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Polgár László 
MABESZ  (Magyar Betonelemgyártó Szövetség) elnöke 
 
 

Az előre gyártott vasbeton teherhordó vázszerkezetek ismertetői 
 
 
 
    Magyarországon az 1950-1975 közötti években több könyv is megjelent az előre gyártott 
vasbeton vázakról. Az első nagyobb támadás talán a „könnyűszerkezetes kormányprogram” 
során érte a vasbeton vázakat 
    Az 1979-ben megrendezett  IV Tartószerkezeti – II Előregyártási Konferencia volt az 
utolsó nagyobb rendezvény a témában, a rendszerváltás előtt. Ezen a konferencián Dr Lőke 
Endre tartott egy kiváló összefoglaló előadást az akkori magyarországi előregyártásról, 
valamint kitűnt az előadások sorából a német Schmahlhofer előadása a német előregyártásról. 
   Jellemző, hogy 2006-ban melyek a BME-n a javasolt könyvek a témában: 
  -  Mokk László: Helyszíni Előregyártás    1955 
  -  Balázs-Fogarasi: Vasbeton elemek kapcsolatai  1977 
  -  Dr. Ing. Tihamér Koncz: Handbuch der Fertigteil Bauweise     1967 
 
  A magyar nyelvű újabb szakkönyvekből említést érdemelnek a Beton Évkönyvek: 
  -  Beton Évkönyv 1998 
  -  Beton Évkönyv  2000 
  -  Beton Évkönyv  2002 
  -  Beton Évkönyv  2005 
 
A jelenleg legtöbbet használt külföldi szakkönyvek az előregyártott vasbeton szerkezetek témában: 
 

  

 

Hallen aus Beton-Fertigteilen. Handbuch 
für Beton-, Stahlbeton- und 
Spannbetonbau von O Schmalhofer  
aus der Reihe Handbuch für Beton-, Stahlbeton- 
und Spannbetonbau  
erschienen bei Ernst & Sohn, 1995 
 
Oszkar Schmalhofer tartotta az emlékezetes 
előadását Budapesten 1979-ben 

 

EUR 119,00  

       

 
     
Steinle/Hahn:  Bauen mit Betonfertigteilen im Hochbau       Beton Kalender 1995/II  459 
oldaltól 
 
Vállalati katalógusok 
Az INTERNET korszak előtt a vállalatok nyomtatott katalógusokat adtak ki termékeikről. A 
60-as, 70-es években a típus szerkezeteket erőltették a szovjet mintának megfelelően 
Magyarországon is. Ez odáig ment, hogy egyes elemekről még szabványt is készítettek. 
A 70-es években jöttek divatba az építési rendszerek. Ilyenek voltak: 
- 31sz. ÁÉV 18 és 24m-es rövid főtartós típus szerkezete 
-  BVM-TIP 



 2

- BVM-ÉLVÁZ 
- BORSODVÁZ 
- HAJDÚVÁZ 
És így tovább. Sajnos, ezen vázrendszerek annyira beívódtak a köztudatba, hogy gyakorlati 
megszűnésük után (ca. 1990-1992 között szűntek meg ezek a vázak, tehát a rendszerváltással 
egy időben) 15 évvel is szerepelnek a főiskolák, egyetemek tananyagában. 
 
A nyugati világban már a 80-as években olyan erősek voltak a civil szervezetek, hogy 
kiadhatták az egyes gyártóktól független ajánlásaikat. Magyarországon csak a rendszerváltás 
után éledtek újra a politikától független szakmai civil szervezetek, így 2004-ig a MÉASZ 
Beton Tagozata, majd 2005-től a Magyar Betonelemgyártó Szövetség     www.mabesz.org 
 
Ma már gyakorlatilag az INTERNET a legfontosabb tájékoztató médium, a MABESZ 
tagvállalatok is az INTERNET-en keresztül adnak tájékoztatást. Nem beszélhetünk az egyes 
gyártókhoz tartozó építési rendszerekről, az egyes gyártók gyártmányai alig különböznek 
egymástól. A közös tájékoztatások megtalálhatók a www.mabesz.org honlapon.  
 
A külföldi szakmai civil szervezetek honlapjain még több tájékoztatás szerepel, és ma már 
alig különböznek a hazai vázak a külföldiektől. 
 
www.fdb-fertigteilbau.de    a német előregyártási szövetség honlapján pl. 
 
 http://www.fdb-fertigteilbau.de/files/did_14.pdf      a csarnoképítés „tananyaga” 
 

 
20 dián a csarnok építés 
 
http://www.fdb-fertigteilbau.de/files/did_15.pdf 
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A többszintes vázakról 27 dia 
 
Ezen kívül természetesen részletes ismertetők is találhatók a honlapjukon. 
 
Az európai előregyártási szövetség: 
 
www.bibm.org  
franciául, angolul és németül jelenik meg. Jelenleg még nincs a volt szocialista országok 
szakmai civil szervezetei közül tagja a szervezetnek. 
 
Hozzánk, magyarokhoz talán legközelebb áll az osztrák szövetség: 
 
www.voeb.org 
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Előregyártás az Interneten 
 
www.mabesz.org 
a Magyar Betonelemgyártó Szövetség honlapja 
és a magyar gyártók elérhetőségei, közvetlenül elérhetők a magyar beton és vasbeton 
elemgyártó cégek honlapjai.  
 
www.asa.hu 
az asa Építőipari Kft honlapja, magyar-német-angol-orosz nyelveken, nagyon bőséges fotó, 
rajz, cikk, tanulmány és diploma munka anyagokkal 
 
Oktatás 
 
A mai magyar oktatásban az előre gyártott vasbeton szerkezetek alig szerepelnek. Ebben talán 
a MABESZ is hibás, nem adtunk elég ösztönzést az oktatóknak. Az is közre játszik ebben, 
hogy az oktatók között nem találunk olyanokat, akik az előre gyártásban tevékenykedtek 
volna. 
 
http://www.sze.hu/~tothz/EL%f6REGYaRTOTT_SZERKEZETek_okt_seg.doc 
 
Szechenyi István egyetem Győr 
Tóth Zoltán oktatási anyaga 18 oldal szöveg, mintegy 25 évvel ezelőtti gyártási kultúrát 
ismertet 
http://www.sze.hu/~tothz/abrak/ 
a szöveghez az ábraanyag, mintegy 30-40 évvel korábbi gyártási kultúrákról 
 
http://www.met.bme.hu/IPARI/webseged.htm 
BME Építész Kar Ipari és Mezőgazdasági Épületek Tanszék diái (ca. 25 évvel ezelőtti 
anyagok) 
www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech.htm   a Kivitelezési Tanszék tananyaga, igen jó anyag, 
feltétlenül megtekintendő 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_2.pdf   Szerkezeti elemek megfogása 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_3.pdf   Emelési segédszerkezetek 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_4.pdf   Szerkezetek szállítása 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_5.pdf   Szerkezetek szerelésének sorrendje 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_6.pdf    Szerkezetek tárolása 
http://www.ekt.bme.hu/SzerTech/Szertech_7.pdf    Szerkezetek szerelése 
 
 
http://www.uni-stuttgart.de/ilek/Lehre/FT-Vorlesung-(1)-Einf%fchrung.pdf 
A stuttgarti Institut für Leichtbau oktatási anyagai az Interneten, közöttük az előregyártás is 
(Emil Mörsch, Fritz Leonhardt, Jörg Schlaich, Frei Otto tanszékeik folytatása, Dr Werner 
Sobek tanszéke) 
62 dia    (a korábbi mintegy 300 oldalnyi anyagot levették), előregyártott szerkezetekről, 
kevés szöveg, sok kép 
A tanszék honlapjáról letölthető oktatási anyag ca. 500 oldal, a teljes vasbeton építés anyagát 
tartalmazza, sok egyéb mellett (mint pl. üvegszerkezetek, kötélszerkezetek, stb.) 
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Szövetségek 
 
http://www.betoninfo.de/ 
a német betonelemgyártó szövetség honlapja 
 
http://www.slg-betonprodukte.de/ 
utak, terep, környezet   elemgyártás 
 
http://www.fbsrohre.de/index_ohne.php 
beton csövek 
 
http://www.fdb-fertigteilbau.de/ 
tartó szerkezetek, egyedi teherhordó vázak, típus födémelemek. A letölthető oktatási anyag a 
jelenlegi magyar előregyártott vázaktól alig mutat eltérést. 
 
http://www.fdb-fertigteilbau.de/files/did_14.pdf 
20 db dia csarnokszerkezetekről 
http://www.fdb-fertigteilbau.de/files/did_15.pdf 
29 dia a többszintes vázakról 
http://www.bdb-klaeranlagen.de/ 
kis tisztító betonaknák 
http://www.bdb-betongitter.de/ 
zsaluzó panelok rácsos betonacél vázzal, falakhoz paketok 
 
http://www.voeb.com 
osztrák beton elemgyártó szövetség 
 
www.febe.be 
a belga előregyártó szövetség honlapja. 
Az előregyártás teljes tananyaga letölthető: 
http://www.febe.be/Febenew/Templates/publications.htm 
mintegy 45 MB anyag, amiből 10 fejezet közvetlen tananyag, továbbá 10 Power Point előadás 
 
http://www.bibm.org 
 
európai előregyártó szövetség honlapja angolul, franciául és németül  
 
http://www.bft-online.info/ 
Beton und Fertigteiltechnik folyóirat honlapja (német-angol)  
 
www.betontage.de 
A baden-würtembergi előre gyártó szövetség külön honlapot nyitott az évenként megrendezett 
ulmi előregyártási konferenciáknak. Ez a legrangosabb konferencia ezen a területen, amit 
mutat az évenkénti mintegy 1200 résztvevő is. 2006-ban már az 50-ik jubíleumi 
konferenciájukat rendezik február 15-18 között. Magyarországról évente ca. 10 fő látogatója 
van a konferenciának. 
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Szabványok 
 
www.mszt.hu 
www.eurocode.at 
www.eurocode-online.de 
http://www.eurocodes.co.uk/ 
Az osztrák, német, angol szabványügyi testületek a fontosságra tekintettel külön honlapot 
nyitottak az Eurocode tartószerkezetek méretezési szabványai bevezetési folyamatáról. 
Minden hónap elsején aktualizálják az éppen megjelent újdonságokkal, újabb EN szabványok 
ismertetésével a lapot. 
 
www.cenorm.be 
 
A CEN hivatalos honlapja adja a legaktuálisabb információkat az EU szabványosítás 
helyzetéről. 
 
Cégek honlapjai 
www.consolis.com 
http://www.consolis.com/index.php?mid=112    itt lehet az egyes gyártmánytípusokra 
rámenni 
http://www.consolis.com/beams 
 
www.ergon.pl        a belga cég lengyelországi leányvállalata 
 
 
 
A teherhordó vázak ismertetése 
 
A teherhordó vázak és az öltöztetésük összefüggései 
 
A teherhordó vázak fő elemei: 
- pillérek 
- gerendák 
- szelemenek 
Ezen elemek közül a tetőn a szelemenek, a homlokzatokon a pillérek vannak közvetlen 
kapcsolatban az öltöztetéssel, azaz a homlokzattal és tető héjazattal.  
 
Jelenleg mindkét esetben a 6,0m körüli pillérosztás ill. szelemen osztás tűnik az öltöztetések 
számára a legkedvezőbbnek, de ezt nem szabad axiómának tekinteni, mivel állandöan 
változnak a beépíthető anyagok. A tetők esetében ezen kívül a tetőlejtéseknek van 
meghatározó szerepük. 
A párhuzamos övű tetőszelemenek lejtésben elhelyezése esetében a lejtés gyakorlatilag 
tetszőleges. Más a helyzet az úgynevezett szegmens tartók esetében. Ezeknél a gyakori sablon 
átalakítás elkerülése végett a gyártók néhány lejtés %-ot favorizálnak. 
Ma Magyarországon leggyakoribbak a szegmens tartók esetében a 3%-os lejtésűek. 
 
 
A rendszerváltás előtti előre gyártott vasbeton vázak döntően a típus gyártmányok 
alkalmazásából álltak. Ma már olyan nagy mértékben az építtetői igények dominálnak, hogy a 
gyártók nem erőltetik a típus szerkezeti elemek alkalmazását, igyekeznek gyártási 
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rendszereiket minél rugalmasabbá tenni. Ez azt is jelenti, hogy ma már nem beszélhetünk 
BVM-TIP és hasonló szerkezetekről. Az előre gyártott vasbeton vázakat mindig az 
igényekhez igazodva ajánlják meg a gyártók. A legegyszerűbb egy konkrét példán bemutatni 
a tervezési folyamatot. Ezen konkrét példa nem egy konkrét gyártó valamely gyártmányára 
vonatkozik. Sokkal inkább azt kívánja bemutatni, hogyan alakulnak a folyamatok, milyen 
jellemző döntéseket kell hozni a szereplőknek, hogy közeledjenek az optimális 
megoldásokhoz. Ha mégsem az itt bemutatott változat lesz az optimális egy konkrét épület 
esetében, az valószínűleg az adott üzem más felkészültsége miatt lesz. 
 
Legyen az építtetői igény egy 10*24m pillérállású csarnok, 8m belmagassággal. Az építtető 
rendszerint egy építész irodát keres meg, majd az építész vagy maga tervezi a szerkezetet is, 
vagy keres maga mellé egy statikus partnert is. Bárhogyan is történik (most nem foglalkozva a 
tervezői jogosultságokkal), ha valamelyest sikerült megfogalmazni az építtetői igényeket, 
előbb vagy utóbb a gyártók a maguk gyártási lehetőségeinek az ismeretében adják meg a 
konkrét ajánlataikat az általuk optimálisnak tartott műszaki megoldásokkal. 
 
  A gyártók ilyenkor rendszerint maguk végzik el a statikai elemzéseket. A tervezés ezen 
kezdetekor még sok adat ismeretlen, így feltételezéseket kell tennünk. Az építtető még nem 
tudja, milyen szerkezeti magasságokkal számolhat, melyik szerkezeti elem alsó síkja a 
meghatározó, stb., így egyszerűbb,ha magunk vesszük fel a kiindulási adatokat, melyeket 
majd az építtető ellenőriz. 
  Jelen esetben a feltételezéseink: 

- a  +8,00 m a szerkezet felső síkjára vonatkozik, a homlokzatoknál 
- a tetőn a meteorológiai (hó) terheken kívül a tető héjalások  0,5 kN/m2 állandó 

terhelést, valamint 0,5 kN/m2 függesztett szintén állandó terhelés hat (épületgépészet) 
- a tetőhéjalás többtámaszú tartón keresztül hat a szerkezetre, így az alátámasztó 

szerkezetnél a többtámaszúság miatt az egyes tartókra többletterhek jutnak (1,15-1,25 
közötti szorzó, mivel még nem ismerjük a héjazatot, itt 1,25 szorzóval számolunk) 

Megjegyzés: a tetők esetében a szabványok nem írnak elő minimálisan figyelembe veendő 
terheket, mivel ez az üzemi adottságoktól függ. A gyakorlatban ez meglehetősen sok gondot 
okoz, mivel építményeink üzemeltetése egyre sűrűbb időközökben változik (mintegy öt 
évenként), a technológiák változása miatt sokszor újabb terheket kívánnak a szerkezetre 
felhordani. A 0,5 kN/m2 minimálisan figyelembe veendő terhelés még kevésnek is tűnhet, 
indokolt lehetne   0,75 kN/m2 minimális terhelés előírása a hóterhen és a héjjazatok terhén 
felül. 
 
A tervezés indítása 
 
 Ennél a csarnoknál kiindulási adatként tekinthetjük a szelemenek 5,0 m-kénti kiosztását. 
Miután itt aránylag kis terhelésű, nagy fesztávolságú kéttámaszú feszített tartóról van szó 
(feszítés nélkül nem is érdemes próbálkozni, lágyvasas tartó biztosan nem adna versenyképes 
megoldást), próbálkozhatunk h= l/18-l/20 magasság felvétellel. Pl. l/20 esetén, C 40/50 
betonminőséggel már lehet próbálkozni. Feltételezhető, hogy legkedvezőbb a T 
keresztmetszet. 
Első a terhelés meghatározása, a tartó önsúlya nélkül (hiszen magát a tartót többször 
változtatjuk, amikor az optimumot keressük 
 Q=0,8*5,0*1,25=    5,00 kN/m       változó teher 
 G=1,0*5,0*1,25=    6,25 kN/m       állandó teher 
                               --------------- 
                                11,25 kN/m terhelésű a gerenda 
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A gépi  számításoknál ezek a karakterisztikus terhelési értékek a bemenő adatok, a gép 
automatikusan számol a biztonsági tényezőkkel, attól függően, hogy változó vagy állandó 
terhelésekről van-e szó. 
Kiindulási adat még a betonminőség     C40/50 
                                    betonacél minőség   S500 
                                   feszítő pászma   1570/1770 
                                   quazi állandó teherrész    Ψ2 
Miután a gép szorgalmasan számol, de ma még nem tud gondolkodni, a tervezés 
legizgalmasabb és legnehezebb feladata a keresztmetszet meghatározása, a feszítési fok 
meghatározása, a vasalás előzetes megadása. Ehhez a tartó előméretezését kell elvégeznünk. 
1 lépés: az igénybevételek számítási értékeinek meghatározása: 
   Q Sd =  Qk * 1,5 =5,0*1,5 =  7,50 kN/m 
   GSd =    Gk * 1,35=6,25*1,35=  8,44 kN/m 
 15,94 kN/m 
 
 MSd = 15,94 × 242 = 1148 kNm 
  8 
 
Megjegyzés: az MSd1 a tartó önsúlya nélküli nyomaték számítási értéke. Ez a tartó 
keresztmetszetétől független érték, tehát érdemes a tartó önsúlyától függetlenül számolni, ezt 
kell a tartónak hordania (és természetesen saját magát is). 
Kiindulásként felvett tartó keresztmetszet: 
 
Ez a tartókeresztmetszet már a gyakorlatban az elemgyártóknál járatos keresztmetszet, az 
egyes részméretek külön megvilágosítást érdemelnek. 
Felső öv szélessége: 
Minimális méret, hogy eleve ne kelljen kifordulási problémával számolni Bmin= l/50= 2400/50 
= 48 cm tehát innen az 50 cm. 
Gerinc szélesség: minimumra törekszünk. A típus gerincszélességek a tűzállósági 
követelményekből adódnak: 
A tűzállóság egyre inkább előtérbe kerül, az élet- és vagyonbiztonság fokozott védelméért. 
A még ma is érvényben lévő régi MSZ szabványok teljes mértékben elavultak, nem sok 
közük van a vasbeton szerkezetek tényleges tűzállóságához (csak a betontakarást írják elő, 
holott mint az izotermákból is látható, döntő jelentősége annak van, hogyan melegszenek fel a 
tartó belső tartományai tűz esetén, milyen mértékben lágyulnak ki az acélbetétek. 
Az MSZ EN 1992-1-2  szerint az izotermák alapján meghatározhatjuk a szabványos, pl. 1 órai 
időtartamú tűz esetén az egyes acélbetétek hőmérsékletét, ez alapján a szilárdság 
csökkenéseket, és elvégezhetjük a meleg méretezést. Miután az új méretezési programokban 
már rendszerint bennük van ez a meleg méretezési folyamat, így rendszerint a számítógép 
elvégzi ezt a fáradságos műveletet, nekünk csak az eredményt kell ellenőriznünk. Az MSZ 
EN 1992-1-2 szabványból következik, hogy önmagában a tartónak nincs jellemző tűzállósága, 
mivel a tűzállóság egy adott vasalású tartó esetében a terheléstől is függ! 
Ennek megfelelően különösen a sarkok közelébe nem ajánlatos feszítő pászmát helyezni. A 
közölt pászmaelrendezések mellett a pászmát alulról 8 cm, oldalról 5 cm beton védi a 
felmelegedéstől, tehát ezek a pászmaelrendezések követik az izotermák támasztotta 
követelményeket (részletesen a tűzállóság előadásában). 
 
Próbálkozzunk tehát a felvett keresztmetszettel: 
Ab= 0,5 × 1,20 – 0,36 × 1,065 = 0,217 m2 
G= 0,217 × 25 = 5,425 Tömeg: 0,5425 × 24 = 13 tonna 
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GSd= 5,425 × 1,35 = 7,32 
MSd2 = 7,32 × 242 = 527 kNm 
 8 
MSd1 +MSd2 = 1148 + 527 = 1675 kNm 
 
Közelítő méretezés 
 
Apszüks=1675         =12 db      (a belső kert közelítőleg 1,0m-re felvéve. Ha a számítógéppel  
               1,0*138,5                     számolunk, elég a közelítő méretezést elvégezni.) 
 
Azaz közelítőleg 12 db Ap1=100mm2 keresztmetszetű feszítő pászma, vagy mivel 1 db 100 
mm2 keresztmetszetű feszítő pászma húzóerő felvétele közelítőleg 1 db átm. 20 B60.50 
betonacél húzóerő felvételével egyenlő 3,14*43,5=136,6=138,5 kN így elképzelhető, hogy a 
tartó közelítőleg 2 átm 20+10 Fp100 vasalással megoldható (itt a belső kart 1,0m-re durva 
becsléssel vettük fel). 
Belső kar ellenőrzése: 
 
Xb=12*138,5 =12,45 cm 
      50*2,67 
 
Ami a 12 cm övmagasság és 3 db kiékelés mellett azt jelenti, hogy közelítőleg belefér a 
nyomott betonöv a felső övbe. Miután úgyis kell felső vasalás, ezt érdemes figyelembe venni, 
azaz 4 db átm. 16-ot helyezünk a felső övbe. 
 
Megjegyzés: kérdés lehet, miért számoltunk l=24 m-rel. Lehetne pontosítani a számítást, a 
felfekvés részleteinek megtervezése után meghatározható a saru (alátét lemez) mérete, majd 
ezután az elméleti fesztáv, valamint a mértékadó fesztáv a toleranciák figyelembe vételével. 
Ez a pontoskodás a tartó kialakítása szempontjából felesleges és csak eltereli a figyelmet a 
fontosabb részekről. 
 
Elemzések: a gépi számításból leolvasható, hogy az első közelítésben felvett vasalás kevés, 
még 2 db átm. 12 betonacél elhelyezése szükséges az első övben, így azt pótolva 
megismételjük a gépi számítást: 
 
2 átm. 12 e6 z10 –el 
 
Így már MRd láthatóan nagyobb, mint MSd, tehát a tartó megfelel. 
A tartó lehajlása is kedvezőnek mondható, 2,9 cm azaz 2400/2,9=827 azaz l/827<l/250. 
A nyírási problémák ilyen tartóknál nem jellemzőek,  VSd=278<VRd2=734 kN; ez várható volt, 
mivel kis terhelésű karcsú tartóról van szó. 
 
Előnyösebb lehet a C 50/60 beton alkalmazása. Előre gyártott vasbeton gerendák esetében a 
24 órás gyártási ciklusok biztosítása meghatározó lehet. 8 óra gyártás, 16 óra beton szilárdulás 
a feszítő erő ráengedéséig. Ekkor a beton szilárdság legalább C 35/45 legyen, emiatt 
különösen indokolt lehet a magasabb szilárdság. Ez esetben kisebb felhajlás-lehajlás szórással 
kell számolni, a magasabb péptartalom miatt szebb lesz a felület, értékesebb lesz a gerenda (a 
vevő ugyan nehezen ismeri fel azonnal az ilyen finomságokat, de hosszabb távon megéri a 
magasabb minőségi színvonal). 
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Kérdés ezek után, milyen más, esetleg kedvezőbb variációk lehetnek, illetve mivel oktatásról 
van szó, be kell mutatni az elképzelhető megoldásokat is. Lehetne törekvés a minimális 
tömegre, minimális szerkezeti magasságra: 
 
  C50/60 
   
2ø16  e 37  Z-4  Ab = 0,45×1,0 - 0,39×0,72 = 0,1692 m2 
2ø16  e 37  Z-11   
  (az indulásnál felvett T km. 0,217 m2 volt, 
  azaz most 
  az előbbi 78 %- a a km. területnek.) 
   
  g = 0,1692×25 = 4,23 kN/m 
  gSd = 4,23×1,35 = 5,71 kN/m 
   
  MEd2 = 5,71×242 = 411 kNm 
   8 
5Fp100  e 4  Z-8  MEd1 =     1148 kNm 
7Fp100  e 4  Z-4      1559 kNm 
2ø20  e 36  Z-4  Apszüks ≅       1559      ≅ 14 db 
   0,8×138,5 
 
Mint látható, műszakilag ez is megfelelő megoldást eredményez.  
Ezek a csúcsokat „döngető” megoldások, magas színvonalú gyártó esetén lehetséges 
megoldások. Nézzük meg, mi történik egy kevésbé felkészült tervező esetén a tartóval: 
 
 
  Ab = 0,5×1,30 – 0,32×1,085 = 0,3028 m2 
  

  39,5 %-kal nagyobb tömeg, mint az etalon 
  tartó. 

  
  g =  7,57 kN/m 
  gSd = 10,22 kN/m 
  
  MEd2 = 5,71×242 = 411 kNm 
   8 
3 x 3Fp100  e 4  Z-16  
 Z-12 Í  MEd1 =     1148 kNm 
 Z-8       1884 kNm 
3ø20  e 4  Z-4  
   Apszüks =       1884      = 12,36 db 
   1,1×138,5 
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Ez is egy elfogadható megoldás. Kérdés, hogyan viszonyul az ára a teljesítményhez. 
 
 qk = 5,0 kN/m 
 gk = 6,25 kN/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab : 0,3028 m2 0,2166 m2  0,1692 m2  
 
Tömeg: 18,2 t 13,0 t 10,2 t 
 
MEd 1884 kNm 1675 kNm 1559 kNm 
 
MEd1/ MEd 39 % 31,5 % 26,4 % 
 
Ár, beépítve 910 000 Ft 715 000 Ft 765 000 Ft 
 (50 000 Ft/t) (55 000 Ft/t) (75 000 Ft/t) 
 7 583 Ft/ m2 5958 Ft/m2                                            6375 Ft/m2 
 
Érdekes lehet a régi MSZ szabvánnyal az összehasonlítás: 
 
QN=5,0×1,4  =7,0 kN/m   tartóönsúly: gN=5,425×1,2=6,51 
GN=6,25×1,2=7,5 kN/m 
                       14,5 kN/m 
 
MM1=14,5×242 =   1044 kNm 
                8 
MM2=6,51×242 =     469 kNm 

8 1513 kNm 
 
Apszüks. =  1513         = 11,4 db 
                   1,0×133 
 
Xb= 11,4×133 = 11,25 cm 
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        50×2,6 
 
Az MSZ szerint a nyomott öv magassága  11,25 = 0,904   90,4%-a az EC2 szerintinek! 
                                                                    12,45 
 
 MH = (6,28×42 + 8×133) ×1,024 = 1360 kNm 
  
 4,52×42×1,024 =                              195   kNm 
                                 1555  kNm 
 megfelel. 
  
 4ø12 
  
 EC2 S500 egyenért. MSZ S500 egyenért. 
  

 10Fp100 31,4 8Fp100 25,12 
 2ø20 6,28 2ø20 6,28 
 2ø12   2,26   4ø12   4,52   
8Fp100  39,94 cm2  35,92 cm2  
4ø12  
2ø20 35,92 = 89,9 
 39,94 
  11,2%-kal kellett több EC2 szerint. 
Főtartó    4100 
 
Mivel itt kéthajós, középről kifelé lejtő szelemenekkel megoldott csarnokról van szó, 
valószínűleg a középső tengelyben nincs korlátja a főtartó magasságnak, tehát érdemes 
viszonylag magas főtartót tervezni. 
 
 
 
 
 
MEd1 = 558×10 = 1395 kNm mint látható, először azt határozzuk meg, 
 8 mit kell teljesítenie a gerendáknak, önsúly 
  hordásán felül. 
Szóba jöhető főtartó alternatívák: 
 
 
 
 
 
 
 és így tovább. 
Ab:0,245 m2  0,188 m2  0,2034 m2  Árban  vélhetően az 50/100 a legolcsóbb, 
 4,72 t  tehát ezt nézzük részletesebben. 
 
MEd2 = 47,2×1,35×10 = 79,7 kNm Ap ≅       1475       = 13,3 db 
 8 0,8×138,5 
 ΣMEd = 1475 kNm 
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xb ≅ 13,3×138,5 = 13,8 cm > 12 cm nagyon kihasznált keresztmetszet. 
  
 
Tehát C40/50 esetén, és 1,20 m magassággal, már a szelemennel azonos lehet a főtartó 
keresztmetszete is: 
 
  Ab = 0,2166 m2  
2ø12  e 42  Z-4   
2ø12  e 42  Z-8  V = 10×0,2166 = 2,17 m3  
   
  Tömeg: 5,425 t 
   
C40/50  MEd2 = 54,3×1,35×10 = 91,6 kNm 
   8 
  MEd1 = 1395,0 kNm 
   ΣMEd = 1486,6 kNm 
2ø12  e 6  Z-10   
4 x 2 = 8 Fp100  Ap ≅     1486,6     ≅ 10,7 m2  
 e 4  Z-8,12,16,20  1,0×138,5 
2ø20  e 4  Z-4   
  xb = 10,7×138,5 = 11,1 cm < 12 cm 
  50×2,67 
z = 120 – 6 -12 = 102 cm 
 
MRd ≅ (8×138,5 + 6,28×43,5) ×1,02 = 1408 kNm 
 
 + 2ø12  e 6  Z-10 
 
MRd2ø12 = 2,26 x 43,5 x 1,02 =  100,4 kNm 
  1508,4 kNm > 1486,6 kNm 
 
így már biztosan megfelel, mehet a gépi számítás! 
 
 
 
Nyírás: 
 
VEd1=558=279kN 
            2 
VEd2=54,3×1,35 =  36,7 

2 315,7 kN 
 
Vcd ≅ 0,1×2,67×14×100 = 374 kN 
 
(feszített tartó, ha vesszük a nyomószilárdság tizedét, szorozva a „hasznos” keresztmetszettel, 
közelítőleg megkapjuk a nyírási acélbetét nélküli keresztmetszet nyíróerő felvevő 
képességét). 
 
Már most közelítőleg meghatározhatjuk a gerenda vasalását: 
Min. kengyel ca. 1,5 cm2/m; 2 φ6/25 → 2,26 cm2/m 
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 1. 2ø20 – 9,94 49 kg 
 

 3. 4ø12 – 9,94 35,3 kg 
 

 4. 6ø8 – 9,94 23,6 kg 
  107,9 kg 
 2. 6Fp100  
 

 5. 2Fp38 58,4 kg 
 

A gerendák: 2,17×45000 6. 49ø6 = 4,0 43,5 kg 
 107,90×180 
 43,50×230  ~ 150 000 Ft 
 58,40×400 (70 000 Ft / üzem) 
 
Most már megrajzolhatjuk a szerkezetet: 240 m2/pillér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 48×90 = 4320 m2  
  
 48,50×90,50 = 4389 
  ~4390 m2  
  
  
  
  
  
 t/db pillérek  
3100 38 5,8 
3200 10 6,5 359,2 t×55 000 = 19 756 000.- 
3300 12 6,15  137 500 Ft/m3  
4100 9 5,43 
4500 34 13,00 526,9 t×58 000 = 30 560 200.- 

} 

} 

} 
} 
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4600 16 2,25  145 000 Ft/m3  50 316 200.- 
 
 4390 11 462 Ft/m2 => 45,5 EUR/m2  
A táblázatból látható, hogy a homlokzati pillérek az egész csarnokon belül aránytalanul sokba 
kerülnek. Felvetődik a kérdés, lehetnének ezek a pillérek kisebb keresztmetszetűek? 
Természetesen lehetnek, és így áttérünk a pillérekre. 
 
Érdemes először a csomópontokat megtervezni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideális megoldásnak látszik: 
 
  
 C 40/50, 
 Ezzel indíthatunk egy gépi 
 számítást. 
  
  
  
ΣAS = 19,63 cm2  ΣAS = 32,2 cm2 
 (ø25/sarok) (1ø25 + 1ø20 sarkonként) 
 
Most nézzük meg, milyen lehet a csarnok, ha a legkisebb magasság az igény. 
A tetőszelemenekhez próbálkozhatunk I keresztmetszettel, ezzel kaphatjuk a legkisebb 
magasságot, itt pl. l/h=30 esetén már nagyon karcsú gerendáról van szó:  
 
2ø20  e 42  Z-4  Ab= 0,5×0,8 – 0,4×0,51 = 0,196 m2  
   
  4,9 kN/m 
C 50/60 beton   
  Tömeg: 11,76 tonna 
   
9Fp100  e 4  Z-8  (a T 50/120 tömege 13 tonna volt) 
4Fp100  e 8  Z-4   
5ø20  e 8  Z-4   
   
   
 
MEd1= 1148,0 kNm  (korábbi T tartó számításából) 
MEd2=   476,3 kNm 
           1624,3 kNm 
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Xb=3×3,14×43,5+13×138,5=13,3 cm    z ≅ 80-6-6,65 = 67,35 
 
MRd ≅ 2×3,14×43,5×0,72 + (3×3,14×43,5+13×138,5)×0,673=1684,2 kNm >MEd =1624,3kNm 
 
VEd=15,94×12 + 117,6×1,35/2 = 270,7 kN  VRdmax≅0,25×3,33×10×0,9×70=524kN 
       Tehát biztosan elég a 10 cm gerincszél. 
 
Mint láttuk, 10×24 m pillérállás esetén a főtartó keresztmetszete azonos lehet a szelemenek 
keresztmetszetével. A lehetséges csarnok ezek után: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 csarnokfelületre jutó gerenda tömegek: 
10×48,40=484 m2 –en 
1 főtartó  4110    4,9   t 
4 szelemen 4510  47,04 t 
                            4×11,76 81,94 t  /484m2 →107,3 kg/m2 
      0,24 EUR/kg esetén 25,75 EUR/m2 
 
Hogyan alakul az ár? 
 

50/120 T l=24,00   50/80 I  l=24,00 
Beton C40/50 5,21 m3 22000 114620 C50/60 4,70 m3 25000 117500
Zsaluzat 70,8 m2 1200 84960  70,4 m2 1400 98560
Pászma 211 kg 400 84400  270 kg 400 108000
B60.50 443 kg 210 93030  746 kg 210 156660
Logisztika 5,21 m3 5000 26050  4,70 m3 5000 23500
   403060 77363Ft/m3 

/üzem 
  504220

Szállítás   50000    46000
szerelés   40000    39000
összesen   493060 94637Ft/m2   589220

          125 366 Ft/m2 

Az alacsony tartómagasság mintegy 20% többlet költséggel jár az esetünkben, azaz 
T keresztmetszetekkel a gerendák 7% tetőlejtés 45,5 EUR/m2 
I keresztmetszetekkel, minimális belmagassággal, 1,67% tetőlejtéssel 52,3 EUR/m2 

 Különbség 6,8 EUR/m2 

 Ca. 1730 Ft/m2 
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 2007 márciusban. 
A két tetőlejtés esetén eltérők a héjazatok. Kérdés, hogy az alacsonyabb csarnok esetében a 
drágább vasbeton váz, a drágább héjazat megtérül-e az alacsonyabb párkánymagasság, a 
homlokzatképzés költség megtakarítás, de leginkább az olcsóbb üzemelés által (ha pl. kisebb 
lehet a fűtési költség). 
Ha nem is jelentős mértékben, de a tetőgerendák kialakítása is kihatással van a pillérek 
méretezésére. Most a pillérek méretezését a 7% tetőlejtésű csarnokon mutatjuk be. 
A bemutatott gerendaszámítások részben rávilágítanak arra is, hogy miért nem érdemes az 
egyes gerendákra típusterveket kiadni. Ugyanaz a feladat nagyon sokféle keresztmetszetekkel 
megoldható. Az építészeti szempontok, épületgépészet, üzemelési szempontok, sok tényező 
határozza meg, mikor melyik változatot választjuk.  
 
Most már megrajzolhatjuk a szerkezetet: 240m2/pillér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 48×90 = 4320 m2  
  
 48,50×90,50 = 4389 
  ~4390 m2  
  
  
  
  
  
 t/db pillérek  
3100 38 5,8 
3200 10 6,5 359,2 t×55 000 = 19 756 000.- 
3300 12 6,15  137 500 Ft/m3  
4100 9 5,43 
4500 34 13,00 526,9 t×58 000 = 30 560 200.- 
4600 16 2,25  145 000 Ft/m3  50 316 200.- 
 
 4390 11 462 Ft/m2 => 45,5 EUR/m2  

} 
} 
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A táblázatból látható, hogy a homlokzati pillérek az egész csarnokon belül aránytalanul sokba 
kerülnek. Felvetődik a kérdés, lehetnének ezek a pillérek kisebb keresztmetszetűek? 
Természetesen lehetnek, és így áttérünk a pillérekre. 
Érdemes először a csomópontokat megtervezni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideális megoldásnak látszik. 
 
 
 
 
 
 C40/50 
 Ezzel indíthatunk egy gépi számítást. 
 
ΣAs=19,63 cm2 ΣAs=32,2 cm2 

(φ25/sarok) (1φ25+1φ20 sarnokként) 
 
Az előre gyártott, vasbeton elemekből összeszerelt csarnokvázak esetében többnyire elegendő 
a két főirányban (szélesség és hosszúság) mint síkbeli, összekapcsolt pilléreken elvégezni a 
vizsgálatokat, amennyiben a pillérek négyzet vagy közel négyzet keresztmetszetekkel 
készülnek. Az ilyen csarnokoknál rendszeresen felvetődik a dilatációs távolság kérdése, főleg 
azoknál, akik a régi MSZ 15020 szabványcsaládon nevelkedtek. 
A dilatációs távolságok gondos elemzése helyett sokan szinte axiómaként tekintették az MSZ 
15022 ajánlását vasbeton szerkezetekre: „pontosabb számítás hiányában ajánlatos 48-nél nem 
nagyobbra felvenni a diletációs egységeket. Aki erre hivatkozik, attól mint tervezőtől jobb 
eleve elzárkózni, hiszen a számítógépes világban eleve nem illik eltekinteni a pontosabb 
számítástól (nem véletlen, hogy az Euro-Code-okban ilyen már elképzelhetetlen, „pontosabb 
számítás hiányában”). 
De miért is hagyunk diletációs hézagokat? A két hosszváltozást okozó jelenség: 

- a beton zsugorodása 
- hőmérséklet változás 

magasépítési szerkezeteinkben, a hőszigetelt csarnokainkban (az épített csarnokok 95%-a 
hőszigetelt!) a hőmérséklet változás okozta hosszváltozások jóval kisebbek, mint a beton 
zsugorodásából adódó rövidülés: 
±20C° hőmérséklet változás egy 90 m hosszú csarnok esetében 45-45 m a középtengelytől, ±9 
mm hosszváltozást okoz. Egy monolit vasbeton lemez zsugorodásából 45 m-en már 18 mm 
rövidülés adódhat (szolíd 4% zsugorodással számolva!). 
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Egy előre gyártott vasbeton csarnok esetében az elemek beépítésekor a beton zsugorodásának 
legalább 50%-a már lezajlott, de inkább még több is. A kapcsolatok sohasem olyan merevek, 
hogy a kapcsolatoknál ne lennének kisebb mozgások (amíg hegesztett kapcsolatokat 
alkalmaztak, sok hiba adódott a merev kötések miatt! Ma már gyakorlatilag nem fordulhat 
elő, hogy hegesztett kötésekkel tegye egy tervező hibássá a szerkezetet! Az idősebbek még 
emlékeznek a körlevélre: a 9x9 m típuscsarnokok hegesztett kötéseit el kellett vágni, mert 
sorozatosak voltak a meghibásodások!) 
A karcsú pillérek esetében jóval több cm elmozdulásokkal számolunk, mint ami a 
hőmérséklet változásból vagy zsugorodásból adódik. Nagyon durván azt mondhatjuk, hogy 
egy előre gyártott csarnok….. esetében legalább a kétszeres lehet a diletációs hossz, mint 
monolitikus szerkezetnél. 
Ha a konkrét csarnokunkat tekintjük, célszerű egy 10 m széles keresztirányú sávot 
elemeznünk: 
2-2 db homlokzati pillér, valamint egy belső pillér dolgozik együtt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1,2,4,5 pilléreken 5×12 = 50 m2  
 
Q1 = 60×1,8 = 48 kN hóteher h1: széles homl. sávról: 5×0,7×0,8 = 2,8 kN/m 
G1 = 60×1,0 = 60 kN áll. teher  H1: túlnyúló parapetről 0,8×2,8 = 2,24 kN 
 +1/2-ed 65 kN 
 125 kN áll. teher 
 
2 pilléren 10×24 = 240 m2 tetőteher 
 
Q2 = 240×0,8 = 192 kN hóteher h2: szélszívás 
G2 = 240×1,0 = 240 kN áll. teher  h1/2 = 1,4 kN/m 
 +1 ger. 54,25 kN  H2 = H1/2 = 1,12 kN 
   2 szel. 260,00 kN 
 554,25 kN  áll. teher 
 
Megjegyzés a pillér számításhoz: 
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Lehetne még a tetőn a szélsurlódással is számolni. Az Eurocode disztingvál a különböző 
héjjazatok között, így pl. PVC vagy acél hullámlemezek esetében a borda irányában nem kell 
szélsurlódással számolni. 
Az összekapcsolt pillérek számítására ugyan legelterjedtebb az axis programmal számolás, 
mintha a vasbeton pillérek homogén rugalmas betonból készülnének. Karcsú pillérek esetében 
ez a számításmód gyakorlatilag sohasem megengedett, mivel a keresztmetszetek 
megrepednek, merevségük lecsökken. A mai korszerű programok már folyamatosan követik a 
keresztmetszetek merevség csökkenését, fokozatosan iterálva közelítenek a „végleges” 
állapothoz, amikor „beáll” a szerkezet. Itt most ezt követjük végig, ahogyan azt pl. az abacus 
program végzi. Ilyenkor előre meg kell adni a pillérekbe vélt vasalásokat, mivel az 
igénybevételeket jelentősen befolyásolva, melyik pillérbe milyen vasalást javaslunk.  
Vegyük fel itt a homlokzati pilléreket 40/50 cm keresztmetszetűre, a középsőket 50/50 cm 
keresztmetszetűre: 
 
Szélső pillérek  Belső pillérek 
 1ø25/sarok 2ø20/sarok 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣAs=25,13m2  ΣAs=25,13m2 
C30/37 beton  C30/37 beton 
 
Ezen feltevésekkel a szerkezetet a STUR programmal lefuttatva azt kapjuk, hogy az ilyen 
vasalás melletti szerkezetben az igénybevételekből számítva a szükséges vasalás   ……… 
illetve ……………cm2. Ez messze nem azt jelenti, hogy ennyi vasalással megfelelnének a 
pillérek, hanem csak azt láttatja az eredmény, hogy egy adott merevségű szerkezet esetében 
mennyi vasalás szükséges az igénybevételek felvételére. 
 
 
Ábra kb. 27. old. 
 
 
 
Könnyen belátható, a legnagyobb különbség MSZ-MSZENV kengyelmennyiségnél, ha 
magasabb a betonszilárdság, mert az MSZ min. vasmennyiség nem disztingvál sem 
acélminőséget, sem betonminőséget: 
 
TaH=0,5×0,25×35×62,5=273,4 kN < TM=288,75 kN 

min kengyel 3,5 cm2/m  → 2φ8/28 → 3,57 cm2/m 
 

THS=1,005/28×0,85×62,5×21=40,04 kN 
 
THf=0,25×3,2×35×62,5=1750 kN 
 
THb=(1-40,04/1750)×273,4=267,1 
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TH=267,1+40,04=307,2 kN > TM=288,75 kN 
 
MSZ ENV ferde vált. rácsrúd 
 
Nyom. ábra eltolás MSZ : h=62,5 cm 
 
MSZ ENV   0,5×z×cotg θ=62,5 cm 
 
   Ctg θ = 62,5/(0,5×45,2)=2,765 
ASW/s szüks = 320,4/(45,2×2,765×20,9)=0,1227 cm2/cm → 12,27cm2/cm 
             ø8/8 – 12,57 cm2/cm 
MSZ ENV/MSZ=12,27/3,5=3,5  három és félszeres! 
 
  Mint MSZ EN (jön)/MSZ=3,5! 
 
 
 
Megjegyzés az egész vasbeton kialakításokhoz: 
 
Ezen „segédlet” kidolgozásakor, 2007. májusban még nagyon átmenetinek tekinthető az 
időszak az MSZ 15020, MSZ 15021, MSZ 15022 szabványvilágról az MSZ EN 1990, MSZ 
EN 1991, MSZ EN 1992 szabványvilágra. Ezen példákat elsődlegesen már az új 
szabványvilágra dolgoztuk ki. Éppen ezen átmeneti időszak jellemzője, hogy még nem 
születtek meg azok a nemzeti konszenzusok, melyek az egységes magyarországi 
szabványalkalmazást biztosítanák. Éppen emiatt az itt közölt példák is tükrözik az 
átmeneti állapotot.   
    Az esetleges kérdésekre a     www.mabesz.org      weboldalon a „Mérnöki Tanácsadás” 
rovatunkban adunk választ. 
 
 
 
                                                                                             Polgár László 
                                              MABESZ    Magyar Betonelemgyártó Szövetség 


