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III.1 Bevezetés 

 

 A jelen feladat keretében a tetőburkolat külső teherviselő trapézlemezét és a 

szelemeneket méretezzük. A vékonyfalú trapézlemezek és szelemenek méretezése az „EN 

1993-1-3 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 1-3 rész: Általános szabályok. Kiegészítő 

előírások hidegen alakított elemek és burkolati lemezek tervezéséhez” szabvány alapján 

történik. A szabvány előírásainak elméleti háttere rendkívül összetett kérdés, oktatására az 

MSc szintű képzésben nyílik lehetőség. A szabvány által megadott módszerek közvetlen kézi 

alkalmazására a gyakorlatban általában nincs szükség, mert a gyártók táblázatos és szoftveres 

támogatást adnak a termékeik méretezéséhez. A LINDAB típusú vékonyfalú, hidegen 

alakított trapézlemezek és szelemenek méretezését a DimRoof nevű szoftverrel végezhetjük 

el. A szoftver nem kívánja meg az elméleti háttér alapos ismeretét, annak hiányában, de 

megfelelő gyakorlati ismeretek birtokában, biztonságosan alkalmazható.  

 

 A vékonyfalú szerkezeti elemek méretezési sajátosságát, és egyben nehézségét, a 

szerkezeti kialakítás sajátosságai adják, amelyek közül a legfontosabbak a következők: 

 vékony lemezek (nagy lemezkarcsúságok); 

 egyszeresen szimmetrikus, vagy szimmetria nélküli alak; 

 speciális kapcsolatok. 

A fenti sajátosságok következtében a szerkezeti elemek viselkedése is sajátos formákat ölthet, 

amelyek a következők lehetnek: 

 lemezhorpadás; 

 övlemez beroppanása; 

 kifordulás; 

 speciális tönkremeneteli módok. 

A fentiek miatt a gyártók folyamatos fejlesztést végeznek, és az elméleti és kísérleti 

eredményeket beépítik a termékük tervezését támogató szoftverekbe.  

 

 A tetőburkolati trapézlemez és a szelemenek tervezési terheinek számításánál 

figyelembe kell venni a tetőhajlás, a terhek iránya és a szerkezeti kialakítás következményeit: 

 az állandó- és a hóteher gravitációs teher, ezért az irányuk függőleges; 

 a szélnyomás (szélszívás) merőleges a széltámadta felületre; 

 a tervezési teherben csak a tartómodell tengelyére merőleges teherkomponenseket kell 

figyelembe venni. 

A fentiek alapján a szabvány által megadott karakterisztikus terheket a III.1 ábra szerint kell 

redukálni. A jelen feladatban az  tetőhajlás értéke kicsi ( < 5
o
), ezért a coscos

21 

közelítés megengedhető, mert a biztonság javára van. 

 

III.2 A külső teherviselő trapézlemez méretezése 

 

III.2.1 Statikai modell 

 

 A burkolat javasolt kialakítását a tervezési segédlet I. Vázlatterv fejezetének I.9 

ábrája szemlélteti. A teherbírási vizsgálat szempontjából a két kialakítás között nincs lényegi 

különbség: mindkét esetben a külső teherviselő trapézlemezt kell méretezni. A teherviselő 

trapézlemez statikai modellje egy folytatólagos többtámaszú gerenda (III.2 ábra), amely az 

épület peremétől a taréjvonalig a szelemenekre merőlegesen fut (a lemez bordázata merőleges 

a szelemenek irányára), és amelyet a szelemenek mereven támasztanak alá. A tartó tengelye a 

tetőfelület síkjában fekszik. A megtámasztási pontokat - a vázlatterv alapján - a 

szelemeneknél kell felvenni.  
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III.1 ábra:  Az alapterhek redukálása a tetőhajlás és a teher iránya függvényében. 

 

 

 
III.2 ábra: A trapézlemez tartószerkezeti modellje. 

 

 

A c1 és c2 konzolhosszak a szerkezeti kialakítástól függnek, a gyakorlatban a c1=c2=0 

közelítéssel élhetünk. Feltételezésünk szerint a tartó keresztmetszetét a folytonos trapézlemez 

egységnyi, célszerűen 1000 mm széles sávja alkotja. A Lindab típusú trapézlemezek esetén a 

keresztmetszetet a névleges magassággal (pl. LTP45) és a lemezvastagsággal (pl. t = 0,5mm) 

határozzuk meg (III.3 ábra).  

 

 
III.3 ábra: A tartószerkezeti modell keresztmetszete 
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III.2.2 A tehermodell 

 

 Feltételezzük, hogy a tetőszerkezet teljes felületét azonos méretű trapézlemez fedi, 

ezért a vizsgálatra mértékadó 1000 mm széles trapézlemez sáv konkrét helyét a terhek 

eloszlása határozza meg: ott vesszük fel a tehermodellt meghatározó sávot, ahol a teher a 

vizsgálatra mértékadó. Az állandó teher és a hóteher egyenletesen megoszló teher, ezért azok 

szempontjából a lemezsáv helye közömbös. A szélteher a tetőfelületen változó intenzitású 

zónákra oszlik, ezért meg kell keresnünk a legnagyobb szélnyomás és a legnagyobb 

szélszívás helyét (II.1 és II.2 Mellékletek). A szélnyomás az állandó teherrel és a hóteherrel, 

a szélszívás az állandó teherrel alkot mértékadó teherkombinációt. Példaképpen nézzük a 

0
0
5

0
-os tetőhajláshoz tartozó mértékadó terhek meghatározását. A keresztirányú szélhatásból 

az F-G-H tetőfelületen csak szélszívás keletkezik (III.4a ábra - 1. eset), amely eset a szél 

emelő hatására lesz mértékadó. Az I-J zónában a szélszívás kicsi, így nem mértékadó, a 

szélnyomás viszont összegződik a gravitációs terhekkel (III.4a ábra - 2. eset). A hosszirányú 

szélhatásból egyik zónában sem keletkezik szélnyomás, a legnagyobb szélszívás az F és G 

zónákban várható (III.4b ábra). A nyomási tényezők összehasonlítása alapján kimondhatjuk, 

hogy szélszívásra a hosszirányú szélhatás lesz a mértékadó, míg szélnyomásra a keresztirányú 

szélhatás (2. eset).  
 

 
 

III.4 ábra: A trapézlemez vizsgálatára mértékadó 1000 mm széles tehersávok helyei  

(0
0
-5

0
-os tetőhajlás esetén a II.1 és II.2 Mellékletek alapján). 

 

 

 A gyakorlatban célszerű egyszerűsítésekkel élni, azonban ne feledjük, hogy az 

egyszerűsített vizsgálat következményeit a tervezőnek kell vállalnia: a biztonság javára tett 

közelítés többletköltséggel, a biztonság kárára tett közelítés jogi következményekkel járhat. A 

fentiek alapján a külső trapézlemez tartós tervezési állapotra történő vizsgálatára általában az 

alábbi két teherkombináció a mértékadó: 
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1. teherkombináció:  „nyomóteher” 

- teherbírás vizsgálat esetén (ULS):  

   a) tartós tervezési helyzet       pres.e.ww0.wssgsup,G ppp    

   b) rendkívüli tervezési helyzet Ad.sg pp   

- lehajlás vizsgálat esetén (SLS): pres.e.w0.wsg ppp     

2. teherkombináció:  „szívóteher” 

- teherbírás vizsgálat esetén (ULS): suck.e.wwginf,G p""p     

- lehajlás vizsgálat esetén (SLS): suck.e.wg p""p    

A fenti kifejezésekben a következő jelöléseket alkalmaztuk: 

gp  egyenletesen megoszló állandó teher karakterisztikus értéke;    

sp  egyenletesen megoszló hóteher karakterisztikus értéke;   

Ad.sp  egyenletesen megoszló hóteher rendkívüli értéke;   

e.wp  zónáknak megfelelően szakaszosan változó intenzitású külső szélnyomás (indexben 

 „pres”) vagy szélszívás (indexben „suck”) karakterisztikus értéke a keresztirányú, 

 vagy a hosszirányú szélhatásból, amelyik a  mértékadó.    

A fenti terhek közvetlenül meghatározhatóak a tervezési segédlet II. Terhek fejezetében 

meghatározott és kiszámított alapterhek értékeiből. 

A parciális tényezők értékei 5,1   ,5,1   ,0,1   ,35,1 wsinfG,sup,G   , és a kombinációs 

tényező szélhatásra w.0=0,6. Az ULS (Ultimate Limit State) rövidítés a szilárdsági és 

stabilitási vizsgálatokra, az SLS (Serviceability Limit State) a használhatósági vizsgálatra 

utal. Az utóbbi esetben a lehajlásokat L/200 értékkel korlátozzuk, ahol L a szabad nyílás 

hossza.   

 

III.2.3 Méretezés és dokumentálás 

 

A hidegen alakított Lindab típusú trapézlemezek méretezéséhez a DimRoof szoftvert 

használjuk. A program alkalmazását a III.1 melléklet mutatja be. A méretezés előkészítése 

során a következő kiindulási paramétereket kell meghatározni: 

 Funkció  

A trapézlemez méretezése a „Tető” kategóriába tartozik. 

 Ország  

A „Magyarország” beállítással az aktuális ország speciális előírásait alkalmazzuk. 

 Szabvány  

A méretezést az „Eurocode” szabványrendszer alapján végezzük. 

 Szelvény  

A Lindab típusú LTP trapézlemezek magassága 20150 mm között lehet. Ki kell 

választani a megfelelő magassági méretet [mm]-ben. 

 Átfedés  

Az átfedés típusát („nincs”, „1 hullám”, „2 hullám” vagy „dupla lemez”) építészi és 

statikai szempontok határozzák meg. Konkrét adat hiányában javasoljuk az „1 hullám” 

átfedést. 

 Statikai rendszer  

Teherhordás irányában törekedni kell a megszakítás nélküli kialakításra, aminek a 

legnagyobb szállítási hossz szab határt. A jelen feladatban válasszuk a megszakítás nélküli 

megoldásnak megfelelő „folytonos” opciót.  

A geometriai modell a következő paraméterekkel határozható meg: 
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 szabad nyílások hosszai; 

 bal és jobb oldali konzolméretek (jelen esetben elhanyagoljuk a konzolokat, azaz c=0); 

 lemezvastagság (t=0,4  0,7 mm); 

 támaszok típusai; 

 támaszok felfekvési hosszai (általában a Z szelemen felső övszélessége).  

A tehermodell paraméterei a következők: 

 teher típusa, ami a következő lehet: 

 - „egyenletesen megoszló”: a teher a teljes tartóra kiterjed; 

 - „lineárisan megoszló”: a teher csak a tartó egy adott szakaszára terjed ki, és/vagy az

                                          intenzitása lineárisan változik;  

      (az első esetben csak a teher intenzitását kell megadni, a második esetben a szakasz     

      kezdő- és végponti koordinátáit, és a kezdő- és végponti intenzitást is); 

 teher jellege, ami a következő lehet: 

 - „ULS”: szilárdsági vizsgálatra mértékadó teherkomponens; 

  - „SLS”: használhatósági vizsgálatra mértékadó teherkomponens; 

A program egy futtatásával egy ULS és egy SLS teherkombinációt tudunk vizsgálni. Mindkét 

teherkombinációhoz tetszőleges számú teherkomponens (sor) tartozhat.   

 

 A geometriai és a tehermodell felvétele után végre kell hajtani az ellenőrzést a 

Számolás funkcióval. A program az ULS és az SLS határállapotokhoz tartozó 

kihasználtságokat [%]-ban adja meg. Az ellenőrzés további részletei a Relatív vagy az 

Abszolút Eredmény funkciókkal érhetők el. Amennyiben az ellenőrzés eredménye nem 

kielégítő (például a kihasználtság 100% fölött van, vagy jóval az alatt), akkor a szelvényt (a 

lemez vastagságát és/vagy a szelvény magasságát) módosítani kell, és a számítást meg kell 

ismételni. A méretezés eredményét a legfontosabb adatok szöveges rögzítésével lehet 

dokumentálni. Például: 

 

 szelvény magassága: (pl. LTP 85) 

 lemezvastagság: (pl. t=0,75 mm) 

 ULS kihasználtság: (pl. 87%) 

 SLS kihasználtság: (pl. 98%, a nyílásra vonatkozó határérték megadásával, pl. L/200) 

 

III.2.4 Számítási példa 

3. BURKOLATI ELEMEK MÉRETEZÉSE

    DESIGN OF COVERING ELEMENTS

A feladat keretében a tetõburkolati rendszer külsõ trapézlemezét és a szelemeneket

méretezzük. 

In the design project the external trapezoidal sheet and the purl ins of the roof system are

designed. 

3.1 Külsõ trapézlemez méretezése

      Design of external trapezoidal sheet

3.1.1 Statikai modell

        Static model

A tetõszerkezet külsõ trapézlemezét az alábbi többtámaszú gerendatartóval modellezzük. 

A külsõ trapézlemez típusa: Lindab LTP85;  t=0,75mm. 

The external trapezoidal sheet of the roof system is modelled by multispan beam as shown below.

Parameters of the trapezoidal sheet: LTP85 t=0,75 mm.

- tényleges

támaszköz
ctény

c

cos ( )
2.455m
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3.1.2 Tehermodell

         Load model

A terheket 1000 mm széles trapézlemez sávra vonatkoztatjuk [kN/m2] mértékegységben.

Loads are given in [kN/m2] for 1000 mm width of sheet.    

3.1.2.1 Terhek értékei

 Loads

- ál landó teher (trapézlemez önsúlya a 2.1 szakasz alapján)

  dead load (self weight of the trapizoidal sheet according to paragraph 2.1) 

pg qtr.külsõ cos ( ) 0.080
kN

m
2



- hóteher (totálisan megoszló teher a 2.2.1 szakasz alapján)

  snow load (totally distributed load according to paragraph 2.2.1)  

karakterisztikus érték ps s t cos ( )
2

 0.996
kN

m
2



renkívüli érték ps.Ad sr cos ( )
2

 1.993
kN

m
2



- szélteher

  wind load 

- mértékadó szélszívás (hosszirányú szélhatásból)

  dominant w ind sucking (due to longitudinal w ind)  
 

 

    

pw.90.F.suck wF.90.1 0.880
kN

m
2

 pw.90.G.suck wG.90.1 0.704
kN

m
2



- mértékadó szélnyomás (keresztirányú szélhatásból)

  dominant w ind pressure (due to cross w ind)
 

  

                          

pw.0.IJ.pres w0.pres 0.070
kN

m
2



 
 

1,1m 

I - zóna 

J - zóna 

2,75m 

1,1m 

F - zóna 

G - zóna 

                      2455                                2455                            2455                             2455            
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3.1.2.2 Mértékadó teherkombinációk

           Design load combinations

Parciális tényezõk/Partial factors

állandó teher/dead load G.sup 1.35 G.inf 1.0

hóteher/snow load  s 1.5

szélhatás/wind effect w 1.5

Kombinációs tényezõ/Combination factor

szélhatás/wind effect w.0 0.6

1. teherkombináció: "Nyomóhatás" (jele "pres")

Load Combination 1: 'Pressure effect' (signed by 'pres')

1.a Tartós tervezési helyzet: a gravitációs (állandó és hó) terhek hatását az I  és J

zónákban a keresztirányú szélhatás erõsíti.

1.a Persistant design situation: effect of gravity (dead and snow) loads is increased by

cross w ind effect on zones I and J.

ppres.U G.sup pg  s ps w.0 w pw.0.IJ.pres 1.666
kN

m
2


ULS: 

ppres.S pg ps w.0 pw.0.IJ.pres 1.119
kN

m
2


SLS: 

1.b Rendkívüli tervezési helyzet: az állandó terhek hatása összegzõdik a rendkívüli 

hóteherrel.

1.b Accidental design situation: effect of dead loads is increased by the effect of the 

accidental snow laod.

ULS: ppres.U.Ad pg ps.Ad 2.073
kN

m
2



Látható, hogy ULS vizsgálatra az 1.b kombinációs eset a mértékadó!

It can be seen, that for ULS examination the 1.b combination case is the adequate. 

 
 

2. teherkombináció: "Szívóhatás"  (jele "suck")

Load Combination 2: 'Sucking effect' (signed by 'suck')

Az állandó teher alsó (inf) értékével el lentétesen hat a mértékadó szélszívás     

a hosszirányú szélhatásból.  

Dominant w ind sucking from longitudinal w ind effect affects against the infinitive

value of the dead load. 

F zóna

Zone F

ULS: psuck.U.F  G.inf pg  w pw.90.F.suck 1.239
kN

m
2



SLS: psuck.S.F pg pw.90.F.suck 0.799
kN

m
2



G zóna

Zone G

ULS: psuck.U.G  G.inf pg  w pw.90.G.suck 0.975
kN

m
2



SLS: psuck.S.G pg pw.90.G.suck 0.624
kN

m
2



 

ppres.U  ,  ppres.S 
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3.1.2.3 Mértékadó határállapotok ellenõrzése

           Checking of the l imit states

A kiindulási LTP85 (t=0,75mm) trapézlemez mérete csökkenthetõ.

A Lindab  LTP45 (t=0,6 mm) típusú trapézlemez megfelel! 

A külsõ trapézlemez ellenõrzését teherbírási és használhatósági határállapotokra a

DimRoof 3.3 tervezo programmal végeztük el. A számítás eredménye:

- ULS: 93 % (1.b teherkombináció)

- SLS (L/200 maximális lehajlásra): 48 %  (1.a teherkombináció)

A tervezés további részletei a mellékletben találhatók.

The LTP85 (t=0,75mm) initial size of the trapeziodal sheet can be reduced.

Lindab LTP45 t=0,6 mm trapezoidal sheet is adequate! 

External trapezoidal sheet is checked for ultimate and servicebil i ty l imit states using the

DimRoof 3.3 design software. Results of the calculation:

- ULS: 93 % (Load Combination 1.b)

- SLS (with maximum deflection L/200): 48  % (Load Combination 1.a)

For more details see the Annex.  
 

 

III.3 A szelemenek méretezése 

 

III.3.1 Statikai modell 

 

 A szelemen tartószerkezeti modellje a rácsos tartók síkjaira merőlegesen futó, azok 

által mereven alátámasztott folytatólagos többtámaszú gerendatartó (III.5 ábra). A 

támaszoknál alkalmazott átfedéses kialakításnál figyelembe kell venni, hogy a két egymást 

fedő és összecsavarozott szelvény alkotta szakaszok merevsége kisebb, mint az eredeti 

szelvényé. A tartó megtámasztási pontjait - a vázlatterv alapján - a rácsos tartók síkjaiban kell 

felvenni.   

 

 
III.5 ábra: A szelemen tartószerkezeti modellje. 

 

Y 

Z 

p [kN/m] 

Rácsos tartók mint támaszok 

alsó 

trapézlemez 
hatása, 

amennyiben 

van ilyen 

felső 

trapézlemez 

hatása 

psuck..U.F ; psuck.S.F 

  2750 

psuck.U.G ; psuck.S.G 
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A Z szelemen felső övét oldalról - mindkét burkolati kialakítás esetén (I.9 ábra) - 

trapézlemez támasztja meg. Az alsó öv csak akkor megtámasztott, ha például a szigetelő réteg 

a Z szelvények közötti térbe kerül, és rögzítésére az alsó övekhez erősített trapézlemezt 

alkalmazunk (1.9a ábra). A főtartók a Z szelvény alsó övét mereven alátámasztják. A teher a 

trapézlemezről a szelemenre a felső öv és gerinc metszéspontjában adódik át nyomás esetén, 

szélszíváskor pedig a kapcsolatnál (III.5 ábra). A fenti, viszonylag bonyolult megtámasztási 

és terhelési feltételeket nem kell modelleznünk, mivel azokat a DimRoof szoftver 

automatikusan elvégzi.    

 

III.3.2 Tehermodell 

 

 A tetőszerkezetben azonos méretű szelemeneket alkalmazunk, ezért a vizsgálat helyét 

a terhek eloszlása határozza meg. Azokat a szelemeneket kell vizsgálnunk, ahol a teher 

mértékadó. Az állandó teher és a hóteher egyenletesen oszlik meg, ezért azok szempontjából a 

legnagyobb tehersáv-szélességgel rendelkező szelemen a mértékadó. A szélteher a 

tetőfelületen változó intenzitású zónákra oszlik, ezért meg kell keresnünk a legnagyobb 

szélnyomás és a legnagyobb szélszívás helyét. A legnagyobb szélnyomás az állandó teherrel 

és a hóteherrel, a legnagyobb szélszívás az állandó teherrel alkot mértékadó teherkombinációt. 

A tehermodell felvételére általános szabály nem adható, minden esetet egyedileg kell 

elemezni. Például 0
0
5

0
 -os tetőhajlás esetén az elemzés az alábbi megállapításokra vezet: 

 a keresztirányú szélhatásból csak az I-J zónákban keletkezik szélnyomás, a teljes 

felületen szélszívás keletkezik (II.1. Melléklet);   

 a hosszirányú szélhatásból csak az I zónában keletkezik szélnyomás, a teljes felületen 

szélszívás keletkezik (II.2 Melléklet); 

 a legnagyobb szélszívás az F és a G zónákban várható.  

Szelemenek vizsgálata esetén a belső szélhatást is figyelembe kell venni. Az előzőek alapján a 

mértékadó teherkombinációk általában a következők (III.6 ábra): 

 

1. teherkombináció:  „nyomóteher” 

- teherbírás vizsgálat esetén (ULS):  

   a) tartós tervezési helyzet       )p""p(pp suck.i.wpres.e.ww0.wssgsup,G    

   b) rendkívüli tervezési helyzet Ad.sg pp   

- lehajlás vizsgálat esetén (SLS): )p""p(pp suck.i.wpres.e.w0.wsg     

2. teherkombináció:  „szívóteher” 

- teherbírás vizsgálat esetén (ULS): )pp(""p pres.i.wsuck.e.wwginf,G     

- lehajlás vizsgálat esetén (SLS): )pp(""p pres.i.wsuck.e.wg    

 

A fenti kifejezésekben a karakterisztikus terhek közvetlenül kiszámíthatók a tervezési 

segédlet II. Terhek 2. fejezetében meghatározott alapterhekből: 

 

pg egyenletesen megoszló állandó teher; 

ps  egyenletesen megoszló hóteher; 

ps.Ad  egyenletesen megoszló rendkívüli hóteher; 

pw  zónáktól függő, külső vagy belső megoszló szélteher keresztirányú vagy hosszirányú 

 szélhatásból, amelyik a mértékadó.  

 

Továbbá „e” index a külső szélhatást, „i” index a belső szélhatást, „suck” index a szívóhatást 

és „pres” index a nyomóhatást jelenti. A parciális (biztonsági) tényezők értékei: G,sup=1,35; 
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G,inf=1,0, S=1,5 és w=1,5. Továbbá a szélhatás kombinációs tényezője: 0=0,6. A 

használhatósági (SLS) vizsgálatnál a lehajlásokat L/200 értékkel korlátozzuk, ahol L a 

támaszköz hossza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III.6 ábra: Szelemenek vizsgálatára mértékadó tehersávok egyenletes szelemenkiosztás 
és 0

0
5

0
-os tetőhajlás esetén. 

 

III.3.3 Méretezés és dokumentálás 

 

 A hidegen alakított Lindab típusú szelemen méretezéséhez a DimRoof szoftvert 

használjuk. A program alkalmazását az III.2 Melléklet mutatja be. A méretezés előkészítése 

során a következő kiindulási paramétereket kell meghatározni: 

 
 Funkció  

A szelemen méretezése a „Z-gerenda” opcióhoz tartozik. 

 Ország  

A „Magyarország” beállítással az aktuális ország speciális előírásait alkalmazzuk. 

 Szabvány  

A méretezést az „Eurocode” szerint végezzük. 

 Megtámasztó rudak  

A szelemen a támaszközön belül a tetőszerkezet síkjában megtámasztó rudakkal stabilizálható. A 

jelen feladatban ilyen megoldást nem alkalmazunk, ezért a tervezés a „Nincsenek” opció szerint 

történik.  

 

 Szelvény  

A Lindab típusú Z szelemen választható magassága 100350 mm között van. A kiindulási 

szelvény méretét a vázlatterv szerint kell felvenni. 

tetőfelület 

hosszirányú 

szimmetriatengelye 
J 

G F F 

H G I 

szélirány 

(90 fok) 

tetőfelület 

hosszirányú 

szimmetriatengelye 

2/b eset: „szívó hatás” 

Szélirány (0 fok) 

1. eset: „nyomó hatás” 

szelemen 

tetőfelület 

hosszirányú 

szimmetriatengelye 
H 

2/a eset: „szívó hatás” 

szelemen 

szelemen 
Szélirány (0 fok) 
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 Statikai rendszer  

A Z szelemen statikai rendszere többféle lehet. A viszonylag rövid szállítandó szelemenhossz 

előnyét is kihasználva a jelen feladatban minden támasznál, mindkét oldalon 10-10%-os átfedést 

alkalmazunk, kivéve a szélső támaszok melletti belső átfedést, ahol ez 20% (megfelelő opció: 

„átfedéses - Standard”).  

 Oldalsó támasz  

A Z szelemennek csak a felső öve, vagy mindkét öve oldalról megtámasztott lehet. A I.9a ábra 

szerinti burkolati kialakítás esetén a „Mindkét öv” opciót, a I.9b ábra szerinti kialakítás esetén 

pedig a „Felső öv” opciót kell választani.  

 Lemez  

Az oldalsó megtámasztó hatás függ az alkalmazott trapézlemez méretétől (Szelvény, Vastagság), 

ezért azokat is meg kell adni.  

 Csavar  

A szelemen erőtani viselkedése függ a trapézlemez és a szelemen rögzítéséhez használt 

csavarminőségektől is. A paraméterek jelentése: 

- Lemez: a trapézlemezt a szelemen felső övéhez rögzítő csavar minősége („4.8” vagy  

               „5.5”); 

- Átfedés: a támasz feletti átfedésnél a gerinceket összekötő csavar minősége („4.8”; „5.5”  

                vagy „6.3”); 

- Támasz: a szelemen gerincét a főtartóra hegesztett tartóbakhoz rögzítő csavar minősége  

                („5.5” vagy „6.3”). 

- Táv: A trapézlemez rögzítési sűrűsége: „Minden völgyben” vagy „Minden második    

                völgyben”. 

 

A szelemen geometriáját a következő tervezési paraméterekkel kell megadni: 

Nyílásadatok 

 Méret 
 A szelement a főtartók támasztják alá, ezért balról jobbra haladva meg kell adni a főtartók 

egymástól mért távolságait.  

 Vtg.1 

A választható lemezvastagságok:  „1,0” – „1,2” – „1,5” – „2,0” – „2,5” 

Támaszadatok 

 L1/L2 

Átfedéses kialakítás esetén minden nyílásban a szelemen a két keretálláson (támaszon) 

alapbeállításban 10-10%-al túlnyúlik. A program a két szélső keretállásnál is felvesz egy-egy 

beállított túlnyúlást. Amennyiben a szélső kereteknél nincs túlnyúlás, a két adatot ki kell nullázni.   

 Típus 

 A program többféle támaszopciót kínál. A jelen feladatban a közbenső támaszoknál alkalmazzuk 

az átfedéses kialakítást (opció: „O”), a két szélső támasznál pedig a csuklós kialakítást (opció: 

„H”).   

 Szélesség 

Tartóbakos kialakítás esetén a támaszszélesség nulla, ami azt jelenti, hogy a program nem számol 

a beroppanás jelenségével.   

 

A szelemen tervezési (ULS és SLS) teherkombinációit az alábbi paraméterekkel kell megadni: 

 Típus 

 A program többféle tehertípust kínál. A jelen feladatban az alábbi két tehertípust alkalmazzuk: 

 - egyenletesen megoszló teher a tartó teljes hossza mentén (opció: „U”); 

 - lineárisan megoszló teher, amely a tartó egy szakaszán hat és lineárisan változó  

        Intenzitású lehet (opció: „L”). 

 Kezdőpont/Végpont 

 Lineáris („L”) típusú teher esetén a terhelési szakasz kezdő- és végpontja, balról jobbra haladva. 

 Kezdőintenzitás/Végintenzitás 
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 Egyenletesen megoszló („U”) típusú teher esetén csak a kezdőintenzitást kell megadni, amely 

azonos a tartó teljes hossza mentén megoszló teher intenzitásával. Lineáris („L”) típusú teher 

esetén meg kell adni mind a kezdő-, mind a végintenzitást.  

 ULS/SLS 

Minden tehersornál (teherkomponensnél) meg kell adni a kombináció típusát (teherbírás vizsgálat 

esetén „ULS”, lehajlás vizsgálat esetén „SLS”). 

 

 A geometriai és a tehermodell felvétele után végre kell hajtani az ellenőrzést a 

Számolás funkcióval. A program megadja az ULS és az SLS határállapotokhoz tartozó 

kihasználtságokat [%]-ban kifejezve. Az ellenőrzés további részletei a Relatív vagy az 

Abszolút Eredmény funkciókkal érhetők el. Amennyiben az ellenőrzés eredménye nem 

kielégítő (például a kihasználtság 100% fölött van, vagy jóval az alatt), akkor a szelvényt (a 

lemez vastagságát és/vagy a szelvény magasságát) módosítani kell, és a számítást meg kell 

ismételni. A méretezés eredményét az alábbi adatok szöveges rögzítésével lehet megadni: 

 

 szelvény magassága (pl. Z 250); 

 lemezvastagság (pl. t=2,5 mm); 

 ULS kihasználtság [%]-ban kifejezve; 

 SLS kihasználtság [%]-ban kifejezve, a nyílásra vonatkozó határérték megadásával  

  (pl. L/200). 

 

 

III.3.4 Számítási példa 

 

3.2 Szelemen méretezése

      Design of purlins

3.2.1 Geometriai modell

        Geometric model

A szelement az alábbi többtámaszú gerenda tartóval modellezzük (az ábra a kiindulási

keresztmetszet méretét is tartalmazza):

Purlins are modeled by a multispan beam shown below (the figure shows the initial

cross-section too):    
 

 

 

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Z 250 (t=2.0 mm) 

Y 

X 

Z 
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3.2.2 Tehermodell

         Load model

3.2.2.1 Általános megfontolások

           In general

A szelemenek kiosztását egyenletesnek feltételezve az állandó és a hóteher szempontjából a

vizsgálat helye közömbös. Szélnyomás az I-J zónákban, a legnagyobb szélszívás az F és G

zónákban keletkezik. Az elõbbiek alapján elegendõ a peremtartótól számított elsõ szelemen

vizsgálata.

Assuming uniform intervals between purl ins the place of the examined purl in does not matter.

Wind pressure occurs at zones I-J and maximum wind sucking occurs at zones F and G.

Consequently, the purl in next to the edge beam should be examined. 

Tehersáv szélessége

Width of loading area 
ctény 2.455m

 
 

 
 

3.2.2.2 Terhek karakterisztikus értékei

            Characteristic loads

Állandó teher

Dead load

A szelemen önsúlya, a tarpézlemez, a szigetelõ rétegek és a belsõ trapézlemez súlyai a 2.1

szakasz alapján:

Self weight of purl in, external trapezoidal sheet, insulation and internal trapezoidal sheet

according to paragraph 2.1:

pg ctény qtr.külsõ qtr.belsõ qhõszig qszig  cos ( ) qszelemen cos ( ) 1.147
kN

m


Hóteher

Snow load 

Totálisan megoszló hóteher a 2.2.1 szakasz alapján, [kN/m] mértékegységben.

Totally distrubuted snow load according to paragraph 2.2.1 in dimension [kN/m]

ps ctény s t cos ( )
2

 2.445
kN

m
 ps.Ad ctény sr cos ( )

2
 4.891

kN

m


Szélteher

Wind load 

Nyomóhatás keresztirányú szélbõl az I és J zónákban (2.3.3.1 szakasz alapján):

Pressure due to cross w ind on zones I and J according to  paragraph 2.3.3.1):

- külsõ szélhatás

  external wind effect  
pw.e.pres ctény w0.pres 0.173

kN

m


- belsõ szélhatás

  internal w ind effect 
pw..i.pres ctény wi 0.173

kN

m


    

ct 

nyomóteherre és szívóteherre egyaránt mértékadó 
szelemen pozíció és a megfelelő tehersáv 
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Szívóhatás keresztirányú szélbõl az F és G zónákban (2.3.3.1 szakasz)

Sucking due to cross w ind on zones F and G according to paragraph 2.3.3.1

- külsõ szélhatás/external wind effect  

F zóna

zone F
pw.e.suck.F.a ctény wF.0.10 1.555

kN

m


G zóna

zone G
pw.e.suck.G.a ctény wG.0.10 1.036

kN

m


- belsõ szélhatás elhagyva, mert el lentétes irányú

  internal w ind effect: opposite to external wind effect, i t is omitted

Szívóhatás hosszirányú szélbõl az F és H zónákban (2.3.3.2 szakasz)

Sucking due to longitudinal w ind on zones F and H according to paragraph 2.3.3.2

- külsõ szélhatás/external wind effect  

F zóna

zone F
pw.e.suck.F.b ctény wF.90.10 1.555

kN

m


H zóna

zone H
pw.e.suck.H.b ctény wH.90.10 0.605

kN

m


I zóna

zone I
pw.e.suck.I.b ctény wI.90.10 0.173

kN

m


- belsõ szélhatás elhagyva, mert el lentétes irányú

  internal w ind effect: opposite to the external wind effect, i t is omitted

3.2.2.3 Mértékadó teherkombinációk/Design load combinations

Parciál is tényezõk/Partial factors

Lásd a 3.1.2.2 szakaszt!/According to paragraph 3.1.2.2. 

A két terhelési esethez tartozó teherkombináció:

Load combinations for the two cases.

1. teherkombináció: "nyomó" hatás/Load Combination 1:  'Pressure' effect

ULS: 1.a: tartós tervezési helyzet

ppres.U G.sup pg  s ps w.0 w pw.e.pres pw..i.pres  5.527
kN

m


1.b: rendkívüli tervezési helyzet

ppres.U.Ad pg ps.Ad 6.038
kN

m


Látható, hogy a rendkívüli tervezési helyzet a mértékadó!

It can be seen that the accidental design situation is the critical one. 

SLS: ppres.S pg ps w.0 pw.e.pres pw..i.pres  3.799
kN

m


 

 

        

2. teherkombináció: "szívó" hatás

Load Combination 1:  'Sucking' effect

F zóna/zone F

ULS: psuck.U.F G.inf pg w pw.e.suck.F.b 1.185
kN

m


SLS: psuck.S.F pg pw.e.suck.F.b 0.408
kN

m


 

ppres.U ; ppres.S 
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H zóna

zone H

ULS: psuck.U.H G.inf pg w pw.e.suck.H.b 0.240
kN

m


SLS: psuck.S.H pg pw.e.suck.H.b 0.542
kN

m


I zóna

zone I

ULS: psuck.U.I G.inf pg w pw.e.suck.I.b 0.888
kN

m


SLS: psuck.S.I pg pw.e.suck.I.b 0.974
kN

m


 
 

 
 

3.2.2.4 Mértékadó határállapotok ellenõrzése

           Checking the l imit states

A LINDAB  Z250 (t=2,5mm) típusú szelemen megfelel!

A szelemenek ellenõrzését teherbírási és használhatósági határállapotokra a DimRoof 3.3

tervezõ programmal végeztük el. 

A számítás eredménye nyomóhatásra:

- ULS: 75 %

- SLS: 46 %  (L/200 maximális lehajlásra)

A számítás eredménye szívóhatásra:             

- ULS: 11 %

- SLS: 12 %  (L/200 maximális lehajlásra)

A számítás részleteit a melléklet tartalmazza.

LINDAB Z250 (t=2,5 mm) purl in is adequate.

Check of the purl ins for ultimate and servicebil i ty l imit states was carried out by the

DimRoof 3.3 software.  

Results for pressure effect:

- ULS: 75 %

- SLS: 46 %  (for maximum deflection of L/200)

Results for sucking effect:

- ULS: 11 %

- SLS: 12 %  (for maximum deflection of L/200)

The details of the calculation can be found in Annex.                     
 

 

 

psuck.U.F ; psuck.S.F 
psuck.U.I ; psuck.S.I psuck.U.H ; psuck.S.H 

    1100 

    5500 
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III.1 Melléklet 
Trapézlemez méretezése a DimRoof szoftver segítségével 

 (alkalmazási segédlet) 
 

M.III.1.1 A program telepítése és aktiválása 

- töltse le a dimroof_v3.5_install telepítő fájlt a tantárgyi honlapról:    

                                            http://se.sze.hu/content/index/id/7926  

- telepítse a programot a számítógépére a dimroof_v3.5_install.exe futtatásával (arra a gépre, amin 

a programot alkalmazni fogja); 

- telepítés után kövesse dimroof_OLVASS_EL.doc dokumentumot; 

- a megkapott belépési kóddal indítsa el a DIMroof35 programot. 

 

M.III.1.2 A program alkalmazása 

 

A program elindítása és a nyelv beállítása után megjelenik a program kommunikációs ablaka, 

amely a következő adatbeviteli blokkokra van felosztva: 

 Alapbeállítások 

 Szerkezeti beállítások 

 Geometria 

 Terhek 

 Lehajlásszámítás paraméterei 
A számítás eredményeit az Eredmény blokk tartalmazza. Az alábbiakban a blokkok tartalmát 

részletezzük. 

 

M.III.1.2.1 Alapbeállítások 

 

A trapézlemez méretezését az M.III.1.1 ábra szerinti alapbeállításokkal kell elvégezni.  

 
 

M.III.1.1 ábra: Alapbeállítások trapézlemez méretezéséhez 

 

M.III.1.2.2 Szerkezeti beállítások 

 

A Szelvény ablakban meg kell adni a trapézlemez méretét (pl. LTP 45), ahol a szám a lemez 

névleges magasságát jelenti [mm]-ben. A beállított szelvény a grafikus ablakban a Szelvény 

füllel érhető el (M.III.1.2 ábra). 

 
M.III.1.2 ábra:  A Szelvény füllel elérhető keresztmetszeti rajz (LTP 45) 
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Az Elhelyezés ablakban kell kiválasztani a lemez elhelyezésének módját, amely jelen esetben 

a „Szokásos(keskeny)”, ami azt jelenti, hogy a keskenyebb övsáv van felül. A lemezsávok 

közötti átfedés meghatározásához az Átfedés ablakban válasszuk az „1 hullám” opciót, amely 

általában megfelelő vízzáró képességet biztosít. A Statikai rendszer ablakban válasszuk a 

„folytatólagos” opciót, ami azt jelenti, hogy a tetőperemtől a taréjig egybefüggő 

lemezsávokkal fedjük le a tetőfelületet. A javasolt szerkezeti beállításokat az M.III.1.3 ábra 

mutatja. 

 

 
 

M.III.1.3 ábra:  Szerkezeti beállítások trapézlemez méretezéséhez 

 

M.III.1.2.3 Geometria 

 

A geometriai adatok megadását a Nyílások/Méret [mm] oszlop sorainak kitöltésével kezdjük. 

A peremtartót jelentő bal oldali támasztól kezdve írjuk be a sorokba a vázlattervben rögzített 

szelementávolságokat [mm]-ben. A kialakuló statikai modell a grafikus ablakban 

folyamatosan frissül (M.III.1.4 ábra).  

 

 
 

 
 

M.III.1.4 ábra:  A geometriai adatok bevitele és a folyamatosan frissülő statikai modell 

 

A program automatikusan kitölti a Vtg.1 adatoszlopot, amely a lemezvastagságot tartalmazza 

[mm]-ben. Amennyiben a vastagságot változtatni akarjuk, akkor az első sorban lévő értékre 

kattintva megjelenik a választék. Választás után az új érték kerül az adatoszlop minden 

sorába. A program automatikusan beállítja a Támaszok adatoszlopainak értékeit. Amennyiben 

a beállítások (lásd az M.III.1.4 ábrát) megfelelnek a tervező szándékának, akkor rátérhetünk 

a terhek felvételére.  

 

 

M.III.1.2.4 Terhek 

 

A terhek bevitelének alapvető szabálya, hogy egyszerre (egy programindítással) csak egy 

ULS/SLS teherkombináció párra lehet vizsgálatot végezni. A programot annyiszor kell 

futtatni, ahány teherkombináció párt akarunk vizsgálni. Az ULS és az SLS teherkombinációk 

több teherkomponensből építhetők fel, a beviteli táblázatban egy sor egy teherkomponensnek 
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felel meg. Például az M.III.1.5 ábra egy ULS és egy SLS teherkombináció bevitelét mutatja, 

amely  az alábbi két sorból áll: 

 

 1,67 kN/m intenzitású egyenletesen megoszló ULS nyomóteherből;   

 1,12 kN/m intenzitású egyenletesen megoszló SLS nyomóteherből.   

 

 

 
 

M.III.1.5 ábra:  Egy-egy ULS és SLS teherkombináció bevitele. 

 

A teherkomponens Típus attribútumának opcióit az M.III.1.6 ábra mutatja. Az „U” opció a 

teljes tartón megoszló (totális) terhet jelenti. Az „L” opció a szakaszosan ható terhet jelenti, 

amely lineárisan változó is lehet. A „C” opció koncentrált erő bevitelére szolgál. Az „A” 

opció a normálerő bevitelét teszi lehetővé (jelen feladatban, trapézlemez esetén, ilyen teherrel 

nem számolunk).   

 
 

M.III.1.6 ábra  A teherkomponens típusának kiválasztása 

 

M.III.1.2.5 Lehajlás számítás paraméterei 

A lehajlások határértékét a szabványok közvetlen módon nem írják elő, ezért azt a tervezőnek 

kell meghatározni. Javasoljuk az L/200 határérték alkalmazását (M.III.1.7 ábra). A Lehajlás 

típusa ablakban válasszuk a „maximális” opciót, ami azt jelenti, hogy a program a 

támaszközökben a legnagyobb lehajlást tekinti tervezési értéknek.  

 

 
 

M.III.1.7 ábra  A lehajlás ellenőrzéséhez tartozó határértékek beállítása 

 

M.III.1.3 Ellenőrzés 

Az adatbevitel után elindítjuk a Számítás funkciót. A program a 4.1 szakaszban leírtak szerint 

elvégzi a trapézlemez analízisét és ellenőrzését. Az adott keresztmetszethez és a tervezési 

ULS és SLS határállapotokhoz tartozó kihasználtságokat az Eredmények blokk ablakai 

mutatják (M.III.1.8 ábra). Az eredmény akkor fogadható el (a szelvény akkor tekinthető 

véglegesnek), ha a kihasználtságok nem nagyobbak, mint 100%, és legalább az egyik érték a 

lehető legközelebb van a 100%-hoz. Az ellenőrzés részletesebb eredményeit a Relatív 
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Eredmény (M.III.1.9 ábra) és az Abszolút Eredmény (M.III.1.10 ábra) gombokkal lehet 

elérni. A tervezés paramétere a trapézlemez magassága és a lemezvastagság.    

 

 
 

M.III.1.8 ábra  A számítási és a dokumentálási opciók 

 

 
 

M.III.1.9 ábra  Relatív eredmények 
 

 
 

M.III.1.10 ábra  Abszolút eredmények 
 

M.III.1.4 Dokumentálás 

A dokumentálást a gyakorlatvezető útmutatása alapján kell elvégezni, de a dokumentálás 

megtervezése során az ésszerűséget és a papírral és a festékanyaggal való takarékosságot 

tekintsük vezérelvnek. Egy lehetséges megoldás, hogy a „kézi” statikai számítás 

(dokumentum) tartalmazza a kiindulási adatokat és a melléklet a kinyomtatott Relatív 

eredmény-lapot. Az utóbbi is elmaradhat, ha a hallgató a program alkalmazásának 

képességét, illetve a kihasználtság eredményeit (a számítás hitelességét) saját számítógépén 

bizonyíthatja a feladat beadásakor.     
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III.2 Melléklet 
Szelemen méretezése a DimRoof szoftver segítségével 

(alkalmazási segédlet) 
 

A DimRoof program alkalmazásának általános ismereteit a III.1 Melléklet tartalmazza. Itt 

csak a szelemen-tervezés specifikumait írjuk le. 

 

M.III.2.1 Alapbeállítások 

A szelemen méretezését az M.III.2.1 ábra szerinti alapbeállításokkal kell elvégezni.  

 

 
 

M.III.2.1 ábra: Alapbeállítások szelemen méretezéséhez 

 

M.III.2.2 Szerkezeti beállítások 

A Szelvény ablakban (M.III.2.2 ábra) meg kell adni a szelemen vázlattervben rögzített 

méretét (pl. Z 250), ahol a szám a szelemen névleges magasságát jelenti [mm]-ben (M.III.2.3 

ábra).  

 

 
 

M.III.2.2 ábra: Szerkezeti beállítások trapézlemez méretezéséhez 

 

 
M.III.2.3 ábra: A Szelvény-füllel elérhető keresztmetszeti rajz (Z 250) 

 

A Statikai rendszer ablakban válasszuk az „Átfedéses Standard” opciót, ami azt jelenti, hogy 

a támaszok felett a kétoldalt elhelyezkedő szelemenek 10%-10%-os túlnyúlással átfedik 

egymást (ami által a támaszoknál megerősített, folytatólagos tartómodellhez jutunk).  A 

Gyártó ablakban válasszuk a „Magyarország” opciót. Az Oldalsó támasz adatmezőben a 

„Felső öv” opció esetén csak a felső övet tekintjük oldalról megtámasztottnak, míg a „mindkét 

öv” opció esetén azt feltételezzük, hogy az alsó öv is megtámasztott oldalról (lásd a 4.3.1 

szakaszt). A Lemez adatmezőben meg kell adni az alkalmazott trapézlemez méreteit. A 
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Csavar adatmezőben meg kell adni a trapézlemezt és a szelement összekapcsoló, a szelemen-

szelemen kapcsolatot alkotó és a szelement lerögzítő csavarok minőségét. A Típus ablakban 

kell megadni a trapézlemez rögzítésének sűrűségét.  

 

M.III.2.3 Geometria 

A geometriai adatok megadását a Nyílások/Méret[mm] oszlop sorainak kitöltésével kezdjük. 

A szélső főtartótól kezdve írjuk be a sorokba a vázlattervben rögzített főtartó távolságokat 

[mm]-ben. A kialakuló statikai modell a grafikus ablakban folyamatosan megjelenik 

(M.III.2.4 ábra).  

 

 
M.III.2.4 ábra:  A szelementartó folyamatosan kirajzolódó statikai modellje 

 

 

A program automatikusan kitölti a Vtg.1 adatoszlopot, amely a lemezvastagságot mutatja 

[mm]-ben. Amennyiben a vastagságot változtatni akarjuk, akkor az első sorban lévő értékre 

kattintva megjelenik a választék. A program automatikusan beállítja a Támaszok blokk 

adatoszlopainak értékeit. A feltámaszkodási szélesség nullára vehető fel. Az L1/L2 adatok a 

támaszokon történő túlnyúlásokat jelentik, minimális értékük megfelel a beállított 

feltámaszkodási szélességnek. Amennyiben a beállítások megfelelnek a tervező szándékának 

(M.III.2.5 ábra), akkor rátérhetünk a terhek felvételére.  

 

 
 

M.III.2.5 ábra:  A geometria adatok beállítása 

 

 

M.III.2.4 Terhek 

A terhek bevitelének alapvető szabálya, hogy egyszerre (egy programindítással) csak egy 

ULS és egy SLS teherkombinációt lehet vizsgálni. A programot annyiszor kell futtatni, ahány 

teherkombinációt vizsgálni akarunk. Az ULS és az SLS terhek több teherkomponensből 

építhetők fel (a táblázatban egy sor egy teherkomponensnek felel meg). Például az M.III.2.6 

ábra egy ULS és egy SLS tehereset bevitelét mutatja, ahol az előbbi egy 5,77 kN/m totális és 

egyenletesen megoszló komponensből, az utóbbi pedig egy 3,97 kN/m totális és egyenletesen 

megoszló komponensből áll. A teherkomponens Típus attribútumának opcióit az M.III.2.7 

ábra mutatja. Az „U” opció a teljes tartón megoszló (totális) terhet jelenti. Az „L” opció a 

szakaszosan ható terhet jelenti, amely lineárisan változó is lehet. A „C” opció koncentrált erő 

bevitelére szolgál. Az „A” opció a normálerő bevitelét teszi lehetővé (jelen feladatban, 

szelemen esetén, ilyen teherrel nem számolunk).   
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M.III.2.6 ábra: Egy-egy teherkomponensből álló ULS és SLS esetek bevitele 

 

 

 
 

M.III.2.7 ábra:  A teherkomponens lehetséges típusai 

 

M.III.2.5 Lehajlás számítás paraméterei 

A lehajlások határértékét a szabványok közvetlen módon nem írják elő, ezért a programban a 

tervező meghatározhatja azt. Javasoljuk az L/200 határérték alkalmazását (M.III.2.8 ábra). A 

Lehajlás típusa ablakban válasszuk a „maximális” opciót, ami azt jelenti, hogy a program a 

támaszközökben a legnagyobb lejhajlást tekinti tervezési értéknek.  

 

 
 

M.III.2.8 ábra:  A lehajlás vizsgálat beállítása 

 

M.III.2.6 Ellenőrzés 

Az adatbevitel után elindítjuk a Számítás funkciót (M.III.2.9 ábra). A program a 4.1 

szakaszban leírtak szerint elvégzi a szelemen analízisét és ellenőrzését. Az adott 

keresztmetszethez és a határállapotokhoz (ULS és SLS) tartozó kihasználtságokat az 

Eredmények blokk alatti ablakok mutatják. Az eredmény akkor fogadható el (a szelvény 

akkor tekinthető véglegesnek), ha a kihasználtságok nem nagyobbak 100%-nál, és legalább az 

egyik érték a lehető legközelebb van a 100%-hoz. A tervezés paramétere a szelemen 

magassága és a lemezvastagság.   

 

M.III.2.7 Dokumentálás 

A dokumentálást a gyakorlatvezető útmutatása alapján kell elvégezni, de a dokumentálás 

megtervezése során az ésszerűséget és a papírral és a festékanyaggal való takarékosságot 

tekintsük vezérelvnek. Egy lehetséges megoldás, hogy a „kézi” statikai számítás 

(dokumentum) tartalmazza a kiindulási adatokat és a melléklet a kinyomtatott Relatív és 

Abszolút eredmény-lapokat (M.III.2.10 és M.III.2.11 ábrák). Az utóbbi is elmaradhat, ha a 
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hallgató a program alkalmazásának képességét, illetve a kihasználtság eredményeit (a 

számítás hitelességét) saját számítógépén bizonyítja a feladat beadásakor.     

 

 
 

 
M.III.2.9 ábra:  Számítási és a dokumentálási funkciók 

 

 
  

M.III.2.10 ábra:  Relatív eredmények 

 

 

 
 

M.III.2.11 ábra:  Abszolút eredmények 

 


