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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

A 7940 Szentlőrinc, hrsz.: 152/60. alatti telken épülő  

SZENTLŐRINC PIAC 

VÁZLATTERVI DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ 

1.) Bevezetés 

A fenti feladat elkészítésével a megrendelő – Szentlőrinc Város Önkormányzata 

(7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) – Koltai Péter polgármester bízott meg. 

A tervezett épület téglalap alaprajzú, 16,37 m x 24,25 m befoglaló méretű, 4,49 m 

ereszmagasságú, 6,20 m gerincmagasságú acél tartószerkezetű fedett-nyitott épület. 

A tervezett négyhajós csarnok tartószerkezetét acélkeretek alkotják, a keretek 

egymástól mért távolsága 5,26 m, a hajók fesztávolsága 7,00 m. 

 

Az engedélyezési tervdokumentációhoz készült előméretezés a gravitációs és a 

meteorológiai terhek vonatkozó MSz EN szabványok szerint számított értékei alapján, a 

szerkezeti elemek geometriai méreteinek meghatározására irányult. Az ellenőrzés során 

alkalmazandó szabványok: 

 - Eurocode: MSz EN 1990  A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

 - Eurocode 1 MSz EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások 

 - Eurocode 2 MSz EN 1992 Betonszerkezetek tervezése 

 - Eurocode 3 MSz EN 1993 Acélszerkezetek tervezése 

 - Eurocode 5 MSz EN 1995 Faszerkezetek tervezése 

 - Eurocode 6 MSz EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése 

 - Eurocode 7 MSz EN 1997 Geotechnikai tervezés 

 - Eurocode 8 MSz EN 1998 Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

 - MSz 4798-1   Beton 

Jelen tervdokumentáció az építési engedélyezési eljáráshoz készült. A 

kivitelezéshez részletes statikai kiviteli tervek szükségesek! 
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2.) Külső burkolatok 

 Az épület tetejét lefedő 15,90°-os lejtésű tető héjazata álló korcolt lemezfedés, 

hézagos deszkázatra rögzítve. 

A trapézlemezt a LINDAB STRUCTURAL DESIGNER szoftverrel méreteztem. 

Az építmény É-i részén egy szociális blokk kerül kialakításra, az acél pillérek 

között hőszigetelés, OSB lappal fedett, melyet a pillérek közti acélvázra rögzítünk. 

 

3.) Szaruzat 

 A deszkázatot a tető lejtésirányában álló 10/15 keresztmetszetű fa tartók 

alkotják. A fesztávolságuk ~3,00-4,00 m, tengelytávolságuk: ~85-95 cm. 

 

4.) Szelemenek 

 A tetőlejtésben álló szaruzatot vízszintes acél szelemenek tartják. A 

szelemenek fesztávolsága megegyezik a főtartó keretek raszter távolságával (5,26 

m). A szelemenek acél anyagúak, hidegen hajlított U szelvényből készülnek. 

  

5.) Főtartók: 

A csarnok fő tartószerkezete 4 db főtartó keretből áll. A keretek kiosztása a 

rasztereket követi. 

− négyhajós acél acél keretszerkezet, nyomatékbíró keretsarokkal. 

− Nyílásközei: 7,00-7,00-7,00-2,95 m 

− A főtartó oszlopai és gerendái melegen hengerelt IPE szelvényből készülnek. 

− A keretek NF csavaros keretsarokkal (helyszíni szerelésű) kapcsolattal 

készülnek.  

− Javasoljuk a szerkezetet tűzi horganyzott kivitelben kialakítani. 

− A keretoszlopok és a pontalapok kapcsolata csuklós kialakítású. 

− A szelvények anyagminősége S235. 
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6.) Merevítések 

A merevítőrendszer a vállgerendák, szélrács és a hosszkötés együtteséből áll. 

A tetősíkban szélrács merevítés elhelyezése szükséges. A szélrács húzott 

pótátlós rendszerű, ɸ16 köracélból készül. 

A függőleges síkú acél András keresztek készülnek a 2,95 m fesztávolságú 

szociális rész oldalfalaiban és a keretekre merőleges falakban is az ábrán látható 

helyeken (X). A hosszkötés húzott pótátlós rendszerű, ɸ16 köracélból készül. 

A keretek sarkainál a keretekre merőleges irányban 80x80x3 hidegen hajlított 

zártszelvényű vállgerenda elhelyezése szükséges. 

A merevítés anyagminősége S235. 
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7.) Alapozás 

A tovább tervezéshez talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges. 

A padlószint +-0,00 építész terv szerint. 

Az alapozási sík a termett talajban a réteg esetleges lejtésének megfelelően 

minimum 20 cm mélyen beágyazva. Alapozni csak háborítatlan, teherbíró, termett 

talajra szabad. A felszíni vizek elvezetéséről az építés ideje alatt és után 

gondoskodni kell. A munkagödör kiemelése után az alaptesteket azonnal be kell 

betonozni! 

Az épület alatt 15 cm vastag ipari padló készül. Az aljzat alatt 30 cm vastag 

Tr=95 %-ra tömörített zúzottkő ágyazatot kell készíteni. A padozat alatt humuszos 

talaj nem maradhat, ezért a humusz helyét jól tömöríthető talajjal ki kell cserélni. 

Javasolt a földmunka utolsó 25 cm-ét közvetlenül az ágyazatépítések (betonozások) 

előtt kiemelni. 

 

8.) Anyagminőségek 

Szerelőbeton:    C8/10-16 -XN(H) -F1 

Tömbalap:    C16/20-32 -X0b(H) -F2 

Vasalt aljzat:    C25/30-24 -XC2-F3 

Betonacél:     B 500A (B.60.50.) 

Acélszerkezetek:   S235 JR 
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