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- szakirányos tantárgy,  kreditpont: 3                       szerda  1235 – 1510 1805 – 1850 A2, D306
- cél: eddigi tanulmányok során szerzett ismeretek alkalmazása!

- projekt alapú tantárgy → csoportmunka
A)Tanulmány

- választott téma a faszerkezetek méretezésének valamely elméleti részéről, 
gyártási-, építési technológiájáról, különböző szerkezeti kialakításáról, új 
kompozit fa termékről…. 
- ~4-5 A4-s oldal (képek, ábrák nélkül)

B) Megépült faszerkezet bemutatása
- egy szabadon választott  faszerkezetű építmény bemutatás
- „helyszíni szemle”, felmérés, szerkezeti vázlat
- A1-s poszter

C) Tervezési feladat
- vázlatterv (M1:50), statikai számítás, tervrajzok (M1:50 M1:10), makett

D) Előadás
- 20 perc ppt előadás, szabadon választott A/B/C feladat bemutatása

mailto:halvax@sze.hu
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CSAPATok megalakulása

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember, név szerint: 
Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, sürgősen 
meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki
megcsinálhatta volna, viszont Senki se csinálta meg! Valaki dühös lett emiatt, 

mivel ez Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki
megcsinálhatná, és Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. 

Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta meg azt, amit 
Bárki megtehetett volna.



A FÉLÉV ÜTEMTERVE
Konzultációk időpontjai:

1 és 5 csoport     1235 – 1320 A2
2 és 6 csoport     1330 – 1415   A2
3 és 7 csoport     1425 – 1510 A2 
4 és 8 csoport     1715 – 1800 D402



KOMPOZIT FA TERMÉKEK:
gyártási folyamat, alapanyagok, felhasználása (mit és hogyan építünk belőle,
csomópontok kialakítása, méretezés, megépült példák) képekkel/videóval

• LVL Laminated Veneer Lumber (rétegelt furnérfa)
• CLT Cross Laminated Timber (KLH Kreuz Lagen Holz)
• Thermowood (hőkezelt fa)

TANULMÁNYTÉMÁK

LABORATÓRIUMI KÍSÉRLET:
vonatkozó szabvány(ok) összegyűjtése, feldolgozása
labormunka (kísérleti terv, próbatestek, törés, értékelés)
mért eredmények feldolgozása és bemutatása
• kísérletezés fa kapcsolatokkal!

KORSZERŰ FA FÖDÉMEK:
a födémek tervezési kérdései (gerendakiosztás, km.,
felfekvés, áttörések kialakítása, válaszfalak)
gerendás és tömbösített fafödém bemutatása
(rétegrend, méretek, képek)



ANGOL NYELVŰ CIKK FORDÍTÁSA/ÖSSZEFOGLALÁSA:
• Influence of timber density on the axial strength of joints made with

glued-in steel rods: an experimental approach

• Behaviour of timber connections using glued-in GFRP rods under
fatigue loading. Part I: in-line beam to beam connections

TANULMÁNYTÉMÁK

KÜLÖNBÖZŐ FA KAPCSOLATOK TEHERBÍRÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
kétszer-nyírt fa-fa kapcsolat

• adott teherbírásra különböző kapcsoló-
elemekkel kialakított kapcsolat (huzalszeg,
átmenő csavar, tárcsa, gyűrű)

• a kapcsolat teherbírásának változása a
kapcsolóelemek számának/átmérőjének a
faelemek vastagságának/sűrűségének
növelése hatására



TANULMÁNYTÉMÁK
KOMPOZIT FA TERMÉKEK
• LVL Laminated Veneer Lumber (rétegelt furnérfa)
• CLT Cross Laminated Timber (KLH Kreuz Lagen Holz)
• Thermowood (hőkezelt fa)

LABORATÓRIUMI KÍSÉRLET:
• fa kapcsolatok teherbírásának/viselkedésének vizsgálata

KORSZERŰ FA FÖDÉMEK

ANGOL NYELVŰ CIKK FORDÍTÁSA/ÖSSZEFOGLALÁSA:
• Influence of timber density on the axial strength of joints made with glued-

in steel rods: an experimental approach
• Behaviour of timber connections using glued-in GFRP rods under fatigue

loading. Part I: in-line beam to beam connections

KÜLÖNBÖZŐ FA KAPCSOLATOK TEHERBÍRÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
kétszer-nyírt fa-fa kapcsolat
• adott teherbírásra különböző kapcsoló-elemekkel kialakított kapcsolat

(huzalszeg, átmenő csavar, tárcsa, gyűrű)
• a kapcsolat teherbírásának változása a kapcsolóelemek

számának/átmérőjének a faelemek vastagságának/sűrűségének növelése
hatására



MEGÉPÜLT PÉLDÁK
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Báró Berg Gusztáv híd

gyalogos- kerékpáros fahíd a Hanság főcsatorna felett

Főtartók illesztése

főtartó 30/70

függesztő kábel  φ27

merevítő tartó  15/15
felső szélrács

kereszttartó 25/50

korlátoszlop  10/10

felső szélrács
főtartó

merevítő tartó

átmenő csavarok
belső acéllemez

MINTAPÉLDA



TERVEZÉSI FELADAT

TERVEZÉSI FELADAT KIADÁSA



A csoport tagjai egymás között megállapodnak az ún. „egyéni szorzó”-ról (0 és 1
közötti szám). A csoport tagjainak egyéni szorzóinak összege 1,00 kell legyen.

EGYÉNI PONTSZÁM = csoport által szerzett össz.pontszám szorozva az „egyéni
szorzóval”.

ÉRTÉKELÉS

4 fős csoport esetén 5 fős csoport esetén 6 fős csoport esetén
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Pontszám Érdemjegy Pontszám Érdemjegy Pontszám Érdemjegy

- 30 5 (jeles) - 24 5 (jeles) - 20 5 (jeles)

29 – 25 4 (jó) 23 – 21 4 (jó) 19 – 17 4 (jó)

24 – 21 3 (közepes) 20 - 17 3 (közepes) 16 – 14 3 (közepes)

20 – 17 2 (elégséges) 16 – 13 2 (elégséges) 13 – 11 2 (elégséges)

16 - 1 (elégtelen) 12 - 1 (elégtelen) 10 - 1 (elégtelen)

CSOPORT ÁLTAL SZEREZHETŐ 
PONTSZÁM

Pontszám
oktató hallgató Σ

A) Tanulmány 35 - 35
B) Megépült faszerk. bemutatása 15 - 15
C) Tervezési feladat 50 - 50
D) Előadás 15 10 25

Σ 125



1. KONZULTÁCIÓ

A)Tanulmány
- a csoport által választott téma egyeztetése az oktatókkal
(témavázlat, ~tartalomjegyzék, eddig összegyűjtött információk 
rövid összefoglalása)

B) Megépült faszerkezet bemutatása
- min. 2 a csoport által választott megépült példa
(mit és miért pont ezt szeretnék felmérni, hol található, milyen 
információk állnak rendelkezésre róla)

C) Tervezési feladat
- vázlatterv (M1:50)

Ütemterv, munkaterv
- a félévi közös munka ütemezése hetekre lebontva (a
konzultációkhoz és a tárgy ütemtervéhez igazodva)
- munkaterv: ki mit vállal a feladatokból? ki miért felelős?

Köszönjük a figyelmet!
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