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SZERKEZETÉPÍTÉS II. 

 

Vizsgabelépő kérdések: 

 

1. Vázolja fel a keretek különböző kialakítását a fesztáv függvényében (ismertessen legalább 

négy kialakítást)! A kialakításokat rövíden jellemezze (egy-egy mondatban)! 

 

2. Vázolja fel az oldalfali merevítő rendszer lehetséges megoldásait! Jellemezze röviden a 

kialakításokat (rudak keresztmetszetei, erőtani viselkedésük)! 

 

3. Vázolja fel az oszloppal megtámasztott folytatólagos rácsos tartós gerenda szerkezet 

kialakítás egy lehetséges veszélyét, és jellemezze a helyes szerkezeti megoldást! 

 

4. Jellemezze röviden az EC3-1-1 szabványban felismerhető két alapvető méretezési 

módszertant!  

 

5. Ismertesse a rúdszerkezetek jellemző tönkremeneteli formáit (határállapotait) egy fiktív 

keretszerkezeten keresztül! 

 

6. Írja fel az egyszerű stabilitásvesztési jelenségek interakcióját az EC3-1-1 szabvány szerint! 

Adja meg a paraméterek jelentését! 

 

7. Írja fel az általános stabilitásvesztési formulát az EC3-1-1 szabvány szerint! Adja meg a 

paraméterek pontos meghatározását! 

 

8. Vázolja fel az oldalfali merevítő rendszer kezdeti görbeséggel rendelkező modelljét, amely 

alapján kiszámítható, hogy a merevítő elemekben mekkora erők keletkeznek, amikor 

stabilizálják a főtartó szerkezetet! 

 

9. Vázolja fel, hogy milyen modell alapján számítható ki a tetőszerkezeti szélrács rudakban 

keletkező erők, amikor a szélrács stabilizálja a főtartó szerkezetet! 

 

10. Ismertesse a pótátlós merevítő rendszer sajátosságát! 

 

11. A nyomatékbíró kapcsolatok osztályozása a merevség szempontjából (merevségi grafikon 

a paraméterek pontos megnevezésével és a dimenziók feltüntetésével)! 

 

12. Az oszlop-gerenda nyomatékbíró kapcsolat „evolúciója” (a kezdeti állapotból a 

megoldásig; a kialakítás állomásainak jellemzése egy-egy mondatban)! 

 

13. A szárnylemezes befogott oszloptalp kialakítása és teherbírási vizsgálatai (a teherbírás 

számítás alapgondolata 2-3 mondatban)! 

 

14. A szerkezet és a nyomatékbíró kapcsolatok kölcsönhatása (a téma legfontosabb tételei)! 

 

15. Ismertesse az EN 1998 szabvány szerinti tervezési koncepciók és a viselkedési tényező 

összefüggését! 

 

16. Ismertesse a „Központosan merevített keret” és a „Külpontosan merevített keret” típusú 

merevítő rendszerek kialakítását! 
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17. Ismertesse a csarnokszerkezet hosszkötésének egyszerűsített méretezését szeizmikus 

hatásra! 

 

18. Sorolja fel a tűzhatásra történő tervezéshez kapcsolódó (azt meghatározó) EN 

szabványokat! 

 

19. Vázolja fel a tűzhatásra történő erőtani tervezés jelenleg érvényes eszköztárát! 

 

20. Röviden írja le a tűzhatásra történő erőtani tervezés két alapelvének lényegét, egy-egy 

gyakorlati példán keresztül! 

 

21. Hogyan vesszük figyelembe a tűzhatás következményét a szerkezet ellenállásának 

számítása során?  

 

22. Mi a technológiai utasítás célja és mik a szempontjai? 

 

23. Sorolja fel a termikus és a mechanikus lemezmegmunkálás lehetséges módjait! 

 

24. Mi a lézervágás fogalma és mi a lézeres vágástechnológiák két fontos csoportja? 

 

25. Mi az acélok hegeszthetőségének a feltétele? 

 

26. Sorolja fel a roncsolásos varratvizsgálati módszereket! 

 

27. Sorolja fel a roncsolásmentes varratvizsgálati módszereket! 

 

28. Mi a folyadékpenetrációs vizsgálat? (az eljárás lépései) 

 

29. Mi az ultrahangvizsgálat elve? 

 

30. Milyen alapadatokra van szükségünk acélszerkezet tűzvédelmi bevonatrendszerének 

meghatározásához? 

 

31. Hogy számoljuk ki az acélszerkezet profiltényezőjét? 

 

32. Milyen típusú tűzvédelmi bevonatokat ismer acélszerkezet tűzvédelmére? 

 

 

 

Vizsgakérdések: 

1. Csarnokszerkezetek kialakítása 

2. Szerkezeti elemek globális stabilitási ellenállása 

3. Merevítő rendszerek tervezése 

4. Nyomatékbíró kapcsolatok 

5. Tervezés földrengés hatásra (energiaelnyelő viselkedés, hosszkötés egyszerűsített 

méretezése) 

6. Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra – Analízis és méretezés 


