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Mérnöki létesítményeknél mindig súlyos kérdése-
ket vet fel a megjelenés, azaz a forma, és a funkció 
összehangolása. Egy nagyméretű tartószerkezetnek 
elsősorban statikai szerepe van, és a méretből adódó 
költségeket (és azokat, akik ezt előteremtik) érzéke-
nyen érintik az esztétikai-formai módosítások.  Ezért 
a társadalom - bár nem szereti - eltűri a különböző 
rácsos acélszerkezetek látványát a maga környeze-
tében. Közúti-, vasúti hidak, világító oszlopok, távve-
zeték oszlopok, távközlési tornyok stb. vannak körü-
löttünk, amelyekről nem szívesen veszünk tudomást. 
Szükséges rossznak tekintjük és a kirándulási fotók 
készítésénél gondosan vigyázunk, hogy véletlenül se 
lógjon a képbe egy torony. Nem mindig volt a tár-
sadalom türelmetlen az ipari létesítményekkel szem-
ben. Az ipari forradalom kezdetén még kuriózumnak 
számított egy-egy nagyobb tartószerkezet, amelyet 
valóban nagy műgonddal és építészeti szempontok-
kal építettek. Bár hozzátehetjük, hogy akkor is meg-
osztották a társadalmat a szokásostól eltérő műtár-
gyak. Gondoljunk az Eiffel toronyra, amely komoly 
közutálatnak örvendett az építéskor, ezért csak ide-
iglenesen engedélyt kapott a Világkiállítás idejére. 
A közhangulat viszont hamarabb oldódott, mint 
a kiállítás időtartama, így a torony maradt, és mára 
Párizs jelképévé vált. 

A városok és ipari területek növekedése mellett 
az ember egyre nagyobb területeket birtokol el 
a természettől különböző célokra. Ezért mára egyre 
nagyobb értéknek számít az élhető, természetes kör-
nyezet és nő az igény iránta. Ennek ismeretében ért-
hető meg az a tendencia is, amellyel a magyarországi 
távközlésben vállalt munkáink során szembesültünk: 
a rácsos tornyokkal szemben jelentkező lakossági 
félelmek és ellenérzések, és a magas színvonalú mobil-
telefonos szolgáltatásokra  vonatkozó igény. A mobil-
telefon-hálózatok a 90-es években kezdtek kiépülni, 
és a kezdeti években még számottevő ellenállás nél-
kül lehetett egy-egy tornyot felállítani. Amint teltek 
az évek és az ország „telítődni” kezdett tornyokkal, 
úgy nőtt a lakossági ellenállás is. Nem csak a szépnek 
nem nevezhető magas, fehér-piros rácsos szerkezetek 

dr. Németh Árpád / okleveles mérnök, vezető tervező;  Szigma-X Tervező és Tanácsadó Kft.
Fodor Albert / okleveles építőmérnök, vezető tervező; Szigma-X Tervező és Tanácsadó Kft.  

látványa okozott elégedetlenséget, de az antennák-
tól való félelem is oda vezetett, hogy a 2000-es évek 
közepére már egyre nehezebb volt új tornyot állítani 
települések közelében. Arra is volt példa, hogy egy 
beruházást lakossági tüntetés miatt kellett leállítani. 
Különleges színfoltja volt a megmozdulásnak, hogy 
a tüntetést vezető oldalán (akkoriban még sokan ott 
tartották a „maroktelefonokat”) két készülék is lógott, 
amelyeken felváltva kommunikált.

Részben ennek a nyomásnak köszönhetően már 
a 90-es évek végén felmerült az esztétikus tartószerke-
zetek gondolata, amellyel némileg enyhíteni lehetett 
ezt az ellenállást. Így került sor több fajta formater-
vezett torony építésére, de létesültek ún. „kamuflázs” 
tornyok is (1. kép), amelyek egy élő fenyőfát utánoztak 
lombokkal, letört faágakkal. A harkályok a szerkezet 
hangjával nem voltak kibékülve, az építők és a fenn-
tartók pedig a magas költségekkel, így ez a fajta szer-
kezeti megoldás nem terjedt el. 

1. kép: Kamuflázs torony Budakeszi és Páty között
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2005 körül nyilvánvalóvá vált: szükség van egy olyan 
toronycsaládra, amelyik tetszik a lakosságnak, a kör-
nyezetvédőknek, a szakhatóságoknak, és az ára sem 
annyira magas, hogy a szolgáltatók elmeneküljenek 
az igények elől. Ráadásul időközben egy új szempont 
is jött a képbe, mégpedig az ökológia, a fenntartható-
ság és az ún. „karbonlábnyom”1. Itt már elsősorban 
a felhasznált anyagok és építési technológiák kerültek 
górcső alá. Magyarország kicsit lassabban mozdult ki 
a régi beidegződésekből, de mára hazánkban is érzé-
kelhető ennek a célnak a megjelenése az építőiparban.

Ilyen háttéren jött létre többszöri nekifutásra 
a Szigma-X Tervező és Tanácsadó Kft. tervezőasztalán 
dr. Németh Árpád és Fodor Albert munkája nyomán 
az a rétegelt-ragasztott fából készült antennatartó 
szerkezet, amely a fenti igényekre és szempontokra 
válaszként született. A részben az ÚMFT Kutatás + 
Fejlesztés pályázaton nyert összegből kifejlesztett 
fatorony az ECOPOL nevet kapta, ezzel is hangsú-
lyozva az ökológia és a gazdaságosság kapcsolatának 
fontosságát (2. kép). 

1 A „karbonlábnyom” egy kifejezés, mely alatt egy személy vagy 
szervezet teljes – direkt és indirekt – üvegházhatású gáz kibocsá-
tását értjük.

2. kép: ECOPOL torony Békésen

A tervezés szempontjai
A tervezés elsődleges szempontja az volt, hogy a fato-
rony a szolgáltatók által támasztott igényeknek éppúgy 
megfeleljen, mint acélszerkezetű társai. Vagyis a szol-
gáltatók antennáinak helyet kell biztosítson a megfele-
lő magasságokban és irányokban, valamint a minden-
kori időjárási körülmények között lehetővé kell tegye 
a zavartalan üzemelést. Tehát a tartószerkezeti funk-
ció mellett szigorú alakváltozási követelményeknek is 
meg kell felelnie. A magyarországi szolgáltatók több-
sége az adatátvitelt „mikrohálózattal” (a mikrohullámú 
sávban üzemelő, irányba állított parabolaantennákkal) 
valósítja meg, melyeknek az elfordulása, vagy elcsa-
varodása a legnagyobb szélben sem haladhatja meg 
az előírt értékeket (általában 0,5-1 fokot). Ugyanilyen 
fontos volt az újszerű anyag- és formaválasztás, amely 
által élő környezetbe illeszthetően, fenntartható fejlő-
dést segítő technológiával kerülhetett megvalósításra 
a létesítmény. 

A szerkezet kialakításánál eleve a fa felhasználásából 
indultunk ki. Ez áll a legközelebb a természethez, ahová 
a tornyokat szeretnénk beilleszteni, valamint ez csök-
kenti leginkább a létesítmény karbonlábnyomát azál-
tal, hogy széndioxid raktárnak minősülő anyagot hasz-
nálunk fel, megakadályozva egyrészt annak a légkörbe 
jutását, ugyanakkor megspórolva az ezzel egyenértékű 
acél felhasználást. 

A formaválasztásnál törekedtünk arra is, hogy a válasz-
tott geometria arányosan kövesse a torony erőjátékát. 
A pályánk kezdetén kialakult toronytervezési gyakor-
latunknak mintegy részévé vált, hogy a terpesztésnek 
a magassággal való csökkenése nem lineáris, hanem 
parabolaív mentén történik. A pozitív visszajelzések 
megerősítettek bennünket abban, hogy az esztéti-
kai előny többet jelent, mint az ebből származó gyár-
tási-szerelési többlet, így az évek során a parabolaívű 
övrúdvezetés a Szigma-X tornyoknak mintegy „név-
jegyévé” vált távközlési körökben. Ezt a jellegzetességet 
a faszerkezetű toronynál is alkalmaztuk. A lágyabb for-
ma esztétikailag is kedvezőbb, organikus képet nyújt. 
Ennek kedvezett a rétegelt/ragasztott fatartók gyártá-
si módja, amely lehetővé teszi az íves hajlítást (3. kép).

A fának, különösen a rétegelt ragasztott technológiá-
nak egyéb előnyei is vannak. Kiküszöböli a fa veteme-
déséből származó alakváltozásokat, kvázi ortotróp-
pá téve az anyagot. Másik előnye a takaróképesség. 
Köztudott, hogy az antennákhoz (ezeket sajnos nem 
lehet elrejteni teljesen) kábelek vezetnek, amelye-
ket bármennyire próbálnak kötegeléssel esztétiku-
sabbá tenni, nem igazán növelik a tornyok szépségét. 
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A fa viszont lehetővé tette, hogy ezeket egy zárt, bel-
ső térben vezessük fel, aggályoskodó szemektől rejt-
ve. Szintén elrejthető volt a fa elemek egymáshoz való 
rögzítését biztosító acélváz. 

Sajnos a faszerkezetek két legnagyobb veszélyforrá-
sát, a vizet és a napfényt esetünkben nem lehet elke-
rülni, így a tartószerep mellett ez a védekezés jelenti 
a legnagyobb kihívást a tervezőnek. Korábban látott 
rossz tapasztalatokból kiindulva olyan formát válasz-
tottunk, ahol minimális ideig tart a vízzel való érint-
kezés. A megközelítőleg függőleges felületeken tud 
legkönnyebben lefolyni a csapadék, a vízszintes csat-
lakozásokat pedig bádogszegéllyel láttuk el. A nap 
ultraibolya sugárzása ellen speciális festékbevonat 
szükséges, amelyet rendszeresen kell ellenőrizni és 
időszakonként felújítani

A tervezés 
A tervezés több lépcsőben történt. Első változatok 
egy monopol acélcső és ragasztott fa házasításából 
indultak, később az acélcső kimaradt az összeállítás-
ból. Végső változatában mégis belekerült a ragasztott 
faszerkezet középső háromoldalú hasábjába egy acél 
belső „váz”, amely amellett, hogy az egyes ragasztott fa 
elemeket belülről együttdolgoztatja, a faszelvényekkel 
való szerkezeti együttdolgozása az erőjátékban némi-
képp számításba is vehető (4. kép).

3. kép: A szárnyak alakja parabolaívet ír le

4. kép: A torony belsejében található acélváz

Mivel egy hagyományos faoszlop az esztétikai hiányos-
ságokon felül pl. az alakváltozási követelmény szem-
pontjából sem felel meg a távközlési igényeknek, ezért 
más, takarékosabb és nagyobb merevségű formát 
kerestünk. Több megoldáson gondolkodtunk, végül 
a dél-amerikai palánkgyökérfa támasztó gyökerei 
adták az ötletet a belső fa monopol három oldali kitá-
masztására (5. kép). A torony így két fő szerkezeti rész-
ből áll. Van egy háromszög alaprajzú függőleges belső 
hasáb (monopol), amelynek a teljes magasság men-
tén változatlan a keresztmetszete. Ezt támasztják meg 
három oldalról a ragasztott fa szárnyak, ezek para-
bolaív mentén szélesednek lefelé, úgy, hogy az alsó 
szakaszon már el is távolodnak a belső magtól. A belső 
hasáb tartalmazza azt a fentebb is említett Vierendeel 
rendszerű acél vázszerkezetet, amely lehetővé teszi 
a fa elemek egymáshoz való kapcsolódását, és a szer-
kezet együttdolgozását. 

5. kép: Dél-amerikai palánkgyökérfa
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A kívülről egységes faszerkezet valójában kétfé-
le ragasztott technológiát rejt. A támasztó szárnyak 
Akkzo Nobel melamin formaldehid bázisú ragasztási 
technológiával készültek a Gyomaendrődi GYEFA Kft. 
műhelyében, a belső torony borítása 63 mm vastag 
Kerto-Q rétegelt lemez, amely a kábelek és rögzítéseik 
takarásán kívül a belső mag merevségét is biztosítja.

További kérdést jelentett a gyártási egységek, 
a toronyszakaszok kialakítása, amelynek a szállít-
hatóság és szerelhetőség miatt van jelentősége. Itt 
a 10 m-es hosszúságú szakaszok építése tűnt a leg-
jobb választásnak, mert ez az a hossz, amelyet még 
biztonságosan lehet szállítani, és emelni, ugyanakkor 
a kelleténél több illesztéssel sem kell számolni. A sze-
relés során az egyes 10 m-es elemeket daru mozgat-
ja, és az építés alulról felfele, belülről kifele történik. 
Vagyis először a belső hasáb kerül felállításra, utána 
az azt három oldalról megtámasztó szárnyak, majd 
így folytatódik a következő szint (6. kép).

toronyszakasz és a lehorgonyzó szerkezet alapozás-
ból kiálló fogadócsonkjainak csatlakozása. Itt a hom-
loklemezes húzott csavarkötés, valamint a kétolda-
li szorítópofák közé csavarozott kitámasztó falábak 
végleges helyzetbe állítása a helyszínen történik meg. 
Fa esetében a nedvességtartalommal összefüggő kis 
mozgások miatt az átmenő furatokat csak talpra állí-
tott végleges állapotban a helyszínen lehetett elké-
szíteni, különben elcsúsznának a szorítóhevederek 
furataihoz képest. Ezért a homloklemezes kapcsolat 
elkészülte után következtek a falábak furatai (7. kép). 

6. kép: Szárny beemelése

A felső (a 40 m-es változat esetében a felső két) sza-
kasz esetén már a földön, fekvő állapotban össze-
szerelik a belső tornyot a támaszelemekkel, és egy-
ben emelik rá az előző szakaszra. A belső és külső 
elemek illesztése a helyszínen önmetsző csavarok-
kal történik, az egyes toronyszakaszok egymáshoz fa/
acél összekötő elemek segítségével csavarozott kap-
csolattal valósul meg. Külön említést érdemel az alsó 

Az átjátszóállomások kezelőszemélyzet nélkül működ-
nek, de a technológia gyakori változása, valamint 
az időszakos karbantartási munkák miatt az antennák 
biztonságos megközelítése és az ott történő munka-
végzés lehetősége biztosított kell legyen. További 
szempont az antennák változatos magasságokba 
és irányokba való telepítésének rugalmas biztosítá-
sa. Ez azt jelentette, hogy a toronyra való biztonsá-
gos feljutásra zuhanásvédelemmel ellátott hágcsót, 
az antennák igényelt szintjeire, valamint a vízszintes 
helyzetváltoztatásokra a szükséges számú pódiumot 
be kellett tervezni. A pódiumok használata csak alpin-
technikai biztosítás mellett lehetséges az arra jogosult 
személyzet részére. A pódiumok úgy vannak kialakít-
va, hogy a külső kontúrjukon bármelyik irányba fel-
szerelhetőek antenna rögzítéséhez szükséges adap-
tercsövek. A toronyra való feljutást a belső hasáb 
egyik oldalára szerelt, zuhanásgátló sínnel ellátott 
Söll létra teszi lehetővé. Használata csak a rendszer 
részeként kapható csúszka segítségével, kiképzett 
kezelőszemélyzetnek megengedett. Az antennák-
hoz vezető kábeleket a toronybelső takart üregében 
vezették fel. A Kerto préseltlemezek által határolt bel-
ső tér méreteinél fogva az emberi mászást is lehetővé 
teszi, de a kábelek tetszőleges vezetésének biztosítása 

7. kép: Talp csomópont
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miatt ettől eltekintettünk. A kábelek kötegelt, egyenes 
vezetéséhez függőlegesen kifeszített belső sodronyok 
nyújthatnak segítséget, amelyekhez, mint vezetőkhöz 
szakaszosan rögzíteni lehet ezeket. A belső üreget 
a torony tetején csapadékvédelmi okokból egy nyit-
ható/zárható acéllemez kalap védi.

A faszerkezetek UV álló és kórokozó védelmi színezett 
bevonattal vannak ellátva, amelyet szabályos időkö-
zönként fel kell újítani. Az acélszerkezetek korrózióvé-
delmét tűzihorganyzás biztosítja.

Az ECOPOL alapozása két feladatot lát el. Amellett, 
hogy a toronyról érkező igénybevételeket talajtörés 
nélkül közvetíti a teherbíró rétegnek, billenés ellen is 
biztonságot nyújt. Erre a célra legalkalmasabb egy kül-
ső felületein vasalással ellátott betontömb, amelynek 
alaprajzi méretei, és szerkezeti magassága az elhe-
lyezés, valamint az érintett helyszín talajmechanikai 
adottságaitól függnek.

Méretezés
A távközlési igények kielégítése látszólag egyszerű: 
antennákat kell elhelyezni bizonyos magasságban 
és korlátozott mozgással, mindezt karbantartható-
an. Az antennák rögzítése, egymástól való távolsá-
ga, egyenkénti elérhetősége, kábelezése azonban 
az antennák számának növekedésével arányosan 
válik egyre bonyolultabbá. Az antennák száma pedig 
évről évre növekszik. Nemcsak az újabb és újabb 
generációs szolgáltatások száma okoz antennasza-
porodást. A társszolgáltatók megjelenése egyenesen 
megtöbbszörözi az antennák és járulékos berende-
zések számát. Ez a fajta egymás tornyára való betele-
pülés sajátos színfoltja a magyar távközlési piacnak. 
Ahogyan szomszédos országokban gyakran látni, 
Magyarországon is előfordult a 90-es években, hogy 
egy dombon egymástól 40-50 m távolságra három, 
vagy négy tornyot is építettek a szolgáltatók azzal 
védekezve, hogy a konkurencia és a követelő lakos-
sági igények időnként esztétikai áldozatokkal járnak. 
Szerencsére a magyar találékonyság hamar rájött 
arra, hogy konkurencia ide vagy oda, a torony tulaj-
donosának és a betelepülő konkurens cégnek is job-
ban megéri az egymás tornyaira való költözés: bérleti 
konstrukcióban (8. kép). Aki bérbe ad, az bevételhez 
jut, aki bérel, az megússza a költséges állomás-épí-
tést. Így mindenki jól jár, a harc is némiképp csende-
sedik, csak a tervezők vakarják a fejüket, mert lassan 
nem látszik a szerkezet a sok antennától. Az antenna 
pedig a tervező nagy kihívója. Nem a súlya, hanem 
a szélfelülete miatt. A tornyok ugyanis a szelet 

leszámítva minden fajta állandó és hasznos terhe-
lést jól viselnek, Magyarországon a hó és jégteher 
sem jelent kihívást számukra. A könnyű, karcsú szer-
kezetek kis merevségükből adódóan nagy alakválto-
zásra (kilengésre) képesek, ezért a földrengés által 
okozott támaszgyorsulások energiáját is könnyen el 
tudják nyelni. 

A fatorony szilárdsági-, állékonysági- és alakválto-
zásvizsgálatát az Eurocode szabványsorozat alapján 
végeztük el. A vizsgált szerkezetre vonatkozóan a szél-
teher meghatározó. Az előírás szerint a szélhatást egy-
szerűsített módon az áramló, turbulens szél hatásaival 
egyenértékű kvázi-statikus nyomásokkal modellezzük. 
Az MSZ EN 1991-1-4 a szél torlónyomását az ún. terep-
kategória, a szélsebesség és a terepszint feletti magas-
ság függvényében határozza meg. A szélhatások karak-
terisztikus értékei továbbá még függnek a szerkezet 
jellemzőitől, az ún. erőtényezőtől és a szél által érin-
tett referencia szélfelülettől. A számítás során a cdir 
iránytényező értékét 1-nek, a megbízhatósági osztályt 
a széleskörű felhasználhatóság miatt II-nek, a helyszín 
terepkategóriáját I-nek vettük fel.

A szabványalkotók tapasztalati értékekből kiindul-
va állapították meg az esetenként várható mértékadó 
szélsebességet, amelyek a teherbírási határállapotban 
várhatóan 50 éves gyakoriságnál sűrűbben nem ismét-
lődnek. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el azt sem, hogy 
az utóbbi évek egyre szeszélyesebb időjárása és viha-
rai aggodalomra adhatnak okot a korábbi tapasztala-
tok időtállóságára vonatkozóan.

8. kép: A tornyokra egyre több szolgáltató települ
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A szerkezeti tényező
A szélnyomás számításához a szélsebességen kívül 
ismerni kell a létesítmény ún. szerkezeti-, vagy régi 
nevén alaki tényezőjét is. Nem túlzás azt állítani, hogy 
a szélre érzékeny építményeknél ennek a tényező-
nek a pontos meghatározása jelenti a legkomolyabb 
fejtörést. A szabvány egyes épület típusokra megad-
ja a várható szerkezeti tényezőket. De aki már pró-
bált szélterhet számolni, ismeri azt az érzést, hogy 
az én szerkezetem egyik típushoz sem hasonlít, most 
mit vegyek alapul? A tornyok esetében ez a problé-
ma még szerteágazóbb, mivel többszörösen áttört, 
rácsos szerkezetekről van szó, amelyeket antennák 
tarkítanak. Gyakorlatilag meghatározhatatlan egy-egy 
ilyen forma, ráadásul nincs két hasonló létesítmény. 
Acélszerkezetű tornyok esetére ezért létrehoztak egy 
méréseken alapuló eljárást, kifejezetten rácsos tor-
nyokra, amit az EN 1993-3-1 szabvány tartalmaz. 
Sajnos az antennák arányának a szerkezethez képest 
való növekedése ennek a számítási eljárásnak a pon-
tosságát a megbízhatatlanság irányába tolja el.

Az acélszerkezetű tornyok terén átélt tapasztalatok 
után még nehezebb volt a kérdés, hogy a támasztó pil-
lér-tárcsákkal merevített háromszög alakú hasábunk 
szerkezeti tényezője vajon mennyi lehet. A korábbi 
években egyik hazai szolgáltató szélcsatorna mérése-
ket végzett acélszerkezetű rácsos tornyok alaki ténye-
zőjének alakulására vonatkozóan, ahol az derült ki, 
hogy akár egy apró formaváltozás (pl. félcsővel erő-
sített csőszelvényű övrúd alkalmazása) egyes szél-
irányokból akár kétszeresére növelhetik az alaki 
tényezőt. Ennek kapcsán jutottunk el újra a szélcsa-
torna-vizsgálat gondolatához. Információ hiányában 
kevésbé megalapozott értékekkel nem akartunk szá-
molni. A BME Áramlástani Tanszék Kármán Tódor 
Szélcsatorna Laboratóriumához fordultunk, ahol 
dr. Lajos Tamás tanszékvezető készségesen segített 
az egész projekt lebonyolításában. 

A kísérleti vizsgálatokat a Tanszék vízszintes, recir-
kulációs rendszerű szélcsatornájában végezték el 
dr. Vad János tanszékvezető egyetemi docens, valamint 
Balczó Márton tudományos segédmunkatárs jóvoltá-
ból. A szelet egy 3,7 m átmérőjű, 600 kW teljesítményű 
axiális ventilátor gerjesztette, ez az 5,2 m átmérőjű 
belépő áramlási keresztmetszetből egy szűkítő konfú-
zoron jutott a 2,6 m átmérőjű és 4 m hosszúságú nyi-
tott mérőtérbe (9. kép). A szélcsatornában a légköri 
határréteghez hasonló áramlást hoztak létre, amely-
hez a belépő oldalon felállított turbulencia generáló 
rács, valamint érdességi elemek nyújtottak segítséget.

A Gyefa Kft. gyomaendrődi telephelyén két 1:20 lép-
tékű modellváltozat is készült. A kettő között az volt 
a különbség, hogy míg egyik esetében a szárnybor-
dák síkja a középső hasáb oldalsíkjaival esik egybe, 
addig a másik modellnél ez a két oldalsík közötti szög-
felező irányában áll. Mindegyik modell pontos mása 
volt a tervezett tornyoknak, beleértve az antennákat, 
és azok tartószerkezeteit, valamint a kiszolgáló pódi-
umokat is (10. kép). A 4 m hosszú és 2,6 m átmérő-
jű mérőtérben 36 szélirányból határozták meg a tor-
nyok alapjánál ható erő- és nyomatékkomponenseket. 
Ezen kívül 12 széliránynál 18 db nyomáscellán végez-
tek felületi nyomásméréseket a modellek oldalain 
(11. kép). A valóságos környezetet turbulencia-generá-
tor és mesterséges terep érdességi elemek elhelyezé-
sével próbálták minél jobban megközelíteni (12. kép).

9. kép: A BME Áramlástani Tanszék vízszintes 
recirkulációs rendszerű szélcsatornája

10. kép: Méretarányos antennák a modellen
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A szélcsatorna tesztek egyik nagy problémája álta-
lában a Reynolds szám függőség. Mivel a modell 
20-szor kisebb az eredetinél, ezért ahhoz, hogy a szi-
muláció hiteles legyen, 20-szoros szélsebességen kel-
lene végezni a mérést. Ez esetünkben hangsebesség 
feletti értékeket jelentett volna, aminek az előállítá-
sa és mérése is lehetetlen. Szerencsére a tapasztalat 
azt mutatja, hogy ebben a mérettartományban élek-
kel rendelkező testek esetén az áramlás a Re szám 
értékétől nem függ. Ezt egy Re függetlenségi teszt-
tel ellenőrizték, amely beigazolta a sejtést, így az erő- 
és nyomatéki tényezőket a szélsebességtől független-
nek lehetett tekinteni. Miután ez az akadály elhárult, 
a méréseket kényelmesen el lehetett végezni. 

A mérési eredmények több mindenre derítettek fényt. 
Az egyenlő oldalú háromszög keresztmetszet miatt 
az alapozást terhelő erők és nyomatékok mértéké-
ben 120°-os szimmetria állapítható meg. A tornyok 

alaprajzi geometriájából adódóan a megfúvás irányá-
tól függően a torony alapsíkján jelentős oldalirányú 
nyomatékkomponens jelenik meg, amelyik hol pozi-
tív, hol negatív irányú. Vagyis az eredő iránya nem 
esik egybe a széliránnyal. Ráadásul az eredőirány 
széles megfúvási szögtartományokban állandósul: 
30°-100° széliránynál közelítőleg 240°-os, 150°-220° 
széliránynál 360°-os, 270°-340° széliránynál 120°-os 
irányba mutat. A két modellváltozat esetében szél-
teher szempontjából számottevő különbség nincs. 
A mérések eredményeképpen megállapítást nyert, 
hogy az eredő erőtényezők a széliránytól függően 
0,93-1,45 között, az eredő nyomatéki tényezők pedig 
0,53-0,75 között mozogtak (13. kép).

Eredetileg ennél rosszabb eredményre számítottunk 
(a felületen megjelenő nagy, konkáv formák miatt), de 
így jelentős anyagtakarékosságra nyílt lehetőség. 

12. kép: Az érdesített terepre állított modell 13. kép: Interpolált eredő erő- és nyomatéktényezők

A tartószerkezet számítása
Arányaiban kevés acél van a toronyban, de mivel ez is 
részt vesz a teherviselésben, ezért öszvér szerkezet-
nek minősül, ami némileg megnehezítette a számítást. 
Próbáltunk egyszerűsíteni a számítási modellen, de 
a különleges, térben több irányú tárcsa-igénybevételek 
nyomon követése pontos modell megépítését indokol-
ta. A számítást AxisVM végeselem programrendszerrel 
végeztük (14. kép). A részletes modellnek köszönhetően 
megbízhatóan tudtuk leolvasni a fa elemekben, vala-
mint a fa-acél találkozásánál fellépő fajlagos normál- és 
nyíróerőket. 

Lenyűgöző, hogy a fának, ennek a szerves anyagnak 
milyen jelentős szálirányú teherbírása van. A hatal-
mas lombozatú fák szélterheivel könnyen megbirkózik 
a szemnek ijesztően vékony törzs. Hogyan tud elvisel-
ni ilyen nagy talpponti nyomatékot? Utólag visszagon-
dolva az indokoltnál mi is óvatosabban becsültük meg 

11. kép: Megfújási irányok és a nyomásmérő bélyegek 
elhelyezése
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a szükséges beépítendő fa keresztmetszeteket, mert 
a geometria által megkívánt méretekkel a szabvány 
óvatosságának mércéjéhez képest is jó teherbírási 
eredményeket kaptunk. 

14. kép: Végeselem modell

15. kép: Szárny csomópontok építés közben

16. kép: Az Érdi 40m torony építés közben

A végeselem számítás eredményeiből kiindulva vizs-
gáltuk a szerkezet stabilitását is. A belső mag három-
szög keresztmetszete stabil erőjátékot biztosít, a négy 
oldalon megtámasztott KERTO tárcsák az igénybevéte-
leknek biztonsággal megfeleltek. A támasztó szárnyak 
(támpillérek) esetében már nem volt ilyen megnyug-
tató a helyzet. Ezeken az elemeken sajátos kombináci-
óban fordulhat elő a síkbeli kihajlás és az egy oldalon 
megtámasztott lemezkihajlás esete. A szárnyak vas-
tagságának meghatározásánál elsősorban az erre való 
megfelelőséget kellett vizsgálni (15. kép). 
A kapcsolatoknál, ahogyan már említettük, acél kap-
csolóelemeket használtunk. A szárnyak hossztoldása 
kétszer nyírt, átmenő csavaros kapcsolattal létesült, 
a lehorgonyzó szerkezethez kétoldali, nyírt csava-
ros acél hevederlemezzel csatlakozik a torony. Ezeket 
a szabvány vonatkozó eljárása szerint számoltuk.

Karbantarthatóság
A karbantarthatóság terén jó tapasztalataink vannak. 
Eddig két 30 m-es Ecopol torony állt fel Békésben, 
valamint egy 40 m-es változat Érden az M7 autópálya 
szomszédságában (16. kép). A kétévenkénti karban-
tartás során minimális állagromlás volt megfigyelhe-
tő. Fontos megjegyezni, hogy a szabadon álló faszerke-
zetek tartósságának a titka a rendszeresen megújított 
felületvédelem, ahol nemcsak a gondos munka, hanem 
a megválasztott anyagoknak is kulcsszerepe van az élet-
tartam szempontjából, hiszen ezek a létesítmények 
valóban ki vannak téve az időjárás minden viszontag-
ságának. Tapasztalataink szerint ugyanakkor a fajlagos 
ráfordítási költségek jóval alulmaradnak a különleges 
anyag- és formavilág által nyújtott előnyökhöz képest. 
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17. kép: 40 m magas Ecopol fatorony az M7-es mellett

Zárszó
Az Ecopol egy néhány éve elindult kezdeményezés 
Magyarországon, de a maga nemében egyedülállónak 
mondható. Külföldről is érdeklődnek a torony iránt, 
egy finnországi vállalkozás pl. felvette a kínálatába, és 
már több távközlési cég is érdeklődik a termék iránt. 
Igény mutatkozik a termékre kisebb méretű, sűrűb-
ben telepíthető változatban is, ennek tervezése már 
elkezdődött (17. kép).
Ez az újítás, mely a fa építőanyagként történő hasz-
nálata mellett formailag is új színt vitt a tornyok vilá-
gába azáltal, hogy esztétikusan illeszkedik a tájba, 
jelentősen megkönnyíti a természetvédelmi terüle-
tek, nemzeti parkok, kiemelt lakóövezetek környékén 
épülő bázisállomások telepítését, engedélyezteté-
sét. A projekt példaértékű a fenntarthatósági fejlődés 
témakörében, úttörője lehet annak a kérdésnek, hogy 
miként kerülhet korunk fogyasztói társadalma újra 
összhangban a természettel, miközben társadalmi 
célokat is szolgál. Éppen ezért ítélte 2010-ben a Magyar 
Telekom Nyrt. a projektnek a Delfin Díjat, amelyet kizá-
rólag a fenntarthatósági szempontból kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó beszállítóiknak adományoznak. 


