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Hengerelt vagy hegesztett szelvényű 
keretszerkezetek 

Falváztartók    Hosszkötés 

Merevítő rudazat 

Oromfali falvázoszlopok 

Kettős trapézlemezes, hőszigetelő 
burkolat 

Oromfali kapuzat 
kiváltó gerendája 

Szelemenek 
Szélrács 

1.1 Előzmények 
 
A Szerkezetépítés II. tantárgy jelen tervezési feladata szorosan ráépül a Tartószerkezetek IV. 
tantárgy tervezési feladatára, ahol a feladata egy egyszerű csarnokszerkezet oszlopok közé 
befüggesztett rácsos főtartó tervezése volt. A feladat kapcsán nem foglalkoztunk az oszlopok 
tervezésével, és így a rácsos tartó és az oszlopok együttműködésével sem. A jelen feladatban a 
Tartószerkezetek IV. tantárgyban felvett vázlattervi és teher adatokból indulunk ki. A tervezési 
segédlet jelen fejezetében feltételezzük a Tartószerkezetek IV. tantárgyhoz kapcsolódó Tervezési 
segédlet/I. Vázlatterv  fejezet ismeretét, illetve azt, hogy rendelkezésre állnak az azok alapján 
elvégzett számítások.  
 
 
1.2 A tervezés célja 
 
Megtervezendő a Tartószerkezetek IV. tantárgy teljesítése során vázlattervi szinten meghatározott 
szimmetrikus formájú nyeregtetős csarnok acél főtartója tömör szelvényű keretszerkezet 
formájában. A másodlagos teherviselő rendszer (egyenletesen kiosztott vékonyfalú szelemenek és 
falváztartók, valamint a külső és belső trapézlemez fedés) legyen azonos az előző tervezési feladat 
során megtervezett rendszerrel. A csarnokszerkezet oromfali lezárásait a szelemenek alatt 
elhelyezett falvázoszlopok és az oldalfali falváztartókkal azonos szinteken elhelyezett oromfali 
falváztartók biztosítják. Az oromfali kapuk elhelyezését szükség esetén kiváltó gerenda és/vagy 
oszlop biztosítja. A szerkezet térbeli merevségét a csarnok két végén elhelyezett szélrácsrendszer, 
és szükség esetén azokat összekötő rudazatok biztosítják. A szerkezet kialakítását az 1.1 ábra 
illusztrálja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ábra: A csarnok teherviselő szerkezetének funkcionális rajza 
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1.3 A tervezés kiindulási adatai 
 
A tervezés kiindulási adatai megegyeznek a Tartószerkezetek IV. tantárgy kapcsán meghatározott 
kiindulási adatokkal. Kivételt képez a tetősík αααα hajlásszöge. Rácsos tetőszerkezet esetében az 
optimális geometriai kialakítás elérése véget a legkisebb hajlásszögre (αααα=3-5 fok) törekedtünk. 
Keretszerkezet esetében az optimális hajlás az αααα=5-10 fok tartományba esik (feltéve, ha az építészi 
koncepció nem indokol más, ettől akár jelentősen eltérő tetőhajlást). A jelen feladat kapcsán 
javasoljuk az utóbbi tetőhajlás tartományba eső új tetőhajlás felvételét. Az új tetőhajlás némileg 
megváltoztathatja a terhek (elsősorban a szélteher) értékeit, de ezt a változást a jelen feladatban 
elhanyagoljuk!   
 
A szimmetrikus kialakítású főtartót gyártási és szállítási okok miatt célszerű négy gyártási 
egységből (két gerendából és két oszlopból) készíteni, majd a gyártási egységeket az építés 
helyszínén a keretsarkokban és a taréjpontban nyomatékbíró homloklemezes csavarozott 
kapcsolatokkal illeszteni. Az oszlopok és az alaptestek kapcsolatait (oszloptalpakat) csuklósan 
alakítjuk ki. Befogott oszloptalpakat csak indokolt esetben (pl. viszonylag magas épület esetén) 
alkalmazunk, mert a nagy befogási nyomaték jelentősen megnövelheti az alapozás költségét. A 
szerkezeti elemek (gyártási egységek) hengerelt vagy hegesztett szelvényekből készülhetnek. Az 
állandó méretű hengerelt vagy hegesztett szerkezeti elemekből álló keret gerendáinak magasságát a 
keretsarkokban kiékeléssel megnöveljük. Amennyiben a kiékelés csak a nyomatékbíró kapcsolat 
teherbírásának növelését célozza, akkor a kiékelés legyen rövid (kb. a gerenda magasságának 
másfélszerese). Hosszú kiékelést (amely a gerendahossz kb. 1/3-ára terjed ki) akkor alkalmazunk, 
ha az érintett gerendaszakasz nyomatéki ellenállását is növelni kívánjuk. (Megjegyezzük, hogy 
nagyobb fesztáv esetén célszerű változó gerincmagasságú hegesztett szerkezeti elemeket 
alkalmazni. Ebben az esetben kiékelést nem alkalmazunk). A szélső (oromfali) keretek kisebb terhet 
viselnek, mint a belsők, ezért gyengébb szelvényekből is készülhetnének. A bővíthetőség érdekében 
azonban a szélső keretállásokban is a közbenső keretállásokra meghatározott szelvényeket 
alkalmazzuk.  
 
A keret szelvényeinek méretei szoros összefüggésben vannak a b kiindulási mérettel (fesztávval). 
Feltételezve azt, hogy a feladat tárgyát képező épület viszonylag alacsony, azaz   
 

ov 15     és     5.0
b

H ≤≤ α , 

  
valamint azt, hogy a szerkezetre az állandó terheken kívül csak meteorológiai terhek hatnak, a 
főtartó szerkezet szelvényeinek kiinduló (tájékozódó) magasságát az alábbi tapasztalati összefüggés 
alapján vehetjük fel:  
 
- gerenda- és oszlopszelvény magassága: ∼b/40÷45 
- hegesztett szelvény övszélessége: ∼ b/80÷120 
 
Hosszú kiékelés alkalmazása esetén a gerendák szelvényének magasságát tovább csökkenthetjük. 
Az 1.1 táblázat tapasztalati úton szerzett ismeretek alapján tesz javaslatot a szelvények kiindulási 
méreteire. A kiékelés magassága ne haladja meg a gerendaszelvény alapmagasságát! Az oszlopok 
gerincvastagsága és az övszélessége legalább akkora legyen, mint a gerendáé, de az övlemez 
vastagsága inkább kicsit nagyobb! A szelvények geometriai méreteinek jelöléseit a 1.2 táblázat 
foglalja össze.   
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1.1 táblázat: Főtartó szelvényeinek kiindulási méretei a fesztáv függvényében 

fesztáv, b [m] szelvények típusa szelvényméretek * [mm] 
12÷16 hengerelt (IPE/HEA) 300÷450/200÷260  
16÷24 hegesztett I öv: 200÷300 – 16÷20  

gerinc: 400÷600 – 8÷10 
24÷36 változó gerincmagasságú 

hegesztett I 
öv: 300÷340 – 16÷20  

gerinc: 800÷1200 – 6÷8 
* hengerelt szelvények esetén az adatok az alsó és felső fesztáv határokhoz tartozó szelvényméretet 
   jelentik; hegesztett szelvények esetén az adatok a lemezszélességeket és lemezvastagságokat jelentik; 
 
1.2 táblázat: Főtartó szelvények geometriai méretjelei 
szerkezeti elem méretjel* jelentés 

bcf övszélesség 
tcf övvastagság 
hcw 

hc 
hegesztett szelvény gerincmagassága 
szelvénymagasság 

oszlop 

tcw gerincvastagság 
bbf övszélesség 
tbf övvastagság 
hbw 

hb 
hegesztett szelvény gerincmagassága 
szelvénymagasság 

tbw gerenda gerincének vastagsága 
hh kiékelés magassága 

gerenda 

lh kiékelés hossza 
  (*) az indexjelek az angol megnevezésekből erednek: column; beam; flange; web; haunch 
 
 
1.4 A főtartó elméleti méretei 
 
Az analízishez meg kell határoznunk a főtartó elméleti méreteit (1.2 ábra). A főtartó elméleti 
fesztávolsága a keretoszlopok referencia (súlyponti) tengelyei közötti vízszintes távolság:   
 

c0 hL −= b   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ábra: A főtartó szerkezet főbb méretei:  

(a) állandó gerincmagasság esetén; (b) változó gerincmagasság esetén 
 

Hc Hv 

L0 /2 

b/2 

hc 

αααα 

Ht 

 

burkolati rendszer 

hb,max 

   hc 

b/2 

L0 /2 

Hf 

hc,max 
hb 

(a) (b) 
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ahol hc az oszlopszelvény magassága, b az építész által előírt szerkezeti szélesség. Az elméleti 
oszlopmagasság az oszloptalp elméleti pontja és az oszlop és gerenda referencia vonalainak 
metszéspontja által meghatározott távolság. Az elméleti oszlopmagasságot az alábbi módon 
számíthatjuk ki: 
 

2
h

cos2
h

H bb
c −≅

α⋅
−= vv HH  

 
ahol Hv az építész által meghatározott kiindulási vállmagasság, hb a gerenda alapszelvényének 
magassága. A taréjpont elméleti magassága közelítőleg az alábbi összefüggéssel határozható meg:   
 

)tan(
2

L
HH 0

cf α⋅+=  

 
Megjegyezzük, hogy az utóbbi két paramétert szerkesztéssel is meghatározhatjuk. (A teljesség 
kedvéért az 1.2 ábrán a változó gerincmagasságú szerkezeti elemekkel épített keretszerkezetet is 
ábrázoltuk a rajz jobb oldalán. A szerkezet referencia tengelyeit az elemek kisebb magasságú 
végénél a súlypontjából indítottuk, és párhuzamosan futtattuk a külső övekkel. Ez abban az esetben 
indokolt, amikor az alkalmazott tervező program képes külpontosan elhelyezett keresztmetszetekkel 
dolgozni, ilyen például a ConSteel program. Ellenkező esetben a referencia tengelyeknek az elemek 
súlyvonalait kell követnie!)    
   
1.5 A főtartó kiindulási anyagminősége 
 
A főtartók rendszerint S235 vagy S355 minőségű acélanyagból készülnek. Amennyiben nincs előre 
ismert okunk arra, hogy S355 minőségű acélanyagot alkalmazzunk, akkor kiindulásként az S235 
minőségű anyagot célszerű előírni. A részletes számítás során a kiindulási anyagminőség 
megváltoztatható. A tervezés végén külön figyelmet kell fordítani az anyagkiválasztásra (lásd a 
korábbi tanulmányokat).   
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1.6 Számítási példa  
 

 

1. VÁZLATTERV
    PRELIMINARY DESIGN
1.1 Kiindulási adatok
      Initial parameters

A kiindulási adatok azonosak a Tartószerkezetek IV. tantárgy keretében kiadott adatokkal (lásd
a Tervezési segédlet/I. Vázletterv/I.9 Számítási példa). Kivételt képezhet a tetõsík hajlásszöge:
The initial parameters coincide with the parameters were given in the framework of the course of
Structures IV. (see the Design Notes/I. Preliminary Design/I.9 Example I.9). The slope of the
plane of the roof may be excepted:

 
- épület szélessége  
  width of the building

b 20.0 m⋅:=

- homlokzati magasság   
  heigth of the side walls

Hv 5.5 m⋅:=

- tetõ hajlásszöge  
  slope of the roof

α 10 deg⋅:=

1.2 Teherviselo elemek kiindulási szelvényei
      Initial data for the main structural members  

- fotartó hengerelt I szelvényei
  hot-rolled I sections of the main frame   

 

          oszlopszelvény: IPE 500 
          column section övlemez

flange 
bcf 200 mm⋅:=

magasság 
depth

hc 500 mm⋅:=

          gerendaszelvény: IPE 360
          beam section övlemez

flange 
bbf 170 mm⋅:=

magasság
depth 

hb 360 mm⋅:=

- falvázoszlop  
  columns in side walls  

HEA160 

- szelemen
  purlin 

Lindab Z 250

- falváztartó
  beams in walls 

Lindab C 200

1.3 Fotartó elméleti paraméterei
      Theoretical properties of the structural  model

- fesztávolság
  span of frame  

L0 b hc− 19.500m⋅=:=

- oszlop-gerenda metszéspont magassága
  height of intersection point  

Hc Hv

hb

2
− 5.320m⋅=:=

- taréjpont magassága
  height of ridge point 

Ht Hc

L0

2
tan α( )⋅+ 7.039m=:=

1.4 Keretállások adatai
     Parameters  of the main frames

- keretállások távolsága
  interval of the frames

cf 6.0 m⋅:=

- keretállások alkalmazott száma
  applied number of the frames

nalk 7:=
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1.7 Falvázoszlopok és falváztartók elrendezése 
 
A falváztartók elhelyezésére érvényesek a szelemenek elhelyezésére elmondottak 
(Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/III. Másodlagos szerkezeti elemek/1.7 Szelemenek 
elrendezése és a héjazat kialakítása). A kiosztásnál vegyük figyelembe, hogy a falváztartóknak 
igazodniuk kell a nyílások (ajtók, ablakok) elrendezéséhez. Fontos, hogy az oldalfali és az oromfali 
falváztartók azonos szintekben helyezkedjenek el (lásd az 1.1 ábrát). Külön megfontolást igényel 
az oromfali rendszer, ahol a falváztartókat általában falvázoszlopokkal támasztjuk meg. A 
falvázoszlopokat csak a szelemenek alatt helyezhetjük el, ugyanakkor igazodniuk kell a 
nyílásokhoz. A 1.3a ábra azt az esetet mutatja, amikor az oromfali kapuzatot két szomszédos 
falvázoszlop és egy falváztartó határolja. A 1.3b ábra esetében a kapuzat szélesebb, mint a két 
szomszédos falvázoszlop távolsága, ezért a kapuzat keretét kiváltó elemekkel kell biztosítani.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

1.3 ábra: Falvázelemek elrendezése a kapuzat méretétől függően  
(a) kapuzat két falvázoszlop között; 

(b) kapuzat kiváltó falvázoszlopok között. 
 
 
1.8 Térbeli merevítőrendszer elrendezése 
 
A csarnokszerkezet térbeli állékonyságát a merevítőrendszer biztosítja, amely két „tiszta” 
koncepció szerint alakítható ki. Az egyik koncepció szerint (mondhatjuk „konzervatív” 
megoldásnak) a szerkezet önálló merevítőrendszerrel rendelkezik, amelynek a szelemenek és a 
falváztartók statikai értelemben nem részei. A másik koncepció szerint az utóbbi elemek szerves 
részét képezik a merevítőrendszernek, és így a hosszában futó merevítő rudazatok részben vagy 
egészben elhagyhatóak, mert a szerepüket a szelemenek veszik át. A két tiszta koncepció között 
átmenetet jelent a „vegyes” megoldás, amikor a konzervatív megoldásból csak a taréjponti és a 
keretsarok ponti összekötő rudazatokat hagyjuk meg. A gerendák alsó pontjait a szelemenekhez 
kikönyöklés rögzítheti, amellyel a gerendaszelvény elcsavarodása megakadályozható. A korszerű 
számítógépes eljárások ma már elvben megengednék, hogy az optimális kialakítást numerikus 
analízissel alátámasztott vizsgálatok alapján határozzuk meg, azonban ezek az eljárások mind gépi, 
mind mérnöki erőforrásigény szempontjából költségesek, ezért a gyakorlatban az alkalmazásuknak 
általában nincs meg a feltétele.  
 
Itt és most a „vegyes” megoldás alkalmazását javasoljuk. A 1.4 ábrán vastag vonallal a főtartó 
elemeket, szaggatott vonallal a merevítőrendszer elemeit (szélrács és összekötő rudazat), míg 
vékony vonallal a szelemeneket és a falváztartókat jeleztük. Kiindulásként feltételezzük, hogy a 
szélrács és a hosszkötés síkja a szerkezeti elemek referencia (súlyponti) vonalában helyezkednek el. 
A későbbiekben ettől eltérhetünk. 

falvázoszlop 
falváztartó kiváltó oszlop 

(a) (b) 
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1.4 ábra: A szelemenekből és összekötő rudakból álló „vegyes” kialakítású merevítőrendszer 

(a) tetőszerkezeti kialakítás felülnézetben; (b) oldalfali kialakítás oldalnézetben 
 
 

1.9 Vázlattervi rajzok 
 
A vázlattervi rajzok célja, hogy az előzőekben meghatározott kiindulási méreteket és alapvető 
szerkezeti megoldásokat rajzi szinten rögzítsük: a vázlatterv az analízis és a méretezés 
alapdokumentuma. Ebből következően csak azokat az adatokat tartalmazza – de azokat hiánytalanul 
– amelyekre az erőtani számítás és tervezés során szükségünk lesz. A jelen vázlatterv nem 
tévesztendő össze sem az építészeti vázlattervvel, sem az építészeti látványtervvel, sem a hatóságok 
számára készítendő engedélyezési tervvel. A feladatban az alábbi három A4 (vagy legfeljebb A3) 
formátumú rajzot kell elkészíteni: 
 
• alap- és felülnézeti rajz; 
• homlokzati rajz; 
• főtartó oldalnézete.   
 
Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi mintarajzok egy átlagos méretű szerkezet „vegyes” merevítő 
rendszerének elgondolását mutatják, amelytől indokolt esetben el lehet, sőt el is kell térni. A 
méretek kiszámítása közelítőleg történt, ami a statikai számítás számára megfelelő pontosságú. 
Megjegyezzük, hogy a méretek szerkesztéssel is meghatározhatóak.    
 
1.9.1 Alap- és felülnézeti rajz (M 1:200) 
 
A szerkezet alaprajzi szimmetriáját kihasználva a rajz egyik fele az alaprajzot, a másik fele a 
tetőszerkezet felülnézetét tartalmazza. Amennyiben a szélrácsrendszer merevítő rúdjait nem a 
szelemenek alkotják (önálló merevítő rendszer koncepciója), akkor a felülnézeti oldalt is 
kettéosztjuk: a felső rész a szelemenek elrendezését, az alsó rész a szélrácsrendszer elrendezését 

(a) 

(b) 

szélrács 

összekötő rudazat szelemen 

   szélrács 
(hosszkötés) 

falváztartó 
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mutatja. Hangsúlyozzuk, hogy az alap- és felülnézeti rajz vízszintes síkra vetített nézet. A rajz az 
alábbi kérdésekre ad egyértelmű választ: 
• alaprajzi rész: 

- oszlopok elméleti távolsága (L); 
- keretállások száma (n); 
- keretek elméleti távolsága (c); 
- oromfali falvázoszlopok elrendezése és kiinduló szelvény típusa és mérete; 
- alapozás elvi elrendezése; 

• felülnézeti rész: 
- szelemenek elrendezése és a kiinduló szelvény típusa és mérete;   
- merevítőrendszer elrendezése és a kiinduló szelvények típusa.  

Az 1.6 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő alap- és felülnézeti vázlattervi rajzot a 
1.5 ábra mutatja. Látható, hogy az adott példa esetén a merevítő rendszer szelemenekből, falváz 
tartókból és  taréjponti/sarokponti összekötő rudakból áll (vegyes rendszerű merevítés). Továbbá az 
is látható, hogy az alaptesteket alapgerendák fogják össze, és az így kialakított alapozás együtt 
dolgozik a padlózat vasbeton lemezével.   
 
1.12.2 Homlokzati rajz (M 1:200) 
 
A homlokzati rajz célja, hogy közvetlen információt adjon a falváztartók kiosztásáról és a merevítő 
rendszer kialakításáról, továbbá közelítőleg megadja a nyílások elhelyezkedését és felületét. A 
szerkezet szimmetriáját kihasználva a homlokzati rajz jobb oldalán a nyílászárók kiosztását, a bal 
oldalán a falváztartók elrendezését és a merevítő rendszert tüntetjük fel. A rajz az alábbi kérdésekre 
ad egyértelmű választ: 

- falváztartók elhelyezkedése, a kiindulási szelvények típusa és mérete; 
- merevítőrendszer elrendezése, a kiindulási szelvények típusa; 
- nyílászáró sávok helye és mérete közelítőleg. 

Fontos, hogy a homlokzati rajz ne tartalmazzon építészeti látványelemeket (pl. sraffozást, 
téglamintázatot, stb.), azaz a fenti adatokra koncentráljon. Az 1.6 szakaszban található számítási 
példának megfelelő homlokzati rajzot a 1.6 ábra mutatja.   
 
1.12.3 Főtartó oldalnézete (M 1:100) 
 
A rajz célja, hogy adatot szolgáltasson a főtartó analíziséhez, azon belül a geometriai és a teher 
modell felvételéhez. A főtartó szimmetriáját kihasználva célszerű a rajzot tartalmi szempontból az 
alábbi két részre bontani:   
• építészeti adatok (jobb oldal) 

- oszlopok külső öveinek vízszintes távolsága (b) 
- főtartó vállmagassága (Hv); 
- tetősík hajlásszöge (αααα); 
- főtartó teljes magassága (Hf); 
- oszlopok kiindulási szelvénye   
- gerendák kiindulási szelvénye   
- kiékelés kiindulási szelvénye   
- burkolati rétegrend; 

• elméleti méretek, elrendezési adatok (baloldal) és anyagminőség 
- oszlopok elméleti magassága (Hc); 
- taréjpont elméleti magassága (Ht); 
- szelemenek kiindulási szelvénye és elhelyezése; 
- falváz tartók kiindulási szelvénye és elhelyezése;  
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- kapcsolatok típusa; 
- oszloptalp típusa; 
- kiékelés hossza és magassága; 
- szerkezeti anyag minősége; 
- alkalmazott szabvány. 

 
Az 1.6 szakaszban bemutatott számítási példának megfelelő főtartó oldalnézeti vázlattervi rajzát a 
1.7 ábra mutatja. Látható, hogy az alapozás és az ipari padlózat betonszerkezete együttdolgozó, 
monolit rendszert alkot.  
 



  

 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 
Magasépítési acélszerkezetek 
001. sz. rajz: Vázlatterv/ Alap- és felülnézet         M 1:200 
tervező Hallgató Henrik (XYZVW) 
konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus 

Felülnézet  
(vízszintes síkra vetített nézet) 

Alaprajz 

19500 

4400 

4400 

5350 

10550 

2600 

2750 

2600 

2600 

9750 

5350 

4400 

merevítő rúd  (CHS) 

 

szélrács (L v. körvas)  

szelemen (Lindab Z250) 
falvázoszlop  
(HEA v. IPE) 

5350 

 hosszkötés (L v. körvas)  
       6000                 6000               6000 

1.5 ábra: Alap- és felülnézeti rajz 



  

 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 
Magasépítési acélszerkezetek 
002. sz. rajz:Vázlatterv/ Homlokzatok                M1:200 
tervező Hallgató Henrik (XYZVW) 
konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus 

  0,0 

  5,860 

  2,600 

  3,600 

          6000                     6000                             6000                                        ablaksáv hossza: 11600 

18 400 

2050 

1200 

1900 

600 

18 000 

Falváztartók és merevítő rendszer elrendezése Homlokzati kialakítás 

2050 

1200 

1900 

600   0,0 

  5,860 

 2,600 

  3,600 

  7,600 

     4400                5350              ajtósáv: 5000            3600 

5750 

5750 

merevítő rúd (CHS) 

hosszkötés (L v. körvas) 

falváztartó (Lindab C200)  

1.6 ábra: Homlokzati elrendezés 



  

 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 
Magasépítési acélszerkezetek 
003. sz. rajz: Vázlatterv/ Közbenső főtartó oldalnézete      M 1:100 
tervező Hallgató Henrik (XYZVW) 
konzulens Tudós Tamás egy. adjunktus 

19500/2 20000/2 

                   Anyagminőség: S235 
                   Szabvány: Eurocode 
 
befogott oszloptalp 

IPE 500 

IPE 360 szelvény 
  

Nyomatékbíró 
homloklemezes 
csavarozott 
kapcsolat 

7039 

10713 

2640 

2640 

2640 
2640 153 

330 
 
        3500 

Burkolati rétegrend 
- külső trapézlemez 
- páraáteresztő fólia 
- 150 mm vastag szálas  
   hőszigetelő réteg 
- párazáró fólia 
- belső trapézlemez 
- szelemen 

 1620 

 1900 

  600 

 1200 
5320 5500 

    7219 
Szelemenek: Lindab Z250 
Falváztartók: Lindab C200 

Kiékelés: ½ IPE 360 
  

CHS merevítő rudak 

Tetősík hajlása: 100 

Kikönyöklés, szükség esetén 
 

1.7 ábra: Közbenső főtartó oldalnézete 
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