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Tetőtér alatti födém ellenőrzése

Előzmények

A szakvéleményt a következők figyelembe vételével készítettem el.

• Meglévő terv lapok
• Kivitelezéskor készített fényképek
• Adatszolgáltatás polctelepítésről

• MSz 15021/1 Magasépítési szerkezetek terhei
• MSz 15022/1 Vasbeton szerkezetek
• MSz 15022/4 Előregyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek

• TSZ 01-2013 Megépült épületek teherhordó szerkezetek erőtani vizsgálata
 és tervezési elvei

• TTI FÉ-1 és 2 Régi épületek teherhordó szerkezetei

• Ferrobeton Teherbírási táblázat 

Kiindulási adatok

AZ épület korábban Csendőr állomásként szolgált, jellemzően falazott alaptestekkel (a Díszterem
utólagos épületrésze alatt vasalatlan beton sávalapokkal) és tömör kisméretű tégla falakkal. Ezek a
szerkezetek felhasználásra kerültek.

Az épület födémszerkezetét annak rekonstrukciója során monolit vasbeton szerkezetként tervezték
meg, az alépítmények, falak erre a teherre lettek megvizsgálva. 

A tényleges kivitelezés során a födémet 16 cm-es, Ferrobeton FF-160-as, körüreges födémpallóra
módosították.

A rendeltetési mód váltás során NEM az MSz szerinti hasznosteher átlagérték lett figyelembe véve,
hanem  ténylegesen  rendelkezésemre  bocsátott  tervezett  polcozási  mód.  Ez  jellemzően  a  falak
mentén helyezte el a polcokat.
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Megnevezés Hasznos teher Önsúly Vonalmenti terhelés

Méretezési állapot 1,40 * 2,00 kN/m2 6,85 kN /m2 0,00 kN /m
Meglévő állapot 1,40 * 2,00 kN/m2 4,38 kN /m2 0,00 kN /m
Tervezett állapot 1,40 * 2,00 kN/m2 4,38 kN /m2 3,52 kN /m

A fenti adatok már tartalmazzák a biztonsági tényezőket.

Vizsgálatok

A Mérnök Kamara állásfoglalása szerint  a tárgyi  épületet  annak átalakításakor használt  Magyar
Szabvány szerint kell megvizsgálni.

Az  MSz.  „A  tartószerkezeteket  érő  hatások”,  illetve  a  megadott  polcozási  mód  alapján
meghatároztam meg a hasznos terhet. 

A  keresztmetszeti  adatoknak  és  a  geometriai  modellnek  a  meghatározása  után  az  AXIS  VM
végeselemes programrendszer segítségével kiszámítottam a szerkezet igénybevételeit.

A  polcok  terhelését  Sysco  könyvtári  polcrendszer  adatai  alapján  határoztam  meg,  mivel  az
vizsgálataim  szerint  az  általános  állapotokat  jól  képviseli.  Ennek  alapján  nyolc  sor  polcot
feltételeztem, 40 kG/m terheléssel.

Az eredménylapokat lásd külön.

A vizsgálatokat két szakaszban végeztem el-

1. A fogadó falszerkezet teherbírásának vizsgálata. 
Ennek során a tervezett, monolit vasbeton lemez főfalakra leadódó terhelését vetettem össze
a ténylegesen  beépített  körüreges  födémpallók és  a könyvtári  polcrendszer  által  generált
támaszerőkkel.
Vizsgálataim  alapján  megállapítottam,  hogy  a  falszerkezetek/alapozás  ellenőrzésénél  a
födém által  leadott  és  figyelembe vett  terhek  MEGHALADTÁK a tervezett  rendeltetési
módú, megvalósult födém által tényléegesen leadni tervezett teherértékeket.

2. Megépült födémszerkezet vizsgálata
A  körüreges  födémpallót  megvizsgáltam  a  feltámaszkodások  között  fesztávolság
függvényében a korabeli, méretezéskori állapotára, illetve a ténylegesen megépült, a polcok
által mértékadóan, hosszanti irányban terhelt állapotában.
A  ténylegesen  megépült,  hosszanti  irányban  terhelt  födémpallók  legnagyobb
kihasználtságának legnagyobb mértéke, a tényleges fesztávolságokat figyelembe véve 99 %.
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