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VI. 1. Bevezetés
Egy műszaki létesítmény vagy termék mindig a háromdimenziós térben létezik. Ennek különböző
eljárásokkal és egyszerűsítésekkel létrehozott kétdimenziós vetülete, illetve az így létrehozott két-
dimenziós ábra kiegészítő jelekkel való ellátása, továbbá ezeknek valamilyen technológiával idő-
állóan történő rögzítése a műszaki rajz készítésének lényege. A műszaki rajz funkciója a mérnöki
tevékenységben résztvevő felek közötti kommunikáció támogatása1: akkor tölti be szerepét, ha a
rajzot a készítőjén kívül mások is olvasni, értelmezni tudják.

A feladat azonban alapvetően határozatlan: mind a két dimenziós vetület (illetve az ennek
során alkalmazott egyszerűsítések), mind a kiegészítő jelrendszer, mind az információ rögzítésére
alkalmazott technológia többféleképpen is megválasztható úgy, hogy tulajdonképpen ugyanazt
a jelentéstartalmat hordozzák. Ez egyrészt lehetőséget teremt a rajz művészi alkotásként is
való értelmezésére, másrészt a kommunikáció hatékonysága érdekében szükségessé teszi bizonyos
konvenciók bevezetését, amik néha ugyan meglehetősen szűkre szabják a kreatív lelkű rajzoló
mozgásterét, de alkalmazásukkal elkerülhetők a félreértések, illetve jelentősen csökkenthető a
rajz készítéséhez és olvasásához szükséges idő.

Mivel a fent említett előnyök csak akkor érvényesülnek, ha a rajz készítője (illetve olvasója)
ismeri és következetesen alkalmazza az adott szakmai közösség által elfogadott szabályrendszert,
a műszaki képzésnek hagyományosan része a tervkészítés oktatása. Erre jellemzően a szaktárgyak
keretében kerül sor, miután a hallgatók már kellően megalapozott ismeretekkel rendelkeznek az
ábrázoló geometria és a CAD területén (ezeket az ismereteket a továbbiakban feltételezzük),
hogy elsősorban azokra a szakterületspecifikus sajátosságokra, kialakult és rögzült jelölési kon-
venciókra, szokásokra lehessen helyezni a hangsúlyt, amelyek segítségével a szakma művelői a
tervrajzokon keresztül „beszélgetnek” egymással. (A műszaki rajzok fejlődésének történetéről
lásd [1]).

Ennek a segédletnek a célja, hogy bemutassa azokat a magasépítési acélszerkezetek tartószer-
kezeti tervdokumentációjának részét képező tervrajzok készítésénél Magyarországon elfogadott és
alkalmazott (sőt részben szabványosított, vagy az MMK által [2]-ben megfogalmazott) egyezmé-
nyes szabályokat, amik a Tartószerkezetek IV. tárgyból kiadott házi feladat rajzi munkarészének
elkészítéséhez szükségesek.

Mindemellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jó műszaki rajz készítéséhez nem nélkülözhető
az intelligencia, a tapasztalat, a józan ész és a jó ízlés. Stroustrup [3] nyomán azt is mondhatnánk:
„A hogyan készítsünk jó műszaki rajzot?” nagyon hasonlít a „Hogyan írjunk jó prózát?” kérdésre.
Két válasz van: „Tudnunk kell, mit akarunk mondani (lerajzolni)” és „Gyakoroljunk. Színleljük
a jó írást (rajzolást).” Mind a kettő éppúgy helytálló a műszaki rajz, mint bármely természetes
nyelvet használó kommunikációs forma esetében – és tanácsukat éppoly nehéz követni.

VI. 2. Papír vagy számítógép?
Alapvető igény, hogy az információ tárolása úgy legyen megoldva, hogy a rajz a készítését kö-
vetően a felhasználás során a környezeti (például az építkezés helyszínén tapasztalható) hatások
figyelembevételével is kellően hosszú ideig (esetleg egy időben egyszerre több helyen is) olvasható
legyen. Emellett elvárás, hogy az adott technológia alkalmazásával a rajz készítése gyors legyen
és olcsó.

A fentiek miatt a XIX. század második fele óta olyan eljárások terjedtek el, amelyek magukban
hordozzák a gépesített másolatkészítés lehetőségét. Ezek alapja az a (meglehetősen kézenfekvő)
megoldás, miszerint a rajz hordozó közege egy papír anyagú rajzlap, amin ettől eltérő optikai
tulajdonságú vonalak segítségével jelenik meg a tulajdonképpeni rajz. A legutóbbi évtizedekig a
rajz felhasználása valamilyen fotográfiai eljárással ugyancsak papírra készített másolat formájá-
ban történt.

Ma a mérnöki tevékenységhez köthető információk közvetítése elsősorban olyan digitális rend-
szerek igénybevételével történik, amelyek sem a másolhatóság, sem a megjelenítés tekintetében

1Emellett a rajzkészítésnek óriási szerepe van a különféle alakzatok egyes méreteinek geometriai szerkesztéssel
történő meghatározásában is. Különösen így van ez a számítógéppel készített rajzok esetében, a szerkesztések
egyéb technikával elérhetetlen nagyfokú pontossága miatt. Azonban nem árt arra emlékezni, hogy a számítógéppel
készített „szerkesztés” tulajdonképpen egy geometriai alakzatok rajzolását imitáló felhasználói felület mögé rejtett
számítás.

2



Fekete Ferenc
Tartószerkezetek IV. • Tervezési segédlet • Kiviteli terv

nem szorulnak rá a papír alapú hordozóra. Ezzel együtt a kialakult szokásrendszer, a korrekt ar-
chiváláshoz2szükséges, és az egyes fájlformátum élettartamok által lehetővé tett kompatibilitási
időintervallumok különbözősége, az építéshelyszíni adottságok, illetve egyéb praktikus okok (ma
még) nem teszik lehetővé a nyomtatott tervlapok használatának mellőzését.

Ezért ha a rajz készítése számítógép segítségével történik is, legtöbbször azzal kell számolni,
hogy az kinyomtatva jut majd el a végfelhasználóhoz. Mivel ez a körülmény a számítógép nyúj-
totta előnyöket teljesen más megvilágításba helyezi, még a terv készítésének megkezdése előtt
tisztázni kell a kérdést. Sajnos ennek a problémának a figyelmen kívül hagyásából eredő építés-
helyszíni nehézségek – elsősorban a mai viszonyok között túlságosan időigényes kellően konstruk-
tív visszacsatolás hiányában – nehezen érzékelhetők a rajz készítőjének oldaláról, így könnyen
előállhat az a helyzet, hogy egy kezdő rajzoló magas fokú általános számítógépes ismeretei és
CAD-es felkészültsége ellenére is hosszú ideig gyenge minőségű rajzokat produkál, betanulási
ciklusa hosszúra nyúlik.

Tehát a továbbiak értelmezéséhez vegyük figyelembe, hogy – hacsak nincs technikai akadá-
lya – a házi feladat rajzi munkarészét számítógéppel kell készíteni, a leadáshoz pedig ki kell
nyomtatni a tervlapot. A számítógéphasználatnak többek között óriási előnye, hogy az egyszer
már létrehozott rajzi elemek újrafelhasználhatóak, így nem kell minden rajzolónak minden alka-
lommal újra és újra „feltalálni a meleg vizet”. A számítógépes rajzkészítés az iparban egyebek
mellett ezért is szinte kizárólagos. Amíg azonban a vállalatoknak, akik élnek a korábbi rajzok-
ból való egyes elemek átvételének lehetőségével, ez előnyt jelent és növeli versenyképességüket, a
kezdő számára a nulláról való önálló építkezést tartjuk a tanulás szempontjából leghatékonyabb
módszernek.

VI. 3. Rajzok típusai
Az egyértelműség kedvéért a teljes tartószerkezetet hierarchikus rendszerben részekre bontjuk,
és az egyes részek elnevezésére az alábbi szakkifejezéseket használjuk:

Elem: Ez a legkisebb egység. Az elem hideg-, vagy meleghengerművi termékből készül. Elő-
állítása a hideg-, vagy meleghengerművi termék darabolásával (ritkábban a hajlításával), illetve
azon furatok készítésével történik. Az elemek gyártása acélszerkezet-gyártó üzemben történik.
Az azonos anyagminőségű és geometriájú elemek azonos elemjelet kapnak. Ez a házi feladatban
legyen egyetlen (de akár többjegyű) arab szám (pl.: a 12-es jelű elem lehet egy homloklemez,
ami egy 150-14-300 laposacél a rajta lévő 4 db �17-es furattal).

Gyártmány: A gyártmány egy, vagy több elemből készül. Elemek hegesztéssel történő
összekapcsolásával jön létre. A gyártmányok acélszerkezet-gyártó üzemben készülnek. Az azonos
jelű elemekből azonos elrendezésben összeállított gyártmányok azonos gyártmányjelet kapnak.
Ez a házi feladatban legyen egy-két latin nagybetű és egy (akár többjegyű) arab szám (pl: O5
jelű gyártmány lehet egy oszlop, ami egy 4500 mm hosszú HEA250-es szelvény az egyik végére
hegesztett talplemezzel, a külső oldalán szelemenbakokkal a falvázgerendáknak és a belső oldalán
furatokkal a főtartó rögzítésére, vagy SZ4 jelű gyártmány lehet egy 6400 mm hosszú Lindab Z250
szelvény négy furattal a gerinclemezen).

Teljes szerkezet: A teljes szerkezet gyártmányok csavaros kapcsolatokkal történő összekap-
csolásával áll elő. A teljes szerkezet összeállítása (szerelése) az építési helyszínen történik.

A fenti felosztás a kivitelezési folyamatra, és ezzel párhuzamosan a kivitelezés egyes szaka-
szaiban használt tervekre is vonatkozik. Így beszélhetünk elemtervről, gyártmánytervről illetve
szerelési tervről. Az elemtervet és a gyártmánytervet szokás együtt műhelytervnek is nevezni
(utalva a kivitelezés e szakaszainak helyszínére), a szerelési tervet pedig gyakran összeállítási
tervnek hívják (bár ez alatt néha az „elemek összeállítása” értelemben a gyártmánytervet kell
érteni). Az acélszerkezeti konstruktőr feladata a statikus adatszolgáltatása alapján a műhely, és
szerelési tervek elkészítése [6].

2Mivel a CAD területén folyamatos a fejlődés, és ez gyakran új adatbázis struktúrák bevezetését igényli, a
különböző CAD rendszerekhez köthető fájlformátumok állandóan változnak, és hamar elavulttá válnak. Ezért
archiváláskor nem ezekben az adatbázisokban tárolt teljes információmennyiség megőrzése a cél, hanem csak
a tervező által ezek felhasználásával a tervlapon rögzíteni kívánt képé. Ennek megvalósítása az úgynevezett
oldalleíró nyelvek (page description language) segítségével történik, amik közül ma legszélesebb körben az Adobe
Systems által az 1990-es évek elején kifejlesztett Portable Document Format (pdf) [4] használatos. 2012 óta
kormányrendelet írja elő a tervek központi adattárban történő pdf formátumú archiválását [5].

3



Fekete Ferenc
Tartószerkezetek IV. • Tervezési segédlet • Kiviteli terv

A konstruktőrnek a tervek ilyen megkülönböztetésekor azt kell szem előtt tartania, hogy a
két tervtípusnak más a felhasználója: a műhelyterv az acélszerkezet-gyártó számára készül, a
szerelési terv az acélszerkezet szerelését végző kivitelező részére (bár e kettő sokszor ugyanaz a
vállalat, e két tevékenységet egy cégen belül általában más szervezeti egység végzi). Előbbi esetén
a tervből az egyes elemek geometriáját, illetve a több elemből álló szállítási egységek elemszükség-
letét, az elemek összekapcsolásának (összehegesztésének) módját kell tudni kiolvasni, utóbbinál
az azonosító jelzésekkel ellátott gyártmányok helyes elrendezésben történő összeállítására és a
helyszíni kapcsolatok kialakítására vonatkozó információt.

A konstruktőr készíthet azonban olyan tervet is, amely nehezen sorolható be e felosztás alap-
ján, vagyis szerepeltethet egy tervlapon több rajzot is, melyek közül némelyik szerelési terv,
némelyik viszont műhelyterv, esetleg mindkét kategóriába tartozik. Ezt a „kevert” stílust főleg
akkor alkalmazzák, ha az elemeket, gyártmányokat a kapcsolódó szerkezetekkel együtt, végleges
helyükön ábrázolva is egyértelműen feltüntethetők a gyártáshoz szükséges részletes információk.
Így „megspórolható” a felosztás szigorú betartása esetén gyakorlatilag háromszoros munka, ami
főleg kézzel készített rajzok esetén lehet nagy előny. Tovább növeli ennek a megközelítésnek a ha-
tékonyságát, hogy ha menet közben változtatni kell a szerkezeten, akkor a módosítás konzisztens
módon könnyen végigvihető.

Nagyobb épületek és sok apró igényes részletmegoldás esetén viszont a tervezőnek érdemes
a kivitelező felé az elemterv, gyártmányterv, szerelési terv kategóriákba csoportosítva adatot
szolgáltatni. Ekkor természetesen egy elemet többször kell lerajzolni, ami többletmunkát jelent,
de az igazi problémát a tervmódosítás esetén nem kellő körültekintéssel végigvitt változtatás-
kor a tervben keletkező önellentmondások jelentik. Számítógép használatával ezek a hátrányok
csökkenthetők, különösen, ha megfelelő célszoftver is rendelkezésre áll. A modern számítógé-
pes szerkesztő programok ezért kisebb feladatoknál is inkább e rajztípusok közötti hangsúlyos
különbségtételt támogatják.

Mivel a házi feladatban az épület teljes tartószerkezetének (illetve a tartószerkezet erőtani
számítással igazolt teherbírású részének) műhely és szerelési terveit megrajzolni túlságosan idő-
igényes volna, csak egyetlen (szélrácsmezőben lévő) keretállással foglalkozunk. A feladat tehát
olyan terv készítése, ami alapján el lehet végezni e keretállás főtartógerendájának gyártását és
szerelését. Ennyi információt praktikusan el lehet rendezni egy tervlapon, de mindhárom fenti
kategóriába tartozó rajztípus meg fog jelenni a terven.

VI. 4. A tervlapon szereplő rajzok
A rajzokat az itt bemutatott sorrendben érdemes elkészíteni.

A tervlapon szerepel a rácsos tartó rúdtengelyeinek a hálózata körülbelül 1:50-es méretarány-
ban. Itt a tényleges rúdtengelyek helyzetét kell ábrázolni, ami – a csomópontok méretezésekor az
eljárás alkalmazási feltételeinek való megfelelés érdekében történt esetleges módosítások miatt –
eltérhet a rúderők számításához használt elméleti hálózattól. A hálózatot a teljes gerendára meg
kell rajzolni, és egyértelműen fel kell kótázni, illetve a csomópontokat be kell számozni. Ezt a
rajzot a gyártmány elemekből történő összeállíthatóságának céljából készítjük: ez alapján lehet
majd a rúdelemeket egymáshoz képest megfelelő helyzetben összehegeszteni.

A tervlap nagy részét a rácsos gerenda oldalnézetének rajza tölti ki 1:15-ös méretarányban.
Mivel a gerenda olyan hosszú, hogy egy darabban körülményes volna szállítani, két darabban
történik a gyártása. Ez a két gyártmány azonos elemekből épül fel, és az elemek összeállítása is
azonos a szélrácsokat fogadó lemezek kivételével: a két gyártmány nem egybevágó, de tükörképe
lesz egymásnak. A teljes azonosság hiánya miatt nem kaphatnak azonos gyármányjelet, de hogy
érzékeltessük a hasonlóságot használjuk az R1 és R1* jelölést. Az oldalnézeti rajzon elegendő
csak az egyik gyártmányt, illetve a két gyártmány kapcsolatát ábrázolni. Ennek a rajznak a célja,
hogy a gyártmányról adjon egy általános képet az azt felépítő elemek jelének feltüntetésével, és
hogy a hegesztett kötések elkészítéséhez adjon információt. Így a kiegészítő lemezek kivételével
a rácsostartó elkészíthető a már legyártott elemekből az oldalnézet és a hálózati rajz felhasz-
nálásával. A kiegészítő elemek (szelemenbak, alsó és felső övet kapcsoló elemek, oszloppal való
kapcsolathoz szükséges elemek, illetve a szélrács csomólemezei) egy részének helyzete megadható
ezen a rajzon is, de ebben a méretarányban nem biztos, hogy minden részlet kivehető lesz.

A fentiek miatt érdemes egy felülnézeti (tetősíkra merőleges vetítési irányú) rajzot, és néhány
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részletrajzot is közölni. Ezek méretaránya az ábrázolandó elemek méretétől függően 1:15, 1:10
illetve 1:5 lehet. E rajzok célja az előző bekezdésben foglaltak szerint, hogy az oldalnézeti rajzról
helyhiány miatt lemaradt gyártáshoz szükséges információkat (egyes elemek jelét, az elemek
egymáshoz képesti pozícióját, és a varratok adatait) megadja. Továbbá ezeken a rajzokon, mivel
a főtartógerenda szelemennel, szélráccsal és az oszlopokkal való kapcsolatát itt dolgozzuk ki,
tüntessük fel a csatlakozó szerkezeteket is, hogy szereléshez is lehessen használni a tervet. A
csatlakozó szerkezeteknek – mivel azokkal részletesen nem foglalkoztunk – ne adjunk elemjelet,
csak (vékonyabb vonallal) ábrázoljuk őket a megfelelő nézetben.

Ha a fenti rajzokat elkészítettük, akkor tulajdonképpen kiszerkesztettük az összes elem geo-
metriáját, de külön nem kótáztuk be ezeket, mivel elsősorban a gyártmány elemekből történő
összeállítására koncentráltunk. Ha ezeken a rajzokon jelölnénk be az egyes elemek méreteit,
a sokszor szűkös hely mellett további problémát jelentene, hogy egy elem több rajzon, illetve
egy rajzon belül is többször szerepelhet (például a szelemenbak). Ezért a gyártó dolgát meg-
könnyítendő célszerű az egyes elemekről megfelelő (1:15, 1:10 vagy 1:5) méretarányú külön rajzot
készíteni és azon kifejezetten csak az adott elem gyártásához szükséges információkat és a szük-
séges darabszámot feltüntetni.

A terven a rajzi részeken kívül szöveges formában megjegyzések, illetve táblázatos formában
anyagkimutatás szerepel. A megjegyzés vonatkozhat anyagminőségekre, szereléstechnológiára,
munkavédelemre, felületkezelésre, együtt kezelendő tervekre stb. Ezek kidolgozása opcionális
(a feladat fiktív volta miatt ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk). Az egy keretállás ge-
rendájának legyártásához szükséges acélanyag mennyiségét, illetve a szereléskor kapcsolatainak
kialakításához szükséges kötőelemek számát tételesen fel kell tüntetni.

VI. 5. Formai követelmények
A formai követelmények tekintetében itt csak a kiadott mintarajz némely sajátosságára szeret-
nénk felhívni a figyelmet. A részletek kérdésében [2], illetve ennek 4. fejezetében hivatkozott
szabványok irányadóak.

A rajz fekete-fehér és alapvetően vonalas, ami azt jelenti, hogy nincsenek benne nagyobb te-
rületű homogén kitöltések. Színes vonalak alkalmazása a készítés folyamán tanácsos a monitoron
való könnyebb tájékozódás érdekében, de nyomtatáskor mindenképpen állítsuk feketére a vonalak
színét. Az egyes vonalak vonalvastagság és vonaltípus tulajdonságának megfelelő beállításával
érhetjük el, hogy azok a kinyomtatott terven is különbözőek legyenek.

A számítógép segítségével készített rajzok esetében [7] írja elő feliratokhoz használandó betűk
alakját. Windows rendszer alá az ennek való megfelelés érdekében fejlesztették ki az ISOCPEUR
true-type betűtípust, amivel megjeleníthető az összes magyar ékezetes betű, valamint a görög
betűkön (illetve ezek kis-, és nagybetűs változatain) kívül számos, a feliratozásnál általában
szükséges kiegészítő karakter. (A fizikai mennyiségeknek, azok mértékegységének, illetve ezeket
tartalmazó formuláknak a tipográfiájára vonatkozóan [8] ad felvilágosítást). Kótázáskor a mé-
reteket egész számra kerekítve milliméterben kell feltüntetni. Az anyagkimutatásban előforduló
nem egész számok esetén tizedesvessző használandó [9].

Bár [2] a szabványos A sorozatban szereplő méretű papírlap használatát javasolja, ettől a
feladatban eltérhetünk, de arra ügyeljünk, hogy „fekvő” formátumú legyen a rajz. A pecsét a
jobb alsó sarokban legyen, a rajzlapnak pedig legyen kerete. A hajtogatást úgy végezzük, hogy
a rajzpecsét a fedőlapra kerüljön.

Az azonos funkciójú feliratok és egyéb szimbólumok (például varratjelek, mutatónyilak, kóta-
végek) a tervlapon szereplő rajzok méretarányának különbözősége ellenére is legyenek egyformák
a terven. A tételszámok, és a csomópontok számozása egymással ne legyen összetéveszthető.
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A teljes ISOCPEUR betűkészlet 5mm‐es betűmérettel,
 és a magyar abc betűjelei 10mm‐es betűmérettel.


