
fémszerkezetek
2015. IV. évfolyam 1. szám

tervezés    gyártás    építés

Stadionok tartószerkezetei

   Nagyerdei Stadion

   Groupama Aréna

   Pancho Aréna faszerkezete

Rögzítéstechnika a csarnoképítésben

Különleges import csarnokszerkezetek

Szerelt homlokzatok napvédelme





FÉMSZERKEZETEK 2015, tavasz

FÉMSZERKEZETEK
TERVEZÉS-GYÁRTÁS-ÉPÍTÉS

MKE
A MAGYAR KÖNNYŰSZERKEZETES

EGYESÜLET ÉS AZ

ALUTA
ALUMÍNIUM ABLAK ÉS HOMLOKZAT

EGYESÜLET
KÖZÖS SZAKMAI HÍRLEVELE

IV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
2015. TAVASZ

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
ELNÖKE:

FEGYVERNEKY SÁNDOR

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
TAGJAI:

FILE MIKLÓS, DR. DUDÁS ANNAMÁRIA,
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, KRISTÓFI ÁKOS,

KOTORMÁN ISTVÁN,
DR. SEREGI GYÖRGY

FŐSZERKESZTŐ:
DR. CSIZMADIA LAJOS

SZERKESZTŐSÉG:
1119 BUDAPEST, CSORBAI UTCA 22/D.

TEL./FAX: +36 1 386 6008
MOBIL: +36 20 434 6699

MCSLAJOS@GMAIL.COM

WWW.KONNYUSZERK.HU
WWW.ALUTA.HU

TÖRDELÉS:
MÁLNÁSI-CSIZMADIA ÖRS

Borítón:
Groupama Aréna acélszerkezet

Tartalomjegyzék
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Emlékezés
Megrendülve tudatjuk kollegáinkkal és olvasóinkkal, hogy

dr. Seregi György

a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület alapító el-
nöke, tragikus hirtelenséggel és körülmények között
feleségével együtt elhunyt. Alábbi megemlékezé-
sünkben tekintünk vissza rendkívül értékes életút-
jára, pályájára, munkásságára.

Mérnöki pályáját 1950-56 között a Haditechnikai
Intézetben tudományos munkatársként kezdte.

1957-70-ig az Alumíniumipari Tervező és Kutató
Intézetben, mint fejlesztő-tervező mérnök, majd
mint főosztályvezető teherviselő alumíniumszer-
kezetek fejlesztését végzi a magasépítés területén.
Kidolgozza az anyagtakarékos lemezszerkezetű ön-
hordó dongahéjak családját 12-40 méter fesztávolsá-
gig. Ebből került továbbfejlesztésre az „Alu-donga”
építési rendszer. Nagy fesztávolságú változatából
épült a budapesti Komjádi uszoda 40 m fesztá-
vú szétnyitható alumínium tetőszerkezete, mely
egyedülálló a világon. Fix kiviteléből számos sport-
csarnok, fedett teniszstadion épült az országban
(Székesfehérvár, Ajka, Salgótarján, stb.).

1970-85 között a „Fémmunkás” Vállalat műszaki
vezérigazgatóhelyettese. Irányításával dolgozzák ki
és a székesfehérvári nyugati technológiával ellátott
gyárban gyártják az első hazai többfunkciójú nyí-
lászáró családot és a bordás rendszerű függönyfa-
lakat (SOPRON-típus) és az energiatakarékossági
program keretében a hőhídmentes nyílászáró- és
függönyfalrendszert a SOPRON-H-t, mely 1982-
ben BNV Nagydíjat kap. Budapesten és a régióban
több száz épület készül alumínium függönyfallal.
Irányításával Balkányban új gyárat építenek az

anyagtakarékos hideghengerlési technológia beve-
zetésére. Kifejlesztik az 1 mm vastag horganyzott
acélszalagból hengerléssel készülő nyílászáró csalá-
dot.

A teherviselő acélszerkezetek terén irányításával
kifejlesztik a könnyűszerkezetes FÉM-TIP csarnok-
építési rendszert. Ebből készült a 70-es, 80-as évek
legnagyobb volumenű csarnokexportja az Észak-
Afrikai országokba és a Szovjetunióba. Ezek gyár-
tására korszerű

gerendagyártó-sort építenek automata hegesztő-
gépekkel és CNC vezérlésű egységekkel a vállalat
kecskeméti gyárában.

Nyugalomba vonulása után 1986-96-ig ismét rajz-
tábla mögé ül és a Ferplan Kft.-nél, mint statikus
irányító tervező acél-alu üvegtetők, üvegfalak terve-
zését végzi. Az első hazai automata árnyékolással,
szellőzéssel és tűzvédelemmel ellátott üvegtetőt ter-
vezi a BB. Honvéd utcai székházába.

A BME Magasépítési, Acélszerkezeti és Építő-
anyagok Tanszékén részt vett az oktatásban.
A fém épületszerkezeteket hét szakkönyvben és

három évkönyvben dolgozza fel. A Margit híd tör-
ténetét bemutató könyvei 2010. és 2013. évben
jelennek meg.
Szakmai folyóiratokban több mint száz szakcik-

ket irt, konferenciákon számos előadást tartott.
Naplójegyzetei 2005-ben A mi Dunakanyarunk,

2007-ben a FESZÜLTSÉG, 2009-ben A FESZÜLT-
SÉG FOKOZÓDIK címen jelentek meg.

1997-2011 között a MÉASZ (Magyar Építőanyag-
ipari Szövetség) elnökségi tagja, az általa megszer-
vezett Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület elnöke,
2013-tól tiszteletbeli elnöke. Ez idő alatt 17 Fém-
szerkezeti Konferenciát szervezett.

1998-2007 között a MAGÉSZ Etikai Bizottságá-
nak elnöke.
A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara

Tartószerkezeti Tagozatának megalakulása óta tag-
ja. 2007 óta mérnök újságíró.
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Tudomány vagy művészet?
A debreceni nagyerdei stadion
tartószerkezeteinek harmóniája
Dezső Zsigmond HydraStat Mérnöki Iroda Kft.

Az elmúlt években egyértelművé vált az
igény, hogy a meglévő leromlott álla-
potú debreceni stadiont át kell építe-

ni, a rekonstrukció nyomán korszerű épüle-
tet kell létrehozni. Alapelvárás volt azonban,
hogy az új stadionnak nem csupán a futballt
kell kiszolgálnia, hanem a Nagyerdőbe pihen-
ni látogató városi polgároknak – szolgáltatá-
saival, rendezvényeivel – az év minden nap-
ján rendelkezésre kell állnia, így a környezeté-
be illeszkedő, többfunkciós, önfenntartó, kor-
szerű létesítményt kellett tervezni. Érthető
hát, hogy mindezekhez a stadionoknál szokat-
lan igényesség párosult, melyhez – a többnyi-
re látszó – tartószerkezeteknek is igazodniuk
kellett.

Mivel a mi mérnöki gyakorlatunkban a hidak, ma-
gasházak és stadionok tervezésénél kerül leginkább
előtérbe a magas szintű mérnöki alkotói folyamat,
így sikerült környezetemet és a döntéshozókat is meg-
győzni arról, hogy mikor használjuk fel és alkalmaz-
zuk a kutató és elemző laboratóriumok munkáját,
ha nem egy ilyen létesítmény tervezése során. Így
fordulhatott elő, hogy az áramlástechnikai vizsgála-
toktól az egyes újszerű megoldások és technológiák
egy az egyes modellkísérletein keresztül a próbater-
helésekig, mindent lehetőséget kihasználva sikerült
a megfelelő, de még gazdaságos szerkezeti megoldá-
sokat megtalálni.

Az előregyártott vasbeton szerkezetek és az acél-
szerkezeti elemek gyártása, szerelése a különös tér-
beli formák és a harmóniára való törekvés miatt is
komoly feladatnak tűnt. A kivitelezési feladat ne-
hézségét bizonyítja, hogy a kivitelezők fogadásokat
kötöttek: biztosan nem fog megvalósulni ez a terv.
Nos, a terv maradéktalanul megvalósult, mely az
esztétikai igényeket költséghatékonyan megvalósító,
kreatív csapatmunkának az eredménye.

Előkészı́tés, tervezési alapadatok

A konstruktőri munkát, a tervezést megelőző felké-
szülés három szakasza előzte meg. Elsőként a feladat
összeállítása, a stadionokra vonatkozó előírások és
követelmények összegyűjtése, a hazai és külföldi pél-
dák megismerése, elemzése történt.

Ezt követte a különböző önállóan megalkotott al-
ternatívák, tanulmányok, makettek készítése, mely
kellő anyagot biztosíthatott az eltérő kialakításo-
kat befolyásoló tényezők hatásainak megismerésé-
hez. Külön fázisként említeném meg a már konkrét
feladathoz felhasználható szerkezeti kialakítások és
részletek lehetőségeinek összegyűjtését és elemzését.

A stadion tervezését meghatározó legáltalánosabb
jellemzők:

UEFA besorolás: IV. kategória
Labdarúgó pálya mérete: 68×105 m
Nézőszám összesen: 20 020 fő
Beépített szintek alapterülete: 28 700 m2

Média ülőhelyek száma: 150 fő
Rádió, TV-kommentátori hely: 50 db
VIP-terület: 1 500 m2

SKY-boxok száma: 26 db

A Nagyerdei Stadion épületegyüttese alapvetően
két, egymással szorosan összefüggő, de két – egy-
mástól független – szerkezettel kialakított önálló
építményből áll. Ezek egyike maga stadion épülete,
míg a másik az őt körülölelő hídrendszer, illetve le-
vegőben vezetett járda. Ez utóbbi a nézők tömegét
a park szintjétől és természeti kincseitől távol tart-
va, a városi polgároknak lehetőséget biztosít arra is,
hogy a felszíntől elemelkedve, sétálva, a lombkoro-
nák szintjén szokatlan közelségből szemlélhessék a
Nagyerdő élővilágát.

A lebegő sétarendszer a vizuális élményen túl meg-
védi a futballmérkőzésekhez nem kapcsolódó szol-
gáltató egységeket – egyéb szabadidős tevékenysége-
ket kiszolgáló helyiségek közönségét – a meccsekre
érkező tömegtől. A mind vízszintesen, mind függő-
legesen hullámzó sétaút peremén kialakított 1 100
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1. ábra. A tervezett stadion látványterve

méter hosszúságú futópálya korszerű körülmények
között teszi lehetővé a tömegsport szerelmeseinek a
különleges élményű futást vagy kocogást. (1. ábra)
A magas-járda megépítésével a stadion épületének
szerkezetépítéséhez mérhető problémát kellett meg-
oldani, a 7 dilatációs egység, maximum 30,0 m-es
betonozási fázisaival, a 7,5 m körüli magasságával
és a speciális betontechnológia alkalmazásával, ívelt
és íves nyomvonalával.
A létesítménynek külső megnyitásain, kapcsola-

tain túl fontos része az aszimmetrikus lelátó, mely
a lehetőségeket kihasználva a maximális nézőszám
elérését biztosítja. Az egykaréjos lelátó-kialakítás a
funkcionális egyszerűségen túl a közösségi összetarto-
zás érzetét is erősíti. A könnyed szerkezeti és ésszerű
funkcionális kialakítás miatt a belső elrendezés vilá-
gos, könnyen átlátható és megérthető.

Konstruktőri munka

A jelentősebb méretű építmények, mérnöki műtár-
gyak esetén nekünk mérnököknek kéne átvenni az
alkotói felelősséget, irányító szerepet betöltve az
alkotói folyamat során. Természetesen mindezt az
építészek, formatervezők és tájépítészek közreműkö-
désével. Ehhez ilyen épületek szerkezeteinek létre-
hozásához azonban konstruktőrökre lenne szükség.
Oktatásunk, s gyakorlatunk azonban egyáltalán nem
alkalmas erre a feladatra. A mi képzésünk során –
erősen kisarkítva – az építész karon építő-iparművész
grafikusokat, a mérnökkaron humán computereket
képeznek. Azaz végzett mérnökeink a racionális, ana-
litikus tudományterületek elsajátításával – mondjuk
– kiválóan méreteznek keresztmetszeteket. De a tartó-
szerkezet tervezés részeként a „nem elég tudományos”
konstruktőri képzés hiányzik. Így a mai tervezői gya-
korlat szerint – jobb híján – még a mérnöki műtár-
gyak esetén is az építész vállalja fel a konstruktőri
szerepet, még akkor is, ha erre a feladatra ő még
úgy sem rendelkezik kellő háttérrel.
Mindezek miatt is a stadionnál már a koncepcio-

nális tervezés az építész és a tartószerkezet tervező
együttes munkájával történt, igaz a „magyar gya-
korlatnak” megfelelően az építész – részben a tartó-
szerkezet tervező véleményét kikérve, de – önállóan
határozta meg a globális szerkezeti struktúrát és
elvárásait a tartószerkezetekkel szemben. A mérnöki
konstruktőri munka így az építésszel közös, integrált
tervezésben való részvételre és az egymással összefüg-
gő különböző szerkezeti elemek kialakítására, a teljes
építmény – globális szerkezeti struktúrát meghaladó
– épületszerkezeteinek együttes átgondolására, illetve
összehangolására, az egységes konstrukció kialakítá-
sára, a különböző feltételek biztonságos és optimális
egyensúlyának megteremtésére irányult.
Elsődleges szempont volt – a tartósság és gazda-

ságosság követelményeinek megfelelve – a funkcio-
nális és esztétikai igények mellett a rendkívül rövid
építési idő figyelembe vétele is. Ezért az épület szer-
kezetválasztásánál a maximális előregyártás mellett
döntöttünk úgy, hogy az épület tartószerkezeti rend-
szere, valamint a lelátó szerkesztés funkcionális és
a gazdaságosság elveit követve, kiemelt esztétikai
igényességgel kerültek kialakításra.
Persze mindezek figyelembe vétele – a szükséges

és elégséges alapossággal – nem férhetnek bele az
amúgy is szűk tervezési időbe, amiből az következik,
hogy magas színvonalon elvárt konstrukció megalko-
tása csak igen nagy tervezési idő biztosításával, vagy
a feladatra már részben felkészült tervező bevonásá-
val lehetséges. A mi esetünkben ez utóbbi történt,
hiszen az előkészületek első két fázisának jelentős
részét már évek, évtizedek óta tartó kutató, elem-
ző munka eredményei és tapasztalatai biztosították
számomra.

Szerkezeti leı́rás

A stadiont körülvevő emelt szintű gyalogos járda
hét külön álló dilatációs egységet alkotva, független
teherhordó szerkezettel készült. Szerkezeti rendszere
általában sorban elhelyezett, két csuklós merevsar-
kú keretekkel gyámolított vasbeton lemez, mely a
park szintjéről rámpákkal indulva éri el az érkezé-
si szintet. A keretlábak – a terepviszonyokat és a
kiemelt járda, illetve rámpák magasságát követve –
eltérő hosszúságú, függőleges, illetve enyhén döntött,
„ferde” tengelyekkel kialakított vastagfalu acélcsövek.
A pályalemeze monolit vasbeton többtámaszú le-
mezszerkezet, 36 cm-es szerkezeti vastagsággal. A
vasbeton lemez a belső mezőben több helyen is át-
tört, ahol a járófelületet acél taposórács biztosítja.
Ezeken a helyeken a taposórács gyámolítására, a szél-
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2. ábra. A stadion Ny–i hosszoldali lelátó metszete

ső lemezmezőkbe – monolitikus merev kapcsolattal –
befutó vasbeton gerendák készültek.

A stadion épülettömbje négy külön álló dilatációs
egységre osztott, független teherhordó szerkezettel.
A K-i hosszoldali lelátó földszint + kettőszintes ki-
alakítással, az érkezési szintről induló acélcső pil-
lérekkel gyámolított tetőszerkezettel készült, míg
az Ny-i lelátóval egybeépített épületszárny hasonló
szerkezeti rendszerrel, de további két-, helyenként
három szinttel kiegészítve épült (2. ábra). A D-i és
É-i rövidebbik oldali lelátós épületrészek a két hossz-
oldal közötti átmenetet biztosító magasságokkal és
szerkezeti kialakításokkal készültek.

Az épület szerkezeti rendszerét tekintve általában
7,45 m-ként elhelyezett előregyártott vasbeton, csuk-
lós „rúdláncú” – pillér/gerenda vázas – keretekkel
gyámolított vasbeton lemezek alkotják. A keretekre
a lelátónál lépcsőzetes felső kialakítású, egymásba
illeszkedő, lelátót alul összefüggő síkkal kialakított
előregyártott vasbeton elemek ülnek, melyek vízzá-
rását a vízküszöbbel készülő, egymásra csatlakozó
peremek és a fogadó gerendák tetején kialakított
vízelvezető horony biztosítja. A szintek közötti födé-
meket a keretgerendákra terhelő feszített vasbeton
bordás kéregpanelekre öntött monolit vasbeton fel-
betonnal együttdolgozó, egybefüggő hosszirányú vas-
beton lemezszerkezetek alkotják. Az épület haránt
irányú szerkezeti rasztere a keresztmetszet mentén
a magasabb lelátónál 7,90 + 8,30 + 6,40 + 8,00 +
≈6,78 m, míg az alacsonyabb oldalon ≈6,87 + 7,50
+ 5,20 m.

Az építési terület feltöltése alatti – terepsík közeli
– homokos teherhordó talaj és a mélyen fekvő talaj-
vízszint kedvező alapozási viszonyai hagyományos
síkalapozás alkalmazását tették lehetővé. A raszte-
rekben elhelyezett alaptömböket monolit vasbeton
talpgerendarács fogja össze a padlósík alatt mélyített
felső síkkal, helyet hagyva a gépészeti vezetékeknek.
Az előregyártott vasbeton pillérek az alaptestekben
kialakított bordázott felületű kelyhekbe ülnek, rész-

leges befogást biztosító kapcsolattal.
A pillérekre, illetve a pilléreken kialakított rö-

vidkonzolokra ülnek fel a lelátó ferde főtartói. Az
emeletközi födémek előregyártott vasbeton haránt-
gerendái kiharapott táróvégükkel ülnek fel a pillér-
konzolokra úgy, hogy azokat körülvéve, kapcsolatuk
rejtve marad. Ezek a gerendák a födémbe nyúló ken-
gyelezésükkel a födémmel együttdolgozó, fejlemezes
gerendát alkotnak.
Az épület belső teherhordó pillérei 60/60 cm de-

rékszögű négyszög keresztmetszetűek, de a – tetővel
is terhelt – belső pillérsor a nagy lelátónál 80/60 cm
keresztmetszettel készült. A homlokzati pillérsor egy-
ségesen 45 cm-es keresztmetszeti átmérővel készült.
Az előregyártott vasbeton körpillérek előfeszített ki-
vitelben, teljes felmenő hosszukban egyben készültek,
hogy a pillérek szerelési és beállítási, szintezési ideje
is minimális legyen. A pillérek előfeszítését a tető-
szerkezet „rejtett” lehorgonyzása tette szükségessé.
Az építmény egy-egy dilatációs egységének mere-

vítését a földre lefutó haránt irányú lelátó gerendák,
a beépített monolit vasbeton lépcsőházi és felvonó
magok, valamint a szükség szerint elhelyezett mono-
lit vasbeton merevítő falak és a részlegesen befogott
pillérek együttesen biztosítják.
A dilatációkban a függőleges szerkezeti elemek

kettőzése nélkül, a gerendákra csúszó kapcsolattal
kialakított födémszerkezeti elemek ülnek.

Igényesség, harmónia

A környezetbe illeszkedő, többfunkciós, minden
igényt kielégítő korszerű létesítmény tervezése során
különösen törekedtünk az igényességre, az újszerű-
ségre, a különlegességre, a legkorszerűbb vagy akár
teljesen új technológiák, megoldások alkalmazására a
költségkeretek megtartása mellett. Az igényesség itt
nem csak az épület építészeti karakterére, burkolata-
ira és anyaghasználatára vonatkozott, hanem részle-
teiben és szerkezeti kialakításaiban is törekedtünk a
globális és lokális szerkezeti harmóniára, esztétikus
kialakításra. Igyekeztünk megvalósítani a szerkezet
és forma egységét. Így az épület szerkezeti külön-
legességeinek egy részét a vasbetonszerkezetek és
csomópontok valamint az acélszerkezeti hálózatok
igényes kialakításai adják.
A vasbeton szerkezeti elemek takart csomóponti

kialakításai lehetővé tették, hogy a különböző szerke-
zeti elemek – monolitikus hatást keltve – egymásba
„simuljanak”.

A lelátó alatti beépített terek, valamint a vasbe-
ton szerkezetek egységes harmonikus megjelenése

7



FÉMSZERKEZETEK 2015, tavasz

3. ábra. Spektrumgörbék és a transzformált rúdhálózat

érdekében – a stadionoknál a meglehetősen ritkán
alkalmazott – alul síkfelületű lelátó elemek kerültek
alkalmazásra. További érdekessége a lelátónak, hogy
a sarkokon ívesen átforduló lelátó elemek készültek
alul szintén „sík” szerű, pontosabban kúpfelülettel.

Az erdei környezetbe illő harmóniára való törekvés
a tetőszerkezet tervezése során is kiemelt szerepet
kapott.

Tetőszerkezet

Az alapos előkészítés, tanulmányok és alternatívák
eredményeként hamar kiderült, hogy a kisebb stadi-
onoknál leggyakrabban alkalmazott, csak radiálisan
szerkesztett primer teherhordó (csak konzolos főtar-
tójú tető) szerkezetű kialakítás a tizenöt-húsz ezer
főt meghaladó méretű stadionok esetében már gaz-
daságtalan. A feszített vagy kötélszerkezetek pedig
csak nagyobb – kb. negyven ezer főt meghaladó mére-
tű – stadionoknál gazdaságos, ahol a fogadószerkezet
méretei önmagukban is lehetővé teszik a feszítőele-
mek biztonságos lehorgonyzását. Ezért igyekeztünk
a tetőszerkezet tekintetében tangenciális vagy ve-
gyes ortogonálisan anizotrop teherhordó szerkezetű
rendszert kialakítani.

Az eredeti elképzelés szerint a lelátót fedő memb-
ránhéjazatú tető egybefüggő, könnyű, a stadion fö-
lött „lebegő” homogén „sík lemez”, mindenféle kiugró
vagy különálló tartószerkezeti elem nélkül. A síkból
való kitérést csupán a membrán feszítését biztosító
felső övekben kialakított ívek „hullámai” adják. En-
nek megfelelően a tartószerkezet a lelátó felső sora
mögött elhelyezett belső pillérsorral gyámolított, a
külső pillérsor vonalában lehorgonyzott, ortogonáli-
san anizotrop acél csőszelvényű térrács. A radiálisan
elhelyezett felső- és alsó öveket – a háromövű tar-
tókkal analóg – ferde síkú aszimmetrikus rácsozat

fogja össze. Az öveket összekötő rácsrudak geometri-
ai kialakítását az épület tartószerkezeti rendszerének
globális harmóniájába simuló, az erdei környezetbe
illő, „biomorf” jellegű hálózattal terveztük. Nehéz-
séget okozott azonban az öveket összekötő rácsozat
igénybevételekhez igazodó harmonikus kiosztásának
megtalálása. Ehhez a megfelelő harmóniát a zeneiro-
dalomból kölcsönöztük, olyan zenei részletet keresve,
melynek spektrumgörbe kontúrjai fedik egy szerkeze-
ti egység globális igénybevételi ábráit. A felhasznált
zenei részlet számtalan könnyű és komoly zenei da-
rab részletes elemzését követően került kiválasztásra,
mely Umberto Giordano: Andrea Chénier operájá-
nak emblematikus áriája a: LA MAMMA MORTA.
A transzformációhoz legalkalmasabb tempójú elő-
adásnak Maria Callas 1957-es londoni stúdió felvé-
tele bizonyult. Az ária egyszerre fejez ki keserves
fájdalmat, de megcsillan benne a remény üzenete
is, mely jelen esetben a mérnök beépített üzenete
is a honi futball jelenét és jövőjét tekintve. E ze-
nei betét matematikai analízisével meghatározott
hullámformák (lineáris és logaritmikus hangerősség
diagram) és spektrumgörbék (hangmagasság) elem-
zését követően, speciális transzformációval – a spekt-
rumgörbék határozott integráljaival – került meg-
határozásra a rácsrúd-kiosztási algoritmus. A rúd-
szám függvényében lettek felvéve a sávszélességek, a
hangmagasságfüggő ferdeségek, a sávok hangerősség-
tömegközéppontok helyei. A lehetőségekhez mérten
az így előállított algoritmushoz igazodnak a rúd-
kiosztások és a rudak szelvényméretei is, melyeket
a hosszas iterációt követően nyert szelvényalakok
közül, az acélszükségletek figyelembe vételével opti-
malizáltunk (3. ábra).

A tetőszerkezeti tartókat varrat nélküli acél cső-
szelvények alkotják, a szükséges és elégséges merev-
ségeknek megfelelő falvastagságokkal. A térrács szer-
kezete összehegesztet, üzemben előregyártott egy-
ségekből áll, melyeket helyszíni hegesztéssel és csa-
varos kötésekkel építettek össze (6. ábra.). Az övek
méretezése a kifeszítet fólia membránerők okozta
reakcióerőkre is – mind a szerelési, mind pedig a vég-
leges állapotnak megfelelő peremtartókra eső erőkre
egyaránt – megtörtént.

A fedést az enyhén ívelő felső övekre feszített, az
egyenes közbenső felső övekkel lehorgonyzott, transz-
cendens felületű PTFE membrán biztosítja. A mini-
mális önsúlyú, nagy szakítószilárdsággal rendelkező
polytetrafluoroethylene fólia tulajdonságai megfe-
lelnek az építőipari alkalmazás követelményeinek,
mivel rendkívül stabil az UV sugárzás és az időjárás
(eső, hó, szél) hatásaival szemben. A teflonbevonatú
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4. ábra. Rövidebb oldalak „átmeneti” tetőszerkezete sze-
relési állapotban

extrudált fóliának – az alapanyag apoláris szerkezete
miatt – kicsi a felületi feszültsége, így a szennyeződés
nem tapad meg rajta erősen, ezért az eső minden
alkalommal tisztára mossa. Elhanyagolható tömege
kisebb építési költséggel jár, öntisztító felülete pedig
kisebb karbantartási költséget igényel. Több évtize-
des tapasztalatok bizonyítják időtállóságát, így az új
stadionoknál világszerte előszeretettel használatos
héjazati fedő vagy burkoló anyag.

Áramlástechnikai vizsgálatok

A vasbetonszerkezetekhez hasonlóan az acélszerke-
zetek tervezésénél is maximálisan felhasználtuk az
alkalmazott tudományok adta lehetőségeket, így la-
boratóriumi körülmények között végzett szélcsator-
nás vizsgálatokkal határoztuk meg a szélhatásokból
a tetőszerkezetre adódó terhelési viszonyokat. Mind-
ez a stadion speciálisan kialakított tetőszerkezete
miatt volt szükséges, mivel ilyen egyedi esetben a
szélterhek meghatározását nehéz a szabvány adta vi-
szonylag szűk keretek közé szorítani. Bár az európai
szabvány igen terjedelmesen számos tetőformát és
beépítési körülményt részletez, mégis megesik, hogy
a – pl. stadiont körülvevő – környezet egymásra hatá-
sa a valóságban ezektől eltérő szélnyomás értékeket
eredményez. Így előfordulhatnak olyan turbulens
jelenségek, melyek néhol nagyobb szélnyomást okoz-
hatnak a feltételezettnél, de a tetők egymásra ható
árnyékolásával akár jelentősen kisebb szélnyomások
is kialakulhatnak. Ezért a szélhatás vizsgálatokat a
tervezett stadion méretarányos modelljén a környe-
zetet (fák, domborzati viszonyok stb.) is figyelembe
véve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Áramlástan Tanszékének szakemberei vé-
gezték.
A szélkomfort és huzathatások megállapítására a

vizsgálat, a pálya és a lelátó feletti kijelölt pontokban
áramlási sebesség mérések elvégzésére is kiterjedt. A

5. ábra. cp(-) nyomástényező 90○-os széliránynál

kísérletek útján a szélnyomás eloszlásokat (5. ábra)
különböző szilirányú hatásokra is meghatároztuk.
A szélcsatorna vizsgálat segítségével a tervező a

szélből adódó terhelési viszonyokat sokkal életsze-
rűbben látja, a terheket pedig pontosabban kapja
meg, így a végleges számítási eredmények a való-
ságot sokkal jobban tükrözik. Az EC1 előírásainak
különböző eseteihez tartozó teherintenzitások – egy
3,75 m-ként elhelyezett keresztmetszeti tartóelemre
eső – értékeit összegyűjtöttük, így lehetővé vált a kí-
sérlet útján meghatározott – keretezett – értékekkel
történő összehasonlításuk is.
A már megkapott eredményeket, szélnyomás el-

oszlásokat és intenzitásokat kielemezve kijelenthető,
hogy a szélcsatorna vizsgálati eredmények és a szab-
ványok alapján történt számítások között – a szélter-
hek tekintetében – jelentős eltérés mutatkozik, így
egy ilyen méretű épületen elvégzett áramlástechnikai
vizsgálatok jelentős mértékű anyagi megtakarítást
eredményezhetnek.

Innováció

Az esztétikai igényesség mellett a folyamatos innova-
tív útkeresés is a kreatív mérnöki alkotó tevékenység
alapja, s mert a jelentősebb mérnöki alkotások te-
rén – mint például egy stadion esetében is – az
építőipar is képes kell legyen csúcstechnológiák al-
kalmazására. Ennek megfelelően a debreceni stadion
tervezése során több hazai, s néhány nemzetközileg
is újszerű, egyedülálló megoldást alkalmaztunk, me-
lyek kivitelezése a gyártás és szerelés terén is komoly
fejlesztéseket, új technológiák bevezetését tette szük-
ségessé. Az eredeti tervek és a gyártási fejlesztések
terén ilyenek voltak:

• A lelátóelemek terén:
– a hátul síkfelületű kialakítás,
– 12 cm vastag feszített, szálerősítésű beton al-

kalmazása,
– a sarkokon – térgörbe felületű – íves elemek

beépítése.

• Homlokzati körpilléreknél:
– 45 cm átmérő mellett 23,1 m-es gyártási hossz,
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– előfeszített kialakítás,
– szintenként három irányú, előregyártott vasbe-

ton konzolok alkalmazása.
• Belső pilléreknél:

– 19,5 m-es gyártási hossz,
– szintenként többirányú, előregyártott vasbeton

rövidkonzolok alkalmazása.
• Gerendák terén:

– takart, rejtett „zsebes” kapcsolatok.
• Acél tetőszerkezet terén:

– „biomorf” harmonikus hálózatú, ortogonálisan
anizotrop térrács.

A lelátót alul összefüggő síkkal kialakított elő-
regyártott vasbeton elemek alkotják, melyek felső
felülete a lépcsőzésnek megfelelő kialakítású. A le-
látó vízzárását a vízküszöbbel készülő, egymásra
csatlakozó peremek és a fogadó gerendák tetején
kialakított vízelvezető horony biztosítja. Nagyobb
problémát jelentettek az íves elemek, mivel az íves
szakaszon a lemezek a csonka gúla alakzatot veszik
fel, így a feszítő pászmák egyenes vezetése mellett
a lemezen belüli magassági helyzetük változna, így
ezek nagyobb szerkezeti vastagsággal, hagyományos
lágyvasalással készültek. Az emeletközi födémek elő-
regyártott vasbeton harántgerendái kiharapott tar-
tóvégükkel ülnek fel a pillérkonzolokra úgy, hogy
azokat körülvéve, kapcsolatuk rejtve marad. Ezek a
gerendák a födémbe nyúló kengyelezésükkel a födém-
mel együttdolgozó, fejlemezes gerendákat alkotnak.

A látszóbeton felületű előregyártott vasbeton szer-
kezetek (lelátóelemek, gerendák és rövidkonzolos pil-
lérek) gyártástechnológiai kérdéseit meghatározták
a gyártómű adottságai, a rendelkezésre álló feszítő
sorok és a rendkívül rövid gyártási idő. A nehézsé-
get nem csak a rövid idő alatt legyártandó elemek
nagyszámú mennyisége, hanem a gyártást lassító
különleges elemek kialakításai is okozták. Az előre-
gyártott pillérekre kerülő sok rövid konzol gyártása,
– mely amúgy is az előregyártás mindenkori nehéz fel-
adata közé tartozik – jelen esetben a rejtett konzolok

6. ábra. Homlokzati és belső pillérek

7. ábra. Homlokzati acélszerkezet szerelése (Fotó: Oláh
Tibor)

miatt még nehezebb feladatnak bizonyult. További
nehézséget a homlokzati húsz métert is meghala-
dó magasságú előregyártott, feszített vasbeton kör-
pillérek okozták, melyek teljes felmenő hosszukban
egyben készültek. A pillérek előfeszítését a tetőszer-
kezet „rejtett” lehorgonyzása tette szükségessé. Meg
kellett oldani a négyszintes körpillérek gyártását,
szintenként három irányból csatlakozó gerenda kap-
csolatával, lehetőleg rejtett konzolokkal (6. ábra).

A fentiek miatt a pillérek gyártása – a gyártó sza-
badalmazott megoldásával – előregyártott konzoltes-
tekkel történt. A konzolok előzetes előregyártásának
nagyon sok előnye van. Lehetőség van nagyszilárd-
ságú szálbeton alkalmazására, így a konzol mérete
jelentősen csökkenthető, helyet teremtve a gerendák
feszítéséhez. A szálbeton alkalmazása lehetővé teszi a
konstrukciós kengyelezés (hasító erők felvétele) elha-
gyását. A konzolok ideális helyzetben betonozhatók,
azaz a fő húzott vasak alul vannak a betonozáskor. A
megfelelő fogazás lehetővé teszi, hogy a csatlakozási
felületen a teljes nyíróerő átadódjon átkötő vasak
nélkül. Az előregyártott konzolok a pillér gyártása-
kor nem nyúlnak ki oldalra, hanem lefele és felfele,
így az oldal zsaluzatok nagy táblákkal készíthetők.
Sokkal gyorsabb a ki- és bezsaluzás, rövidebb a gyár-
tási ciklus, és ami jelen esetben a legfontosabb, javul
a pontosság és a minőség.
A különböző, újszerű szerkezeti elemek elméleti

megfontolásait, számításait, valamint helyes kialakí-
tásait és megfelelőségüket töréspróbákkal, laboratóri-
umi modell-kísérletekkel ellenőriztük, illetve számos
próbaterheléssel igazoltuk. Ezek a várt eredményeket
hozták, igazolva feltevéseinket, számításaink helyes-
ségét.

Az acélszerkezeti elemek gyártása, szerelése is ko-
moly feladatnak tűnt a különös térbeli formák miatt,
valamint, hogy az átmeneti, rövidebbik oldali szaka-
szok minden tervezett eleme eltérő volt, változó be-
építési szöggel és rúdhosszal. Az így kialakított orto-
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gonálisan anizotrop teherhordó szerkezetű acélrácsos
tetőszerkezet primer tartószerkezetének összsúlya, a
kisebb stadionoknál leggyakrabban alkalmazott kon-
zolos főtartójú tetők fajlagos anyagfelhasználásának
megközelítőleg a felére adódott.

A szokatlan méretek mellett a különös geometriá-
ból adódó nehézségek miatt sokan gondolták, hogy a
tervezett acélszerkezet gyártása, szerelése és beépíté-
se nem lehetséges az előre meghatározott igen szűk
határidőre. A kivitelezési problémákat csak fokozta
a homlokzati, több mint 50 m hosszúságú, diagoná-
lisan elhelyezett térgörbék elvárt méretpontosságú
gyártása és helyszíni szerelése. Később, mikor már a
szerkezet egyre jobban kirajzolódott, látszott, hogy
a „minőség és mennyiség” teljesíthető (7. ábra).

Az épület nyugati homlokzatán a membrán transz-
parenciáját hasított nyílások biztosítják, melyek ter-
mészetes fénnyel és kapcsolattal látják el a mögöttes
helyiségeket (8. ábra). Itt a membránt fogadó cső
megszakad, és a csőcsonkok végpontjai közé kifeszí-
tett, a membrán peremén átfűzött acél sodronykötél
biztosítja a membrán alaktartó feszítését. A vég-
pontokban a kötélerők átadására kétirányú csapos
kapcsolat készült, mely az erők által a kötéltengely
irányába beállva képes felvenni az ideális geometriát.

Csapatmunka

A kiemelt fontosságú épületek esetében a szabad
formájú építészeti megoldások száma az utóbbi évek-
ben folyamatosan nőtt. Ennek következtében egyre
nagyobb jelentőséggel bír az esztétikai igényeket költ-
séghatékonyan megvalósító, kreatív csapatmunka a
tervezési folyamat minden fázisában. Nem lehetett
kivétel ebből a jövő igényeinek megfelelő debreceni
stadion épületegyüttese sem. A különböző térbeli
elemek tervezése, gyártása csakis a legkorszerűbb
gyártástechnológiai és sablontechnikai rendszerek
figyelembe vételével, használatával volt lehetséges.
Érthető hát, hogy ilyen léptékű feladat magas szín-
vonalú megoldása sem jöhetett létre a tervezésben és
gyártásban dolgozó mérnökök összehangolt, folyama-
tos tervezési és fejlesztési munkája nélkül. Mindezek

8. ábra. Az épület nyugati homlokzata a transzparenciát
biztosító hasított nyílásokkal

miatt már az adatgyűjtés korai fázisától kezdve, az
alternatívák, tanulmányok és makettek kidolgozása
során is bevontam különböző szakterületű mérnökök
és társszakmák képviselőit, hogy tanácsaikkal segít-
senek az eltérő utak és lehetőségek útvesztőjében a
helyes irányt megtalálni. Ennek eredményeként már
a konstruktőri munka elejétől támaszkodhattam az
alkotófolyamatba bevont kiváló kollégák közremű-
ködésére határon innen és határon túl. A tervezés
során figyelemmel kellett lenni a térbeli szerkeze-
tek gazdaságos és méretpontos előregyártására és a
helyszíni építés-szerelés nehézségeire is. Ezért a ter-
vezés folyamán az alkalmazott szerkezeteket és azok
zsaluzási-, betonozási-, vasalási és feszítési, valamint
gyártási technológiáit – a lehetőségekhez mérten –
lépésről-lépésre egyeztettük a vasbeton előregyártás,
valamint az acélszerkezet gyártás gyakorlott képvise-
lőivel is. Kiemelném az előregyártott vasbetonszer-
kezetek tervezésében közreműködő Polgár Lászlót
/ASA/, aki kezdettől fogva hitt a betervezett rit-
ka szerkezeti kialakítások műszaki megvalósítható-
ságában, és elévülhetetlen részesévé vált az alkotó
folyamatnak. Az acélszerkezetek kialakítása terén
Jakosa Attila /Jakosa Kft./ nélkülözhetetlen szakér-
tői munkájának eredménye az acélszerkezetek gyors
helyszíni szerelését lehetővé tévő kialakítása. A kü-
lönleges részfeladatok esetében nem csak építőipari
szakemberekre támaszkodtam, ha kellett festőmű-
vész, karmester, matematikus segítségét is igénybe
vettem. Mindezeket alkalmazva és figyelembe véve
a stadion újszerű vasbeton, illetve acél szerkezeti
elemei csakis a tervezésben és gyártásban dolgozó
mérnökök együttműködésével, összehangolt, folya-
matos tervezési és fejlesztési munkájával jöhettek
létre, így a debreceni stadion igazi kincse a mun-
kába bevont közreműködők és tervezőmérnökök
széles körének kiváló alkotó csapatmunkája.
Nagyszabású mérnöki létesítmények megvalósítá-

sa estén manapság egyre gyakrabban merül fel a
kérdés, hogy az alkotó mérnöki munka tudomány
vagy művészetű Önállóan egyik sem. Ugyanis a ma-
gas szintű mérnöki alkotó tevékenység a mű-
vészet valódi részhalmaza. Azaz a művészet egy
olyan ága, mely szigorú korlátok közé szorított, s e
korlátokat a természeti-, a fizikai- és a matematikai
törvények egymásra épülő szigorú strukturális rendje
alkotja. De fordítva is igaz! Azaz a magas szintű
mérnöki alkotás, az alkalmazott fizikai tudomá-
nyok szűk területén végzett,művészien kimunkált
tudományos munka eredménye. ∎
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Az új ferencvárosi stadion
tervezési tapasztalatai
Szántó László EXON 2000 Kft.

Astadion tervezését követően többször
szembesültem azzal a véleménnyel, mi-
szerint stadiont tervezni nem összetett

feladat, hiszen csak egy azonos metszet kör-
befordításával kell létrehozni egy építményt.
Ez bizonyos szempontból igaz, hiszen a ki-
sebb befogadó kapacitású stadionok esetében
a teljes épület felett látványosan átívelő acél-
szerkezetű fedés meg-tervezését „sajnos” sem
gazdasági sem építészeti szempontok nem in-
dokolják. Ennek ellenére építészeti és tartó-
szerkezeti szempontból még egy „kisebb” sta-
dion tervezése is rejt néhány a megszokot-
tól eltérő problémát, amely új kihívásokat je-
lent a tartószerkezeti tervezésben. A terve-
zési munkát magyarországi előzményprojekt
sem tudta segíteni, hiszen a már elkészült sta-
dionok (Debrecen, Felcsút) párhuzamos pro-
jektként futottak.
Az alábbiakban, az épület bemutatása mellett, a

tervezés folyamata során felmerült főbb tervezési
problémák és az összetett tervezési feladat is bemu-
tatásra kerül.

Tervezési feladat, megrendelői
célkitűzés

A tervezés természetesen a megrendelői igények fel-
mérésével kezdődik, amely az építészeti kialakítás
mellett a tartószerkezeti tervezést is alapvetően be-
folyásolja.

• A korábbi beruházási tervek átvétele és tovább-
gondolása

• 20 000 nézőszámot meghaladó befogadó képes-
ség biztosítása

• A stadionhoz kapcsolódó, ebbe integrált multi-
funkcionális rendezvényközpont, mely a sport-
rendezvények mellett lehetővé teszi az épület
egész éves hasznosíthatóságát

• A tervezési terület megosztását és későbbi hasz-
nosítását lehetővé tevő elhelyezés

• Egy nem csak Magyarországon szokatlanul
gyors lefutású tervezési és kivitelezési folyama-
tot eredményező ütemezés

• Építészeti, műszaki és sporttechnológiai szem-
pontból kompromisszummentes épületegyüttes

• Gazdaságos megépíthetőség

Tervezői döntések, a
tartószerkezeti kialakı́tással
kapcsolatban

• A Lelátókaréj keretszerkezetek sorolásával való
kialakítása (gyártás és szerelés egyszerűsítése,
gyors építhetőség)

• A Lelátókaréj egy. vb. lelátószerkezetének és a
lelátó acélszerkezetének közvetlen kapcsolata,
együttes szerkezeti viselkedés (szerkezettervezői
döntés)

• Lépcsőzetes keretgerendák és lelátóelemek al-
kalmazása (egyszerű gyárthatóság)

• A Fejépület mon. vb. szerkezeti kialakítása (az
építészeti igények a flexibilis kiszolgálása)

• Egységes épülettömeg kialakításának biztosítá-
sa (az alapvető építészeti elképzelés kiszolgálá-
sa)

• Látszóbeton felületek alkalmazása (tervezői-
megrendelői döntés)

Tervezési folyamat, az épület
változása

A tervezés során az épület folyamatos fejlődésen
ment keresztül.

• A stadionba integrált multifunkcionális rendez-
vényközpont (Fejépület) funkcionális, alaprajzi
és szintszámbeli módosulásai (Fsz + 3 emelet,
P1 + Fsz + 4 emelet, majd P3 + Fsz + 4 emelet,
igazodó magasságú Lelátókaréjjal)
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• Az épület együttes tömegének változása (válto-
zó magasságú és keresztmetszetében folyamato-
san növekvő szélességű épülettömegből kialaku-
ló egységes magasságú épülettömeg, a Fejépület
és a Lelátókaréj eltérő szélességének elrejtésével)

• Az egységesen körbefutó acélszerkezetes fedés
szerkezeti variációi (a kezdeti darabos kialakítás
harmonikus lekerekítése, az eltérően átforduló
fedés és lelátó egy középpontban való átfordítá-
sával)

• Az épület módosítása során végzett szerkeze-
ti/esztétikai finomítások, a kidolgozottság foko-
zása

Végleges stadion épület
paraméterei

A tervezési folyamat lezárásával alakult ki a végleges
stadionépület mely az alábbi paraméterekkel valósult
meg:

• P3 + Fsz. + 4 emeletes kialakítású fejépület,
skybox-ok a felső két szinten

• Nagyfesztávolságú terek a felső két szinten, felső
födémek utófeszített gerendázott kialakítása

• Egységes épülettömeg és fedés, változó alaprajzi
mérettel, de azonos magassági kialakítással

• A Fejépület fő homlokzata előtt az acélszerke-
zettel megegyező geometriájú íves üvegfal

• Azonosan átforduló nézőtér
és acélszerkezetű fedés

• A rozsdamentes burkolat ál-
tal láttatott, az elképzelt épü-
lettömeget tökéletesen lekö-
vető acélszerkezet

• 22 043/23 698 fő (ülő-, és állóhe-
lyek) befogadóképesség

• 19 075 m2 beépített alapterület

• 4 573 m2 alapterületű térszín alatti
beépítés

• 39 075 m2 bruttó szintterület

• 79 keretállás (16 a Fejépület előtt)

• 32 jellemző egy. vb. keret alkalmazása, 10 alap-
vetően eltérő acéltartó kombinálásával

• Több, mint 500 db generál statikus tervlap

Tartószerkezeti problémák,
feladatok

• Műszakilag és esztétikailag megfelelő szerkezeti
rendszer, épülettömeg, szerkezeti geometria és
csomópontok kidolgozása

• Az épület megfelelő dilatációjának kialakítása,
a Fejépület dilatáció nélküli kialakításával, több
merevítő elem kiváltásával, a Lelátókaréj alatti
körbefutó építmények mon. vb. falainak dila-
táció lehetséges helyére való kihatásának és a
hőterhelés acél-szerkezetes fedésre való hatásá-
nak figyelembevételével

• A Fejépület háromszintes alápincézése réseléses
munkatér-határolással

• A Fejépület SkyBox szintjei előtt végigfutó szint-
ugró födémkonzolok „mérleg-gerendával” való
gyámolítása, hosszirányú dilatációja

• A Fejépület belső homlokzatának kiváltási rend-
szere, az alsó szintek 7,80 m-es raszterétől eltérő
felső három szinti 5,20 m-es raszter

• A Fejépület felső két szintjén 13,00 m-es mon.
vb. födémfesztáv alkalmazása

• A Lelátókaréj kompozit szerkezeti rendszerének
kidolgozása, szerkezeti kapcsolatok
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Fsz. alaprajz Gyűrűirányban körbefutó
lelátó alatti beépítés, mon. vb. homlokza-
ti falakkal. A behajtóknál, és az ívekben
elhelyezett lépcsőknél megszakadó lelátó
egy. vb. keretgerenda. Hosszirányú dila-
táció nélküli Fejépület (hossz 135/119 m
pince/felmenő).

3. emeleti alaprajz Letisztult építésze-
ti és tartószerkezeti formavilág. Alapraj-
zi szimmetria, az acélszerkezetű fedéssel
együtt átforduló lelátó.

14



FÉMSZERKEZETEK 2015, tavasz

Tetőfelülnézet Kidolgozott átfordí-
tások, egységes fedés és homlokzati
megjelenés. A Lelátókaréj és a Fej-
épület eltérő szélességének egységes
tömegbe foglalása.

• A Fejépület eltérő szerkezeti elemeinek kapcso-
latai

• A Lelátókaréj íves átfordulásaiba kerülő lép-
csőkijáratok és behajtók miatt, a lelátókeret
kiváltásai

• Statikus generál tervezői feladatok ellátása
(szaktervezők koordinálása)

Lelátókaréj hosszmetszet

Fejépület hosszmetszet

Keresztmetszet

Homlokzat – Látványterv

Homlokzat – Építés alatt
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Mérnöki esztétika a tervezésben

Kevés olyan épület/építmény van, amelyben a tar-
tószerkezet tervező az épület formálásában legalább
egyenrangú partnere az építész tervezőnek. A sta-
dion ilyen. Műszakilag és esztétikailag csak szoros
együttdolgozás, egymás megértése és egymás gondo-
latainak elfogadása mellett lehet mindkét fél számára
felvállalható, megelégedéssel járó megoldásra jutni.

A tervezés során nagy gondot fordítottunk a szer-
kezeti geometria harmonikus alakjának kidolgozá-
sára. Mind a keretszerkezeti geometria, mind ezek
alaprajzi átfordítása során egyenesek, körívek és el-
lipszisek érintőben való csatlakozásával értük el a
végleges geometriai kialakítást.

A szerkezet főgeometriájának kidolgozása mellett
nem szabad megfeledkezni a látszó szerkezeti csomó-
pontok kialakításáról sem.

Lelátókaréj és Fejépület eltérő alaprajzi szélességének át-
fordítása. Azonos geometriával meg-tartott külső ív és bel-
ső rácsegység. A rácsoszlopok szögének megtartása. Kon-
centrikus alaprajzi keret-átfordítás körívesen és elliptiku-
san.
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Lelátókaréj tartószerkezeti
rendszere

A Lelátókaréj mélyalapozási, mon. vb., egy. vb. és
acélszerkezetes szerkezeti elemek kombinációjának
alkalmazásával került felépítésre. Az egy. vb. alapke-
ret külső keretoszlopa, a belső pillérekkel megtámasz-
tott lefutó lelátógerendával és az átkötő talpgeren-
dával merev háromszöget alkot. Az acélszerkezetű
lefedés konzolos rácsos tartójának külső öve ívesen
lefut a külső keretoszlop előtt, a függőleges belső öv
maga a keretoszlop.
Az alapkeret alakjából adódóan a lefelé és befelé

(állandó, hó és szél), ill. a kifelé (szél) ható terhelések
esetében a keretszerkezet elemeiben megfordulnak az
igénybevételek. Ennek megfelelően az egyes szerke-
zeti elemek kapcsolatai húzást és nyomást egyaránt
át kell adjanak. A befelé és lefelé ható terhelésekre
(hó, szél befelé) a külső és felső öv húzott, a belső
és alsó öv nyomott, a lelátógerenda nyomott, míg
a talpgerenda húzott. A kifelé és felfelé ható ter-
helésekre (szél kifelé) a külső és felső öv nyomott,
a belső és alsó öv húzott, a lelátógerenda húzott,
míg a talpgerenda nyomott. Ezt az állandó terhek
figyelembevétele sem módosítja.

A váltakozó irányú normálerők miatt, az acél-acél
elemek mellett, az acél-egy.vb. és egy.vb.-egy.vb. ele-
mek is csavarozott kapcsolattal kerültek kialakításra.
Az acélrudak bekötése csuklós kialakítású, míg az
egy. vb. kapcsolatok a normálerők mellett nyomaté-
kot is átadnak.

Fejépület tartószerkezeti rendszere

A Fejépület vegyesen mon. vb. pillérvázas és falas
szerkezeti rendszer alkalmazásával került megterve-
zésre. A Fejépület felett a Lelátókaréj geometriáját
követő acélszerkezetes lefedés készült, melynek íve-
sen lefutó vonalvezetését a főhomlokzat íves acél-
üveg szerkezete adja vissza. A Fejépület előtti lelátó
szerkezete itt is egy. vb. elemes kialakítású. A pince-
tömb önálló résfalas munkatér-határolással, végleges
víztelenítéssel készült.

Főbb szerkezeti problémák:

• A felmenő épülettömegen túlnyúló pincetömb,
a pincetömbön túlnyúló lelátó.

• A merevítési rendszer és a belső homlokzat ki-
váltásai.

Folyamatos ütemezésben épülő keret
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Lelátókeret egy. vb. kapcsolati csomópontokkal

• A felső két szintet szerkezetileg összekötő lép-
csőház.

• A 2.em. f.f. nagy födémelhagyással történő gyen-
gítése.

• Dilatáció nélküli kialakítás.

• Részben belső, részben külső szerkezetek.

• A SkyBox szintek konzolos szintugró födémének
mérlegelven működő gerendái.

• A felső két födém utófeszített nagy fesztávolsá-
gú födémszerkezete.

Lelátókeret szerelése

Dilatáció, merevı́tési rendszer

A Fejépület és a Lelátókaréj szerkezetkettőzéses di-
latációja – a külső és belső térben lévő szerkezetek
kapcsolódása miatt – alapvető tervezői döntésként
került lefektetésre. A két önálló épület belső dila-
tációinak kiosztását azonban a tervezés során több
szempont befolyásolta.

A Fejépületet eredetileg három dilatációs egységre
bontva terveztük, de a többszintes alá-pincézés miatt
szükségessé váló kiváltások a középső egység mere-
vítésének hatékonyságát jelentősen csökkentették.
Ennek következtében a pinceszinteken 135 m, míg a
felmenő szin-teken 119 m hosszúságú épület belső
dilatáció nélkül készült. Az egy. vb. lelátószerkezet,
a kültérbe túlnyúló konzolos födémszakaszok és az
acélszerkezetű fedés viszont dilatációval készült. A
túlnyúló pincetömb a szerkezetkettőzéses dilatációra
is hatással volt, hiszen a Lelátókaréj első keretei a
Fejépület túlnyúló pincetömbjéről indulnak. Itt az
alapozási és felszerkezeti dilatáció vonala eltér.
A Lelátókaréj belső dilatációja nem volt elhagy-

Fejépület 3D szerkezeti modell
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Első dilatációs elképzelés

ható, hiszen kültéri szerkezetként jelentős hőterhelés
éri. Ennek megfelelően a Lelátókaréj szerkezetének
csúszókapcsolatos dilatációkkal való felosztására ke-
rült sor. A kiindulási paramétert a Lelátókaréj alatti
mon. vb. falas beépítés megszakításának vonalai ad-
ták, melyhez igazodva több dilatációs variáció is
megvizsgálásra került.

A variációk az acélszerkezetre jutó terhelések csök-
kentésének érdekében születtek. A csúszókapcsola-
tos dilatációk helyének kiosztása mellett a mere-
vítések dilatációs egységeken belüli elhelyezése is
befolyással van a szerkezet viselkedésére. A Lelá-
tókaréj egy. vb. és acélszerkezete azonos dilatációs
kiosztást kapott, míg a Fejépület mon. vb. egy. vb. és
acélszerkezetének dilatációs kiosztása eltér.
A Fejépület mon. vb. pillérvázas szerkezeti egy-

ségének merevítését a mon. vb. merevítő falak és
merevítő magok alkotják. Az egy. vb. lelátóelemek
a mon. vb. épülettömbhöz kapcsolódnak, így saját
merevítést nem igényelnek. Az acélszerkezetű fedés
merevségét a tetőtérben kialakított hosszkötések és
tetősíkbeli merevítések biztosítják.

A Lelátókaréj merevségét keretirányokban maguk
a keretszerkezetek, míg gyűrűirányban a lelátó alatti
építmények körbefutó vb. falai, a külső pillérsíkban
kialakított acélszerkezetű merevítések és gyűrűirá-
nyú vb. gerendák, az acélszerkezetű keret külső-felső
és alsó síkjában kialakított merevítések, valamint az
acélszerkezet keretsíkra merőleges merevítései bizto-
sítják.

Számı́tási modellezés, modellezési
problémák

Néhány gondolat az egyre bonyolódó szabványkör-
nyezet és az összetett, bonyolult szerkezeti rendszerű

Végleges dilatáció kialakítása

épületek/építmények számítási modellezésével, mé-
retezésével kapcsolatban.
Síkbeli modellezés: A síkbeli modellezéssel egy-

szerűen ellenőrizhető a vizsgált szerkezeti elem (ke-
ret, födém, faltartó. . . ) „elvárt” szerkezeti működése.
Kiszűrhetőek a térbeli modellek függőleges szerkezeti
elemeinek irreális összenyomódásai, teher alóli kité-
rései. Gyorsan meghatározhatóak a szükséges szerke-
zeti méretek. A térbeli viselkedésből eredő (alapozási
szerkezetek rugalmas megtámasztása, egymásra ter-
helés, hőterhelés, merevítési rendszer vizsgálata. . . )
igénybevételek azonban csak síkbeli modellezéssel
nem vehetőek figyelembe!
Térbeli modellezés: A térbeli modellekkel már

figyelembe vehetőek a rugalmas megtá-masztási vi-
szonyok, valamint a térbeli viselkedésből eredő igény-
bevételek, alakváltozások. A térbeli modellezés eset-
leges modellhibái azonban megtéveszthetik a terve-

Végleges dilatáció kiosztása – Acélszerkezet és
egy. vb. szerkezet
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Végleges dilatáció kiosztása – Fejépület mon. és
egy. vb. szerkezetek

zőt, ezért az eredményeket a síkbeli eredményekkel
össze kell vetni! A szerkezeti viselkedéssel magya-
rázhatatlan eredményeket nem szabad elfogadni, az
okokat mindig meg kell keresni! A térbeli modelle-
zés során, a lehetőség adta kereteken belül, a lehető
legpontosabb szerkezeti és kapcsolati viselkedést kell
figyelembe venni, ami gyakran csak több modell
építésével és elemzésével lehetséges!
Részleges modellek: A részleges modellekkel

a lokális problémák (áttört gerendák, szintugrások,
kapcsolati elemek. . . ), az egyes elemek modellben
való viselkedése (pl. lelátóelemek merevítő hatása), a
közvetlenül egymásra terhelő szerkezetek alatti meg-
támasztó szerkezetek összenyomódása (pillér össze-
nyomódás), valamint az építési sorrend hatása is
ellenőrizhető. A speciális építési sorrend (pl. kéttá-
maszú viselkedést követő többtámaszúsítás, dúco-
latok elbontásáig síkbeli, majd térbeli viselkedés)
gyakran nem teszi lehetővé az igény-bevételek egy
modellből való kinyerését.

A fentiek figyelembevétele mellett, az épület szer-
kezeti elemeinek, egységeinek térbeli modellezésére
AXIS VM program alkalmazásával került sor, az
alábbi megfontolások alapján:

• A modellekben szerepeljen minden olyan szer-
kezeti elem és teher, amely az eredményeket
mértékadóan befolyásolhatja.

• A különböző terhelési állapotokban való mérete-
zéshez minden épületrészhez több külön modell

Fejépület merevítési rendszerének kialakítása

Függőleges merevítés

készült, ennek okai a különböző modellekben
alkalmazandó eltérő anyagjellemzők, merevsé-
gek, vízszintes gyorsulások, illetve kombinációs
problémák (pl.: hóteher és rendkívüli hóteher,
vagy építési sorrend). Az alkalmazott modellek
a következők:

– Tartós tervezési állapot (PDS) teherbírási
határállapot (ULS), a téli hőteher figye-
lembevétele nélkül.

– Tartós tervezési állapot (PDS) teherbírási
határállapot (ULS), a téli hőteher figye-
lembevételével.

– Rendkívüli tervezési állapot (ADS), teher-
bírási határállapot (ULS).

– Szeizmikus tervezési állapot (SDS), teher-
bírási határállapot (ULS), és használható-
sági határállapot (SLS). A fenti „végleges”
modellek természetesen több geometriai és
kapcsolati kialakítás elemzésével kerültek
kidolgozásra, a viselkedések elemzésével.

• A tartós és a rendkívüli tervezési állapotokhoz
tartozó modellekben a beton rugalmassági mo-
dulusa Ecm, míg a szeizmikus modellekben a
repedezettség hatását az MSZ EN 1998-1:2008
4.3.1. pontjának (7) bekezdése alapján a rugal-
massági modulus felére csökkentésével vettük
figyelembe (E × IREP ≈ 0,5 × E × IRUG). A
vb. szerkezetek berepedésének hatását figyel-
men kívül hagyó modellekből kapott elmozdu-
lási értékek felszorzással kaphatjuk meg a való-
sághoz közeli elmozdulásokat.

• A hőterhelések figyelembevételénél a vb. szer-
kezetek berepedésének figyelmen kívül hagyása
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szintén irreális eredményeket eredményezhet.

• A rendkívüli tervezési állapotokban az anyag-
oldali biztonsági tényezők eltérnek a tartós ter-
vezési állapotban használt értékektől, melyeket
módosított modellben tudjuk figyelembe venni.
A hó és a rendkívüli hóteher kombinációja egy
modellben szinten nem oldható meg.

• A szerkezetek minél pontosabb viselkedésének
modellezése miatt, a számításokban szerepelnek
a cölöpfejek és csomóponti támaszként a cölö-
pök is. A cölöpök számításban alkalmazandó,
tartós és szeizmikus tervezési állapotban elté-
rő, rugóállandói szintén csak külön modellben
vehetőek figyelembe. A részletes modellezéssel,
az egyes cölöpökre jutó függőleges és vízszintes
erők közvetlenül megkaphatóak, valamint az ala-
pozás befogási merevségének figyelembevétele
csökkenti a szeizmikus igénybevételeket.

• A rugalmasan viselkedő kapcsolatok pontosabb
modellezése szintén közelebb vihet minket a
reálisabb földrengési igénybevételekhez.

• A közös alapozással rendelkező dilatációs egysé-
gek nem viselkednek függetlenül, ezért az egysé-
gek együttes vizsgálata pontosítja az igénybevé-
teleket. A modellben a cölöpfej és talpgerendák
héjelemek és rúdelemek együttes alkalmazásával
modellezhetőek.

• Az egyes elemek vizsgálatához kiegészítő mo-
dellek, és kézi számítások elvégzése is szükséges.
A fenti elvek figyelembevétele jelentős tervezői
munkát jelent. Nem lehet eltekinteni a nagy lét-
számú tervező csapat munkájának folyamatos
felügyeletétől sem, hiszen az egyes szer-kezeti
elemek viselkedésének egymásra hatását a szak-
tervezők és részfeladatot végző szereplők gyak-
ran nem tudják figyelembe venni, amely hely-
telen viselkedés modellezéséhez, irreális igény-
bevételek meghatározásához valamint alul-, és
túltervezéshez vezethetnek.

A fenti elvek figyelembevétele jelentős tervezői
munkát jelent. Nem lehet eltekinteni a nagy lét-
számú tervező csapat munkájának folyamatos fel-
ügyeletétől sem, hiszen az egyes szerkezeti elemek
viselkedésének egymásra hatását a szaktervezők és
részfeladatot végző szereplők gyakran nem tudják
figyelembe venni, amely helytelen viselkedés model-
lezéséhez, irreális igénybevételek meghatározásához
valamint alul-, és túltervezéshez vezethetnek.

Lelátókaréj – Acél merevítés

Tapasztalatok

A tervezési tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy
egy mai színvonalú multifunkciós stadion megterve-
zése összetett feladat. A tervezés során, a magasépí-
tési tervezési gyakorlatban megszokott problémákon
túl, több új tervezési probléma megoldására kell fel-
készülni. A tervezési tevékenység nem képzelhető el
egy nagyobb létszámú, több éve összeszokott, na-
gyobb volumenű beruházásokon tapasztalatot szer-
zett irodai háttér nélkül. Még egy megfelelően kidol-
gozott kiviteli terv mellett is jelentős feladatot ró a
statikus tervezőre a gyártmánytervezési időszakban
bekapcsolódó szakkivitelezők koordinálása, főleg ha
erre a kivitelezéssel párhuzamos áttervezés mellett
kerül sor. A gyártmánytervezéssel egyidejű átterve-
zés során, a projekten 40 főt meghaladó létszámú
statikus tervezői csapat vett részt, akiknek munkája
nélkül a tervezési feladat nem valósulhatott volna
meg. ∎

Az épület egyes dilatációs egységeinek összeillesz-
tett 3D modellje
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Felcsúti Pancho Aréna fa
tetőszerkezete
Somogyi Tamás, Füzi Barna SOKON Kft., 5 Torony Bt.

2013 februárjában kaptunk megbízást a So-
kon Kft-től, a tetőszerkezet kivitelezőétől,
hogy készítsük el a faszerkezetek csomóponti-
és gyártmány terveit.
A munkánk során az első feladat a tető statikai

rendszerének megismerése volt. A projekt akkori fá-
zisában még az építész (Doborosi Tamás, Makona
Kft.) és a statikus tervező (Pongor László, POND
Kft.) is a kiviteli terveket készítette, így a munkála-
tok során a kész tervek készítésébe a gyártó is bele
tudott szólni. A tető geometria már kialakult, a ré-
tegrend azonban még nem volt eldöntött a beruházó
által.
Az épület 148 × 140 m befoglaló méretű, ebből

a tervezési területünk, azaz a lelátó lefedés 148 ×
131 m. A lelátót fedő tető legmagasabb pontja a
pályaszinthez képest 25,2 m. A lefedett szakaszok
szélessége hossz oldalon 21,40 – 22,70 m, rövid olda-
lakon 16,15 – 20,80 m között változik. A vasbeton
szerkezet raszter távolsága a hossz oldalakon 5,80 m,
a rövidebb oldalakon 6,10m. Az építész a telek adott-
ságok figyelembevételével úgy tervezte az épületet,
hogy a két hosszoldal között 4,0 m-es szintkülönbség
alakult ki. A szintkülönbséget a rövidebb oldalakon
lekövették. További nehézség volt, hogy a tető pálya
felöli éle sem volt párhuzamos, folyamatosan emel-
kedett, vagy süllyedt, főleg a rövidebb oldalon. A
külső oldalakon fűrészfogas kialakítású az alaprajz.
A sarkokon a raszterek különbözőségéből adódóan az
éltartó 43,6○ -ban helyezkedik el, ráadásul a rövidebb
oldalak már emelkednek is.

A tervezés korai fázisában először a statikai szem-
pontokat vizsgáltuk a statikus generál tervező bevo-
násával, egyeztettünk a hóteher és a szélteher felvé-
telével, melyre az EUROCODE szabvány nem tud
pontos adatokat adni a speciális tetőkialakítás miatt,
ezért próbáltunk egyszerűsítésekkel élni. A statikai
számításokat AXIS VM 11 programmal a faszerkezet
ellenőrző modullal végeztük, ami figyelembe veszi
a különböző teher állapotokra vonatkozó módosító
tényezőket, valamint stabilitási vizsgálatokat is el-
végzi a különböző rudakban. Időközben a rétegrend
kialakításról is megoldás született, így a természe-
tes palafedés alá deszkaborítás került, távtartókkal,
alatta a félfalcosan rakott gyalult pallóburkolattal.

1. ábra

A tető lejtési viszonyai miatt szükséges volt a belső
burkolat fölé vízszigetelést elhelyezni. A tető kapott
még egy kiegészítést, a pálya felöli oldalon ahol a
világítás tartószerkezetét és karbantartó járdáját ki
lehetett alakítani, mindezt úgy, hogy a tető külső
kontúrjába illeszkedjen.
A tervezést a keleti hosszoldallal kezdtük, majd

jött a nyugati, mely annyiban eltérő, hogy a VIP rész
kiharap az alsó részből egy kb. 100 m-es szakaszon
a tetőből. Idő rövidsége miatt egy másik cég is be
lett vonva a rövidebb oldalak megtervezésébe, akik
a mi koncepciónkat, csomópontjainkat felhasználva
elkészítették ezen részek terveit. A végére maradt a
legnehezebb része a sarkok megtervezése, ahol nem
volt egyáltalán azonos elem. Voltak olyan tartók,
amiket négyszer, ötször terveztünk meg, hogy meg-
találjuk a megfelelő helyüket és íveiket. (1. ábra)
A szerkezet statikai váza nem hagyományos

konzolos-szelemenes kialakítású, mivel így a főtartó
konzoltartók igen jelentős méretűek lettek volna, ami
építészeti szempontból nem volt elfogadható. A ki-
alakított rendszerben a főtartók közötti sugárirányú
segédtartók is részt vettek a teherhordó rendszerben,
ráadásul ezek a segédtartók két síkban helyezkedtek
el. Ezzel a megoldással sikerült elérni, hogy a páros
raszterben lévő rövidebb konzolos „erős” tartókra
jutott több, míg a „gyengébb”, hosszabb konzolú tar-
tókra kevesebb teher jutott. Az „erős” tartók emelt
anyagminőséggel GL32 minőségben, változó kereszt-
metszettel 240 mm szélességgel, 640–1636 mm ma-
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2. ábra

gassággal, 25,7 m ívhosszal készültek, a „gyenge”
tartók GL28 anyagból, 200 × 640 mm keresztmet-
szettel. Sikerült elérni, hogy optikailag a főtartók
hasonló méretűnek tűntek, mivel az „erős” tartó fel-
hizlalása a rétegrendbe és a tetőjárda felépítménybe
került elrejtésre. (2.-3. ábra) A segédtartók 180 ×
300 mm keresztmetszetűek sok közülük 20 méternél
is hosszabb kivitellel. A stadion kívül és a pálya
felöli oldalon egyenes tartókkal lettek „leszegve”, me-
lyek szintén áthordták a terheket az erős tartóra, a
leghosszabb 34,6 m hosszúságú. A statikai rendszer
összetettségéből és a terhek változataiból, pl.: szél-
nyomás, szélszívás, hózúg és hóteher, a rudak hol
nyomottként, hol húzottként működnek. Alapvetően
a felső és az alsó rudakban ellentétes irányú erők
keletkeztek. Ezeknek az erőknek a csomópontokba
történő bekötésekor sok-sok vizsgálatot kellet elvé-
geznünk, minden esetben megvizsgálni, hogy húzott-
nyírt vagy nyomott-nyírt csomópontként, hogy mű-
ködnek.
Az építész tervezőtől kapott konszignáció szerint,

egy hossz oldalon 122 típusú fa tartót alakult ki, rá-
adásul ebből a tartók 3/4-e más-más sugárral, ívvel
készült volna. Az íves rétegelt ragasztott fatartók
gyártásakor jelentős időbe telik a préssablon beállí-
tása, ezért próbáltuk a tartók geometriáját, sugarait
egységesíteni. Ennek megfelelően mintegy 42 présál-
lásra optimalizáltuk a tartók alakját. Ez csak úgy
volt lehetséges, hogy többször szerkesztettük a tar-
tókat, majd a megfelelőt kiválasztottuk. További
gondot okozott, hogy a csomópontokba elhelyezendő
elemek sokaságát rögzíteni kellet egymáshoz és a
beton pillérekhez is, szem előtt tartva azt a tényt
(ráadásul figyelembe kellet venni), hogy az építés
során milyen sorrendbe lehet a tartókat elhelyezni.
Megpróbáltunk az építész koncepcióhoz legjobban
közelíteni, ami véleményünk szerint egész jól teljesült.

3. ábra

A szerkezet 3d modellét alap AUTOCAD program-
ban szerkesztettük fel, szilárd testekként, berajzolva
a lakatos elemeket, csavarokat, stb.(4. ábra)
A csomópontok tervezésekor a geometriai válto-

zatosság szintén problémát okozott, a gyárthatóság
és a helyszíni kavarodás elkerülés, a horganyzott
acél lakatos elemek optimalizálását tette szükséges-
sé. A másik nehézséget az okozta, hogy a jelentős
erőket kellet bekötni a szerkezetben is (akár 100 kN
nagyságú húzóerőt) úgy, hogy a lakatos elemekből
és a csavarokból szinte semmi se látszódjon végle-
ges állapotban. Szintén jelentős terhek jutottak a
fa-vasbeton csomópontokra, volt olyan íves könyök,
amin 700 kN nyomóerő jutott a betonra és termé-
szetesen a másik végén a fatartóra. Ekkora erők
felvételekor jelentős számú csavar és acélcsap elhe-
lyezésére van szükség úgy, hogy a sok elem ne vegyen
fel jelentős nyomatékokat, mivel a faszerkezeti csomó-
pontoknál ez nem javasolt. A kisebb igénybevételű
csomópontoknál un. turbó csavarokat használtunk,
ami előfúrást sem igénylő akár 300 mm hosszúsá-
gú facsavarokat jelent. A csomópontok számítását
MATHCAD programmal magunk áltat írt modulok
felhasználásával végeztük.
A tetőépítést a keleti oldallal kezdték, majd a

nyugati és a két rövid oldal egyszerre készül, vé-
gül a sarkokat építették meg.(5. ábra) Az építés
során felállványozták a pálya felöli oldalon a belső
szegély gerendákig, azaz 25 m-es magasságig. Majd
beemelték a főtartókat, könyökeiket és a belső perem
gerendákat. Meghatározott sorrendben helyezték el,
először a felső segédtartókat, ez adta meg a tető-
síkot, majd az alsó segédtartókat és könyökeit. Itt

23



FÉMSZERKEZETEK 2015, tavasz

4. ábra
megadtuk mit – miután kell elhelyezni, hogy a cso-
mópontokhoz hozzáférjenek. Ezeknek a rudaknak
az elhelyezése nagy figyelmet követelt, mivel itt a
tartók a függőleges síkjuktól 1–2 fokban elfordítva
kerültek be úgy, hogy a végeiknek pontosan, minél
kisebb hézaggal kellet a főtartóhoz csatlakozni. A
fatartók szabása, furatolása CNC gépekkel történt,
ráadásul a végleges festés és tűzgátló bevonattal
látták el még az üzemben, így a helyszíni illesztések-
nek nagyon pontosan kellet elkészülniük. Ez azért
volt problémás, mivel a vasbeton szerkezetek pon-
tossága egy nagyságrenddel rosszabb volt, mint a
faszerkezeteké. A segédtartók beépítése után elbont-
ható, ritkítható volt az állvány, mivel a szerkezet
innen már önhordó volt. Az elkészült szakaszokon
kezdődhetett a félfalcos pallóborítás elhelyezése és a
rétegrend kialakítása.
A tervezés során elkészítettük oldalanként és sar-

5. ábra

6. ábra
konként az összeállítási terveket (8 db), csomóponti
terveket (91 db-ot), fatartókról (182 db) tervlapot,
de egy-egy tervlapon több összetartozó, azonos prés-
sel készíthető tartó szerepelt. Továbbá elkészítettük
az acél elemek terveit 93 tervlapon. (6.-7. ábra) A
tervezési munkánk 6 hónapig tartott.

• Látszó faszerkezet mennyisége – 1930 m3 (VIP ré-
szen további 161 m3)

• Nem látszó íves ragasztott elemek – 286 m3

• Tetődeszkázat – 10 940 m2

• Félfalcos pallóborítás látszó oldalon – 9 180 m2

• Keményfa, akác csapok – 1580 fm

• Felhasznált Remmers GW310 lazúr mennyisége –
5100 kg

Az építkezésen résztvevők:

Faszerkezet: SOKON KFT. 32–45 fő
Burkolatok: SOKON KFT. 6–14 fő
Tetőfedés: TETŐHORN KFT. 10–14 fő
Bádogozás: Kardos János 5–7 fő

∎

7. ábra
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MKE hírek
Az MKE 2015. március 26.-án megtartotta ta-

vaszi Közgyűlését. A résztvevők meghallgatták a
2014. évi munkaterv és pénzügyi terv végrehajtásá-
ról szóló beszámolókat. Ezt követően az Egyesület
2015. évi munkaterve került előterjesztésre, amely-
nek főbb pontjait a Közgyűlés az alábbiak szerint
hagyta jóvá.

Szakmai programok

A Könnyűszerkezetes Akadémia megszervezése le-
bonyolítása Időpontok: 2015. április 23., vagy má-
jus 21 (csütörtök) és október eleje (csütörtök) 13-19
óra között.
Tavaszi téma: gyalogos- és kerékpáros hidak és

hídtartozékok
Őszi javasolt téma: tornyok, antennatornyok és

reklámtornyok,vagy laboratóriumok bemutatása
19. Fémszerkezeti Konferencia megszervezése le-

bonyolítása
Időpont: 2015. november 5., vagy 12.
Tervezett fő tematika: könnyűszerkezetes állvá-

nyok, zsaluzatok

Diplomaterv-pályázat

Az MKE tartószerkezeti és épületszerkezeti kategó-
riában hirdet végzős építőmérnök hallgatók részé-
re diplomadíj-pályázatot. Díjazása: könyvajándék,
gyakornoki munkalehetőség, pénzdíj. A díjakhoz a
MKE tagjainak a lehetőségekhez mért támogatását
is kérjük.

Kiadvány

A fémszerkezetek c. kiadvány megszerkesztése és
kiadása nyomtatott és online formátumban.

A két szám tematikája: Construma, ill. 19. Fém-
szerkezeti Konferencia.

Egyéb rendezvények

Szakmai látogatás, évzáró rendezvény és a cégek
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Rögzı́téstechnikai megoldások a
stadionépı́tésben
Bosznay Ákos, Havasi Gergely Hilti Hungária Kft.

Alichtensteini székhelyű HILTI cég már
az 1970-es évektől kezdve fejleszt, gyárt
és forgalmaz mechanikai és vegyi dü-

beleket.A több évtizedes tapasztalatnak és a
folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, az
általánosabb megoldásoktól kezdve a szoftve-
res méretezést igénylő összetett feladatokig
képes megoldást nyújtani a különböző rög-
zítéstechnikai kihívásokra. A méretezések és
műszaki rajzok mellett, a kivitelezés megkez-
dése előtt helyszíni dübel próbaterheléssel és
mérési jegyzőkönyv készítésével is támogat-
juk a mérnökirodák, valamint a kivitelező cé-
gek munkáját.

A stadionépı́téseknél előforduló
leggyakoribb rögzı́téstechnikai
feladatok

• korlátok és székek rögzítése oldható vagy fix
kialakítással,

• külső lámpatestek és beléptető rendszerek rög-
zítése,

• homlokzati burkolatok telepítése,

• kivitelezési pontatlanságból fakadó utólagos
acélbetét beragasztások

A korlátok és székek telepítésénél vegyi illetve me-
chanikai rögzítés egyaránt választható. A megfelelő
rögzítőelem kiválasztása során az igénybevételeken
kívül a lemez vastagságát, a rögzítések tengelytávol-
ságát és a minimális peremtávolságokat is figyelem-
be kell venni. A mechanikai dübelek méretezése az

1. ábra. Korlát- és székrögzítések a Groupama arénában

ETAG 001 ANNEX C, a ragasztott rögzítőelemeké
pedig az EOTA TR029 alapján történik.

A különböző tönkremeneteli módok közül leggya-
koribb a kúpos kiszakadás és a betonperem-lerepedés,
ezekben az esetekben az alapanyag geometriai pa-
raméterei nagyban befolyásolják a teherbírást. Az
egyes kapcsolatok csak akkor méretezhetőek, ha a
rögzítőelemek bevizsgálásában szereplő peremtávol-
ságok, tengelytávolságok és rögzítési mélységek be-
tartásra kerülnek.
A mechanikai rögzítések legfőbb előnye a kapcso-

latok azonnali terhelhetősége, a gyorsabb kivitelezés,
és a kedvezőbb ár (hagyományos dübelek, pl. alap-
csavarok esetében). Amennyiben mechanikai rögzítés
nem alkalmazható a telepítés során a nagy teher,
vagy a kis tengely-, peremtávolság miatt, abban az
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esetben a ragasztott rögzítés jelenthet megoldást.
A lenti képeken látható, hogy vegyi rögzítésnél a
terhelés során fellépő erők egyenletesebben és kisebb
feszültségi testtel adódnak át az alapanyagra, így
lehetőség van alacsonyabb perem- és tengelytávolsá-
gok alkalmazására.
A kivitelezési hibákból adódó utólagos betonacél

tüskézésekre, az elkészült szerkezetek megerősítésére
és a bebetonozandó szerelvények pótlására szintén a
ragasztott rögzítések kínálják a legjobb alternatívát.

Esettanulmány – Felcsúti Pancho
Aréna fa tetőszerkezet és vasbeton
pillérek kapcsolatai

Előzmények

A stadion ragasztott fa tetőszerkezetének és az ezt
fogadó vasbeton pilléreknek a tervezését két külön
iroda végezte. A vasbetonszerkezetekért felelős sta-
tikus csapat (Pond Mérnökiroda Kft.) már a korai
tervezési szakaszban utólagos, ragasztott rögzítések-
kel tervezte megoldani a fa tartórudak és a pillérek
kapcsolatát biztosító csomólemezek rögzítését. En-
nek legfőbb oka az volt, hogy a bonyolult geometriák
miatt számítani lehetett betonozási pontatlanságok-
ra, ami a kivitelezési szakaszban be is bizonyosodott.

A megoldandó probléma

A szűk határidők miatt a tervezési és a kivitelezési
munkákban átfedések voltak, már néhány vasbeton
pillér el is készült, amikor sorra került a szóban forgó
csomólemezek rögzítésének méretezése. A tetőszer-
kezetről átadódó nyíróerő több helyen a 600 kN -t is
elérte, és további nehézséget okozott az, hogy a nyí-
róerő támadási pontja nem közvetlenül a vasbeton
felületen, hanem attól 20/30 cm-re volt, így jelentős
nyomatéki igénybevétel is terhelte a kapcsolatot.

A statikus tervezők a Hilti PROFIS Anchor dü-
belméretező szoftverrel fogtak neki a csomóponti
horgonykép meghatározásához, azonban számos pró-
bálkozás után is több száz %-os kihasználtsággal
találták szembe magukat. Ennek oka két dologra
volt visszavezethető:

a. az alapjában véve komoly pillérkeresztmetszet
(600 mm × 1 100 mm) nem volt elegendő az
ekkora nyíróerő felvételéhez szükséges peremtá-
volság biztosításához

b. a sűrű kengyelezés, valamint a beton alapanyag
vasaltsága a hatályos dübelméretezési szabvány
szerint csak kivételes esetekben vehető figyelem-
be, és akkor is csak kis mértékben befolyásolja
a kapcsolat teherbírását

Megoldás

A fentiek után egy alternatív, de megfelelő számí-
tásokkal alátámasztott megoldást kellett találnia
a tervezőknek. Több variáció is készült, ahol nem
csupán a statikai szempontokat kellett figyelembe
venni, hanem egy minél könnyebben kivitelezhető,
és esztétikai szempontból is megfelelő alternatíva
kidolgozása volt szükséges.
Ahogyan az már a fentiekben is említésre került,

a legnagyobb problémát a nyíróerő felvétele okozta:
ezt a tervezők egy nagyszerű ötlettel oldották meg,
egy „sarkantyút” alkalmaztak, mely a teljes nyíróerőt
pecsétnyomással adja át a vasbeton pillérre.
A csomólemez AXIS modelljével számíthatóak

voltak a ragasztott menetes szárakra jutó húzóerők,
amelyeket két csoportba osztottak:

a. 6 db, a csomólemezre merőlegesen futó
M20/M30 menetes rúd, Hilti HIT-RE 500 ra-
gasztóhabarccsal beragasztva: Mivel a nyíróerő
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„megszűnt”, ez a csoport könnyen méretezhetővé
vált a hagyományos dübelméretezési eljárással.

b. 2 db, a pillér hosszvasalásával párhuzamosan
futó M36-os menetes rúd + Hilti HIT-RE 500 ra-
gasztóhabarcs: Ezek a horgonyok egy másik, vas-
betonelméleten alapuló méretezési szabvánnyal
kerültek betervezésre: a beragasztott rudak a
megfelelő lehorgonyzási hosszon képesek átadni
a húzóerőt a pillérben futó ⊘25-ös acélbetétek-
re.

Kivitelezés

A tervezéshez hasonlóan a kivitelezés is egyedi meg-
oldásokat igényelt. Már a tervezési szakaszban be-
vonásra került egy gyémántspecialista cég, akivel
folyamatos egyeztetés folyt az éppen aktuális válto-
zat kivitelezhetőségéről. A feladat nem volt egysze-
rű: a 40/50 mm átmérőjű és akár 1 000 mm mély
furatokat tíz méteres magasságban, egy 0,5 m2-es,
ferde felületű pilléren kellett elkészíteni, hűtővizes-
gyémántkoronás technológiával. A pillérekre két ol-
dalt pódiumokat építettek, majd kosaras daruval
felszállították a szükséges eszközöket és a fúrást vég-
ző munkásokat, akik néhány óra alatt elkészítették a
furatokat. Ezt követte a technológiai útmutató sze-
rinti furattisztítás, a légzárványmentes furatkitöltés,

2. ábra. „Pódiumok” a pilléreken

majd a menetes rudak elhelyezése.
A kivitelezés az előzetes várakozásokkal ellentét-

ben csaknem zökkenőmentesen zajlott, bár még így
is több hónapot vett igénybe a rögzítések elkészítése.
A sok munka meghozta gyümölcsét: a csomópon-

tok megfelelő statikai háttérrel, esztétikus kivitelben
kerültek kialakításra, és már több viharban is bi-
zonyítva, sikerrel álltak ellen a természet erőinek.
∎

3. ábra. Gyémántfurat-készítés kosaras emelőről
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Különleges csarnokszerkezetek
Raport László FRISOMAT Kft.

AFrisomat csoport 1978-ban, családi vál-
lalkozásként alakult a belgiumi Antwer-
pen közelében. (1. ábra) A cég profilja

a megalakulás óta, könnyűszerkezetes csarno-
kok gyártása és helyszíni szerelése volt. Az
első években egyetlen terméket, az egyszerű,
olcsó, íves donga szerkezetű, hajlított acél-
cső vázas, fa szelemenes, egy rétegű hullám-
lemezzel ellátott típust gyártották és forgal-
mazták csak, melyet az alapító tulajdonosok
a saját kezükkel szereltek össze a megrendelő
telephelyén. (2. ábra) A megrendelői igények
azonban folyamatosan változtak, hamarosan
már nem volt elegendő az egyszerű, hőszi-
getelés nélküli, íves tárolóépületek gyártása.
Megnőtt az igény a tradicionális megjelené-
sű, nyeregtetős kivitelű, jó minőségű hőszige-
teléssel ellátott csarnokok iránt. Ekkor dön-
töttek úgy a Frisomat tulajdonosai, hogy a
mennyiségnél fontosabb a minőség, és kialakí-
tották a mai napig sikeres üzletpolitikájukat.
Olyan, magas minőségű, kiváló korrózióvéde-
lemmel ellátott, anyagában tűzi horganyzott
acélszerkezeteket kezdtek el gyártani, melyek
várható élettartama többszörösen meghalad-
ja a hagyományos szerkezetekét. Ez az üzleti
filozófia abszolút nyerőnek bizonyult.
Az alapítás óta eltelt harminchat év alatt a Fri-

somatot folyamatos fejlesztés és fejlődés jellemzi.
Ennek köszönhetően napjainkra Európa számos or-
szágában rendelkezünk képviselettel, jelen vagyunk
Afrikában, Ázsia közeli területein, Dél-Amerikában
és a hatalmas orosz piacon is. Jelenleg négy helyen
folyik gyártás, a belgiumi Antwerpenben, a romániai

1. ábra

2. ábra

Cepturában, a braziliai Sao-Paoloban és az oroszor-
szági Smolenskben.

A folyamatos fejlesztések öt kulcsszó mentén foly-
nak.

Az első kulcsszó: az ötlet

A 80-as évekbeli gazdasági konjunktúra idején robba-
násszerűen megnőtt az igény tárolóépületek építése
iránt. Olyan megoldásra volt szükség, ami egyszerű-
en előállítható, nem túl súlyos, könnyen szállítható
és gyorsan felépíthető. Ehhez kellett egy jó ötlet.
A Frisomat ötlete a hidegen hengerelt, vékonyfalú
acélszerkezetek gyártása volt, mely kielégíti a fenti
kritériumokat.

A második kulcsszó: a gondos tervezés

Csarnokaink minden egyes szerkezeti elemét gon-
dos tervezés és előkészítés után előre legyártjuk és a
megfelelő méretben, a szükséges furatokkal ellátva,
azonnali beépítésre készen szállítjuk a helyszínre. A
szerkezetek összeszerelése kizárólag csavaros köté-
sekkel történik, a helyszínen semmiféle darabolás,
hegesztés vagy átalakítás nem történik. (3. ábra)

A harmadik kulcsszó: a
költséghatékonyság

A nagy szériás előre gyártásnak köszönhetően szerke-
zeteink kiváló ár-érték aránnyal készülnek. A magas
minőség egyáltalán nem jelenti azt, hogy drága is. Mi-
vel a fentebb felsorolt hatalmas piacot csak néhány
gyáregységből látjuk el, a nagyfokú szériagyártásnak
köszönhetően nagyon jó árakat tudunk megrendelő-
inknek ajánlani. Természetesen nem mi vagyunk a
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3. ábra

legolcsóbbak a piacon, de ez nem is célunk. Ha össze-
vetjük a minőséget, az élettartamot, a pontosságot,
a kiszolgálás gyorsaságát az árral, azonnal látni fog-
juk, hogy a Frisomat csarnokai költséghatékonyság
terén a legjobbak közé tartozik.

A negyedik kulcsszó: a gyorsaság

A Frisomat tulajdonosai nagyon jól tudták, hogy a
gyorsan fejlődő európai gazdaság raktározási, gyár-
tási és mezőgazdasági igényeinek kielégítésében nem
csak az ár, hanem a gyorsaság is kulcsszerepet ját-
szik. Erre alapozták a Frisomat üzleti modelljét is.
Szakembereink kiemelkedő figyelmet szentelnek an-
nak, hogy a tervezés, a gyártás és a kivitelezés a
lehető legrövidebb idő alatt megtörténhessen. Mér-
nökeink már a megrendelői igény megszületésének
pillanatában megkezdik a tervezést illetve a gyártás
előkészítését, annak érdekében, hogy a gyártás mi-
hamarabb megkezdődhessen. A könnyű szerkezeti
elemek lehetővé teszik, a gyors szállítást mely a kö-
zeli területekre kamionnal, a tengeren túlra pedig
hajóval történik. Magasan képzett szerelőink gyorsan
és kiváló minőségben szerelik össze a szerkezeteket,
helyezik fel a burkolatokat, szegélyeket, építik be a
nyílászárókat, füstkupolákat és egyéb kiegészítőket.
(4. ábra)

Az ötödik kulcsszó: az innováció

Ahhoz, hogy költséghatékony, teherbíró és időtálló
szerkezeteket lehessen építeni, új profilokat, véko-
nyabb acéllemezeket és korszerűbb csavaros rögzíté-
seket illetve hatékonyabb korrózióvédelmi megoldá-
sokat kellett alkalmazni. A Frisomat mérnökei anyag-
és költségtakarékos alapanyag felhasználásával inno-
vatív kialakítású tartószerkezeti profilt dolgoztak ki.
A szigma profil önmagában is nagy teherbírással ren-
delkezik, szellemes kialakítása révén azonban ez a te-

4. ábra

herhordó teljesítmény egyszerűen, a tartóelemek egy-
másba csúsztatásával megduplázható. Azt, hogy az
eredeti rendszer fa szelemenjeit acél zártszelvények
váltották fel, a fejlődési irányok ismeretében nem is
kell külön megemlíteni. Az új fejlesztésű csomópon-
tok a csarnokok állékonyságát, a cink-magnézium
bevonatú acéllemezek és az alátétes csavarrögzítések
pedig a szerkezetek élettartamát növelték.

Az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások utóbbi
évtizedekben megnyilvánuló fejlődése új funkciókat
hozott létre, az új funkciók pedig új formákat, illetve
új szerkezeti kialakításokat igényeltek. A Frisomat
fejlesztői kialakították a nyeregtetős, az alacsony
hajlásszögű majd a közel lapos tetős csarnokokat,
amelynek köszönhetően ma gyakorlatilag bármilyen
igényre van gyors, költséghatékony megoldás. Az
igények fejlődése nem állt meg, így a fejlesztés fo-
lyamatos. Szinte ránézésre, a fő szerkezeti elemeket
figyelembe véve is eldönthetjük, hogy az egyszerűbb
– Omega, Ypszilon és Delta –, vagy a komolyabb
megrendelői igényeket kielégítő emelt szintű műsza-
ki megoldásokat felsorakoztató csarnoktípusok – az
Astra, Astrigma, Ceptra és Sigma – vagy azok la-
postetős változatai – a Flatro és Flatrigma – közül
választjuk ki azt, amely az egyedi csarnokunk alap-
ját fogja képezni. (5.-6. ábra)Innentől egyszerűsített,

5. ábra
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6. ábra

ám gondos tervezői feladat a helyszínre és a megren-
delői igényekre szabva kialakítani az egyedi, gyorsan
felépülő és költséghatékony Frisomat acélcsarnokot.
50 m-es fesztávolság, hidegen hengerelt

acél szelvényekből A folyamatos fejlesztéseknek
és a gyártási technológia fejlődésének köszönhető-
en, jelenleg 50 m-es, alátámasztás nélküli, szabad
fesztávolságot tudunk lefedni a csavaros kötésekkel
összeszerelt, hidegen hengerelt acélszelvényekből ké-
szülő szerkezeteinkkel. Ez ma még természetesen
ritkaság, de a 30 – 35 m-es szélesség már mindenna-
pos. (7. ábra)
Általános tervezési eljárás. A Frisomat 8 fé-

le, a tipikus megrendelői igények szerint kialakított
csarnoktípussal rendelkezik. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a cég típuscsarnokok gyártásával foglal-
kozik. A rendszert egyszerű, gyors adaptálhatóság
jellemzi, amellyel a csarnokok maximálisan az egye-
di igényekre szabhatóak. A Frisomat nem csupán a
megrendelés után, a gyártás és kivitelezés szakaszá-
ban, de a tervezés szakaszában, az előkészítésében
is aktívan részt vesz.
Az eltérő szerkezetű típusok, a széles méretvá-

laszték, de elsősorban az előre nem ismert, végleges
terhelési adatok miatt nincs általános tervezési se-
gédlet. Ennek megfelelően minden egyes csarnokot
egyedileg tervezünk meg és gyártunk le – szoros
együttműködésben a megrendelővel, valamint a ter-
vezővel.

Akár a tervezővel, akár a megrendelővel vagy a
beruházóval kerülünk kapcsolatba, első lépés a pon-
tos igényfelmérés, amely alapján megfelelő típust és
méretet ajánlunk. A típus kiválasztása azonban ki-
zárólag a csarnok kubatúráját, valamint szerkezetét
határozza meg. A tervezés előtt, igény esetén közre-
működünk a helyszín felmérésben is, és a tervezés
során igény szerint együttműködünk a tervezővel.
Annak érdekében, hogy az igényeknek megfelelő

típust ajánlhassuk, a helyszíni adottságok mellett a

7. ábra
tervezőtől vagy beruházótól kapott alábbi alapada-
tok adnak támpontot:

• a tervezett épület befoglaló mérete

• tervezett alapterület,

• tervezett homlokzatmagasság

• tervezett tetőhajlásszög

• felhasználási cél (raktár, üzemcsarnok, stb.)

• későbbi bővíthetőség

Az általános tervezési eljárás a következő.
A tervezés megkezdéséhez az építtető által megbí-
zott tervezőnek néhány napon belül szerkeszthető
formátumban a következő anyagokból álló általános
tervezői dokumentációt küldjük:

• általános tervek szerkeszthető formátumban
(alaprajz, metszetek, tartótávolságok, általános
homlokzatok),

• általános csomóponti tervek,

• acélszerkezeti műszaki leírás,

• alapozási adatszolgáltatás (reakcióerők, talp-
ponti erők, nyomatékok, geometriai méretek,
tengelytávolságok),

• építési engedélyezési eljáráshoz szükséges stati-
kai számítás,

• építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tűz-
védelmi tervfejezet.

Az építési engedélyeztetés során felmerülő
tervezői feladatok:

• talajmechanikai szakvélemény készíttetése,

• közmű- és szakhatósági egyeztetések (kivéve
Tűzoltóság),

• építész műszaki leírás elkészítése,

• építési engedélyezési tervdokumentáció készí-
tése a megküldött általános tervdokumentáció
alapján:
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– hőtechnikai számítás,
– technológiai tervezés,
– az adott feladathoz szükséges további szak-

ági tervek

A cég tervezői támogatás szolgáltatásának része –
a teljes tervezési-, gyártási és kivitelezési folyamat
végigkísérésén túl –, hogy az adott épületre ké-
szített statikai-, és tűzvédelmi számításokat
is elkészítteti és átadja. Az építési engedély kiadása
után elkészítjük az acélszerkezeti kiviteli tervet,
valamint igény esetén, a tervezővel történő egyeztetés
után burkolási kiviteli tervet, valamint alapozá-
si kiviteli tervet is készítünk.
További fontos tudnivaló, hogy egy kompletten

megépített csarnokból kizárólag az acélszerkezet a
Frisomat gyártmánya, amely acélszerkezetet minden
esetben egyedi kiviteli tervek és egyedi gyártmányter-
vek alapján gyártunk le és szerelünk össze. Minden
egyéb beépített anyagot (burkolatok, nyílászárók,
stb.) külső beszállítóktól rendelünk meg. Ám ebben
az esetben is kizárólag minőségi anyagokkal dolgo-
zunk: a szendvicspaneleket a legnevesebb gyártóktól
(KingSpan, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Ruukki,
Lindab) rendeljük, emellett csak kiváló minőségű,
tanúsítvánnyal rendelkező nyílászárókat (Eurodoor,
Rehau) építünk be.

Egyedi csarnokok tervezése

Amennyiben a megrendelői igényeket nem lehet az ál-
talunk ajánlott, standardizált típusokkal és méretek-
kel kielégíteni, több évtizedes gyártói és kivitelezői
tapasztalatunk alapján egyedi tervezésű szerkeze-
tet gyártunk. (8. ábra) Az alapfilozófia ebben az
esetben is változatlan marad: a szerkezet tovább-
ra is elsősorban horganyzott acél profilokból készül.
Ebben az esetben a tervező feladata még hangsúlyo-
sabban az, hogy felmérje az épülettel kapcsolatos
pontos igényeket és ennek megfelelően alakítjuk ki
vele szoros együttműködésben a szerkezettel szem-
ben támasztott követelményeket. A speciális szerke-
zet megtervezéséhez és legyártásához minden egyedi
méretre szükség van. Innentől a tervezés folyamata
megegyezik az Általános tervezési eljárás menüpont-
ban írtakkal.

Összefoglalás

A Frisomat hidegen hengerelt, horganyzott acél te-
kercsekből készülő, a modern kornak megfelelő csar-
nokokat tervez, fejleszt, gyárt és épít: előre-gyártott
ipari acélcsarnokokat, modul rendszerű hangárokat,

8. ábra
és egyedi fejlesztésű acélszerkezeteket. A standar-
dizált, előre gyártott elemekből és profilokból, a
szerkezeti elemek határtalan kombinálásával készülő
építmények alapanyaga horganyzott, magas minősé-
gű acél. A hosszú élettartamot és a korrózió elleni
védelmet a 275 g/m2 horganyvastagság garantálja.
És még néhány érv a Frisomat csarnokai mellett:
a csarnokok minden egyes, egyedileg fejlesztett és
gyártott darabja a lehető legkönnyebb súlyú. Az
építés helyére szállítva, a épületek mint egy óriási
építő játék, könnyedén összeszerelhetőek. A Frisomat
acélcsarnokokat a megrendelő, a választott szerke-
zettől függően, a rendeléstől számítva akár 6–8 hét
leforgása alatt birtokba veheti.
Több mint 25 000 megvalósult „Frisomat épület”

világszerte, több ezer elégedett beruházó az elmúlt 36
évben, ebből az elmúlt 23 évben több száz elégedett
megrendelő Magyarországon – ezekkel a tényekkel
jellemezhető a belga székhelyű Frisomat csoport te-
vékenysége. Legyen szó akár egy egyszerű terménytá-
roló, vagy bonyolult szerkezetű kereskedelmi épület,
pl. autószalon, üzemcsarnok, stb. kivitelezéséről, a
standard elemekből kiindulva maximálisan az egyedi
igények figyelembe vételével készülnek a Frisomat
acélcsarnokok, amelyhez az egyedi, magas minősé-
gű acél szerkezeteket belgiumi és romániai gyáraink
szállítják. A Frisomat 8 csarnoktípusa kiváló alapot
ad ahhoz, hogy minden speciális igényt kielégítsünk:
akár egyik alaptípusunk igényre szabásával, akár egy
teljesen új szerkezet kialakításával. Nincs két egyfor-
ma igény, így nincs két egyforma Frisomat csarnok
sem.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és gyakorlott mun-
katársaink mindenben a segítségére lesznek a terve-
zés megkezdésétől a csarnok átadásáig. ∎
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AXX. század utolsó harmadában a
transzparencia iránti igény mellett a
hővédelmi igények is erőteljesen je-

lentkeztek. A külső térelhatároló szerkeze-
tek az épület energia-háztartását döntő mó-
don meghatározzák. Korunk épülettervezé-
sében egyrészt a veszteségáramok csökken-
tését, másrészt a szoláris nyereségek kiak-
názását kell szem előtt tartani, hogy evvel
energiatudatos épület valósuljon meg [Stoc-
ker, 2012].

A transzparens szerkezetek szerepe a tömör térel-
határoló szerkezetek feladatain túl (védelem, a tér
túlzott felmelegedésének és lehűlésének megakadá-
lyozása, hangszigetelés, biztonság):

• természetes megvilágítás,

• természetes szellőzés,

• környezettel való vizuális kapcsolat biztosítása.

A szerkezetekkel szembeni általános követelmé-
nyek:

• a használati hatások elviselése,

• a kezelés, tisztítás, karbantartás, javítás szempont-
jainak teljesülése és

• az ökologikus elvek érvényesülése [Széll, 2001].

Természetes megvilágı́tás

A napsugárzás látható tartományának a helyiségbe
juttatása a természetes megvilágítás. A természe-
tes megvilágítás egyrészt használati komfortkövetel-
mény, másrészt a mesterséges megvilágítási időszak
rövidítése energiacsökkentési lehetőség. A fényho-
zam mértékét befolyásolja a tájolás, a napszak, a
napsugárzás lokális viszonya, a belső tér felületeinek
reflexiója, valamint a szemben lévő épülethomlokza-
tok.
Az épület tereinek természetes megvilágítását, a

napsugárzásból származó hőterhelést, a külvilággal
való vizuális kapcsolatot a transzparens szerkezet
elrendezése, annak transzmissziós és fénytechnikai
tulajdonságai befolyásolják. A transzparens szerke-
zeten keresztül bejutó sugárzás spektrális összetétele
és intenzitása a kintihez képest megváltozik, hiszen
az UV sugárzás nem jut át az üvegszerkezeten (csak

a szerves üvegeken). A bejutó sugárzás a helyiségben
néhányszori reflexió után elnyelődik, és az elnyelő
felületek a Wien-törvénnyel leírható hosszúhullámú
infrasugárzást bocsátanak ki. Így érvényesül az üveg-
házhatás.
A természetes fény használatára vonatkozó in-

tézkedések szorosan összefüggnek a napvédelmi in-
tézkedésekkel. Alapvető igény, hogy a transzmittált
sugárzás napfénytartalma (400–780 nm hullámhossz-
tartomány) lehetőleg nagy legyen, ugyanakkor a
hosszú hullámú sugárzás átbocsátását illetően télen,
nyáron, illetve az átmeneti évszakokban más-más a
cél. Télen és hűvös időben a veszteségek csökkentése
és a szoláris nyereségek minél nagyobb arányú be-
bocsátása szükséges, míg a nyári időszakban a vesz-
teségek fokozása és a szoláris hőterhelés – a hosszú
hullámú sugárzás – lehetőség szerinti alacsony szin-
ten tartása a cél, hiszen az infravörös sugárzás a
helyiség hőterhelését fokozza. Az üvegszerkezetek
fejlődését ezen egymásnak ellentmondó követelmé-
nyek feloldása, valamint az a tény váltotta ki, hogy a
hagyományos lakó- és középületekben az energiavesz-
teségeinek akár 35-40%-ért a homlokzati nyílászárók
a felelősek.
Már a XX. század első függönyfalainál megvaló-

sult a terek természetes megvilágításának növelése,
a parapet is üvegszerkezet lett. Ezt a vázas szerke-
zetek elterjedése tette lehetővé, hiszen a homlokzat
szerkezete a tartó-szerkezettől függetlenné vált. (Eu-
rópában Walter Gropius és Adolf Meyer alkalma-
zott háromszintes függönyfalat Fagus Műveknél a
németországi Anfeldben.) A függönyfalat az ameri-
kai iparépítészet tette általánosan használatossá. A
szerkezet anyagai, kialakítása nagy változáson ment
keresztül az elmúlt száz évben. Az internacionális
stílus szimbólumává vált a raszteres üveghomlokzat.
A teherviselő szilikon kifejlesztésével a 60-as évek
közepétől a függönyfalaknál megjelent a strukturá-
lis üveghomlokzat. Így megvalósult az épület külső
térelhatárolásának azonos módon való alakítása, és
ezzel lehetővé vált bármilyen geometriájú felület le-
határolása.

Az elmúlt évtizedek irodaépületeit áttekintve, ezen
épületek külső térelhatárolása részben vagy teljes
egészében függönyfalas kialakításúak. A függöny-
falas épületek sajátosságait vizsgálva, meg kell ál-
lapítani, hogy ezen épületek igen kicsi a hőtároló
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tömeggel rendelkeznek. Szerelt válaszfalai és padló-
szerkezetei kis hőtehe-tetlenségű szerkezeti elemek.
Hiszen az úsztatott padlószerkezet, vagy álpadlók
(üreges/kettős padlók) miatt igen kicsi a hőtároló
tömeg [Dudás, 2012]. Ezért a függönyfalas épüle-
tek, valamint a könnyűszerkezetes szerelt épületek
homlokzati árnyékolása kiemelkedő fontosságú. Ku-
tatások bizonyítják, hogy napvédelmi rendszer nélkül
a hőterhelés értéke mintegy 2,7-szeresére növekszik,
ami az épület használatát erősen korlátozza [Dudás,
2008].

Függönyfalaknál a mögöttes tér hőtárolását ked-
vezően befolyásolja, ha vasbetonmellvéd készül, ez
egyrészt a vasbeton födém szabad szélén perem-
gerendaként működik, másrészt tűzvédelmi szem-
pontból a mellvéd és a födém együttesen tűzgátat
képez. Az üvegszerkezetek hőátbocsátásának csök-
kentésére jelenleg általánosan alkalmazott megoldás
a kis emissziós tényezőjű bevonat, nemesgáztöltés és
háromrétegű üvegezés, ezzel az üvegrétegek közötti
sugárzásos hőcsere a töredékére csökken le.
A nagyméretű üvegfelületek beépítésével egyide-

jűleg nyáron túlmelegedési, továbbá megvilágítási,
káprázási problémák is fellépnek. Így ezek az épü-
letek komoly szellőzést és hűtést igényelnek. Ez az
energiaráfordítás különböző napvédelmi rendszerek-
kel csökkenthető.

A napvédelem feladata

A napvédelemmel szabályozható a homlokzatra ju-
tó napsugárzás mennyisége, időtartama és minősé-
ge is. A nyári napvédelem célja a direkt napsugár-
zás minél nagyobb hányadának takarása és a dif-
fúz sugárzás minél teljesebb átengedése, bizonyos
esetekben a fényzárás. A napvédelmi rendszerek a
káprázás-mentesség biztosításával és a nyári hőter-
helés csökkentésével védelmi, továbbá a természetes
megvilágítás biztosításával ellátó funkciót töltenek
be. Optimális esetben úgy csökkentik a napsugár-
zásból származó hőterhelést, hogy a megfelelő ter-
mészetes megvilágítás biztosítása mellett nem lesz
szükség a helyiség, az épület hűtésére.
A napsugárzás intenzitása instacioner jellegű. A

fényerősség borús időben 5 000–20 000 lux, napsüté-
ses időben 20 000–100 000 lux között változik [Volz,
2006].

Az épület tájolása, geometriája, az előre- és hát-
raugró síkok, a transzparens szerkezetek osztása,
iránya és hajlásszöge kiindulópont a napvédelmi in-
tézkedések kialakításában.

Napvédelmi rendszerek tervezési
elvei

Napvédelmi rendszer szerkezeti elrendezésénél, a
transzmissziós és fénytechnikai tulajdonságok kiala-
kításánál a következő követelmények teljesítését kell
szem előtt tartani:

• szoláris nyereségek realizálása télen (alacsony napál-
lásnál),

• nyári hőterhelés csökkentése,

• vizuális komfort biztosítása (egyenletes fényelosz-
lás, környezettel való vizuális kapcsolat, káprázás-
mentesség, természetes színvisszaadás),

• egyszerű kezelés, karbantartás, tisztíthatóság,

• esztétikai szempontok.

A napvédő rendszer hatékonyságát befolyásolja a
térbeli helyzete: az árnyékolókat vagy a homlokzat
elé szerelik vagy a falszerkezet szerves részét képezi,
illetve a belső térbe, a transzparens szerkezet mögé
is kerülhet. Akkor a leghatékonyabb, ha a homlokzat
elé szerelik. Ebben az esetben az a döntő, hogy a
ráeső napsugárzás legjelentősebb részét reflektálja,
valamint az elnyelt energiamennyiség konvek-cióval
tudjon távozni. Vagyis a szerkezet mögött mozgó
légréteget kell biztosítani, hogy minél kevesebbet
sugározzon a homlokzatra. Ezeket a szerkesztési el-
veket a tervezésekor, az anyagválasztásban és felület-
kezelésben kell figyelembe venni. Így a napvédelmi
rendszer a hőterhelést távol tartja, és/vagy áramló
levegővel elvezeti.
A napvédelem hatékonyágát a rendszer energia-

átbocsátó képessége (g) fejezi ki, amely az üvegen
átjutó és a ráeső teljes szoláris teljesítmény arányát
jelenti. Normál síküvegnél a szerkezeten átjutó és
a szerkezetet érő sugárzási energia aránya 0,8–0,9

1. ábra. Növényzettel futtatott szerelt támaszrendszer
[Detail, 2015]
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2. ábra. Függönyfalat árnyékoló széles párkány [szerző
terve]

közötti érték, hőszigetelő üvegnél ez ∼0,6, míg három-
rétegű hőszigetelő üvegnél ∼0,5, fényvédő üvegeknél
ez az érték 0,5 alatti.
Az árnyékolás hagyományos eszközei:

• árnyékoló növényzet (1. ábra),

• homlokzati sík elé ugró tagozat

• árnyékoló szerkezet (3. ábra),

• szellőző légréses szerkezet (4. ábra) – hőterhelés
csökkentése konvekcióval.

A nyári hőterhelés csökkentésének legegyszerűbb
módszere a széles eresz vagy párkány kialakítása.
(2. ábra), de hatékonyak a lombhullató növényzettel
futtatott szerelt támaszrendszerek is. Az árnyékadó
növényzet és a homlokzat elé ugró tagozat a népi
építészetben régóta jelen van. A hosszú csüngőeresz,
de a tornácos kialakítás is árnyékolást biztosít.

Kéthéjú homlokzatok

A kéthéjú transzparens homlokzatnál a szoláris hő-
terhelés légáramlással is csökkenthető. A kéthéjú
homlokzatoknál a napenergia hasznosulását a termé-
szetes légáramlások segítik elő, bár ezek fokozására
gépi szellőzést is alkalmaznak. Általános jellemzője
a belső üvegezési sík előtti átszellőztetett üveghéj,
amely emisszió-gazdag, illetve nagy szélterhelésű he-
lyeken is lehetővé teszi a természetes légcserét. A
külső héjat többnyire függesztett szerkezetként sze-
relik. A belső héj védett pozícióba kerül, ezzel a
térelhatároló szerkezetre jóval kisebb környezeti ter-
helés jut, kevésbé van kitéve az időjárás hatásának.

A funkcionális és kialakítási sajátosságok alapján
légelvezető szellőző, puffer-, osztatlan, köztes légte-
rű, integrált üvegház, ház a házban jellegű, folyosós,

akna- és kapcsolt ablakos homlokzatok különböz-
tethetők meg. Az árnyékolók itt a két héj közötti
köztes térben, védetten helyezhetők el. (Az integ-
rált üvegház tulajdonképpen átrium köré szervezett,
itt a tetősíkban készül árnyékolás. Megemlítése a
teljesség kedvéért szükséges.)

Intelligens üvegek

Az árnyékolás innovatív megoldását az intelligens
üvegek képviselik, ahol is az üveg tulajdonságainak
változása biztosítja a napvédelmet. Az intelligens
üvegek alacsony hőátbocsátásuk mellett az energia-
és fényátbocsátásban hoztak újdonságot. Az üvegek
a sugárzási spektrum teljes tartományára vagy egy
részére reagálnak elnyeléssel vagy visszaveréssel.

Az intelligens (smart) üvegek az épület és környe-
zete közötti energiatranszportot optimalizálják auto-
matikusan vagy automatizálhatóan, azaz igazodnak
az évszakos és napi időjárási változások sugárzási
viszonyaihoz.

A sugárzási viszonyok (fényintenzitás, a fény
spektrális összetétele, hőmérséklet-változás) vagy
elektromos feszültség hatására változnak az opti-
kai tulajdonságaik. Módosul az energiaátbocsátási
képességük, a láthatófény-átbocsátási képességük,
vagy a sugárzási spektrum teljes tartományát, vagy
egy részét másképp nyelik el, vagy éppen visszave-
rik. Az optikai folyamatok reverzibilisek, a hatások
csökkenésével az anyagok visszakerülnek eredeti ál-
lapotukba.

Árnyékoló szerkezetek

A külső napvédelmi rendszereknél alapvető követel-
mény az időjárás-állóság, az elemeket 25–30 m/s
szélsebességre kell méretezni.
Működésük alapján fix, mozgatható és automati-

kus vezérlésű rendszerek léteznek. Fix rendszerekkel
a direkt sugárzás kitakarása csak részlegesen teljesít-
hető. Mozgatható elemekkel követhetők az időjárási
változások, továbbá egyes kialakítások alkalmasak
arra, hogy a napfényt a beltér mennyezetére irányít-
sák, evvel elősegítik az egyenletes térmegvilágítást.
A napvédő árnyékolók működtetése legtöbbször füg-
gőleges síkú mozgatást, feltekerést jelent, de léteznek
vízszintes síkban, esetleg függőleges síkban eltolható
rendszerek, amelyek akár több sávban is vezethetők.
Háromrétegű üvegezésnél, kapcsolt ablakoknál,

illetve kéthéjú homlokzatoknál a külső üvegréteg
mögött is elhelyezhető reluxa/zsaluzia, amely kisfe-
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3. ábra. Függönyfalba integrált Schüco CTB napvédő
elem [Schüco]

szültséggel működtethető. Ekkor az árnyékoló fogadó
doboza kívülről nem látható.
A hőszigetelő üveg rétegei közé speciális struktú-

rák is beépíthetők, mint az alumínium vagy műanyag
sejtekből kialakított fényterelő. A fix árnyékolókhoz
hasonló miniatürizált napvédelemként működnek.
Üvegfelületek előtt leggyakrabban alkalmazott

mozgatható lamellás árnyékolók takart helyzetű ve-
zető sínek között mozgathatók. A lamellák felhúzva
a forgatóházba kerülnek egymás alá sorolva vagy
feltekerhetők. A lamella-keresztmetszet íves konvex
– konkáv kialakításával a kívülről való belátás meg-
gátolható. A napállásnak megfelelően a lamellák
elfordíthatók, így a kitekintés, illetve teljes zárás is
biztosítható. Számos rendszer elektromosan, kisfe-
szültséggel működtethető.
Az árnyékoló fogadó doboza hőszigetelt kialakí-

tású is lehet, ezeket hőszigetelt falaknál építik be a
hőszigetelés síkjába. Mivel szélesebbek, mint a hő-
szigetelés, ezért a homlokzati síkból kiállnak, ami
erősen befolyásolja a homlokzat karakterét. Másik
megoldás, ha a doboz a hőszigetelés elé kerül, kéthé-
jú szerkezeteknél ez a kialakítása a homlokzatképzés
szempontjából is kedvező.

Függönyfalaknál lehetőség nyílik a födém homlok-
síkjához igazítva elhelyezni az árnyékoló fogadószer-
kezetét.

Fényterelés

Nagyobb térmélység esetén mesterséges megvilágítás
szükséges. A napfényfüggő mesterséges megvilágí-
tás energia-megtakarítási potenciált jelent. Ezért
lényeges, hogy a transzmittált sugárzás láthatófény-
tartalma lehetőleg nagy, a hosszúhullámú sugárzás
lehetőleg csekély legyen. Fényvisszaveréssel, fény-

4. ábra. Változtatható hajlásszögű lamella [Herzog,
2004]

töréssel, fényszórással vagy ezek kombinációjával a
napfény a tér mélyébe, illetve a mennyezetre irányít-
ható. Ezáltal kiegyenlítettebb lesz a fénysűrűség. Ez
a fényterelő feletti osztás-nélküli felső bevilágító sáv-
val valósítható meg. A direkt napsugárzás iránya a
fényterelő szerkezeten módosul, és a helyiségbe már
diffúz fény érkezik. Ugyanakkor a helyiség hőterhe-
lését okozó infravörös sugárzás kitakarható, ezt a
transzmissziót szelektív bevonati réteg akadályozza
meg, ugyan ez télen a szoláris nyereséget csökkenti.

Kedvező a változtatható hajlásszögű lamellarend-
szer, a felső sávban a hajlásszög sokkal kisebb. Így
egyszerre teljesíthető a napfényvédelem és a fényát-
eresztés. Ezek az elvek fix árnyékoló rendszereknél
is érvényesíthetők. A mozgatható lamellarendszer
napvédelmi és fényterelési hatása a következőkkel
optimalizálható:

• a lamella hajlásszöge a felső és általános területen
állítható,

• a felső és alsó részén a lamellák a reflexiója külön-
böző,

• a lamella geometriailag strukturált felület.

Állítható fényterelő lamella beépítését mutatja
a 4. ábra.
A természetes megvilágítás biztosítása az intelli-

gens szerkezetek egyik fejlesztési iránya. A legered-
ményesebb energiafelhasználás-csökkentési koncep-
ciót az jelenti, ha az épületek térelhatárolása alkal-
massá válik arra, hogy a napenergiát passzív vagy
aktív módon hasznosítsa. ∎
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Hörmann Hungária
Kapuk ajtók ipari kapurendszerek

Tegye energiahatékonnyá ipari ingatlanjait!

Jobb hőszigetelés, csökkenő energiaveszteségek a legújabb ipari kapukkal

A Müncheni Műszaki Egyetem egy 2012-es tanul-
mánya a kapurendszerek ipari épületekre való ha-
tásáról, és ezekhez kapcsolódó energetikai, gazda-
sági és helyiség-klimatikus hatásokról megállapítja,
hogy az energiahatékony kapurendszerek használa-
ta nagy energia-megtakarítási potenciált rejt ma-
gában.
A legújabb fejlesztésű ipari kapuk segít-

ségével akár 55 %-kal jobb hőszigetelés ér-
hető el, melyek így különösen alkalmasak
élelmiszeripari és hűtött ipari csarnokokhoz.
De az egyéb logisztikai és raktárcsarnokok
is energiahatékonyan zárhatók le velük. A
pénz és energia-megtakarítás jelentős, emi-
att érdemes átgondolni a választást!
E növekvő igényeknek szeretne a Hörmann cég

megfelelni, az új, 67 mm vastag kapulappal ellátott
ipari kapukkal. Ezekkel egészül ki a 42 mm vastag
hőhídmentes ipari szekcionált kapuk programja. A
duplafalú, nagyon jó hőszigetelő-képességű, acél-
lamellás változatok, a több beeső fényt biztosító,
acéllábazatos, üvegezett alumíniumkapuk vagy a
maximális átláthatóságot nyújtó, teljes felületen
üvegezett alumínium változatok mindegyike külö-
nösen jó energiahatékonyságú. A kiemelkedő hő-
szigetelési érték (U-érték) az acéllamellás SPU 67
Thermo kapuknál a külső és belső oldalt egymás-
tól elválasztó hőgát révén érhető el, egy kiegészítő
tömítés, az ún. ThermoFrame révén. A részben
(APU 67 Thermo) vagy teljesen (ALR 67 Thermo)
üvegezett alumíniumkapuk szintén nagyon jó hőszi-
getelési értékkel bírnak a háromkamrás profiloknak

köszönhetően.
A legtöbb energia a kapu nyitásakor szökik el.

Ahhoz, hogy ne kelljen az egész kaput minden egyes
személy átjárásakor kinyitni, az ipari kapuk több
mint 20 százaléka személybejáró-ajtóval van ellátva.
Az új kapuk is felszerelhetők a csak a Hörmannál
kapható alacsony küszöbös személybejáró-ajtóval.
A 67 mm vastag kapulap által a csarnokban tar-
tott energia nem szökik el a személybejáró-ajtón
keresztül, és ez az egyetlen megoldás a piacon, mely
hőhídmentes profilokkal van ellátva. Így a Ther-
moFrame kerettel és személybejáró-ajtóval ellátott
SPU 67 Thermo kapu elérheti a még mindig nagyon
jó, 0,75 W /(m2K) értéket is.
Az ipari használatú ingatlanok üzemeltetői az

energiahatékonyság mellett különösen nagy súlyt
fektetnek a biztonságra is. A gépi működtetésű
Hörmann ipari kapuk alapkivitelben a külső tömí-
tésbe integrált fénysorompóval, ún. optoszenzorral
kerülnek kiszállításra. Felár nélkül lehetséges az
optoszenzor cseréje elől futó fénysorompóra, mely
a kaput már azelőtt megállítja, és ismét visszanyit-
ja, mielőtt az a kapu alatt található személyekkel
vagy tárgyakkal érintkezne. Ezt az előnyt nyújtja
a gyártó harmadik lehetősége is: a tokba integrált,
és így a sérülésektől jól védett fényrács.
További információkat a Hörmann ter-

mékeiről és a viszonteladói hálózatáról a
www.hormann.hu oldalon talál.
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