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Tetőszerkezetek kialakítása

Tartószerkezeti elemek

Hengerelt vagy hegesztett szelvényű
főtartók

Falváztartók

Merevítő rudazat

Oromfali falvázoszlopok

Szélrács

Kettős trapézlemezes, hőszigetelő
burkolat

Oromfali kapuzat 
kiváltó gerendája

Szelemenek

Hosszkötés

Tartószerkezetek IV.  2014/2015 I. félév

1



Főtartó (gerendázat) kialakítása a fesztáv függvényébe n

2
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Tetőszerkezeti szélrácsrendszer kialakításának típusai

taréjvonal

Szelemenrendszert ől független … Szelemenrendszerrel együttdolgozó …

?
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Héjazat kialakítása

külső teherviselő trapézlemez
páraáteresztő fólia
szelemen (falváztartó)
150 mm szálas hőszigetelő anyag
párazáró fólia
belső trapézlemez

külső teherviselő trapézlemez
páraáteresztő fólia
150 mm szálas hőszigetelő réteg
párazáró fólia
belső trapézlemez
szelemen (falváztartó)

hőszigetelő távtartó

(a) (b)

hcov

hcov
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Szerkezetek terhei, teherkombinációk
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MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-1 
rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és hasznos terhek épületek esetén 
(továbbiakban: EC1-1-1)

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-3 
rész: Általános hatások. Hóteher (továbbiakban: EC1-1-3)

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-4 
rész: Általános hatások. Szélhatás (továbbiakban: EC1-1-4)

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának 
tervezése. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre 
vonatkozó szabályok (továbbiakban: EC8-1)

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 1-2 
rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások 
(továbbiakban: EC1-1-2)

Szabványi háttér
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Állandó terhek csoportja:
- tartószerkezeti elemek súlya
- burkolati rendszer súlya
- állandó jellegű hasznos terhek

Meteorológiai terhek csoportja:
- hóteher
- szélhatás

Esetleges (hasznos) terhek csoportja:
- födémteher
- daruteher

Szeizmikus hatás
Tűzhatás 

Tehercsoportok és csoporton belüli teherfajták
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Terhek (hatások) és igénybevételek értékei 

Jelölések           F – teher (hatás) általában
G – állandó
Q – esetleges

s  – hóteher (snow)
w – szélhatás (w ind)
q  – gépészeti (equipment) 

A – rendkívüli
sAd – rendkívüli hóteher
θa – tűzhatás

E – igénybevételek (N, M, V) 

Terhek (hatások) karakterisztikus értékei

• jele:  Fk (Gk; Qk; Ak)

• tartalma: általában a várható (vagy névleges) érték, 
melyet a teher az előírt referencia-időszak 
alatt adott valószínűséggel nem halad meg  
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Esetleges (Q) terhek reprezentatív értékei

• jele:  ψψψψ ⋅ Qk

ahol a ψψψψ együtthatónak három értéke 
lehetséges:  

ψψψψ0 - kombinációs értéket megadó együttható

ψψψψ1 – gyakori értéket megadó együttható

ψψψψ2 – kváziállandó értéket megadó együttható

Például (MSz EN) ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2

- hóteher (s) 0,5       0,2       0

- szélteher (w) 0,6       0,2       0
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Terhek (hatások) kombinációi

(a) Alapkombinációk (tartós vagy ideiglenes tervezési állapot)

(b) Rendkívüli kombinációk (hóteher, tűzhatás)

(c) Szeizmikus kombináció

∑∑
=

⋅ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ
,...3,2i

i,ki,0i,Q1,k1,Q
j

j,kj,G Q""Q""G

∑∑
=

⋅ψ+⋅ψ++
,...3,2i

i,ki,21,k1),2(1d
j

j,k Q""Q""A""G

∑∑
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⋅ψ++
,...3,2i

i,ki,2d
j

j,k Q""A""G

∑∑
=

⋅ψ++
,...3,2i

i,ki,01,k
j

j,k Q""Q""G

Teherbírás:

Használhatóság:
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Igénybevételek tervezési értékeinek meghatározása ( elvi példa)

• Szerkezeti modell

• Teherfajták (teheresetek) karakterisztikus értékei

• Teherkombinációk (teherbírás vizsgálathoz)

• Analízis (számítás)

igénybevétel - pl. MEd=max(MEd,1; MEd,2)

állandó (Gk)                                                 hó (Qk,1) jármű (Qk,2) 

1,k1,Q1,02,k2,QkG Q""Q""G ⋅γ⋅ψ+⋅γ+⋅γ

2,k2,Q2,01,k1,QkG Q""Q""G ⋅γ⋅ψ+⋅γ+⋅γ Tk-1

Tk-2

MEd,1

MEd,2
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