

17. Soroljon fel legalább négy tönkremeneteli formát, amelyet az EC3-1-8 szabvány rácsos 

tartók csomópontjainak ellenőrzése kapcsán nevesít! 

 

18. Írja le röviden az EC3-1-8 szabvány 7. fejezete szerint végrehajtott csomóponti ellenőrzés 

menetét (az ellenőrzés két fő lépése, az ellenőrzés tárgya, a szoftverek megnevezése)!   

 

19. Írja fel a 4. keresztmetszeti osztályú keresztmetszet ellenállási formuláját, és adja meg a 

paraméterek megnevezését! 

 

20. Adja meg azt a két alapvető feltételt, amelyek teljesülése esetén a 4. osztályú 

keresztmetszet ellenállása vizsgálható az EC3-1-1 és EC3-1-5 szabványok alapján.  

 

21. Adja meg egy egyszerű grafikon segítségével a fél-merev csomópont definícióját! 

 

22. Soroljon fel legalább 5 csomóponti kialakítási típust, amelyet a szoftverek nevesítenek, 

illetve amelyek ellenőrzését támogatják! 

 

23. Rajzolja fel és röviden jellemezze a rácsos tartó alsó húzott övrúdja illesztésének két 

alapvető kialakítási típusát! 

 

24. Rajzoljon fel egy lehetséges szélrács bekötést, ahol a rácsos tartó felső öve I szelvény, és a 

szélrács rúdjai L vasak! 

 

25. Írja fel a szeizmikus hatáskombináció formuláját, és adja meg a paraméterek 

megnevezését! 

 

26. Röviden határozza meg a tervezési válaszspektrum fogalmát, rajzolja fel közelítőleg a 

görbéjét, és határozza meg a viselkedési tényező fogalmát! 

 

27. Adja meg a földrengésnek ellenálló acélszerkezetű épületek két koncepciójának 

megnevezéseit, valamint a megfelelő viselkedési tényezőket! 

 

28.  Írja le a földrengésnek ellenálló acélszerkezetű épületek tervezése „A” jelű 

koncepciójának főbb jellemzőit! 

 

29. Rajzolja fel az acél mechanikai tulajdonságának modelljét magas hőmérséklet esetén (σ-ε 

diagram)! 

 

30. Rajzolja fel az acél folyási szilárdságának változását a hőmérséklet függvényében! 

 

31. Adja meg a „tűzszakasz” műszaki fogalmát! 

 

32. Adja meg a „névleges” és a „paraméteres” tűzgörbe meghatározását szöveggel és vázlatos 

grafikonnal! 

 

33. Adja meg a „közvetett tűzhatás” fogalmát, és jellemezze azt a tervezési módszert, amikor 

a közvetett tűzhatás elhanyagolható! 

 



34. Soroljon fel legalább 4 különböző passzív tűzvédelmi megoldást, és jellemezze azokat 

röviden!  

 

35. Vázolja fel az UTE Stadion főtartó kialakításának „fejlődési” lépéseit (hogyan jutunk el a 

befogott konzolos tartótól a megvalósult függesztőműves kialakításig)! 

 

  

Győr, 2014. 12. 01. 

 

 

         Dr. Papp Ferenc 

             tárgyelőadó  

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 


