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Tartószerkezetek III. 

 

 

1. Házi feladat 

Segédlet vasbeton vázas épület tartószerkezeti elemeinek tervezéséhez 
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1. Bevezetés 

Tartószerkezetek III. tárgyból az 1. Házi feladatban egy monolit vasbeton vázas épület néhány 

tartószerkezeti elemének a méretezését fogjuk elvégezni. Az igénybevételek meghatározásához az 

AXISVM végeselemes szoftvert ajánljuk, de természetesen más szoftver is használható a feladat 

elkészítéséhez. A korábbi tanulmányaink során a szoftvert már használtuk (Tartószerkezetek I., 

Tartószerkezetek II.), így az alkalmazással kapcsolatos esetleges hiányosságok pótlására ajánljuk a 

felhasználói kézikönyv tanulmányozását. 

https://axisvm.hu/axisvm_download_training_materials.html 

2. Tartószerkezeti modell 

A geometriát a kiadott feladatlap alapján kell létrehozni. A szerkezeti elemek méreteit közelítőleg a 

következő összefüggések alapján határozhatjuk meg a támaszköz (L) függvényében: 

- Gerenda magassága: h≈L/10…L/15, b≈1,5‧h 

- Lemez vastagság: h≈L/30 

- Oszlop méreteit fokozatos közelítéssel tudjuk csak meghatározni, ezért kiindulásnak 

használhatunk olyan széles oszlopot, mint a gerenda. 

A különböző tartószerkezeti elemek közelítő méretfelvételéről bővebb információt a következő 

előadásban találunk: 

http://www.sze.hu/~szepj/_2018_osz/Tartók_tervezése/09_Tartók%20tervezése_Közelítő%20méretfel

vétel,%20modellezés%20(1).pdf 

3. Teherfelvétel 

A geometria létrehozása és a keresztmetszetek közelítő méretfelvételei után a szerkezeten működő 

állandó és esetleges jellegű terheket kell definiálnunk. A statikai analízishez a következőkben bemutatott 

(1. ábra) tehercsoportokat és tehereseteket kell definiálnunk. 

 

1. ábra: Teheresetek és tehercsoportok 

https://axisvm.hu/axisvm_download_training_materials.html
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3.1 Állandó terhek 

3.1.1 Önsúly 

A szerkezeti elemek önsúlyát az alkalmazott szoftver automatikusan számolja az egyes szerkezeti 

elemek geometriai méretei alapján. 

 

2. ábra: A szerkezeti elemek önsúlyát tartalmazó tehereset 

3.1.2 Rétegrend 

A rétegrend alapján meghatározhatjuk az egyes födémekre (tető, közbenső födémek) az állandó jellegű 

terhek intenzitását, majd azt felületi teherként definiálhatjuk a modellünkön. 

 

3. ábra: A rétegrendből származó önsúly jellegű teher (Teherintenzitás: -2,50 kN/m2) 
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3.1.3 Kitöltő falazat súlya 

Az épület funkciójából adódóan lehetnek nehéz kitöltő falaink is, amit természetesen a számításaink 

során figyelembe kell vennünk. Példaként bemutatjuk, hogy egy h=3,00 méter magas PTH30-as tégla 

falazat súlyát hogyan kell kiszámítani. A falazat térfogatsúlya M100 falazóhabarcsban: γk = 17,9 kN/m3. 

Vonalmenti teherre ezt átszámolva: 

𝑔𝑘,𝑓𝑎𝑙 = ℎ ∙ 𝑏 ∙ 𝛾𝑘 = 3 ∙ 0,3 ∙ 17,9 = 16,11𝑘𝑁/𝑚 

 

4. ábra: Kitöltő falazat súlyának figyelembevétele vonalmenti teherként (teherintenzitás: 16,11 kN/m) 
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3.2 Esetleges terhek 

3.2.1 Hasznos terhek 

A hasznos terhek intenzitását az épület funkciója alapján tudjuk meghatározni. Elhelyezésüket úgy kell 

megoldanunk, hogy azok az egyes szerkezeti elemekre mértékadó igénybevételt eredményezzenek. 

Ehhez a tehercsoporton belül, olyan egymást kizáró tehereseteket kell létrehoznunk, amelyek a 

legkedvezőtlenebb kombinációt eredményezik. A legegyszerűbb eset az, amikor az egyes födémeken a 

teher a teljes felületen hat (4. ábra). 

 

5. ábra: Totális hasznos teher (Teherintenzitás: -3,0 kN/m2) 

A maximális mezőnyomatékok szempontjából a következő ún. sakktábla szerinti elrendezés okozza a 

mértékadó igénybevételt (5. ábra). Ennek teherelrendezésnek természetesen az inverzét is el kell 

készíteni. 
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6. ábra: Hasznos teher sakktábla szerű elhelyezése (maximális mezőnyomatékhoz nyomatékhoz) 

A legnagyobb támasznyomaték szempontjából pedig a 6. ábrán látható teherelrendezést kell 

alkalmazunk. 

 

7. ábra: Hasznos teher sakktábla szerű elhelyezése (minimális negatív nyomatékhoz) 
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3.2.2 Mozgatható válaszfalak terhe 

A szabvány megengedi, hogy a mozgatható válaszfalak önsúlyát felületen megoszló teherként vegyük 

figyelembe. Könnyű szerelt válaszfal esetén a teherintenzitás értéke: 0,50 kN/m2. 

 

8. ábra: Mozgatható válaszfalak terhe (teherintenzitás 0,5 kN/m2) 
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3.2.2 Hóteher 

Hóterhet csak a zárófödémre kell elhelyeznünk a teher intenzitását a tető hajlása, illetve a talaj 

tengerszint feletti magassága határozza meg.  

 

9. ábra: Hóteher (teherintenzitás: -1,0 kN/m2) 

3.2.3 Szélteher 

Az épület oldalára ható szélterhet közelítőleg vesszük fel, a részletes szélteherfelvételtől jelen feladatban 

eltekintünk. A szél a széltámadta oldalon az épületet nyomja, míg a szélárnyékos oldalon szívja. A 

mintapéldában az épület teljes magassága z=13,00 m. Ehhez a magassághoz III. terep kategória estén a 

szél torlónyomásnak alapértéke qp(z)=0,655 kN/m2. A függőleges felületek külső nyomási tényezőit 

megtaláljuk a Deák György et. al. Terhek és hatások Tervezés az Eurocode alapján című kiadvány 9.6 

táblázatában. Példaként nézzük meg, hogy a széltámadta, illetve a szélárnyékos oldalon hogyan kell 

meghatároznunk az oszlopokra ható szélteher nagyságát abban az esetben, ha vonalmenti teherként 

akarjuk elhelyezni az oszlopokra. A külső felületi szélnyomás: 

𝑤𝑒,𝐷 = 𝑞𝑝(𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒,10,𝐷 = 0,655 ∙ 0,8 = 0,524𝑘𝑁/𝑚2 

𝑤𝑒,𝐶 = 𝑞𝑝(𝑧) ∙ 𝑐𝑝𝑒,10,𝐶 = 0,655 ∙ 0,5 = 0,328𝑘𝑁/𝑚2 
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A mintapéldában az egyes födémek közötti távolság h1=3,00 m, a keretállások távolsága bi=3,50 méter. 

A házi feladatunkban élhetünk azzal a közelítéssel, hogy a szélteher az elméleti magasság teljes felületén 

hat, így az egyes oszlopokra ható erő a széltámadta oldalon, b=3,5 m széles sáv esetén: 

𝑤𝑜𝑠𝑧𝑙𝑜𝑝,𝐷 = 𝑏 ∙ 𝑤𝑒,𝐷 = 3,5 ∙ 0,524 = 1,834𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑜𝑠𝑧𝑙𝑜𝑝,𝐸 = 𝑏 ∙ 𝑤𝑒,𝐸 = 3,5 ∙ 0,328 = 1,15𝑘𝑁/𝑚 

Tartsuk észben, hogy az épület végén lévő oszlopokra b/2 sávszélesség jut. 

 

10. ábra: Oszlopokra ható szélteher (szélirány jobbról-balra) 
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4. Vasbeton szerkezeti elemek méretezése 

Az egyes szerkezeti elemek méretezését az MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2 szabvány alapján 

fogjuk elvégezni. A szerkezeti elemek méretezése során ügyeljünk a szerkesztési szabályok betartására! 

A betartandó szerkesztési szabályok megtalálhatóak a Deák-Draskóczky-Dulácska-Kollár-Visnovitz: 

Vasbetonszerkezetek, Tervezés az EC alapján című kiadványban. A födémre vonatkozó szerkesztési 

szabályok az 56. oldalon, a gerendára vonatkozó szerkesztési szabályok az 54. oldalon, míg az 

oszlopokra vonatkozó szerkesztési szabályok az 58. oldalon találhatóak. 

Az igénybevételek megjelenítéséhez célszerű létrehozni egy olyan részletet ( ), amely a megjelenítés 

során csak a második keretállást eredményeit tartalmazza. Ha a részletek gombra kattintunk, akkor a 11. 

ábrán látható ablak fog megjelenni. A + gombra kattintva létrehozhatjuk az új részletet, a kurzor gomb 

segítségével pedig kijelölhetjük a részlethez tartozó elemeket.  

 

11. ábra: Részletek létrehozása 
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12. ábra: Mértékadó normálerő igénybevételi ábra (Min. és Max.) 

 

13. ábra: Mértékadó nyíróerő igénybevételi ábra (Min. és Max.) 
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14. ábra: Mértékadó nyomatéki igénybevételi ábra (Min. és Max.) 

 

4.1 Vasbeton lemez méretezése 

Az igénybevételek ismeretében meghatározhatjuk a lemez szükséges betonacélmennyiségét. Lemez 

esetén a gerenda szélessége b=100 cm. A mértékadó nyomatéki igénybevételt a Statika fül alatt 

megtaláljuk a Felületi igénybevételek lista alatt. 
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15. ábra: Mértékadó felületi nyomatéki igénybevételek a beton lemezben (mx) 

 

16. ábra: Mértékadó felületi nyomatéki igénybevételek a beton lemezben (my) 
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17. ábra: Mértékadó mx nyomatéki igénybevételi ábra a földszint feletti födémben 

A mintapélda esetében az x-tengely körüli nyomaték értéke, mezőközépen mx,Ed=8,49 kNm (17. ábra). 

A részletek mellőzésével (Deák et.al. 18.oldal, 6.1. Hajlított keresztmetszet) a keresztmetszet nyomatéki 

ellenállása Φ8/150 és C25/30 esetén: 

𝑀𝑏,𝑅𝑑,1 = 𝑏 ∙ 𝑥𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 (𝑑 −
𝑥𝑐
2
) = 1000 ∙ 8,746 ∙ 16,67 (171 −

8,746

2
) = 24,29𝑘𝑁𝑚 

Ezt az ellenőrzést el kell végezni mezőközépen, alul y-irányban, illetve felül a gerendák fölött x és y-

irányban is. A minimális és maximális húzott vasalás legkisebb mennyisége a következő összefüggések 

alapján határozhatók meg: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏 ∙ ℎ 

4.2 Vasbeton gerenda méretezése 

A mintapélda esetében az alulbordában keletkező maximális nyomatéki igénybevétel My,Ed = 70,38 kNm 

(14. ábra). A részletek mellőzése nélkül a keresztmetszet nyomatéki ellenállása 3Φ16 és C25/30 esetén: 

𝑀𝑏,𝑅𝑑,𝑔 = 𝑏 ∙ 𝑥𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 (𝑑 −
𝑥𝑐
2
) = 300 ∙ 52,45 ∙ 16,67 (459 −

52,45

2
) = 113,50𝑘𝑁𝑚 

A minimális és maximális húzott vasalás legkisebb mennyisége a következő összefüggések alapján 

határozhatók meg: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏 ∙ ℎ 

A nyíró igénybevétel tervezési értéke Vz,Ed = 90,62 kN (15. ábra). A gerenda nyírási teherbírását 

kengyelekkel kívánjuk biztosítani. A részletek mellőzésével (Deák et.al. 23. oldal 6.3. Nyírt 

keresztmetszet) nyírási ellenállás Φ8/150, C25/30 és B500B esetén: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝑧

𝑠𝑠
𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑 =

0,9 ∙ 459

150
101 ∙ 435 = 120,37𝑘𝑁 
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Ahol z a belső erők karja, amit 0,9 ∙ 𝑑 összefüggés alapján számolhatunk. Az Asw a nyírási acél 

keresztmetszeti terület, míg az fywd a nyírási acél folyáshatárának tervezési értéke. 

A kengyel között a maximális távolság: 

𝑠𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,75𝑑 

A minimális nyírási vashányad: 

𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
 

A ρw,min értékeit Deák et.al kiadványában az 55. oldalon található táblázat alapján is meghatározhatjuk. 

 

18. ábra: Méretezendő gerenda 
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19. ábra: Rúd igénybevételek 

 

4.3 Vasbeton oszlop méretezése 

A méretezendő oszlopot a 20. ábrán, az oszlopban keletkező igénybevételeket pedig a 21. ábrán 

láthatjuk. A földszinti oszlop keresztmetszeti méretei: 30/60 cm. 

 

20. ábra: Méretezendő oszlop 
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21. ábra: Mértékadó igénybevételek a legjobban igénybevett oszlopban 

Állítsuk elő a keresztmetszet közelítő teherbírásvonalát 6Φ20 esetén (Deák et.al. 22. oldal 6.2.2 

Külpontos erő a szimmetriaisíkban). A 17. ábrán láthatjuk, hogy a legjobban igénybevett oszlopban a 

mértékadó a normálerő tervezési értéke NEd = 1284,14 kN, My,Ed = -28,89 kNm. 

𝑁𝑢 = 𝑓𝑐𝑑𝑏ℎ + 𝐴𝑠min(𝑓𝑦𝑑 , 400) = 16,67 ∙ 300 ∙ 600 + 1885 ∙ min(400,435) = 3753,98𝑘𝑁 

𝑀𝑠 ≅ 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑𝑧𝑠 = 628 ∙ 435 ∙ 514 = 140,42𝑘𝑁𝑚 

𝑁𝑏𝑎𝑙 ≅ 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑥𝑐0 = 16,67 ∙ 300 ∙ 272,93 = 1364,65𝑘𝑁 

∆𝑀 ≅ 𝑁𝑏𝑎𝑙 (
ℎ

2
−
𝑥𝑐0
2
) = 1364650 (

600

2
+
272,93

2
) = 223,16𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑠 + ∆𝑀 = 140,42 + 223,16 = 363,58𝑘𝑁𝑚 

Excel program segítségével az egyszerűsített teherbírásvonal könnyen előállítható (23. ábra), majd a 

teherbírásvonal segítségével eldönthetjük, hogy az adott szerkezeti elem megfelel-e, vagy sem. 
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22. ábra: Egyszerűsített teherbírásvonal 

 

 

5. Vasbeton szerkezeti elemek méretezése AxisVM szoftverrel 

Az egyes szerkezeti elemek szükséges betonacélmennyiségét természetesen meghatározhatjuk AxisVM 

szoftver segítségével is. Ehhez a Vasbetontervezés fülre kell kattintanunk. 

5.1 Vasbeton lemez méretezése 

A vasalás tervezése során célszerű úgy beállítani a színskálát a szükséges vasmennyiségek megjelenítése 

során, hogy az általunk elhelyezni kívánt vaskiosztással összhangban legyen (pl.: Φ8/15=335 mm2, 

Φ10/15=524 mm2). Az eredményeket hasonlítsuk össze a kézi számításaink eredményeivel. 
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23. ábra: x-irányú szükséges alsóvasalás (vízszintes) 

 

24. ábra: y-irányú szükséges alsóvasalás (függőleges) 
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25. ábra: x-irányú szükséges felső vasalás 

 

26. ábra: y-irányú szükséges felső vasalás 
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5.2 Gerenda vasalás tervezése 

A méretezendő gerendát a 27. ábrán láthatjuk. 

 

27. ábra: Méretezett gerenda 

A szoftverben a gerendavasalás tervezése során a 28. és 29. ábrán látható ábrák jelennek meg. 
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28. ábra: Igénybevételek a gerendában 

 

29. ábra: Vasmennyiségek 

A szoftver által kapott eredményeket hasonlítsuk össze a kézi számítás eredményeivel. 

5.3 Oszlop méretezése 

A méretezendő oszlop a 30. ábrán látható. 
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30. ábra: Méretezett oszlop 
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31. ábra: 30/60 cm-es keresztmetszet vasalása (6Φ20) 

 

 

32. ábra: Teherbírás vonal 
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33. ábra: Teherbírás felület 

A kézi számítás eredményeit hasonlítsuk össze a gépi számítás eredményeivel. 
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