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1.  BEVEZETÉS 

Ebben a munkában a „Különleges épületszerkezetek” szabadon válaszható tantárgy 
legfontosabb tudnivalóit foglaljuk össze a Létesítménymérnöki MSc hallgatók számára. 
A tananyag kiválasztásánál és ismertetésénél (éppen a szabadon választható tantárgy 
„szabadabb” lehetőségeit szem előtt tartva) nem egy, a tananyagot készen a hallgató elé 
táró módszert választottunk, hanem a hallgatóval együttgondolkodva áttekintjük az 
épület egészét, és lépésről lépésre választjuk szét a mindennapi és különleges épület-
szerkezeteket egymástól. Ez egyúttal lehetőséget ad az épülettípusok szétválasztásra is. 
Ezt követően fordítjuk figyelmünket a különleges épületszerkezetekre, és tekintjük át a 
különleges épületszerkezetekkel megépített épületek sajátos erőjátékát, térképzését, 
illetve azokat az épületszerkezeteket, amelyek egy-egy különleges épületszerkezet al-
kalmazása miatt az épület létrehozásakor előtérbe kell, hogy kerüljenek. 
Mit tekintünk különleges épületszerkezetnek? Ehhez először azt kell meghatároznunk, 
hogy milyen épületszerkezetekhez viszonyítva tekintjük az egyes épületszerkezeteket 
különlegesnek. Azaz szükségünk van az épületszerkezetek áttekintésére ahhoz, hogy 
megkülönböztessük a mindennapi épületszerkezeteket a különlegestől. Az épületszerke-
zetek leíráshoz pedig le kell leírni magát az épületet. 
Az épület leírásához több szempontot vehetünk alapul. Leírhatjuk az épületet felülről le-
felé és belülről kifelé vagy fordítva. Leírhatjuk az épületet az építési sorrend szerint; 
alapvetően alulról fölfelé építjük az épület tartószerkezeti vázát, majd térelhatárolást 
készítünk, azt követően a vízszintes felületeket alulról és felülről, a függőleges felületeket 
kívülről és belülről további réteggel takarjuk el, vonjuk be. Leírhatjuk az épületet, mint az 
épületszerkezetek összességét, elvben tetszőleges sorrendben. És végül leírhatjuk az 
épületet mint különböző funkciójú „rétegek”, „héjak” összességét. 
Ez utóbbi leírásmódot választjuk. Az épületet különböző funkciójú „rétegek”, „héjak” 
összességének tekintve a funkcionálisan egymáshoz tartozó épületszerkezeteket egy-
szerre, az egymástól funkcionálisan különböző épületszerkezeteket külön lehet tárgyalni. 
Ez a tárgyalási mód két további szemléletmódot egyszerre, egymásba ágyazva tartal-
maz: a funkcionális szemléletmód magába foglalja az épületszerkezeti szemléletmódot, 
az épületszerkezeti szemléletmód pedig az építési szemléletmódot. Ugyanakkor magába 
foglalja még az építőanyag szerinti szemléletmódot is; ugyanis az építőanyag meghatá-
rozza (vagy legalábbis behatárolja) mind az épületszerkezet lehetséges formáját és le-
hetséges nagyságát, mind az építés lehetséges technológiáját. 
Tehát a kiindulópontunk az épület. Az épületet funkciók szerint bontjuk „rétegekre”, 
„héjakra”; ez alapján csoportosítjuk az egyes épületszerkezeteket. Az épületszerkezetek 
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funkciójuk alapján jól elkülöníthetők, de az, hogy milyen mértékben képesek a megcél-
zott funkciónak eleget tenni, az nagyban függ az alkalmazott építőanyagtól. Az épület-
szerkezet geometriai elrendezése és az építőanyag együttesen határozza meg az építési 
technológiát. 
Az épület négy különböző szemléletmód szerinti megközelítése – funkcionális, épü-
letszerkezeti, az alkalmazott építőanyag és az alkalmazott építési technológia – egyúttal 
megadja azokat a szempontokat is, ami szerint megkülönböztethetjük egymástól a min-
dennapi és a különleges épületszerkezeteket. Vagyis különleges lehet egy épületszerke-
zet az alkalmazott építőanyag, az alkalmazott építési technológia, az alkalmazott épület-
szerkezeti kialakítás vagy az épületszerkezetek rendszerének, azaz az épület egészének 
a kialakítása okán. 
Különleges építőanyagnak elsősorban a tartószerkezetek építésében használatos drótkö-
teleket, ponyvákat, a térelhatárolásra és tartószerkezetre alkalmazott üvegeket, valamint 
a különböző műanyagokat tekinthetjük. 
Különleges épületnek tekinthető a felhasznált építőanyagok alapján a csak jégből, csak 
fából, csak kőből épített épületek. 
A „ritkaságuk” és a közbenső alátámasztás nélküli tér nagysága alapján különlegesnek 
kell tekinteni a nagyméretű kupolákkal (25 m-nél nagyobb átmérő) és a nagyméretű 
boltozatokkal (15 m-nél nagyobb belső vállvonaltávolság), valamint az ötszörös (25 m-t) 
és hétszeres (40 m-t meghaladó főfaltávolságú) függesztőművekkel épített épületeket. 
Különleges építési technológiának az épületek építésében egyrészt az egyedi zsaluzatos 
technológiát, másrészt az utófeszített teherhordó vasbeton, és a feszítéssel szabályozott 
térelhatároló üvegszerkezeteket készítését tekinthetjük. Így különleges épületnek te-
kintjük az épülettechnológia okán a födémemeléses, zsaluzatsüllyesztéses eljárással, a 
kúszó-, a csúszó- és a felfújt zsaluzat használatával épített épületet, és a feszített 
szerkezettel épített épületeket. 
Különleges épületszerkezetek közé részben egyes tartószerkezeteket, részben egyes, az 
épület épületfizikai jellegét meghatározó térelhatároló elemeket sorolunk. Különleges 
tartószerkezeteknek a rácsos szerkezeteket, a héjszerkezeteket, a kötélszerkezeteket és 
a ponyvaszerkezeteket tekintjük. Épületfizikai szempontból különleges térelhatároló szer-
kezeteknek az üvegfalakat, a hőszigetelő üvegszerkezeteket, a szellőztetésre, fűtő- és 
hűtőközeg szállítására alkalmas (épített) szerkezeteket, a szabályozott hővisszaverő, a 
szabályozott hőfelvevő, hőtároló és egyúttal hőleadó szerkezeteket, valamint a zöldtető-
ket és a zöldhomlokzatokat tekintjük. 
Különleges épületnek azokat az épületeket fogjuk tekinteni, amelynek egy-egy épület-
szerkezeti rendszere – legyen az tartószerkezet vagy térelhatárolás – különleges. Jelen 
munkában a tartószerkezetek szerint különleges épületekkel foglakozunk. 
Végezetül vissza kell térni arra, hogy mit is tekintünk különlegesnek. Ha különlegesnek 
azt fogjuk tekinteni, ami nem mindennapi, akkor ezzel a meghatározással azt is tudomá-
sul kell venni, hogy ami mindennapossá válik, az nem lehet különleges. Márpedig az a 
tapasztalat, hogy a kezdetben különleges, nem mindennapos dolgok – talán éppen a 
hasznosságuk, könnyebb előállíthatóságuk vagy netán a tetszetősségük folytán – min-
dennapossá válnak. Ez alól az épületszerkezetek sem kivételek. Mégis azt látjuk, hogy az 
egyes különleges épületszerkezetek egy-egy időintervallumban teret hódítottak, de a 
mindennapos szerkezeteket nem szorították ki, és nem is váltak mindennapossá. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy különleges épületszerkezeteket csak különleges rendeltetésű épü-
letekben alkalmazunk. Így a különleges voltuk ma is különlegességnek számít. 
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2.  AZ ÉPÜLET ÉS RÉSZEI 

2.1. Az épület részei: alrendszerek 

Az épület egy olyan építmény, amely huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas. Ennek 
megfelelően egyrészt tereket foglal magába, ahol az ember képes tartózkodni, másrészt 
az egyes terek olyan kialakításúak, hogy azokban az ember képes hosszabb ideig tartóz-
kodni. A tartózkodáshoz az egyes helyiségekbe be kell tudni jutni (és értelemszerűen el 
kell tudni hagyni). A hosszabb idejű benntartózkodás feltétele, hogy teret hozzunk létre, 
a létrehozott teret magába foglaló építmény egyrészt a „hosszabb időn” keresztül álljon 
stabilan, másrészt a természeti hatásokat zárja ki vagy legalábbis mérsékelje. A fentiek 
alapján műszaki nyelven úgy fogalmaztunk, hogy az épület mint egy műszaki alkotás, 
két nagy alrendszerből kell, hogy álljon: egy tartószerkezeti alrendszerből és egy, a 
használhatóságot – azaz a huzamosabb benntartózkodást – biztosító alrendszerből. 
 
2.1.1. Tartószerkezeti alrendszer 

A tartószerkezeti alrendszer vagy rövidebben a tartószerkezetek feladata, hogy az épület 
mint tartószerkezet „kellően” teherhordó, „kellően” merev, „kellően” stabil legyen. Ez 
utóbbi három „kellően” kifejezést „terminus technikus”-ként alkalmazzuk, és azt értjük 
alatta, hogy a tartószerkezet teherbírása, merevsége, stabilitása a szabványokban, és a 
további, kötelezően betartandó műszaki előírásokban rögzített feltételeket teljesíti. A to-
vábbiakban is alkalmazzuk a „kellően” kifejezést, és többnyire megtartva az idézőjelet, 
mint terminus technikust, abban az értelemben, hogy az adott épületszerkezet a rá vo-
natkozó műszaki előírásoknak megfelel. 
 
2.1.2. A használhatóságot biztosító alrendszer 

A használhatóságot biztosító alrendszer több kisebb-nagyobb részrendszerből áll. Ezek a 
következők. 
Térelhatárolás: a természettől elkülöníthető tér képzése. Az épület szempontjából nézve 
a természettől el- vagy lehatárolt tér a beltér, a természet az épülethez viszonyítva „kinn 
marad”, tehát a kültér. A térelhatárolást úgy jellemezhetjük, hogy a természettől 
elkülönített teret hozunk létre, azt a teret többnyire el is zárjuk a természettől. Írhatnók, 
hogy az elhatárolt térnek „kellően” nagynak kell lennie. Eleinte a térrel „gazdagon” bán-
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tak, ma már egyre kisebb tereket építünk. A terek alapterületének, magasságnak, nem-
ritkán légköbméterének az alsó határa – az egyes terek funkciója szerint – rögzített. 
Kapcsolatok a terek között: az egyes terekbe be kell jutni, másképpen fogalmazva meg 
kell közelíteni őket. Azaz az épületen belüli közlekedés és szállítás lehetőségét biztosítani 
kell. Ez vonatkozik mind az azonos szinten található terekre, mind az egymás fölött-alatt 
lévő terekre. Az azonos szinten lévő tereket – elsősorban a földszinti helyiségekre 
gondolunk – megközelíthetjük a kültér felöl, a beltér felöli megközelítés belső folyosókat 
tesz szükségessé. A különböző szinteken lévő helyiségek megközelítéséhez gyalogos- és 
gépi szintáthidalókat alkalmaznak. A gyalogos-szintáthidalókhoz tartozik a lejtő (a 
rámpa), a lépcső, a létra és a hágcsó. A gépészeti szintáthidalók – lift, körforgó, ollós és 
tálcás emelő, mozgórámpa és -lépcső – nem tartoznak az épületszerkezetek közé. Az 
épületszerkezetek közé a gépészeti szintáthidalók befogadására épített szerkezetek, 
elsősorban aknák és különböző áthidaló tartószerkezetek tartoznak. 
A terek összekapcsolása és leválasztása: ahhoz, hogy két, szomszédos tér egyikéből a 
másikába át lehessen jutni, a két teret elválasztó szerkezetben nyílásnak kell lennie. És 
fordítva, hogy két, egymásba nyíló teret egymástól le lehessen választani, ahhoz a két 
teret elválasztó szerkezetben lévő nyílást egy nyílászáróval el kell tudni zárni. Megjegyez-
zük, hogy a terek összekapcsolása és leválasztása szempontjából nincs különbség a 
kültér és beltér között: nemcsak a beltér-beltér, hanem kültér-beltér viszonylatában is 
nyílásról és nyílászárókról beszélünk. 
A környezeti körülmények biztosítása: a létrehozott tereket – éppen a huzamosabb tar-
tózkodás biztosítása okán – az adott napszaktól, illetve az adott évszaktól függően meg 
kell világítani, le kell árnyékolni, ki kell szellőztetni, fel kell fűteni és le kell hűteni. Elviek-
ben a környezeti körülmények biztosítása – rendszerint mind a napszakot, mind az év-
szakot tekintve, csak korlátos időintervallumban – történhet épületszerkezetekkel, és tör-
ténhet épületvillamossági és/vagy épületgépészeti rendszerekkel. Ez utóbbiak értelem-
szerűen, nem tekinthetők épületszerkezeteknek, de befogadásukhoz, üzemeltetésükhez 
szükség van, szükség lehet célirányosan kiképzett épületszerkezetekre is. 
Védelem a környezeti hatásokkal szemben: az épületet, az épület szerkezeteit és az épü-
lettel közrezárt tereket környezeti hatások érik. Ezek között tartjuk számon a víz, a pára, 
a hő, a hang, a rezgés, a biológiai kártevők, a korrózió, a vegyületek-vegyszerek és a tűz 
okozta hatásokat. (Meg kellene említeni a vis maiorhoz sorolható hatásokat is, továbbá a 
sugárzást is; azok vizsgálata kívül esik kereteinken.) A hatások ellen védekezünk; ennek 
keretén belül beszélünk víz, pára, hő, hang és rezgés elleni szigetelésről, a biológiai kár-
tevők, a korrózió, a vegyületek-vegyszerek és a tűz elleni védő bevonatról, burkolatról 
vagy épületszerkezetről. A környezeti hatások elleni védelem egy jelentős része, mint 
például a víz vagy a hő elleni védelem, mechanikai szempontból sérülékeny; ennek okán 
magához a szigeteléshez vagy a védő bevonathoz rendszerint hozzá tartozónak tekintjük 
a tényleges szigetelő- vagy védőbevonat védelmét más, elsősorban mechanikai hatások 
ellen. 
Felületek kidolgozása: a teret felületek határolják; e felületek között tartózkodunk, illetve 
e felületek között mozgunk. A felületek egy részével kötelezően érintkezünk – a padlófe-
lületen járunk –, egy másik részével óhatatlanul érintkezhetünk – oldalfalak –, a men-
nyezettel rendszerint nem érintkezünk. A járófelületnek olyan mértékben kell simának 
lennie, hogy a rajta való tartózkodás és közlekedés biztonságos legyen. Ez gyakorlatilag 
sima felületet jelent. Érdes lehet, ez legfeljebb a járáshoz a szükséges tapadást bizto-
sítja. Az oldalfalaknak pedig olyan mértékben kell simának lennie, hogy hozzáérve, hoz-
zádörgölődzve nem sértse se a bőrünket, se a ruhánkat. Mindkét felület esetén követel-
mény, hogy a felület kidolgozása olyan legyen, hogy ne akadályozza közlekedést. A felü-
let kidolgozható felületképzés vagy burkolat formájában. 
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Esztétikai megjelenítés: a teret képező szerkezeteknek nem csak funkcionális szerepük 
van. Ezeket a szerkezeteket látjuk, ezen keresztül hatással vannak pszichénkre is. Úgy is 
megfogalmazható, hogy az épület a megjelenésével egyúttal esztétikai hatást is kelt. Ez 
vonatkozik az épület egészének vagy az egyes szerkezeteinek a formáira, a színére, a 
felületképzés mikéntjére, de vonatkozik az esztétikai célzattal elhelyezett díszítésekre, 
festészeti vagy szobrászati alkotásokra is. Az esztétikai megjelenítés alatt elsősorban a 
felületképzésre, a burkolatra, a felületre elhelyezett applikációkra, díszítésekre, (felületi) 
tagozatokra, épületfestészetre és épületszobrászatra gondolunk. 
A fentebb áttekintett alrendszerek azok, amelyeket egy épület „rétegeinek”, „héjainak” 
tekintünk. Az egyes alrendszerek elemeit épületszerkezeteknek hívjuk; kivételt képeznek 
az esztétikai megjelenítésben felsorolt díszítőelemek közül az épületfestészeti és épület-
szobrászati alkotások. 
Megjegyzés: az egyes épületszerkezetek többnyire több funkciót is elláttak. Erre több 
példát is adunk. 
Egy vastag fal: egyidejűleg tartószerkezet, térelhatároló szerkezet, a közrezárt teret hő-
szigeteléssel, hangszigeteléssel látja el, továbbá nedvesség elleni védelmet is biztosít. 
Ablak és a csatlakozó árnyékoló épületszerkezetek (spaletta): lehetővé teszik a bevilágí-
tást, a szellőztetést, az árnyékolást és a (részleges) hőszigetelést. 
Burkolat: egyszerre ad védelmet a tartószerkezetnek, ad „használható”, értsd sima, köz-
lekedésre és hozzáérésre alkalmas felületet, teszi lehetővé a tisztítást, a karbantartást, 
és ad esztétikus megjelenést. 
 
2.2. Az épület részei: épületszerkezetek 

Az épületet felbontottuk alrendszerekre. Az egyes alrendszereket pedig épületszerke-
zetekre fogjuk felbontani. 
 
2.2.1. Tartószerkezetek 

A tartószerkezetek alatt azokat a szerkezeteket értjük, amelyek az épület önsúlyát, az 
épületet használó emberek súlyát, az épület használatához az épületbe behordott eszkö-
zök, gépek, berendezések, személyes holmik súlyát, valamint az épületet érő természeti 
hatásokat felfogják és azokat erőként az épület alatti (teherhordó) talajra közvetítik. 
A tartószerkezeteket több szempont szerint is csoportosítjuk. Megkülönböztetjük a füg-
gőleges és a vízszintes teherhordó szerkezeteket. A függőleges tartószerkezetek alatt a 
falakat, a pilléreket és az oszlopokat értjük. (Lehet még felmenő szerkezetnek is 
nevezni.) A vízszintes tartószerkezetek alatt elsősorban a szinteket elválasztó födémeket 
értjük. Megkülönbözetjük még az alapokat, amelyek a függőleges teherhordó 
szerkezetek alatt, és a tető-, illetve térlefedő szerkezeteket, amelyek a függőleges 
teherhordó szerkezetek fölött helyezkednek el. A függőleges és a vízszintes 
tartószerkezeteket együttesen alkotják az épület szűken vett tartószerkezeti vázát, az 
alapok, a függőleges és a vízszintes tartószerkezetek, valamint a tető-, illetve a térlefedő 
szerkezet(ek) együttesen alkotják az épület kibővített tartószerkezeti vázát. Ez utóbbi 
négy tartószerkezeti csoportba tartozó tartószerkezetek egyúttal elsődleges 
tartószerkezetek. 
Az épület tartószerkezeti vázához tartoznak a különböző merevítőszerkezetek, mint a 
merevítőfalak, a merevítőmagok vagy a merevítő andráskeresztek és szélrácsok, vala-
mint a különböző stabilizálószerkezetek, mint például a falkötő vasak, a vonóvasak, a 
pántok és a leterhelő tömegek. Ezek a tartószerkezetek nem közvetlenül a teherhordás-
ban vesznek részt, hanem azt biztosítják, hogy a terheket hordó tartószerkezetek a ter-
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helés hatása alatt az eredeti helyzetüket és alakjukat tartsák meg. Ennek okán ezeket 
másodlagos tartószerkezeteknek nevezzük. 
Az épületben való közlekedéshez a homlokzaton kívüli függőfolyosók, erkélyek, külön-
böző gyalogos szintáthidaló szerkezetek – pl. lépcsők, létrák –, gépészeti szintáthidalás-
hoz tartószerkezetek – pl. aknák, áthidalók –, a gépészeti kiszolgáláshoz aknák szüksé-
gesek. Ezek önmagukban tartószerkezetek; az épület tartószerkezeti vázához viszonyítva 
– már ha abban nem kapnak szerepet, akkor – másodlagos tartószerkezetek. Ez utóbbit 
jelen esetben úgy értjük, hogy ha ezeket a tartószerkezeteket az épületből eltávolítjuk, 
úgy az épület (szűken vett) tartószerkezeti váza (stabilan) áll. 
Az épületben való benntartózkodás, közlekedés kapcsán megkülönböztetünk harmadla-
gos tartószerkezeteket, amelyek elsősorban a benntartózkodást, a biztonságos közleke-
dést szolgálják. Idesoroljuk a mellvédfalakat és a korlátokat. 
Tekintsük át az épület tartószerkezeti vázát alkotó, valamint az azt merevítő, stabilizáló 
tartószerkezeteket. Ezek közé tartoznak 

– az alapok, 
– a teherhordó falak, a pillérek/oszlopok 
– a merevítőszerkezetek (falak, magok, andráskeresztek és szélrácsok), 
– a stabilizálószerkezetek (falkötő vasak, vonóvasak, pántok, leterhelő tömegek), 
– a födémek és a mestergerendák, 
– a tetőszerkezetek és a térlefedések. 

Alapok 
Az alapok azok a tartószerkezetek, amelyek a rá terhelő szerkezetek – általában falak, 
pillérek és oszlopok – terhét közvetítik a (teherhordó) talajra. Egy-egy szerkezet alatti 
alapot szokás alaptestnek hívni. Az alaptestek összessége az alapozás. 
Az alapokat megkülönböztetjük a teherátadás mikéntje, az alaprajzi kiterjedése-elrende-
zése, és a benne ébredő igénybevételek alapján. A teherátadás mikéntje szerint beszé-
lünk sík- és mélyalapokról. Az alaprajzi kiterjedés és elrendezés szerint beszélünk pont-
alapokról, vonal jellegű alapokról és felület jellegű alapokról. Az alapozásban ébredő 
igénybevételek alapján elsősorban a nyomott és a hajlított alapokat különböztetjük meg, 
de vannak olyan alapozások, amelyekben ettől eltérő igénybevételek is ébrednek. 
A síkalapozás olyan alapozási forma, amelyben az alaptestek az épület terheit a közvet-
lenül az épület alatt található teherbíró talajnak adják át. A terhet kizárólag nyomással 
adják át talajnak. Az alapozási szerkezet „magassága” (azaz az alapozási sík és az 
alaptesten álló fal vagy pillér/oszlop alsó síkja közötti távolság) nem túl nagy, fél-egy 
méter. (Ezt úgy szemléltethetjük, hogy az alaptestek az épület alatti nem túl vastag ta-
lajsávban találhatók.) Amennyiben az alapozási sík a talajfelszín alatt 2 (egyes szerzők 
szerint 3) m-nél mélyebben található, úgy mélyített síkalapról szokás beszélni. A sík 
alapozási forma közé tartozik a tömb- és kehelyalap, a sávalap és a sávalapok rendszere, 
a szalagalap és szalagalaprács, a lemezalapok (idesorolva az ellenlemezt és a 
leterhelőlemezt is) és a héjalapok. 
A mélyalapozás olyan alapozási forma, amelyben az alaptestek az épület terheit nem a 
közvetlenül az épület alatt található teherbíró talajnak adják át. Rendszerint az épület 
alatt közvetlenül nincs teherhordó talajréteg vagy ha van is, akkor két teherhordó réteg 
közé egy (vagy több) nem vagy kevésbé teherhordó vagy összenyomódásra hajlamos 
réteg települt. A mélyalapozási forma mintegy áthalad a teherhordásra alkalmatlan ré-
teg(ek)en. A terhet a talajnak átadhatják nyomással, a palástján nyíróerőként vagy 
mindkettő módon, egyidejűleg. Az alapozási szerkezetnek a „magassága” (azaz a talajjal 
való érintkezés síkja és az alaptesten álló fal vagy pillér/oszlop alsó síkja közötti távol-
ság) jelentős, 5-6 m-től a több tíz méterig terjedhet. (Ezt úgy szemléltethetjük, hogy az 
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alaptestek az épület alatti jelentős talajtérfogatban találhatók.) A mélyalapozási forma 
közé tartozik a cölöpalap, a kútalap, a szekrényalap, a résfalas alap, a dobozalap. Egy 
cölöp önmagában lehet alap, rendszerint a helyi csoportokat vagy vonal mentén, illetve 
nagyobb területen elhelyezkedő cölöpöket lemezekkel vagy gerendákkal fogunk össze. A 
cölöpalapozást a cölöpök és az azokat összefogó fejszerkezetek együttesen alkotják. A 
kút önmagában lehet alapozás, ritkábban csoportokat, többnyire vonalak mentén, illetve 
hálózatban elrendezve alkalmazzák és a kutakat fejgerendákkal fogják össze. A cölöpala-
pozáshoz hasonlóan a kutak és a fejszerkezetek összessége adja a kútalapozást. Az 
épület egésze alatt elhelyezkedő szekrény, illetve doboz önmagában adja az alapozást. A 
dobozalap épülhet a föld felszínén vagy 3–4 m-es mélységben, ekkor az erőátadás 
szempontjából tekinthető síkalapnak, szerkezeti magasság szerint mélyalapnak. A szek-
rényalap, ha maga a süllyesztőszekrény magasságát nézzük, amely elenyésző a lesül-
lyesztett mélységhez képest, tekinthető mélyített síkalapnak. A mélységbeli elhelyezke-
dése okán egyértelműen a mélyalapozáshoz tartozik. A résfalak rendszerint munkagödör-
megtámasztó és alapozási szerkezetként egyaránt szerepelnek. Mindemellett alkalmaz-
ható néhány réstábla alapozásként is. 
Alaprajzi elrendezés szerint beszélhetünk pontszerű, vonalszerű és felületszerű alapozási 
formákról. Pontszerű alapozási forma a tömbalap, a cölöp vagy cölöpcsoport, a kút, rit-
kábban kútcsoport, és egy-egy vagy néhány réstábla. Vonalszerű alapozási forma a sáv-
alap és sávalapok rendszere, a szalagalap és szalagalaprács (vagy gerendarács), a vonal 
mentén elhelyezett cölöpök, kutak vagy réstáblák összessége. Felületszerű alapozási 
forma a lemezalap, a héjalap, és a sűrű elrendezésű és fejgerendaráccsal vagy -lemezzel 
összefogott cölöp-, illetve kútalapozás, valamint a szekrény- és a dobozalap. Formálisan 
az utóbbi kettőt térbeli alapozási formának is tekinthetnők, mivel mind a szekrény, mind 
pedig a doboz térbeli (teret magába záró) szerkezet. 
Erőjáték alapján megkülönböztetjük a nyomott és a hajlított alapozási szerkezeteket. A 
tömbalap nyomott, a sávalap keresztmetszetében nyomott, lemezek közül a leterhelő-
lemez (főfalak alatti része), valamint egyes héjalapok (elsősorban a falazott ellenbolt), 
továbbá a cölöpök, kutak és résfalak nyomottak. Ha a tömbalap vagy a sávalap 
lemezekkel szélesített, úgy a szélesítőlemezek hajlítottak. Tömbalap esetén előfordulhat, 
hogy az alaptestre vízszintes erő vagy nyomaték is hat, rendszerint az alaptestnek a 
talajba való beágyazása e két igénybevétel felvételét lehetővé teszi, de magát az 
alaptestet ezen igénybevételekre nem méretezzük. Hajlított a szalagalap, a 
szalagalaprács, a lemezalap és az ellenlemez, valamint a héjalap, továbbá a 
munkagödröt megtámasztó cölöpfalak, résfalak, a cölöpöket és kutakat összefogó 
fejlemezek, fejgerendák és fejgerendarácsok, végezetül a szekrények és dobozok. 
Előfordulnak húzott igénybevételű alaptestek (cölöpök) is. 

Teherhordó falak, pillérek/oszlopok 
A teherhordó falak, pillérek és oszlopok a függőleges teherhordó tartószerkezetek közé 
tartoznak. Elsődleges feladatuk egyrészt az épület különböző szintjeiről érkező terheket 
az alaptest felé továbbítani, másrészt falak esetén a térelhatárolás. Másodlagos feladatuk 
lehet az épületet érő vízszintes erőket közvetíteni az alaptest felé. Végezetül a falak 
szerepe az épület szűken vett tartószerkezeti vázának a merevítése is. Pillérek, illetve 
oszlopok esetén sem merevítő hatásról, sem pedig tényleges térelhatárolásról nem be-
szélhetünk. Ez utóbbi esetben legfeljebb vizuális elválasztásról. 
A falak felületszerű, a pillér és oszlopok vonalszerű épületszerkezetek. 
A falak középfelülete rendszerint sík, előfordulhatnak íves, azaz hengerfelület is. Ez 
utóbbi esetben a hengerfelület alkotója függőleges. A falakban lehetnek nyílások, a nyílá-



14 

sok fölött rendszerint kiváltó található. Kivétel a vasbeton anyagú fal, ahol kiváltó helyett 
a vasalást módosíthatják (pótvasalást helyezhetnek el). 
A pillérek és oszlopok tengelye egyenes. A pillérek a nagyobb teherbírású szerkezetek, az 
oszlopok a kisebb teherbírásúak. Általában a pillérek és az oszlopok vonal mentén vagy 
hálózatban helyezkednek el. Egy szinten elhelyezkedő függőleges, vonalszerű elemek 
esetén oszlopcsarnokról, több szinten elhelyezkedő, függőleges, vonalszerű elemek 
esetén pillérvázról beszélünk. 
A teherhordó falak, pillérek és oszlopok központosan vagy kismértékben külpontosan 
nyomottak. A födémekbe és/vagy mestergerendákba erőtanilag bekötött falak és pillérek 
nyomottak és hajlítottak. 

Merevítőszerkezetek (falak, magok, andráskeresztek és szélrácsok) 
A merevítőszerkezetek olyan (másodlagos) tartószerkezetek, amelyek az épület szűken 
vett tartószerkezeti vázának három különböző, rendszerint egymásra merőleges síkjában 
merevséget adnak. A szűken vett tartószerkezeti váz merevsége alatt azt értjük, hogy a 
tartószerkezeti váznak, mint szerkezetnek nincs kinematikai szabadságfoka. Megjegyez-
zük, hogy a kinematikai szabadságfok értelmezése a modell függvénye; egy csak függő-
leges oszlopokkal merevített „rácsos tartót” kinematikailag határozatlannak tekintünk, de 
ha az öveket és az oszlopokat, valamint a kapcsolatukat nyomatékbírónak – azaz 
Vierendeel-tartónak – tekintjük, akkor a rendszer kinematikailag határozott. Megjegyez-
zük azt is, hogy a kinematikai szabadságfok meghatározása általában nyilvánvaló, nehé-
zséget rendszerint a pillanatnyi elmozdulás és elfordulás lehetőségének a kiszűrése okoz. 
Ez utóbbiakhoz tartoznak az egy végesben vagy a végtelenben lévő ponton áthaladó 
pillérek és gerendák rendszere. 
A merevítőszerkezeteket elrendezésük szerint különböztetjük meg: merevítőfalak, 
merevítőmagok és merevítő andráskeresztek, valamint a szélrácsok. 
Általában a födémek a vízszintes síkokban merevítenek, és önállóan, csak merevítőszere-
pet betöltő födémre rendszerint nem szokott szükség lenni. 
A merevítőfalak olyan falszerkezetek, amelyek falváz- vagy pillérváz párhuzamos ele-
meinek egymástól való távolságát rögzítik. A merevítőfal egyúttal térelhatároló szerepet 
is betölt. A teherhordó falak merevítő szerepét figyelembe vesszük. 
A merevítőmagok olyan aknaszerkezetek, amelyek a hozzá kapcsolódó falváz vagy pil-
lérváz egy-egy raszterben lévő elemeinek egymástól való távolságát rögzítik, kiküszö-
bölve azok egymáshoz viszonyított elmozdulását és elcsavarodását is. A merevítőmagot 
többnyire lift- vagy gépészeti aknaként vagy lépcsőházi falak összességeként alakítják ki. 
A merevítő andráskereszt, illetve a szélrács olyan rúdpár, amely pillérváznak egy síkjá-
ban), illetve felületszerkezeteknek a saját síkjában történő, tiszta nyírás típusú formavál-
tozását gátolja. Általában az andráskereszt, illetve a szélrács két tagja közül mindig csak 
az egyik, a húzott elem dolgozik. (A pillérvázba épített merevítőfal a nyomott átló irá-
nyába dolgozik.) 
A merevítőszerkezetet nem szükséges minden raszterben elhelyezni. Általában egy 
épületben elegendő egy-két merevítőfalat, magot vagy merevítő andráskeresztsort, 
illetve „-oszlopot” elhelyezni. Ennek oka az, hogy egy-egy raszter „merevítése” kihat a 
szomszédos raszterekre, azaz azok az egy raszter merevítésétől merevvé válnak. A me-
revített rasztertől számított harmadik-negyedik raszter válik ismét kinematikailag határo-
zatlanná, de az abban a térségben elhelyezett másik merevítőszerkezet hatására ezek a 
raszterek (is) merevvé válnak. Vannak épületek, ahol a merevítőszerkezetek helyét nem 
a kinematikai határozatlanság alapján jelölik ki, hanem méretezik a gátolt irányú 
elmozdulásra, azaz rendszerint hajlított és/vagy csavart szerkezetként méretezik. 
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Stabilizálószerkezetek (falkötő vasak, vonóvasak, pántok, leterhelő tömegek) 
A stabilizálószerkezetek olyan (másodlagos) tartószerkezetek, amelyek az alapvetően 
nyomásra igénybe vett szerkezetekben fellépő húzó igénybevételeket veszik föl vagy a 
nyomó igénybevételek hatásvonalát módosítják. A stabilizálószerkezetekhez tartoznak a 
falkötő vasak, a vonóvasak, a pántok és a leterhelő tömegek. 
A falkötő vasak olyan stabilizálószerkezetek, amelyek párhuzamos falak szétnyílását 
akadályozzák meg, magában a falban ébredő vízszintes irányú húzó igénybevételt veszik 
föl. 
A vonóvasak a támaszpontban oldalnyomást átadó, rendszerint vonalszerű szerkezetek-
ben alkalmazott olyan tartószerkezeti elemek, amelyek a támaszban ébredő húzóerőpárt 
veszik fel. Elsősorban a mindkét végén csuklósan befogott ívek és keretek esetén alkal-
mazott stabilizálószerkezet. Alkalmazzák boltozatok és kupolák esetén is. Az első esetben 
elsősorban a hevederekben elrejtve, a második esetben bordák talppontjai között. Megje-
gyezzük, hogy a fafedélszék kötőgerendája egyúttal vonószerkezet is. 
A pántok a támaszpontban oldalnyomást átadó, általában felületszerű szerkezetekben 
alkalmazott olyan tartószerkezeti elemek, amelyek az önmagába záródó támaszvonalban 
ébredő oldalnyomást veszik fel. Elsősorban kupolák esetén alkalmazott stabilizálószer-
kezet. 
A leterhelő tömeg olyan stabilizálószerkezet, amely a nyomó igénybevételek hatásvonalát 
módosítják; rendszerint a nyomóerő hatásvonalát tartják benn a nyomott szerkezet 
keresztmetszeti magjában. Ilyen stabilizálóelemek láthatók a gótikus templomok mere-
vítő támíveinek sarokpontjain, fiatornyok formájában. A leterhelő tömeg egy másik 
fajtája a kupola talpköre fölött elhelyezett leterhelő tömeg, amely a kupola falában, 
annak alsó felében ébredő húzóerő miatt a kupolának a tágulását hivatott gátolni. Ilyen 
leterhelő tömegek a középkori kupolás templomok kupolái körül láthatók. 

Födémek és mestergerendák 
A födémek a vízszintes teherhordó szerkezetek közé tartoznak. Két elsődleges feladatuk 
van. Az egyik, hogy a födémre ható terheket adják át a függőleges tartószerkezeti váz-
nak. A másik, hogy az egymás fölött lévő tereket válasszák el. A födémek részt vesznek 
az épület szűken vett tartószerkezeti vázának a merevítésében, a vízszintes síkokban. A 
födémek rendszerint vízszintesek, néhány egyedi esetben hoznak létre lépcsős vagy 
ferde födémlemezt (pl. nézőtér, előadóterem kialakítása során vagy zárófödémnél lej-
tésképzés esetén). 
A mestergerenda egy, a födémet annak peremén, közepén, ritkábban valamely más 
belső támaszvonala mentén megtámasztó gerenda. A mestergerenda nem a födém része 
(a födémet alkotó, annak alsó és felső felülete között elhelyezkedő gerenda a födémge-
renda), rendszerint alatta helyezkedik el. Vasbeton, acél esetén előfordul, hogy a mes-
tergerendát és a födémlemezt egy szerkezeti elemként alakítják ki. 
Megjegyezzük, hogy egy főfalban lévő nagyobb (azaz raszternyi) távolságon létrehozott 
„kiváltó” mestergerendaként funkcionál. 
A födémek döntő többsége sík, a mestergerendák döntő többsége vízszintes és egyenes 
tengelyű. A sík födémek és egyenes tengelyű mestergerendák hajlítottak. 
A födémek egy kisebb része ívelt: boltozott. Ezek nyomottak, vonal menti megtámasztást 
igényelnek; a támaszvonalukon oldalnyomást adnak át. Néhány boltozat, mint például a 
keresztboltozat, a süvegboltozat pontonkénti alátámasztást igényel (oldalnyomás lép fel), 
míg a félgömb esetén oldalnyomó erő nem lép fel. (Megjegyezzük, hogy a húzóerő ma-
gában a falazatban ébred!) 
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Tetőszerkezetek és a térlefedések 
Az épületet felülről lezáró szerkezeteket tetőszerkezeteknek, illetve térlefedéseknek ne-
vezzük. Azok a szerkezetek, amelyek a falakkal együtt zárt teret hoznak létre, a tető-
szerkezetek, amelyek nem zárják ki teljes mértékben légkört, azok a térlefedések. Egy 
épületnek a zárófödémje feletti szerkezet a tetőszerkezet, egy oszlopos szín „teteje” a 
térlefedés (bár találkozhatunk a szín tetőszerkezete kifejezéssel is). 
A tetőszerkezet és a térlefedés feladata az épületet felülről lezárni, és távol tartani az 
épülettől a felülről hulló csapadékot. E mellett el kell viselnie a szelet. 
A tetőszerkezet és a térlefedés általában három szerkezeti egységből áll. Ezek a tetőszer-
kezet és a térlefedés tartószerkezete, a héjalást tartó szerkezet és a héjalás. 
A tetőszerkezet, illetve a térlefedés tartószerkezetét – fa építőanyag alkalmazása esetén 
– szokás fedélszéknek vagy ácsszerkezetnek nevezni. Az alkalmazott kialakítás függvé-
nyében beszélünk sorolt, illetve fő- és mellékállásos (oszlopos-szelemenes) rendszerről. 
Sorolt rendszerű fedélszék az üres (szarufás) és a torokgerendás fedélszék. A fő- és 
mellékállásos rendszerű fedélszékek közé tartozik az egy-, két-, három- és négyoszlopos 
fedélszékek családja. Tovább osztályozzuk ezeket a fedélszékeket a szaruzat vonal-
vezetése (pl. manzárd), az oszlopok dőlése (dűlt szék, bakdúcos), és a járósík és térdfal 
egymáshoz viszonyított magassági elrendezése (kiemelt, süllyesztett) alapján. 
A fedélszékek elemei részben nyomottak (például oszlop, dúc, szarufa), részben hajlítot-
tak (például szarufa, szelemen), és van, amelyik húzott (például kötőgerenda). 
A tetőszerkezet, illetve a térlefedés tartószerkezetét – acél, illetve vasbeton építőanyag 
alkalmazása esetén – szokás acél-, illetve vasbeton szerkezetű fedélszéknek vagy 
térlefedésnek nevezni. Ezeket a szerkezeteket már belső logikájuk szerint különböztetjük 
meg. A vonalszerű elemekből összeállított szerkezetek lesznek a rúd-, illetve a 
kötélszerkezetek, a felületszerű szerkezetek közé a héjak és a ponyvák tartoznak. A 
rúdszerkezetek esetén rácsos tartókat, tartórácsokat, rácshéjakat, kereteket és íveket 
szokás megkülönböztetni, kötél esetén kötélfőtartókat és kötélhálókat. Héjak esetén 
megkülönböztetjük a membrán- és a hajlított héjakat, míg ponyvák esetén a feszített és 
a túlnyomásos szerkezetet. 
A rúdszerkezetek húzott-nyomottak (rácsos szerkezetek), illetve hajlítottak (keretek és 
ívek); a kötélszerkezetek húzottak, bár ott mindig van nyomott és/vagy hajlított 
merevítőszerkezeti elem. 
A felületszerkezetek közül a membránhéjakban csak a középfelület érintősíkjába eső 
normál- és nyíróerők ébrednek, a hajlítottban a membránerőkön kívül a középfelületre 
nézve hajlító- és csavarónyomatékok, valamint hajlítási nyíróerők ébrednek. A ponyva-
szerkezetekben – függetlenül attól, hogy feszítettek vagy túlnyomásosak – mindkét 
irányban feszítőerő ébred; sem nyomóerő, sem nyíróerő nem ébred bennük. 
 
2.2.2. A használhatóságot biztosító szerkezetek 

A használhatóságot biztosító szerkezetek teszik lehetővé az épület mindennapos haszná-
latát, és adják egyúttal a használat biztonságát, a használat során a kényelmet és az 
esztétikai megjelenést. A használhatóságot a következő funkciók biztosítják: 

– térelhatárolások, 
– kapcsolatok a terek között, 
– a terek elválasztása és összenyitása, 
– a környezeti körülmények biztosítása, 
– a környezeti hatásokkal szembeni védelem, 
– felületek kidolgozása, 
– esztétikai megjelenítés. 
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Térelhatárolások 
A térelhatároló szerkezetek azok a szerkezetek, amelyek az egymás melletti (függőleges 
térelhatároló szerkezetek), illetve az egymás fölötti (vízszintes térelhatároló szerkezetek) 
tereket választják el egymástól. A térelhatároló szerkezetek külteret beltértől és belteret 
beltértől határolhatnak el. A teherhordó és a merevítőfalak egyúttal függőleges térelha-
tároló szerkezetek. A födémek egyúttal vízszintes térelhatároló szerkezetek. 
A körítő főfalak, a zárófödém és a lábakon álló épületben a legalsó födém külteret határol 
el beltértől. 
Teherhordó szerep nélküli térelhatároló szerkezetek lehetnek vázkitöltő és válaszfalak, 
valamint álmennyezetek és álpadlók. 
A vázkitöltő fal egy falvázas épület két fala és két födémje, egy pillérvázas épület két 
pillérje és két födémje, illetve mestergerendája közötti fal. Elhatárolhat külteret beltértől 
és belteret beltértől. A válaszfalak a belteret a beltértől elválasztó falak. Szokás közfalnak 
is nevezni. Megjegyezzük, hogy a térelhatároló falaknak teherhordó szerepük nincs, 
rendszerint födémről építik, az önsúlyukkal a födémet terhelik. 
A kültérrel érintkező térelhatároló falaknak épületfizikai feladatokat kell ellátniuk: 
hőszigetelési, a légkör közvetlen hatásainak (a levegőnek – annak is inkább a mozgó 
változatának, tehát a szélnek – és a csapadéknak) a kizárása. 
Az álmennyezetek és az álpadlók a födém alatti, illetve feletti tereket határolnak el egy-
egy helyiségből. Az álmennyezet feladata lehet a belmagasság csökkentése. Az 
álmennyezet és az álpadló rendszerint gépészeti teret választ el a helyiségtől. 
Az álmennyezettel és álpadlóval elválasztott teret általában úgy tekintjük mint a tér 
szerves részét, csak közvetlenül nincs hozzá kapcsolat. (Általában nem légmentes az el-
határolás.) Ennek okán külön épületfizikai követelményeket nem támasztunk e térhatá-
rolásokkal szemben. 

Kapcsolatok a terek között 
A terek közötti kapcsolatok teszik lehetővé a közlekedést és a szállítást az épületen belül. 
A közlekedést és a szállítást lehetővé tevő szerkezetek a folyosók, a függőfolyosók, az 
erkélyek és teraszok, a lejtők (a rámpák), a lépcsők, a létrák, a hágcsók, a liftaknák és a 
gépesített szintáthidalók aknái, a gépesített szintáthidalók tartószerkezetei. 
A folyosók vízszintes közlekedők. Rendszerint az épület többi helyiségeitől közfalakkal 
választjuk le őket. 
A függőfolyosók az épület homlokzatából kiálló, konzolosan kialakított vagy konzolosan 
túlnyújtott lemezszerkezetek, amelyen közlekedve az épületben lévő helyiségek megkö-
zelíthetők (illetve a helyiségek elhagyhatók). Az erkélyek és a teraszok egy helyiségből, 
belülről közelíthetők meg. Az erkély a keskenyebb, a terasz a szélesebb épületszerkezet. 
A talajon fekvő vagy pillérrel megtámasztott „erkély”-t is terasznak tekintjük. A talajon 
fekvő erkélynek rendszerint közvetlen kapcsolata van a kültérrel. A függőfolyosók, erké-
lyek és teraszok a homlokzatból kinyúló konzolos szerkezetek. Ezeket a szerkezeteket a 
biztonságos használathoz mellvédfalakkal vagy korlátokkal látjuk el. 
A lejtők (a rámpák) lejtős, magassági szintkülönbség áthidalására alkalmas közlekedők. 
Készülhetnek a folyosóval azonos rendszerben (mint leválasztott helyiség) feltöltéssel, de 
készülhet önálló tartószerkezettel, ferde elrendezésű járófelülettel. A járófelület ferde és 
sima. A lejtőt (a rámpát), ha nem falak között vezetik, akkor korláttal látják el. 
A vízszintes, több önálló, periodikusan ismétlődő, egymástól azonos távolságra lévő, ma-
gassági szintkülönbség áthidalására alkalmas felületek összességét lépcsőnek vagy lét-
rának nevezzük. A kettőt egymástól a hajlásszög különbözteti meg; a meredekebb a 
létra. A lépcső eleme – azaz az önálló, vízszintes felület – a lépcsőfokok, a létra eleme – 
hasonló módon a lépcsőhöz – a létrafok. Az egymás után következő lépcsőfokok adják ki 
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a lépcsőkart, hasonlóan a létra esetén a létrakart. Két lépcsőkar, illetve létrakar között 
lépcsőpihenő vagy -forduló, illetve, értelemszerűen létrapihenő vagy -forduló helyezkedik 
el. A lépcső és a létra tartószerkezet. Mindkettőt a közlekedés biztonsága céljából fallal 
vagy korláttal határoljuk. 
A hágcsó a közel függőleges (attól legfeljebb ±5 °-kal térhet el) magassági szintáthida-
lásra alkalmas közlekedő. Rendszerint falra szerelik fel az egyedi hágcsófokokat vagy a 
hágcsófokokat két oldalról közrefogó tartókat szerelik fel a falra. Nagyritkán önálló rend-
szerként épül meg, ekkor hágcsópihenő és/vagy -forduló is készül. 
A liftaknák, a körforgó aknái, a gépesített szintáthidalók aknái, értelemszerűen a függő-
legesen mozgó gépesített szintáthidalók terét körülfogó aknák önálló tartószerkezeti 
elemek. Előfordul, hogy a környezetében lévő, a hozzá csatlakozó födémek szem-
pontjából függőleges teherhordó szerkezeti elem. Az önálló tartószerkezetű aknák önálló 
alaptesttel és zárófödémmel rendelkeznek. Akna képezhető a födémekben egymás fölött 
kialakított nyílások peremén válaszfalakkal történő elhatárolással, ekkor az aknának 
nincs önálló tartószerkezete. 
A gépesített szintáthidalók tartószerkezetei két födémlemez között létesítenek tartószer-
kezeti kapcsolatot úgy, hogy abba a gépesített szintáthidaló (mozgójárda, mozgórámpa, 
mozgólépcső) elhelyezhető legyen. Önálló tartószerkezeti elemek. Előfordul, hogy a gé-
pesített szintáthidalók önálló tartószerkezeti egységgel együtt létesülnek, ekkor nem 
épületszerkezetnek, hanem emelőgépészeti szerkezetnek tekintjük. 
Megjegyezzük, hogy a közlekedők tartószerkezetei a közlekedés szempontjából elsődle-
gesek. Az épület szempontjából másodlagosak: az épület tartószerkezeti váza önmagá-
ban megáll, ha a közlekedés tartószerkezeteit eltávolítjuk. A közlekedésnél alkalmazott 
mellvédfalak és korlátok harmadlagos teherhordó szerkezetek. A közlekedőszerkezetek 
körítő falszerkezete, mint akna vagy lépcsőházi falak, az épület tartószerkezeti rend-
szerében betölthetik a merevítőfal vagy merevítőmag szerepét. Ebben az esetben ezek 
az épület tartószerkezeti váza szempontjából másodlagos tartószerkezeti elemeknek mi-
nősülnek. Ha egyúttal födémet is hordanak, akkor elsődleges tartószerkezeti elemeknek 
kell tekinteni azokat. 

A terek elválasztása és összenyitása 
Az egymás mellett létesült tereket nyílások kapcsolják össze és nyílászárók választják el. 
A nyílások felületszerkezetben létesülnek, a nyílást elzáró szerkezetek a nyílászárók. Az 
elhelyezkedésük, a feladatuk alapján megkülönböztetjük a kaput, ajtót, ablakot és por-
tált, szellőzőnyílást és bevilágítót, lamellát és rácsot. 
A kapu mint nyitható nyílászáró, az épületbe való bejutást, rendszerint gépkocsi vagy 
több ember egyidejű átközlekedését teszi lehetővé. Lehetővé tesz szellőztetés is. 
Az ajtó mint nyitható nyílászáró az emberek épületbe való bejutását, illetve két helyiség 
közötti átközlekedést teszi lehetővé. Lehetővé tesz szellőztetés is. 
Az ablak mint nyílászáró a fényt engedi be az épületbe. Ha nyitható, akkor szellőzést is 
lehetővé tesz. Ha fix, akkor erre nincs mód. 
A portál mint nyílászáró a portál mögötti térbe enged kívülről betekinteni. (Ezzel együtt a 
fényt is beengedi az épületbe.) A portál fix üvegezésű. 
Tetőkibúvó a tetősíkon kialakított nyílászáró, amely csak egy ember számára teszi 
lehetővé a tetősíkon való átközlekedését. Emellett alkalmas a tetőtér szellőztetésére, 
kismértékű bevilágítására is. 
A szellőzőnyílás a szellőzést lehetővé tevő nyílás. Rendszerint nincs elzárva vagy ha igen, 
akkor lamellával, ráccsal vagy magával a szellőztetőmotorral. 
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A bevilágító olyan nyílás, amely az épületbe fényt enged be. A kisméretű bevilágítónyílá-
sok nincsenek lezárva, a nagyobbakat fényáteresztő anyaggal (üveg, műanyag) zárják 
le. 
A nyílásokon való anyagátadás, átközlekedés megakadályozására egymásra ráfedő la-
mellákat vagy rácsokat alkalmaznak. Ezek a nyílászárók a levegőcserét nem akadályoz-
zák meg. 
A nyílászárók kismértékű mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A külteret a 
beltértől elhatároló nyílászárókkal szemben épületfizikai követelményeket (víz-, hő-, 
hanggátlás) támasztunk. 

A környezeti körülmények biztosítása 
A környezeti körülmények biztosítása az ember számára kedvező körülmények megte-
remtését jelenti. Ezeket a körülményeket fizikailag a fény, a friss levegő, a páratartalom, 
a hőmérséklet adja. A körülményeket biztosító épületszerkezetek a bevilágítás és az ár-
nyékolás, a szellőztetés, a fűtés-hűtés épületszerkezetei. 
A bevilágítást az ablakok, a bevilágítónyílások és az üvegfelületek adják. Az árnyékolást 
adhatják belsőépítészeti elemek (pl. függöny) vagy különböző épületszerkezetek. Ez 
utóbbiakhoz soroljuk a külső és belső spalettát, a redőnyt. Betölthet árnyékolási feladatot 
a nyílászáró feletti erkélylemez, illetve a függőfolyosó szerkezete vagy az árnyékolás 
céljából a homlokzatra szerelt „fix” árnyékoló. Üvegszerkezetek esetén alkalmazhatnak 
fényre sötétedő üveget, illetve fényvisszaverő, fényelnyelő fóliát. Végezetül jelezni kell, 
hogy a szükséges fényt mesterségesen lehet, illetve kell biztosítani. Ennek feladata az 
épületvillamossághoz tartozik. 
A szellőztetést a nyílászárók, elsősorban az ablakok, másodsorban az ajtók (pl. az er-
kélyajtók) és harmadsorban a szellőzőnyílások adják. (Régebben a falakban készültek 
szellőzőjáratok is.) A szellőztetés részben az elhasznált levegőt cseréli friss levegőre, 
részben a páratartalmat szabályozza. Amennyiben a fentebb felsorolt épületszerkezetek-
kel nem lehet a szükséges, kívánt mértékű szellőztetést biztosítani, úgy a szellőztetetést 
mesterségesen lehet, illetve kell biztosítani. Ennek feladata az épületgépészethez 
tartozik.  
A fűtés-hűtés feladata a helyiségeken belül a hőmérsékletet egy megadott tartományban 
tartani. A fűtést és a hűtést épületgépészeti rendszer részeként tartjuk számon. 
A fűtés és a hűtés, valamint a szellőztetés kapcsán kétszer fordult a sor. Az 1800-as évek 
végén a fűtőtesteket, a falban kialakított szellőztető-, ritkábban hűtőrendszereket még az 
épületszerkezettani tankönyvek ismertetik, úgy 80 éve a fűtőtestek és az 
épületszerkezetként megépített szellőztető- és hűtőrendszerek leváltak az 
épületszerkezetekről, és önálló szakterületként, az épületgépészet részét képezik. Az 
elmúlt pár évben előtérbe kerültek olyan épületszerkezetek, amelyekkel a hőmérsékletet 
lehet szabályozni. Ezekhez a hőmegtartó épületszerkezethez a hőfelvételt és a hőleadást 
szabályozó berendezések tartoznak, a szabályozás értelemszerűen az épületgépészet 
része, de a hőmegtartó szerkezet épített és nem gépészeti berendezés. 
Az épületszerkezeti oldalhoz a gépészeti berendezéseket, vezetékeket befogadó terekre 
van szükség. Ezekhez tartoznak az önálló gépészeti terek mint helyiségek, álmennye-
zettel és álpadlóval biztosított gépészeti tér, gépészeti aknák, beleértve a fény-, a lég- és 
szellőzőaknákat is, takaró fal, ma már egyre ritkábban horony a falban, és a födémbe 
süllyesztett vezeték. 

A környezeti hatásokkal szembeni védelem 
A környezeti hatások között elsősorban a víz, a pára, a hő, a hang, a rezgés, a biológiai 
kártevők, a korrózió, a vegyületek-vegyszerek és a tűz okozta hatásokat tartjuk nyilván. 
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Az ezek elleni védelmet részben szigetelésnek, részben védelemnek, részben kezelésnek 
nevezzük. 
A víz elleni védekezést meghatározza az épületet érő víz formája. Ezek a következők: 
talajnedvesség és talajvíz, beleértve a csurgalékvizet is, az épület körüli talajfelszínről 
vagy járdáról felcsapódó víz, a csapadékvíz, valamint a használati és az üzemi víz. A 
természetből érkező vizek elleni védelmet meghatározza az „érkezés” módja. A talajból 
jövő vizek ellen elsősorban szigetelnek, és másodsorban elvezetik a vizeket, a légkörből 
érkező vizet a tetőről mindig elvezetik, a tetőt csak akkor szigetelik, ha az lapos (gya-
korlatilag vízszintes). A függőleges felületeket sem nem szigetelik, sem nem látják el 
védelemmel (a felcsapódó vizek esetén a lábazat kivételt képez: védik). 
Csapadékvíz éri a tetőszerkezetet és a térlefedést, valamint az épület homlokzatait. A 
tetőszerkezet és térlefedés külső rétege a héjalás, amelynek a feladata a csapadékvíz 
távoltartása a héjalás alatti tértől. A víz a tetőfelületről annak az alsó vonalához folyik le, 
ott csatornában gyűjtik össze a vizet. Az összegyűlt vizet ejtőcsatorna segítségével ve-
zetik le vagy a talajfelszínre vagy a település csatornahálózatába (ritkábban egy cisz-
ternába vagy egy szikkasztóba). A homlokzat függőleges felületét csapadékvíz ellen 
közvetlenül nem védik, a védelmet a csapadékot álló vakolat vagy burkolat képezi. A 
függőleges síkból kiálló, rendszerint vízszintes felületeket (a párkányok felső felületét) 
bádogozással védik a csapadékvíz hatásától. 
A víz elleni szigeteléseket csapadékvíz, felcsapódó víz, használati és üzemi víz, talajned-
vesség és talajvíz ellen alkalmazzák. A lapostetőn csapadékvíz elleni szigetelést készíte-
nek. A felcsapódó víz ellen a lábazati falat szigetelik; rendszerint vízzáró lábazati burkolat 
formájában. Használati víz ellen beérik a vízzáró burkolattal, üzemi víz ellen víznyomás 
elleni szigetelést készítenek. 
A talajvíz hatása ellen a talajvíz elvezetésével is védekezhetnek. Szívókutat kialakítva, 
szivattyúzással vagy drénező (vízáteresztő-vízelvezető) rétegek, csatornák építésével, a 
talajvíz elvezetésével csökkenthetik a talajvízszintet az épület (alapjainak) környeze-
tében. 
A pára elleni védelem a pára lecsapódását gátolhatja vagy a lecsapódó párát szívja fel, 
vezeti el. A pára lecsapódásának a megakadályozásához olyan hőmérsékleti viszonyokat 
és nedvességtartalmat kell biztosítani a helyiségekben (vagy az épületszerkezetek közötti 
légtérben), hogy ne jöjjön létre „telített” állapot. Fűtött helyiségben, kellő szellőztetés 
mellett és hőhíd nélkül a páralecsapódás nem észlelhető. Fürdőszobában elkerülhetetlen. 
Épületszerkezetek közötti hűvösebb vagy fűtetlen légtérben (pl. héjazat alatti hőszige-
telés és/vagy burkolat által közrezárt térben) a pára lecsapódik. A pára elleni védelmet 
jelentheti a helyiség falát beborító, a párát felvenni képes vakolat (a beton nem, azon 
kicsapódik), a párafékező, a páraáteresztő és a párazáró, valamint a páraelvezető fólia. 
A hő elleni szigetelések feladata a hő megtartása. Hőszigeteléssel látjuk el a térelhatároló 
falakat, a talajon fekvő padozatokat, a zárófödémet, tetőtérbeépítés esetén a tetőszerke-
zetet, a külteret határoló felületeket, a kapualjban a kapualj mennyezetét, ritkábban az 
alaptest alatt (lemezalapot egy- vagy kétszintes épületnél) vagy pincefalakat, a sávalap 
két oldalfelületét. Az előzőektől független hőszigeteléssel látjuk el a hőhidakat. A fényát-
eresztő üvegfelületek esetében nem hőszigetelésről beszélünk (bár a 100 évvel ezelőtt az 
ablak elé kihajtott 5 cm vastag spaletta hőszigetelésként is működött, és nemcsak a 
hőáramot lassította le, hanem a fényt is kizárta), hanem hőszigetelő üvegszerkezetet 
alkalmaznak és a keretét és tokját is jó (elfogadható) hőszigetelő anyagból készítik. 
A hang elleni szigetelések feladata a léghang és a testhang (a kopogó hang) kiküszöbö-
lése. A tapasztalat az, hogy az épület térlehatároló falai a környezeti zajt kiszűrik. Az 
egyes egységek (pl. lakások) közötti vastagabb fal szerkezete az egységek zajait kiszű-
rik. A léghang elleni szigetelésre a szerelt fal esetén van szükség: a két héj közé rend-
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szerint lágy és kemény hanggátló anyagot helyeznek el. Egyedi funkció esetén hangszi-
getelésre lehet szükség (stúdió, előadóterem). Ebben az esetben a hang „elnyelése” nem 
épületszerkezeti, hanem akusztikai feladat. A testhangokat – kopogó hangokat – elsősor-
ban a padozaton szűrik ki. Ehhez úsztatott aljzatbetont alkalmaznak, azaz az aljzatbeton 
úszik egy, a kopogó hangot szigetelő rétegen, és egyúttal ugyanilyen réteg választja el a 
környező falaktól is. Újabban kopogó hang ellen szigetelőtámaszt építenek be lép-
csőházban a lépcsőkarok és a pihenők támaszpontjai alatt. 
Egy már rezgésbe jött épület rezgése ellen nem lehet védekezni: meg kell várni, amíg a 
rezgés lecsillapodik. (Természetesen van ellenpélda, a magas toronyépület szél által ki-
váltott rezgését a felsőbb szintekre helyezett rezgéscsillapító berendezések csökkentik.) 
Ennek megfelelően a rezgés elleni védekezés feladata az épületbe telepített rezgőberen-
dezések elkülönítése (izolálása) az épülettől. Ez alapvetően nem épületszerkezeti kérdés, 
hanem gépészeti (gépek alapozása). 
A biológiai kártevők elleni védelem elsősorban faszerkezetekre vonatkozik, és többnyire a 
beépített fűrészelt áru egy-egy vegyszeres kezelésével hozzuk létre. 
A korrózió elleni védelem alatt elsősorban acél-, vasbeton és faszerkezetek víz általi ká-
rosodásától való védelmet értjük. Másodsorban idesorolhatunk mindenféle korróziót, 
például a betonszerkezetek, kő- és téglaburkolat vegyületek hatására végbemenő mál-
lása elleni védelmét is. Itt a víz által kiváltott korróziót tartjuk szem előtt. Az acélszerke-
zet korrózió elleni védelme a felület tisztításából, az alapozó- és a fedőmázolásból áll ös-
sze. A betonszerkezet esetén víz elleni védelem adja a korrózió elleni védelmet. Fa ese-
tén a száraz és nem túl magas páratartalom biztosítása adja a korrózió (vizes korhadás) 
elleni védelmet. 
A vegyületek-vegyszerek elleni védelem közül kiemeljük a talajban található szerkezete-
ket, a járdák, az utak közelében található épületszerkezeteket, elsősorban az épület kö-
rüli járdákat, lépcsőket és az épület lábazati falát. A talajban lévőket többnyire egyedi 
betonreceptura alapján összeállított betonból készítik. A talajfelszín feletti szerkezetek 
esetében, ha betonból készülnek, akkor rendszerint kapnak só elleni védőbevonatot. 
Tűz elleni védelmet elsősorban acél-, másodsorban faszerkezetek kapnak. A tűz elleni 
védelem lehet egy tűzgátló bevonat, mint pl. gipsz- vagy betonrabic bevonat, tégla kör-
befalazás vagy vasbeton köpeny, tűzgátló gipszkarton burkolat, végezetül tűzgátló ha-
bosító festékbevonat. Ezeket acélszerkezetek esetén alkalmazzák. A tűzelleni védelmet fa 
esetén körbeburkolással nem lehet biztosítani, mert „befülled” a fa. A fa esetén láng-
mentesítést alkalmaznak. 
Egyes víz- és hőszigetelések lágy anyagból készülnek. Ezeknek önálló védelemre van 
szükségük más, elsősorban mechanikai hatások ellen. Egyik példaként a talajvíz elleni 
szigetelést védő falat, illetve védő aljzatbetont említjük. Másik példaként a lágy hőszige-
telést említjük, amely rendszerint kap egy keményebb védőburkolatot. 

Felületek kidolgozása 
A felületek kidolgozása alatt a felületképzéseket és a burkolatok elhelyezését értjük. 
A felületképzések a felületet adó anyagtól függően különbözőek lehetnek. Kövek felületét 
nagyolják, rovátkolják, azaz különböző mértékben érdesítik vagy éppenséggel csiszolják, 
polírozzák, azaz simává teszik. A falazott felületet meszelik. A nyers betonfelületet meg-
munkálás nélkül vagy különböző eljárással díszítik, például mossák (szem elé kerül az 
adalék) vagy kőként dolgozzák meg. A vakolt (tégla, falazóelemes vagy beton) felületet 
meszelik vagy – vakolás után – festik. A fafelületeket csiszolják, pácolják, mázolják és 
lakkozzák. A fémfelületeket tisztítják, rozsdátlanítják, majd mázolják. A felületképzés 
elsődleges feladata a felület védelme, részben hő- és fényvédelem, részben csapadék 
elleni védelem, valamint védelem a mechanikai hatásoktól. (A használat során az érint-
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kezésekből súrlódásos kopás lép fel.) Másodlagos feladata a felület esztétikai megjele-
nítése. 
A burkolat egy kész felületre utólag elhelyezett réteg. A burkolat elhelyezésének az a 
célja, hogy használható, tehát sima, nemritkán vízzáró (kültéren egyúttal fagyálló), 
kopásálló, mosható, takarítható, esztétikus felület burkolja helyiségek belső (és az épület 
külső) felületeit. 
A felületképzések egyúttal lehetnek a környezeti hatásokkal szembeni védelem elemei is. 

Esztétikai megjelenítés 
Az esztétikai megjelenítés alatt a szemnek kedves formát és felületet, a szemnek kedves 
színt, festett, faragott, plasztikus díszítést, képet és szobrot értünk. Mi csak azokat az 
elemeket soroljuk fel, amelyek vagy épületszerkezetként készülnek el, vagy elhelyezé-
sükhöz épületszerkezetekre van szükség. Ezekhez a felületképzések, a burkolatok, a 
díszítőelemek, valamint épületfestészeti és épületszobrászati alkotások tartoznak. 
A díszítőelemekhez a tagozatok, a frízek, az applikációk tartoznak. A tagozatok alapve-
tően épületszerkezetként (falazva, húzva) készültek-készülnek, a frízek osztópárkányai 
épületszerkezetként, a közöttük lévő díszített sor önálló képzőművészeti alkotásként ké-
szül el. 
Az épületfestészeti alkotások fogadóelemei a falfelületek, többnyire kiemelve vagy be-
süllyesztve, rendszerint keretelve (tükröt készítve). Az épületszobrászati alkotások fo-
gadóelemei a falfülkék vagy a falkonzolok. Domborművek esetén szóba jöhet a relief 
„befalazása” is. 
 
2.3. Az épület részei: építőanyagok 

2.3.1. Bevezetés 

Építőanyag alatt értjük az építéshez használatos anyagokat, amelyekből közvetlenül 
épületszerkezetet, illetve épületet építünk. Az építőanyag kifejezést két értelemben 
használjuk: mint anyagfajtát (például fa, égetett kerámia, vasbeton, acél) és mint (kész 
és félkész) terméket (fűrészelt faáru {léc, zárléc, deszka, palló, gerenda}, égetett kerá-
mia {tégla, falazóblokk, cserép}, vasbeton {gerenda, palló, panel}, acél {szelvény, le-
mez, szerelvény}). 
Az építőanyagok mellett vagy inkább azokkal összhangban meg kell különböztetnünk a 
kötőanyagokat. Ezeket ugyancsak anyagfajtákként is, és termékekként is értelmezhet-
jük. 
A következőkben az építőanyagokat az anyagfajták szerint vesszük sorba, és kitérünk 
arra is, hogy az adott anyagfajtából milyen termékek állnak az építőiparban rendelke-
zésre. Itt csak a megnevezéseket adjuk meg, a pontos értelmezést, a lehetséges mére-
teket és szortimentet az épületszerkezettani munkák, illetve katalógusok tartalmazzák. 
 
2.3.2. Tartószerkezet és térelhatárolás 

A tartószerkezet és térelhatárolás építéséhez használatos legelterjedtebb anyagfajták a 
fa, a kő és égett kerámia (tégla), az acél és a vasbeton. Ezenkívül használatos, de talán 
nem olyan mértékben elterjedt a ragasztott (és hajlított) fa, az alumínium, a porózus 
beton és a ragasztott üveg. 



23 

Fa 
Megkülönböztetünk puha (pl. fenyő) és kemény (pl. bükk és tölgy) fafajtákat. 
A fából rendelkezésre álló termékek: gerendák, pallók és deszkák. Hosszuk 4–5–6 m. 

Kő és égetett kerámia 
Megkülönböztetünk puha (pl. puha, édesvízi mészkő, homokkő) és kemény (pl. kemény, 
tengeri mészkő, gránit) kőzeteket. Kövekből rendelkezésre álló termékek: kőlemezek, 
kőgerendák, kőoszlopok és kőpillérek, valamint különböző falazóelemek (kváderkő, 
idomított kő, ciklopkő). 
Égetett kerámiából tégla, és különböző könnyített, légcellás (kialakítását tekintve lyuka-
csos és lamellás rendszerű) falazóelemek készülnek. 

Acél 
Acélból melegen hengerelt és hidegen hajlított szelvények, valamint lapos, széles acélok 
és lemezacélok készülnek. A szelvények, a lapos és széles acélok gyártási hossza 6, 9 és 
12 m. A lemezek rendszerint 1000×2000 mm nagyságú táblákban készülnek. Ezen kívül 
készülnek vékony falú trapézlemezek. 

Vasbeton 
A vasbeton kompozit anyag: áll a betonból és a betonacélból. A beton az adalékanyagból 
(rendszerint homokos kavics), kötőanyagból, amely többnyire cement, és a vízből tevő-
dik össze. A friss beton képlékeny, a megszilárdult beton a teherhordó anyag. A beton-
acél 6, 9 és 12 m hosszú szálban előállított, kör keresztmetszetű, 8–40 mm átmérőjű 
acélgyártmány. 
A vasbeton készülhet a helyszínen monolit szerkezetként és előregyártva, valamint mű-
helyben előregyártva. 
Az előregyártott elemek lehetnek födémgerendák, oszlopok, mestergerendák, pallók, fal- 
és födémpanelek, erkély- és attikaelemek, valamint lépcsők és lépcsőpihenők. 

Ragasztott fa 
A ragasztott fa lécre felfűrészelt termékek összeragasztásával készül. Homogén szerke-
zetű. Méretei az 1700-as évek közepén még egyben kitermelhető fagerendák méreteivel 
(50–60×80–100 cm-es keresztmetszet, 12–15, esetleg 20 m-es hossz) vetekszenek. A 
ragasztott fatartó készül íves alakban is. 

Alumínium 
Vékony falú szelvények, trapézlemezek készülnek. 

Porózus beton 
Elsősorban falazóelemek és válaszfallapok készülnek. Készül kiváltóhoz zsaluzóelem, 
födémhez kéregzsaluzatos elem is. 

Ragasztott üveg 
Kompozit anyag: áll üvegtáblákból és azok közé ragasztott fóliából. Egy-egy ragasztott 
üveg több réteg üvegből áll, a rétegek száma eltérő: 3–5 rétegtől a 9–11 rétegig. 
Jelenleg egyedi szerkezetnek tekinthető, előregyártott termékként nincs forgalomban. 
 
2.3.3. Használhatóság 

A használhatósághoz alkalmazott anyagfajták száma jelentős. A leggyakrabban alkalma-
zottakról lesz szó a következőkben. 
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Égetett kerámia 
Héjazati elemek (cserép), burkolat (járólap, csempe). 

Természetes és mesterséges pala 
Héjazati elemek. 

Természetes és mesterséges kövek 
Burkolat (járólap, külső és belső falburkolat). A járatos méretek a 20×20 és a 50×50 cm 
között változnak. 
Kőzetgyapotként hőszigetelő paplan vagy tábla formájában hozzák forgalomba. 

Gipszkarton 
A térelhatárolás héjazata. Tábla alakjában hozzák forgalomba. Van vízálló, és van tűzálló 
változata is. 

Fa 
Épületasztalos-munkák: belső lépcsők, nyílászárók, könyöklőburkolatok, bélletek, lam-
bériák, padlóburkolatok (hajópadló, parketta), beépített bútorok anyaga, szerelt fal váza, 
ritkábban héjazata, tetőhéjazatok lécezése és deszkázata, mennyezetek, ereszek deszká-
zata. 

Lemezek fából 
Rétegelt, ragasztott, vízzáró-ragasztott (OSB) lemezek burkolatokhoz, szerelt falak héja-
zataként, tetősíkokon deszkázat gyanánt. 

Fémek: vas, öntöttvas, kovácsoltvas, acél 
Vasból elsősorban vasalatok készültek, ma ez is inkább acélból készül. 
Öntöttvas beépítve oszlopként, lábazatként és fejezetként, elvétve hajlított teherhordó 
szerkezeti elemként 100–150 éves épületekben találhatók. (Ma legfeljebb csatornaakna-
fedlapként, csatorna-összefolyó rácsként találkozhatunk vele.) 
Kovácsoltvas szálban, rúdként, lapos és széles csíkban áttört térelhatároló szerkezetek-
hez – kerítésekhez, korlátokhoz, kapukhoz, rácsokhoz – használták és használják. 
Az acél az épületlakatos-munkák alapanyaga, belső lépcsők, nyílászárók, korátok, keríté-
sek, rácsok, csatornatartó vasak, fa nyílászárókhoz vasalatok anyaga, vékony falú szel-
vényként szerelt térelhatárolás vázszerkezeteiként, trapézlemezként födém bennmaradó 
zsaluzataként, keretvázas épületek térelatároló elemeként. 

Fémek: cink, alumínium, réz és ötvözetei 
E fémeket elsősorban mint bádoglemezeket, a vízelvezetés elemeiként alkalmazzák: 
tetőszerkezetek, térlefedések burkolólemezei, illetve vízelvezető csatorna elemei. Az 
alumíniumot alkalmazzák nyílászárók kereteinek készítéséhez is. A vízelvezetéshez bá-
doglemezként táblában, különböző keresztmetszetű csatornaelemekként (többnyire 2 m-
es hosszban) vagy különböző kiterített szélességű szegélylemezként állnak a rendel-
kezésre. 

Bitumen 
A bitument a vízszigeteléshez használják. Régebben alkalmazták parkettalécek ragasz-
tásához is, de mivel a bitumen egy idő után átütött a parkettalécen, ezt az alkalmazást 
megszűntették. A bitument tekercselt lemezként, tömbben olvadékként való bedolgozás-
hoz, kenhető emulzióként ragasztóként vagy kent szigetelésként hozzák forgalomba. 
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Műanyag 
A műanyagokat elsősorban vízszigeteléshez, vízelvezetés elemeiként és hőszigetelésként 
alkalmazzák. A vízszigeteléshez fólia, a vízelvezetéshez csatornacsövek formájában, hő-
szigeteléshez tábla, paplan formájában hozzák forgalomba. 

Cement 
A cementet, pontosabban a cementes habarcsot és a vízzáró betont alkalmazzák vízszi-
getelésként is. A hőskorban (a beton hőskora 1880 és 1940 között volt) léteztek olyan 
cementek, amelyek nagy sebességgel áramló vízben is megszilárdultak. Ezek önmagában 
vízszigetelő cementkitöltést, burkolatot képeztek. A cementes habarcsot lábazati fal szi-
getelésére alkalmazták. A vízzáró betont elsősorban nem a cement fajtájának a megvá-
lasztásával vagy a cement mennyiségének a növelésével, hanem vízzáró adalékanyag 
hozzáadásával állítják elő. Formálisan a „kellően” tömör, nagy szilárdságú beton vízzáró. 
Megemlítjük, hogy van védett oldalra felhordható, azaz húzószilárdsággal rendelkező 
cementes vakolat, amely víznyomás ellenében is vízzáró bevonatot képez. 

Acél 
Az acéllemezt alkalmazzák vízszigetelő anyagként is. Részben föld alatti létesítmények 
belső szigeteléseként, részben a leszigetelhetetlen (leszigetelhetőnek az ellenlemezt, a 
leterhelőlemezt és a dobozalapot tekintjük) alaptestekről indítandó, függőleges tartó-, 
merevítő- és térelhatároló szerkezetek talajnedvesség elleni szigeteléseként. 

Üveg 
Az üveget elsősorban nyílásokban, nyílászárókban térelhatároló elemként alkalmazzák. 
Ezenkívül függönyfalként, üvegfalként, kisebb tartószerkezetként alkalmazzák. Az üveget 
síküveg, idomüveg, üvegtégla, illetve hőszigetelt üvegszerkezet formájában hozzák 
forgalomba. 
Üveggyapotként hőszigetelő paplan vagy tábla formájában áll rendelkezésre. 
 
2.4. A részből az egész: építési technológiák 

2.4.1. Bevezetés 

Áttekintettük az épületet: felbontottuk alrendszerekre, épületszerkezetekre, építőanya-
gokra. Most a fordított lépéseket tesszük meg, azaz összeállítjuk – megépítjük – az épü-
letet: az építőanyagokból épületszerkezeteket, az épületszerkezetekből alrendszereket, 
az alrendszerek összességeként épületet építünk. Az építés lépeseit technológiai lépések-
nek, az építés egészét az építés technológiai folyamatának, a folyamaton belül az egyes 
technológiai lépések – többnyire kötött – sorrendjét technológiai sorrendnek nevezzük. 
Az építési technológia függ az alkalmazott építőanyagtól, annak formájától (a késztermék 
vagy az előregyártott épületszerkezetek geometriai méretétől), az építőanyagok 
megmunkálásától és kötésétől, az anyagmozgatás alkalmazott módjától. Mindazonáltal 
megadható az építés általános technológiai sorrendje, amelytől egy-egy egyedi építő-
anyag vagy egyedi anyagmozgatás okán kisebb-nagyobb egyedi eltérések lehetségesek. 
Megjegyzés: megkülönböztetjük egymástól az építőanyagokat és a kötőanyagokat. En-
nek oka az, hogy a technológiát éppen az anyag mozgatásával és a kötés elkészítésével 
fogjuk értelmezni. 
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2.4.2. Az építőanyag formája 

Az építési technológia szempontjából az építőanyagokat a halmazállapotuk és a 
geometriai alakjuk szerint különböztetjük meg. 
Az építőanyagok döntő többsége szilárd halmazállapotú. Folyékony (sűrű, viszkózus fo-
lyadéknak tekintve) halmazállapotú a friss beton. 
Az építőanyagok alakjuk szerint: pontszerű, vonalszerű, felületszerű, valamint térszerű 
építőanyagokat, előregyártott termékeket különböztetünk meg. Az alakok megkülön-
böztetésére az épület rasztereinek lineáris méreteit használjuk. Ez utóbbi alatt a párhu-
zamos főfalak távolságát (4–6 m-től 7–8 m-ig), pillérváz hálózatában a pillérek 
tengelytávolságát (6–9–12 m), valamint a szintmagasságot értjük (3–4–5 m). A méretek 
viszonyításához arányokat alkalmazunk. Ezek a következők: azonos nagyságrend (a 
hányadosuk 2/3 és 4/3 között változik), nagyságrendben kisebb, illetve nagyobb (a 
hányadosuk 1/10, illetve 10/1). 
Pontszerűnek azokat az építőanyagokat tekintjük, amelyeknek a három befoglaló mérete 
közel azonos, és az építőanyag legnagyobb befoglaló mérete nagyságrendben kisebb, 
mint az épület egy-egy raszterének lineáris méretei. Példaként a különböző téglákat, 
falazóelemeket, béléstesteket tekinthetjük. E csoportba sorolhatók a cserepek, a palák és 
a különböző égetett kerámia, kő és műkő burkolólapok is, azzal a megjegyzéssel, hogy a 
pontszerű mellett egyúttal felületszerű jellege is van. (Talán a vékony falú jelzővel 
lehetne a csoportosítást kiegészíteni.) 
Vonalszerűnek azokat az építőanyagokat tekintjük, amelyeknek a három befoglaló mé-
rete közül kettő közel azonos, a harmadik e kettőhöz képes nagyságrenddel nagyobb, 
egyúttal az építőanyag legnagyobb befoglaló mérete nagyságrendben megegyezik az 
épület egy-egy raszterének lineáris méretével. Példaként a különböző fűrészeltáruk (léc, 
deszka, palló, gerenda), a melegen hengerelt és hidegen hajlított acélszelvények, a kü-
lönböző vasbeton oszlopok és gerendák említhetők. Megjegyezzük, hogy a precíz felosz-
tás szerint az acélszelvények egyúttal vékony falúak a fűrészelt árukhoz és a vasbeton 
oszlopokhoz és gerendákhoz képest. 
Felületszerűnek tekintjük azokat az építőanyagokat, amelyeknek a három befoglaló mé-
rete közül kettő közel azonos, a harmadik e kettőhöz képest nagyságrenddel kisebb, 
egyúttal az építőanyag legnagyobb befoglaló mérete nagyságrendben megegyezik az 
épület egy-egy raszterének lineáris méretével (vagy legalábbis attól nem tér el jelentő-
sen). Példaként a különböző lemezes és táblás mesterséges faárukat (rétegelt lemez, 
pozdorjalemez, OSB-lap), a gipszkartonokat, az acéllemezeket, a trapézlemezeket, a 
bádoglemezeket, a fóliákat és a különböző vasbeton fal- és födémpaneleket említhetjük. 
Megjegyezzük, hogy a precíz felosztás szerint a trapézlemezek, a bádoglemezek, a mű-
anyag fóliák egyúttal vékony falúak az acéllemezhez vagy a vasbeton panelekhez képest. 
Az osztályozás egy önálló eleme a vonalszerű és a felületszerű elemek közé eső sávszerű 
építőanyag, amely a legkisebb és legnagyobb méret közötti, a „második” mérete 
„köztes”. Példaként az előregyártott vasbeton födémpaneleket, erkélylemezeket, mell-
védfalakat, attikákat említjük. (Megjegyzés: pl. födémpalló esetén a 20 cm falvastagság 
az 1,2 m szélességhez viszonyítva majdnem nagyságrendben kisebb, az 1,2 m szélesség 
az 5–6 m-es hosszhoz képest majdnem nagyságrendben kisebb.) 
Térszerűnek tekintjük azokat az előregyártott építési egységeket – az építőanyag termi-
nus technikus már nem fedi a valóságot –, amelyek három befoglaló mérete közel azo-
nos, és egyúttal kiadják az épület egy raszterét. Példaként az előregyártott helyiségeket 
említjük a panelépítés korszakából, de – ad abszurdum – a konténerből történő ideigle-
nes épületek építése esetén a konténerek egy-egy térszerű építési egységként foghatók 
fel. 
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Megjegyezzük, hogy a vonalszerű, sávszerű és a felületszerű építőanyagok rendszerint 
egy-egy épületszerkezetet adnak ki, a térszerű pedig egy épület önálló szerkezeti egysé-
gét. Az épület önálló szerkezeti egységeként fogjuk számon tartani az épület szűken vett 
tartószerkezeti vázának egy-egy nagyméretű függőleges vagy vízszintes tartószerkezetét 
(pl. kötélháló vagy ponyva árboca, illetve egy térlefedés rácsos tartója) vagy annak 
részét (már ahogy a szállításhoz „darabolható”). 
 
2.4.3. A kötés 

Építési technológia szempontjából az építőanyagok kötését a kötőanyagok halmazálla-
pota és kapcsolat módja szerint különböztetjük meg. 
A kötőanyagok döntő többsége szilárd halmazállapotú. Folyékony halmazállapotúak (sű-
rű, viszkózus folyadéknak tekintve) a hidraulikus kötőanyagok, és az egy-, illetve két-
komponensű ragasztók. Előfordul, hogy a kötendő anyagokat hozzuk folyékony állapotba. 
A kötéseket szokás még az oldhatóságuk alapján is megkülönböztetni. Általánosságban 
kijelenthető, hogy a csavarkapcsolat és néhány mechanikus kapcsolat (mint például a 
csap, a sasszeg, a rugalmas szorítólemez, az akasztó) kivételével a kötések nem oldha-
tók. 
A kötéseket az összekötendő anyagokkal együtt adjuk meg. Röviden jellemezzük a köté-
seket! 
A kő és tégla habarcskötése; falazás. Az általánosan elterjedt falazás a soronkénti, víz-
szintes ágyazó – fektető – habarccsal és álló fugákkal. Az álló fugák két egymás fölötti 
sorban nem kerülhetnek egymásra. Korábban alkalmazták a halszálkás falazást (bolto-
zatban sokáig fennmaradt) vagy az álló kövekkel történő kötést is. 
A kő szárazkötése: kőcsap, kovácsoltvas csap, lehorgonyzóelemek; falazás, oszlopok 
készítése. A kövek érintkezési felületükön egybeilleszthetők, a csapok szerepe a kövek 
egymáshoz való rögzítése. 
A fa szárazkötése (fém kapcsolószer nélkül): csapolás, rovás, beeresztés, horgolás, csap-
csapszakáll, árok-ereszték, rögzítő vendégcsap alkalmazásával; ácsszerkezet ös-
szeállítása ácskötéssel. A kötésben a fa megmunkálása olyan pontosságú, hogy a csapok 
és a csapszakálok, az egyes lapolások és rovások egymásba illeszkedjenek. A kötést 
részben a pontos megmunkálás, részben az egymáshoz szorított faelemek együttesen 
adják. A kötések miatt az egyes szerkezeti elemek keresztmetszete gyengül. Ez befolyá-
solhatja a keresztmetszet megválasztását. 
A fa szárazkötése fém kapcsolószerrel: szeg, facsavar, átmenő (fa)csavar, heveder, ács-
kapocs, kaloda, betétfa és betétgyűrű, szeglemez; ácsszerkezet összeállítása ácskötéssel 
és fém kapcsolószerrel. A szegezés hasíthatja a fát, és a fa száradásával csökken a 
szegezett kapcsolat tartóssága. A facsavar előfúrást, az átmenőcsavar-lyuk készítését 
igényli. A kötés tartós, szükség esetén „után húzható”. A betételemes kapcsolatok 
időtállóak, a különösen a betétfás – kalodázott szerkezetek. 
Az acél szárazkötése kapcsolószerrel: szegecselés, csavarozás (normál, illesztő, feszített 
csavarral), szükség esetén csomó- és/vagy betétlemezzel); acélszerkezet összeállítása. A 
kötéséhez furatokat kell készíteni, azokat össze kell fúrni, illetve dörzsölni. Ekkor a kap-
csolószer pontosan illeszkedik a furatba. A furat miatt az anyag keresztmetszete csök-
ken, a kapcsolat kialakítása, méretezése önálló mérnöki feladat. 
Az acél olvasztásos kötése: hegesztés (ív, láng, ellenállás); acélszerkezet összeállítása. A 
korábban elterjedt vasfajták (vas és öntöttvas) nem alkalmasak a hegesztésre, a ma 
használatos acélok igen. A hegesztés (manapság) olyan kötés, amelyben a kötés szilárd-
sága megegyezik az alapanyagáéval. 
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Beton és vasbeton készítése: formába (zsaluzatba) öntik a friss betont, amely megszilár-
dul; helyszíni monolit vagy előregyártott, valamint üzemben előregyártott vasbeton 
szerkezet készítése.  
A beton- és vasbeton elemek habarcskötése: ágyazóhabarcs használata gerendák, pallók 
és kisméretű falazóblokkok beépítése során. 
A vasbeton elemek szerelése, vasalatainak erőtani kapcsolása és a kapcsolat kibetono-
zása: előregyártott vasbeton elemek erőtani kötése. 
A vasbeton elemek szerelése és egymáshoz feszítése: utófeszített vasbeton szerkezetek 
készítése. 
Szárazépítészet: az elemeket szerelik, és szárazon – tehát metrikus vagy önmetsző csa-
varral, dübellel, szorítóbilincsel, függesztőpálcával, szorítókötéssel – való kötése: 
szerelés- és rögzítéstechnika; szerelt fal, szerelt álmennyezet és szerelt álpadló, 
nyílászárók utólagos beépítése, műanyag és fém külső és belső fal-, valamint 
mennyezetburkolatok szerelése. 
Héjazat elhelyezése, esetleg leszegezése, vagy lecsavarozása: tető- és párkányfelületek 
csapadékvíz elleni védelme. 
Bitumenes szigetelőlemez ragasztása bitumenes emulzióval, olvadékkal vagy megol-
vasztással; víz elleni szigetelés készítése. 
Bádoglemez kötése korcolással: tetők, toronysisakok és kupolák, valamint párkányok 
felületeinek csapadékvíz elleni védelme. 
Bádoglemez kötése forrasztással; mint korcolás esetében, valamint a csapadékvíz-elve-
zető csatornaelemek kötése. 
Bádoglemez kötése szegecseléssel; a csapadékvíz-elvezető csatornaelemek kötése. 
Műanyag fólia (szigetelés), cső (vízelvezetés) hegesztéses-olvasztásos kötése. 
Csapadékvíz-elvezetési rendszer elemeinek a szerelése; kötések szarufához és falszerke-
zethez (szerelés és rögzítéstechnika). 
Hőszigetelő táblák rögzítése ragasztóval és dübellel (szerelés -és rögzítéstechnika). 
Hőszigetelő táblák rögzítése sínben (szerelés- és rögzítéstechnika). 
Burkolatok habarcsos kötése: habarcságyazat vagy cementbázisú, gipszbázisú ragasztó 
alkalmazása. 
Burkolatok szárazkötése: szegezett parkettázás, padlófektetés. 
Burkolatok ragasztott kötése: ragasztott fapadló, ragasztott műanyag (pl. linóleum) 
padló és szőnyegpadló fektetése. 
Burkolat szárazszerelése: merev szőnyegpadlólapok lerakása (kötőszer nélkül). 
 
2.4.4. A mozgatás 

Az anyagmozgatás alapvető feladata az építés helyére szállítani, majd a terepszintről az 
épületben elfoglalt helyére beemelni az épületanyagot. Az anyagmozgatás során dönteni 
kell arról, hogy kis elemeket sokszor mozgatunk (még ha a kis egységből többet össze is 
fogunk pl. raklapon) vagy nagyobb elemeket kevesebbszer. Az ismert, hogy téglaépíté-
szet esetén egyszerre csak kis mennyiséget (nagyjából 1–2 m3-nyi anyagot) mozgatnak. 
Előre gyártott szerkezetek esetén nagyobb mennyiséget (kb. 3–4 m3-nyi anyagot) kell 
mozgatni (egy egység ad ki ekkora térfogatot), kézi mozgatása „lehetetlen” (ponto-
sabban: ma valószerűtlen). (Az óvatos fogalmazást a máltai kőkorszaki templomok kő-
lapjai, a Kheopsz piramis teheráthárító gránitlapjai, az egyiptomi obeliszkek, a baalbeki 
kőgerendák indokolják.) 
A mozgatás főbb elemei a következők: szállítás, csúsztatás-tolás, emelés. 
A mozgatás során építőanyagot, kész épületszerkezetet, illetve kész épületegységet 
mozgathatnak. (De mozgattak már kész épületet is.)  
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2.4.5. Az építés technológiai folyamata 

Egy épület megépítésének főbb és szokványosnak tekinthető lépései a következők: 
– talajnedvesség vagy talajvíz elleni szigetelés készítése, 
– alapozás építése, 
– a függőleges és a vízszintes tartószerkezet építése, rendszerint szintenkénti (cikli-

kus) bontásban, 
– a tető vagy a térlefedés építése, 
– a közlekedés tartószerkezetének a megépítése, előfordulhat, hogy a függőleges tar-

tószerkezettel egyidejűleg építik meg, 
– a térelhatárolások elkészítése, 
– a nyílászárók beépítése, 
– a szigetelő- és védőrétegek (héjazat, víz, hő, hang elleni szigetelések, tűz, biológiai 

kártevő, vegyszerek elleni védőrétegek) felhordása, 
– burkolatok készítése, 
– felületek kiképzése. 

A technológiai folyamat – az építőanyag méretétől függően – az alábbi lehetőségeket 
foglalja magába: 

– pontszerűből a helyszínen építve (tettek kísérletet az előregyártott falazott pillér-
blokk alkalmazására, de nem vált be), 

– vonalszerű, sávszerű és felületszerű előregyártott épületszerkezetekből a helyszí-
nen szerelve, 

– térszerű blokkokból és épület önálló szerkezeti egységeiből a helyszínen szerelve. 
A helyszíni monolit vasbeton szerkezet esetén a technológia kulcskérdése az alkalmazott 
zsaluzási technika. Ez lehet nagytáblás, alagútzsaluzatos, kúszó, csúszó, leengedett, fel-
fújt. 
Egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a technológiának az építést befolyásoló szempontjai 
a következők: 

– a tartószerkezet építése, 
– a tartószerkezet szerelése, 
– a tartószerkezet „felöltöztetése”, 
– panelrendszerű építkezés, 
– térelemes rendszerű építkezés, 
– önálló szerkezeti egységből történő építkezés. 
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3.  A HATÁROK LETAPOGATÁSA AZ ÉPÍTÉSZETBEN 

3.1. Határok az építészetben 

Az építészetben „természetes” határokat jelölhetünk ki. Ilyennek tekinthetjük: 
– az áthidalt távolságot, 
– a lefedett tér alapterületét, befoglaló méreteit, 
– a beépített tér légköbméterét, 
– az elért magasságot. 

Ugyancsak a határokhoz sorolhatjuk 
– a forma szabad megválasztásának a lehetőségét. 

Egy épület teret határol el a természettől. E határok egyúttal határok az építészetben is. 
Ezért 

– a természetbe való beilleszkedés („zöldtető”, „zöldhomlokzat”), 
– a hőmérséklet és a levegő frissességének szabályozása légárammal („épített fűtés-

hűtés-szellőztetés szerkezetei”), 
– a természettől való elzárás láthatatlanná tétele („üvegpalota”), 
– a természettől ellentétben egyenletes környezeti hatások biztosítása („szabályozott 

hőforgalom”) 
határoknak tekintendők az építészetben. 
Határként értelmezhetők az építés során felhasznált javak, mint például az anyagi ráfor-
dítás, az energiafelhasználás, az építéshez szükséges idő mennyisége: ezek eleve korlá-
tos mennyiségek, és határértékeik rendszerint még az építés megkezdése előtt, adottak. 
Megjegyezzük, hogy e határokkal ebben a munkában nem foglakozunk, bár a helyszíni 
építéshez – pontosabban szereléshez – szükséges idő csökkentéséhez üzemszerű építke-
zés, könnyűszerkezetes építés, mint például szerelt szerkezet, valamint kötél- és pony-
vaszerkezet, más szempontok szerint a témánkba vágnak. 
 
3.2. A határok letapogatásának a lehetőségei 

3.2.1. Az építőanyag 

Az építészetben alkalmazott építőanyagok tulajdonságai behatárolják az elvárások telje-
síthetőségét. A határok adottak, a lehetőségek a következők: 

– a meglévő építőanyag beépítése technológiájának a megváltoztatása úgy, hogy az 
épületszerkezet jellemzői kedvezőbbre változzanak, 
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– a meglévő építőanyag jellemzőinek a változtatása úgy, hogy az anyag jellemzői az 
elvárásoknak jobban feleljenek meg, 

– az építészetben nem használt, már létező anyagok új építőanyagként való alkalma-
zása, végül 

– új, az elvárásokat jobban teljesítő építőanyagok kifejlesztése. 
Az egyes lehetőségekre egy-egy példát adunk. 
A vasbetonépítés technológiájában az utófeszítés „szerelt” húzott és hajlított szerkezetek 
létrehozását tette lehetővé. (Utófeszítés nélkül csak az együtemű betonozás esetén 
képes a vasbeton szerkezet húzó és hajlító igénybevételt felvenni). 
A faszerkezet inhomogén és anizotrop, a rostok elhelyezkedése miatt másképpen visel-
kedik szálirányban és arra merőlegesen. Ezenkívül vetemedik, és a kiszáradását köve-
tően szétrepedezik. A ragasztott mesterséges faáruk ugyan szálirányban és arra merőle-
ges irányban továbbra is mutatnak anizotrópiát és inhomogenitást, de a vetemedést és 
kiszáradást követő szétrepedezést a ragasztásos gyártástechnológia kiküszöbölte. 
A vasöntés – kevert vas, folytacél, Bessemer-, Simens–Martin-, elektroacél – fejlődése 
tipikus példa arra, ahogyan az anyag tulajdonságát a felhasználás szempontjából kedve-
zőbbé tegyék. 
Az iparban használatos drótkötél és ponyva mint anyagok ismertek voltak. Ezeket az 
építészetben új anyagként alkalmazták a kötél- és a ponyvaszerkezetekhez. 
Az építőanyag fejlesztéséhez példaként említhetjük a cement fejlesztését, a vízzáró és az 
öntömörödő beton létrehozását, a nagy szilárdságú acél, a nagy keresztmetszetű zárt 
szelvény kifejlesztését, a vízzáró ponyva megalkotását, a nem égő, a vízzáró, a 
hőszigetelő műanyag kifejlesztését. 
 
3.2.2. Az építési technológia 

Az építészetben alkalmazott építési technológiák – az építőanyagok szabta korlátoktól 
függetlenül – meghatározzák az építmény méreteit. A határok meghaladásához a lehető-
ségek a következők: 

– acélszerkezetek szerelése, a húzóerőt és nyomatékot átadó – csavarozott, hegesz-
tett – kapcsolatok létrehozása, 

– az előregyártott vasbeton elemek helyszíni, nyomatékbíró kapcsolata, az utólagos 
feszítés, 

– a szabadon szerelt és a szabadon betonozott szerelési technológia kidolgozása, 
– a monolit vasbeton szerkezethez „mozgatható” (kúszó, csúszó, leengedhető, felfúj-

ható) zsaluzat kialakítása, 
– friss beton feljuttatása nagy magasságba „folyadékként”, 
– az előregyártott épületszerkezetnek, az épület önálló szerkezeti egységei szállításá-

nak, betolásának, beemelésének a lehetősége, 
– rúdszerkezetek állvány nélküli szerelése, 
– kötélszerkezetek állvány nélküli szerelése, 
– ponyvaszerkezetek állvány nélküli szerelése, 
– nagyméretű üvegfelület összeszerelése. 

 
3.2.3. A tartószerkezet mechanikájának megismerése és az anyagfel-
használás optimalizálása 

Az építmény által áthidalt távolságot, a lefedett tér alapterületét, a befoglaló méreteit, a 
beépített tér légköbméterét, az elért magasságot elsősorban az építőanyag szilárdsága és 
az épületszerkezet erőjátéka határozza meg. Az építőanyag szilárdságáról és az épü-
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letszerkezetek erőjátékáról sokáig csak a megépített épületeken, illetve azok modelljein 
nyert tapasztalatok alapján volt tudomásunk, a tapasztalatok eredményeit pedig a gya-
korlatban mint féltett tudást őrizték. A gótikus és barokk épületek szemet gyönyörköd-
tető alkotásai, az időt és a terheket ma is álló tartószerkezetei azt igazolják, hogy az ak-
kori építők a falazott tartószerkezetek (boltozatok, kupolák és gyámpillér-rendszerek), a 
fából ácsolt, nemritkán acél kapcsolószerekkel kialakított rúdszerkezetek (barokk fedél-
székek, ötszörös és hétszeres függesztőművek) erőjátékával, a felhasznált anyagok szi-
lárdsági lehetőségeivel tisztában voltak. 
Az építőanyag váltása, az acél, később a vasbeton térhódítását követően nem állt rendel-
kezésre elegendő idő, hogy tapasztalati alapon határozzák meg egy-egy szerkezettípus 
lehetőségét, kedvező körülményként értékelhető, hogy ez idő tájt már jelentősen előre-
haladott állapotban volt a tartószerkezetek méretezésének a tudománya, így az acél- és 
a vasbeton szerkezetek méreteit már a tartószerkezetek mechanikája alapján, 
méretezéssel határozták meg. Az erőjáték meghatározása, a méretezés egyúttal lehetővé 
tette az anyagfelhasználás optimalizálását (minimalizálását). Ez utóbbi a hétköznapi 
nyelven annyit tesz, hogy az épületszerkezetbe oda kell tenni anyagot, ahol az erőket 
levezetjük. 
A mondottakat jól illusztrálják a rácsos tartók térhódítása, a nyomott ívek, a húzott kö-
télszerkezetek elterjedése, valamint a nyomott héjak és a húzott ponyvák előtérbe kerü-
lése. Ugyancsak a tartószerkezet mechanikájának térnyerése magyarázza a bordázott 
(ortortop) lemezek, takaréküreges vasbeton szerkezetek (elsősorban lemezek) és az 
egyenszilárdságú tartószerkezetek elterjedését is. 
 
3.2.4. Az épület épületfizikai jellege 

Az épület és a természet szimbiózisa 
Az épület a természetet, azon belül a bioszférát kizárja. Persze nem hermetikusan, az 
épületbe rovarok, madarak, rágcsálók költözhetnek, növényzet is megtelepül az épü-
leten, de igazából az épület egy élettelen dolog, míg aki a szabad ég alatt tanyázik, azt a 
természet veszi körül. 
Az épületbe mesterségesen betelepíthető a természet, erre triviális példa a pálmaház, ez 
azonban nem is emberi tartózkodásra, hanem éppenséggel nem trópusi körülmények 
között a trópusi növények huzamosabb tartózkodására alkalmas épület. Az üvegveranda 
a hagyományos épületnek lehet egy olyan része, ahol az épületen belül a természetet 
„vissza lehet csempészni”. Egy másik lehetőség, amely inkább a látványban különbözteti 
meg az épített környezetet a természettől: egy városban a tetők élettelenek, ott 
legfeljebb a sziklához szokott galambok érzik otthon magukat. A tető lehet az épületnek 
az a része, ahová a természet visszatelepíthető, akkor látványban és érzésben ismét a 
természethez leszünk közelebb. És ha már a tetőre visszaköltöztettük a zöldet, akkor 
lehet, hogy a homlokzatra is vissza lehet, ha nem is olyan mértékben, mint a tetőre. 

A fény beengedése 
Az épület a természetből, ahogy a bioszférát, úgy fényt is kizárja. Nem tökéletesen, a 
nyílászárókon keresztül bejut a fény az épületbe. De aki a hétágra sütő Nap elől már ár-
nyékba menekül, az tudja, hogy az épületbe korántsem jut be annyi fény, mint amennyi 
szabadban éri az embert. 
A fény beengedése az épületbe a nyílászárókon keresztül történik. A nyílások eleinte ki-
csik voltak, egyszerűen statikai megfontolások és a nyílás elzárása korlátozott lehetősé-
gének az okán. Nagy terekben a megvilágítást a felülvilágítók biztosították, erre törté-
nelmi példaként a Hagia Szófiát hozzuk fel; az ipari csarnoképítészetben a bazilikás tető-
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képzés adott lehetőséget a csarnok teljes hosszában felülvilágító kialakítására. Az üveg-
gyártás fejlődésével az épületekbe egyre nagyobb üvegfelületeket építettek be. Ugyan-
csak történelmi példaként a – már nem létező – Kristálypalotát említjük, amely öntöttvas 
vázból és üveg térelhatárolásból állt. A vázszerkezetek kialakulásával teljes üvegfelületek 
készülhettek. A fény beengedése tehát üvegfelületet igényel. Ezt az üvegfalak, illetve 
üvegtetők formájában építik meg. 

A hőforgalom szabályozása 
Az épület a természeti hatásokat részben kizárja, részben az épületen belüli érvényesülé-
sét korlátozza, de van olyan hatás is, amelyet csak késleltet. Ehhez tartozik a 
hőforgalom. Az épület – hőtehetetlenséggel rendelkezve – a légkör hőmérsékletét nem 
azonnal engedi az épületen belüli terekben érvényesülni, hanem először az épületet ha-
tároló szerkezeteknek kell felvenniük a légkör hőmérsékletét, majd aztán befelé „továb-
bíthatja” a kültéri hőmérsékletet. 
A Nap melegítő hatását a nyílt terület azonnal, növényzettel kismértékben fedett (20–40 
m magas, nem túl sűrű erdő) területen késlekedve vagy nagymértékben fedett (40–60 m 
magas, sűrű közép- és aljnövényzettel borított erdő) területen egyáltalán nem érzé-
keljük. 
A fűtetlen épület ősszel néhány nap vagy hét késéssel kihűl, a fűtetlen épület tavasszal 
jó néhány hét késéssel melegszik föl. A hűtetlen épület nyáron néhány nap vagy hét 
késéssel melegszik föl, és a hűtetlen épület télen néhány nap vagy hét késéssel hűl ki. A 
hőforgalom szabályozatlan, követi a természet rendjét. 
Az épület elkészítésével az egyik cél, hogy a hőforgalmat szabályozzuk. Egy nagy hőtö-
megű épület – értsd: vastag falú épület – a hőforgalmat kedvezően szabályozhatja. Egy 
vastag falú épület vastag falai lehetőséget adhatnak arra, hogy abban az elhasznált 
levegő eltávozzon, illetve a nyáron a pince felől friss és hűvösebb levegő, télen az elő-
melegített levegő a falakat átjárva a falak hőmérsékletét szabályozza vagy egyszerűen az 
évszaknak megfelelő hőmérsékletű levegőt az épület helyiségeibe bejutassa. Ugyanakkor 
az épületeink (az utóbbi évtizedeket tekintve) többnyire nem túl vastag falakkal 
készültek és készülnek. A hőforgalom szabályozására a fűtés, a hűtés, az árnyékolás és a 
szelőztetés alkalmas. Ezek – mai szemmel – inkább épületgépészeti eszközök. Az utóbbi 
évtizedekben (ismét) előtérbe került olyan épületszerkezetek alkalmazása, amelyek ké-
pesek a hőt tárolni, és egy kis épületgépészet alkalmazásával képesek szabályozott mó-
don visszaadni a tárolt hőt; illetve szabályozható az is, hogy tárolja-e a hőt vagy verje 
vissza. Azaz a hőforgalom szabályozható épületszerkezet alkalmazásával is. 
 
3.3. A határok meghaladása: új építészeti elemek 

Az új – az építészetben – nem azt jelenti, hogy a még sohasem használt. Az új az, ami 
még nem terjed el vagy ugyan már elterjedt, de még nem szorította ki az előtte hasz-
nálatban lévőt. 
 
3.3.1. Új építési technológiák 

Tekintsük át az építésben használatos, a régebbit felváltó új technológiákat röviden. Egy 
része „régi”, de a váltás ténye miatt megemlítendők. 
A boltozat építése: emelőgép és állvány alkalmazása. Megjegyezzük, hogy a boltozatnak 
az építés közbeni és a megépített állapotában az erőjátékát ismerni kell. 
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Vasbeton készítése a talajban: a talaj, mint zsaluzat, a rés, illetve lyuk állékonyságának 
a növelése zaggyal. A technológiával cölöp és résfal készíthető. Cölöpkészítés talajba 
préselt betonnal (fúrt-betonozott cölöp). 
Vasbeton szerkezet készítése: zsaluzat. Kúszó és csúszó, leengedhető és felfújható zsalu-
zat. Szabadon betonozás: a már megszilárdult betonszerkezeten mozgatjuk a zsaluzatot. 
Vasbeton szerkezet készítése: emelés, betolás. Födémlemezek emelése, tartórácsok 
emelése és behúzópályán a helyére tolása, ívek, héjelemek emelése. Utófeszített héj-
szerkezetek építése. 
Vasbeton szerkezet készítése: utófeszítés. Pillérváz szerelése és összefeszítése. Szaba-
don szerelés, és az elemek rögzítése utófeszítéssel. 
Acélszerkezet készítése: emelés, betolás. Tartószerkezeti elemek előregyártása, szállí-
tása, a helyszínen emelés és/vagy betolás. 
Acélszerkezet készítése: rúdszerkezetek, kötélszerkezetek szabadon szerelése. 
A bevonatok, védelmek felhordása előtt a felület tisztítása: homokszórás. A bevonatok 
kent felhordása helyett szórt (a hangsúly a diszpergáláson van) eljárás alkalmazása. 
 
3.3.2. Új építőanyagok 

Az, hogy egy építőanyag meddig tekinthető újnak, az nézőpont kérdése. A vasat, acélt, 
vasbetont nagyjából 120–140 éve alkalmazzák. Ha önmagában nézzük ezt a tényt, akkor 
a vas, az acél, a vasbeton nem új építőanyag. Ha figyelembe vesszük, hogy természetes 
követ nyolc-tízezer, az égetett kerámiát közel ötezer esztendeje alkalmazzák az 
építészetben, akkor a vasat, az acélt, a vasbetont nyugodt szívvel tekinthetjük új 
építőanyagnak. Mindazonáltal az acélt és a vasbetont önmagában nem tekintjük új 
építőanyagnak: ennek okaként elsősorban azt tény jelölhetjük meg, hogy az acél és a 
vasbeton az építészetben mindennaposnak tekinthető, kiforrott az építőanyag gyártása, 
az acélszerkezet és vasbeton szerkezet tervezése, építése, az építés technológiája. 
Új anyagként elsősorban a különböző műanyagokat jelölhetjük meg. Felhasználási terü-
letük elsősorban a hőszigetelés, a vízszigetelés, a burkolatok készítése, a csapadékvíz 
elvezetése, még újabban hőhídmegszakító és testhangátló szerkezetek is készülnek be-
lőlük. 
Új építőanyagként az ismert építőanyag fajtából előállított új építőanyag tereméket te-
kintjük. Mindkettőre adunk példát; megadva az alkalmazási terület is. 

Új építőanyagok 
Porózus beton: vázkitöltő falak. 
Lamellás rendszerű, égetett kerámia falazóblokk: vázkitöltő falak. 
Talajhabarcsosítás: az altalaj teherbírásának a növelése; injektált-cementált alaptest 
készítése benn a talajban. 
Modifikált bitumen: az olvadáspontja magasabb, így a napsütés hatására nem olvad 
meg, lapostető csapadékvíz elleni szigetelése. 
Ragasztott, valamint ragasztott és hajlított fa tartóelemek: térlefedés, fa pillérváz készí-
tése. 
Egyedi tulajdonságú beton készítése: vízzáró, öntömörödő beton. 
Ragasztott üveg: felületjellegű szerkezetté összeállított üveg-fólia-üveg-...-…-fólia-üveg 
réteg-felépítésű kompozit anyag. Kisebb tartószerkezetek (lépcsők, közlekedő-„hidak”) és 
nagyobb üvegfelületek készítése. 
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Ismert anyagból új építőanyag késztermékek 
Nagy szilárdságú betonacél. 
Feszítőpászma betonszerkezet elő- és utófeszítéséhez. 
Kőzet- és üveggyapot hőszigeteléshez. 
Drótkötél: kötélfőtartó, kötélháló, tartó-, feszítő- és peremkötelek készítése. 
Ponyva: nagy szilárdságú, vékony falú, vízzáró, UV-álló, áttetsző, műanyag késztermék. 
Hőszigetelő üvegszerkezet: üveg – hőszigetelő (lég-, gáz-, vákuum-) réteg – üveg, eset-
leg még egy hőszigetelő és még egy üvegréteg; nyílások és nyílászárók üvegezése, 
üvegfalak építése. 
Áttetsző műanyag (polikarbonát): fényáteresztő szerkezet. 
 
3.3.3. Új épületszerkezetek 

Tartószerkezetek 
Alapok: résfal és cölöp. 
Teherhordó falak: redőzött szerkezetek. 
Merevítő andráskeresztek feszített drótkötelekből (üveg felületszerkezetek stabilizálása). 
Födémek: monolit, nyomatékkövető, kikönnyített vasbeton födémek. 
Egybeöntött fal és födém: keretszerkezetként dolgozik. 
Térlefedések: 

– vasbeton lemezműves, trapéz és redőzött szerkezet, 
– ragasztott, ragasztott és hajlított fatartó, 
– acél rácsos tartók, 
– acél és vasbeton keretek, ívek, 
– műanyag héjszerkezetek, 
– (acél) kötéltartók és kötélfőtartók, 
– árbocok, feszítőkeretek, peremtartók, 
– kötélhálók és peremkötelek, 
– ponyvák és peremkötelek. 

Térelhatárolások 
Térkitöltő, térelhatároló és válaszfalak: üveg, ragasztott üveg, szerelt könnyűszerkeze-
tes, valamint műanyag, szendvicsszerkezetű fal. 
Álmennyezetek és álpadlók: fémváz, műanyag és fém héjazati (térelválasztó) elemek. 

Kapcsolatok a terek között 
Belső tereken átívelő hidak mint közlekedők: acél, vasbeton és ragasztott üveg. 
Lépcsők: ragasztott üveg. 

A terek elválasztása és összenyitása 
Hőszigetelt üvegezés a nyílászárókban, az üvegfalakban. 
Sínen mozgatható térelválasztó elemek (helyiségek alkalmankénti felosztása). 

A környezeti körülmények biztosítása 
Bevilágítás és árnyékolás: az üveg tulajdonságainak változása a napsütés hatására: 
napfényre sötétedő, és/vagy elszíneződő üveg. 
Szellőztetés-fűtés-hűtés: a változás: az épület fizikai jellemzőit automatikus rendszer 
méri, a mért eredményeket értékeli, és a kiértékelt eredmény alapján irányítja, hogy 
mikor melyik elemnek kell tevékenynek lennie. Az árnyékolást alapvetően épületszerke-
zettel, míg a hőforgalmat vagy épületszerkezeti vagy épületgépészeti elemekkel bizto-
síthatják. 
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A környezeti hatásokkal szembeni védelem 
Víz elleni szigetelések: műanyag fólia, vízáteresztő vakolat, védett oldali cementbázisú 
szigetelés, különböző bitumenes lemezek, vízzáró gipszkarton burkolat. 
Pára elleni védelem: páraáteresztő vakolat, a pára áteresztéséhez, fékezéséhez, zárásá-
hoz, elvezetéséhez műanyag fólia. 
Hő elleni szigetelések: a korábbi cserép, tufa, homok ellenében kőzetszál (gyapot), üveg-
szál (gyapot), és különböző műanyagok mint hőszigetelő anyagok. 
Hang elleni szigetelések: lágy és kemény hangelnyelő anyagok, elsősorban műanyagok, 
hangelnyelő burkolatok (karton, gipsz). 
Korrózió elleni védelem: galvanizálás, szórt cink- és műanyag bevonat. 
Kémiai hatás: só elleni védő bevonat; műanyag alapú, mechanikai hatásokkal szemben 
ellenálló kikeményedő bevonat képzése. 
A tűz elleni védelem: gipszkarton burkolat, habosodó tűzgátló festék. 

Felületek kidolgozása 
Felületképzések: látszóbeton. 
Burkolatok: a falazatba beépített kő, lábazatként beépített kőlap, padlóként beépített 
kőlap és műkő (intarziás padló, terrazzó) ellenében: vékony kőlap, égetett, mázas és 
máztalan kerámia cementbázisú ragasztóban (a ragasztó vastagsága 2 cm-ről 6–8 mm-
re csökkent), szemcsézett (csúszásmentes, többnyire egyúttal takaríthatatlan) felülettel, 
fém- és műanyag burkolatok. 
Zöld felületű tetők és homlokzatok. 

Esztétikai megjelenítés 
Az esztétikai megjelenítés anyagi formáját lehet épületszerkezetnek tekinteni, de lehet 
épületfestészetnek, -plasztikának, -szobrászatnak tekinteni. Ez utóbbi három egyértel-
műen kívül esik jelen munka keretein. Az esztétikai megjelenítés épületszerkezeti for-
máiból a „védő-takaró” elemekkel, azaz a burkolatokkal foglalkozunk. 
 
3.3.4. Új épülettípusok 

Általában az épülethez soroljuk azt az esetet is, amikor az adott épületszerkezet adja az 
épület teljes tartószerkezeti vázát, és azt is, amikor az adott épületszerkezet egy térlefe-
dést ad. Ennek megfelelően körülírjuk az épület típusát. Hasonlóan a tartószerkezethez, 
az új térelhatároló szerkezettel készített épület esetén is körülírást alkalmazunk. 

Rúdszerkezetekkel kialakított épületek 
Az ácsszerkezetű tetők rúdszerkezetek. A gótikus, kissé többszörösen határozatlan szer-
kezetek kissé „rend” nélküliek. A barokk tetőszerkezetei (a kétoszlopos, háromoszlopos 
fedélszékek) már letisztult, az erőjátékot jól visszatükröző rúdszerkezetek. A nagyobb 
templomok, lovardák lefedése ötszörös, ritkábban hétszeres függesztőműves szerkezettel 
szintén rúdszerkezetek. 
A rácsos tartók a rúdszerkezetek körébe tartoznak. Készültek a fedélszék mintájára rá-
csos tartószerkezetek sora, közöttük szelemenek, azon hagyományos vagy üveghéjalású 
fedések, elsősorban az üvegházak, pálmaházak és a vasúti pályaudvarok csarnoka vagy 
ipari csarnokok tetőszerkezeteként, illetve térlefedéseként. 
A keretszerkezetek is a rúdszerkezetek közé tartoznak. Rendszerint több, azonos keret-
szerkezet készül, amelyek egy-, három-, ritkábban többhajós, egy-, legfeljebb kétszintes 
csarnoképület vázát alkották; a rendszert teljessé a szelemenek és a szaruzat, azon pe-
dig a hagyományos héjazat tette. 
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A falak „karcsúsodása”, a hajlításra igénybe vehető pillérek elterjedése segítette a pillér-
váz létrejöttét, térbeli keretek alkotják a toronyépület szűken vett tartószerkezeti vázát. 
Rúdszerkezetet alkalmaznak terek közbenső alátámasztás nélküli lefedéséhez. Az itt al-
kalmazott rúdszerkezetek a felületre illeszkedő rácsos tartó, tartórács, két- vagy három-
rétegű rácsos szerkezet. 

Héjakkal kialakított épületek 
Előképe a kupola, a boltozat. A boltozat és a kupola kötött volt (abban az értelemben, 
hogy az alaprajz, a méret, a falvastagság kis méretben kanonizált, azoktól eltérő mére-
tek esetében építésükre csak „profik” vállalkoztak); önmagában különleges épületszerke-
zetek a 25 m fölötti átmérőjű kupolák. 
A héjszerkezet közbenső alátámasztás nélküli térlefedésre alkalmas szerkezet. Ez eset-
ben héjakkal kialakított épületekről beszélünk. 

Kötélszerkezetekkel kialakított épületek 
A kötélszerkezeteket két nagyobb csoportba soroljuk: a kötélfőtartók és a kötélhálók. A 
kötélfőtartókból a rácsos tartókhoz vagy a keretállásokhoz hasonlóan, sorolással, szele-
men jellegű elemekkel kiegészítve, csarnok jellegű épületek készíthetők. A kötélháló elvi-
ekben hasonlóképpen funkcionál, mint a ponyva, csak az anyaga „koncentrálva” van egy 
hálóba. Megjegyezzük, hogy a kötélháló héjalása gyakran a ponyva, és a túlnyomásos 
ponyva stabilizálószerkezete gyakran a kötélháló. 
A kötélszerkezetekkel történő térlefedés esetén beszélünk kötélszerkezetekkel kialakított 
épületekről. 

Ponyvaszerkezetekkel kialakított épületek 
A ponyvaszerkezetek előképének foghatjuk föl a sátort. A sátorlap egyfajta ponyvának 
tekinthető. A sátorlapot felhelyezték a sátor vázára; a ponyvaszerkezet esetén feszítést 
is alkalmaznak. (A ponyvát ráfeszítjük egy vázra, illetve a ponyvával letakart térben vagy 
ponyvából alkotott csöveken, párnákon belül túlnyomást létesítünk.) 
A ponyvaszerkezetek másik előképének a héjakat lehet tekinteni: a membránhéjak egy 
jelentős része két irányban nyomott, a ponyva két irányban húzott. 
A ponyvával történő térlefedés esetén beszélünk ponyvaszerkezetekkel kialakított épüle-
tekről. 

Zöldfelülettel kialakított épületek 
A természet visszatelepítése az épített környezetbe: a teljes tetőfelület fedése zöld kör-
nyezettel, azaz zöldtetővel. 
Általában nemcsak a tetőt alakítják ki a növényzet számára alkalmas környezetként, 
hanem a homlokzat egy részét is; így az épület zöldhomlokzattal épül meg. 

Nagyméretű üvegfelülettel kialakított épületek 
A természetes fény behatolásának biztosítása az épített környezetbe: rendszerint az 
épület egyik homlokzata, azaz a járósíktól a zárófödémig, a homlokzat két széle közötti 
teljes felület üvegszerkezetű. 
Nagy ritkán előfordul az is, hogy az épület több homlokzata, netán az összes homlokzata 
üvegfelületű. 
Idesoroljuk a négy épületszárny között kialakított, üvegszerkezettel fedett átriumos épü-
leteket is. 
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Szabályozott hőforgalmú épületszerkezetekkel kialakított épületek 
Azokat az épületeket, amelyeknek a délre néző fala és tetőfelülete képes a hőt elnyelni, a 
hőt tárolni és a hőt visszasugározni szabályozott módon, szabályozott hőforgalmú épület-
szerkezetekkel kialakított épületeknek fogjuk tekinteni. 
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4.  A MINDENNAPI ÉS A KÜLÖNLEGES ÉPÜLETSZERKEZETEK 

4.1. Az épülettípusok elkülönítésének lehetséges szempontjai 

4.1.1. Bevezetés 

Tekintsünk egy épület főbb részeit. Az épület egésze áll az épület alapozásán, az épületet 
többnyire valamilyen tetőszerkezet koronázza. A kettő közötti részt tekintjük az épület 
törzsének: a gyakorlatban az épület törzsén belül az egymás felett lévő szintek szerke-
zeti kialakítása – többnyire – azonos, bár a térelhatárolása nem feltételen az. A törzsön 
belül célszerű további csoportosítást végezni: a törzstől elkülöníthetők a lépcsőházak és a 
különböző aknák. Az alapozás többnyire nem látható, míg a tető mint épületszerkezet, 
„független” az épület törzsének az épületszerkezeti kialakításától. Azaz megállapíthatjuk, 
hogy általánosságban az épület jellegét az épület törzse adja meg. Ez a megállapítás 
nem minden épülettípusra áll, nem is mindig teljes általánosságban igaz, a tetőszerke-
zeteknél erre a kérdésre még visszatérünk. 
Az épületeket mint műszaki alkotásokat már részekre bontottuk: elsőnek szétválasztot-
tuk tartószerkezeti és használhatóságot biztosító alrendszerekre, majd ezen belül a funk-
ciói alapján tovább bontottuk épületszerkezetekre. Az épület jellemzésére az épületszer-
kezeteket fogjuk használni. Emlékeztetőül tekintsük át az épületszerkezetek csoportjait. 
A tartószerkezetek közé tartoznak: 

– az alapok, 
– a teherhordó falak, a pillérek/oszlopok, 
– a merevítőszerkezetek (falak, magok, andráskeresztek, szélrácsok), 
– a stabilizálószerkezetek (falkötő vasak, vonóvasak, pántok, leterhelő tömegek), 
– a födémek és a mestergerendák, 
– a tetőszerkezetek és a térlefedések. 

A használhatóságot biztosító szerkezetek közé tartoznak: 
– a térelhatárolások, 
– a terek között kapcsolatokat adó épületszerkezetek, 
– a tereket elválasztó és összenyitó épületszerkezetek, 
– a környezeti körülményeket biztosító épületszerkezetek, 
– a környezeti hatásokkal szembeni védelem épületszerkezetei, 
– a felületek kidolgozása, 
– az esztétikai megjelenítés. 
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Az épületek felosztása hétköznapi és különleges csoportokra mind a két nagy épület-
szerkezeti csoport – tartószerkezetek és használhatóságot biztosító szerkezetek – szerint 
megtehető. Megjegyezzük, hogy ha két épület egymástól különböző tartószerkezeti vázát 
azonos módon öltöztetnénk fel a használhatóság, a kényelem és az esztétika szempont-
jából, akkor látszatra azonos épületek állnának előttünk. Épületszerkezettani szempont-
ból nézve az épület szerkezeti jellegét (itt indokolt lehet egy idegen kifejezéssel hangsú-
lyozni), az épület struktúráját nem befolyásolja annak a felöltöztetése. Mindazonáltal rá 
kell mutatni, hogy van arra is példa, hogy az épület tartószerkezeti vázát oly módon 
öltöztetik fel, hogy magának az épületnek a struktúráját eközben eltüntetik. 
A továbbiakban – utalva ezen fejtegetésekre – az épületek csoportosítását egyrészt a 
tartószerkezetek, másrészt a használhatóságot biztosító szerkezetek alapján végezzük el. 
Röviden jellemezzük az egyes tartószerkezeti és használhatóságot biztosító szerkezetek 
csoportjait. 
 
4.1.2. Tartószerkezetek 

Alapok 
Az alapok csak részben tükrözik vissza az épület teherhordó rendszerét. Példaként két 
függőleges szerkezetet, a falat és a pillért említjük. Egy falszerkezet (folytonos függőle-
ges felületszerkezet), illetve egy pillérsor (diszkrét függőleges vonalszerkezet-rendszer) 
alatt egyaránt lehet sávalap/szalagalap (folytonos vízszintes vonalszerkezet), lehet le-
mezalap (folytonos vízszintes felületszerkezet), de lehet pontalapok sora, a falaknál 
többnyire teherelosztó gerendával összekötve (maguk az alaptestek diszkrét pontszerke-
zetek összessége). Tény, hogy a falhoz a sávalapot, a pillérhez a kehelyalapot szokás 
„párosítani”, de az altalaj minősége – az altalaj szilárdsági és merevségi (süllyedési, kon-
szolidációs) viszonyai – szükségessé tehetik, hogy a „szokásos” alapozás helyett mást 
alkalmazzanak. Azaz megállapíthatjuk, hogy az alapozási rendszer egyszerre kell, hogy 
az épület szűken vett tartószerkezetének a felépítését és az altalaj tulajdonságait tükröz-
ze vissza. Ezért az alapozási rendszerek nem jellemzi egyértelműen az épületek struktú-
ráját. 

Teherhordó falak és pillérek/oszlopok 
Az épület függőleges teherhordó szerkezete lehet fal vagy pillér, illetve oszlop. Ez utóbbit 
„illetve” kifejezéssel kezdjük, mert ez az egyszerűbb. Az építészetben felelhető egyik ha-
gyomány szerint az oszlop az, ami kör keresztmetszetű, és ami négyzet vagy téglalap 
keresztmetszetű, az a pillér. Az építészetben fellelhető másik hagyomány szerint a füg-
gőleges vonalszerű tartószerkezetű épülettípusokat pillérvázasnak nevezik és nem 
oszlopvázasnak. Végül megjegyezzük, hogy a Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a 
pillér nagyobb teherbírású, mint az oszlop. Márpedig egy többemeletes épületben 
nagyobb teherbírású pillérre van szükség, mint egy egyszintes oszlopcsarnokban. Ezért a 
továbbiakban pillérvázas épületekről fogunk beszélni, és oszlopvázasról nem. Ezért a 
leendő osztályozásban többnyire a „pillérvázas” kifejezést alkalmazzuk, de ha vonalszerű 
függőleges teherhordó szerkezetről önmagában kívánunk beszélni, akkor általában a 
„pillér/oszlop” vagy a „pillér és/vagy oszlop” kifejezést alkalmazzuk. 
Mind a falvázas, mind a pillérvázas épület jellemzője, hogy ha a legalsó szinten megépült 
egy fal, illetve egy pillér, akkor a fölött minden szinten áll egy fal, illetve pillér, továbbá, 
ha az egyik szinten nem épült meg a fal, illetve a pillér, akkor a következő (értsd: fölötte 
lévő) szinten újabb fal, illetve pillér már nem épül. (Mint oly sok mindenre, erre is van 
ellenpélda, de abban az esetben az épület tartószerkezeti erőjátékát változtatjuk meg. Az 
épületet nem is fogjuk a fal- vagy a pillérvázas épületek közé sorolni, mert a tartószer-
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kezeti vázat a „lemezmű” vagy a „térbeli keret” kifejezés pontosabban írja le.) Az is jel-
lemzi mind a falvázas, mind a pillérvázas épületet, hogy sem a falat, sem a pillért nem 
szokás az alul lévő szintet lezáró födémről indítani (lehet, de nem célszerű): a függőleges 
teherhordó szerkezetet folytonos tartószerkezetként alakítjuk ki. Ezért a falváz és a pil-
lérváz jellemzője az alaprajzi elrendezés. A falaknál hosszfőfalas, harántfőfalas, vegyes, 
valamint cellás elrendezésről beszélhetünk. Pillérvázas esetben a rácshálózat geometriája 
a rendszer meghatározó jellemzője: négyzethálós, hatszöghálós, körkörös, gyűrűs, hogy 
a főbb eseteket említsük. 
Ezen rövid jellemzésből az következik, hogy az épület szűken vett tartószerkezeti vázá-
nak jellemzése független az alapozástól, a födémtől, bár természetesen kapcsolódik 
mindkettőhöz: inkább meghatározza azokat, semmint függne tőlük. Végül jelezzük, hogy 
a függőleges teherhordó szerkezetek megválasztása szintén független a tetőszerkezet 
vagy a térlefedés megválasztástól, korábban a kőművesek (boltozatok), ácsok (fedélszé-
kek), korunkban az építőmérnökök (rúdszerkezetek, héjszerkezetek, kötélszerkezetek, 
ponyvaszerkezetek) találják szemben magukat azzal a feladattal, hogy adott függőleges 
teherhordó szerkezethez vagy netán függőleges teherhordó szerkezet nélkül találjanak 
teret lefedő kő-, fa-, vasbeton, acél-, műanyag anyagú szerkezetet. 

Merevítőszerkezetek 
A merevítőszerkezetek (falak, magok, andráskeresztek, szélrácsok) áttételesen jellemzik 
az épület szűken vett tartószerkezeti vázát: a falvázas épületekben nincs rájuk szükség, 
a pillérvázas épületekben szükség van rájuk, az épület tartószerkezeti vázának a kiegé-
szítő elemei. 
A merevítőszerkezetek közül a merevítőfalakra és/vagy merevítőmagokra elsősorban a 
pillérvázas épületekben, valamint a csak párhuzamos falakból álló falvázas épületekben 
van szükség. A merevítő andráskereszteket, illetve szélrácsokat, elsősorban pillérvázak, 
illetve különböző rácsos tető- és térlefedő felületszerkezetek, valamint nagyobb üvegfe-
lületek merevítésére alkalmazzák. 
A merevítőszerkezetek nem meghatározzák, hanem visszatükrözik az épület tartószer-
kezeti vázának rendszerét. 

Stabilizálószerkezetek 
A stabilizálószerkezetek (falkötő vasak, vonóvasak, pántok, leterhelő tömegek) szintén 
nem az épület tartószerkezeti vázát jellemzik, hanem egyes tartószerkezeti rendszerek 
elengedhetetlen kiegészítő elemei: tömör, falazott falak esetén falkötő vasakat, boltoza-
tok esetén vonóvasakat, ívek és kupolák esetén pántokat és leterhelő tömegeket alkal-
maznak. 
A stabilizálószerkezetek nem meghatározzák, hanem visszatükrözik az épület tartószer-
kezeti vázának rendszerét. 

Födémek és mestergerendák 
A födém és a mestergerenda mint tartószerkezeti fogalmak feltételezik, hogy vannak 
falak és/vagy pillérek: a födémek és a mestergerendák arra terhelnek. Ebből az követke-
zik, hogy az épületek struktúrája osztályozásának elsődleges szempontját a függőleges 
teherhordó szerkezetek kell, hogy adják, míg a födémek (és mestergerendák) mint víz-
szintes tartószerkezetek a másodlagos szempontját kell, hogy adják. Megjegyezzük, hogy 
a födémek lehetnek síkok (gerendás vagy lemezes födémek) vagy íveltek (boltozottak); 
illetve „vegyes” szerkezetűek (födémgerendák között boltozott süvegek). Az első 
csoportba tartozók hajlítottak, ezért a födém függőleges reakcióerőt ad át, a második 
csoportba tartozók nyomottak, és oldalnyomást is adnak át a függőleges teherhordó 
szerkezeteknek. A harmadik csoportba tartozókra az jellemző, hogy a süvegek miatt 
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oldalnyomás is fellép, bár többnyire kisebb nagyságú, mint a boltozott födémeknél; a 
födémgerendák, értelemszerűen, függőleges terheket továbbítanak a támaszokra (a füg-
gőleges teherhordó szerkezetekre). A mestergerenda erőjátéka csak hajlított vagy nyo-
mott, oldalnyomást átadó lehet. A hajlított (egyenes tengelyű) mestergerendához egya-
ránt társítható hajlított és nyomott födémszerkezet, nyomott „mestergerendához” (íve-
sen kialakított boltöv) csak ívelt. Végezetül rá kell mutatni arra, hogy a (sík) födém és a 
függőleges teherhordó szerkezet kapcsolata alapvetően kétféle lehet: támaszkodás és 
befogás. (Létezik részleges befogás is, ezt többnyire a feltámaszkodáshoz soroljuk, és a 
födém felfekvése környezetében történő méretezésnél van jelentősége.) A befogás visz-
szahat a födém és függőleges tartószerkezet erőjátékára: a födémben ébredő nyomaték 
„átvándorol” a függőleges tartószerkezeti elembe. A födém típusa, a födém és a függőle-
ges tartószerkezeti elemek közötti kapcsolat az épülettípusok (az épületek erőjátékának) 
másodlagos osztályozására adnak lehetőséget. 

Tetőszerkezetek és térlefedések 
A tetőszerkezeteket – hagyományosan – két nagy csoportba szokás osztani: magas- és 
lapostetők. (Ebben az is benne van hallgatólagosan, a hogy a tetőidomokat síkok hatá-
rolják. Mint látni fogjuk, jelentős csoportok alkotnak a görbe felületű tetőidomok, ponto-
sabban térlefedő szerkezetek görbült felületekkel határolt idomai.) A tapasztalat az, hogy 
évszázadokon keresztül az épületet egy magastető fedte le (a tetősíkok hajlása a vízszin-
tes síkhoz 35 °-nál nagyobb), illetve kiemelkedő jelentőségű épületeket egy-egy kupola 
koronázta meg. Ezek az épületek többnyire falazott falvázas, illetve pillérvázas 
struktúrájúak voltak. (Természetesen találhatunk ellenpéldát: elsősorban a Föld 
melegebb területein találunk lapostetős épületeket, bár a jelentős épületek – mint 
például a paloták vagy vallási intézmények épületei – többnyire magastetővel fedettek.) 
Az elmúlt száz-százötven évben kezdtek olyan épületeket emelni, amelyet lapostető, 
illetve a megszokottól eltérő görbületű – különböző henger-, hiperboloid-, elliszoid- vagy 
más – felülettel leírható „tetőszerkezet” fed le. Általánosságban kijelenhetjük, hogy mind 
a lapostető, mind pedig görbült felületű tető az épület függőleges tartószerkezeteinek 
struktúráját tükrözi vissza. Lapostető esetén a függőleges teherhordó szerkezeti elemek 
a pillérek, mint például egy csarnoképület vagy egy nagyobb teret magába foglaló 
épületrész, falak, mint például panelépület, amelynek zárófödémje van és arra 
liftgépházak, netán gépészeti terek, esetleg tetőkertek, zöldtetők kerültek. Görbült 
felületű tetők esetén a tereket kupolaboltozattal, rácsos tartókkal, általában véve 
rúdszerkezetekkel, héjjal, héjszerkezetekkel, kötélszerkezetekkel, ponyvaszerkezetekkel 
fedik le úgy, hogy rendszerint nem alkalmaznak teherhordó falakat és/vagy pilléreket, 
pontosabban az alkalmazott függőleges teherhordó szerkezetek „mennyisége” nem 
jelentős. (Ehhez annyi magyarázatot kívánunk fűzni, hogy egy „mindennaposnak” 
mondott épületben 6–12 m-enként falak vagy pillérek állnak, egy görbült szerkezettel – 
héjjal, rácsos szerkezettel, kötélszerkezettel, ponyvával – fedett épületben ennél 
lényegesen nagyobb – 50–100 m, a „csúcs” 300 m-re tehető – távolságokként találhatók 
függőleges tartószerkezeti elemek, netán nem is találhatók.) Valójában tető a 
hagyományos szerkezetű, többnyire falvázas épülethez kapcsolódik, az újabb 
„tetőszerkezeti” kialakítások – azaz a térlefedések szerkezeti kialakításai – már más 
jellegűek: eltérnek mind a falvázas, mind a pillérvázas épülethez kapcsolódó tetőszer-
kezetektől, egyszerűen a nagyobb terek lefedésére nincs szükség se falakra, se 
pillérekre. És e két megállapítás egyúttal pont azt jelenti, hogy a tetőszerkezetek és a 
térlefedések megválasztása éppen a függőleges tartószerkezeti váz típusától, valamint a 
meglététől, illetve meg nem lététől függ. 
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4.1.3. A használhatóságot biztosító szerkezetek 

Térelhatároló szerkezetek 
A térelhatároló szerkezetek lehetnek függőlegesek és vízszintesek. 
A térelhatároló szerkezetek közül megkülönböztetjük a külteret a beltértől és a belteret 
beltérről elválasztó térhatároló szerkezeteket. A három minőségileg eltérő szűken vett 
tartószerkezeti váz – falváz, pillérváz, teret egyben lefedő, görbült térlefedés (rúd-, héj-, 
kötél-, ponyvaszerkezet) – a kültér és a beltér elhatárolását minőségileg másképpen 
valósítja meg. A falvázas épületben (talán az alagútzsalus kivételt képez) a falváz 
önmagában választja el a külteret a beltértől. A pillérvázas épületben nincs kültértől vett 
térelhatárolás, itt önálló vázkitöltő, térelhatároló falazatra van szükség (mint ahogyan az 
alagútzsalus épületben az „alagút” két végén is). Végezetül a teret egyben lefedő, 
görbült térlefedéssel kialakított épületben a térlefedés vagy lezár a talajig, ezzel együtt 
oldalhatárolást is biztosítva, vagy lábakon-pilléreken-peremszerkezeteken nyugodva nem 
biztosítja a térelhatárolást. (Ennek okán beszélünk előszeretettel térlefedésről és nem 
tetőről, mi több, esetenként az épület elnevezést is célszerű lehet mellőzni.) A belterek 
elhatárolását a válaszfalak, a födémek adják. A fal- és pillérvázas épületben a födémek a 
váz részét képezik, a válaszfalak – lényegéből adódóan – födémekről „indulnak” és 
födémekig „tartanak”. Az álmennyezet a belmagasságot csökkentő térelhatárolás. A 
görbült felületű térlefedések esetén – formailag – nincsenek közbenső födémek, és 
rendszerint nincsen álmennyezet sem: általában a térlefedés célja éppenséggel az, hogy 
egy nagy teret egyben fedjünk le. Természetesen a nagy térlefedés alatt kisebb 
helyiségek kialakítására van mód: vagy épület az épületen (térlefedésen) belül, vagy 
térlefedés függőleges tartószerkezetei adnak arra természetes lehetőséget, hogy azok 
között kisebb méretű zárt tereket képezzünk. Ezek többnyire a fal- vagy pillérvázas 
rendszerű térképzések közé tartoznak. Összefoglalva, a függőleges és vízszintes 
térhatároló szerkezetek jól tükrözik vissza az épület függőleges (és vízszintes) 
tartószerkezeti rendszerét. 

A terek között kapcsolatokat adó épületszerkezetek 
A terek között kapcsolatokat adó épületszerkezetek biztosítják a közlekedés és a szállítás 
lehetőségét az épületben. 
A folyosók, a lejtők (a rámpák), a lépcsők és a liftaknák a különböző épülettípusokban 
karakterisztikusan térnek el egymástól. Gondoljunk egy román vagy gót templomnak a 
falba rejtett lépcsőjére, a barokk nagyszerű díszlépcsőire, 18–19. század bérpalotáinak 
fő- és melléklépcsőházaira, a korai vasbeton épületek liftet körülölelő, háromkarú lépcső-
ire vagy a panelházak szűk lépcsőházaira, végül a pillérvázas épület szabadon kezelt lép-
csőkialakítási formáira. A liftek esetén is tetten érhető, hogy az épület szűken vett tar-
tószerkezetének a jellegéhez igazodik a liftakna kialakítása és elhelyezése, amennyiben a 
régi, szellős lépcsőházú épületekben a háromkarú lépcső orsóterébe helyezték el a liftet, 
míg a panelházakban, vagy a pillérvázas épületben egy-egy cellában szorítottak helyet a 
liftnek. És ez utóbbi épülettípusban, ha az épületen belül készült, akkor az épület 
merevítésében is szántak neki szerepet. Ugyanakkor mindkét épülettípusban van rá 
példa, hogy a lift az épületen kívül nyert elhelyezést. Ennek okán a közlekedést lehetővé 
tevő szerkezetek nem elsődlegesen jellemzik az épületet, hanem igazodnak az épület 
szűken vett tartószerkezeti vázához. 

A tereket elválasztó és összenyitó épületszerkezetek 
A tereket elválasztó és összenyitó épületszerkezetek a nyílások és a nyílászárók. A nyílá-
sokat a tereket elhatároló épületszerkezetekben alakítjuk ki. A külteret a beltértől elha-
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tároló falakban bejárati ajtó-, kapu- és ablaknyílásokat, a beltéri elválasztófalakban aj-
tónyílásokat képezünk. Nem kétséges, hogy ez független attól, hogy a fal a falváz része 
vagy vázkitöltő fal, illetve válaszfal. Így nem jellemzi az épület struktúráját, legfeljebb – 
utalva a térelhatároló szerkezetekre – a nyílást magába foglaló fal jellege van összhang-
ban a függőleges tartószerkezeti rendszerrel. Az világos, hogy a nyílászáró kialakítása 
jellemző egy-egy korra, mi több, egy-egy épületstílusra, de „csereszabatos”, ezért az 
épületek osztályozására nem alkalmas épületszerkezet. Végezetül megjegyezzük, hogy 
vízszintes vagy ferde síkokkal, illetve görbült felületekkel határolt tetőkben, illetve térle-
fedésekben – a szerkezeti kialakítás miatt – más és más jellegű nyílást és nyílászárót 
alkalmaznak. Például ácsszerkezetekben hagyományosnak nevezhető nyílást (síkbeli, 
téglalap alapú) és hagyományos (ablak) szerkezetet alkalmaznak. (Talán a ferde vagy 
még inkább a vízszintes sík miatt a vízzárás különlegesen fontos követelmény nyílászáró-
val szemben, ennyiben eltér a függőleges ajtók és ablakok kialakításától.) Görbült tető-
felület esetén különleges nyílásokat képezünk, elegendő, ha a ponyva vagy a kötélszer-
kezetek esetén a belső peremkötéllel létrehozott nyílásokra gondoljunk. A nyílás kialakí-
tása és a nyílást lezáró szerkezet követi az épület tartószerkezeti vázát, valamint a térel-
határoló szerkezetek jellegét. 

A környezeti körülményeket biztosító épületszerkezetek 
A környezeti körülményeket biztosító épületszerkezetek a bevilágítás és az árnyékolás, a 
szellőztetés, a fűtés-hűtés épületszerkezetei. 
A bevilágítás történhet a nyílászárók, a belső, ún. fény- vagy légaknák, továbbá 
nagyméretű, fényáteresztő felületek, az üvegfalak segítségével. A nyílászárókról előbb 
már esett szó. A fény- és légakna elsődlegesen a falazott, tömör falas épületre volt jel-
lemző. Fény beeresztésére szolgál egy épület belső udvaros kiképzése. Az elmúlt egy-két 
évtizedben előtérbe került a régi épületek belső udvarainak lefedése, illetve egyes új 
épületek eleve átriumos kialakítással készülnek, amelyek nagyméretű fényáteresztő 
(üvegezett) tetőszerkezet alkalmazását teszik szükségessé. Nagyméretű, fényáteresztő 
falfelület (homlokzatkialakítás) részben alkalmazkodik az épület szűken vett tar-
tószerkezeti vázához, pillérvázas vagy alagútzsalus épületben függönyfalként, részben 
önálló tartószerkezeti rendszerrel épül, ekkor függetlenül az épület szűken vett tartószer-
kezeti vázától. A nagyméretű, fényáteresztő tetőszerkezet és homlokzatszerkezet meg-
léte, illetve hiánya az épület épületfizikai jellegét alapvetően határozza meg, ezért osz-
tályozási szempontnak tekintjük. 
Az árnyékolás épületszerkezeteit többnyire a homlokzatra szerelik, szilárd, falazott vagy 
betonból készült falak esetén a falakra, pillérvázas épületek üvegből készített térelhatá-
roló szerkezetei esetén a födémek peremére rögzítik. Falak nélküli épületek esetén rit-
kábban alkalmazott épületszerkezeti elem (pl. héjak esetén megtörné a felület lendüle-
tét, ponyvákra nehezen helyezhető el, magasba tornyosuló felületek esetén pedig egye-
nesen bevilágítót alkalmaznak, amelyek árnyékolására éppenséggel nincsen szükség). 
Megjegyezzük, hogy nagyméretű üvegfelület esetén az üveg fényáteresztő tulajdonságát 
módosító eljárások is alkalmazásra kerülnek, elvben az alkalmazott térelhatároláshoz 
igazodnak és „függetlenek” az épület tartószerkezeti típusától. Ugyanakkor az épület 
hőforgalmát érdemben befolyásolja. Ezért ez az épületfizikai jelleg szerint osztályozási 
szempontnak minősül. 
A szellőzés, a fűtés és a hűtés épületszerkezetei közé elsősorban a falazott falakban ki-
alakított szellőző- és égéstermék-elvezető sípokat, illetve vezetékek számára helyet adó 
aknákat (esetleg álpadlókat és álmennyezeteket) soroljuk. A megfogalmazásból kivilág-
lik, hogy falakban csak falazott falszerkezet esetén volt lehetőség friss és elhasznált le-
vegő „szállítására” alkalmas sípok – szellőzők és kémények – kialakítására. (Mi több, 
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csak és kizárólag tömör, nagy- és kisméretű téglából, illetve téglatest alakúra faragott 
(vagy vágott) kövekből falazott falak esetén van mód, míg a hőszigetelés szempontjából 
kifejlesztett, többnyire üreges vagy porózus falazóelemekből (falazóblokkokból) falazott 
falak esetén nincs mód a falakban szellőzők és kémények kialakítására.) Azaz a szellőzés, 
a fűtés és a hűtés épületszerkezetei alkalmazkodnak az épület típusához. 
A fűtés és hűtés lehetőségét a gépészettől független szempont szerint is megvizsgálhat-
juk: ugyanis a térelhatároló falak (és födémek) képesek a kültérből érkező hőt felvenni, 
tárolni és leadni. Amennyiben ezeket a tulajdonságokat nem „inerciálisan”, hanem sza-
bályozott módon teszik meg, úgy az épület hőforgalma szabályozottá válik. Ez a lehető-
ség szintén épületfizikai jelleg szerinti osztályozási szempontnak minősül. 

A környezeti hatásokkal szembeni védelem épületszerkezetei 
A környezeti hatások alatt a víz, a pára, a hő, a hang, a rezgés, a biológiai kártevők, a 
korrózió, a vegyületek-vegyszerek és a tűz okozta hatásokat értjük. 
A víz elleni szigetelés egy része a talajszint alatt található, egy része a lábazaton, egy ré-
sze a belső (használati és üzemi víz elleni szigetelés), és egy része a lapostetőn. Azaz 
mindegyik azonos az azonosan megépített alapozások, lábazati falak és lapostetők ese-
tén. A víz elleni szigetelés eltérő módja a ponyvaszerkezetekre jellemző; többnyire elvá-
rás, hogy magának a ponyvának az anyaga legyen vízzáró. Következésképpen a víz elleni 
szigetelés független az épület szűken vett tartószerkezeti vázától. 
A hő és hang elleni szigetelés a térelhatárolás függvénye, ez utóbbiról már ismeretes, 
hogy alapvetően független az épület szűken vett tartószerkezeti vázától. 
A rezgés elleni védelmet kizártuk az épületszerkezetek köréből. 
A biológiai kártevők ellen a fa tetőszerkezetnél van szükség. 
A korrózió elleni védelemre elsősorban az acélszerkezeteknél, kisebb mértékben a 
vasbeton, és még kisebb mértékben a faszerkezeteknél szükséges. 
A vegyület és vegyszerek elleni védelemre az agresszív talajokkal, illetve talajvizekkel 
érintkező alapokon kívül a burkolatoknál van szükség. 
A tűz elleni védelemben elsősorban az acélszerkezetet részesítjük. A ponyva mint anyag 
formálisan nem éghető vagy legalábbis nem cseppenve éghető anyagú kell, hogy legyen. 
A ponyvaszerkezetet tűz ellen nem szokás védőszerkezettel bevonni. 
A környezeti hatásokkal szembeni védelem épületszerkezetei vagy függetlenek az épület 
tartószerkezeti vázától és az épület épületfizikai jellegétől vagy specifikusan a tartószer-
kezeti váz, illetve az elhatárolás építéséhez használt anyagfajta fizikai tulajdonságait 
tükrözik vissza. Ennek megfelelően az épület környezeti hatásokkal szembeni védelem 
épületszerkezetei osztályozási szempontként nem vehetők figyelembe. 
Megjegyzés: a fenti megállapítás nem vonatkozik az épületnek a tűzrendészeti besorolá-
sára, az ugyanis nem az épületszerkezetekkel, hanem az épület funkciójával kapcsolatos 
fogalom. 
A környezettel szembeni védelem egy összetett formáját adhatja a természet „rátelepí-
tése” az épület tetejére, esetleg oldalfalára: a növényzet felfogja napfényt, a csapadékvi-
zet, módosítja az épület felé irányuló hőáramlást is. Ezekből a szempontokból a zöldtető, 
illetve zöldhomlokzat meglétét, illetve hiányát az épület épületfizikai jellegét befolyásoló 
szempontnak tekintjük. 

A felületek kidolgozása 
A felületek kidolgozása felületképzésekkel, valamint burkolatok készítésével történik. 
Az egyes épületekben a felületképzések, a burkolatok két nagyobb csoportját különít-
hetjük el: merev (deformálható szilárd) és hajlékony (rendszerint statikailag túlhatáro-
zott és kinematikailag határozatlan) szerkezetek. Az első esetben beszélhetünk hagyo-



46 

mányos felületképzésről, burkolatról és díszítőelemekről. Ezek maguk is merevek (de-
formálható, szilárd jellegűek), és magukba foglalhatnak víz, pára, hang és hő elleni szi-
getelést, annak védelmét, kopásálló réteget; a kültéri-beltéri elhelyezkedéstől függően 
vízállók, fagyállók. A második esetben a kinematikai határozatlanság miatt csak hajlé-
kony (tehát kinematikailag határozatlan) burkolatok, bevonatok jöhetnek szóba; ezek 
kizárják a csapadékot, többnyire megszűrik a fényt és a hangot, és rendszerint hőszige-
telésre önmagukban nem alkalmasak. Ami alapján leszögezhetjük, hogy ezek az épület-
szerkezetek visszatükrözik a tartószerkezet és a térlehatárolás mikéntjét. 

Az esztétikai megjelenítés 
Az esztétikai megjelenítéshez tartozó felületképzéseket és burkolatokat az előzőekben 
érintettük. Az épületfestészet, -díszítés és -szobrászat sem az épület tartószerkezeti vá-
zát, sem az épület felöltöztetésének épületfizikai jellegét nem befolyásolja. 
Megjegyezzük, hogy a már említett zöldtető és a zöldhomlokzat egyúttal az épületnek 
egyfajta esztétikai megjelenítést is nyújt. Fentebb azt is említettük, hogy az épületfizikai 
jelleget befolyásoló környezeti hatásokkal szembeni védelem részeként tekinthető. 
 
4.1.4. Összefoglalás 

Az épület jellegének elkülönítésére fellelt szempontokat két nagyobb csoportba oszthat-
juk. 
Az első csoportba tartoznak: 

– a függőleges tartószerkezetek, 
– a térlefedés tartószerkezeti elemei, 
– a födémek és 
– a födémek kapcsolódása a függőleges tartószerkezeti vázhoz. 

Ez a csoport adja a tartószerkezeti osztályozási szempontokat. 
A második csoportba tartoznak: 

– a zöldfelületek, 
– a fűtő-hűtő közeg, a friss levegő szállítása alkalmas járatok a falakban és a födé-

mekben, 
– a fényáteresztő felületek, 
– a hőforgalom szabályozására alkalmas épületszerkezetek. 

Ez a csoport adja épületfizikai jelleg szerinti osztályozási szempontokat. 
Ezen szemléletmód alapján az épület típusát alapvetően az épület tartószerkezeti rend-
szere és épületfizikai jellege határozza meg. A továbbiakban ezek alapján tekintjük át az 
épülettípusokat. 
 
4.2. Az épülettípusok elkülönítése a tartószerkezeti váz alapján 

4.2.1. Bevezetés 

Az épület tartószerkezetének vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy az épületeket tartó-
szerkezeti szempontból elsődlegesen a függőleges teherhordó szerkezetek alapján lehet 
és kell osztályozni. Függőleges teherhordó szerkezetünk kettő van: a fal és a pil-
lér/oszlop. Az osztályozás elve – az összes lehetséges esetet figyelembe venni úgy, hogy 
ne legyen se átfedés, se figyelembe nem vett osztály – alapján négy esetet (osztályt) 
különböztethetünk meg. 

– Falvázas épületek. 
– Pillérvázas épületek. 
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Fal is és pillér is jelen van az épületben. 
– Se fal, se pillér nincs jelen az épület fő teherhordó szerkezetében (vagy legalábbis 

nem dominál). 
Teszünk néhány megjegyzést a tartószerkezet szerinti épülettípusok „megalkotásához”. 
Ha az épületben egyaránt van fal és pillér, akkor azok mennyisége és szerepe alapján 
döntjük el, hogy falvázasnak vagy pillérvázasnak, illetve vegyes vázasnak tekintjük az 
épületet. Vegyes vázas az az épület, amelynek körítő teherhordó fala van és azon belül 
teherhordó pillérek vannak. Ha ez nem áll, ellenben az egyik típusú függőleges teher-
hordó szerkezet „mennyisége” többszöröse a másiknak, akkor egyértelműen eldönthető, 
hogy milyen az épület struktúrája. Továbbá, ha a falak szerepe nem teherhordó, hanem 
merevítő, akkor az épület struktúrája pillérvázas: ugyanis a pillérvázas épület többségé-
ben van merevítőfal. Végül érdemes az épület történetét is figyelembe venni. Elsősorban 
a belvárosok főközlekedési útjain látható hatalmas portálok nem feltétlen pillérvázas 
épületet takarnak: a második világháborút követő időben vált divattá, hogy a korábbi 
falvázas épületek földszintjét átalakítsák pillérvázassá. A fentebb mondottak alapján négy 
fő csoportot különítünk el: 

– falvázas épületek, 
– pillérvázas épületek, 
– vegyes vázas épületek, 
– se fal, se pillér nélküli épületek. 

Ezen négyelemű osztályozást tovább bontjuk. A továbbosztályozás alapvető szempontja 
az épület mechanikai viselkedése, mechanikai modellje, még pontosabban kifejezve a 
tartószerkezeti modellje. Ennek során figyelemmel vagyunk magának a függőleges, 
valamint vízszintes szerkezeteknek (tehát a falaknak és pilléreknek, illetve a födé-
meknek) mint tartószerkezetnek, és végül a kettő kapcsolódásának a tartószerkezeti 
modelljére. Megjegyezzük, hogy a tartószerkezeti modell erőteljesen függ az építés tech-
nológiájától, ezért az osztályozás egyúttal az építési technológiát is visszatükrözi, sőt – 
többnyire – annak terminológiájában fogalmazzuk meg. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyan az előző osztályozás tartalmazza a vegyes vázas 
épület típusát, a részletesebb osztályozásban a vegyes vázas típust két helyen említjük 
meg: a falazott és öntött falvázas épület egy-egy aleseteként. 
Az imént mondottakat figyelembe véve nyolc, lényegében eltérő csoportra oszthatjuk az 
épületeket a tartószerkezeti vázak típusai alapján. A megnevezéseket követően 
megadjuk a rövid tartószerkezeti jellemzésüket is. 
 
4.2.2. (1) Falazott falas-pilléres, boltozott rendszer 

A falak és a pillérek folytonos szerkezetként épülnek meg, amelyekre ráterhelnek a kü-
lönböző egyszerű és összetett hengerfelületű boltozatok, illetve forgásszimmetrikus ku-
polaboltozatok. Az épületek egy részében a boltozatok nem adnak át oldalnyomást, egy 
másik részében jelentős oldalnyomást adnak át a boltozatok a függőleges teherhordó 
szerkezeti elemeknek. Ezekben az esetekben a központi kupola mellé sorakozó mellék-
építmények egymásnak és a központi épületrésznek támaszkodnak, az oldalnyomásokat 
egymásnak átadva vezetik le a talajra. Boltozatok esetén különböző támívek és támfalak 
gyámolítják falakat. 
 
4.2.3.  (2) Falazott tömör falas épületek sík (!) födémmel 

A falak egy-egy nagy, folytonos tárcsaszerkezetnek minősülnek, amelyek között kéttá-
maszú lemezként (illetve gerendák rendszereként) készülnek el a födémek. A felkiáltójel 
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a zárójelben a poroszsüvegfödém rendszerint síkba vakolt boltozataira utal. Az épülete-
ket jellemzően hosszfőfalas vagy harántfőfalas rendszerbe szervezik, és a főfalakra me-
rőleges merevítőfalakat építenek. 
Megjegyezzük, hogy a falazott tömör falas épületek közül sokat az jellemez, hogy a falak 
ugyan folytonos tárcsaszerkezetként modellezhetők, mégis a nyílások szélességének a 
növekedtével két egymás melletti nyílás-sor (azaz „nyílás-oszlop”, mert függőlegesen 
egymás alatt elhelyezkedő ablaknyílásokra gondolunk) közötti karcsú falszakaszok inkább 
pillérjelleget kölcsönöznek a falnak, semmint tárcsajelleget. Megjegyezzük azt is, hogy 
falazott falas épületeknél gyakorta előforduló szerkezetkialakítási mód, hogy a középfőfal 
helyett pillérsor épült. Formálisan ez egy vegyes vázas, falazott épülettípus. 
Felépítésében lényegében nem tér el falvázastól, amiben más, az az, hogy a belső 
pillérek között (a harántfalakig) mestergerendára van szükség, hogy a födém 
elkészíthető legyen. A körítőfalak okán önálló, merevítő szerepet ellátó falakra nem 
szokott szükség lenni. 
 
4.2.4. (3) Blokkos-paneles tömör falas épületek 

Paneles épület esetén rendszerint négy falpanel és két födémpanel alkot egy-egy cellát. 
Blokkos építés esetén a cellát annak egy-egy oldaláról több blokk, felülről és alulról több 
palló határolja. A blokkos-paneles tömör falas épület vázát szokás cellás épületváznak 
nevezni (a hat felület egy cellát zár közre). 
Az építéstechnológiából adódóan a cellás épületváz nem tekinthető teljes mértékben 
folytonos szerkezetnek, a kapcsolatok a folytonosságot – már ami a teljes (m)értékű 
nyomatékátvivő képességet illeti – megszakítják. A szükséges merevséget az biztosítja, 
hogy egy-egy téglatest alakú cella minden oldala egyszerre teherhordó és merevítő 
szerkezeti elem. 
 
4.2.5. (4) Öntött tömör falas épületek 

Önmagában az öntött fal kifejezés azt takarja, az építőanyagot folyékony állapotban jut-
tatjuk be a zsaluzatba. Formálisan ide kell sorolni a talajból, a betonból és a vasbetonból 
készült épületeket. 
A továbbiakban szűkítjük az értelmezést, és öntött tömör falas épületnek azt fogjuk te-
kinteni, amelyben a falak öntött vasbeton szerkezetként készülnek el. 
A födém lehet szintén vasbeton, de lehet gerendás szerkezetű, ami így készülhet fából, 
acélból vagy vasbetonból is. A gyakorlatban, ha a falak építéséhez a zsaluzat rendelke-
zésre áll, akkor többnyire a födémet is (monolit) vasbetonból készítik. 
Az öntött tömör falas épületek közül a továbbiakban azokat tekintjük, amelyekben mind 
a falak, mind a födémek öntöttek, monolit vasbeton anyagúak. Ezeket az épületeket az 
jellemzi, hogy mind a falak, mind a födémek folytonos szerkezetek – tárcsák és lemezek 
–, továbbá a kapcsolatok nyomatékbírók, másképpen fogalmazva merevek: a rendszer 
egésze együttdolgozó falak és födémlemezek együttese. Az egy párhuzamos falrend-
szerrel rendelkező, periodikusan egymás mellett elhelyezkedő, a két végén nyitott tég-
latestekkel formázó épületvázat (rendszerint) alagútzsaluzattal hozzuk létre, és a fal sík-
jára merőlegesen metszetben keretszerkezetnek tekinthető. Formálisan tekinthető cellás 
rendszernek. (A téglatest mint cella kissé hosszúkás, de a cellák egybevágók és 
periodikusan ismétlődnek.) A két párhuzamos falrendszerrel rendelkező, téglatesteket 
magába záró épületváz szintén cellás rendszerű. A szabálytalan elrendezésű falváz ese-
tén jól elhatárolható cellák nem különíthetők el. 
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Megemlítjük azokat az öntött falas épületeket, ahol az egyik irányú főfalak faltartóként 
több cellaméret áthidalását teszik lehetővé, a másik irányú főfalak a közbenső födémek 
gyámolításaiként, az épület merevítéseiként és elhatároló falaiként működnek. Ezeket az 
épületeket tárcsa- és lemezműves épületeknek tekintjük. 
Az öntött tömör falas épületek közé soroljuk a szűkebb értelemben vett öntött (tehát 
vasbeton) anyagú, vegyes vázas típusú épületeket is. Rendszerint a „kontúron” falak, a 
közrezárt térben pillérek alkotják a függőleges teherhordó szerkezeteket, a födémek a 
falakra, illetve a pillérekre feltámaszkodó monolit vasbeton lemezek. A körítőfalak okán 
külön merevítőfalakra nem szokott szükség lenni. Ezekben az épületben alkalmazzák a 
gombafödémeket, a pillérvázra pontonként feltámaszkodó mestergerendarácsot, 
valamint nyomatékkövető (egyenszilárdságú) hajlított lemezt. 
Az öntött tömör falas épületekhez soroljuk azokat az épületeket, amelyek tartószerkezeti 
vázát az öntött falak és ahhoz erőtanilag kapcsolódó öntött, ferde lemezek adják. Ezeket 
az épületeket lemezműves épületeknek fogjuk nevezni. 
 
4.2.6. (5) Pillérvázas épületek elemekből (szerelt pillérvázas épüle-
tek) 

A szerelt pillérvázas épületek előregyártott vasbeton elemekből – kehelyalap, pillér, 
mestergerenda, merevítőgerenda, födémpalló, konzolok, falak, erkélyek, attikaelemek – 
szerelik össze. 
Az egymással érintkező két függőleges, valamint a függőleges és vízszintes, továbbá a 
két csatlakozó, vízszintes, vonalszerű elemek kapcsolata formálisan folytonos (erőtanilag 
kapcsolt vasalat és kibetonozott köz (hézag)), de a kapcsolat nyomatékbíró képességét 
részlegesnek tekintjük. (Megjegyezzük, hogy ennek oka elsősorban a biztonságban, má-
sodsorban abban keresendő, hogy a helyszíni kibetonozás teherbíró képessége lényege-
sen kisebb, mint az üzemszerű körülmények között előállított, rendszerint feszített 
előregyártott vasbeton elem szilárdsága.) Az épületben monolitikusan összefogott 
födémpalló alkotja a födémet, az épület függőleges merevségét merevítőfalak vagy 
merevítőrácsos szerkezetek a pillérek között (andráskereszt), illetve egy vagy több 
merevítőmag adja. A pillérvázat általánosságban mint csuklósan kapcsolódó 
rúdszerkezetet tekinthetjük úgy, hogy a pillérek központosan vagy külpontosan 
nyomottak, a kihajlási hosszuk a két szint közötti távolság, a födémeket hordó 
mestergerendák, valamint a födémgerendák vagy födémpallók kéttámaszú tartók, a 
rendszer stabilitását a merevítőelemek – merevítőfalak, andráskeresztek, merevítőaknák 
– biztosítják. 
 
4.2.7. (6) Pillérvázas épületek monolitikus födémmel 

Az épületben a pillérváz lehet acélszerkezetű vagy monolit vasbeton szerkezetű. A fö-
démek monolit vasbeton szerkezetűek. 
Mind a pillérek, mind a födémlemezek folytonos szerkezetek, a kapcsolat lehet csuklós, 
részlegesen nyomatékbíró vagy teljesen merev kapcsolat. Értelemszerűen a pillérek kül-
pontosan nyomottak, kihajlás ellen a födémek biztosítják (azok kilendülését pedig a me-
revítőelemek gátolják), a födémlemezek pedig hajlítottak. Az épület szerves része a 
merevítőfal és/vagy a merevítőmag, esetleg andráskeresztes sora (oszlopa), amely az 
épület stabilitását biztosítja. 
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4.2.8. (7) Pillérvázas épületek térbeli keretszerkezettel 

Pillérek és gerendák rendszere térbeli merevséggel bíró rúdszerkezetet alkot, gyakorlati-
lag a függőleges síkban kétirányú síkbeli keretek, a vízszintes síkokban tartórácsok ala-
kulnak ki, amelyeket nyomatékbíró kapcsolatok fognak össze egy egységes egésszé 
(acél, vasbeton pillér-gerenda váz). Magának a rúdszerkezetnek minden eleme két sík-
ban hajlított, ezenkívül csavart, a függőleges elemekben nyomás is ébred. Mindezek 
mellett a rendszer részeként megjelenik a merevítőfal és/vagy akna, esetleg andráske-
resztek sora és/vagy oszlopa. 
 
4.2.9. (8) Fal és pillér/oszlop nélküli épületek és térlefedések 

A szerkezet alapvető jellemzője, hogy nincs függőleges tartószerkezeti eleme, maga a 
szerkezet az alaptól „indul” és az alapra „érkezik”, közben íves felületet alkotva borul rá a 
lefedendő térre, és úgy képezi az épületet vagy a térlefedést. Mindemellett ugyan lehet 
valamilyen rúdszerkezet a szerkezet pereme és a talaj között, de az semmiképpen nem, 
mint korábban megszokott, függőleges támfal vagy támpillér, hanem a szerkezet 
„folytatása”, amit a görbült felület érintőjébe eső, a görbült felületszerkezet folytatásként 
kell értelmezni. Hasonlóan ehhez, elsősorban a húzásra igénybe vett szerkezetek eseté-
ben lehetséges néhány közel függőleges, belső ponton vagy a lefedett téren kívül lévő 
megtámasztó, függesztő tartószerkezeti elem alkalmazása. Az ebbe a csoportba tartozó 
főbb szerkezeti rendszereket az alábbi alosztályokba – csoportokba – osztjuk be. 

A) Rúdszerkezetek 
Egy rúdszerkezet általában nem feltétlen képes teret lefedni vagy épületet alkotni. A 
rudakat először felületbe szervezzük. Az így nyert rúdszerkezetek az egy- és kétrétegű 
rácsszerkezetek, rácsos héjak, rácsos tartók, térrácsos szerkezetek. Ezek egyrészt pil-
lérre, falakra támaszkodó térlefedések tartószerkezeteként, másrészt egyszintes csar-
noképület, többnyire azonos síkbeli keretekből egy görbe mentén elhelyezett, többállá-
sos, szelemenekkel és merevítésekkel felületszerkezetté kiegészített vázaként funkcio-
nálhatnak. 
A rúdszerkezet erőjátéka függ a rudak kapcsolási módjától (rácsos tartó, tartórács és 
keretszerkezetek), a rudak alakjától (tartó, keret és ív). Ennek megfelelően a rúdszerke-
zetek az erőjátékuk alapján további alosztályokra bonthatók. 

B) Héjszerkezetek 
A héj olyan görbült felületszerkezet, amely teljesen ráborul a térre és vagy pontonként 
vagy élek mentén érintkezik a talajjal. Idesoroljuk azokat a héjakból készített térlefedé-
seket is, amelyek – mármint héjak – peremtartóra, peremgerendára, esetleg pillérekre 
vagy falakra fekszenek föl. 
A héjak erőjátékát – azaz a tartószerkezeti modelljét – egyrészt a felületbe eső feszítő-
erőkkel, másrészt a felületet hajlító-csavaró nyomatékokkal írhatjuk le. Ennek okán 
megkülönböztetjük a membrán- és a hajlított héjakat. A tartószerkezeti modell további 
csoportosításának szempontjai két héj egymásnak támaszkodásának a mikéntje, a héj és 
a peremét merevítő/támasztó elemek kapcsolata, a merevítő- és a támasztóelemek mi-
benléte, illetve a támasz (pontonként, illetve vonal menti) módja. 

C) Kötélszerkezetek 
A köteleket – a rudakhoz hasonlóan – felületbe szervezzük. A kötelekből alkotott síkbeli 
felületszerkezetek a kötélfőtartók, amelyeket a keretekhez hasonlóan sorolunk, és sze-
lemenjellegű elemekkel és hosszirányú merevítésekkel látunk el. Így különböző 
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csarnokjellegű épületek vázát alkothatjuk meg. A görbült felületre illeszkedő 
kötélszerkezet, a kötélháló, terek lefedésére alkalmas; pontonként, illetve vonal mentén 
kell „megtámasztani”, azaz kifeszíteni. A köteleket térbeli kötélszerkezetekké is 
szervezhetjük, ez a két-, illetve háromrétegű rúdszerkezetekkel analóg fedéseket tesz 
lehetővé. 
A kötélszerkezetek húzott szerkezetek. A kötélszerkezetek nem hozhatók létre merevítő-
elemek – árboc, peremgerenda, váz – nélkül. A kötélszerkezetek erőjáték szerinti további 
osztályozása függ az alkalmazott merevítőelemektől és a köteleknek felületszerkezetbe 
való szervezésének a módjától. 

D) Ponyvaszerkezetek 
A merev szerkezetre ráboruló sátrak, árbocokra és/vagy vázszerkezetre ráfeszített, pe-
remkötéllel kifeszített ponyvaszerkezetek, túlnyomásos ponyvaszerkezetek, valamint túl-
nyomásos tömlős vagy párnás ponyvaszerkezetek tartoznak ide. A ponyvát vagy a pe-
reme mentén, vagy pontonként kell „megtámasztani”, azaz megfeszíteni. 
A ponyvaszerkezetek kétirányú, húzott felületszerkezetek. A ponyvaszerkezetek – hason-
lóan a kötélszerkezetekhez – nem hozhatók létre merevítőelemek – árboc, peremge-
renda, váz –, illetve belső túlnyomás nélkül. A ponyvaszerkezetek erőjáték szerint to-
vábbi osztályozása – a kötélszerkezetekhez hasonlóan – az alkalmazott merevítőelemek 
függvényében végezhető el. 
 
4.2.10. A mindennapi és a különleges épületek a tartószerkezeti váz 
alapján 

A hétköznapi nyelvhasználat szerint mindennapi épület az, amellyel minden nap, és 
egyedi vagy különleges az, amelyikkel ritkán találkozunk. Ebből a szempontból a falvázas 
épületeket tekinthetjük mindennaposnak, míg a kupolával koronázott épületeket különle-
gesnek. A különböző pillérvázas épületek még nem mindennaposak, de haladnak a felé, 
végül az egyes, a rácsos szerkezetekkel, a héjszerkezetekkel, a kötélszerkezetekkel és a 
ponyvaszerkezetekkel kialakított épületeket tekinthetjük különleges épületeknek a tartó-
szerkezet alapján. Az imént tett megjegyzés alapján különleges épületeknek az alábbi 
struktúrájú épületeket tekintjük. 

– Kupolával, illetve kupolarendszerrel fedett épületek. 
– Együttdolgozó falváz és födémlemezek rendszere (alagútzsalus épületváz). 
– Lemezműves épületek. 
– Pillérvázas épületek monolit födémmel. 
– Toronyépületek. 
– Rúdszerkezetekkel kialakított épületek. 
– Héjszerkezetekkel kialakított épületek. 
– Kötélszerkezetekkel kialakított épületek. 
– Ponyvaszerkezetekkel kialakított épületek. 

 
4.3. Az épülettípusok elkülönítése épületfizikai jelleg alapján 

4.3.1. Bevezetés 

Az épület tartószerkezetének vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy az épületeket épü-
letfizikai jellegük szempontjából elsődlegesen a környezeti körülményeket biztosító és a 
környezeti hatásokkal szembeni védelem épületszerkezetei alapján lehet és kell osztá-
lyozni. A környezeti körülményeket – épületfizikai szempontból – elsőnek a természetbe 
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való visszailleszkedésével, továbbá a megvilágítás mértékével, a tiszta, friss levegő biz-
tosításával, a pártartalom és hőmérséklet korlátozásával, végezetül a mozgó levegő, a 
bántó zajok és a természetes vizek kizárásával jellemezhetjük. Az épület rendeltetés-
szerű használatához az egyes, előbbiekben felsorolt épületfizikai szempontokat minden 
esetben teljesíteni kell. A különbség az egyes épülettípusok között abban lehet, hogy 
vajon milyen szinten biztosítjuk az egyes feltételeket, illetve, hogy a feltételt mivel 
biztosítjuk: különleges épületszerkezetek alkalmazásával és a természetes fizikai 
folyamatok kihasználásával vagy a természetes fizikai folyamatokat „helyettesítő” 
épületvillamossági és épületgépészeti eszközök, berendezések segítéségével, egyúttal az 
épület épületfizikai állapotát az egyes épületfizikai jellemzők szerinti kívánt tartományban 
tartó automatikus felügyelő- és szabályozórendszerrel. 
Épületfizikai jelleget tehát a következő szempontok határozzák meg: 

– a természetbe való visszailleszkedés, 
– a megvilágítás mértéke, 
– a tiszta, friss levegő biztosítása, 
– a pártartalom korlátozása, 
– a hőmérséklet-ingadozás korlátozása, 
– a mozgó levegő kizárása, 
– a bántó zajok kizárása, 
– a természetes vizek kizárása. 

A megkívánt épületfizikai feltételek biztosítására alkalmazhatnak épületszerkezetet, ame-
lyet kézzel „működtethetnek”, de „működtethetik” épületvillamossági és/vagy épületgé-
pészeti eszközökkel, berendezésekkel vagy nem épületszerkezetet, hanem épületvilla-
mossági és/vagy épületgépészeti eszközöket, berendezéseket alkalmaznak. Példaként a 
friss levegő biztosítását tekintjük. Épületszerkezetként az ablakot alkalmazzák. Ezt mű-
ködtethetik kézzel, géppel. A kézi működtetéshez kézi irányítás tartozik, a gépi működ-
tetés történhet kézi vagy automatizált vezérléssel. Épületszerkezet helyett alkalmazhat-
nak épületgépészeti berendezést: szellőztetőrendszert. Ezt vezérelhetjük kézi vagy 
automatizált vezérléssel. Összefoglalva az épületszerkezet versus épületvillamossági és 
épületgépészeti eszközök, berendezések alkalmazásában az alábbi csoportok különíthe-
tők el: 

– kézi vezérlésű, kézi működtetésű épületszerkezetek, 
– kézi vezérlésű, gépi működtetésű épületszerkezetek, 
– automatizált vezérlésű, gépi működtetésű épületszerkezetek, 
– kézi vezérlésű épületvillamossági és épületgépészeti eszközök és berendezések, 
– automatizált vezérlésű épületvillamossági és épületgépészeti eszközök és berende-

zések. 
Mi most a hangsúlyt az épületszerkezetekre helyezzük. Ennek megfelelően az egyes 
épületfizikai feltételek épületvillamossági és épületgépészeti eszközökkel, berende-
zésekkel történő biztosítása kívül esik a tárgyalt anyagon. Ezért csak olyan épületekkel 
foglakozunk – csak olyan épülettípusokat értelmezünk –, amelyekben az egyes épületfi-
zikai feltételeket épületszerkezetekkel biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy fentebb felsorolt öt 
változatból az utolsó kettővel a továbbiakban nem foglakozunk. 
Teszünk néhány további megjegyzést az épületfizikai jelleg szerinti épülettípusok „megal-
kotásához”. 
A természetbe való visszailleszkedő, zöldtetővel és zöldhomlokzattal kialakított épületek 
most vannak elterjedőben, különlegesnek számítnak. 
A megvilágítást természetes üvegfelületekkel biztosító épületek már elterjedtek, különö-
sen a középületek esetén, azt mondhatnók, hogy mindennaposak. De az üvegfelület ki-
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alakítása egyedi, különleges szerkezeteket igényel. Ezért ezeket az épületeket külön-
legesnek tekintjük. 
A tiszta, friss levegő biztosítása minden épületben megtörténik, ugyanakkor van egy-két, 
említésre méltó épület, amelyben épített fűtő-szellőztető rendszerrel biztosították a szel-
lőztetetést, a fűtés és a hűtést. A ritkaság okán különlegesnek tekintjük. 
A páratartalmat részben a friss levegő biztosítása, részben a hőmérséklet-ingadozás kor-
látozása együttesen szabályozzák, ebből a szempontból önálló különleges épületet nem 
különböztethetünk meg. 
A hőmérséklet-ingadozás korlátozása általában minden épületben megtörténik. A hő-
mérséklet-ingadozás korlátozása három, elviekben eltérő lehetőség elviekben eltérő há-
rom épülettípust határoz meg. 

– A térelhatároló szerkezet hőszigetelő tulajdonságaihoz igazították a fűtés és a hűtés 
szükségletét. 

– Változtatták (rendszerint növelték) a térelhatárolás hőszigetelő tulajdonságait, és 
ahhoz igazították a fűtés és a hűtés szükségletét. 

– Újraértelmezték az épületszerkezeteknek a hőforgalomban játszott szerepét, a 
hőforgalmat szabályozottá tették (értelemszerűen többnyire épületvillamossági és 
épületgépészeti eszközök és berendezések segítségével), és a szabályozott hőfor-
galom mellett szükségessé váló hőmennyiséget pótolják, illetve vezetik el. 

Ez utóbbi már egyrészt mint szemléletmód, másrészt mint műszaki megoldás, különle-
gességnek számít. 
A mozgó levegőt érdemben minden épület kizárja, amelyik nem zárja ki, az nem épület, 
hanem szín- vagy térlefedés. A bántó zajokat érdemben minden épület kizárja; a külön-
leges hangtompítás és hangkizárás már nem épületszerkezeti kérdés, hanem akusztikai. 
A természetes vizeket minden épület kizárja, amelyik nem zárja ki, az rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlan. 
Az imént mondottakat figyelembe véve négy, lényegében eltérő csoport (típus) külö-
níthető el az épületfizikai jelleg alapján. Ezek a következők: 

– zöldfelületekkel kialakított épületek, 
– épített fűtő-hűtő-szellőztető rendszerrel kialakított épületek, 
– nagyméretű üvegfelületekkel kialakított épületek, 
– szabályozott hőforgalmat biztosító szerkezetekkel kialakított épületek. 

A továbbiakban megadjuk az egyes típusok rövid épületfizikai jellemzését is. 
 
4.3.2. Zöldfelülettel borított épületek 

A természet visszatelepítése az épületben zöld növényzettel fedett tetőt és homlokzatot 
takar. Maga az elv nem új: a korábbi korok építészetében találhatunk olyan épületeket, 
amelyek tetejére földet hordtak, és azt növényzettel ültették be. 
Az épület tetőfelületének többségét vagy inkább az egészét „zöld”, azaz növényzet fedi. 
Ehhez a növényzet táptalaját is a tetőfelületre telepítik. 
A zöldfelülettel borított épületekhez soroljuk a zöldhomlokzatos épületek is. Ezt az épü-
lettípus az jellemzi, hogy a homlokzaton életteret biztosítunk a növényzetnek. Ehhez 
rendszerint erkélyszerűen, illetve teraszszerűen kiképzett vízszintes felületeket, a hom-
lokzat ablakok közötti szakaszain pedig növényzettartó ládákat, „zsebeket”, falfelületeket 
alakítunk ki. 
A növényzettel való betelepítés feltétele, hogy az épület tetejére, illetve a „homlokzatára” 
föld kerüljön. Ennek egyik következménye, hogy a zöldtetős és zöldhomlokzatos épület-
nek a kültértől való elhatárolását egy jelentős súlyú tömeg képezi: a növényzetet meg-
tartó táptalaj (föld). Ezzel együtt a „zöldfelület” a Nap hatását, a levegő hőmérsékletének 
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a hatását, valamint a csapadékvíz közvetlen bejutását az épületből kizárja (a táptalaj 
felszívja a vizet). Ugyanakkor, ha a föld telítődött a csapadékvízzel (netán az öntözésre 
használt vízzel), akkor a víz a táptalaj aljára szivárog. Ennek a víznek a bejutását a 
zöldfelület kialakításának a rendszerén belül gátoljuk: a földréteg alatt vízelvezető és víz-
szigetelő rétegre van szükség. Ezenkívül fel kell készülni arra, hogy a növényzet gyökerei 
előbb vagy utóbb elérik a talaj alsó határát, és megjelennek a réteget lezáró épület-
szerkezetek határán. Ezeknek a rétegeknek a gyökérzettel szemben ellenállóknak kell 
lenniük (tudjuk, hogy a sziklát a fák gyökerei megrepesztik). 
A zöldtető és zöldhomlokzat az épület térlehatárolásának egy összetett formája. Egy-
szerre ad a természethez közeli megjelenést, tömegében hőszigetelést, megépítésének a 
módja okán vízszigetelést. 
 
4.3.3. Épített fűtő-hűtő-szellőztető rendszerrel kialakított épületek 

Az épület tartó- és térelhatároló szerkezeteibe beépített, lég- és hőcserét biztosító szer-
kezetek – járatok – több ezer éves szerkezetek. A római fürdők meleg vízzel fűtött pado-
zatai, a falakban vezetett meleg levegő előképe a falazott épületeinkben alkalmazott 
fűtő-hűtő és szellőző járatoknak. 
Az épített fűtő-hűtő-szellőztető rendszer alapgondolata, hogy a kültéri és beltéri levegő 
cseréjével egyidejűleg biztosítjuk az épület helyiségeinek a temperálását. Ehhez a térel-
határoló-teherhordó épületszerkezetekben járatokat készítenek. A járatokban áramlik a 
fűtő- és a hűtőközeg, részben az épületszerkezetet is fűti, illetve hűti, részben a 
beáramló meleg, illetve hideg levegő cseréli föl a helyiségekben található levegőt. A 
szellőztetéshez (a nyílászárókon kívül) a falakban található szellőztetőjáratokat 
alkalmazzák; a szellőztetés gravitációs. 
A fűtő-hűtő járatok a pincében indultak. Ott kazán(ok) segítségével állították elő a meleg 
levegőt, illetve a télen behordott természetes jég, illetve a nyáron előállított szárazjég 
hűtötte le a levegőt. Az így előkészített hőmérsékletű levegőt a falakban, illetve a födé-
mekbe épített járatokon keresztül áramoltatták. Megjegyezzük, hogy a Parlament épüle-
tét úgy 20 évvel ezelőttiig a fenti módon fűtötték és hűtötték. 
Szellőzőjáratok rendszerint csak a falakban épültek, és a szellőztetés egyirányú volt: 
gravitációs úton az elhasznált meleg levegő a szellőzőkürtőn keresztül eltávozott. 
 
4.3.4. Nagyméretű üvegfelületekkel kialakított épületek 

A „láthatatlan” lezárás alatt a nagy üvegfelületeket fogjuk érteni. Ezekhez tartoznak az 
üvegtetők és az üvegfalak. 
A fénynek az épület belső helyiségeibe való beengedésre az épületet a kültértől elhatá-
roló felületeit – rendszerint egy-egy homlokzat egészét vagy legalábbis annak jelentős 
részét, valamint a tetőfelületet – üveggel borítják (a térelhatárolás üvegszerkezet fel-
használásával történik). 
Az épület kialakítása során a fényt átengedő üvegfelületeket helyezhetnek el a tetőn, a 
homlokzaton, valamint a belső térelhatároló felületszerkezeteken (azaz fényáteresztő 
felület maga a válaszfal vagy födém). Idesorolható a fényáteresztő, azaz üveg–
közlekedő, gyalogoshíd, lépcső alkalmazása nagy légterekben. 
A nagy üvegfalak és a nagy üvegtetők nagy felületen engedik át a fényt és a 
hősugarakat. Ugyanakkor nem jó hőszigetelők. A hőszigetelő üvegszerkezetek 
alkalmazása lényegesen javította az üvegfelületek hőszigetelő képességét, de nem érik el 
egy hőszigetelő anyaggal bevont, szilárd térelhatároló szerkezet hőszigetelő képességét. 
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Ezért a nagyméretű üvegfelületek mögötti terekben szükség van mesterséges 
levegőcserére, a lezárt tér levegőjének folyamatos temperálására. 
Az üvegszerkezetekkel lezárt nagy terek az erős napfényben árnyékolást, napsütés nél-
küli időben mesterséges megvilágítását igényelnek. 
Az üvegfalak nem teherhordók. Az üvegfalakat vagy födémre kell felfüggeszteni (füg-
gönyfalként) vagy a födémre kell felállítani vagy önálló teherhordó vázszerkezettel együtt 
kell építeni. Ez utóbbit általában stabilizáló feszítőművel látják el. Az üvegfalak esetén a 
tartószerkezet készülhet vázszerkezetként mint vízszintes és függőleges osztólécekkel 
kialakított keretváz, de készülhet pontmegfogásos változatban is. Az első esetben az 
üvegtáblákat tartó szerkezet és az üvegtáblák (közelítően) egy síkban helyezkednek el. A 
második esetben, a pontmegfogás okán az üveglapok az éleik mentén érintkeznek, és az 
üvegfelület mögött vagy előtt (azaz egy másik síkban) helyezkedik el a megfogó és az 
azokat megtartó, támasztó és merevítőszerkezet. 
A falazott vagy betonozott üvegfödém teherhordó abban az értelemben, hogy a fényt 
átengedő „szemeken” lehet járni. Rendszerint a „szemek” nem túl nagyok, és a födém 
tartószerkezeti vázának (tégla boltozat, vasbeton lemez, esetleg tartórács) egy-egy nyí-
lását fedi le. 
Az acél-üveg szerkezetű üvegfödém tartószerkezete rendszerint egy gerenda-fiókgerenda 
rendszer vagy tartórács, amely „nyílásaiba” egy-egy nagyobb méretű üvegtábla járható 
„héjalásként” kerül bele. 
 
4.3.5. Szabályozott hőforgalmat biztosító szerkezetekkel kialakított 
épületek 

Szabályozott hőforgalmat biztosító szerkezetek alkalmazásának elve az, hogy az épületet 
érő hőhatást (légköri hő, napsugárzás) szabályozzuk. Azaz szabályozzuk a 
hővisszaverődést, a hőfelvételt, a hőtárolást és a hőleadást. Ehhez – értelemszerűen – 
olyan épületszerkezeteket alkalmazunk, amelyek egyrészt képesek a hőt visszaverni, 
felvenni és leadni, másrészt képesek szabályozottan visszaverni, szabályozottan felvenni, 
tárolni és leadni a hőt. 
Szabályozott hőforgalmú épületszerkezetek közé soroljuk a szabályozott hővisszaverő, 
szabályozott hőfelvevő, hőtároló és egyúttal szabályozott hőleadó szerkezeteket. 
A hővisszaverő képességet hővisszaverő fóliával, hőre (pontosabban sugárzás hatására) 
sötétedő üveggel lehet szabályozni. 
A szabályozás egy másik lehetséges módja, hogy a hőáram és a hőtároló közé egy 
hővisszaverő réteget helyezünk el. Korábban ezt kézzel magunk tettük meg (függöny, 
roló, redőny, spaletta), napjainkban elektromos berendezés mozgatja a fényvisszaverő 
réteget. 
A szabályozott hőfelvétel és hőleadás is ezen az elven működik. Az érkező hőáram felől 
nyitjuk a zárószerkezetet és zárjuk a leadandó oldal felé a szerkezetet: ez a hőfelvételi 
állapot. A hőleadás esetén zárjuk a hőfelvevő oldal felől és nyitunk a hőleadó oldal felé. A 
rendszer nemcsak „fűtő”, hanem hűtő” üzemmódban is használható – ha a kültéri éjsza-
kai hőmérséklet ezt lehetővé teszi. Ekkor a hőtároló hűtőközegként üzemel. 
Hangsúlyozni kell, hogy a hőfelvételt, a hőtárolást és a hőleadást végző szerkezet épített, 
ugyanakkor a szabályozást épületgépészeti eszközök végzik. 
 
  



56 

4.3.6. A mindennapi és a különleges épületek az épületfizikai jelleg 
alapján 

Mint ahogyan azt már említettük, a hétköznapi nyelvhasználat szerint mindennapi épület 
az, amellyel minden nap, és egyedi vagy különleges az, amelyikkel ritkán találkozunk. 
Összefoglalva épületfizikai jelleget tekintve különleges épületeknek az alábbi, az 
épületfizikai feltételeket épületszerkezettel biztosító épületeket tekintjük. 

– Zöldfelületekkel borított épületek. 
– Épített fűtő-hűtő-szellőztető rendszerrel kialakított épületek. 
– Nagyméretű üvegfelületekkel kialakított épületek. 
– Szabályozott hőforgalmat biztosító szerkezetekkel kialakított épületek. 

 
4.4. Különleges épületszerkezetek 

Az épülettípusok megalkotása során elkülönítettük a különleges épületszerkezetek az 
épület tartószerkezeti váza és az épület épületfizikai jellege alapján. Ezek alapján a kü-
lönleges épületszerkezetek a következők. 

Különleges épületszerkezetek az épület tartószerkezeti váza alapján: 
– Kupolák, illetve kupolarendszerek.* 
– Együttdolgozó falváz és födémlemezek rendszere (alagútzsalus épületváz).* 
– Lemezművek. 
– Pillérvázak monolit födémmel. 
– Toronyépületek térbeli vázszerkezetei. 
– Rúdszerkezetek. 
– Héjszerkezetek. 
– Kötélszerkezetek. 
– Ponyvaszerkezetek. 

Különleges épületszerkezetek az épület épületfizikai jellege alapján:* 
– Zöldtetők és zöldhomlokzatok. 
– Épített fűtő-hűtő-szellőztető rendszerek. 
– Nagyméretű üvegfelületek. 
– Szabályozott hőforgalmat biztosító épületszerkezetek. 

Megjegyzés: 
Az épületeket két szempont, a tartószerkezeti váz és az épületfizikai jelleg szerint cso-
portosítottuk. A csoportosítás lehetővé tette, hogy e szempontok szerint elkülönítsük a 
mindennapi és a különleges épületszerkezeteket. 
A továbbiakban a figyelmünket a tartószerkezeti jelleg szerint különleges épületekre for-
dítjuk. 
Mielőtt az egyes különleges épületszerkezetek sajátosságait ismernénk, áttekintjük a 
téralkotás és az épületszerkezetek kapcsolatát. 
Végül megemlítjük, hogy a *-gal jelölt különleges épületszerkezetek kívül esnek a jelen 
munka keretein. 
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5.  A TÉRALKOTÁS TARTÓSZERKEZETI KÉRDÉSEI 

5.1. A téralkotás és ennek tartószerkezeti feladata 

Az építészet – a térelhatároló szerkezetek szempontjából – a téralkotás művészete. A 
Föld felszínén, az ég alatt szabad a tér, ugyan a különböző geológiai formációk, a nö-
vényvilág a szabad tér érzetét kisebb-nagyobb mértékben csökkenhetik, de az már raj-
tunk, embereken múlik, hogy a szabad tér milyen korlátozását viseljük el a szabad tér-
ben. Az építészet ezen túlmegy: a szabad térből elhatárol, közrefog, elzárja annak egy 
részét: teret alkot. 
A téralkotás egyik legfontosabb feladata, hogy a teret alkotó, épületté összeállt építő-
anyagok szilárdan álljanak. A gravitációs térben ez azzal a problémával egyenértékű, 
hogy az épület a gravitáció által kitüntetett irányban ható terheket – legyen az a téral-
kotó épület önsúlya, a rá kerülő díszítőelemek önsúlya vagy a használatból adódó terhek 
– tartsa meg. 
A terhek megtartása azt tételezi fel, hogy az épületre ható terheket az épület maga köz-
vetíti a földre: az épület által közrezárt tér felé ható erőket az épület teherhordó szerke-
zetei a közrezárt tereken kívül vezeti el, illetve le. Az erő elvezetésének alapvetően há-
rom módja lehetséges: az épület tartószerkezete az erőket egy lefelé görbülő, egy víz-
szintes vagy egy felfelé görbülő felület mentén vezeti le a földre. A lefelé görbülő felület-
hez nyomó igénybevételek és kifelé mutató ferde reakcióerők, a vízszintes felülethez 
hajlító igénybevételek és függőlegesen, lefelé mutató reakcióerők, a felfelé görbülő fe-
lülethez húzó igénybevételek és befelé mutató ferde reakcióerők tartoznak. Rögtön je-
lezzük, hogy a hajlító igénybevétel felfogható egyidejű húzó és a hajlító igénybevételnek, 
magának az erőnek a levezetéséhez (hajlítási) nyíró igénybevételekre is szükség van. 
A fentiek alapján közelítően már megfogalmazhatjuk a térképzés tartószerkezeti kérdé-
sét: milyen építőanyagból lehet a három főbb erőjátéknak megfelelő épületet megépíteni 
úgy, hogy az, mármint az épület az építés során is és a felépítés után is „kellően” biz-
tonságos legyen. 
Ezt a kérdést átfogalmazhatjuk a következő kérdéssorrá, csak a témát emelve ki: 

– építőanyagok a téralkotás tartószerkezeti feladataihoz, 
– az építőanyagok szilárdsága, 
– elemi épületszerkezetek a téralkotás tartószerkezeti feladataihoz, 
– az elemi épületszerkezetek igénybevételei, 
– térlefedés és térszervezés, 
– cella- és tartószerkezet: az épület szűken vett tartószerkezeti váza, 
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– az épület szűken vett tartószerkezeti vázának az erőjátéka, 
– térlefedés és tartószerkezet: a térlefedés tartószerkezeti váza, 
– a térlefedés tartószerkezeti vázának az erőjátéka, 
– az épület szűken vett tartószerkezeti vázának és a térlefedés tartószerkezeti vázá-

nak együttdolgozása, 
– a tartószerkezet szilárdsága, merevsége és stabilitása, 
– a tartószerkezet építési technológiája, 
– építőanyag késztermékek tartószerkezetek építéséhez. 

A továbbiakban az egyes kérdéscsoportokat tekintjük át. 
 
5.2. Építőanyagok a téralkotás tartószerkezeti feladataihoz 

A tartószerkezetek készítéséhez építőanyagként az alábbi anyagfajtákat szokás hasz-
nálni: fa, kő, égetett agyag (tégla), beton, vasbeton, kovácsoltvas, öntöttvas, vas, acél. 
Előfordul alumínium, néhány más fém vagy ötvözet, mint pl. bronz, titán, krómacél, kü-
lönböző műanyagok, üveg használata is, bár ezek jelentősége nem olyan nagy, mint az 
előző csoportban említett építőanyagoké, ennek megfelelően ebben a fejezetben csak az 
első csoportbeli anyagokkal fogunk foglakozni. 
 
5.3. Az építőanyagok szilárdsága 

Az anyagaink többsége homogén és izotrop. Ez alól kivételt képez a fa és a vasbeton. A 
fa szálas, a vasbeton kompozit anyag. 
Az anyagaink többsége rugalmas: a terhelés hatására alakjukat megváltoztatják, majd a 
terhelés megszűntével visszanyerik eredeti alakjukat. Jelezzük, hogy ha az anyagok nem 
lennének rugalmasak, akkor nem lennének alkalmasak épület (de bármi más) építésére 
(sem). (Gondoljunk a fazekasok agyagára kiégetés előtti állapotban!) Megjegyezzük, 
hogy az anyagaink többsége lineárisan rugalmas vagy jó közelítéssel annak tekinthető. 
Anyagaink közül egyedül az acél mutat jelentős képlékeny-alakváltozást, az épületszer-
kezet képlékeny alakváltozása esetén tönkremenetelről beszélünk, azaz rendszeres napi 
használat esetén a képlékeny viselkedési formát nem vesszük figyelembe, legfeljebb a 
határhelyzetben számolunk vele. 
Az anyagaink többsége teherbírás szempontjából aszimmetrikus: csak nyomó igénybe-
vételek felvételére alkalmasak, húzó igénybevételekére nem. Ez alól kivétel a fa és az 
acél. 
Az anyagaink többsége rideg: maradandó alakváltozás nélkül azonnal szakadnak, illetve 
törnek. Ez alól kivételt képez a fa és az acél. A fa a szálas szerkezete miatt roncsolódva 
törik, lokálisan egy-egy szál törése ridegnek tekinthető, néhány szál korábban, néhány 
később törik, és így összességében a képlékenyhez hasonló lesz a tönkremeneteli forma, 
az acél képlékenyen megfolyik (húzás), illetve zömül (nyomás). 
Az anyagaink szilárdsági sora (zárójelben a nyomó, illetve húzó-szakító szilárdság tájé-
koztató értékét adjuk meg): 

– égetett kerámia (0,1–0,2 kN/cm2), 
– kis szilárdságú beton, fa (1,0–2,0 kN/cm2) 
– nagy szilárdságú beton, szilárd kő (3,0–5,0 kN/cm2), 
– öntöttvas (10,0 kN/cm2), 
– vas (35,0 kN/cm2), 
– szerkezeti acél (37,0 kN/cm2), 
– betonacél (35–65 kN/cm2), 
– nagy szilárdságú acél, acélhuzal (80–100 kN/cm2).  
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5.4. Elemi épületszerkezetek a téralkotás tartószerkezeti 
feladataihoz 

Elemi épületszerkezeteknek azokat az épületszerkezetek tekintjük, amelyeket az építő-
anyagainkból el tudunk készíteni, és amelyekre az épületeinket fel tudjuk bontani. A főbb 
teherhordó elemi épületszerkezeteink geometriai alakjai a következők. 

– Oszlop, pillér: függőleges helyzetű kör vagy ellipszis keresztmetszetű egyenes hen-
ger, illetve téglalap vagy valamely összetett keresztmetszetű egyenes prizma. 

– Gerenda: vízszintes tengelyű téglalap vagy valamely összetett keresztmetszetű 
egyenes prizma. 

– Egyenes tengelyű rúd: alaktartó vonalszerű szerkezet; a keresztmetszet két befog-
laló mérete azonos nagyságrendű, a rúd tengelye egyenes, amelynek a hossza 
nagyságrendben nagyobb a befoglaló méret mindegyikénél. 

– Boltöv: íves tengelyű (rendszerint falazott) rúd. 
– Ívszerkezet: íves tengelyű (rendszerint acél vagy vasbeton) rúd. 
– Körív alakú tartó: vízszintes síkban elhelyezkedő, körív tengelyű „gerenda”, azaz 

rúd. 
– Térgörbe tengelyű rúd: alaktartó vonalszerű szerkezet; a keresztmetszet két befog-

laló mérete azonos nagyságrendű, a rúd tengelye térgörbe, amelynek a hossza 
nagyságrendben nagyobb a befoglaló méret mindegyikénél. 

– Kötél: az alakját a terhelés hatására felvevő vonalszerű szerkezet; a keresztmet-
szete körként értelmezhető, a kötél hossza több nagyságrendben nagyobb a kötél 
keresztmetszetének az átmérőjénél. 

– Tárcsa: alaktartó felületszerű szerkezet; függőleges és sík középfelületű, lapos 
prizma, a középfelületen mért két befoglaló mérete azonos nagyságrendű, és mind-
egyik nagyságrendben nagyobb a tárcsa vastagságánál. 

– Lemez: alaktartó felületszerű szerkezet; vízszintes és sík középfelületű, lapos 
prizma, a középfelületen mért két befoglaló mérete azonos nagyságrendű, és mind-
egyik nagyságrendben nagyobb a lemez vastagságánál. 

– Héj: alaktartó felületszerű szerkezet; görbült középfelületű, vékony, „görbült” priz-
ma, a középfelületen mért két befoglaló mérete azonos nagyságrendű, és minde-
gyik nagyságrendben nagyobb a héj vastagságánál. 

– Ponyva: az alakját a terhelés hatására felvevő felületszerű szerkezet; görbült kö-
zépfelületű, igen vékony, „görbült” „lap”, a középfelületen mért két befoglaló mé-
rete azonos nagyságrendű, és mindegyik két-három nagyságrendben nagyobb a 
ponyva vastagságánál. 

A vonalszerű szerkezetek esetében a keresztmetszet, a felületszerű szerkezetek esetében 
a vastagság többnyire állandó, ritkán változó. Ha változó, akkor a változás „sima” (diffe-
renciálható). 
 
5.5. Az elemi épületszerkezetek igénybevételei 

Az elemi épületszerkezeteket vonalszerű és felületszerű testekként értelmeztük. Az elemi 
épületszerkezetek igénybevételeit a rudak (kötelek) és héjak (ponyvák) igénybevételei 
írják le. A rudak esetén a következő igénybevételeket különböztetünk meg: a húzó- és a 
nyomóerőket, a hajlítónyomatékot a hajlítási nyíróerővel, és a csavarónyomatékot. A 
vékony falú rudak esetén megkülönböztetjük a bimomentet is mint igénybevételt. A hé-
jak esetén az alábbi igénybevételeket különítjük el: az érintősíkba eső (megoszló) húzó-, 
nyomó- és nyíróerő, valamint a középfelületet görbítő (megoszló) hajlító- és 
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csavarónyomaték, a hajlítónyomatékhoz párosul a középfelületre merőlegesen ható 
hajlítási nyíróerő. 
Az imént megadott igénybevételek segítségével megadhatók az egyes elemi épületszer-
kezetek igénybevételei. 

– Pillér/oszlop: központosan nyomott, külpontosan nyomott. 
– Gerenda: hajlított és/vagy csavart. 
– Egyenes tengelyű rúd: húzott-nyomott és/vagy hajlított és/vagy csavart. 
– Boltöv: (a keresztmetszeti magon belül) nyomott. 
– Ívszerkezet: nyomott és/vagy hajlított. 
– Körív alakú tartó: hajlított és csavart. 
– Térgörbe tengelyű rúd: húzott-nyomott és hajlított és csavart. 
– Vékonyfalú rúd: húzott-nyomott és hajlított és csavart + bimoment. 
– Kötél: húzott. 
– Tárcsa: membránállapot: húzott-nyomott és nyírt. 
– Lemez: hajlított; hajlító- és csavarónyomaték és hajlítási nyíróerő. 
– Membrán héj: membránállapot: húzott-nyomott és nyírt. 
– Hajlított héj: membránállapot: húzott-nyomott és nyírt + hajlított állapot: hajlító- 

és csavarónyomaték és hajlítási nyíróerő. 
– Ponyva: mindkét főfeszültség húzott. 

Egy-egy elemi tartószerkezet erőjátékát meghatározza a terhelés, a támaszviszony és az, 
hogy milyen igénybevételek ébredhetnek az elemi tartószerkezet keresztmetszetében. 
Más lesz az erőjátéka egy kéttámaszú tartónak és egy többtámaszúnak, már lesz egy 
konzolosan túlnyújtott kéttámaszú tartónak és egy konzolnak, más lesz egy Gerber-
csuklós tartónak és egy folytatólagos többtámaszú tartónak. 
 
5.6. Térlefedés és térszervezés 

A cella fogalma 
Először a cella matematikai fogalmát adjuk meg rekurzívan, a dimenziószám függvényé-
ben. 
A nulladimenziós cella a pont; a határát nem értelmezzük. 
Az egydimenziós cella a szakasz, határai a szakasz végpontjai. 
A kétdimenziós cella a háromszög, határai a háromszög élei, amelyek egyúttal egydi-
menziós cellák – szakaszok. 
A háromdimenziós cella a tetraéder, határai a tetraéder oldalapjai, amelyek egyúttal két-
dimenziós cellák – háromszögek. 
Egy n-dimenziós cellát n + 1 darab (n – 1)-dimenziós cella határolja. „Fordítva”, n + 1 
darab (n – 1)-dimenziós cellánál kevesebb cella nem zár közre n-dimenziós teret. 
A cellákat „sík” (euklideszi) térben értelmeztük. Cellák „görbült” (Riemann-) terekben is 
értelmezhetők. 

Rácshálózat. A rácshálózat cellája 
Rács alatt periodikusan ismétlődő „térfogategységeket” értünk. 
A rácsokat és celláit először „sík” (euklideszi) térben értelmezzük. 
Egy egyenes vonalon egyenlő távolságra lévő pontok alkotják az egydimenziós rácsot. A 
pontok a rácspontok, két szomszédos rácspont közötti szakasz a rács cellája. 
Egy síkon két, egymást metsző párhuzamos egyenes seregen (külön-külön) egyenlő tá-
volságra lévő pontok alkotják a kétdimenziós (affin négyzethálós) rácsot. A pontok a 
rácspontok. Két-két, páronként szomszédos, egymást metsző négy egyenes metszés-
pontjában lévő rácspont közötti terület (paralelogramma) a rács cellája. 
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Egy térben három, egymást metsző párhuzamosegyenes-seregen (külön-külön) egyenlő 
távolságra lévő pontok alkotják a háromdimenziós (affin kockahálós) rácsot. A pontok a 
rácspontok. Négy-négy, páronként szomszédos és páronként egymást metsző tizenkét 
egyenes metszéspontjában lévő rácspont közötti térfogat (paralelopipedon) a rács cel-
lája. 
A rács előbbi értelmezését általánosíthatjuk úgy, hogy az egy egyenesre eső rácspontok 
távolsága nem azonos, hanem változó, a változás lehet szabályos (pl. számtani vagy 
mértani haladvány szerint), de lehet szabálytalan is. 
A rács fenti értelmezését általánosíthatjuk görbült vonalakra (görbült terekre). Ebben az 
esetben a cellákat értelmező megfogalmazásban az egyenesek helyett görbék szerepel-
nek. Ennek következtében az egyenes szakaszok ívelt szakaszokká, a síkidomok görbült 
felületidommá, a paralelopipedonok valamilyen hat görbült, négycsúcsú felületidommal 
határolt „görbült paralelopipedonná” változnak. 
Az építészetben cellák – értsd: helyiségek – megalkotásához elsősorban az egyenes és 
kör alkalmazása terjedt el. Ha két egyenessereget alkalmazunk, akkor téglalap (ritkáb-
ban paralelogramma, háromszög, illetve hatszög) alaprajzú helyiségeket alkotunk. Ha 
egy egyenes- és egy körsereget alkalmazunk, akkor körgyűrű, körcikk alaprajzú 
helyiségeket alkotunk. Az építészetben előfordul még egy-egy tetszőleges görbe 
alkalmazásának lehetősége is. Ekkor két, egymástól rendszerint állandó távolságra 
vezetett görbéből a görbékre merőleges két egyenes metszi ki a cellát. 

Egy elemi cella lefedése: konvex–sík–konkáv felület; két irány 
Az építészetben a négyzet alapú cellák hat oldalfelületéből öt rendszerint sík: a négy füg-
gőleges oldala és az alsó felülete. A hatodik, a felső felülete vagy lezárófelülete, a „fedés” 
nem feltétlen sík. 
Egy elemi cellát, a lefedés görbületét tekintve, kilencféleképpen fedhetünk le. 
Egy síkban a lefedés – azaz egy görbe – görbesége lehet konvex, sík, konkáv. A térben 
két iránya van a lefedésnek, mivel a lefedés (kétdimenziós) felülettel történik. Mindkét 
irányban a fentebb említett három-három lehetőség áll fenn, amely összesen kilenc le-
hetőséget értelmez. A kilenc lehetőségből három-három egybeesik, így lényegében hat 
esetet kell megkülönböztetni. Ezek a következők; a két iránynak megfelelő görbültséget 
gondolatjellel választjuk el: 

– konvex–konvex, 
– konvex–sík, 
– konvex–konkáv, 
– sík–sík, 
– sík–konkáv, 
– konkáv–konkáv. 

(A „szimmetrikus”, kizárt esetek a sík–konvex, a konkáv–konvex és a konkáv–sík.) 
A cellákat az egymás fölötti soroláshoz rendszerint sík–sík típusú födémmel fedjük le 
vagy olyan konvex–konvex, illetve konvex–sík típusú födémet alkalmazunk, amelyet 
felülről a járófelület képzés céljából síkba hozunk. Ez utóbbi két esetben a görbült felület 
nyílmagassága, a gyámolítószerkezetekre átadott oldalnyomó erő behatárolja egyrészt az 
épület szintmagasságát, másrészt az épület szintszámát. 

A cellák egymás mellé sorolása: egy, két, három irány 
A cellák egymás mellé sorolása alatt a tér egyrétegű, átfedés nélküli kitöltését értjük. 
Ehhez az szükséges, hogy a választott cellákkal a teret egyrétegűen, átfedés nélkül ki le-
hessen tölteni. A síkot egybevágó háromszögekkel, egybevágó, párhuzamos szemközti 
oldalú speciális négyszögekkel (paralelogrammákkal) és egybevágó, párhuzamos szem-
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közti oldalú hatszögekkel lehet kitölteni. Ebből következik, hogy a teret (a fentebb körül-
határolt tulajdonságú) háromszög, négyszög és hatszög alapú (egyenes) hasábokkal ki 
lehet tölteni. A síkot kitölthetjük körgyűrűcikkel is, bár mindig csak egy körgyűrűbe eső 
cikkek lehetnek egybevágóak. Ezért a teret körgyűrűcikk alapú (egyenes) hasábokkal is 
ki lehet tölteni. Elviekben gömbgyűrűcikkel is kitölthető a tér, bár nehezen képzelhető el 
épületként való alkalmazása. 
A cellák egyirányú sorolásaként értelmezhető két, rendszerint állandó távolságra vezetett 
görbéből, a görbékre merőleges egyenessereggel a cellák kimetszése. Rendszerint egy-
szintes cellarendszert „emelünk” rájuk. (Az építészetben ez az „eljárás” keretek, ívek 
sorba rendezésének felel meg.) 
Az egyirányú cellasor értelmezéshez hasonlóan egy síkon megadhatunk egy tetszőleges 
ponthálózatot, amelyet rácspontoknak értelmezünk, és azok által közrezárt síkidomokat 
egymás mellé sorolt síkbeli celláknak tekintjük. A csomópontokban pilléreket, a csomó-
pontok közötti (ívelt) szakaszokon falakat emelve „általánosított” térbeli cellarendszert 
hozhatunk létre. 

A cellák elválasztása és összenyitása 
Formálisan cellákat geometriai alakzatokként értelmeztünk. 
Cellák elválasztását és összenyitását a két cella közötti kétdimenziós cella – felület – el-
helyezésével, illetve eltávolításával tehetjük meg. Ez azt jelenti, hogy a cella oldalfalai 
„modellezik” az épület térelhatároló szerkezeteit. 

A cellák méreteinek megváltoztatása – zsugorítás és nyújtás 
A cellák méreteinek a megváltoztatását megvalósíthatjuk lineáris transzformációval, azaz 
megnyújtjuk vagy megrövidítjük a cellák egy-egy irányba eső méreteit. Akkor az állandó 
rácstávolságú elrendezés helyett a változó rácstávolságúhoz jutunk el. A rácshálózat ho-
mogenitása okán a rácshálózat méreteit nemcsak egy cellában, hanem azonos rendszer-
ben, minden azonos helyzetben lévő cellacsoporton azonos zsugorítást vagy nyújtást 
hajtunk végre.  

A cellák felosztása és összevonása 
A cellákat feloszthatjuk és összevonhatjuk szisztematikusan és egyedileg. 
A felosztás alatt azt értjük, hogy az éleken új csomópontokat, az új csomópontok között 
új éleket, az új élek között új határolólapokat értelmezünk. Fordítva, összevonás alatt 
kijelölt csomópontok és a kijelölt csomópontok közötti élek, és ezen élek által közrezárt 
határolólapok eltávolítását értjük. 
Amikor egy egyenesseregen minden él vagy legalábbis két egyenlő távolságra elhelyez-
kedő rácsfelület között található összes él esetében végrehajtjuk a cellák felosztását, 
illetve összevonását, úgy a cellarendszer szisztematikus felosztásáról, illetve összevoná-
sáról beszélünk. Értelemszerűen a nem szisztematikus felosztás, illetve összevonás az 
egyedi. 
 
5.7. Cella és tartószerkezet: az épület szűken vett 
tartószerkezeti váza 

A cellát geometriai formaként értelmeztünk. A cella elemei közül a cellák oldallapjai kap-
csán már utaltunk arra, hogy az, mármint a cella oldallapjai (beleértve a függőleges és 
vízszintes, azaz az alsó és felső lapokat is), térelhatároló elemként értelmezhetők – 
értelmezendők. 
A továbbiakban a cella elemeit elemi tartószerkezetként értelmezzük. 
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Egy cella elemei mint elemi tartószerkezetek 
A cella elemei a csomópontok, az élek és az oldallapok. 
A cella elemeinek tartószerkezeti elemként való értelmezését az élekkel kezdjük. 
A függőleges élek a pilléreknek (oszlopoknak) felelnek meg. 
A vízszintes élek a gerendáknak felelnek meg. 
A cella elemeinek tartószerkezeti elemként való értelmezését az oldallapokkal folytatjuk. 
A függőleges oldallapok a falaknak felelnek meg. 
A vízszintes oldallapok a födémlemezeknek felelnek meg. A továbbiakban egyszerűen 
lemezekről fogunk beszélni. 
Végzetük a cella csomópontjait értelmezzük mint tartószerkezeti elemet. 
A cella csomópontjai a rudak kapcsolati elemei (fejezetek, lábazatok, rúdszerkezeti cso-
mópontok), valamint rudak és felületszerű elemek csatlakozási pontjai, például gomba-
fejek pillérváz és lemez találkozási pontjaiban. 
A két vonalszerű tartószerkezet – oszlop és gerenda – készülhet pontszerű, vonalszerű, 
és ha nem is felületszerű, de sávszerű építőanyagból. Pontszerű építőanyagból a falazott 
pillér és boltozott boltöv (erre a térlefedéseknél visszatérünk) készülhet. Vonalszerűből 
egymás mellé sorolással és erőtani kapcsolattal. Ha az elemek átfedéssel kapcsolódnak 
egymáshoz, akkor gerinclemezes oszlopot és/vagy tartót, ha az egyes elemek közvetle-
nül nem, hanem csak távtartó elemeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, akkor rá-
csos oszlopot és/vagy tartót nyerünk. 
A két felületszerű tartószerkezet – fal és födém – készülhet pontszerű, vonalszerű és fe-
lületszerű építőanyagból. Pontszerű építőanyagból a falazott fal és boltozott födém (ezt 
később, a térlefedéseknél ismét tárgyaljuk) készülhet. Vonalszerűből egymás mellé so-
rolással vagy kétirányú tartószerkezet-seregként. Az egymás mellé sorolás lehet sűrű 
vagy hézagos. A kétirányú tartószerkezet egy-egy sereghez tartozó elemek lehetnek füg-
getlenek a másikéitól (az egyik sereg elemei rátámaszkodnak a másik sereg elemeire) 
vagy a metszéspontokban erőtanilag kapcsoltak (a két sereg elemei együttdolgoznak), 
azaz falrácsot (függőleges elemek), illetve tartórácsot (vízszintes elemek) alkotnak. A 
vonalszerű elemekből hézagos módon kialakított felületjellegű tartószerkezet esetén a 
hézagosan elhelyezkedő elemek között kialakuló, az eredetinél kisebb méretű (kétdimen-
ziós) cellák tartószerkezeti kitöltése ismét pontszerű, vonalszerű és felületszerű építő-
anyaggal végezhető el. (Az egymásba ágyazott feladat részletes tárgyalását mellőzzük.) 
Felületszerű tartószerkezet készülhet folytonos sík felülettel, egyik vagy másik irányban 
bordázva, illetve két irányba bordázva, strukturáltan. Megjegyezzük, a szerkezeti kialakí-
tást árnyalja, hogy a vonalszerű elem tömör, gerinclemezes vagy rácsos kialakítású. A 
lentebb megadott felsorolásban az imént részletezett összes esetet nem soroljuk fel. 
Ehelyett a „gerendasor/tartórács/lemez” kifejezéssel utalunk arra, hogy többféle 
tartószerkezeti megoldás választható födémek esetén. Elviekben falak esetén is, de arra 
kevésbé jellemző. A falak között a falazott és az öntött a két legelterjedtebb; 
gyakorlatilag mindkettő homogének tekinthető. (A falazott nem teljesen, a teherbírása 
függ az erő irányának a rakás irányával bezárt szögétől.) Fából (vadászház, erdészlak) 
készült gerendás vagy zsilipes eljárással vonalszerű elemekből, de ez általában nem 
jellemző a falak kialakítására. Ezért falak esetén megkülönböztető jelzőt nem 
alkalmazunk. 
Az íves cellaelemekkel a térlefedéseknél foglalkozunk. 

Az elemi cella mint tartószerkezeti rendszer 
Felsoroljuk az elemi tartószerkezetek azon kombinációt, amelyek segítségével a cella 
tartószerkezeti rendszerként értelmezhető. A megnevezések magukért beszélnek, a 
részletes leírást mellőzzük. Mivel a cella lehet közbenső, de lehet záró is, amely fölött 
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már csak a térlefedés található, ezért külön soron hozzuk ezt az esetet. Ezt rendszerint 
előre vesszük. 
 

– Négy pillér + térlefedés. 
– Négy pillér és egy tartórács/lemez. 
– Négy pillér és két gerenda + térlefedés. 
– Négy pillér és két gerenda és egy gerendasor/tartórács/lemez. 
– Négy pillér és három/négy gerenda + térlefedés. 
– Négy pillér és három/négy gerenda és egy gerendasor/tartórács/lemez. 

 

– Három pillér + térlefedés. 
– Három pillér és egy tartórács/lemez. 
– Három pillér és négy gerenda és egy (gerendasor)/tartórács/lemez. 

 

– Két pillér (átellenes)+ térlefedés. 
– Két pillér (átellenes) és négy gerenda és egy (gerendasor)/tartórács/lemez. 

 

– Egy fal + egy pillér + térlefedés. 
– Egy fal + egy pillér és egy tartórács/lemez. 
– Egy fal + egy pillér és három gerenda + térlefedés. 
– Egy fal + egy pillér és három gerenda és egy (gerendasor)/tartórács/lemez. 

 

– Egy fal + két pillér + térlefedés. 
– Egy fal + két pillér és gerendasor/tartórács/lemez. 
– Egy fal + két pillér és egy, a fallal párhuzamos gerenda + térlefedés. 
– Egy fal + két pillér és egy, a fallal párhuzamos gerenda és egy gerendasor/tartó-

rács/lemez. 
– Egy fal + két pillér és két, a falra merőleges gerenda + térlefedés. 
– Egy fal + két pillér és két, a falra merőleges gerenda és egy gerendasor/tartó-

rács/lemez. 
– Egy fal + két pillér és három gerenda + térlefedés. 
– Egy fal + két pillér és három gerenda és egy gerendasor/tartórács/lemez. 

 

– Két párhuzamos fal + térlefedés. 
– Két párhuzamos fal és egy gerendasor/tartórács/lemez. 
– Két párhuzamos fal és (egy/)két gerenda + térlefedés. 
– Két párhuzamos fal és (egy/)két gerenda és egy gerendasor/tartórács/lemez. 

 

– Két élben kapcsolódó fal + térlefedés. 
– Két élben kapcsolódó fal és egy tartórács/lemez. 
– Két élben kapcsolódó fal és két gerenda + térlefedés. 
– Két élben kapcsolódó fal és két gerenda és egy (gerendasor)/tartórács/lemez. 
– Két élben kapcsolódó fal + egy pillér + térlefedés. 
– Két élben kapcsolódó fal + egy pillér és (egy/)két gerenda + térlefedés. 
– Két élben kapcsolódó fal + egy pillér és (egy/)két gerenda és egy gerendasor/tartó-

rács/lemez. 
 

– Három fal + térlefedés. 
– Három fal és egy gerendasor/tartórács/lemez. 
– Három fal és egy gerenda + térlefedés. 
– Három fal és egy gerenda és egy gerendasor/tartórács/lemez. 

 

– Négy fal + térlefedés. 
– Négy fal és egy gerendasor/tartórács/lemez.  
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Az elemi tartószerkezetek erőtani kapcsolódása 
Az egyes elemi tartószerkezetek csatlakozásai lehetnek: 

– csuklósak, 
– merevek (nyomatékbíróak), 
– részlegesen befogottak (korlátozott nyomatékátvitel), 
– szabadok (konzolosak). 

A rudak esetén kiforrott terminológiát alkalmazzuk. Megkülönböztetjük a csuklós rúdkap-
csolatokat (a rácsos szerkezeteket) a merev rúdkapcsolatoktól (a keretszerkezetektől). 
Felületszerkezetek esetén rendszerint körülírást alkalmazunk: a lemez felfekszik a falra 
(csuklós) vagy a lemez falba befogott (merev), illetve a lemez túlnyúlik a falon (szabad 
lemezvég). A mereven kapcsolt lemezek neve lemezmű. 
A vonalszerű és a felületszerű elemek kapcsolatát is külön megadjuk: a vonalszerű ele-
mek csuklósan vagy mereven kapcsolódnak a felületszerű elemekhez. 

Elemi cellán átívelő tartószerkezet 
Az elemi cellán átívelhet mind a vonalszerű, mind a felületszerű tartószerkezetei elem. 
Ekkor a folytatólagos jelzőt alkalmazzuk. 
Folytatólagos elemi tartószerkezetek lehetnek 

– a pillérek, 
– a gerendák, 
– a falak és 
– a lemezek. 

A folytatólagos elemek esetén a nyomaték rendeződik át. 
Az elemi cellán átívelhet az elemi tartószerkezet úgy is, hogy a környezetében a cellahá-
lózatból egyes elemek hiányoznak vagy a cellahálózat kinematikailag határozatlan. Ebben 
az esetben nem a cella oldallapjának, illetve éleinek a léptékében értelmezzük a 
tartószerkezetet, hanem a cellák magassági, illetve szélességi méretében, több cellán 
átívelő hosszban. Ezeket összetett tartóknak tekintjük. Néhány példa összetett tartókra: 

– faltartók, 
– Vierendeel-tartók, 
– doboztartók, 
– merevítőmagok mint összetett tárcsaművek. 

Az elemi cellán belüli tartószerkezet „megosztásról”: nyílások és kiváltások 
Az elemi cellán belül értelmezett tartószerkezetek azok hosszát a cellák méretében „rög-
zítik”. Előfordulhat, hogy a cella méreteinél kisebb méretben szükség van a 
tartószerkezet megszakítására. Erre elsősorban nyílások kialakítása során kerülhet sor. 
Megkülönböztetjük a falakban és a födémben készített nyílásokat. 
A falakban készített nyílások fölött kiváltószerkezetet alkalmaznak. Az építési technológia 
függvényében boltozott kiváltót (falazott fal), kiváltógerendát (falazott fal), rejtett 
gerendát (vasbeton fal, pótvalás) alkalmaznak. Ha a nyílás fölzár vagy majdnem fölzár a 
mennyezetig, akkor a födémszerkezet adja egyúttal a kiváltást is. 
A födémekben készített nyílások mellett kiváltószerkezetet alkalmaznak. Az építési tech-
nológia függvényében boltozott hevedert vagy bordát (boltozott födém), kiváltógerendát 
(vasbeton födém, látszó gerenda) vagy rejtett gerendát (vasbeton födém, pótvasalás) 
alkalmaznak. Ha a födém ritkagerendás, úgy rendszerint két vagy három gerenda köze 
adja a nyílás szélességét, és a nyílás hosszát kell egy önálló födémmezővel kialakítani. 
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A cellarendszer mint az épület szűken vett tartószerkezeti váza 
Az egymás mellé és alá-fölé sorolt cellák elemi tartószerkezeteinek együttdolgozó rend-
szere alkotja az épület szűken vett tartószerkezeti vázát. Látható, hogy a korábban el-
különített tartószerkezeti vázrendszer „automatikusan” kiadódnak: falváz, vegyesváz, 
pillérváz. Azon belül a falváz csuklósan (falazott épület sík födémmel) és nyomatékbíróan 
kapcsolódó födémmel (monolit falváz monolit födémmel), csuklósan kapcsolódó fal- és 
födémelemekkel (paneles-blokkos épület). Továbbá a pillérvázakon belül pillérváz csukló-
san (szerelt pillérváz), illetve mereven kapcsolódó gerendahálózattal (síkbeli és térbeli 
keretszerkezetek), illetve folytatólagos lemezmezővel (pillérváz monolit födémmel). Az 
így magadott analízis a tartószerkezeti vázak lényegesen pontosabb elkülönítését teszi 
lehetővé. 
Az épület szűken vett tartószerkezeti vázától elkülönítve áttekintjük a térlefedés 
tartószerkezeti vázait. 

Kitérő a tartószerkezet és a cella kapcsolatára 
A fentiekben az épület egészének a tartószerkezeti vázát a cellarendszer segítségével 
értelmeztük. Rá kell mutatni arra, hogy a cella méreteinél kisebb elemi tartószerkezetek-
ből összeállított strukturált tartószerkezetek is értelmezhetők cellarendszer segítségével. 
Példaként a rácsos tartókat, a kétrétegű rácsos felületszerkezeteket, a két- és háromme-
netes kötélhálókat, rácshéjakat, Vierendeel-tartókat említjük. 
 
5.8. Az épület szűken vett tartószerkezeti vázának erőjátéka 

Az épület szűken vett tartószerkezeti vázának erőjátékát a következőkben foglalhatjuk 
össze. 
A vízszintes tartószerkezeti elemek egy cellán belüli rendszere egymásra terhelve (fia-
tartó-főtartó rendszer) vagy egymással együttdolgozva (tartórács) vagy eleve felület-
szerkezetként kialakítva (lemez) a rá ható terheket a támaszpontokban, illetve a támasz-
vonalakban függőleges erőként közvetítik a függőleges teherhordó szerkezeti elemekre. 
A függőleges teherhordó szerkezeti elemek a terheket szintenként „összegyűjtik”, és az 
alapokra továbbítják. Az alapok a terheket a talajra közvetítik. 
A vízszintes tartószerkezeti elemek a tartószerkezeti váz vízszintes síkjában merevítő 
feladatokat látnak el. A függőleges felületszerű tartószerkezeti elemek vagy pillérváz 
esetén a merevítőfalak az épület függőleges síkjaiban merevítő feladatokat látnak el. 
A folytatólagos egyirányú elemi tartószerkezetek esetén a nyomatékok „vándorolnak” a 
mezők között. A mereven kapcsolt, különböző irányú elemi tartószerkezetek esetén a 
nyomatékok „vándorolnak” a vízszintes és a függőleges tartószerkezeti elemek között, 
illetve hajlító- és csavarónyomatékok „vándorolnak” a kétirányú vízszintes és a rá merő-
leges harmadik irányú vonalszerű tartószerkezeti elemek között. 
Eltérő szerepe az erőjátékban a cellákon átívelő összetett tartószerkezeti elemeknek van. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben a rendszerben a födémeket sík kialakításúaknak, 
azaz hajlítottaknak tekintettük! Ezért az erőjáték „felosztható” vízszintes födémek és 
függőleges falak, pillérek formálisan független erőjátékára. A sík kialakításúaktól eltérő 
boltozatos födémek és térlefedések esetén a térlefedés nemcsak függőleges, hanem víz-
szintes erőt is átad, ott a két rendszer együttdolgozása összetettebb. 
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5.9. Térlefedés és tartószerkezet: a térlefedés tartószerkezeti 
váza 

A térlefedést geometriai formaként értelmezzünk. Ezen belül megkülönböztetjük a 
diszkrét és folytonos szerkezeti kialakítást. Ennek megfelelően a geometriai forma mellé 
párosítjuk a diszkrét és folytonos tartószerkezeti vázat. 

Egy pontban találkozó alkotóegyenesek: egyenes kúptető és gúlatető (sátortető) 
– Diszkrét: egy pontban egymásnak támasztott, egyenes tengelyű rudak (szarufák), 

az élekben futó rudak (élszarufák) egy pontban találkoznak, közöttük a síkba illesz-
kedő rudazat (csonka szarufák). 

– Folytonos: egy síkba kiteríthető kúpfelületű héj, illetve egymással élben csatlakozó 
tárcsák/lemezek összessége egy szinguláris ponttal. 

Egy pontban találkozó alkotógörbe: csúcsos kupolák 
– Diszkrét: egy pontban egymásnak támasztott, síkgörbe tengelyű boltövek, közöttük 

osztóbordák és közte boltmezők. 
– Folytonos: héj egy szinguláris ponttal (csúccsal), több élben egymásnak támasz-

kodó héjelemek összessége; az élek metszéspontja a csúcspont. 

Páronként egy egyenesen (a gerincben) metsző alkotóegyenesek: nyeregtető 
– Diszkrét: páronként egymásnak támasztott, egyenes tengelyű rudak (szarufák) 

sora. 
– Folytonos: két, a gerincben egymásnak támasztott tárcsa/lemez. 

Páronként egy görbében (a gerincben) metsző alkotógörbék: csónaktető 
– Diszkrét: páronként egymásnak támasztott, síkgörbe tengelyű rudak. 
– Folytonos: két, a gerincben egymásnak támasztott héj. 

Síkok metszései (manzárd, fűrészfogas, poligonális donga, poliéderes kupola) 
– Diszkrét: tört vonalú rúdszerkezetek sora (manzárd, fűrészfogas, poligonális 

donga), a síkok metszésvonalára illeszkedő hálózatú rúdszerkezetek (poliéderes 
kupola ). 

– Folytonos: az élek mentén egymásnak támasztott és erőtanilag kapcsolt tár-
csák/lemezek. 

Forgásszimmetrikus felületek: kupolák és hiperboloidák 
– Diszkrét: szabályos sokszög alapú kupolák, boltövek, osztóbordák, és köztük 

boltmezők, hiperboloidfelületre illeszkedő kétmenetű rúd- vagy kötélhálóból. 
– Folytonos: kupolák, hiperboloid héjak és ponyvák. 

Általános felületidomok (henger-, torz, transzlációs és kétszer görbült felületek) 
– Diszkrét: felületre illeszkedő egy- vagy kétrétegű rácsszerkezet, tartórács és kötél-

háló. 
– Folytonos: membrán- és hajlított héjak, ponyvák. 

 
A térlefedés tartószerkezeti vázának előbbi áttekintéséhez a következő megjegyzéseket 
fűzzük. 
Az egymásnak támasztott tartószerkezeti elemek és membránhéjak többségének alsó 
támaszpontjaiban, illetve támaszvonalaiban a támaszerőnek van vízszintes komponense. 
Ezért ezekben a szerkezetekben vagy vonóerőt felvevő szerkezeti elemet (pl. kö-
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tőgerenda, vonóvas) építenek be vagy az alapozási rendszer alkalmas a vízszintes erő 
felvételére. 
A térlefedések előbbiekben megadott szerkezetei alapvetően látható felületbe szervezett 
tartószerkezetek. Önálló tartószerkezeti egységek készülhetnek úgy is, hogy a látható 
felület alatt a bezárt térben egy-egy függőleges síkban szervezet tartószerkezet vagy a 
teljes felület alatti térben, térszerűen szervezett tartószerkezet található. A síkokban 
szervezett gyámolítószerkezetekre példa lehet egy-egy sorolt rácsszerkezet, 
kötélszerkezet vagy faltartó. A térszerűen szervezett gyámolítószerkezetre példaként a 
barokk kor napjainkban is használatos két-, három-, illetve négyoszlopos fedélszékeit 
említjük. 
 
5.10. A térlefedés tartószerkezeti vázának az erőjátéka 

Külön tárgyaljuk a síkbeli és a térbeli tartószerkezeti vázak erőjátékát. A síkbeli tartó-
szerkezeteket többnyire soroljuk (egyenes vagy körív mentén), és úgy alakítunk ki térbeli 
térlefedést. Az általánosság megsértése nélkül úgy vehető, hogy a sorolt síkbeli szerke-
zetek fő teherviselő elemei sorolás után is síkbeli szerkezetként viselkednek. Ugyanakkor 
a térlefedés kialakításához alkalmazott szelemen- és szarutípusú tartószerkezeti elemek, 
valamint az azokat merevítő andráskeresztek elemei a síkbeli szerkezetek összességét 
kismértékben térbeli érőjátékú, összetett szerkezetté változtatják. Ennek részletes vizs-
gálatától eltekintünk. 

A térlefedés síkbeli elemei 
– Nyomott szerkezetek: kitámasztóelemek, boltövek, ívek. 
– Hajlított szerkezetek: gerendák, ívek, Vierendeel-tartók. 
– Húzott szerkezetek: vonóvasak, kötelek, lehorgonyzóelemek. 
– Síkbeli rúdszerkezet: elemei húzottak és nyomottak, a formájától függően a tá-

maszreakciók függőlegesek (rácsos tartó) vagy ferdék (rácsos ívszerkezet). 
– Síkbeli kötélszerkezet, kötélfőtartó: a kötelek húzottak, a merevítésre alkalmazott 

árboc vagy „kitámasztóláb" nyomott, esetenként hajlított. 
– Síkbeli ponyvaszerkezet, síkbeli, íves, túlnyomásos ponyvatömlő: a szerkezet for-

málisan nyomott, valójában a túlnyomás alatt lévő levegő adja a nyomott „vázat”, 
magában a tömlőben kétirányú húzófeszültség ébred. 

– Alul vonal mentén megtámasztott tárcsa, nyílásokkal vagy azok nélkül: 
membránállapot, a nyílások környezetében feszültségátrendeződésekkel, 
feszültségcsúcsokkal. 

– Kéttámaszú vagy konzolos tárcsa, nyílásokkal vagy azok nélkül: faltartóként 
viselkedik: a húzott zóna keskeny, nagy feszültségértékkel, a nyomott zóna széles, 
kis feszültségértékkel. Nyílások esetén itt is feszültségátrendeződés megy végbe, és 
feszültségcsúcsok lépnek fel. 

– Kéttámaszú vagy befogott álív: nem nyomott boltozatként, hanem faltartóként vi-
selkedik. 

A térlefedés térbeli elemei 
– Nyomott bordás boltozatszerkezeteket. 
– Nyomott borda nélküli boltozatok; az alsó harmadban, felében gyűrű irányban meg-

jelenik a húzás. 
– Két irányban nyomott membránhéjak. 
– Egy irányban nyomott és egy irányban húzott membránhéjak. 
– Hajlított lemezek, tartórácsok, dobozszerkezetek, térbeli Vierendeel-tartók. 
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– Hajlított egy- és kétrétegű héjak, héjrácsok. 
– Két irányban húzott membránhéjak. 
– Húzott ponyvaszerkezetek. 
– Térbeli rúdszerkezetek: elemei húzottak és nyomottak, a formától függően a tá-

maszreakciók függőlegesek (térbeli rácsos tartókból összeállított tartórács) vagy 
ferdék (egy-, illetve kétrétegű rácsos felületszerkezet). 

– Térbeli kötélszerkezetek; két- vagy hárommenetű kötélhálók, rudakkal gyámolított 
merevítő térbeli kötélrács: a kötelek húzottak, a merevítésre alkalmazott gyámolító 
rudak, az árbocok vagy „kitámasztólábak” nyomottak, esetenként hajlítottak, a 
függesztőívek nyomottak, esetenként hajlítottak. 

 
5.11. Az épület szűken vett tartószerkezeti vázának és a 
térlefedés tartószerkezeti vázának az együttdolgozása 

A térlefedés reakcióereje egy-egy támaszpontban, illetve támaszvonal mentén lehet füg-
gőleges, és lehet ferde. Ez utóbbi esetben a térlefedés közvetíthet nyomó- vagy 
húzóerőt. 
Az épület szűken vett tartószerkezeti vázának a térlefedés által továbbított függőleges 
és/vagy ferde erőt fel kell tudnia venni, és az alapok felé továbbítani. 
Ha a térlefedés nem épülethez csatlakozik, akkor az alapozási szerkezeteknek kell a füg-
gőleges és/vagy ferde irányú erőt felvenni. 
A síkbeli szerkezet esetén a „kifelé” mutató vízszintes erők felvételére vonóvasat (vonó-
szerkezetet), támpillért vagy leterhelősúlyt alkalmazhatnak. 
A síkbeli szerkezet esetén a „befelé” mutató erő esetén „nyomóvasat”, azaz 
kitámasztórudat („kitámasztószerkezetet”), kitámasztó ferde lábat vagy 
lehorgonyzósúlyt, illetve kamrát alkalmazhatnak a vízszintes erők felvételére. 
A térbeli szerkezetek esetén többirányú síkbeli elemeket, kupola alakú felületszerkezet 
esetén pántot-hevedert alkalmazhatnak. 
A térben a térlefedés nemcsak falra, hanem egy egész cellarendszerre támaszkodhat: két 
épület közötti tér (pl. átrium) lefedése esetén a két épület mint tartószerkezeti váz 
alkalmas a térlefedés ferde irányú támaszerőinek az alapokra való levezetésére. 
 
5.12. A tartószerkezet szilárdsága, állékonysága és merevsége 

A tartószerkezetnek a cellák rendszere szerinti analízise egyúttal lehetőséget nyújt arra, 
hogy az épület tartószerkezetét olyan elemi részekre bontsuk, amelyeknek a szilárdsági, 
állékonysági és merevségi vizsgálata egyszerűen elvégezhető. Amikor a részekből össze-
állítjuk az egészet, akkor egy új jelenség lép(het) fel. Az egyes elemi tartószerkezetek 
erőjátéka nem független a szomszédos, kapcsolódó elemek erőjátékától: a rendszer egé-
sze olyan viselkedési formát (is) mutat(hat), amelyet az egymástól független viselkedést 
feltételező vizsgálati szemléletmód egyszerűen nem tartalmaz. Ezek közé tartozik az 
épület egészének a merevítése, a cellákon átívelő összetett szerkezeteknek a cella ele-
meitől eltérő erőjátéka, ennek az összetett tartószerkezetnek a „csatlakozása” a cella-
rendszer elemeihez, végezetül a térlefedések általában oldalirányú támaszerőinek a 
felvétele. 
A fentiek következménye, hogy az előzetesen analízissel nyert tartószerkezeti elemek 
erőjátékát a rendszer egészének az együttes vizsgálatával ki kell egészíteni. A kiegészí-
tés során nemcsak a szerkezet egészének a szilárdságát, hanem az állékonyságát és a 
merevségét is meg kell vizsgálni. Megjegyezzük, hogy az analízis éppen azért került elő-
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térbe, mert így kézi számítási módszerekkel lehetett összetett tartószerkezet szilárdság-
tani, állékonysági és merevségi kérdéseit tárgyalni; a karcsú tartószerkezeti elemeket 
alkalmazó, többhajós és többszintes tartószerkezeti vázak esetén szükség van a tartó-
szerkezetek globális vizsgálatára. 
Megjegyzés: A vastag falu kő- és téglaépítmények esetén a szilárdság biztosítása egyút-
tal biztosította az állékonyságot és a merevséget is. A vékonyfalu vas- és acél-, beton- és 
vasbeton, valamint a különösen vékonyfalu kötél- és ponyvaszerkezetek esetén már nem 
elégséges csak a szilárdságot vizsgálni, szükséges az állékonyság és a merevség 
vizsgálata is. 
 
5.13. A tartószerkezet építési technológiája 

Technológiai kérdések 
A technológiai kérdések alatt a különböző tartószerkezetek eltérő építéstechnológiáját 
kívánjuk bemutatni. Értelemszerűen az elveket ismertetjük, az egyes tényleges techno-
lógiai fogásokat nem. 
Faszerkezet: szerelés. 
Helyszíni monolit vasbeton szerkezet: zsaluzat készítése, vasszerelés, betonozás, kizsa-
luzás, utókezelés. 
Előregyártott vasbeton szerkezetek: szerelés. 
Különleges technológiák alkalmazása vasbeton szerkezetek esetén: lőttbeton, kúszó-csú-
szó zsaluzat, álló helyzetben betonozás és billentés, vízszintes helyzetben betonozás és 
betolás, talajon betonozás és emelés. 
Acélszerkezetek: előregyártás és szerelés. 
Különleges technológiák alkalmazása acélszerkezetek esetén: álló helyzetben szerelés és 
billentés, vízszintes helyzetben szerelés és betolás vagy beemelés vagy felállítás. 
Kötélszerkezet: szerelés. Síkban szerelés és emelés vagy görbült felületen szerelés. 
Csomópontban a kötélzet két- vagy háromirányú elemeinek a rögzítése, a tartókötelek 
megfeszítése. 
Ponyvaszerkezet: szerelés. Szabásminta készítése, a felület síkba kiteríthető elemekből 
összeállítva, a helyszínen csatlakoztatva egymáshoz az egyes sávokat. Képlékeny alak-
formálás megfeszítéssel. A kész ponyvaszerkezet megfeszítése, a vázra való ráfeszítése, 
lehorgonyzása, kikötése. 

A végállapothoz képest eltérő igénybevételek az építés során (technológia) 
Az építési során az egyes elemi épületszerkezetekben vagy az épületszerkezet egy elké-
szült részében nem a végleges állapotra jellemző igénybevételek ébredhetnek. Ezért az 
építőanyag megválasztása és a tartószerkezet kialakítása során nemcsak a végső álla-
potot, hanem az építés során kialakuló állapotot is figyelembe kell venni. Ez visszahat a 
szerkezetre és/vagy az alkalmazható anyagok körére vagy, ha az építőanyaghoz ragasz-
kodunk, akkor kihat az építés módjára. Néhány példát említünk. 
A fekvő oszlopban nem ébred igénybevétel. Az álló oszlopban központos, esetleg kül-
pontos nyomás ébred, ami kismértékű hajlítónyomatékot hoz létre. A fekvő oszlop felál-
lítása során az oszlopban hajlítónyomaték ébred. 
A fekvő helyzetben elkészített hajlított szerkezet a végleges támaszpontokra való betolás 
során a támaszpont folytonosan változik, a vége konzolossá válik, ugyanakkor általában 
konzol nélküli többtámaszú tartóként méretezzük a szerkezetet. 
A szegmensekből összeállított kupola szegmensei (közel) síkbeli, többnyire hajlított 
elemként dolgoznak emeléskor, a végső állapotban térbeli membránszerkezetként mű-
ködnek.  
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5.14. Építőanyag késztermékek a tartószerkezet építéséhez 

A tartószerkezetek rendszerének áttekintése után most a tartószerkezet építéséhez 
rendelkezésre álló építőanyag késztermékekről lesz szó. Megjegyezzük, hogy nem gyártói 
terméklistát, hanem a kereskedelemben kapható tartószerkezet késztermék-típusait ad-
juk meg. Egyúttal jelezzük, hogy egy-egy nagyobb épület esetében a tervező által meg-
álmodott tartószerkezeti elemeket célirányosan legyártják. 

Vízszintes tartószerkezeti elemek: 
– Födémgerenda, mestergerenda. 
– Födémpalló, födémpanel. 

Függőleges tartószerkezeti elemek: 
– Pillér. 
– Falblokk, falpanel. 

Rendszer: 
– Előregyártott pillérváz (kehelyalap, pillér, mestergerenda, palló, fal, erkély, attika). 
– Előregyártott falblokkok és födémpallók. 
– Előregyártott fal- és födémpanelek. 

Térlefedés: 
– Acélrudak kapcsolati végződéssel és kapcsolati csomópontok. 
– Rácsos tartók. 
– Π-panelek. 
– Előregyártott héjelemek. 
– Kötelek. 
– Árbocok. 
– Ponyvák. 
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6.  LEMEZMŰVEK 

6.1. Fogalmak 

Felületszerkezet: olyan szerkezet, amelyben kijelölhető úgy egy felületet, hogy az ezen a 
felületen mért befoglaló mérete (átmérője és másodlagos átmérője) nagyságrendben 
nagyobb a felületre merőleges irányú legnagyobb méreténél. 
Felületszerkezet bázisfelülete: a felületszerkezet kitüntetett felülete. 
Felületszerkezet vastagsága: a felületszerkezetnek a bázisfelületére merőleges mérete. 
Felületszerkezet középfelülete: az a bázisfelület, amely minden vastagságot felez. 
Felületszerkezet homlokfelülete: a bázisfelület perempontjaiban vett vastagságok, mint 
egyenes szakaszok, alkotta felület. 
Felületszerkezet alsó és felső felülete: a vastagságok alsó, illetve felső végpontjainak 
összessége. 
Lemez: vízszintes helyzetű, sík bázisfelületű felületszerkezet mint geometriai forma. A 
vízszintes helyzetű, sík bázisfelületű, a bázisfelületre merőleges erőkkel terhelt felület-
szerkezetet – mint tartószerkezetet – lemeznek vagy hajlított lemeznek nevezzük. 
Tárcsa: függőleges helyzetű, sík bázisfelületű felületszerkezet mint geometriai forma. A 
függőleges helyzetű, sík bázisfelületű, a bázisfelület síkjában ható erőkkel terhelt felület-
szerkezetet – mint tartószerkezetet – tárcsának nevezzük. 
Megjegyezzük, hogy a födémlemeznek lehet tárcsahatása, és hogy az alapvetően tárcsa-
ként működő falakban ébredhet hajlítónyomaték is. 
Lemezmű: az egymással mereven kapcsolódó lemezből összeállított, tört síkú felület-
szerkezet. A merev kapcsolódás alatt azt értjük, hogy két lemeznek a metszésvonalában 
átadódhatnak mind a membránerők, mind a hajlítónyomatékok és a hajlítási nyíróerők is. 
Megjegyzés. Egy ferde síkban elhelyezkedő lemez vagy tárcsa lemezműnek tekinthető. 
A lemezmű elemei alapján megkülönböztetünk két párhuzamos lemezhez kapcsolódó, de 
egymással közvetlenül nem érintkező lemezekből, egymással hosszanti éleik mentén il-
leszkedő lemezsávokból, valamint az egymással élei mentén illeszkedő, sokszög alakú 
lemezmezőkből álló lemezműveket. Az egymással nem érintkező lemezből álló lemezmű 
a fűrészfogalakú tető. Az egymással hosszanti éleik mentén illeszkedő lemezsávokból álló 
lemezművek a különböző konvex poligon, trapézvonal, cikcakkvonal vezérgörbéjű „hen-
ger”, illetve „kúp”. Mivel a vezérgörbe nem sima (differenciálható) görbe, hanem tört vo-
nal, ezért tettük idézőjelbe a felület megnevezését. Amennyiben a tört vonal zárt görbe 
lenne, úgy nem „henger”, illetve „kúp” palástjáról, hanem prizmatikus test és gúla pa-
lástjáról beszélnénk. A térlefedés okán egy prizmatikus test, illetve egy gúla „feléről” van 
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szó. Ezek alkotják sávos lemezműveket. A vezérgörbe típusa szerint beszélünk sokszög-
dongákról (konvex poligon), trapézlemezes lemezműről (trapézvonal), illetve redőzött 
szerkezetről (cikcakkvonal). Az egymással élei mentén illeszkedő, sokszög alakú le-
mezmezőkből álló lemezművek a poliéderes lemezművek. Amennyiben konkáv, úgy csil-
lagpoliéderről vagy redőzött szerkezetről, amennyiben konvex, úgy poliéderes kupoláról 
beszélünk. 
Fűrészfog alakú tető (fogazott tető, Shed-tető): egymással párhuzamosan elhelyezett, 
ferde helyzetű lemezek összessége, amelyet az egy síkba eső lemezvégek síkjaiban egy-
egy fogazott alakú lemez fog össze. 
Poligon vezérgörbéjű, állandó sávszélességű sávos lemezmű (hengeres sokszögdonga): 
olyan lemezmű, amelyben az egyes szomszédos lemezek középfelületei állandó széles-
ségű sávok, a lemezek középfelületei együttesen egy „fél” prizmatikus test palástját ad-
ják ki, a középfelületre merőleges metszet egy konvex poligont alkot. Általában a poligon 
csúcspontjai egy körön, ellipszisen, parabolán vagy más folytonos, „egyszerű” görbén 
helyezkednek el. 
Poligon vezérgörbéjű, változó sávszélességű sávos lemezmű (kónikus sokszögdonga): 
olyan lemezmű, amelyben az egyes szomszédos lemezek középfelületei változó széles-
ségű sávok, a lemezek középfelületei együttesen egy „fél” csonka gúla palástját adják ki, 
a középfelületre merőleges metszet egy konvex poligont ad ki. Általában a poligon csúcs-
pontjai egy körön, ellipszisen, parabolán vagy más folytonos, „egyszerű” görbén helyez-
kednek el. 
Trapézlemez vezérgörbéjű, állandó sávszélességű sávos lemezmű (párhuzamos trapéz-
lemezes lemezmű): olyan lemezmű, amelyben a sávok két párhuzamos síkba és azok 
között ferdén elhelyezkedő síkokba esnek. Minden lemezsáv középfelülete állandó széles-
ségű. A párhuzamos síkok mindegyikében lévő sávok egymással párhuzamosak és egy-
bevágóak, és egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól. A közöttük lévő sávok vál-
takozó dőlésűek, egybevágóak, kiosztásuk egyenletes. A középfelületre merőleges met-
szet szabályos trapézvonalat alkot. (A középfelületet röviden nevezhetjük szabályos, pár-
huzamos trapézfelületnek is.) 
Trapézlemez vezérgörbéjű, változó sávszélességű sávos lemezmű (összetartó trapézle-
mezes lemezmű): olyan lemezmű, amelyben a sávok két párhuzamos, illetve metsző 
síkba és azok között ferdén elhelyezkedő síkokba esnek. A lemezsávok egy csoportjának 
vagy mindegyik lemezsávnak a középfelülete változó szélességű. A párhuzamos síkok 
mindegyikében lévő sávok élei egy pontra tartanak, a sávok egybevágóak, és egyenletes 
kiosztásban helyezkednek el. A metszősíkok mindegyikében lévő sávok élei vagy 
párhuzamosak vagy egy pontra tartanak, a sávok egybevágóak, és egyenletes ki-
osztásban helyezkednek el. A közöttük lévő sávok váltakozó dőlésűek, egybevágóak, ki-
osztásuk egyenletes. Minden esetben a középfelületre merőleges metszet szabályos tra-
pézvonalat alkot. (A középfelületet röviden nevezhetjük szabályos, összetartó trapézfe-
lületnek is. A középfelület élei párhuzamos felső és alsó sík esetén két pontra, 
metszősíkok esetén, síkokként párhuzamos élek esetén egy egyenesre, síkokként 
összetartó sávok esetén egy pontra tart.) 
Cikcakk vezérgörbéjű, állandó sávszélességű sávos lemezmű (párhuzamos redőzött 
sávos lemezmű): olyan lemezmű, amelyben az egyes szomszédos lemezek középfelületei 
állandó szélességű sávok, minden lemezsáv egybevágó, az egymáshoz illeszkedők vál-
takozó dőlésűek (minden második azonos dőlésű), a középfelületre merőleges metszet 
szabályos cikcakkvonalat alkot. (A középfelületet röviden nevezhetjük szabályos, pár-
huzamos cikcakkfelületnek is.) 
Cikcakk vezérgörbéjű, változó sávszélességű sávos lemezmű (pontra tartó redőzött sávos 
lemezmű): olyan lemezmű, amelyben az egyes szomszédos lemezek középfelületei 
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változó szélességű sávok, minden lemezsáv egybevágó, az egymáshoz illeszkedőek vál-
takozó dőlésűek (minden második azonos dőlésű), a középfelületre merőleges metszet 
szabályos cikcakkvonalat alkot. (A középfelületet röviden nevezhetjük szabályos, pontra 
tartó cikcakkfelületnek is.) 
Konvex poliéderes lemezmű (poliéderes kupola): az a lemezmű, amelynek a középfelü-
lete olyan konvex poliédert alkotott, amely egy félgömböt, fél ellipszoidot, konvex, zárt 
forgástestet kívülről érint vagy a csúcspontjai az említett felületekre illeszkednek. 
Konkáv poliéderes lemezmű (poliéderes csillagkupola, redőzött poliéderes kupola): az a 
lemezmű, amelynek a középfelülete olyan konkáv poliédert alkotott, amelynek értelmez-
hető külső és belső csúcspontjai, azok értelemszerűen egy külső, illetve egy belső konkáv 
poliédert alkotnak, és amelyek csúcspontok, egy külső, illetve egy belső félgömb, fél 
ellipszoid, konvex, zárt forgástest felületére illeszkednek. 
Lemezművekkel létrehozott épületek: olyan monolit vasbeton szerkezetű épület, amely-
nek a tetőszerkezete, illetve a térlefedése lemezművel készült. 
 
6.2. Anyagok, kötések 

A lemezművek és a lemezműves épületek helyszíni monolit vasbeton szerkezetűek. 
A monolit építési technológia szerint formálisan kötésről nem beszélhetünk. A 24 órán 
belüli betonozás esetén még munkahézagról sem beszélünk, azt folytonos betonozásnak 
tekintjük. A szakaszos betonozás esetén a munkahézagon túlnyúló vasalat monolittá te-
szi a szerkezetet mind a húzó, mind a nyomó, valamint a hajlító (nyomaték és nyíróerő) 
igénybevételekkel szemben. 
 
6.3. A lemezművek erőjátéka 

A fűrészfog alakú tető (fogazott tető, Shed-tető) alapvető tartószerkezeti elemei az egy-
mással párhuzamosan elhelyezett ferde lemezek. Ezeket a lemezeket, azok ferde élei 
mentén egy-egy háromszög alakú tárcsa támasztja meg. (A megtámasztás többnyire az 
épület hosszanti falára fekszik föl.) Az egyik lemez felső és a szomszédos lemeznek az 
előbbi alatt elhelyezkedő alsó éle alkotta nyílásokban valamely tartószerkezetet (több-
nyire rácsos tartót) szokás alkalmazni. Ezért a ferde helyzetű lemez a négy peremén fel-
támaszkodik, nyomott és hajlított. (Megjegyezzük, hogy a hiperbolikus paraboloid héjak-
kal képzett fogazott tető esetén a héj önmagában teherhordó; a térlefedő szerkezet vi-
szont nem lemez-, hanem héjműves.) 
A poligon vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezmű (hengeres, il-
letve kónikus sokszögdonga) formálisan úgy viselkedik mint egy donga, alapvetően 
nyomott szerkezet, a terheket a donga tengelyével párhuzamos vállakra ferde irányú 
nyomás formájában adja át. A lapos dongák a terhekkel összemérhető, a magas dongák 
elenyésző nagyságú oldalnyomással terhelik a támaszfelületet. A keresztmetszetnek a 
sokszög alakú kiképzés miatt a sokszögdongában mindig ébred hajlítónyomaték. A nyo-
maték nem túl nagy, függ a sokszögdonga oldalhosszának és a görbületi sugárnak az 
arányától. Az oldalnyomás fellépése miatt vagy vonószerkezetet kell alkalmazni vagy a 
sokszögdongát gyámolító falaknak képeseknek kell lenniük a vízszintes nyomóerőt fel-
venni. (Rendszerint a sokszögdonga vasbeton U alakú keretet fed le; a vasbeton U alakú 
keret az oldal irányú nyomóerő felvételére alkalmas szerkezet.) 
Trapézlemez vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezművek (párhu-
zamos, illetve összetartó trapézlemezes lemezművek) szerkezetek térlefedésként hajlított 
szerkezetként működnek. A felső és alsó síkba eső lemezsávok alkotják a felső és az alsó 
övet, a kettőt összekötő, váltakozó dőlésű lemezsávok alkotják a gerincet. 



75 

A cikcakk vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezművek (párhu-
zamos, illetve összetartó redőzött sávos lemezművek) falként központosan vagy 
külpontosan nyomott tárcsaként, térlefedésként hajlított szerkezetként működnek. A haj-
lítási igénybevételek az egyes ferde lemezsávokban ébrednek. 
Konvex poliéderes lemezmű (poliéderes kupola) a kupolához hasonlóan működik, alap-
vetően nyomott szerkezet. Gyűrűirányban felső felében nyomó, az alsó felében húzó 
igénybevételek ébrednek. A sokszögfelület miatt a nyomó-, illetve húzóerő mellett ébred 
benne hajlítónyomaték is; de ennek nagyága rendszerint elenyésző egy lemezfedésben 
ébredő nyomatékkal szemben. A lapos, szegmensszerű kupolák támaszvonalán jelentős 
kifelé mutató támaszerő ébred. A magas, félgömbszerű vagy annál is nyújtottabb kupo-
lák esetén nem vagy elenyésző nagyságú kifelé mutató támaszerő ébred. A gyűrűirányú 
húzóerők és az oldalnyomás miatt rendszerint hevederekkel vagy peremgyűrűvel fogják 
össze, illetve vonószerkezetet is alkalmazhatnak. 
A konkáv poliéderes lemezmű (poliéderes csillagkupola, redőzött poliéderes kupola) rész-
ben nyomott, részben hajlított szerkezetként viselkedik. Az, hogy melyik igénybevétel 
dominál, annak függvénye, hogy milyen mértékben tér el a konkáv „kitüremkedés” a 
konvex alaktól. 
 
6.4. Térképzések lemezművekkel 

A fűrészfog alakú tető (fogazott tető, Shed-tető) általában hosszúkás, egyhajós csarno-
kok lefedésére alkalmazott térlefedő szerkezet. 
A poligon vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezmű (hengeres, il-
letve kónikus sokszögdonga): hosszú, párhuzamos, illetve kismértékben összetartó fa-
lakkal kialakított tereket lehet lefedni. A sokszögdongák egymás mellé sorolhatók. A köz-
benső függőleges teherhordó szerkezetek lehetnek mestergerendával összefogott pillé-
rek, így a sokszögdonga alatti teret a pillérsorok tagolják. 
Trapézlemez vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezművet 
(párhuzamos, illetve összetartó trapézlemezes lemezmű) a hajlítással szemben mutatott 
kedvező teherbírás miatt különböző alaprajzú – négyzet, téglalap, trapéz, szabálytalan 
négyszög, ötszög, hatszög, kör, ellipszis – terek lefedésére alkalmazzák. Előfordul, hogy 
az egyes „hullámok” nem párhuzamosak, hanem sugarasan szétnyílók (vagy 
összetartóak). 
A cikcakk vezérgörbéjű, állandó és változó sávszélességű sávos lemezmű (párhuzamos 
és összetartó redőzött sávos lemezmű) szerkezetek egyedi falszerkezet és térlefedés 
létrehozását teszik lehetővé. A „cikcakk” jellegű vonalvezetés miatt kedvezőbb a kis-
méretű és a szabálytalan alakú terek oldalhatárolására és lefedésére alkalmazni. A redő-
zött tetőszerkezetet rendszerint nem sorolják. 
Mind a konvex, mind a konkáv poliéderes lemezmű (poliéderes kupola, illetve poliéderes 
csillagkupola) centrális helyiség lefedésére alkalmas. Előfordulhat egymással érintkező 
centrális helyiségek esetén a kapcsolódó poliéderes kupolák alkalmazása. Négyzet 
alaprajzú helységek egy-, illetve kétirányú sorolása esetén a poliéderes kupolák is sorol-
hatók. 
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6.5. Épületszerkezeti kialakítások lemezművekkel létrehozott 
épületekben 

A lemezművekkel létrehozott épületek alapozásai 
A lemezművekkel létrehozott épületek térelhatárolása monolit vasbeton felületszerke-
zettel, többnyire falakkal történik. Az alapozás elsősorban vonalszerű szerkezet. Ez lehet 
sávalap, mélyített sávlap, de lehet fejgerendával összefogott cölöpalapozás. Természete-
sen a falvázas épületek függőleges felületszerkezetei a fejgerendához kapcsolódnak. A 
lemezművekkel létrehozott épületek esetén előfordulhat lemezalap is.  

Lemezművekkel létrehozott épületek fedése 
A lemezművekkel létrehozott épületek tetőszerkezete maga a monolit vasbeton le-
mezmű. A vasbeton lemezből készült tetőszerkezet héjalását két főbb csoportra oszthat-
juk. Az egyik, hogy szaruzat lekötésével formálisan ácsszerkezetű fedést hozunk létre. 
Ekkor készülhet pikkelyes fedés, lemezes fedés, de a deszkázaton csapadékvíz elleni szi-
getelés formájában is készülhet fedés. A másik, hogy a héjalást közvetlenül a vasbeton 
lemezekre kötik le. Ez utóbbi lehet egyenes és fordított rétegrend, kiszellőztetett réteggel 
vagy a nélkül, járható vagy nemjárható felületképzéssel. A szigetelés lehet bitumen- 
vagy bádoganyagú, a hőszigetelés többnyire üveggyapot vagy kőzetgyapot alapú. 

Lemezművekkel létrehozott épületek oldalhatárolása 
A lemezművekkel létrehozott épületekben az oldalhatárolás maga a vasbeton falváz. 
Ugyanakkor az építési technológiából adódó szabad felületeket kitöltőfallal, üvegfelüle-
tekkel, függönyfalakkal határolják. 

Nyílászárók 
A lemezművekkel létrehozott épületekben a függőleges falfelületekben, legyen az monolit 
vasbeton, égetett kerámia falazat, hagyományosnak mondható nyílásokat hoznak létre 
és nyílászárókat helyezhetnek el. Az üvegszerkezetű falak esetén az acélszerkezeti váz 
adja meg a nyílás helyét; amibe hagyományosnak mondható nyílászárókat helyeznek el. 
A ferde és vízszintes felületbe felülvilágítók, illetve tetőablakok helyezhetők el. 

A lemezművekkel létrehozott épületek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A lemezművekkel létrehozott épületekben a kültér és a beltér elhatárolását alapvetően a 
vasbeton falváz, valamint a különböző vasbeton lemezműves tetőszerkezet adja. Előfor-
dulhat, hogy az építési technológiából adódó szabad felületeket kitöltőfallal, üvegfelüle-
tekkel, függönyfalakkal határolják. A vasbeton – elvben – vízzáróvá tehető, valójában 
kismértékben a vizet átengedi. A vasbeton nem jó hőszigetelő és nem jó hangszigetelő. 
Ezért a vasbeton felületszerkezeteket önálló hő-, hang- és vízszigeteléssel kell ellátni. A 
kitöltőfalak, üvegfelületek, függönyfalak elviekben rendelkeznek a szükséges hő-, hang- 
és vízszigeteléssel; ha nem, akkor mindösszesen a kitöltőfalazatot lehet kiegészítő hő-, 
hang- és vízszigeteléssel ellátni. 
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7.  PILLÉRVÁZ MONOLIT FÖDÉMMEL 

7.1. Fogalmak 

Pillér: függőleges tengelyű, rendszerint központosan, illetve külpontosan nyomott rúd. 
Pillérváz: az épületnek pillérekből kialakított függőleges teherhordó szerkezeti váza. 
Pillérvázas épület: olyan épület, amelyben a függőleges teherhordó szerkezetet a pillérek 
alkotják. 
Pillérvázas épület monolit födémmel: olyan pillérvázas épület, amelyben a közbenső és a 
zárófödémek monolit vasbeton lemezként épülnek meg. 
Tartó (tartószerkezet): olyan szilárd szerkezet, amely a rá ható terheket a támaszpontra 
adja át, és eközben sem a szerkezet egésze, sem annak valamely része a többihez vi-
szonyítva merevtestszerű mozgást nem végez. 
Szabad perem: a perem mozgását semmi sem akadályozza, semmi sem gátolja. 
Alátámasztás: a tartó pontjának eltolódását egy, két, illetve három irányban akadályozó, 
gátló szerkezet. 
Befogás: a tartó pontjának eltolódást és elfordulását akadályozó, gátló szerkezet. 
Kéttámaszú tartó: olyan tartó, amely két támaszon nyugszik. A kéttámaszú tartó rend-
szerint a tengelyére merőleges terhelést kap és hajlító igénybevétel ébred benne. Ne-
vezik hajlított tartónak is. 
Többtámaszú tartó: olyan hajlított tartó, amely több támaszon nyugszik. 
Folytatólagos többtámaszú tartó: olyan többtámaszú tartó, amely a támaszok fölött és 
között nincs megszakítva. 
Lemez: tartószerkezet, sík középfelületű felületszerkezet, alapvetően a középfelületére 
merőleges erőhatásokkal megterhelt tartószerkezet, amelyben hajlító igénybevétel éb-
red. 
Pontonként alátámasztott lemez: olyan lemez, amelynek a támaszai pontszerűek. 
Vonal mentén alátámasztott lemez: olyan lemez, amelynek a támaszai vonalszerűek. 
Befogott lemez: a lemez peremei mentén befogott lemez. 
Konzolosan kialakított lemez: olyan pontszerűen, illetve vonal mentén feltámasztott le-
mez, amelynek a peremei nem a támasz fölött, hanem attól távolabb találhatók; ott a 
lemez pereme szabad. 
Folytatólagos, pontonként alátámasztott lemez: olyan pontonként alátámasztott lemez, 
amely nincs megszakítva. 
Merevítés: a külső erő vagy kinematikai teher hatására elmozdulni, eltorzulni kívánó 
tartószerkezet helyzetének, alakjának rögzítése, állékonyságának biztosítása. 
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Merevítő elem/szerkezet: olyan másodlagos tartószerkezeti elem, amelynek teherhordó 
szerepe nincs (vagy nem jelentős), de a teherordó szerepű elemek merevítését ellátja. 
Andráskereszt: olyan merevítőelem, amely két, egymással nagyjából 90°-ot bezáró, a 
vízszintessel nagyjából 45°-os szöget bezáró, rendszerint húzásra igénybe vett rúd. 
Merevítőfal: olyan fal, amely az épületet valamely függőleges síkban merevíti. 
Merevítőmag: elsősorban akna, ritkábban egy lépcsőház olyan, egymással mereven kap-
csolódó falai, amelyek az épület merevítésében szerepet töltenek be: az egyes födémle-
mezeknek a saját síkjukban való elmozdulását (kétirányú eltolódás és a saját síkjában 
való elfordulás) gátolja. 
Vázkitöltő fal: a váz elemei – két pillér és két födém – közötti „teret” (téglalapot) kitöltő 
falazat. 
Térelhatároló fal: külteret beltértől, illetve belteret beltértől elválasztó fal. 
Függönyfal: a teherhordó épületváz elé, rendszerint az egyes födémlemezre függesztett, 
homlokzati térelhatároló fal, többnyire fém és üveg felhasználásával készül. 
Üvegfal: üveganyagú térelhatároló fal. 
Tömbalap: egy-egy pillér/oszlop terhét viselő, többnyire téglalap alaprajzú alaptest; a 
téglalap hossza nem haladja meg a szélesség három és félszeresét. 
Cölöp: a talajba lejuttatott, illetve a talajban kialakított egyenes tengelyű, függőleges, 
néha ferde helyzetű rúd. 
Cölöpcsoport: két vagy több, egymástól átmérőjük két-háromszorosára, rendszerint sza-
bályos rácshálózatban elhelyezett cölöpök csoportja. 
Kútakna: földbe ásott vagy fúrt, rendszerint több méter mély, beomlás ellen védett falú, 
kör keresztmetszetű, a talajvíz összegyűjtésére szolgáló akna. 
Kútalap: folyamatosan épített és teherbíró talajig süllyesztett, alul teherbíró beton le-
mezzel elzárt, középen soványbetonnal vagy tömörített kaviccsal kitöltött, a tetején te-
herhordó vasbeton lemezzel lezárt kútakna. 
Kútcsoport: két vagy több, egymástól átmérőjük két-háromszorosára, rendszerint sza-
bályos rácshálózatban elhelyezett kútalapok csoportja. 
Fejlemez: egy cölöpcsoportot vagy a cölöpalapozás összes cölöpjét összefogó lemez. 
Fejgerenda: egy cölöpalapozás egy egyenesbe eső összes cölöpjét összefogó gerenda. 
Tartórács: egymást keresztező tartókból álló tartószerkezet, amelyben a tartók kapcso-
lata a metszéspontokban azonos lehajlást vagy azonos lehajlást és azonos elfordulást hoz 
létre. A tartórács rendszerint a síkjára merőleges terhelésnek van kitéve; a tartórács 
egyes elemei hajlítottak és csavartak. 
Pontonként megtámasztott tartórács: olyan tartórács, amely (rendszerint minden) met-
széspontjában alá van támasztva. 
Lemezalap: két vagy több falat, pilléreket/oszlopokat alátámasztó egyetlen egy össze-
függő, rugalmasan ágyazott, hajlított, lemezszerkezetű síkalap. (Az épület alatti lemez-
alap kontúrja megegyezik az épület kontúrjával.) 
Födémemeléses építéstechnológia: a monolit födémű pillérvázas épület olyan építéstech-
nológiája, amelynek során a födémlemezek vasalását egymáson (elválasztófólia 
közbeiktatásával) szerelik és betonozzák, majd a megszilárdult födémeket 
emelőberendezésekkel emelik a helyükre, és emelés után kapcsolják össze a pillérváz 
egyes elemeivel. Megkülönböztetjük a födémeknek egyesével, csoportosan vagy az 
összeset egyszerre emelő emelési technológiát. Az első változatban a legfelső, a második 
változatban az első emelt födémcsoport legalsó, a hármadik változatban a legalsó födém 
kerül legelőször a helyére. A födémek helyükre emelése során ideiglenes merevítéseket 
alkalmaznak. A födém×lemez csomópontok kibetonozása után készülnek el a végleges 
merevítés elemei. 
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Zsaluzatsüllyesztéses építéstechnológia: a monolit födémű pillérvázas épület olyan épí-
téstechnológiája, amelynek során a födémlemezek vasalását és betonozását egy 
zsaluzatban készítik el; a zsaluzatot a legfelső szinten szerelik össze először, és 
betonozás után az alatta lévő födém helyzetéhez igazítják. Így elsőnek a legfelső (azaz 
záró) födémlemez épül meg, majd az alatta lévő, és így tovább, míg legutoljára a legalsó 
födém. A zsaluzatot emelő- („süllyesztő-”) berendezésekkel mozgatják a következő 
betonozás helyére, és a födémlemezt a betonozással egy ütemben kapcsolják össze a 
pillérváz egyes elemeivel. Az egyes födémek elkészülte után ideiglenes merevítést 
alkalmaznak; vagy az összes födém kibetonozása után készülnek el a végleges merevítés 
elemei (andráskeresztek) vagy pillérvázzal együtt épülnek meg (merevítőmag). 
Monolit építéstechnológia: minden szinten önálló zsaluzási, vasszerelési és betonozási 
munkálatok folynak, először a pillérváznak a két födém közötti elemeit, másodszor a 
födémet betonozzák ki. A teljes tartószerkezeti váz ennek a két elemi szerkezetépítési 
lépésnek a szintenkénti ismétlődésével készül el. A szintenkénti merevítőszerkezetet a 
tartóvázzal egy időben építik meg. 
 
7.2. Anyagok, kötések 

Az épület tartószerkezeti vázát acélból és/vagy betonból építik. 
Általában a pillér acél, a monolit pillérváznál vasbeton. 
Acélpillér „toldása” rendszerint hegesztett. A „toldás” teljes keresztmetszetű tompa var-
rat. Régebben szegecselt, illetve csavarozott volt a kapcsolat. Csavarozott toldás esetén, 
a pillér felületén a távtartást, illetve a födémlemez vagy a zsaluzat csúszását biztosító 
kerekek számára sima felületet biztosítanak. 
Vasbeton pillér „toldása” folytonos betonozás, illetve 24 órát meghaladó „kivárás” esetén 
munkahézag. A húzóerő átvitelét a betonacélok biztosítják. A mai betontechnológiában a 
felület előkészítésével, tapadóréteg kialakításával lehetőség van (korlátozott mértékű) 
húzófeszültség átvitelére képes „munkahézagot” is létrehozni. 
A födém – az épülettípus nevéhez rögzített módon – monolit vasbeton lemez. 
Elviekben a vasbeton lemezben munkahézag nem lehet, mivel a lemezt egy ütemben 
szokás betonozni. Amennyiben a lemez betonozása munkahézaggal készül, úgy azt több-
nyire enyhén rézsűsen, a nyomatéki nullpontokon át vezetik. 
Pillér és lemez „kötése” betonacélok, laposvas karmantyúk, ritkábban merev vasbetétek 
felhasználásával, kibetonozott csomópontként készül el. A betonba kerülő acélokat a pil-
lérhez hozzá szokás hegeszteni/csavarozni. 
 
7.3. A monolit födémmel épített pillérváz erőjátéka 

A pilléreket és födémlemezeket külön-külön szokás modellezni, majd a kettő globális 
vizsgálatához egyszerre vizsgáljuk meg őket. 
Pillérek: külpontosan nyomott, folytatólagos többtámaszú tartók. A közvetlen támaszok a 
födémlemezek. 
Födémlemezek: folytatólagos, többnyire konzolosan túlnyúló, pontonként alátámasztott 
lemezek. Megjegyezzük, hogy monolit pillérnél előfordul nyomatékkövető alsó bordázat. 
A födémlemez támasztja vízszintesen a pilléreket, a födémlemezeket függőlegesen a pil-
lérek támasztják alá. Az egész formálisan a térbeli, kilendülő keretszerkezethez hasonlít. 
A szerkezet egészének a kilendülése ellen a merevséget a merevítőfalak és/vagy 
merevítőmag(ok) biztosítják. 
Amennyiben nem merevítjük, úgy a pilléreknek és födémlemezeknek a födémlemezek 
kilendüléséből adódó hajlítónyomatéknak a felvételére is alkalmasnak kell lenniük. 
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7.4. Térképzések a monolit födémmel kialakított pillérvázas 
épületekben 

A pillérváz többnyire szabályos raszterben helyezkedik el. 
A pillérvázat merevítjük. A merevítéshez háromféle szerkezeti elemet használhatunk: 
merevítőfalat, merevítőmagot, illetve andráskereszteket. 
A merevítőfalak az egyik irányban rendszerint a „végfalak” szoktak lenni, a másik irány-
ban két-két pillér közötti felületet szokás merevítőfallal „kitölteni”. A merevítőmagot 
rendszerint lépcsőházak, liftek falazataként hozzák létre. Az épület merevítéséhez az 
andráskereszteket függőlegesen egymás alá-fölé sorolják. Tartószerkezeti szempontból a 
vázrendszer merevítését a merevítőmagok köré szervezik. 
Az épület minden szintjén oszlopcsarnokos tér jön létre. Az egyes helyiségeket vázkitöltő 
vagy térelhatároló falakkal alakítják ki. 
A pillérek raszterénél nagyobb, pillérek nélküli teret csak a pillérváz struktúrájának a 
megváltoztatásával hozhatnak létre. Erre több mód nyílik. A pillérváz eleve magában 
foglal nagyobb pillér nélküli tereket (belső udvarokat), amelyek például átriumként 
funkcionálhatnak vagy egyes pilléreket elhagynak a felső(bb) szinte(ke)n, és az így 
kialakult teret önálló fedéssel látják el, a továbbiakat az egyes szinteken a pilléreket 
kiváltják. Ez utóbbi nincs összhangban az építés technológiájával: födémemeléses és 
zsaluzatsüllyesztéses rendszerben utólag kell a kiváltószerkezeteket beépíteni, és a 
„szükségtelenné váló” pilléreket „kivágni”; a monolit építéstechnológia elvben lehetősé-
get ad a pillérek kiváltására. 
 
7.5. Épületszerkezeti kialakítások a monolit födémmel kialakított 
pillérvázas épületekben 

Alapozások 
A pillérváz okán az alapozás vagy eleve pontjellegű alaptestekből vagy egy, a pillérek 
merev befogására képes felületjellegű alaptestből áll. A pontalapok lehetnek tömbalapok, 
cölöpök, ritkábban kutak. A tömbalap rendszerint monolit vasbeton, amelybe az egyes 
pilléreket befogják. Cölöpök esetén több kialakítási mód jöhet számításba. Egyedi 
cölöpök vagy (kisszámú) cölöpből álló cölöpcsoportok fejlemezzel, cölöpök fejgerendákból 
tartóráccsal vagy az összes cölöpöt összefogó fejlemezzel, illetve cölöpcsoportok 
fejlemezzel, amelyet fejgerendákból álló tartórács köti össze. Kút önmagában adhatja 
pillér befogását, de készülhet fejgerendákból kialakított tartóráccsal is. A felületjellegű 
alapként lemezalapot vagy gerendarácsot alkalmazhatnak. Az épület építhető 
dobozalappal: a pinceszint vagy alápincézetlen épületben a földszint monolit vasbeton 
szerkezetként épül meg. 

Tartószerkezeti csomópont 
A monolit födémű pillérvázas épületben tartószerkezeti csomópontként a födém és a pil-
lér kapcsolatát, a merevítő andráskeresztek, falak és magok kapcsolódását a pillérekhez 
és a födémekhez tartjuk számon. 
Mivel a födém monolit beton, ezért a kapcsolatot alapvetően a bebetonozott acélszerke-
zeti elemek adják. Ez lehet betonacél, laposvas karmantyú vagy elvétve merev vasbetét. 
Az andráskereszt többnyire acélból készül, így a pillérhez rendszerint hegesztve vagy 
csavarozva kapcsolódik. A merevítőfalak és -magok, valamint a födémek kapcsolata mo-
nolit vasbeton, a két felületszerkezet között átvezetett „sarokvasakkal”. 
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Kültéri és beltéri elhatárolások 
A tartószerkezeti váz – strukturálisan – pillérekre felfűzött lemezek. Úgy is tekinthetjük, 
hogy a teret vízszintesen „felszeleteltük”. Az egyes „rétegeket” kell egyrészt bezárni, 
másrészt tovább osztani, hogy zárt tereket kapjunk. 
A kültéri elhatárolás rendszerint vázkitöltő fal, amelyekbe nyílászárók kerülnek vagy füg-
gönyfal; ugyancsak nyitható nyílászárókkal. 
A beltéri elhatárolás válaszfalakkal történik. Ezek lehetnek falazottak, de többnyire sze-
reltek. Elviekben úgy is hirdetik ezeket az épületeket, hogy a belső térképzést könnyű 
átalakítani: ehhez kell a rögzített, az épület szintenkénti területéhez képes igen kis alap-
területű, függőleges tartószerkezet (pillérváz) és a könnyűszerrel megváltoztatható belső 
térelhatároló falak (szerelt falak). 
A tartószerkezeti váz nem teszi lehetővé, hogy a gépészeti vezetékeket a tartószerkezeti 
vázban, illetve a födém feltöltésében el lehessen vezetni. A gépészeti vezetékekhez ak-
nákra és födém alatti (ritkábban fölötti) terekre van szükség. A födém alatti teret ál-
mennyezettel alakítják ki. Ez rendszerint a vasbeton födémszerkezetre felfüggesztett 
változatban készül. (A födém feletti gépészeti teret álpadlóval alakítják ki.) 

A fedések 
Az épületet a legfelső, azaz a zárófödém zárja; az épületet tekinthetjük lapostetős épü-
letnek. Előfordulhat, hogy a felsőbb szinteken szintenként csökken a födém területe, 
maga a „tető” többszintű lapostető. Itt önálló fedésről nem beszélünk, hanem a lapostető 
rétegrendjéről. Sajátosságnak az tekinthető, hogy maga a zárófödém vasbeton, a felső 
síkja vízszintes. Ezért „fedésként” a lapostetőnél alkalmazott „fedések” jöhetnek szóba. 
Elkülönítjük az egyenes és fordított rétegrendet, a járható és nem járható felületet, és 
megkülönböztetjük kéthéjú (légréses) tetőt és a zöldfelületű tetőt. Értelemszerűen sajá-
tos kialakítást igényel a gépészeti térként vagy parkként, sportpályaként funkcionáló 
lapostető. 

Nyílászárók és árnyékolók 
Nagyjából tízszintes magasságig a klasszikus értelemben vett nyílászárók alkalmazhatók. 
Ennél nagyobb emeletszám esetén a nyílászárók nem nyithatók. Ekkor a szellőztetést 
épületgépészeti eszközökkel kell biztosítani. 
A kültéri elhatárolás jellegéből adódik, hogy a vázkitöltő falak esetén hagyományos nyí-
lászárók, függönyfalak esetén gyakorlatilag fém tartószerkezetű üvegfalak készülnek. Ez 
utóbbi esetében nagyjából a teljes homlokzati felület üveggel borított. Ekkor a fény a 
megszokottnál nagyobb felülten áramlik be a helyiségekbe: árnyékoló épületszerkezete-
ket kell alkalmazni. Erre részben a külső fix árnyékolókat, részben az üvegfalon belüli, 
inkább már a belsőépítészeti elemként számon tartott reluxákat, illetve függönyöket al-
kalmaznak. Az árnyékoláshoz fényvisszaverő fóliákat és fényre sötétedő üvegeket is 
alkalmazhatnak. 

A monolit födémmel kialakított pillérvázas épületek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
Hőszigetelés. Alulról az épület a teljes felületen érintkezik a talajjal. Itt a padozat réteg-
rendjébe szokás hőszigetelő réteget beépíteni. Megjegyezzük, hogy a pontszerű alátá-
masztás miatt az alaptest alatt hőszigetelés nem készíthető, ott „hőhidas” a rendszer. A 
tömbalap esetén elképzelhető, hogy annak oldalát hőszigeteléssel látják el, de sem a 
kút-, sem a cölöpalap esetén nem reális elvárás, hogy az alaptest önmagában hőszigetelt 
legyen. Lemezalap esetén a terhelés nagyobb felületen oszlik meg, nem zárható ki, hogy 
egyes területeken a hőszigetelés az alaptest alá kerülhet, bár közvetlenül a pillérek alatt 
a nagy alakváltozásra képes hőszigetelés alkalmazása nem a legszerencsésebbnek 
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mondható műszaki megoldás. Reálisabb alternatíva, hogy a hőszigetelés a lemezalap fölé 
kerül. Ekkor – értelemszerűen – a pillér alkotja a „hőhidat”, de a legalsó szinten lévő pil-
léreken alkalmazott hőszigetelés jelentősen lassíthatja a hőátadás sebességét, azaz je-
lentősen csökkenti a hővesztességet. A homlokzati falak hőszigetelése az elhatárolófal 
szerkezetének a függvénye. A falazott elhatárolófal maga lehet hőszigetelt, de kaphat 
önálló hőszigetelő réteget. Üvegszerkezet esetén korábban hőszigetelésre kevésbé al-
kalmas változatokat alkalmaztak, például egyrétegű üveget vagy egymásba fordított 
idomüvegeket; az üvegfal mögött folyosót alakítottak ki, amelyet nyáron szellőztettek, 
télen fűtöttek. Üvegszerkezet esetén ma már hőszigetelt üvegszerkezetet alkalmaznak, 
amelynek a hőszigetelő képessége, ha nem is éri el a hőszigetelt falazat hőszigetelő ké-
pességét, de jelentős mértékben korlátozza hőátadást. A nagy üvegfelület télen a napsu-
garakat átengedi, a nyáron alkalmazott árnyékolók a felmelegedés mértékét korlátozzák. 
Mindemellett mesterséges szellőztetésre és fűtésre is szükség van. A hőszigetelést a tető 
felől is biztosítani kell: az építéstechnológiából adódik, hogy az épület teteje lapostető. 
Egy zárófödém felől az épület hőszigetelése hagyományos módon (fektetett hőszigetelés) 
biztosítható. Megjegyezzük, hogy monolit födémű pillérvázas épületnél az épület széles-
sége (rendszerint meghaladja a 20 m-t) a hagyományos falvázas épület szélességénél 
(kb. 2×6-7 m) lényegesen nagyobb. Ezért önálló fa fedélszéket nem szokott kapni. Mi 
több, a lapostetőt mint hasznos terület használják, legyen az gépészeti tér vagy zöldtető, 
kert, esetleg sportolásra alkalmas terület. 
Hangszigetelés. A hanghatás elsősorban nagy üvegfelület esetén jelentős. A korábbi, 
egyrétegű üveghomlokzatok a hangot kevésbé szigetelték. A ma használatos hőszigetelő 
üvegszerkezetek nemcsak a hőt „szigetelik ki”, hanem a hangot is. Az épületen belül a 
hangszigetelésnek a monolit födém esetén van jelentősége: a kopogó hang elleni 
szigetelésre a födémeken szükség van. 
Vízszigetelés. Általánosságban elmondható, hogy az építéstechnológiából adódóan az 
épület vagy nincs alápincézve (födémemelési eljárás) vagy önállóan megépített, monolit 
vasbeton pince készül. Az első esetben talajnedvesség elleni, a második esetben talajvíz-
nyomás elleni szigetelés (is) készülhet. A lapostető – mint az épület lezárása felülről – 
szükségessé teszi a tetőnek csapadékvíz elleni szigeteléssel való ellátását. Hasznosítatlan 
zárófödém-felület esetén nem járható, hasznosított zárófödém-felület esetén járható, 
azaz szilárd burkolattal ellátott víz elleni szigetelést alkalmaznak. 

A monolit födémmel kialakított pillérvázas épületen belüli közlekedésről 
Az építési technológiából adódik, hogy függőleges áttörésekre – négy pillér által közrezárt 
térben – aknaszerűen van mód. A tartószerkezeti váz erőjátékából adódik, hogy az épü-
letnek merevítőfalakra vagy merevítőmagokra van szüksége. Önként adódik az a gon-
dolat, hogy a függőeleges közlekedést lehetővé tevő épületszerkezetek – a lépcsők, a 
lépcsőházi falak, a liftakna falai – merevítőelemként szerepeljenek a tartószerkezeti 
rendszerben. Ennek megfelelően a monolit födémmel kialakított pillérvázas épületekben a 
lépcső és a lift egy-egy önálló, illetve egy tartószerkezeti egységként kialakított aknában 
kap helyett. 

A gépészetről 
A gépészet kapcsán az alábbi egyszerűbb megállapítások tehetők. Falazott kémény nem 
készül. A vezetékek függőleges vezetését gépészeti aknák teszik lehetővé, a vízszintes 
vezetése többnyire az álmennyezet takarásában történik. A nagyobb alapterület miatt a 
belső részek (helyiségek) természetes fényt és levegőt nem kapnak. Ezeket az épületvil-
lamosság és az épületgépészet biztosítja. 
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8.  TORONYSZERKEZETEK 

8.1. Fogalmak 

Torony: rendszerint négyzet vagy téglalap, szabályos vagy szabálytalan sokszög alapú 
egyenes hasáb, illetve kör vagy ellipszis alapú henger alakú építmény. Előfordulhat, hogy 
a torony felfelé keskenyedik (pl. Eiffel-torony) vagy, hogy a tetejét egy kiszélesedő rész 
koronázza meg (pl. a Budai vár Buzogánytornya.) A torony magassága a keresztmetsze-
tének mint síkidomnak az átmérőjénél (illetve a befoglaló méreteinél) 4–5-ször, illetve 
nagyságrendben nagyobb. 
Templomtorony: templommal egybeépített, rendszerint harangok elhelyezésére készült 
torony. 
Harangtorony: harangok felfüggesztésére alkalmas torony. A harangtorony lehet önálló 
torony, de lehet egy templom része is. 
Őrtorony: várban, várkastélyban a környező terület megfigyelésére kialakított kisebb 
méretű torony. 
Kaputorony: várban, várkastélyban kapu fölött, mellett a bejárati út megfigyelésére al-
kalmas kisebb torony. 
Lakótorony: szintenként egy-egy lakóegységként kialakított, belül egy központi lépcsővel 
ellátott, általában 5–6 szintes, középkori épülettípus. 
Öregtorony: egy vár belsejében vagy magjában, szűk ablaknyílásokkal épített lakóto-
rony, „végső” menedék. 
Hídtorony: középkori, kőből rakott hidakon épített kisméretű torony. 
A templom-, harang-, őr-, kapu-, lakó- és öregtorony falazott szerkezetű. A haragtorony, 
kiváltképpen, ha önálló építményként készült, épülhetett fából, rúdszerkezetűként. 
Kilátótorony: a természet megfigyelésére létesített torony. A torony testében lehetett 
közlekedni (kisebb tornyoknál lépcső, nagyobbaknál lépcső és lift), a tetején kitekintésre 
alkalmas szint, kilátótér épül. 
A kilátótorony épülhetett falazott szerkezetként, acélból rúdszerkezetként vagy vasbeton-
ból héj- vagy vékony falú rúdszerkezetként. 
Toronyépület (toronyház): kis alapterületű, húsznál több emeletes épület. 
A toronyépület vázas szerkezetű: a vázat vagy rudak vagy tárcsák és lemezek alkotják. 
Víztorony: egy település vízellátását biztosító toronyszerkezet; a torony törzsén egy- 
vagy többszekciós medencében tárolja a vizet. A torony törzse falazott, vasbeton pillér-
vázas, vasbeton héj vagy acélszerkezetű héj („cső”), illetve rúdszerkezet lehet. 
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Hűtőtorony: folyadékok hűtésére szolgáló berendezés falszerkezete. Rendszerint egykö-
penyű, forgásparaboloid alakú, vasbeton héjszerkezet. 
Antenna/adó torony: elektromágneses jelek (rádió, tv, telefon) továbbítása céljából léte-
sített toronyszerkezet. Vasbeton, vékony falú rúdszerkezet vagy acélrácsos „oszlop”. 
Az acélszerkezetű víztornyok és az antenna/adó tornyok jelentős részét drótkötelekkel 
horgonyozzák ki. 
Keret (keretszerkezet): egyenes tengelyű rudakból alkotott, vonalszerű, felületszerű vagy 
térbeli, sarokmerev csomópontú, általában statikailag határozatlan rúdszerkezet. 
Síkbeli keret: olyan keretszerkezet, amelynek a csomópontjai egy síkban helyezkednek 
el; a terhelés pedig a keret síkjában hat. 
Felületre illeszkedő keret: olyan keretszerkezet, amelynek a csomópontjai egy függőleges 
alkotójú hengerfelületre illeszkednek; a terhelés pedig a keret alkotójának az irányával 
párhuzamos. 
Tartórács: egymást keresztező egyenes vagy konkáv, lapos ívű tartókból álló tartószer-
kezet, amelyben a tartók kapcsolata a metszéspontokban azonos lehajlást vagy azonos 
lehajlást és azonos elfordulást hoz létre. A tartórács rendszerint függőleges terhelésnek 
van kitéve. 
Síkbeli tartórács: olyan tartórács, amelynek tartói egy síkban helyezkednek el, a terhelés 
e síkra merőlegesen hat. 
Felületre illeszkedő tartórács: olyan tartórács, amelynek tartói egy lapos felületre illesz-
kednek, és vízszintes érintősíkjára merőleges terhelés hat rá. 
Térbeli keret: olyan keretszerkezet, amelynek a csomópontjai térben – tehát nem egy 
síkban, sőt nem is egy felületen – helyezkednek el. 
Térbeli keretként kialakított pillérvázas épület: olyan pillérvázas épület, amelynek a pil-
lérvázát a szintenkénti mestergerendákkal térbeli keretté alakítják át. 
Merevítés: külső erő vagy kinematikai teher hatására elmozdulni, eltorzulni kívánó tartó-
szerkezet helyzetének, alakjának rögzítése, állékonyságának biztosítása. 
Merevítő elem/szerkezet: olyan másodlagos tartószerkezeti elem, amelynek teherhordó 
szerepe nincs (vagy nem jelentős), de a teherordó szerepű elemek merevítését ellátja. 
Andráskereszt: olyan elemi merevítőszerkezet, amely a keret egy egységben a két-két 
átellenes csomópontot merevíti ki egymástól. 
Merevítőfal: az épületet valamely függőleges síkban merevítőfal. 
Merevítőmag: egy akna vagy egy lépcsőház olyan, egymással mereven kapcsolódó falai, 
amelyek az épület merevítésében szerepet töltenek be: kizárják a keretek vízszintes 
irányú eltolódásait, illetve a függőleges tengely körüli elcsavarodást. 
Kihorgonyzás: karcsú oszlopszerkezet rögzítése kötélszerkezettel. A kihorgonyzás rend-
szerint három irányban, és az oszlop magasságának a függvényében egy, két vagy több 
sorban készül. 
 
8.2. Anyagok, kötések 

Az épület tartószerkezeti vázát acélból és/vagy betonból építik. 
Keretvázas toronyépületekben a pillér, valamint a pillérvázat térbeli keretté alakító 
gerendázat acél. Az acél mestergerendázaton nyugodhat sík vagy alulbordás monolit 
vasbeton lemez, illetve acél főtartó-fióktartó gerendázaton monolit sík vasbeton lemez. 
Falvazás toronyépületek esetében mind a fal, mind a födém anyaga egyaránt vasbeton. 
Az acélszerkezetű elemek – pillérek, gerendák – kapcsolata (figyelembe véve a korábbi 
korok műszaki megoldásait is) a szegecselés, a csavarozás és a hegesztés. (Az első már 
csak meglévő épületben található kötési forma, javításuk, felújításuk esetén a szegecse-
ket többnyire csavarra cserélik.) 
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Vasbeton szerkezet, legyen az fal, pillér vagy födém, „kötése” a „folytonos” betonozás, 
illetve 24 órát meghaladó „kivárás” esetén a munkahézag. A húzóerő átvitelét a 
betonacélok biztosítják. A mai betontechnológiában a felület előkészítésével, tapadóréteg 
kialakításával lehetőség nyílik (korlátozott mértékű) húzófeszültség átvitelére képes 
„munkahézagot” is létrehozni. 
 
8.3. A toronyszerkezet erőjátéka 

A toronyépületet úgy tekinthetjük mint egy függőleges, erősen strukturált szerkezetű 
rudat. A toronyépület alulról be van fogva a talajba. Két fő terhelésttípust érdemes ki-
emelni: a toronyépületre ható függőleges és vízszintes terheket. A függőlegeshez tartozik 
a toronyépület önsúlya és a toronyépületben lévő hasznos terhelés. A vízszintes terhek-
hez soroljuk az állandó sebességű szél nyomását és a (közel) periodikusan lökdösődő 
szél hatását. Még két jelentős hatást érdemes kiemelni: a hőhatás és földrengés. 
A toronyépület egésze a függőleges terhek alatt alul befogott és központosan nyomott 
rúdként, a vízszintes terhek alatt alul befogott hajlított rúdként modellezhető. 
A szél hatását nem túl magas építmények esetén szélnyomással és szélszívással model-
lezzük. Elsőnek arra kell a figyelmet felhívni, hogy a szél sebessége, ezzel együtt a nyo-
mása (és a szívóereje) a magassággal nő (parabolikusan). Másodiknak arra kell a figyel-
met ráirányítani, hogy mozgó levegő áramlik az épület mellett-körül. Függetlenül attól, 
hogy a szél sebessége állandó vagy (közel) periodikusan változik, az áramlás következ-
ménye lehet, hogy örvények válnak le a toronyépületről. Az örvények hol az épület jobb, 
hol a bal oldalán válnak le az épületről. A leválás az épületre nézve egy lökésként jelent-
kezik, azaz a leváló örvény mintegy meglöki az épületet. Ennek okán maguk a levált ör-
vények az épület mögött egy vízszintes síkban ide-oda hullámzó légmozgást hoznak 
létre, míg az épület szélirányra merőleges, keresztirányú lengésbe kezd. Megjegyezzük, 
hogy az épülettől eltávolodó örvények egy sajátos örvényutat alkotnak Ezt nevezik Kár-
mán-féle örvényútnak. Összefoglalva: az állandó szélnyomás, a lökdösődő szél hatására 
az épület széliránnyal megegyező irányba hajlik meg, illetve jön rezgésbe; míg a két 
szélén leváló örvényektől a szél irányát tekintve keresztirányban jön létre hajlítási 
alakváltozás, az időbeli változás miatt pedig mozgást, azaz rezgést végez. Ez utóbbit szo-
kás belengésnek nevezni. Maga a jelenség – a szél irányára merőleges rezgés kialakulása 
– a dinamikai stabilitásvesztés jelenségkörébe tartozik. 
A napi hőmérséklet-változás hatására a toronyépület – mint rúdszerkezet – nem marad 
egyenes tengelyű, hanem meggörbül: a napsütötte oldalon megnyúlnak a tartószerkezeti 
elemek, míg a nem napsütötte elemek hossza változatlan. Megjegyezzük, hogy a földfel-
színtől távolabb a hőmérséklet csökken, továbbá a hőmérséklet ingadozása is nagyobb. 
A földrengés hatását vízszintes dinamikus (kinematikai) terhelésként értelmezhetjük 
(pontosabban: modellezhetjük). Ugyan a toronyépületnek a talajjal érintkező része a 
földmozgással egyidejűleg mozog, de mivel a toronyépület magas, ezért a felső szintek – 
a tehetetlenség folytán – később mozdulnak el. Így a toronyépület nyíró–hajlító rezgésbe 
jön. 
A toronyépület tartószerkezete lehet pillérváz vagy cellás váz. Mind a rudak, mind a cellát 
alkotó lemezek és tárcsák mereven (nyomatékbíróan) kapcsolódnak egymáshoz. For-
málisan a tartószerkezetet globális és lokális teherre méretezzük: a globális terhelés alatt 
elsősorban a torony függőleges vázának a nyomását és a hajlítását, lokális terhelés alatt 
elsősorban a födémeknek a rajta lévő terhekből létrejövő hajlítását vesszük figyelembe. 
Ennek okán a függőleges tartószerkezeti elemek rendszerint külpontosan nyomottak, a 
vízszintes tartószerkezeti elemek részben a függőleges tartószerkezeti elemek egymástól 
való távolságát biztosítva kismértékben nyomottak, részben a rá ható függőleges terhek 
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miatt hajlítottak. A térbeli elrendezés miatt csavarónyomaték is ébred mind a függőleges, 
mind a vízszintes tartószerkezeti elemekben. Megjegyezzük, hogy a karcsú szerkezeti 
elemek miatt és/vagy a merevítőelemek hiányában a tartószerkezeti váz viselkedése 
nagyban hasonlít a kilendülő keretek viselkedésére. Megjegyezzük azt is, hogy a nagyobb 
belső terek kialakítása során a pilléreket „megszüntetjük”, „kiváltjuk”. Ez utóbbi alatt 
nem egyedi kiváltószerkezeteket kell gondolni, hanem egy vagy két cellamagasságú 
alszerkezetet méretezzük „lokálisan” a „hiányzó”, az „eltávolított” pillérek terheinek a 
felvételére. Értelemszerűen a nyomott pillérek helyett hajlított rácsszerkezetet (acél 
pillérvázas toronyépület), hajlított faltartók, Vierendeel-tartók sorozatát (vasbeton pillér-
vázas, illetve falvázas toronyépület) alakítunk ki.  
A szerkezet egészének a kilendülése ellen a merevséget a merevítőfalak és/vagy 
merevítőmag(ok) biztosítják. Végül megjegyezzük, hogy a torony lengését lassítandó 
csillapítószerkezetet szokás a felsőbb szint valamelyikén beépíteni. 
Az épülethatároló üvegfalban lévő üvegeknek a szél nyomását fel kell venniük. 
 
8.4. Térképzések a toronyszerkezetű épületekben 

A pillérváz, illetve a falváz elemei többnyire szabályos raszterben készülnek. Megkülön-
böztetünk centrális (fogásszimmetrikus) és hálós elrendezéseket. 
Többnyire készül merevítőfal és/vagy merevítőmag. Ezek köré szerveződik az épület. 
A toronyépület lehet állandó vagy csökkenő keresztmetszetű toronyszerkezet. A csök-
kenő keresztmetszet lehet szakaszos, mintegy „csúcsossá” téve a toronyépületet, de 
lehet nagyobb területen a vázszerkezet egyidejű elhagyásával. Ez a felsőbb szinteken 
funkcionálisan használható tereket hoz létre: többnyire sportpálya, illetve helikopter-
leszállópálya részére adhat teret. Előfordul két toronyépület összekapcsolása; ezek 
alkotják az ikertornyokat. Az ikertornyokat összekötő szerkezet további tereket foglal-
hatnak magukba. 
A toronyépületben a pillérek „kiváltásával” nagy belső terek alakíthatók ki. 
Ehhez részben eltávolítják a pillérek egy részét, részben a kialakítandó tér fölött rács-
szerkezetet (acél pillérvázas toronyépület), hajlított faltartók, Vierendeel-tartók sorozatát 
(vasbeton pillérvázas, illetve falvázas toronyépület) hoznak létre. 
 
8.5. Épületszerkezeti kialakítások toronyépületekben 

Alapozások 
Maga a toronyépület mint egy befogott, függőleges rúdszerkezet áll előttünk. A torony-
épület struktúrája miatt – a magasságához viszonyítva az alapterület befoglaló méretei 
kicsik, mi több, nagyságrendben kisebbek – a toronyépület alatt nagy teherbírású és kis 
összenyomódású talajnak (vagy inkább kőzetnek) kell lennie. Formálisan a külpontos 
nyomóerő csak nyomással is felvehető (a hajlítási igénybevétel miatt beszélhetünk kül-
pontos nyomásról), de a toronyépület stabilitása szempontjából fontosabb, hogy az 
alapozási síkon húzóerő ne lépjen föl. Ha húzóerő nem lép fel a legnagyobb külpontosság 
esetén sem, úgy elegendő a talajra helyezett alapozási szerkezet, ha mégis fellépne hú-
zóerő, úgy az alapozási szerkezetként húzásra igénybe vehető cölöpözést szokás válasz-
tani. Ennek megfelelően lemez- (nagyritkán gerendarács-) vagy cölöpalapozást válasz-
tunk. A felületalapozás esetén előfordulhat, hogy nem sík lemez, hanem görbült felületű 
(héj) alapozást alkalmaznak. Végül jelezzük, hogy az alapozási szerkezet rendszerint 
túlnyúlik a toronyépület kontúrján. Ez jelentősen növeli a felborulás elleni biztonságot. 



87 

Megjegyezzük, hogy általában a vázas épületeknél alkalmazott alapozás elemeit és az 
alapozás elvét az előző fejezetben ismertettük. 

Tartószerkezeti csomópont 
A tartószerkezeti csomópontokhoz toronyépületben a mestergerenda és a pillér kapcso-
latát, a merevítőfalak, -magok és andráskeresztek kapcsolódását a pillérekhez és födé-
mekhez soroljuk. 
Mivel a födém az egyes járószintek tartószerkezeti vázán (ez többnyire egy tartórács) 
készül el, ezért a tartószerkezeti váz szempontjából független kialakítású lehet. Födém-
szerkezetnek hagyományos monolit vasbetont, trapézlemezes bennmaradó zsaluzatban 
készített monolit vasbetont vagy acélból gerendák fölött vezetett ortotrop lemezt 
választunk. (Megjegyezzük, hogy a múlt század 20–30-as éveiben kidolgoztak gerendák 
közé elhelyezhető béléstesttel kialakított födémrendszereket is.) A vasbeton födémet a 
keretvázhoz bekötőkarmokkal, az acélfödémet a keretvázhoz csavarozással vagy 
hegesztéssel kapcsolják. Hasonló mondható el a merevítőszerkezeti elemek (acél 
andráskereszt vagy monolit vasbeton merevítőfal, illetve -mag) és a toronyépület 
tartószerkezeti váza közötti kapcsolatról. 

Kültéri és beltéri elhatárolások 
A térbeli keret megépítését követően egy térbeli cellarendszert kell „felöltöztetni”. A fel-
adat kettős: elhatárolni a kültértől a belteret, és a belteret felosztani belső helyiségekre. 
A kültéri elhatárolás lehet vázkitöltő fal, amelyekbe fix „nyílászárók” kerülnek; függöny-
fal, ugyancsak fix „nyílászárókkal”. Megjegyezzük, hogy a kültéri elhatárolás jobban ki 
van téve az időjárásnak: a szél erőteljesebb, a hőmérséklet alacsonyabb, de a napsugár-
zás felhevíti a felületet, a csapadék veri a felületet. És végezetül, a szokványosnak nem 
mondható (több száz méteres) magasságból semmi sem hullhat le, mert ahová a test 
lehull, ott fokozottabb mértékű kárral, illetve súlyosabb balesettel kell számolni. 
A beltéri elhatárolás válaszfalakkal történik. Ezek rendszerint szereltek. 
A tartószerkezeti váz nem teszi lehetővé, hogy a gépészeti vezetékeket a tartószerkezeti 
vázban, illetve a födém feltöltésében el lehessen vezetni. A gépészeti vezetékek 
kiépítéséhez aknákra és födém alatti (ritkábban fölötti) terekre van szükség. A födém 
alatti teret álmennyezettel alakítják ki. Ez készülhet a födémszerkezetre felfüggesztett 
változatban, de készülhet mestergerendákra szerelt segédtartós változatban. (A födém 
feletti gépészeti teret álpadlóval alakítják ki.) 
A födém rétegrendjét meghatározza, hogy vízszintes térelhatároló szerkezetként köny-
nyebbnek tekinthető acélszerkezetet vagy nehezebbnek tekinthető monolit vasbetont 
alkalmaztak. Az első esetben olyan „tömeget” kell a két, egymás fölötti helyiség közé 
beépíteni, amely elszeparálja a két teret. (Rendszerint ide is vasbeton lemez kerül.) 

A fedések 
A hagyományosnak nevezhető cserép- és palafedés nem jöhet sóba. A fedést alapvetően 
egy dolog jellemzi: a fedés minden elemét rögzíteni kell. Ennek oka egyrészt az, hogy az 
toronyépület tetejéről „leeső” anyag jelentős sebességre gyorsul fel, ezzel együtt a be-
csapódás környezetében jelentős (romboló) mechanikai hatása van. A másik, hogy a 
magasban a szél sebessége lényegesen nagyobb, mint a földfelszín közelében. Ezért a 
fedés elemei erős szélnyomásnak és szélszívásnak vannak kitéve. 
Fedésként elsősorban fém- és műanyag fedések jönnek szóba. 

Nyílászárók és árnyékolók 
A nyílászárók fixek: nem nyithatók, mi több, légmenten zárnak, hiszen egy-egy szél 
olyan „erős”, hogy a helyiségben található könnyebb testeket egyszerűen kifújja, illetve 
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kiszippantja. Továbbá a hőmérséklet alacsonyabb, azaz még nyáron is kihűtené a helyi-
séget. A szellőztetést mesterségesen kell biztosítani. 
A toronyépület homlokzati elhatárolása készülhet vázkitöltő falakból vagy fém tartószer-
kezetű üvegfalakból. Általában elmondható, hogy a toronyépületek egy jelentős részében 
a teljes homlokzati felület üveggel borított. A toronyépületben a homlokzati síkra árnyé-
kolót nem szokás elhelyezni (megváltozik a levegő áramlása az épület körül), ehelyett 
már a belsőépítészeti elemként számon tartott reluxákat, illetve függönyöket alkalmaz-
nak. 

A toronyépület hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A monolit födémmel épített pillérvázas épület kapcsán a hőszigetelésről, a hangszigete-
lésről és a vízszigetelésről mondottak elvben itt is megállják a helyüket. 

A toronyépületen belüli közlekedésről 
Azzal kell kezdeni, hogy az épületben egy falunyi vagy egy kisvárosnyi ember él, dolgo-
zik. Azaz ennyi ember mozgását kell megszervezni az épületben. 
Azzal kell folytatni, hogy számoljunk! Legyen az épület 30 emelet magas, 30 megálló a 
lifttel. Legyen egy emelet megtételéhez és az utasok cseréjéhez szükséges idő 24 s. Ez 
30 emelet esetén 720 s, azaz 12 min. Dolgozzon az épületben a 4800 ember. Ha 20 fő 
fér el egy liftben akkor vagy 240 liftre van szükség vagy 240-szer kell fordulnia. Átlago-
san 6 min-mal. (Azt már csak riasztásként írom fel, hogy 240×6 min az 24 óra!) Ebből 
(az erősen elnagyolt) számításból az következik, hogy egy toronyépület használhatóság-
nak az alapfeltétele, hogy az épületben való (függőleges) közlekedést hogyan lehet biz-
tosítani. Az egyik utat a gyorsabb, nagyobb teherbírású lift jelenti, de ez még nem elég. 
Szükség van a szintek „szervezésére”. Azaz vannak gyorsliftek, amelyet a pl. az első tíz 
emeleten nem állnak meg, csak a második tíz emeleten, illetve a harmadik tíz emeleten. 
Vannak olyan liftek, amelyek a közbenső emeletek között szolgálják a forgalmat. És ter-
mészetesen meg kell szervezni, hogy különböző szinteken a „munkakezdés” eltolt le-
gyen, hogy ne egyszerre érkezzen az épületbe és távozzon az épületből az épületben 
dolgozó összes ember. Hasonlóképpen egy falunyi ember esetén a teljes falusi (kisvárosi) 
infrastruktúrára – éttermek, élelmiszer- és ruhaboltok, mi több szórakoztatás, kórház is – 
szükség lehet. Ezt figyelembe véve már nem épületgépészetről kell beszélni, hanem egy 
falu (kisváros) teljes közüzemi hálózatáról. 

A gépészetről 
A gépészet kapcsán – hasonlóan a monolit födémű pillérvázas épületekhez – az alábbi 
egyszerűbb megállapítások tehetők: falazott kémény nem készül, és a vezetékek 
függőleges vezetését gépészeti aknák teszik lehetővé, a vízszintes vezetés többnyire az 
álmennyezet takarásában történik. 
A nagyobb alapterület, valamint a légmentesen záró nyílások miatt a belső részek (helyi-
ségek) természetes fényt és levegőt nem kapnak. Itt mesterséges fényt és szellőztetést 
szükséges biztosítani. 
Hivatkozva a fenti bekezdés végén tett megjegyzésre, vélhetően egy falusi (kisvárosi) 
település teljes közüzemi hálózatára van szükség – függőlegesen kiépítve és üzemel-
tetve. 
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9.  RÚDSZERKEZETEK 

9.1. Fogalmak 

A vonalszerkezet mint geometriai alakzat: olyan háromdimenziós test, amelyet tengellyel 
és keresztmetszettel jellemezzük. A keresztmetszet átmérője és a duális átmérője 
azonos nagyságrendűek, a két átmérő egy vagy két nagyságrendben kisebb a tengely 
hosszánál. 
A vonalszerkezet mint tartószerkezet: a tengelyre merőleges metszetben normálerőt, 
valamint két hajlítónyomatékot és két hajlítási nyíróerőt, valamint csavarónyomatékot 
értelmezünk. Az alátámasztása pontonkénti, illetve pontokban befogott. 
A rúd mint geometria alakzat: görbült tengelyű vonalszerkezet. 
A rúd mint tartószerkezet: tartószerkezetként alkalmazott rúd (mint geometriai test). 
Erőjáték szerint megkülönböztetünk húzott-nyomott, hajlított és csavart, valamint az 
összetett igénybevételű rudakat. 
A rúd kezdő- és végkeresztmetszete: a rudat a két végén határoló keresztmetszete. 
A rúd súlyvonala: a rúd keresztmetszeteinek a súlypontján áthaladó vonal. Rendszerint 
ezt tekintjük a rúd tengelyének. 
A rúd palástfelülete: a rudat határoló felületnek a rúd két végkeresztmetszetét összekötő 
része. 
A rúd keresztmetszete: a rúdnak a rúd tengelyére merőleges metszete. 
Egyenes tengelyű rúd: olyan rúd, amelynek a tengelye egyenes. 
Síkgörbe tengelyű rúd: olyan rúd, amelynek a tengelye síkgörbe. 
Térgörbe tengelyű rúd: olyan rúd, amelynek a tengelye térgörbe. 
Rúdszerkezet: rúdvégeken egymáshoz kapcsolt rudakból alkotott szilárd tartószerkezet. 
Csomópont: két vagy több rúd kapcsolódási pontja. 
Csukló: egy olyan szerkezeti elem, amely a szögek szabad megváltozását teszi lehetővé. 
Csuklós kapcsolat: olyan csomópont, amelyben a csatlakozó rudak között nyomatékátvi-
tel nem jön létre, a rudak egymással bezárt szöge szabadon változhat. 
Merev kapcsolat: olyan csomópont, amelyben a csatlakozó rudak között nyomatékátvitel 
létrejön, a rudak egymással bezárt szöge változatlan. 
Támasz (csuklós megfogás): olyan csomópont, amelynek az eltolódása gátolt. 
Befogás (merev megfogás): olyan csomópont, amelynek az elmozdulása gátolt. 
Kéttámaszú tartó: olyan tartó (rendszerint hajlított gerendára gondolunk), amely két 
pontján támaszkodik fel. 
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Többtámaszú tartó: olyan tartó (rendszerint hajlított gerendára gondolunk), amely több 
pontján támaszkodik fel. 
Konzolos (konzolosan túlnyúló) tartó: olyan tartó (rendszerint hajlított gerendára gondo-
lunk), amely a két szélső támaszpont egyikén vagy mindkettőjén túlnyúlik. 
Kéttámaszú tartók sora: egymástól független támaszokkal rendelkező, egymás után so-
rolt kéttámaszú tartók összessége. 
Nem folytatólagos többtámaszú tartó: egymással a támaszpontokban csuklósan kapcsolt, 
egymás után sorolt kéttámaszú tartók összessége. 
Folytatólagos többtámaszú tartó: olyan többtámaszú tartó, amelyben a támaszok csuk-
lója a tartó alatt helyezkedik el. 
Gerber-csuklós tartó: olyan (egyebekben folytatólagos) többtámaszú tartó, amelyben a 
mezőközben csuklók találhatók. 
Pillér/oszlop: függőleges tengelyű rúd. Rendszerint központosan vagy külpontosan nyo-
mott. 
Gerenda: vízszintes tengelyű rúd. Rendszerint hajlított. 
Mestergerenda: olyan vízszintes tengelyű rúd, amely födémet gyámolít. 
Főtartó: főfalra vagy mestergerendára támaszkodó gerenda. 
Fióktartó: a főtartóra támaszkodó gerenda. 
Peremtartó: a födém vagy a térlefedés peremén elhelyezkedő tartó. 
Boltív: nyomott, ívelt rúd. Rendszerint falazott. 
Ív (ívszerkezet): nyomott és hajlított, ívelt rúd. Rendszerint acélból vagy vasbetonból 
készítik. 
Vonóvas: nyomott ívszerkezet két támaszpontjában ébredő oldalnyomó erő felvételére 
alkalmas, húzott szerkezeti elem. 
Vonóvasas ív: olyan ívszerkezet, amely egybeépült a vonóvassal. A vonóvasat rendsze-
rint visszafüggesztik az ívre. 
Függesztőrúd: egy tartószerkezeti elemnek a fölötte elhelyezkedő másik tartószerkezeti 
elemhez való rögzítéséhez használt, húzott szerkezeti elem. 
Támasztórúd (dúc): egy rendszerint függőleges tartószerkezeti elem eldűlés ellen bizto-
sító, nyomott szerkezeti elem. 
Keret: csomópontjaiban nyomatékátvitelre alkalmas, egyenes tengelyű rudakból álló rúd-
szerkezet. Elvben a keretszerkezetben néhány csukló alkalmazása lehetséges. A rudak-
ban összetett igénybevétel ébred. 
Keretláb: a keret függőleges eleme. 
Keretgerenda: a keret vízszintes (esetleg közel vízszintes) eleme. 
Síkbeli keret: a keretet alkotó rudak egy síkban helyezkednek el, a terhelés abban a sík-
ban hat. 
Felületre illeszkedő keret: a keretet alkotó rudak csomópontjai egy függőleges alkotójú 
hengerfelületre illeszkednek. A terhelés az alkotó irányával párhuzamos. 
Térbeli keret: a keretet alkotó rudak nem egy síkban helyezkednek el, és nem illeszked-
nek egy felületre sem. 
Vierendeel-tartó: olyan keret, amelynek két párhuzamos öve és azokat merőlegesen 
összekötő oszlopai vannak; hajlított tartóként alkalmazzák. 
Hajó: két szomszédos keretláb közötti tér (a keretlábak közötti keretgerendák számától 
függetlenül). 
Emelet: két szomszédos keretgerenda közötti tér (a keretgerendák közötti keretlábak 
számától függetlenül). 
n-hajós és m-emeletes keret: (n + 1) keretlábbal és m különböző szinten elhelyezkedő 
keretgerendával rendelkező keret. 
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Rácsos tartó: olyan rúdszerkezet, amelyben az egyenes tengelyű rudak csuklósan kap-
csolódnak egymáshoz. A rudak húzottak-nyomottak. 
Síkbeli rácsos tartó: olyan rácsos tartó, amelynek csomópontjai egy (rendszerint függő-
leges) síkban helyezkednek el, a terhelés a rácsos tartó síkjában hat. 
Hengerfelületre illeszkedő rácsos tartó: olyan rácsos tartó, amelynek csomópontjai egy 
(rendszerint függőleges alkotójú) hengerfelületre illeszkednek, a terhelés a hengerfelület 
alkotójával párhuzamosan hat. 
Felületre illeszkedő, egyrétegű rácsos tartó (rácshéj): olyan rácsos tartó, amelynek cso-
mópontjai egy közel vízszintes felületre illeszkednek, és a terhek többnyire függőlegesek. 
Felületre illeszkedő, kétrétegű rácsos tartó (kétrétegű rácshéj): olyan rácsos tartó, 
amelyben két, közel vízszintes felületre illeszkedő egyrétegű rácsos tartó csomópontjait 
(csuklósan kapcsolt) rudak kötik össze, és a terhek többnyire függőlegesek. 
Térbeli rácsos tartó: olyan rácsos tartó, amelynek csomópontjai nem egy (függőleges) 
síkban helyezkednek el, és nem egy, illetve két felületre illeszkednek. 
Rácsrúd: a rácsos tartó egy elemének az általános megnevezése. 
Övrúd: a rácsos tartót felülről, illetve alulról határoló rácsrúd. 
Oszlop: a rácsos tartó övrudjait összekötő függőleges rácsrúd. 
Ferde rácsrúd: a rácsos tartó övrudjait összekötő ferde rácsrúd. 
Vakrúd: olyan rácsrúd, amelyben nem ébred igénybevétel. 
Tartórács: olyan, közel vízszintes felületre illeszkedő, kétirányú tartósereg összessége, 
amelyben a két különböző tartósereghez tartozó tartók csomópontjaiban a két tartó el-
tolódása vagy eltolódása és elfordulása egyidejűleg azonos, a tartórácsra ható terhelés 
függőleges. 
Síkbeli tartórács: olyan tartórács, amelynek csomópontjai egy (vízszintes) síkban helyez-
kednek el, és a terhelés a tartórács síkjára merőlegesen hat. 
Felületre illeszkedő tartórács (héjrács): olyan tartórács, amelynek csomópontjai egy la-
pos, közel vízszintes felületre illeszkednek. A héjrácsban az igénybevétel a hajlítás, de 
fellép benne nyomóerő is. 
Ívrács: olyan sugarasan elrendezett ívek és körkörös gyűrűk összessége, amelyben az 
egymást metsző ívek és gyűrűk csomópontjaiban a két tartó eltolódása vagy eltolódása 
és elfordulása egyidejűleg azonos, az ívrácsra ható terhelés függőleges. 
Térbeli tartórács: olyan tartórács, amelynek csomópontjai nem egy (vízszintes) síkban 
helyezkednek el, és nem egy felületre illeszkednek. Ide soroljuk a rácsos tartókból, illetve 
Vierendeel-tartókból összeállított tartórácsokat. 
 
9.2. Anyagok, kötések 

A rúdszerkezetek anyaga lehet kő-tégla-beton, vasbeton, acél és alumínium, valamint fa. 
A kő- és téglaanyagú vonalszerkezetekhez a kő- és falazott pilléreket és oszlopokat, a fa-
lazott kiváltó és boltozat peremét megtámasztó boltöveket, a boltozatok és kupolák he-
vedereit, bordáit és gyűrűit soroljuk. Megjegyezzük, hogy általában nem beszélünk kő- 
és téglaanyagú rúdszerkezetekről, bár a fentebb említett szerkezetek külön-külön 
rudaknak tekinthetők, és bizonyos esetekben – mint például egy ókori templom, boltíves 
híd – az építmény tartószerkezete minden tekintetben eleget tesz a rúdszerkezet 
definíciójának. A kőépítészetben előfordul kötés nélküli „falazás”, inkább az illesztés szót 
alkalmazzuk, ekkor rendszerint vagy a faragott kövek rendelkeznek csapolással vagy 
fémből (kovácsoltvas, vas) készítettek csapokat, illetve kapcsolóelemeket. A kő- és 
téglaépítészetben rendszerint (hidraulikus) kötőanyaggal (mész-, gipsz- és cementalapú 
habarcs) rögzítik egymáshoz a falazóelemeket. A beton (vasarmatúra nélkül) készülhet 
monolit vagy előregyártott módon. Monolit technológia esetén kötésről nem beszélünk, 
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hanem munkahézag készül. Rendszerint betartva a betonozás 24 órán belüli folyatásának 
a követelményét az egész szerkezetet monolitnak tekintjük. Amennyiben betonból 
előregyártott falazóelemeket készítnek, úgy azok kötése megegyezik a kő- és 
téglaépítészet kötéseivel. 
A vasbeton anyagú rúdszerkezetek kötése – a húzóerő átvitele okán – betonacélok átve-
zetésével történik. Előre gyártott elemek kötése során készülhet habarcságyazás (geren-
dák felfekvése), a kapcsolatban az acélarmatúra kötése (csavarással és/vagy hegesztés-
sel) és a kapcsolati hézag kibetonozásával (szerelt pillérvázas épület pillér-gerenda kap-
csolata), valamint az elemek egymáshoz csavarozása (szerelt pillérvázas épület konzolos 
gerenda kapcsolata), illetve összefeszítése (utófeszített pillérvázas épület pillér-gerenda 
kapcsolata). 
Az acélanyagú rúdszerkezetek kötése során korábban szegecselt, jelenleg a csavarozott 
és hegesztett kötéseket alkalmazzák. A kötésekre szükség lehet összetett keresztmet-
szetű szelvény kialakításánál, illetve különböző rúdszerkezeti elemek csomópontjainak a 
kialakításánál. A szegecselés nem oldható szorítókötés. A kötést a szegecs gyártása 
során képezett szegecsfej és a melegen formázott záró szegecsfej biztosítja. A kötés el-
sősorban nyírt, kerülték a homloklemezes szegecsfej kialakítást, amely húzó igénybevé-
telnek tette ki a szegecsfejeket. A csavarozás oldható szorítókötés. A csavarkapcsolat is 
elsősorban nyírt, de előszeretettel készül homloklemezes kapcsolat is. A csavar lehet 
normál, illesztő és feszített. A hegesztés nem oldható illesztőkötés. A varrat lehet tompa 
és sarok, készülhet leélezéssel és a nélkül. 
A faanyagú rúdszerkezetek kötéseit két nagyobb csoportba osztjuk. Az egyikbe a koráb-
ban, rendszerint acél kötőelemek nélkül készített ácskötéseket, a másikba az elmúlt 70–
80 esztendőben teret hódító, elsősorban fém (acél) kapcsolószereket és ragasztást al-
kalmazó mérnöki kötéseket soroljuk. Az ácskötések közé soroljuk az illesztéseket és a 
toldásokat, a csapolást, a beeresztést, a rovást és a horgolást. A kötés lényege, hogy 
egymásba illeszkedő horony-ereszték vagy csaplyuk és csapszakáll készül, amely az 
egymáshoz kapcsolódó faelemek egymáshoz képest történő elmozdulását gátolja. Az 
ácsszerkezetek kötéseiben elfogadott a szegek, nem átmenő és átmenő facsavarok, va-
lamint az ácskapocs és különböző hevederezések alkalmazása. A mérnöki kapcsolatokban 
különböző besüllyesztett fémtárcsák, rászegezőlemezek, besüllyesztett és átcsavarozott 
lemezek alkalmazása terjedt el. Alkalmazzák az átmenőcsavart és a betétfát is. A ra-
gasztás mint kötés elsősorban nem két rúdelem kapcsolatát van hivatva létrehozni, 
hanem fordítva, a ragasztással olyan hosszúságú elemet gyártanak, hogy ne kelljen az 
elemet „toldani”, hanem csak és kizárólag a csomópontokban az egyes rúdelemeket ös-
szekapcsolni. Ebben a kapcsolatban rendszerint fémlemez betéteket és csavarokat alkal-
maznak. 
 
9.3. A rúdszerkezetek erőjátéka 

A rudak keresztmetszetében ébredő igénybevételek lehetnek húzó- és nyomóerő, kétirá-
nyú hajlítónyomaték és hajlítási nyíróerő, valamint csavarónyomaték. Ha kettő vagy 
annál több igénybevétel ébred benne, akkor összetett igénybevételről beszélünk. 
Az egyenes tengelyű rúd igénybevételei egymástól függetlenül egyensúlyban lehetnek. 
Azaz négy önálló egyensúlyi igénybevételi állapotban (húzás és nyomás, a keresztmet-
szet két főtehetetlenségi inerciasíkjában egy-egy hajlítónyomaték és hajlítási nyíróerő, 
valamint a csavarás) lehet az egyenes tengelyű rúd. 
A síkgörbe tengelyű rúd igénybevételei két csoportra szeparálódnak: húzás és nyomás és 
a rúd tengelyének a síkjába eső nyomaték és hajlítási nyíróerő, ha az egyik főtehetetlen-
ségi inerciasíkja egybeesik a görbe tengelyének a síkjával, valamint a síkból kihajlító 
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nyomaték és hajlítási nyíróerő és a csavarás. Ha a főtehetlenségi inarcia síkja nem esik 
egybe a síkgörbe tengelyű rúd tengelyének a síkjával, akkor az igénybevételek sem 
szeparálódnak. 
A térgörbe tengelyű rúd igénybevételei nem szeparálódnak. 
Kéttámaszú tartóban hajlítónyomaték és hajlítási nyíróerő ébred. 
A Gerber-csuklós tartóban a csuklóban nem ébred nyomaték, azaz a Gerber-csukló nyo-
matéki nullponttá válik. 
A folytatólagos többtámaszú tartóban a nyomaték a támaszok fölött „átvándorol” a 
szomszédos mezőbe. 
Az ívekben elsősorban nyomóerő, kisebb mértékben nyomaték lép fel. 
Síkbeli rácsos tartók rúdjaiban csak húzó és nyomó igénybevétel ébred. A síkbeli rácsos 
tartó mintegy hajlított szerkezetként működik: függőleges terhelések esetén a 
reakcióerők is függőlegesek, és oldalnyomás nem lép fel; a hajlítónyomatékot az 
övekben fellépő húzó-, illetve nyomóerők adják ki. 
Felületre illeszkedő, egyrétegű rácsos szerkezet rúdjaiban (is) csak húzó és nyomó igény-
bevétel ébred. A felületre illeszkedő egyrétegű rácsos tartó mintegy nyomott boltozott 
szerkezetként működik: függőleges terhelések esetén a reakcióerők vízszintes 
komponenseket is tartalmaznak, azaz a támaszpontokban oldalnyomás lép fel. 
Síkbeli keretek rúdjaiban húzó- és nyomóerő, valamint hajlítónyomaték és hajlítási nyí-
róerő ébred. A csomópontokon a nyomaték átvándorol az egyik elemből a másikba. Az 
átvándorlás nemcsak a keretlábakról a keretlábakra, illetve a keretgerendákról a keret-
gerendákra történik, hanem a keretlábból a keretgerendába és fordítva is. A keretnek 
egy keretlábat és egy keretgerendát magába foglaló csomópontjában az egyik elem nor-
málereje a másik elem nyíróerejeként jelentkezik, és fordítva. A síkbeli kereteket többsé-
gében a reakcióerők tartalmaznak vízszintes komponenst is.  
Térbeli keretek rúdjaiban a síkbelihez képes az eltérés az, hogy egyirányú helyett kétirá-
nyú hajlítónyomaték és hajlítási nyíróerő, valamint csavarónyomaték is fellép. A csomó-
pontokon az igénybevételek átvándorlási formája kiterjed a hajlítónyomaték és a csa-
varónyomaték közötti váltásra is. A térbeli kereteket többségében is a reakcióerők tar-
talmaznak vízszintes komponenst is. 
A tartórácsok elemei hajlított és csavart gerendák; ennek megfelelően függőleges terhe-
lések esetén a reakcióerők is függőlegesek, és oldalnyomás nem lép fel. 
Felületre illeszkedő tartórácsban elsősorban hajlító igénybevétel ébred. A hajlítás mellett 
nyomóerő is fellép. Ennek folyományaképpen a támaszokban a támaszerők vízszintes 
komponenseket is tartalmaznak. 
Az ívrácsban elsősorban nyomóerő lép fel, emellett kismértékű hajlítási igénybevétel is 
ébred benne. Az ívek miatt a támaszokban a támaszerők vízszintes komponenseket is 
tartalmaznak. 
 
9.4. Térképzés rúdszerkezetekkel 

Egy-, két-, illetve többrétegű, görbére illeszkedő rúdszerkezetek 
Egy rúdelem – értelemszerűen – nem képes egy teret lefedni. Ehhez egy-egy vonalszerű 
elemet több más vonalszerű elemekkel egybe kell építeni vagy felületre illeszkedő vagy 
teret kitöltő rúdszerkezetté kell „szervezni”, illetve a vonalszerű, a felületszerű, illetve a 
térszerű rúdszerkezeti elemeket egymás mellé kell sorolni. 
Egyrétegű vonalszerű tartószerkezet: egyrétegű {tömör, gerinclemezes} {egyenesre, 
körívre, tetszőleges görbére} illeszkedő rúdszerkezet. Fogalmilag idetartoznak az oszlo-
pok, pillérek, gerendák, boltövek, ívek, és a ritkábban alkalmazott {síkgörbe- és 
térgörbe-tengelyű} rudak. 
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Kétrétegű vonalszerű tartószerkezet: kétrétegű, azaz két övvel bíró rácsos {egyenesre, 
körívre, tetszőleges görbére} illeszkedő rúdszerkezet. A csuklós kapcsolaton kívül ide kell 
sorolni a nyomatékbíró kapcsolatokat is. Ekkor rácsos szerkezetek helyett keretjellegű 
rúdszerkezeteket nyerünk. Ilyen a Vierendeel-tartó. Fogalmilag idetartoznak a kétövű 
rácsos {oszlopok, pillérek, gerendák, boltövek, ívek} és a ritkábban alkalmazott rácsos 
{síkgörbe- és térgörbe-tengelyű} rudak. Az övek illeszkedhetnek egyenesre, körívre, tet-
szőleges görbére, és az övek lehetnek párhuzamosak, állandó távolságúak, de lehetnek 
váltakozó távolságúak is. Ennek megfelelően a rácsos tartók alakja igen változatos lehet. 
Három-, négy- és többrétegű, vonalszerű tartószerkezet: többrétegű, azaz három, négy 
ritkábban több övvel bíró rácsos {egyenesre, körívre, tetszőleges görbére} illeszkedő 
rúdszerkezet. Fogalmilag idetartoznak a többövű rácsos {oszlopok, pillérek, gerendák, 
boltövek, ívek}, valamint a ritkábban alkalmazott a többövű rácsos {síkgörbe- és 
térgörbe-tengelyű} rudak. Az öveknek mint görbének a jellegére és az öveknek az 
egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozóan a kétrétegű, vonalszerű 
tartószerkezetnél tett megjegyzéshez hasonló megjegyzés tehető. 

Egy-, két-, három-, illetve többrétegű, felületre illeszkedő rúdszerkezetek 
Egyrétegű tartószerkezet: egyrétegű {tömör, gerinclemezes, rácsos} {síkra, felületre} 
illeszkedő {rácshéj, tartórács, héjrács, ívrács}. 
Két-, három-, illetve többrétegű tartószerkezet: két-, három-, illetve többrétegű {síkra, 
felületre} illeszkedő {térbeli rácshéj, tartórács, héjrács, ívrács, azaz rácsrétegek csukló-
san vagy mereven kapcsolódó merevítőrudakkal}. 
Megjegyezések: A rácsos szerkezet kialakításánál beszélhetünk cellákról, és a cella ele-
meinek a sorolásáról. A periodikusan ismétlődő rácsrudak és keretrudak esetén ez egy-
értelmű, de ferde rácsozás esetén a sorolás mellett a tükrözést is mint mozgatást, al-
kalmazni kell. Egy két-, illetve többrétegű vonalszerű vagy  felületre illeszkedő rúdszer-
kezeten belül a sorolás (az egyes elemek eltolása) rendszerint olyan kismértékű, hogy 
abban a távolságban önálló tér nem képezhető. (Magyarán a rácselemek távolsága nem 
szintmagasság vagy helyiségszélesség nagyságú.) 
A két-, illetve többrétegű vonalszerű rúdszerkezetek önmagukban felületre illeszkedő 
(tehát például síkbeli) rácsos- vagy keretszerkezeteknek minősülnek. 
A két-, illetve többrétegű felületszerű rúdszerkezetek önmagukban térbeli struktúrával 
bíró csuklós, merev vagy vegyes kapcsolódású szerkezeteknek minősülnek. 
Ami tartja a felületre illeszkedő rúdszerkezetet: pontonkénti alapok, illetve pillé-
rek/oszlopok (peremgörbére merőleges) rácsos vagy folytonos felületszerkezet vagy 
vonalszerű alapok, vonalszerű (peremgörbére illeszkedő) peremgerendák, -tartók, illetve 
(a peremgörbe függőleges vetületeként kialakított) rácsos vagy folytonos felületszerke-
zetek. 
A felületre illeszkedő rúdszerkezet egyes elemei közötti fedés tartószerkezeti rendszere: 
megegyezik a sorolt szerkezetek eseteinél megadottakkal. 
A felületre illeszkedő rúdszerkezet egyes elemei közötti távolságot, az elemek merevsé-
gét és stabilitását rendszerint a szerkezet egésze önmagában biztosítja. Kiegészítő ele-
mekként szélrácsokat, andráskereszteket, merevítőfalakat alkalmaznak. 

Térbeli rúdszerkezetek 
Térbeli rácsos rúdszerkezetek: a rudak egymáshoz kapcsolódása csuklós. Formálisan ké-
pezhető olyan térbeli rácsos rúdszerkezet, amelyben egy-egy cella egy-egy funkcióval 
rendelkező teret zár magába, de a csuklós kapcsolatok miatt minden felületi részrendszer 
vagy háromszög-rácsozású kell, hogy legyen vagy négyszögrácsozás esetén minden fe-
lületet andráskereszt-jellegű merevítéssel kell ellátni (ami miatt a rácshálózat kiosztása 
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háromszög alapúvá válik). Többszintes épületszerkezet térképzésben nem vagy igen 
ritkán alkalmazott forma. 
Térbeli keretszerkezetek: a rudak egymáshoz kapcsolódása nyomatékátvitelre alkalmas. 
Ez a térképzési forma lehetőséget ad olyan térbeli rúdszerkezet készítésére, amelyben 
egy-egy cella egy-egy funkcióval rendelkező teret zár magába. Egyik példaként a síkbeli 
sorolt keretszerkezetek összességét említjük, midőn a „szelemenek” is mereven kapcso-
lódnak a síkbeli keretekhez. Másik példaként a téglatest-hálózatú, a csomópontokban 
nyomatékbíróan kapcsolódó egyenes rudakból alkotott rúdszerkezetet említjük. Ennek 
tekinthető a toronyépület rúdszerkezeti váza is. 
Térbeli vegyes rendszerű rúdszerkezetek: a rudak egy-egy síkban (egy-egy felületre il-
leszkedve) keretszerkezetet alkotnak, míg magukat a keretszerkezeteket egymáshoz 
rögzítő rudak a keretekhez csuklósan kapcsolódnak. Ez csarnoképítészetben, sorolt ke-
retszerkezetek esetén alkalmazott szerkezetkialakítási forma. Idesorolhatjuk a kötőge-
rendás-szelemes fa fedélszéket is.  
Megjegyzés. Térbeli rúdszerkezetekként példaként a három- és többövű vonalszerű, va-
lamint a két-, illetve többhéjú rácsos felületszerkezeteket említhetők. Értelemszerűen 
nem feltétlen zárnak közre funkcionálisan használható teret. 

Sorolt rúdszerkezetek 
A sorolás mint „művelet” elvégzése során feltesszük, hogy a sorolt szerkezetek alatti tér 
egy funkcionális egységet, azaz egy helyiséget, képes magába foglalni. 
Egy irányba való sorolás esetén folyosókat, egyhajós csarnokokat hozhatunk létre. 
Ami mentén egy irányba sorolunk: egyenes, körív, spirálgörbe, tetszőleges síkbeli görbe 
mentén történő eltolással generált sorolás; eltolással generált prizmatikus, elforgatással 
generált egyszeresen összefüggő és gyűrűs forgásszimmetrikus, helikoszimmetrikus, 
általános eltolási szimmetriával rendelkező alakzat. 
Amit egy irányban sorolunk: {tömör, gerinclemezes, rácsos} {tartó, keret, ív}; vonóva-
sas {rácsos tartó, ív}, felületre illeszkedő rácsos szerkezet. 
Két irányba való sorolás esetén egyszintes, többhajós csarnokokat és többszintes több-
hajós keretszerkezeteket hozhatunk létre. 
Ami mentén két irányban sorolunk: két egyenes, egy egyenes és egy {körív, spirálgörbe, 
tetszőleges görbe}, két tetszőleges görbe mentén történő eltolással generált sorolás 
(kétirányú eltolással generált szabályos rácshálózat, eltolással és elforgatással generált 
fogásszimmetrikus, egyszeresen összefüggő és gyűrűs szabályos rácshálózat, 
helikoszimmetrikus szabályos rácshálózat, kétirányú általános eltolással rendelkező 
általánosított rácshálózat.) 
Amit két irányba sorolunk: sorolhatunk két irányba vonaljellegű szerkezeteket, és sorol-
hatunk két irányba felületre illeszkedő szerkezeteket is. Megjegyezzük, hogy a két 
irányba sorolt vonaljellegű szerkezetek esetén a fedés kialakításával felületjellegű rúd-
szerkezetet kapunk. 
Három irányba való sorolás esetén többszintes, többhajós keretszerkezeteket hozhatunk 
létre. Ezeket úgy nyerhetjük, hogy a kétdimenziós szabályos és általánosított rácsháló-
zatok fölé függőleges irányban, egy egyenes mentén „felemeljük” (eltoljuk) az egyszintes 
keretszerkezetünket, és az eltolt helyezet(ek)ben (azaz több példányban) építjük meg. 
Ami mentén három irányban sorolunk: három irányba egyenes, két irányba egyenes és 
egy irányba {körív, spirálgörbe vagy tetszőleges görbe}, egy irányba egyenes és két 
irányba tetszőleges görbe mentén történő eltolással generált sorolás; háromirányú elto-
lással generált szabályos rácshálózat, eltolással és elforgatással generált fogásszimmetri-
kus, egyszeresen összefüggő és gyűrűs szabályos rácshálózat, helikoszimmetrikus több-
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szintes szabályos rácshálózat, egy egyenes és kétirányú általános eltolással generált ál-
talánosított rácsháló. 
Amit három irányba sorolunk: sorolhatunk három irányba vonaljellegű szerkezeteket és 
sorolhatunk három irányba felületre illeszkedő szerkezeteket is, valamint teret magába 
záró cellaszerkezet is. Megjegyezzük, hogy a három irányba sorolt vonaljellegű szerke-
zetek, és a két irányba sorolt felületjellegű és a hozzá tartozó függőleges teherhordó vo-
naljellegű elemek együtteseként térjellegű rúdszerkezetet kapunk. 
Ami tartja a sorolt szerkezeteket: {tömör, gerinclemezes, rácsos} oszlop, fal, peremge-
renda, peremtartó, közvetlenül pontszerű vagy vonalszerű alaptest, maga a kapcsolat 
lehet megtámasztás, csuklós kapcsolat vagy befogás. 
A sorolt elemek közötti függőleges térelhatárolás tartószerkezeti rendszere: oszlopvázas, 
gerendavázas, vegyes vázas, táblás (blokkos-paneles), az egész egybe (kifalazva, ki-
öntve). 
A sorolt elemek közötti fedés tartószerkezeti rendszere: szelemenes, főtartó-fióktartó, 
tartórácsos, táblás (pallós), nagytáblás, az egész egyben. A kapcsolat lehet csuklós és 
nyomatékátadó; ennek megfelelően beszélhetünk térbeli rácsos szerkezetről, térbeli ke-
retszerkezetről vagy „vegyes” (csuklósan egymáshoz rögzített keret-) szerkezetről. 
A sorolt elemek távolságát, merevségét és stabilitását biztosító elemek: szélrácsok, 
andráskeresztek, merevítőfalak, illetve merevítőmagok. 
Faszerkezet mint térbeli rúdszerkezet: kötőgerendás-szelemes fedélszék, függesztőmű-
vek és feszítőművek. 
 
9.5. Épületszerkezeti kialakítások rúdszerkezetek esetén 

Rúdszerkezetek alapozásai, megtámasztásai és peremkialakításai 
A rúdszerkezetek alapozása – a rúdszerkezet jellegéből adódóan – pontszerű sík- vagy 
mélyalap. A pontszerű alapokat összekötheti egyedi, húzó igénybevétel felvételére alkal-
mas vonalszerű szerkezete (vonóvas, gerenda) vagy összekötheti gerendarács, illetve 
lemez. 
A rúdszerkezetek megtámasztása történhet pontonként oszlopokkal, illetve pillérekkel, él 
mentén történhet peremgerendákkal, -tartókkal, illetve falakkal. A szabad peremű rúd-
szerkezet szabad peremét alkotó csomópontok között többnyire található egy-egy rúd-
elem. Ezek formálisan peremgerendát, illetve -tartót alkotnak. 
Megjegyezzük, hogy oldalnyomást (a támaszpontban vízszintes komponenst) felvevő tá-
maszpontokban a peremgörbe érintő egyenesére merőleges síkban felületszerkezetet is 
szokás alkalmazni. Ez lehet A-láb, függőleges keretszerkezet vagy falszerkezet. 

Csomóponti kialakítások rúdszerkezetekben 
Az acélszerkezetű csomópontok lehetnek: 

– szegecselt, 
– csavarozott, 
– hegesztett 

csomópontok. 

Rúdszerkezetek fedései 
A rúdszerkezetek fedései lehetnek: 

– födémpaneles vízszigeteléssel, hőszigeteléssel, járható és nem járható kialakítással, 
– szelemenes szaruzattal, deszkaborítással és szigetelőlemezzel vagy lécezéssel és 

pikkelyes fedéssel, 
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– szelemenes trapézlemezes fedéssel (önálló hőszigeteléssel vagy alulról vagy fölül-
ről, ekkor egy védőréteggel ellátva), 

– bordázott acélszerkezetbe illesztett üvegfedéssel, 
– egyedi üveg- vagy polikarbonát kitöltéssel. 

Megjegyezzük, hogy rúdszerkezetek fedései közé tartozhat a ponyva is (l. a ponyva-
szerkezeteket). 

Rúdszerkezetek oldalhatárolása 
A rúdszerkezet oldalhatárolása alapvetően lehet: 

– kifalazott, 
– kibetonozott, 
– szilárd vagy feszített vázra rögzített üvegszerkezetű, 
– falazott üvegszerkezetű, 
– függönyfalas üvegszerkezetű, 
– szerelt fémvázas, trapézlemezes. 

Nyílászárók 
A rúdszerkezetek készülhetnek térlefedésként is, és zárt tér képzéséhez is. Az első eset-
ben – értelemszerűen – nyílászáróra többnyire nincs szükség, ha valamilyen „keretelés”, 
„elhatárolás” mégis készül, akkor abban többnyire ajtó vagy kapu készül. A második 
esetben vagy hagyományos falazat (falazott fal, monolit vagy előregyártott vasbeton) 
vagy acélszerkezetű szerelt (váz + trapézlemez), illetve különböző üvegszerkezetű fal 
készül. Mindhárom esetben adódik, hogy klasszikus nyílászáró (tok + szárny) alkalmaz-
ható. Megjegyezzük, hogy a vázas falszerkezet esetén (függetlenül, hogy az trapézleme-
zes „fedést” vagy üvegszerkezet kap) egy-egy váz lehet az a tartószerkezet, amelyhez a 
nyílászáró keretét rögzíteni lehet. 

A rúdszerkezetek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A rúdszerkezetek vázat alkotnak. Ennek megfelelően még a teret sem határolják el (csak 
vizuálisan). A térelhatárolást valamilyen más építőanyagból készítjük el (l. két, illetve 
három bekezdéssel előbb). Ezeknek a térelhatárolásoknak kell önmagukban biztosítaniuk 
a hő-, hang- és vízszigetelést. (Ha úgy tetszik, a hő-, hang- és vízszigetelés elve 
független a rúdszerkezetek lényegétől.) 
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10. HÉJSZERKEZETEK 

10.1. Fogalmak 

A felületszerkezet mint geometriai alakzat: olyan háromdimenziós test, amelyet közép-
felülettel és vastagsággal jellemezzük. A középfelület átmérője és a duális átmérője azo-
nos nagyságrendűek, a két átmérő egy vagy két nagyságrendben nagyobb a héj (legna-
gyobb) vastagságnál.  
A felületszerkezet mint tartószerkezet: a középfelületre merőleges metszetben megoszló 
normál- és nyíróerőt, valamint hajlítónyomatékot, hajlítási nyíróerőt és csavaró nyoma-
tékot értelmezünk. A támasztása lehet vonal menti vagy pontonkénti alátámasztás, il-
letve vonal mentén befogott. A sík felületszerkezet a lemez és a tárcsa, a görbült a héj és 
a ponyva (mindkét esetben a különbségek az igénybevételben). 
A héj mint geometria alakzat: görbült középfelületű felületszerkezet. 
A héj, mint tartószerkezet (héjszerkezet): tartószerkezetként alkalmazott héj (mint geo-
metriai test). Erőjáték szerint megkülönböztetünk membrán és hajlított héjszerkezeteket. 
A héj alsó és felső felülete: a héjat határoló két, egymástól közel azonos távolságra el-
helyezkedő felület. A gravitációs irányt figyelembe véve a kettő közül az „alul” lévőt alsó, 
a „felül” lévőt felső felületnek nevezzük. 
A héj középfelülete: a héj alsó és felső felületétől egyenlő távolságra lévő felület. 
A héj palástfelülete: a héj alsó és felső felületét összekötő felület. 
A héj vastagsága: a héjnak a héj középfelületére merőleges mérete. 
Peremtartó: a héjszerkezetek szélét erősítő szegélytartó. 
Peremgerenda: a héjszerkezetek szélét erősítő szegélygerenda. 
Peremgyűrű: a héjszerkezetek szélét erősítő, önmagába záródó (és sima tengelyvonalú) 
szegélytartó. 
Vonóvas (vonórúd): rendszerint vízszintes helyzetű, egyenes tengelyű vasrúd (valójában 
acélrúd, de a terminológia megőrizte a korábbi korok anyagának az elnevezését), amely 
boltozatok, árkádok vállvonalában (vagy attól kissé feljebb), illetve héjszerkezetek tá-
maszpontjaiban a boltnyomás, illetve az oldalnyomás felvételére, az épület, illetve a héj-
szerkezet szétcsúszása elleni védelem céljából építenek be. 
Membránhéj: olyan héjszerkezet, amelyben csak membrán-igénybevételek ébrednek. 
Hajlított héj: olyan héjszerkezet, amelyben ébred hajlító igénybevétel. A hajlított héjban 
rendszerint ébred membrán-igénybevétel is. 
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A héjfelület pontját regulárisnak, illetve szingulárisnak nevezzük, ha az adott pontban a 
héjfelület mint függvény pontja reguláris, illetve szinguláris (a differenciálhányados 
folytonos, illetve szakadása van). 
Csúcs: a szinguláris pontban az érintősíkok kúpot alkotnak (a differenciálhányados 
egyetlen irányban sem folytonos). 
Él: egy vonalba eső szinguláris pontok összessége (a differenciálhányados a vonalon át-
haladó irányokban nemfolytonos). 
Görbület: a héj egy metszetében mint egy görbének a görbülete (a simuló kör sugarának 
a reciproka). 
Főgörbület: a felületre merőleges összes sík által meghatározott görbületek közül a maxi-
mális és minimális. Igazolható, hogy ha kizárjuk az álladó görbület esetét (pl. gömb), 
akkor mindig létezik, és az azokhoz tartozó síkok egymásra merőlegesek. 
Összeggörbület: a két főgörbület összege. 
Szorzatgörbület: a két főgörbület szorzata. 
Főgörbületi vonalak: a főgörbületi irányokat összekötő vonalak. Igazolható, hogy létez-
nek, hogy kétrétegűen fedik le a felületet, hogy egymásra merőlegesek. 
A felületek osztályozása görbület alapján, lokálisan: a szorzatgörbület lehet nagyobb, 
egyenlő vagy kisebb nullánál; ekkor rendre elliptikus, parabolikus és hiperbolikus pon-
tokról beszélünk. 
A felületek osztályozása görbület alapján, globálisan: ha felület minden pontja elliptikus, 
parabolikus és hiperbolikus, akkor elliptikus, parabolikus és hiperbolikus felületről beszé-
lünk. Parabolikus felület esetén, ha nemcsak szorzat, hanem minden főgörbület zérus (a 
felület minden pontjában), akkor síkot kapunk. Ha a szorzatgörbület úgy vesz fel zérus 
értéket, hogy csak a felület egyik főgörbülete tűnik el, úgy egyszer görbült felületekről 
beszélünk. Ha szorzatgörbület nem tűnik el (sehol sem), akkor kétszer görbült felületről 
van szó. 
 
10.2. Anyagok, kötések 

A héjak anyaga vasbeton, fém és műanyag lehet. 
A vasbeton anyagú héjak készülhetnek helyszíni monolit vasbetonból, előregyártott vas-
beton elemekből hagyományos (értsd: kibetonozott, illetve összevasalt és kibetonozott) 
kapcsolatokkal és utófeszített kapcsolatokkal. A fentiek egyúttal megadják a vasbeton 
héjépítészetben alkalmazott kötéseket. Ide tartoznak a folyamatos – 24 órán belül foly-
tatott – betonozás, betonozás munkahézaggal, vasalat átvezetésével, előregyártott ele-
mek kibetonozott kapcsolattal, ezen belül az acélarmatúra „folytonosságát” csavarozott 
vagy hegesztett kapcsolat biztosítja, és utólag összefeszített, előregyártott elemek, 
többnyire az összefeszített elemek közötti érintkezési felület előkészítésével és összera-
gasztásával, valamint a kábelcsatorna utólagos kiinjektálásával. 
A héjépítészetben elsősorban alumíniumot, ritkábban koracélt alkalmaznak. A fémet tra-
pézlemez formájában használják: a trapézlemezt ugyan síkbeli elemként gyártják, de 
lehetőség van hengeres hajlítására, illetve a trapézhullámokra merőlegesen szabadon 
görbíthetők. A trapézlemez a trapézhullámok miatt kismértékű hajlító igénybevétel fel-
vételére alkalmas, és nyomással szemben nagyobb az ellenállása (a bordázatlan héjhoz 
viszonyítva a kihajlási hossza lényegesen nagyobb). Az egyes elemek kötésére a szege-
cselés és a csavarozás jön szóba. Magukat a héjelemeket a peremtartókhoz, a perem-
gerendákhoz, illetve a falakhoz is szegecselve vagy csavarozva rögzítik. 
Műanyag héjak minden egyes elemét előregyártják. A helyszínen szerelik, ahol is a kész 
héjelemeket kell egymáshoz illeszteni és kötni. A héjelemek lehetnek bordásak, kétréte-
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gűek, illetve szendvicsszerkezetűek. Többnyire csavarozott kapcsolatot hoznak létre, el-
vétve saját anyagával ragasztják. 
 
10.3. A héjszerkezetek erőjátéka 

A héjban mint felületszerkezetben két különböző típusú igénybevételt értelmezünk. Az 
egyik a vastagság mentén egyenletesen megoszló feszültségekből származtatható két-
irányú normálerő és kétirányú (értelemszerűen: duális) nyíróerő, amelyeket a középfe-
lület érintősíkjához rendelünk. Ezeket az igénybevételeket szokás membránerőknek ne-
vezni. A membránerők kétdimenziós másodrendű tenzort alkotnak. A másik a vastagság 
mentén lineárisan változó feszültségekből származtatható kétirányú hajlítónyomaték és 
kétirányú (értelemszerűen: duális) csavarónyomaték, és a vastagság mentén négyzete-
sen változó feszültségekből származtatható kétirányú hajlítási nyíróerő. Ezeket az igény-
bevételeket is a középfelület érintősíkjához rendeljük, szokás hajlítási igénybevételeknek 
nevezni. A hajlító- és csavarónyomatékok kétdimenziós másodrendű tenzort alkotnak. A 
hajlítási nyíróerők kétdimenziós vektort alkotnak. 
Amennyiben egy héjban csak membrán-igénybevételek ébrednek – valójában jó közelí-
téssel eltekinthetünk a hajlítási igénybevételektől –, úgy membránhéjról, illetve a héj 
(mechanikai viselkedésére nézve) membránállapotáról beszélünk. 
A membránhéjakban három ismeretlen belső erő ébred, és mivel a héj pontjai nincsenek 
egy síkban, ezért az erők egyensúlyára három vetületi egyenlet írható fel: a membránhéj 
statikailag határozott. Megjegyezzük, hogy a feszültségfüggvények alkalmazásával 
megmutatható, hogy a membránhéjban ébredő belső erők jellege (a héj középfelületén 
vett eloszlása) alapvetően a héj alakjától (azaz a felületet leíró egyenletektől) függ. 
A hajlított héjak statikailag határozatlanok (nyolc ismeretlen meghatározására öt egyen-
súlyi egyenlet írható fel). A hajlított héjakban ébredő egyensúlyi feszültségeloszlás 
meghatározásához figyelembe kell venni a héj anyagának alakváltozását – a középfelület 
nyúlását, szögtorzulását, valamint a középfelület kétirányú hajlítását – is. 
Általánosságban elmondható, hogy a membránhéjakkal nagyobb terület fedhető le, mint 
a hajlított héjjal. 
A térlefedés erőjátéka abban foglalható össze, hogy a lefedett tér fölött ható teher – ön-
súly, hasznos és meteorológiai teher – a peremre nézve nyomatékot ad. Egy hajlított, 
azaz általában vékony, vízszintes szerkezet keresztmetszetében ébredő nyomaték –
éppen a keresztmetszet szerkezeti magasságának a támaszközhöz való kicsiny értékénél 
fogva – önmagában nem elegendő a nagy támaszközből adódó nyomaték felvételére. 
Ellenben, ha a szerkezet keresztmetszetében úgy ébred normálerő, hogy a nyomatéki 
maximumban a hatásvonalának a támaszpontoktól vett távolsága összemérhető a tá-
maszközzel, akkor a támaszpontra nézve nyomatékot, méghozzá a terhek ébresztette 
nyomatékkal ellentétes értelmű és azzal összemérhető nagyságú nyomatékot hoz létre. 
Értelemszerűen ennek a következménye az, hogy a támaszpontban oldalnyomás (illetve: 
„oldalhúzás”) ébred. 
Az oldalnyomás, illetve az „oldalhúzás” – nyomott, illetve húzott héjszerkezetek – szük-
ségessé teszi, hogy az alapoknak képeseknek kell lenniük az oldalnyomást, illetve az „ol-
dalhúzást” felvenni vagy a támaszpontok között vonóvasakat, illetve kitámasztó dúcokat 
kell alkalmazni. 
A vonóvas, falakra helyezett héjaknál látszó elem, közvetlenül a talajra (alaptestre) tá-
maszkodó héjaknál rendszerint a talajba rejtik. A vonóvas szerepét betölthetik gerendák, 
esetleg a padozatra fektetett lemez közvetlenül a járósík alatt. A „tolóvasat”, azaz a héj 
végpontjait egymástól kitámasztó dúcot mint nyomott szerkezetet többnyire a talajba 
„rejtik el”.  
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A héj a terheit levezheti közvetlenül a talajra pontszerűen vagy vonal mentén. Vonal 
menti megtámasztás esetén nem feltétlen kell közvetlenül a talajra támaszkodni, épülhet 
fal vagy peremtartó, -gerenda. A peremtartó és peremgerenda a rá ható terheket pon-
tonként továbbítja a talajra, rendszerint pilléreken keresztül vagy ha ívelt maga a ge-
renda, akkor közvetlenül adja át az alaptestnek. 
 
10.4. Térképzés héjszerkezetekkel 

A héjak segítségével teret képezhetünk egy felületként, egy felületelemet sorolva egy, 
illetve két irányban és elforgatva. 
Az első esetben a héjat egy felületként képzeljük el. Ezt formálisan úgy képzeljük el, 
hogy a felület folytonos, sem él, sem csúcs nincs benne. (Kivétel a kúp vagy a forgásfe-
lület egy szinguláris ponttal a forgástengelyén, amelyet a héj csúcsaként fogunk fel.) A 
második esetben a héjat több felületelem összességeként tekintjük. A felületelemek „il-
lesztése” vonalak mentén történik. Az vonalak mentén az illesztés lehet folytonos, illetve 
sima (különböző rendig). A nem sima illesztés esetén a felület egészében élek jönnek 
létre. Az élek többnyire egy pontban, a csúcsban találkoznak. A felületelemek sorolása 
esetén többnyire egybevágó alakú és helyzetű felületelemeket alkalmaznak. Gyakori még 
az egybevágó felületelemek elforgatott helyzetű sorolása is. Ritkán különböző típusú és 
alakú felületelemeket is sorolnak. 

Térképzés egy felületként 
Amennyiben a héj középfelületét egy felületként képzeljük el, úgy a héjszerkezeteket 
osztályozhatjuk a középfelület alakja és felülettel lefedett vízszintes síkidom alakja 
alapján. 
A héjak csoportosítása a középfelület alakja alapján. A középfelület lehet: 

– transzlációs (eltolással generált) felület, ezen belül hengerfelület, 
– forgásfelület (forgatással generált felület), 
– kúpfelület, ezen belül körkúp, 
– másodrendű felület, ezen belül gömb, ellipszoid, elliptikus, parabolikus és hiperboli-

kus paraboloid, 
– magasabb rendű felületek, ezen belül konoidfelület. 

Megjegyezzük, hogy több olyan felület is létezik, amely egyszerre két vagy több cso-
porthoz is tartozik, továbbá megjegyezzük azt is, hogy nem adtuk meg a felületek összes 
lehetséges csoportjait sem. Példaként egyrészt a körhenger-, másrészt a gömbfelületet 
említjük, amely egyszerre transzlációs, forgás- és másodrendű felület. A fent említette-
ken kívüli „felületcsoport” például a kifejthető felületek csoportja (amely felületeknek van 
a felületet lefedő egyenes alkotóseregük.) 
A felület a térben különböző helyzetbe forgatható, és különböző nagyságú „darab” szeg-
mens „vágható ki” belőle. Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy a „kivágott” felületdarab 
esetén értelmezzük a felület (gyakorlatilag a héj) „magasságát”. A felület rögzített 
„alapja” mellett ugyanazon felülettípus esetén különböző magasságú és ezáltal különböző 
nagyságú teret magába foglaló felület értelmezhető. A „magasságnak” és az alaprajz 
befoglaló méretének az aránya alapján beszélünk lapos és nem lapos (magas) felületről 
és héjról. 
A héjak csoportosítása az alaprajz szerint. Megkülönböztetjük a csúcsok számát és a csú-
csokat összekötő síkgörbék jelegét (egyenes, konvex, illetve konkáv). Az alaprajz szerinti  
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csoportosításhoz függőleges síkokkal metsszük ki a felületelemet, és annak alaprajzi ve-
tületét. A héj által lefedett terület alapján megkülönböztetünk: 

– háromszög-, négyszög- és sokszöghéjakat (a csomópontokat egyenes köti össze az 
alaprajzi síkban), 

– három-, négy- és sokcikkelyes héjakat (a csomópontokat (belülről nézve) konvex 
görbe köti össze az alaprajzi síkban), 

– három-, négy- és sokszögpontú csillaghéjakat (a sokszögpontokat (belülről nézve) 
konkáv görbe köti össze az alaprajzi síkban), 

– átlós héjakat (rombusz, az átlójára emelt merőleges síkban lévő vezérgörbe, 
transzlációs felület), 

– elliptikus alaprajzú héjakat (az alaprajzi vetület ellipszis), 
– fülkehéjakat (az alaprajzi vetület ellipszis-szegmens, a szegmens kisebb, mint az 

ellipszis fele), 
– baldachinhéjakat (az alaprajzi vetület ellipszis-szegmens, a szegmens nagyobb, 

mint az ellipszis fele), 
– övhéjakat (az elliptikus alaprajzú héjból két, többnyire párhuzamos függőleges sík 

által kimetszet héj). 

Térképzés egy felületnek egy irányban való sorolásával 
A felületek egymás utáni sorolásának az egyik feltétele, hogy a sorolt felület mint héj, 
oldalnyomást ne adjon át vagy az oldalnyomások (legalább közelítően) egyenlítődjenek 
ki, a másik, hogy se átfedett, se lefedetlen alapterület a sorolt felületelemek között ne 
maradjon. (Mindkettő alól lehet kivétel, bár egyik sem túl gyakori). A második feltétel 
egyszerűen teljesíthető: a felületelemnek legyen két, az eltolással fedésbe hozható pe-
reme vagy legalábbis alaprajzi vetületben legyenek eltolással fedésbe hozhatók. (A 
második feltételt például a téglalap alaprajz teljesíti.) Amennyiben az eltolt héjelemek 
peremvonalai a térben nem illeszkednek, akkor a héjak között bevilágítófelületek jönnek 
létre. Amennyiben illeszkednek, úgy zárt lesz a sorolt héjakkal előállított összetett héj-
szerkezet. A két héj illeszkedési vonala lehet él vagy belesimulhat a felületbe. 
Az esetek többségében falak, illetve oszlopok támasztják meg a sorolt héjelemeket. 
Egyes héjelemek esetén elegendő a héjelemeket egymásnak támasztani, de léteznek 
olyan héjelemek is, amelyek oldalnyomását vonóvassal kell felvenni. Megjegyezzük, hogy 
a hengerhéjak sorolása esetén nagy teret úgy kapunk, ha a dongahéj peremgerendára ül 
föl, amelyeket pillérek/oszlopok támasztanak meg. 

Térképzés egy felületnek két irányban való sorolásával 
Egy felület két irányban való sorolásának a feltételei megegyeznek az egy irányba való 
sorolás feltételével – de mindkét eltolás irányába. 
Az esetek többségében oszlopok támasztják meg a sorolt héjelemeket. (A szélén szóba 
jöhet fal is, de középen, a téralakításhoz többnyire oszlopokat alkalmaznak.) Léteznek 
olyan héjelemek, amelyeket elegendő egymásnak támasztani, és olyanok is, amelyeket 
az egymásnak támasztáson kívül vonóvassal is el kell látni. 

Térképzés egy felületnek az elfogatásával és egymás utáni sorolásával 
Az összetett felület értelmezése: elforgatjuk a felületelemeket, és az elforgatott példá-
nyokat hozzásoroljuk az „eredeti” példányhoz. Tulajdonképpen itt egy görbe, pontosab-
ban egy körvonal mentén soroljuk a felületelemeket. Megjegyezzük, hogy ha a vonal egy 
egyenes, akkor használhatjuk az irány kifejezést is. A sorolás feltételei nem változnak. (A 
második feltételt például a körgyűrűcikk alaprajz teljesíti.) 
A körív menti elhelyezés kínálja, hogy a héjelemek egy henger alakú falra feküdjenek fel 
a héjelemek külső peremén, míg belül, a középpontban vagy egymásnak támaszkodnak 
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vagy egy központi pillérre/oszlopra támaszkodnak. Előfordulhat, hogy a támaszvonal fe-
lett hevedert vagy a héj alatt átvezetett küllős vonóvasrendszert kell alkalmazni az ol-
dalnyomó erők felvételére. 
 
10.5. Épületszerkezeti kialakítások héjszerkezetek esetén 

Héjszerkezetek peremkialakításai 
A héjszerkezet peremkialakítása alapvetően attól függ, hogy a héjszerkezet pontonként 
vagy a pereme mentén folytonosan támaszkodik fel. Ennek megfelelően külön ismertet-
jük a pontszerű feltámaszkodást és az ahhoz kapcsolódó peremkialakítást, valamint a 
perem menti folyamatos feltámaszkodást. 
Membránhéjak esetén a héj peremén általában zavarónyomaték ébred, ezt fel kell venni, 
illetve a támaszvonalon (illetve támaszpontban) a megtámasztást nem befogásként, 
hanem megtámasztásként kell kialakítani. A hajlított héj peremkiképzése lehet megtá-
masztott vagy befogott. (Lásd még a vonal mentén megtámasztott héjak esetét.) 
Természetesen mindkét héj esetén lehet szabad perem. 

Pontszerű feltámaszkodás esete 
A pontszerű feltámaszkodás során a héj reakcióereje lehet függőleges, de lehet ferde 
irányú is. Az első esetben rendszerint monolit tömbalap készül. A második esetben vagy 
vízszintes erő felvételére alkalmas pontalap vagy a pontalapok között húzóerő felvételére 
alkalmas szerkezet épül. Ez utóbbi – formailag – lehet vonóvas (többnyire húzott 
vasbeton gerendaként építve) vagy húzóerő felvételére alkalmas lemez, amely egyúttal a 
héjszerkezet által lefedett területen padozatként (is) funkcionál. 
A pontszerű megtámasztás esetén gyakran fordul elő, hogy a héj alátámasztási pontjá-
ban koncentrálódik a héjban megoszló erőként jelenlévő nyomóerő, ezért a héjat a tá-
maszpont környezetében meg kell vastagítani, szemléletesebben, a héjat itt pillérszerűen 
támasztják meg. 
A szabad perem formálisan szabad. Ugyanakkor előfordul, hogy a perem- (vagy a za-
varó) nyomatékok felvétele céljából a peremet „megerősítik”, azaz héjat a perem kör-
nyezetében megvastagítják. 

Vonal menti feltámaszkodás esete 
A vonal menti feltámaszkodás során a héj reakcióereje lehet függőleges vagy ferde irá-
nyú, illetve felléphet hajlítónyomaték is. A vonal menti feltámaszkodást három szerkezeti 
elemmel lehet biztosítani: egyenes vagy alaprajzban görbült tengelyű sávalap, fal vagy 
egyenes vagy görbült tengelyű tartó (azaz peremgerenda, illetve peremtartó). 
Formálisan ezek a szerkezetek képesek nem csak a függőleges, hanem a ferde irányú 
erőt, mi több a hajlítónyomatékot is felvenni. Ezen hatások miatt mindhárom szerkezet-
ben összetett igénybevétel, azaz normálerő, kétirányú hajlító- és csavarónyomaték is 
ébred. A vízszintes erők „önálló” felvételére egyes héjaknál alkalmas lehet a vonóvas. A 
peremtartókat és a peremgerendákat pontonként támasztják alá egy-egy (nem feltétlen 
egyenes tengelyű és nem feltétlen függőleges) pillérrel. Mivel a peremtartókban és a 
peremgerendákban összetett igénybevétel ébred, ezért rendszerint nem csuklósan kap-
csolódnak az azokat megtámasztó pillérekhez, hanem nyomatékbíróan. Amennyiben a 
héjat falak támasztják alá, úgy előfordulhat, hogy a héj és a fal találkozásában vasta-
gabb szerkezeti kialakításra – folytonosan megtámasztott – peremtartóra van szükség. 
A folytonos megtámasztású héj esetén is lehetnek a peremnek szabad szakaszai. A sza-
bad peremszakasz kiképzésére vonatkozóan az előbb, a pontszerű alátámasztások esetén 
tett megjegyzések itt is helytállóak.  
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Héjszerkezetek fedései 
A héjak fedése alapvetően attól függ, hogy milyen anyagú – vasbeton, fém, műanyag – a 
héj. 
Vasbeton héjak esetén a klasszikus (elsősorban a múlt század 30-as éveiben, egészen a 
60-as évekig) a vasbeton héj különösebb védelmet nem kapott. Amennyiben szabadtéri 
térlefedésként alkalmazzák, úgy ma is előfordulhat, hogy az (időálló) vasbeton nyers 
felülete megmarad mindennemű védelem nélkül. Amennyiben épületként funkcionál a 
héj, azaz zárt teret határol, úgy elsősorban hőszigetelést és csapadékvíz elleni szigetelést 
kap. A héj görbült alakjából adódóan, kőzet- és üveggyapot alkalmas a hőszigetelésre, 
valamint bitumen alapú, többnyire kent szigetelést, illetve fémfedést alkalmaznak. 
Fémhéjak esetén a fém héjszerkezet egyúttal maga a fedés is, amely vízzáró. Ezért 
önálló csapadékvíz elleni szigetelésre nincs szükség. A hőszigetelést ezért célszerű a héj-
szerkezeten belül elhelyezni. 
A műanyag héjak szintén vízzárók, itt sincs szükség önálló csapadékvíz elleni szigete-
lésre; a hőszigetelést itt is a héjon belül szokás elhelyezni. 

Héjszerkezetek oldalhatárolása 
A héjszerkezet – formálisan – a teljes peremén csatlakozhat a talajhoz vagy a pereméhez 
illeszkedő falakhoz, ezzel együtt teljes mértékben zárt teret képezve. Mégis, az esetek 
többségében úgy szokás a héjat kialakítani, hogy legyen olyan peremszakasza, hogy az 
alatt szabad tér (pontosabban körülírva: szabad függőleges felület) legyen. A 
héjszerkezet oldalhatárolása így a következő lehet: a héj összezár a talajjal, a héj 
pereme alatt szabad tér van, a héj pereme alatti szabad teret fal zárja le. 
A héj pereme alatti fal lehet falazott, öntött, de lehet szilárd vázzal, feszített szerkezet-
ként épített üvegfelület, illetve függönyfal. 

Nyílászárók 
Héjszerkezetek esetén a nyílászáró kerülhet a héj felületébe vagy a héj pereme és a talaj 
közötti falba. A héj felületébe kerülő nyílás többnyire fix üvegezésű felülvilágító. A 
(rendszerint) függőleges falakban a „szokásos”-nak mondható nyílászárókat helyezik el. 

A héjszerkezetek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A hő- és vízszigetelésről a héjak fedése kapcsán már említést tettünk. Itt az ott írtakat 
kell kiegészíteni a talaj felőli szigetelésekkel, illetve amennyiben van, a falak felőli szi-
getelésekkel. 
Ki kell hangsúlyozni, hogy mindennemű hőszigetelésnek akkor van értelme, ha zárt térről 
beszélünk. 
A talaj felőli szigetelések kapcsán azt a megjegyzést tesszük, hogy a pontszerű alapokat 
kivéve a teljes felületen, illetve szükség esetén annak peremén, a padozat alatt talajned-
vesség elleni szigetelés, és hőszigetelés elhelyezhető. 
A falak – függetlenül a kiképzéstől – a csapadékvizet kizárják, a lábazatot falazott és 
öntött falaknák a felcsapódó víztől védeni szükséges, az üvegszerkezetű (falazott és füg-
gönyrendszerű) falak, a kialakításuk okán, automatikusan rendelkeznek a felcsapódó víz 
elleni védelemmel. 
A héjszerkezet a környezeti zajt alapvetően kiszűri. 
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11. KÖTÉLSZERKEZETEK 

11.1. Fogalmak 

Kötél: csak húzóerő felvételére alkalmas vonaljellegű, elemi tartószerkezet. 
Kötélág: egy-egy önálló tartószerkezeti feladatot ellátó kötél. 
Tartókötél: a terhet közvetlenül felvevő kötélág. 
Feszítőkötél: a tartókötelet megfeszítő kötélág. 
Peremkötél: a kötélháló peremének megfeszítéséhez, rögzítéséhez használt kötélág. 
Belső peremkötél: a kötélháló árbocra való felfüggesztéséhez használt zárt kötélág. 
Kötélfőtartó: két végén árboccal megtámasztott, tartó- és feszítőkötelekből álló síkbeli 
tartószerkezet.  
Kötélháló: négy- vagy háromszög-rácsozású, a rácspontjaiban egy felületre illeszkedő, 
kötelekből álló tartószerkezet. 
Kétmenetes kötélháló: olyan kötélháló, amelyben két irányban futó kötelekből áll. Rácso-
zása négyszögű. 
Hárommenetes kötélháló: olyan kötélháló, amelyben három irányban futó kötelekből áll. 
Rácsozása háromszögű. 
Árboc: kötélszerkezetek belső, függőleges vagy kismértékben dőlt, egyenes tengelyű 
támasztóeleme. 
Oszlop: kötélszerkezetek külső, függőleges vagy kismértékben dőlt, egyenes tengelyű 
támasztóeleme. Amennyiben az oszlop ferdesége jelentős, úgy a ferde jelzőt alkalmaz-
zuk. 
Peremtartó: kötélszerkezetek külső peremét határoló, rendszerint oszlopokon vagy falon 
nyugvó deformálható, szilárd, vonaljellegű tartószerkezet. 
Gyűrű: kötélszerkezetek belső peremét határoló, rendszerint árbocra függesztett, körvo-
nal vagy attól alaprajzban, magassági vonalvezetésben kismértékben eltérő tengellyel 
készített, deformálható, szilárd, vonaljellegű tartószerkezet. 
Lehorgonyzó alaptest: a kötélszerkezetet megfeszítő feszítőkötelet elmozdulás ellen a 
talajba rögzítő alaptest. 
 
11.2. Anyagok, kötések 

A kötélszerkezet alapanyaga a nagy szilárdságú huzalból készített acélsodronykötél. 
A sodronykötél közepén lévő anyagot magnak nevezzük. A mag készülhet kenderből 
vagy acélból. A sodronykötél készülhet mag nélkül is. 
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A sodronykötél egyes rétegeit vagy azonos vagy ellentétes irányban sodorják. Az azonos 
irányban sodort sodronykötelet hosszsodrásúnak, az ellentétes irányban sodrottat ke-
resztsodrásúnak nevezzük. 
Az egyszer sodrott kötelet 4,2–5,2 mm átmérőjű acélszálakból sodorják. Lehet egy- vagy 
többrétegű. 
A kétszer sodrott kötelet 1,0–1,3 mm átmérőjű elemi szálakból és anyagában eltérő 
magból hossz- vagy keresztsodrással sodorják. Megkülönböztetjük az azonos átmérőjű 
elemi szálakból készített sodrott kötelet, és a belül kisebb, kívül nagyobb átmérőjű elemi 
szálakból készített sodrott kötelet. 
A háromszor sodrott kötelet a kétszer sodrott kötelekből keresztsodrással állítják elő. 
A zárt köteleket rendszerint háromféle elemi szál sodrásával állítják elő. Belül körkereszt-
metszetű, középen ékes alakú, kívül Z alakú elemi szálakat alkalmaznak. 
A sodronykötél gyártási technológiájából – kis átmérőjű elemi szálak összessége – adó-
dik, hogy a sodronykötél keresztmetszetéhez viszonyítva a sodronykötél felülete több 
nagyságrendben nagyobb. Ezért a sodronykötél korrózióvédelmére kiemelt gondot kell 
fordítani. 
Tetőhéjalás esetén a korrózió elleni védelemnek többféle módja van: 

– a kötelek bebetonozása, 
– külső korróziógátló réteg felhordása, 
– horganybevonatú elemi szálak alkalmazása, 
– horganybevonatú elemi szálak alkalmazása utólagos korróziógátló bevonattal, 
– a kötelek mechanikai bevonata, amely kizárja a víznek a kötéllel való érintkezését. 

A korrózióvédelem kapcsán az alábbi megjegyzéseket tesszük. 
A kötelek bebetonozása merev héjazatot hoz létre. Ebben az esetben a „kötélszerkezet” 
monolit vasbeton héjként fog viselkedni. A korrózióvédelmet a beton látja el oly módon, 
ahogyan a vasbetonban a beton az acél armatúráét. 
A külső korróziógátló réteg rendszerint többrétegű mázolás, ritkábban horganyzás. 
A kötelek mechanikai bevonata többnyire a kötelek csőben való vezetését jelenti. Ez egy-
egy feszítőkötélnél jó megoldás, kötélfőtartók és kötélhálók esetén a csövek vízzáró il-
lesztése nehézségekbe ütközik. 
A kötelek húzóerő hatására keresztirányban kismértékű maradó alakváltozást szenved-
nek el. A tapasztalat szerint a kötélnek a tervezett feszítőerőt kb. 10–20%-osan megha-
ladó feszítőerő alkalmazásával a keresztirányban maradandó alakváltozás létrehozható 
még a terhelés előtt. A tapasztalat szerint a kötelek túlfeszítését követően kb. 10–20%-
kal nagyobb rugalmassági tényezővel rendelkeznek a túlfeszítés nélküli kötelekhez viszo-
nyítva. 
A kötél anyagának szakítószilárdsága kb. 120–140 kN/cm2, rugalmassági tényezője kb. 
16 000 KN/cm2. 
Kötélszerelvények alatt a kötélvégnek az eldolgozását, erőátadó módon való kiképzését 
értjük. 
Kötélszív: félkörív keresztmetszetű szelvényből egy háromnegyed körív és két egyenes 
szakaszból álló zárt acélkeret, amelynek a („kívülről elérhető”) hornyába a kötél vége 
belefektethető. 
Szorítókengyel: két csavarral egymáshoz rögzíthető, két U alakú acél félkengyel, ame-
lyek összeszerelt állapotban két kötelet egy pontban egymáshoz rögzítenek. 
Kötélvéghüvely: belül kúposra kiképzett, egyik végén a kötélvég fogadására, a másik 
végén csavar vagy csap fogadására kialakított rögzítőelem. A kötélvéghüvely tartozékai 
egy rögzítőszeg, valamint vagy egy csavar vagy egy csap. 
Karmantyú: a kötélvégre rásajtolt, rendszerint csavar vagy csap fogadására kialakított 
végű rögzítőelem.  
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Fülecselés (kötélhurok): a kötél végének 180°-kal történő visszahajlítása és a kötélszívbe 
való befektetés után egymásra fektetett kötélszakaszokat lágyhuzal tekercseléssel, 
szorítókengyelezéssel vagy lágyfém karmantyú rásajtolásával rögzítik egymáshoz. 
Ékelt kötélvég: kötélvéghüvelybe bebújtatott, majd szétnyitott kötélvéget a rögzítőszeg-
gel szorítják be a kötélvéghüvelybe; a kúpos felületkiképzés miatt a szabad kötélvég 
megfeszítésével a kötélvég befeszül a kötélvéghüvelybe. 
Kiöntött kötélvég: kötélvéghüvelybe bebújtatott, majd szétnyitott kötélvég egyes elemi 
szálait a kötélvéghüvelyen túl rögzítik (egyúttal meg is feszítik), és a rögzítés után lágy-
fémmel öntik ki belülről az elemi kötélszálak közötti teret. 
Karmantyús kötélvég: a szétnyitott kötélvégen az elemi kötélszálakat visszahajtják, a 
szálak közé lágyfémből egy éket helyeznek, így a kötélvég kónikus alakot vesz fel; erre 
sajtolják rá a karmantyút. 
Kötélcsomópontoknak nevezzük azokat a csomópontokat, amelyek a kötélnek közvetle-
nül vasbetonhoz, acélszerkezethez vagy egy másik kötélhez való kapcsolódását foglalja 
magába. 
Lehorgonyzás betonba: a kötélvéget szétbontják, a zsaluzatba „szabadon” (az előírt hely-
zetben), esetenként az armatúrához rögzítve elhelyezik, és kibetonozzák. 
Rögzítés vasbetonhoz csatornába bújtatva: a vasbetonban a gyártás során csatornát ké-
peznek. Ebbe bújtatják bele a kötelet, amelynek a végét rendszerint a vasbetonhoz ékes 
szorítópofán vagy csapon keresztül rögzítik. A csatornát ki szokás injektálni. 
Rögzítés vasbetonhoz acél kapcsolóelemeken keresztül: a vasbetonba talplemezt beto-
noznak be (bekötőkarmantyúkkal vagy közvetlenül az armatúrához hegesztve), a talp-
lemezhez fülek csatlakoznak. A füleken átvezetett csap közvetlenül a kötélvéghez kap-
csolódik. 
Rögzítés acélhoz: acélszerkezethez rendszerint csomólemezen, fülen átvezetett csapon 
keresztül kapcsolódik a kötélvég. 
Rögzítés kötélhez: kötelek kapcsolódhatnak egymáshoz kötélvégen keresztül menetes 
orsón, csapon és láncon, illetve acéllemezen át; valamint kötélvég kapcsolódhat mezőhöz 
bilincs és kötélvég segítségével. 
A kötélcsomópontok közül kiemelkedő szerep jut a kötélnek közvetlenül az alaptesthez, 
egy oszlophoz, egy gerendához (tartóhoz), illetve a peremkötélhez történő rögzítésének. 
Rögzítés alaptesthez: egy, illetve több kötélág rögzítése alaptesthez. 
Rögzítés oszlophoz: a kötelek átvezetésével, illetve a kötelek megszakításával. 
Rögzítés gerendához (tartóhoz): a kötelek megszakításával. 
Rögzítés peremkötélhez: hálóbeli kötélvégek és hálót lezáró peremkötelének a rögzítése 
a megfeszített peremkötélhez. 
Kötélháló-csomópontoknak nevezzük a kötélhálóban a kötelek csatlakozási pontjait. 
Egyenrangú kötelek csatlakozása: két- és hárommenetű, egy- és kétköteles hálók csatla-
kozási csomópontjai. 
Nem egyenrangú kötelek csatlakozása: tartó- és feszítőkötelek csatlakozása peremköte-
lekhez, kötélfőtartókban rácshálózati kötelek csatlakozása a tartó és a feszítő kötelekhez. 
 
Megjegyzések 
Az árboc és az oszlop anyaga többnyire acél. 
A gyűrűk, a peremtartók és a peremgerendák vagy vasbetonból vagy acélból készülnek. 
A lehorgonyzó alaptest készülhet vasbetonból (tömbalaptest vagy cölöp) vagy acélból 
(acélcölöp). 
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11.3. A kötél és kötélszerkezetek erőjátéka 

A kötél olyan tartószerkezet, amelyben csak húzóerő ébred. Ennek okán 
– a kötél támaszpontjában a kötélvég érintőegyenesébe eső erő ébred, 
– a támaszpontja két (síkbeli kötél), illetve három (térbeli kötél) komponens felvéte-

lére kell, hogy alkalmas legyen, 
– a kötél mindkét végét meg kell „fogni” (támasztani), 
– szabad (másképpen fogalmazva: konzolos) kötélvég teherhordásra nem alakítható 

ki, 
– egy kötél alakját a rá ható teher határozza meg, 
– a kötél mint tartószerkezet statikailag túlhatározott, kinematikailag határozatlan; 

egyszerűbb esetben a rendszer egészére vonatkozó algebrai feladat határozott; így 
elviekben az alakváltozás figyelembevétele nélkül is meghatározhatók a reakcióerők 
és az igénybevételek. 

Példaként egy síkbeli kötél egyensúlyi alakját említjük a kötél saját súlya, illetve több 
koncentrált erő hatása alatt: a kötél síkbeli kötélgörbe alakot, azaz a láncfüggvény alak-
ját, illetve síkbeli kötélpoligon alakját veszi föl. A kötél mindkét alátámasztási pontjában 
kétirányú reakcióerő ébred. A kötél statikailag túlhatározott, mivel két támaszpontban 
két-két reakcióerő-komponenst kell meghatározni, de csak három egyensúlyi egyenlet 
írható föl a meghatározásukhoz. A negyedik összefüggés abból a tényből határozható 
meg, hogy a kötél hossza rögzített: olyan alakot kell megválasztani, hogy a két támasz-
ponton (peremponton) áthaladó láncgörbe, illetve kötélpoligon hossza a két támaszpont 
között a kötél hosszával egyezzék meg. (Megjegyzés: elviekben a megnyúlt kötélhos-
szal!) 
A kötélre jellemző, hogy a rá ható teher hatására veszi fel az alakját. A kötél folytonos-
ságából és az anyagának a rugalmasságából következik, hogy ha a kötélre változó teher 
hat, akkor változik a kötél alakja. A terheletlen kötél pedig a saját súlya alatt felveszi a 
kötélgörbe alakját. 
A kötélben a rá ható terhek hatása alatt belső erő ébred. Ennek következményeképpen a 
hossza megnyúlik. Ez a nyúlás is hozzájárul az alak megváltozásához: nem a deformá-
latlan hosszhoz tartozó kötélalakot veszi fel a kötél, hanem a deformált hosszhoz tartozó 
kötélalakot. Egy mélyen belógó kötél esetén ez a hatás elenyésző. Egy kismértékben be-
lógó kötél esetén a változás jelentős: az ún. lapos köteleknél előfordulhat, hogy a 
deformálatlan állapotban mért belógás az igénybevételek miatt jelentősen megnő, 
esetenként megduplázódik. 
A kötélgörbe alakját a támaszpontok helyzete határozza meg. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy ha a támasz elmozdul, akkor megváltozik a kötél alakja. Formálisan azt szokás 
mondani, hogy a támaszelmozdulás miatt megváltozik a kötél belógása. 
Egy kötélháló egyensúlyával kapcsolatban azt a kvalitatív megállapítást tehetjük, hogy 
két csomópont közötti egy-egy kötélágra a fent leírt jelenségek lesznek érvényesek. Ez-
zel együtt elmondható az is, hogy egy-egy kötélágnak a két végpontja közötti viselkedé-
sére is igaz a fenti állítás azzal a megjegyzéssel, hogy teherként nemcsak a kötélhálóra 
ható erőket, hanem a hálónak a vizsgált kötélágával összeköttetésben levő kötélágakban 
ébredő belső erőit is teherként kell „értelmezni”. Ennek következményeképpen kijelent-
hető, hogy a kötélhálóban az egyes kötélágak térbeli görbét írnak le. 
A kötélháló esetén az egy csomópontba futó kötélágakban ébredő húzóerőknek egyen-
súlyban kell lenniük. Ha a kötélháló csomópontja terhelt, úgy a kötélháló alakja a csomó-
pont környékén egy irányban görbül. Ha a kötélháló csomópontja nem terhelt, úgy a kö-
télháló alakja a csomópont környékén két irányban görbül. 
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A kötélháló, a kötélhez hasonlóan statikailag túlhatározott és kinematikailag határozat-
lan. A háló ágaiban fellépő belső erők centrálisak (egy-egy csomópontba futnak össze), 
csomópontonként három egyensúlyi egyenletet írhatunk fel, az ismeretlenek száma egy 
csomópontban négy. Hasonló a helyzet a két ponton felfüggesztett kötélhez. További 
feltételt a háló geometriai alakjának a meghatározása adja, ennek során a kötélágak 
(deformált) hosszára vonatkozó egyenleteket használjuk föl. 
A kötélszerkezetben csak húzás ébred. Előfordulhat, hogy az egyes kötélágakban nem 
ébred erő. Ekkor az a kötélág tetszőleges alakot vehet föl. A kötélszerkezet esetében ezt 
a stabilitás elvesztéseként értelmezzük. Amennyiben a kötélszerkezet mozgásba jön 
azért, mert nincs feszített állapotban, akkor azt mondjuk, hogy a szerkezet belebeg. 
Megjegyezzük, hogy belebegés a háló olyan területén alakul ki, ahol a háló egy paraboli-
kus felületre (az egyik görbület tűnik el), illetve síkra (mindkét görbület eltűnik) illeszke-
dik. 
A kötélszerkezet szél hatására elveszítheti a stabilitását, belebeghet. Ennek oka rendsze-
rint a szél hatására fellépő olyan alakváltozás, amelynél a kötélháló egy-egy részéhez 
illeszkedő felület parabolikus vagy sík lesz. 
A kötélszerkezet rendszerint kétszer görbült, negatív görbületű felület. Az éles 
váltásokban – a vápákban – rendszerint stabilizáló feszítőkötelet alkalmaznak. 
A vápákban megülhet a hó. Ez a hó a kötélhálót úgy deformálhatja, hogy a vápa „hó-
gyűjtő területe” megnőhet. A növekvő hó mennyisége tovább növelheti a vápa „hóbefo-
gadó képességét”. Ez – extrém esetben – a kötélháló túlzott mértékű deformációját 
vonhatja maga után  
 
11.4. Térképzés kötélszerkezetekkel 

Oszlop, illetve torony kikötése kötelekkel. A függőleges oszlopot, illetve tornyot egy vagy 
több szinten, rendszerint három vagy négy irányban kikötjük. Ez a kikötés stabilis. Elő-
fordul, hogy a többszintes – elsősorban a kétszintes esetében – kikötésben az alsó sor 
kikötése helyett összekötjük a köteleket. Ekkor, mivel a kötélágak nem függetlenek, a 
rendszer szokatlanul viselkedik: oldalirányú „szélnyomás” esetén nem szélirányban, ha-
nem azzal szemben hajlik meg az alul csuklósan megtámasztott oszlop. Megjegyezzük, 
hogy ebben a szerkezeti kialakításban a kötelet gyámolító tartószerkezeti elemként al-
kalmazzák, és térképzésről nem beszélünk. Megjegyezzük azt is, hogy a kötél alakja nem 
egyenes, hanem parabola; hogy elvben nem túl magas oszlop esetén kötél helyett vo-
nórúd is alkalmazható. 
Gerendák, tartórácsok és lemezek pontonkénti felfüggesztése és felfeszítése. Vízszintes 
gerendák, tartórácsok és lemezek pontonkénti felfüggesztése egy, két vagy több ponton. 
Ehhez egy, két vagy több, rendszerint függőleges, ritkábban ferde oszlopra van szükség. 
Ennek az oszlopnak a végéről, ritkábban a végéről és közbenső pontjából indulnak ki a 
felfüggesztőelemek. Egy-egy gerenda esetén térképzésről nem beszélhetünk, a 
térképzéshez a gerendákat sorolni szükséges. A függesztőelem a kötél, megjegyezzük, 
hogy a húzott elem rúd (vonóvas) is lehet. Vízszintes gerendák, tartórácsok és lemezek 
pontonkénti aláfeszítése egy, két vagy több ponton. Az aláfeszítéshez kellenek a merev 
tartószerkezethez mereven kapcsolódó merev távtartó elemek (mintegy az oszlopok „in-
verze”; merev = deformálható szilárd), valamint annak a végéből vagy azon kívül a belső 
pontjából kiinduló feszítőelemek; ezek a kötelek. 
Gerendák, tartórácsok és lemezek vonal menti felfüggesztése és felfeszítése. Vízszintes 
gerendák, tartórácsok és lemezek vonal menti felfüggesztése során egy tartókötél rend-
szerint vízszintes vetületben egyenletesen kiosztott pontjaiban függesztőkötelekkel kap-
csolják össze a merev elemeket a tartókötéllel. Ehhez minden tartókötélhez két, több-
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nyire függőleges, ritkábban ferde oszlopra van szükség. Egy-egy gerenda esetén térkép-
zésről nem beszélhetünk, a térképzéshez a gerendákat sorolni szükséges. A tartóelem a 
kötél, megjegyezzük, hogy a függesztőelem rúd is lehet. Vízszintes gerendák, tartórácsok 
és lemezek vonal menti felfeszítése során a tartókötél a felfeszítendő szerkezet alatt 
helyezkedik el, és függesztőelem helyett feszítő- (távtartó) elemeket helyeznek el. 
Függesztett kötelek. A függesztett köteleket sorolják. A független kötelek egymástól füg-
getlenül veszik fel a terhet, a gyakorlatban nem is alkalmazzák. A sorolt kötelek együtt-
dolgozását vagy leterhelőgerendákkal vagy enyhén tört vonalú merevítőtartókkal bizto-
sítják. Megjegyezzük, hogy a tartókötelek feszítettsége feszítőkötelekkel is biztosítható: 
ha minden egyes kötelet a saját síkjában feszítőkötéllel vagy -kötelekkel merevítünk, 
akkor jutunk el a kötélfőtartókhoz. Ha a feszítőkötelek az összes tartókötelen keresztül 
„felfekszenek”, akkor egyrészt nem síkba kiteríthető lesz a kötelek által meghatározott 
felület, hanem kétszer görbült (ráadásul negatív szorzatgörbületű), másrészt nem sorolt 
kötelekről, hanem egyrétegű kötélhálóról beszélünk. Megjegyezzük, hogy tartórácsok és 
lemezek esetén nemcsak sorolt függesztő, illetve feszítő tartókötelek alkalmazhatók, 
hanem kétirányú függesztő-, illetve feszítőháló is. 
Kötélfőtartó. A kötélfőtartó lehet rácsos, létrás, sugaras. A sugaras lehet oszlophoz vagy 
alaptesthez egy vagy két ággal megfeszítve. A kötélfőtartó lehet két metszéspontú, a két 
szélén, belül, középen egy (vagy egy sem). A kötélfőtartót egyhajósként értelmezzük (a 
többhajóst sorolással nyerjük). Az egyes kötélfőtartókat lehet sorolni és forgatni. A 
térképzéshez a szelemen feladatát ellátó gerendákra vagy (keresztirányú) 
kötélfőtartókra, illetve a két kötélfőtartó közötti távolságot áthidaló héjazatra (ez rend-
szerint ponyva) van szükség. 
Centrális (forgásszimmetrikus) kötélszerkezetek. A centrális kötélszerkezet olyan forgás-
szimmetrikus kötélszerkezet, amely csak a peremén van alátámasztva. Maga a kötél-
szerkezet lehet egyrétegű (lásd a kötélhálókat), kétrétegű (forgásszimmetrikus kötél-
tartó-kerék), sokrétegű („kötéldóm”). A kötélfőtartó-kerék a kötélfőtartó mintájára ké-
szülhet a középpontban, illetve szélén, valamint valahol a kettő között összemetsző alsó-
felső felülettel. A külső peremtartó mint gyűrű nyomott, a belső húzott. Mind a tartó-, 
mind a feszítőkötél sugárirányú. A külső peremgyűrűt függőleges, ritkábban ferde oszlo-
pokkal vagy íves „félboltövekkel” támasztják alá. (A középen alátámasztottat inkább a 
forgatott kötélfőtartókhoz soroljuk.) 
Kötélhálók. A kötélhálókat a peremeiken megfeszítve kell kialakítani. A megfeszítéshez 
peremtartókat, peremgyűrűket, árbocokra függesztett gyűrűt, illetve belső peremkötelet, 
külső peremen peremkötelet alkalmaznak. A kötélhálót belülről árbocok, a peremeken 
oszlopok támaszthatják alá. A hálókat vonal mentén peremívekre függeszthetik föl. Ké-
szülnek gyűrűk közötti kötélhálók is. A kötélhálók lehetnek két-, illetve hárommenetűek. 
 
11.5. Épületszerkezeti kialakítások kötélszerkezetek esetén 

Kötélszerkezetek peremkialakításai 
A kötélszerkezetek erőjátékát a húzóerők jellemzik. Ennek megfelelően a kötélszerkeze-
tek peremeit alkotó szerkezeti elemeknek képesnek kell lenniük a ferde (tehát se nem 
vízszintes, se nem függőleges) erők felvételére. 
Függőleges vagy közel függőleges oszlopok. Általában a kötélszerkezetek belógása „kicsi” 
a lefedett tér fesztávolságához képest (az arány többnyire 1/10 alatt). Ennek megfele-
lően egyrészt az oszlopok magasak, másrészt az oszlop végén a közel vízszintes kötélvé-
gen ébredő vízszintes erő a függőleges erő többszöröse (a fenti példánál maradva tíz-
szeresénél nagyobb). E két tényből következik, hogy a függőleges vagy közel függőleges 
oszlopok befogási pontjában, a kötél síkjában függőleges erő, vízszintes csúsztatóerő és 



111 

befogási nyomaték ébred. Megjegyezzük, hogy az oszlopok esetén előfordul, hogy egy-, 
két- vagy három- (ritkábban több-) irányú köteleket rögzítenek az oszlopra, de a szélső 
kötelek által bezárt szög 180°-nál kisebb, így a kötelek reakcióerejének vízszintes kom-
ponense egy jól behatárolható szögtartományban marad, értéke jelentős. Az oszlop ala-
pozásának mind a csúsztatóerő, mind a befogási nyomaték felvételére alkalmasnak kell 
lennie. Ez rendszerint nagy lesúlyozó tömeget, nagyméretű felfekvési felületet foglal ma-
gába. Emiatt függőleges oszlopokat kisebb méretű kötélszerkezetek esetén szokás al-
kalmazni. 
Árbocok. Rendszerint kötélhálók esetén, minden irányból érkező kötelek esetén beszé-
lünk árbocról. Ennek megfelelően a kötelek vízszintes reakcióerői nagyjából kiegyenlítik 
egymást. Ennél pontosabban (bár továbbra is kvalitatívan) úgy fogalmazhatunk, hogy a 
kötelek reakcióerejének vízszintes komponense tetszőleges irányú lehet, értéke nem je-
lentős. Ennek megfelelően az alaptest kisebb leterhelő tömegű és kisebb felületű lehet. 
Ferde oszlopok. Az oszlop helyzetét úgy választják meg, hogy az közel a kötélgörbe 
érintkezési pontjában vett érintője irányába essék. Ebben az esetben nő az oszlopban 
ébredő normálerő és csökken a befogási nyomaték. Ezzel együtt (a függőleges oszlophoz 
viszonyítva) a leterhelő súly vagy a felfekvési terület nagysága csökkenthető. A ferde 
oszlopot nagyobb kötélszerkezetek esetén alkalmazzák, rendszerint az oszlop 
tartószerkezeti szerepet kap (pl. lelátó). 
Bakállások (A-szerkezet). A két, egymásnak támasztott, alul kitámasztott szerkezeti elem 
közül a kötélszerkezethez közelebb lévő elem nyomott, a távolabbi húzott, a kettő között 
egy, rendszerint vízszintes támasztóelem található. (Előfordul, hogy ez az elem nem 
látható, mert a talajszint alatt található, az is előfordul, hogy ezt a kitámasztó szerepet 
maga a talaj veszi át.) A húzott elem lehet kötél is; két változatát különböztetjük meg: a 
két kötélág független vagy a támaszok közötti kötelet vezetik át az oszlopon. Megje-
gyezzük, hogy az A-szerkezet egyik vagy másik lába lehet függőleges vagy lehet (közel) 
szimmetrikus is. A bakállás húzott elemét le kell horgonyozni vagy a nyomott és a húzott 
elemeket egy alaptesttel kell aláfogni, így felbillenés ellen kedvezőbb alaptest alakítható 
ki. Bakállás készülhet a közbenső alátámasztásként is. Megjegyezzük, hogy a bakállás 
tekinthető egyenes és ferde oszlop hátrahorgonyzott „változatának”. 
Tárcsaszerkezetek: falak és keretek. Nagy felületű, tárcsaként működő szerkezeti eleme-
ket falakként vagy (többhajós és többemeletes) keretként alakíthatják ki. Rendszerint az 
egyik felső pontján rögzítik a kötelet. Így a tárcsaszerkezetnek a kötél támaszbekötési 
pontja alatt függőleges nyomó és vízszintes csúsztató reakcióerő, míg a kötél támaszbe-
kötési pontjától távolabbi „végén” függőleges, húzó reakcióerő lép fel. Az első pontban 
„hagyományos” alapozási elemeket alkalmaznak, a másodikban a lehorgonyzást. 
Peremgerendák. Peremgerenda alatt egy vízszintes vagy egy közel vízszintes síkban el-
helyezkedő, párhuzamos kötelek rögzítésére alkalmas gerendát értünk. A gerenda reak-
cióerői – a kötélszerkezet mivoltából fakadóan – közel vízszintes erők. Ezért a peremge-
rendát vagy merev szerkezetű bakállásokkal, vagy tárcsaszerkezetekkel támasztják meg. 
A gerenda lehet „merev” (deformálható szilárd, ezen belül gerinclemezes, rácsos) vagy 
„hajlékony” (kinematikailag határozatlan, ezen belül kötélfőtartós). Az elsőt párhuzamo-
san vezetett tartókötelek, az utóbbit inkább átlósan vezetett hálók esetén alkalmazzák. A 
merev szerkezetű bakállások, illetve a tárcsaszerkezetek a kötelek rögzítési pontjai „mö-
gött” újabb terek térképzését teszik lehetővé (épület, rendszerint közbenső födémekkel). 
Peremtartók és peremgyűrűk. A kötélszerkezet peremén, a kötelek rögzítésére használa-
tos sík- vagy térgörbe tengelyű merev (deformálható szilárd) tartót tekintjük peremtar-
tónak. Amennyiben a peremtartó záródik, és tengelyvezetésében törési pont nincs (a 
görbe kétszer folytonosan differenciálható), úgy peremgyűrűről beszélünk. Mind a pe-
remtartó, mind peremgyűrű lehet külső és belső. A belsőn a kötélszerkezet átvezetése 
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történhet megszakítással vagy (szerkezet)folytonosan. A peremtartókban, illetve a pe-
remgyűrűkben nyomó-, illetve húzóerők, és rendszerint nyomatékok ébrednek. A pe-
remtartókat, illetve a peremgyűrűket pontonként oszlopokkal, ritkábban falakkal tá-
masztják meg; a belső gyűrűt felfüggeszthetik árbocra. A peremtartók, illetve a perem-
gyűrűk két vagy több ponton közvetlenül is kapcsolódhatnak az alapozási szerkezethez. 
Függesztőív. A kötélhálót szokás ívesen kialakított tartószerkezet(ek)re pontonként fel-
függeszteni. A függesztőív rendszerint rácsozott szerkezet. A függesztőelemeket 
drótkötélből készítik 
Peremkötelek. A peremkötél lehet külső és belső. A külső peremkötél rendszerint 
feszítőkötél szerepét is játssza; többnyire térgörbét ír le. A külső peremkötelek többnyire 
nyitottak; azokat mindkét végén le szokás horgonyozni. A zárt peremkötelek 
megfeszítéséhez önálló feszítő- vagy lehorgonyzóköteleket alkalmaznak. A belső 
peremkötél mindig zárt. Alkalmazzák kötélhálónak árbocra való felfüggesztéséhez vagy 
kötélhálóban nagyobb nyílás kialakításához. A belső peremkötelet a kötélhálónak a 
peremhálóhoz csatlakozó kötélágai feszítik ki. 

Kötélszerkezetek fedései 
A kötélszerkezetek fedéseivel szemben az alábbi követelményeket támasztják. A héjalás 
legyen teherhordó, vízzáró, párazáró, hő- és hangszigetelő, végezetül rendelkezzen a 
(kötél)szerkezetben az átlagosnál (értsd: a merev (deformálható, szilárd) szerkezetekben 
tapasztaltakhoz képest) kialakuló nagyobb alakváltozások követésének a képességével. 
A kötélszerkezetek fedése készülhet a kötélszerkezet felett, a kötélszerkezetet magába 
foglalva, illetve a kötélszerkezet alatt. 
A kötélszerkezetek fedéseit három nagyobb csoportba oszthatjuk, ezek a következők. 

– Összefüggő hajlékony héjalás. 
– Elemekből álló (pikkelyes) fedés. 
– Összefüggő merev héjalás. 

Összefüggő hajlékony héjalás 
A kötélszerkezetek nagy alakváltozását jól követik a rugalmas szövetek. A szövetek ké-
szülhetnek textilből vagy műszálból. A szövetekből hegesztéssel, ragasztással, varrással 
bonyolult térbeli felületek illeszthetők össze. A rugalmas szövet felfeküdhet közvetlenül a 
kötelekre vagy teherelosztó rétegen – például betonacélhálón – keresztül. Ez a héjalás 
egyrétegű, hőszigetelést nem igénylő térlefedésnél alkalmazható. Tipikus rétegrend: gu-
mival bevont, kívülről alumínium festékréteggel kezelt orlonszövet. 
A kötélszerkezetek nagy alakváltozását jól követik a trapézlemezek is. A trapézlemezek 
elsősorban alumíniumból vagy horganyzott acélból készülnek. A trapézlemez alatt hőszi-
getelés, felette hőszigetelés vagy hő- és vízszigetelés készülhet. A hőszigetelés kemény 
műanyaghab (poliuretán-, polisztirol-, üveghab), a vízszigetelés vagy maga a trapézle-
mez vagy a hőszigetelésre felhordott bitumenlemez, illetve bitumenes (kent) bevonat. 
Tipikus rétegrendek: hullámlemez; hullámlemez és alatta hőszigetelés; felül a vízszige-
teléssel bevont hőszigetelés és alul a hullámlemez. Az első két esetben maga a hullám-
lemez adja a vízszigetelést, az első eset csak hőszigetelést nem igénylő térlefedésnél 
alkalmazható. 
A kötélszerkezetek nagy alakváltozásának követésére alkalmasak a többrétegű, épített, 
rugalmas fedések. A szerkezeti kialakítás elemei a betonacélháló, üvegszövet, az azon 
elhelyezet hőszigetelés, és az azt bevonó vízszigetelés. A betonacél háló rendszerint 
10×10 cm-es kiosztású, és 4–5 mm átmérőjű huzalokból készül (hegesztett kivitelben). 
Az üvegszövet 1–2 mm-es lyukbőségű. A hőszigetelés többnyire kétrétegű. Alul üveg- 
vagy kőzetgyapot, általában táblás kivitelben, 10–20 cm-es vastagságban. Felül egy 
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merevebb, a vízszigetelést jobban fogadó réteg, például kéreggel ellátott műanyaghab, 
rendszerint 2,5–5 cm-es vastagsággal. A vízszigetelés lehet bitumenes lemez, bitumenes 
kent szigetelés vagy bőrlemezfedés. A vízszigetelést előszeretettel vonják be alumínium 
fényvisszaverő festékkel. Ezzel együtt megadtunk egy tipikus rétegrendet is. 

Elemekből álló (pikkelyes és szendvics) fedés 
A pikkelyes fedésnél a héjalás hagyományosnak mondható cserépfedés elvével azonosan, 
egymásra ráfedő, kisméretű elemekből áll. Az elemek készülhetnek sík vagy bordázott 
alumínium- vagy horganyzott acél lemezekből, fényáteresztő műanyag (acrilglas, 
scobalit) sík- vagy háromrétegű, légréses (négyzetüreges) lemezekből. A kétszer görbült 
(rendszerint negatív szorzatgörbülettel jellemezhető) felületek esetén a pikkelyes fedés 
kialakításához speciális elemekre és kapcsolatokra van szükség. A rétegrend többnyire 
egyrétegű, hőszigetelés nélküli. A fedés elemeit vagy közvetlenül a kötélhálóhoz, vagy az 
arra lekötözött betonacél hálóhoz rögzítik. 
A szendvicsfedés egymáshoz élek mentén kapcsolódó, többrétegű szendvicspanelekből 
áll. Egy-egy szendvicspanel egyidejűleg képes a vízzárás, a hő- és hangszigetelés, vala-
mint a párazárás feladatait ellátni. A panelek többnyire síkok, a lefedő felület kétszer 
görbült, ezért a paneleket többnyire kissé torzítani szükséges, továbbá az éleik mentén 
kell a vízzáró, hő- és hangszigetelő, valamint párazáró kapcsolatot kialakítani. A réteg-
rend maga a panel; lekötése többnyire közvetlenül a kötélhálóhoz történik. 

Összefüggő merev héjalás 
A kötelekkel együttdolgozó merev fedés monolit vasbetonként kiöntött vagy a kötélháló-
zatot közrefogó előregyártott panelek hézagjainak helyszíni kiöntésével állítható elő. 
Jelezzük, hogy ebben az esetben az építés-szerelés során ugyan a kötélszerkezet kötél-
szerkezetként viselkedik, de a merev héjalás elkészülte után inkább héjként, semmint 
kötélszerkezetként. 
A monolit változatot kétszer görbült felületek esetén alkalmazzák. Az előregyártott ele-
meket az egyszer görbült vagy ahhoz közel álló felületek esetén alkalmazzák. 
A merev héjalás esetén a víz- és hőszigetelés készülhet a betonhéj fölött és alatt. Ha 
fölötte helyezik el, akkor egyenes vagy fordított rétegrend alkalmazható. Rendszerint az 
egyenes rétegrendet alkalmazzák. Ha alatta helyezik el a hőszigetelést, akkor általában a 
héjazat fölött készül a víz elleni szigetelés. 

Vízelvezetés a héjalásról 
A kötélszerkezet felülete rendszerint kétszer görbült, azon belül is nyeregfelület. Ezért a 
felület a csapadékvizet a perem legalsó pontjába vezeti. Innét kell a vizet elvezetni a csa-
tornába. 
Megjegyezzük, hogy belső vízelvezetés esetén ügyelni kell arra, hogy a vízelvezető ne 
duguljon el, mivel a kötélszerkezetek többnyire nem képesek az eldugult csatorna fölött 
képeződő „vízgyűjtő medencében” felgyülemlő csapadékvíz többletterhét károsodás nél-
kül hordani. 

Kötélszerkezetek oldalhatárolása 
A kötélszerkezetek oldalhatárolását két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyikben az oldal-
határolás szabad, pontosabban a peremkötelek alatt nincs térelhatárolás. A másikban 
van oldalhatárolás. Ez utóbbit további két csoportba osztjuk: lágy és merev oldalhatáro-
lásra. A lágy alatt a ponyvajellegű határolást értjük. A merev alatt a szokásosnak mond-
ható falazott, vasbeton, fémvázas, rendszerint üvegfelület-kitöltésű falas szerkezetre 
gondolunk. 
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Amennyiben a kötélszerkezet közvetlenül a merev oldalhatároló szerkezethez vagy az 
avval összeépített merev (értsd: deformálható szilárd) peremgerendához, peremtartóhoz 
kapcsolódik, úgy a kötélszerkezet peremén mm nagyságrendű mozgások mennek végbe. 
Peremköteles kötélszerkezet alkalmazása esetén, a peremen a várható mozgások nagy-
sága 1–2 cm-től az 1–2 dm-ig terjed. Ezért egyidejű peremköteles és merev oldalhatáro-
lásos kialakítás esetén a peremkötél és a merev oldalhatároló szerkezet között vagy egy 
ponyvajellegű („lebernyeg”) lezárásra, vagy mozgásra képes, egymást átfedő lemezes 
lezárásra van szükség. 
Megjegyezzük, hogy a lágy (ponyvajellegű) szerkezetekkel a 12. fejezetben foglalkozunk. 

Nyílászárók 
A szabad oldalhatárolású kötélhálós szerkezetek esetén nincs önálló nyílászáró. 
Lágy oldalhatárolás esetén a hagyományosnak mondható nyílászáró egy olyan merev 
keretet kap, amely egyrészt biztosítja a nyílászáró funkcionális használatát és állékony-
ságát, másrészt lehetővé teszi, hogy ahhoz a lágy oldalhatárolás képes legyen (jelentő-
sebb ráncosodás nélkül) csatlakozni. 
A merev (falazott, vasbeton, fémvázas, rendszerint üvegfelület-kitöltésű) oldalhatárolás 
esetén a megszokott nyílászáró szerkezetek alkalmazhatók. 
A belső peremgyűrűk és peremkötelek rendszerint szabad szellőzést lehetővé tevő nyílást 
képeznek. Lezárásuk legfeljebb a görbültséget követő (áttetsző) műanyag lemezzel 
történhet. 

A kötélszerkezetek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A kötélszerkezetek vázat alkotnak: még a teret sem határolják el (csak vizuálisan). 
Következésképpen a kötélszerkezet önmagában nem képes sem a hő-, sem hang-, sem a 
vízszigetelésre. A kötélszerkezetek fedései alapvetően nem vagy nem nagy mértékben 
képesek a hőszigetelésre. Rendszerint olyan teret fednek le kötélszerkezettel, amelyet 
nem szükséges sem fűteni, sem temperálni (sportcsarnok, stadion, kiállítótér). Ezekben a 
terekben a hangszigetelés sem kiemelt feladat. Általában a fedés elemeként jelenik meg 
mind a hő-, mind a hang- és mind a vízszigetelő réteg (lásd előbb). 
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12. SÁTOR- ÉS PONYVASZERKEZETEK 

12.1. Fogalmak 

Ponyva: csak húzó igénybevétel felvételére alkalmas felületjellegű, elemi tartószerkezet. 
Vázszerkezet: a ponyván belül elhelyezkedő, a ponyvával érintkező (rendszerint a pony-
vát rá is feszítik), a ponyva megtartására szolgáló deformálható, szilárd szerkezet. 
Függesztő szerkezet: a ponyván kívül elhelyezkedő, a ponyvával függesztőrudakon vagy 
-köteleken keresztül érintkező, a ponyva megtartására szolgáló deformálható, szilárd 
szerkezet. 
Kötél: csak húzóerő felvételére alkalmas vonaljellegű, elemi tartószerkezet. 
Feszítőkötél: a ponyva pereméhez rendszerint pontonként kapcsolódó, a ponyva peremé-
nek kifeszítéséhez, rögzítéséhez használt kötél. 
Peremkötél: a ponyva peremén végighaladó, annak megfeszítéséhez használt kötél. 
Vápakötél: a ponyvaszerkezet vápájában haladó, a ponyvaszerkezet felemelkedését gátló 
kötél. 
Árboc: ponyvaszerkezetek belső, függőleges vagy kismértékben dőlt, egyenes tengelyű 
támasztóeleme. 
Oszlop: ponyvaszerkezetek külső, függőleges vagy kismértékben dőlt, egyenes tengelyű 
támasztóeleme. Amennyiben az oszlop ferdesége jelentős, úgy a ferde jelzőt alkalmaz-
zuk. 
Peremtartó: ponyvaszerkezetek külső peremét határoló, általában oszlopokon vagy falon 
nyugvó deformálható, szilárd, vonaljellegű tartószerkezet. 
Gyűrű: ponyvaszerkezetek belső peremét határoló, rendszerint árbocra függesztett, kör-
vonal vagy attól alaprajzban, magassági vonalvezetésben kismértékben eltérő tengelyű 
deformálható, szilárd, vonaljellegű tartószerkezet. 
Tárcsa: ponyvának árbocos vagy függesztőműves rögzítésénél alkalmazott vékony, sík-
beli, deformálható, szilárd tartószerkezet. 
Peremgerenda: egy vízszintes vagy egy közel vízszintes síkban elhelyezkedő, a ponyva 
rögzítésére alkalmas gerenda. 
Peremgyűrű: egy vízszintes vagy egy közel vízszintes síkban elhelyezkedő, önmagába 
záródó tengelyű peremgerenda. 
Lehorgonyzó alaptest: a ponyvaszerkezetet megfeszítő feszítőkötelet elmozdulás ellen a 
talajba rögzítő alaptest. 
Zsilip: túlnyomásos ponyvaszerkezetbe való bejutáshoz használatos „helyiség”, amelynek 
a két eltérő nyomású területtel (kültér, illetve ponyvaszerkezeten belüli tér) van kapcso-
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lata (ajtaja), és amelyben a légnyomás értékét mindig az összenyitandó térben uralkodó 
nyomás értékével választják azonosnak, továbbá a két ajtó egyidejűleg nem nyitható. 
Sátorszerkezet: vázra ráboruló, önálló teherhordó szerepet nem játszó ponyva és az azt 
tartó vázszerkezet együttese. 
Ponyvaszerkezet: deformálható, szilárd tartószerkezettel együttdolgozó, önálló teher-
hordó szerepet játszó ponyva és az azzal együttdolgozó deformálható, szilárd tartószer-
kezet együttese. A tartószerkezet jellegétől függően megkülönböztetünk vázszerkezetre, 
függesztőszerkezetre és árbocokra feszített ponyvaszerkezeteket. 
Túlnyomásos ponyvaszerkezet: olyan önálló teherhordó szerepet játszó ponyvaszerkezet, 
amely teherhordását nem egy deformálható, szilárd váz, hanem a belső térben uralkodó 
túlnyomás biztosítja. 
Túlnyomásos tömlős ponyvaszerkezet: olyan önálló teherhordó szerepet játszó ponyva-
szerkezet, amelynek tartószerkezeti vázát ponyvából kialakított túlnyomásos tömlők 
képezik. 
Túlnyomásos párnás ponyvaszerkezet: olyan önálló teherhordó szerepet játszó ponyva-
szerkezet, amelynek tartószerkezeti vázát ponyvából kialakított túlnyomásos párnák 
alkotják. 
 
12.2. Anyagok, kötések 

A ponyva anyaga 
A ponyva hagyományos értelmezés szerint sűrű szövésű, erős, vízzáró szövet, amely 
alkalmas az azzal lefedett tárgyakat, illetve tereket megvédeni az időjárás viszontagsá-
gaitól, elsősorban a csapadéktól és napsugárzástól. Ponyvát természetes anyagból, mint 
len, kender, pamut, juta készítettek. Ezek az anyagok nedvszívók, napsugarak hatására 
fakulnak, száradnak és töredeznek. Élettartalmuk nem túl hosszú. 
A ponyva értelmezése kibővült a szintetikus anyagok alkalmazásával. Szintetikus ponyva 
alatt mindkét oldalról tapadó- és koptatóréteggel bevont, szintetikus szálakból szőtt tex-
tilbetétet értünk. A szintetikus ponyva rétegrendje a következő: 

– lakkréteg (színoldal), 
– színoldali koptatóréteg, 
– színoldali tapadóréteg, 
– textilbetét, 
– hátoldali tapadóréteg, 
– hátoldali koptatóréteg. 

A hagyományos értelemben a szövetek két, egymásra merőleges fonalrendből állnak, 
amelyek közül az egyik a lánc (a megfeszített fonal), a másik a vetülék (amelyet fel-
váltva alul, illetve fölül bújtatják át a láncszálak között). A szövetben az egymást követő 
vetülékszálak szorosan érintkeznek. Ez lesz a sűrű szövésű szövet. Amennyiben a lánc- 
és vetülékfonalak ritkán helyezkednek el, úgy rácsszövet alakul ki. Végül a fonás helyett 
alkalmazható a ragasztás is, ekkor a vetülékszálat nem bújtatják át a láncszálak között. 
A szintetikus szövetek készítésének további változatai is ismertek. Ilyen a három szál al-
kalmazásával készült szövet. Ez készülhet fonással (ezt szokás triaxális szöveteknek is 
nevezni), varrva hurkolt kelme (malimoszövetek), kötőfonalakkal rögzítve (az ún. 
rashelszövedékek). A nem szőtt textíliákhoz soroljuk a tűzéssel, a ragasztással és a 
megömlesztéssel (és az összepréseléssel) egymáshoz kapcsolt szálakból álló szöveteket. 
A textilbetétre a különböző rétegek kenéssel, impregnálással, olvasztóhengeres eljárással 
vihetők fel. Kenés esetén a réteg folyékony állapotú, hőmérséklete megegyezik a légköri 
hőmérséklettel. Az impregnálás kifejezés oldatba való mártást takar; a megfelelő folyto-
nosságú és vastagságú réteg elkészítéséhez többször kell a szövetet az oldatba mártani. 
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Az olvasztóhengeres eljárás szerint a két henger között olvasztják meg a felhordandó 
réteget, és olvadt állapotban viszik fel a szövetre. 
Két, tapadó- és koptatóréteggel bevont textilbetét egyesíthető: ekkor az így nyert pony-
vának több textilbetétrétege van. Ez a művelet a rétegelés. 
Az elkészült ponyva felületét nemesítik: egyedi igényeknek megfelelő „védőbevonatot” 
hordanak föl. Ilyen lehet az öregedés lassítása, a felület kémiai ellenálló képességnek a 
növelése, az elpiszkolódási hajlam csökkentése, a tisztíthatóság javítása, a felületi ko-
pásállóság növelése, a karcállóság javítása, a vízzáróság növelése, a napfénnyel szem-
beni ellenállás mértékének a növelése, a felületi megjelenés kialakítása (sima vagy bor-
dázott) felület, fényes vagy matt felület. A védőbevonat általában lakkréteg. 
A szintetikus ponyva szilárdságát a textilbetét határozza meg, a további fizikai és kémiai 
tulajdonságai – vízzárás, tűzállóság, napsugárzással szembeni ellenállás – a tapadó- és 
koptatórétegek tulajdonságaitól függnek. 
A szintetikus textilbetét készülhet műanyagból, üvegszálból és szénszálból. A műanyagok 
közül elsősorban a poliésztereket, poliamidot, aromás poliamidot, poli(akril-nitril)-t, 
poli(vinil-alkohol)-t és polipropilént alkalmazzák. 
A szintetikus textilbetétre felhordott rétegek többnyire lágyított PVC-ből készülnek. Egy-
egy speciális réteg készülhet polietilénből, poliakrilátból, poliuretánból vagy különböző 
alapanyagú kaucsukból. 
A szintetikus ponyva alapanyagait a ponyvát érő terhelések és időjárási hatások alapján 
választják meg. (A gyakorlatban fordítva van. A piacon beszerezhető ponyvák közül vá-
lasztjuk a terheléshez és az időjárási hatásokhoz elvárt paraméterekhez „legközelebb” 
álló ponyvát.) 
A szakítószilárdság függvényében is szokás a ponyvák alkalmazhatóságát csoportosítani,  
növekvő szilárdság mellett: előtetők, kisebb igénybevételű ponyvaszerkezetek (és gép-
kocsiponyvák), közepes, nagy és különlegesen nagy igénybevételű ponyvaszerkezetek. 
Megjegyezzük, hogy az igénybevételt a szilárd váz egyes elemeinek egymástól mért tá-
volsága („fesztáv”) határozza meg. 

Ponyva kötése ponyvához 
A kötések lehetnek nemoldhatók és oldhatók. A nemoldhatók közé soroljuk a varrást, a 
ragasztást és a hegesztést. Az oldhatók közé soroljuk a mechanikus kapcsolatokat. 

Ponyvák nemoldható kötése ponyvához 
Varrás. A varrás során egy vagy több rétegben átfedett szövetet a szövettől független 
varrócérnával vagy varrófonallal egymáshoz rögzítik, azaz fűzik. A fűzés lehet egyszeres, 
kétszeres és négyszeres. Ha a két szövet csak átlapolja egymást, akkor sima varratról 
beszélünk, ha a szövet végét a varrást megelőzően visszahajtják, mi több, a két 
összevarrandó szövetet egymásba hajtják, akkor franciavarrásról beszélünk. Ha egy 
szövetet önmagára hajtják vissza, akkor erősítővarrást készítenek, ha a szélén hajtják 
vissza, úgy szegésről beszélünk. A szövetek varrása során a textilbetéteket erősítik 
össze, ezért szilárdságtanilag a varrás nem függ a textilbetét és az azt bevonó rétegek 
közötti tapadás mértékétől. A varrás során a ponyva vízzáró tulajdonsága sérül. Rend-
szerint fóliacsíkkal (ragasztva vagy hegesztve) zárják le a varrást. 
A varrás típusai: 

– sima varrat két fűzéssel, 
– sima varrat négy fűzéssel, 
– egyszerű franciavarrás egy fűzéssel, 
– kettős franciavarrás két fűzéssel, 
– kettős franciavarrás négy fűzéssel, 
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– egyszerű szegés, 
– visszahajtott szegés, 
– erősítővarrás két fűzéssel. 

Ragasztás. A ragasztás két ponyva kötése ragasztóanyag segítségével. Ragasztással 
történhet a szabásminta szerinti darabok illesztése, de a hibák javítása is. A ragasztás 
műveletei: a felület előkészítése, a ragasztóanyag felvitele, szükség szerint szárítása, 
párologtatása, a felületek egymáshoz illesztése, majd a ragasztandó sávban a ponyvák 
egymáshoz szorítása hengerléssel vagy présberendezéssel. A ponyvák ragasztása során 
a textilbetéteket borító koptatórétegeket erősítik össze, ezért szilárdságtanilag a 
ragasztás erősen függ textilbetét és az azt bevonó rétegek közötti tapadás mértékétől. A 
ragasztás során a ponyva vízzáró tulajdonsága megmarad. 
A ragasztás fajtái: 

– egyoldali ragasztás, 
– kétoldali ragasztás. 

Hegesztés. A hőre lágyuló műanyagok hegeszthetők. A hegesztés lényege, hogy a he-
gesztendő anyag felületét folyékony állapotba hozzák melegítéssel vagy oldószer alkal-
mazásával, majd a lehűlés, illetve az oldószer elpárologtatása után kötés jön létre. A me-
legítésen alapuló hegesztés a következő lehet: nagyfrekvenciás hegesztés, hegesztés for-
ró gázzal, hegesztés fűtött ékkel, hegesztés ultrahanggal. A nagyfrekvenciás hegesztés 
során a váltakozó irányú elektromos áram hozza létre a hőt. A keletkező varrat szilárd-
sága közel azonos az alapanyag szilárdságával, a varrat vízzáró. Ugyanakkor a berende-
zésigénye miatt az építési munkaterületen nehezen alkalmazható. A forró gázzal történő 
hegesztésben maga a forró gáz közvetíti a hőt a ponyvákhoz. A keletkező varrat szilárd-
sága egyenetlen, és nem olyan nagy, mint az alapanyag szilárdsága (annak 70–90 %-a), 
a varrat vízzáró. A berendezésigénye lehetővé teszi az építési munkaterületen való 
alkalmazását. A fűtött ékkel történő hegesztés során az elektromos árammal felmelegí-
tett, (metszetben) ék alakú ötvözet közvetíti a hőt a ponyvával. A keletkező varrat szi-
lárdsága megegyezik a forrógázos hegesztéssel nyerhetővel, a varrat vízzáró. Hasonlóan 
ahhoz, az építési munkaterületen alkalmazható. Az ultrahangos hegesztés során ultra-
hanggal melegítik fel a kötendő ponyvákat. Az elv és a módszer hasonlít a nagyfrekven-
ciás hegesztéshez, a nyert varrat is. Az oldószeres hegesztés technikáját tekintve meg-
egyezik a ragasztással. 
A hegesztés fajtái: 

– egyoldali nagyfrekvenciás hegesztés, 
– kétoldali nagyfrekvenciás hegesztés, 
– fűtött ékes hegesztés, 
– forró levegős hegesztés, 
– oldószeres hegesztés. 

Ponyvák oldható kötése ponyvához 
A mechanikus rögzítés alapelvei. A mechanikus rögzítés elve, hogy mindkét összekötendő 
ponyva szélén lyukat készítenek, és átlapolással vagy a nélkül a két ponyvaszél összefű-
zésére alkalmas merev, nyírt vagy hajlékony, húzott elemet vezetnek be a lyukakba. A 
merev, nyírt elem lehet tüske, csap, csavar, szegecs, de lehet fém hurok/kengyel is. A 
húzott elem lehet kötél vagy szíj. A ponyvák átlapolása készülhet átlapoló vendégelemek 
– szorítólapok – nélkül vagy azokkal. Ekkor többnyire nyírt kapcsolóelemeket alkalmaz-
nak. A ponyvák átlapolás nélküli kötése többnyire vendégelemek nélkül készül, és 
rendszerint hajlékony, húzott kapcsolóelemeket alkalmaznak. A ponyvák átlapolásos 
kötése többnyire vendégelemekkel készül, és többnyire merev, nyírt kapcsolóelemeket 
alkalmaznak. Az átlapolás nélküli kapcsolat esetén a ponyva folytonosságát megszakít-
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ják, ezért a kapcsolat nem vízzáró. Általában egy, a kötést lefedő elemet alkalmaznak a 
vízzárás biztosítására. Az átfedéssel, különösen a szorítólapos megoldások esetén, a 
vízzáróság többé-kevésbé biztosítható (tömítéssel). Végül megjegyezzük, hogy a mecha-
nikus kötésekhez soroljuk a cipzárt (is). 
Összefűzés zsinórral, átfedés nélkül (lyukszegélyes illesztés). Az illesztendő szegélyek 
mellett rendszerint egyenletes kiosztásban lyukakat készítenek. A lyukakat fémlemez 
gyűrűvel szegik be. A szegélyt visszahajtással vagy rátéthevederrel erősítik. A lyukakon 
keresztül – felváltva a két illesztendő ponyvában – egy zsinórt (vékonyabb kötelet) ve-
zetnek végig. A kapcsolat hajlékony, a zsinór megfeszítésével szabályozható a ponyva 
feszessége. A fémlemez gyűrű megkönnyíti a zsinór csúszását, védi a ponyvát a kiszaka-
dástól és kismértékben elosztja a zsinórról átadódó terhet. 
Összefűzés páronként önmagába hurkolt zsinórhurkokkal; átfedés nélkül (peckes rögzí-
tés). Az illesztendő szegélyeket visszahajtják és peremezik úgy, hogy abban egy kötelet 
végig lehessen vezetni, a peremezést egyenletes kiosztásban megszakítják. Ezért a kötél 
befűzése után a kötél és a ponyva széle között egy kisebb nyílás alakul ki. Az összekö-
tendő peremek szemben fekvő lyukain egy-egy zárt hurkot bújtatnak át, és a hurok két 
végét egymásba fűzik. A hurok kibomlását pecekkel akadályozzák meg. (Ennek okán 
szokás peckes rögzítésnek is nevezni.) A kapcsolat hajlékony, a ponyva feszessége nem 
szabályozható (hacsak változó hosszúságú hurkot nem alkalmaznak). 
Összefűzés csatos kötéssel, átfedés nélkül (csatos illesztés): az illesztendő szegélyekre 
egyenletes kiosztásban csatokat, illetve az abba bebújtandó „nyelvet” rögzítenek (rend-
szerint varrással). Az összekötendő peremeket a szemben fekvő csatok rögzítik egymás-
hoz. A kapcsolat hajlékony, a csatokba bevezetett „nyelvek” megfeszítésével szabályoz-
ható a ponyva feszessége. 
Összefűzés hurkokkal; átfedéssel (hurkos sátorlapillesztés). Az egyik összeillesztendő 
ponyva szélébe egyenletes kiosztásban lyukakat készítenek, a másikban (hajlékony, zsi-
nórból kialakított) hurkokat rögzítenek. A lyukakat fémlemez gyűrűvel szegik be. Az il-
lesztéshez a hurkokat bedugják a lyukakba, és egymásba hurkolják (mintegy egymásba 
öltve). Az utolsót rögzítik. A kapcsolat hajlékony, a ponyva feszessége nem szabályoz-
ható. 
Összefűzés kengyelekkel és szíjjal; átfedéssel (kengyeles sátorlapillesztés). Az egyik ös-
szeillesztendő ponyva szélébe egyenletes kiosztásban lyukakat készítenek, a másikban 
(merev, fémből kialakított) kengyeleket rögzítenek. A lyukakat fémlemezgyűrűvel szegik 
be. Az illesztéshez a kengyeleket bedugják a lyukakba, és a kengyeleken keresztül egy 
szíjat vezetnek végig. A szíj végét csattal rögzítik. A kapcsolat hajlékony, a ponyva fe-
szessége nem szabályozható. 
Összefűzés szorítólapok között; átfedéssel (szorítólapos illesztés). Mindkét összeillesz-
tendő ponyva szélét visszahajtják, a visszahajtáson belül egy-egy kötelet rögzítenek. A 
visszahajtott szakaszon lyukak készülnek; a lyukak szélét varrással erősítik. A ponyva-
széleket átfedésbe hozzák, és mindkét oldalról egy-egy szorítólapot illesztenek rá. (Pon-
tosabban két-két lyukanként egy-egy lemezt. A lemezek közötti kis hézag egyfajta hajlé-
konyságot biztosít a ponyvának.) A ponyvaszéleket a lyukakon keresztül csavarokkal 
rögzítik egymáshoz. A kapcsolat kismértékben hajlékony, a ponyva feszessége nem sza-
bályozható. 
Cipzár. A két kötendő ponyva szélére rendszerint felvarrják vagy felragasztják a cipzár 
egy-egy szárát, majd kocsival a fogakat egymásba zárják. 

Ponyva kötése kötélhez 
Ponyva kötése kötélhez, vonal mentén. A ponyvát műanyag és acélkötélhez kötik. A mű-
anyag kötél esetében a ponyva szélét visszahajtják, és a visszahajtott részt, valamint a 
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kötelet hegesztéssel rögzítik. Az acélkötél esetén a ponyva szélén tasakot vagy fület 
készítenek: a ponyva visszahajtott szélét úgy rögzítik a ponyvához, hogy eközben az 
acélkötél bebújtatásához tasak, fül alakuljon ki. 
Ponyva kötése kötélhez, pontszerűen. Ezt a kötéstípust általában a peremkötelek talál-
kozásánál alkalmazzák. A peremköteleket rendszerint szegélytasakban vezetik, a ponyva 
végét szorítólemezzel vagy a ponyva anyagának a megduplázásával, triplázásával erősí-
tik. A peremkötelek rendszerint kötélszívben végződnek, és kötélszív–csomólemez kap-
csolaton keresztül kötődik a feszítőkötélhez. 

Ponyva kötése acélhoz (oszlop, gerenda, rácsos ív) 
Ponyva kötése oszlophoz. Az oszlopra ráfeszíthetik vagy felfüggeszthetik a ponyvát. 
Mindkét esetben vagy teherelosztó lemezt helyeznek el vagy teherelosztó erősítést ké-
szítenek (duplázzák a ponyva anyagát). Az oszlopra való ráfeszítés esetén a ponyva köz-
vetlenül érintkezik az oszloppal. Az oszlopra való felfüggesztés esetén elsősorban perem-
kötelet, illetve függesztőkötelet alkalmaznak. 
Ponyva kötése gerendához. A gerendára rávezetett ponyvát többnyire szorítólemez és 
csavarok segítségével rögzítik a gerendához. Acélgerenda esetén a csavar lehet az acél-
gerendától független vagy abba behegesztett változat. Vasbeton gerenda esetén a csa-
varok rendszerint bebetonozott tőcsavarok. 
Ponyva kötése rácsos ívhez. Megkülönböztetjük az íveken átvezetett és ívekre felfüg-
gesztett változatot. Az első esetben a rácsos tartó két széléhez rögzítik két oldalról az 
ívhez feszítve csatlakozó ponyvákat, amelyeket végül a rácsos ívet beborító ponyvasza-
kasszal kötik össze. A második esetben a rácsos ívre pontonként függesztik vissza a 
ponyvát, ott a függesztőerő bevezetése céljából a már említett pontszerű erősítést 
készítik el. 

Ponyva kötése alaptesthez 
Ponyva szélének leterhelése. Általában kisebb méretű túlnyomásos légsátraknál al-
kalmazzák úgy, hogy a ponyvának a talajjal érintkező részét visszatekerik, abba valami-
lyen súlyt helyeznek el. Így a légzárás biztosított, és tényleges kötés nem jön létre. 
Megjegyezzük, hogy ez a „kötés” akkor hatékony, ha magát a ponyvát kötélszerkezettel 
(többnyire kötélhálóval) le is rögzítik. 
Ponyva lefeszítése talpgerendához. Magába a ponyvába pontonként acélcsövet rögzítnek 
(szegélytasakon keresztül), és acélcsővel (derék)szöget bezáró menetes rögzítőszárat 
helyeznek el. A rögzítőszárra felhajtják a feszítőcsapot. A menet segítségével a ponyva 
feszessége szabályozható. 
Ponyva lefeszítése alaptesthez. Maga a lefeszítés peremkötelekkel történik. Elvben a 
peremkötél az alaptesthez rögzített csigán fut keresztül. A gyakorlatban csomólemezek, 
illetve terelőcsigák alkalmazása is szükséges lehet. 

Megjegyzések 
A vázszerkezet anyaga acél. Rendszerint vékony falú zártszelvények. A függesztőívek 
rendszerint rácsos szerkezetűek, az egyes rúdjai vékony falú zártszelvények. 
Az árboc és az oszlop anyaga többnyire acél. 
A tárcsa acélból készül. 
A gyűrűk, a peremtartók és a peremgerendák vagy vasbetonból vagy acélból készülnek. 
(Az acélkötelet lásd a 11.2. alfejezetben.) 
A lehorgonyzó alaptest készülhet vasbetonból (tömbalaptest vagy cölöp) vagy acélból 
(acélcölöp). 
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12.3. A ponyva és a ponyvaszerkezetek erőjátéka 

Egy elemi ponyvadarabnak alapvetően kétféle erőjátéka lehetséges: a ponyvában ébredő 
belső erők önmagukban egyensúlyt tartanak vagy a külső erőket erősúlyozzák. Ennek 
megfelelően az elemi ponyvadarab két görbülete ellentétes, illetve megegyező (azaz ne-
gatív, illetve pozitív szorzatgörbületű). Mindkét esetben a ponyva minden pontjában azo-
nos görbületi viszonyoknak kell fennállnia. Az első esetben a felületet a hiperbolikus 
paraboloiddal illusztrálhatjuk, a másodikat a félgömbbel. Megjegyezzük, hogy az első 
esetben kismértékű külső teher felvételére, azaz a ráhulló csapadék, kiváltképpen a hó 
megtartására is alkalmas a ponyvaszerkezet. A második esethez azt a megjegyzést fűz-
zük, hogy parabolikus felületi pontokban is képesek a belső erők külső terhet egyensú-
lyozni: ez a tény magyarázza azt, hogy a hengerhéj alkalmas túlnyomásos ponyvaszer-
kezet készítésére. 
A ponyva globális erőjátékában a terhet a meteorológiai terhek jelentik (a szél nyomása, 
a hó és a víz „megülése” a ponyván). A ponyva globális erőjátékát a ponyva alakjának a 
nagy megváltozása jellemezi. Maga a ponyva kezdeti (terheletlen) állapotában statikailag 
túlhatározott és kinematikailag határozatlan. Ennek megfelelően a ponyva erőjátéka az 
alakjának („nagy”) megváltozásával jár együtt. Megjegyezzük, hogy a nagy alakváltozás 
során, ha „betüremkedik” a ponyva, akkor az öngerjesztő folyamatként növeli azt a felü-
letet, amelyről a csapadék (akár víz, akár hó formájában) a betüremkedésbe irányul, 
ezzel növelve ott a terhet, és növelve a „betüremkedés” alapterületét (és „mélységét”), 
ami végeredményben növeli a „betüremkedésbe” jutó csapadékot. Ez az öngerjesztő te-
hergyűjtő hatás kiválthatja a ponyvaszerkezet stabilitásvesztését. 
A ponyva lokális instabilitását a ponyvák gyűrődése formájában szokás értelmezni. 
A ponyvák lokális instabilitását a mozgó teher hozza létre: a szél, legyen az állandó se-
bességgel fújó szél vagy (közel) periodikus széllökések sorozata, a ponyvák közel sík 
felületű környezetében a ponyvák belebegnek. 
A ponyvaszerkezet globális instabilitását okozhatja a terhelések kiváltotta nagy alakvál-
tozás; erre már adtunk egy példát. 
A lokális és a globális stabilitásvesztés lehetősége esetén a ponyvát rendszerint stabili-
zálják. Erre a gyakorlatban egy mód kínálkozik: a ponyva megfeszítése. Ez formailag 
lehet kifeszítés, lefeszítés, felfeszítés, kötélhálóval való leterhelés vagy vázra való ráfe-
szítés. 
 
12.4. Térképzés ponyvaszerkezetekkel 

A ponyvaszerkezetek térképzését meghatározza a ponyva és az azt merevítő szerkezet 
jellege, a két elem egymáshoz viszonyított helyzete. A főbb szerkezeti kialakítások a kö-
vetkezők: 

– sátorszerkezet, 
– oszlopokra ráfeszített és kifeszített, 
– árboc(ok)ra felfüggesztett és kifeszített, 
– vázra feszített, 
– oszlopokra vagy ívekre függesztett, 
– peremtartókra, falakra feszített, 
– vegyes rendszerű vázszerkezet, 
– túlnyomásos, 
– túlnyomásos tömlős és 
– túlnyomásos párnás. 
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A támaszok és peremek között jelentős szerepet játszanak a belső oszlopok, a lehor-
gonyzások, de azok nem alkotnak önálló szerkezeti rendszert, illetve több szerkezeti 
rendszer elemeként szerepelnek. 
A korábban – a rúdszerkezeteknél, illetve a héjaknál – ismertetett térképzési elvek – 
egyhajós vagy többhajós keretszerkezet, illetve ív, valamint síkbeli eltolás és tengely 
körüli forgatás – nem közvetlenül magára a ponyvaszerkezetre, hanem annak vázát ké-
pező merev (deformálható szilárd), elsősorban nyomott és/vagy hajlított tartószerkezetre 
vonatkozik. Túlnyomásos szerkezetek esetén közvetlenül a ponyvaszerkezetekre alkal-
mazhatók a térképzési elvek. 

Előtető 
A fal síkja előtti teret a tetőtől függetlenül lefedő épületszerkezet. Az előtető készülhet 
ponyvából. Ehhez rendszerint ívelt váz készül, amelyet közvetlenül a falra rögzítenek. A 
ponyva a vázra van ráfeszítve. 

Sátorszerkezet 
Sátorszerkezet: merev vázra, esetenként oszlopra és vázra ráhelyezett, a ponyva bele-
begése ellen rögzített, kismértékben ráfeszített ponyva. A tartószerkezet maga a váz, a 
ponyva térelhatároló szerepet tölt be. A különböző változatokat magának a sátor vázának 
alakja adja, illetve, hogy ezek a vázak sorolhatók. A sorolt sátrak esetén a tetőidomok 
közötti csapadékvíz elvezetése kiemelt feladat. 

Oszlopokra ráfeszített és kifeszített ponyvaszerkezet 
A ponyvát néhány oszloppal támasztják meg belül, és a peremen kívül álló oszlopokhoz 
feszítik. Készülhet centrális elrendezésben vagy valamilyen szabálytalan elrendezésben. 
A belső oszlopok közötti nyeregfelület-szakaszt (vápát) önálló vápakötéllel kell 
lefeszíteni. 

Árbocra felfüggesztett és kifeszített ponyvaszerkezet 
A ponyvát néhány árboccal gyámolítják meg a belső pontokon, itt vagy belső peremkö-
telet vagy belső peremgyűrűt alkalmaznak. A peremen a ponyvát külső oszlopokhoz fe-
szítik a peremkötelekkel. Készülhet centrális elrendezésben vagy valamilyen szabálytalan 
elrendezésben. Az árbocok közötti nyeregfelület-szakaszt (vápát) önálló vápakötéllel kell 
lefeszíteni. 

Vázra feszített ponyvaszerkezet 
A váz egy-egy eleme a gyakorlatban egy mindkét végén befogott ív. Az ívek sorolhatók 
egyenes, körív és tetszőleges (sík)görbe mentén. Az ívre való feszítés a két ív közötti 
ponyvaszakaszon a csapadékvíz elvezetését „automatikusan” megoldja. A ponyvát annak 
alsó pereménél egy vízszintes peremgerendához vagy inkább talpgerendához rögzítik, 
többnyire feszítik. 
A váz lehet kisméretű ív (pl. csőből), de lehet nagyobb méretű, épített szerkezet. Ekkor 
rendszerint az ívek közötti szakaszon feszített ponyvát, magán az épített szerkezeten 
sátorjellegű ponyvát alkalmaznak. 

Oszlopokra vagy ívekre függesztett ponyvaszerkezet 
A ponyván kívül oszlopokat állítanak föl, illetve a ponyva fölött íveket helyeznek el, és 
azokra függesztőkötelekkel függesztik vissza a ponyvát. A ponyva (külső) peremét le-
feszítik. Az oszlopok, illetve az ívek elrendezésétől függően beszélhetünk centrális, sorolt 
vagy amorf elrendezésről. 
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Peremtartókra, falakra feszített ponyvaszerkezet 
A peremtartók tengelyét, illetve a falak felső peremét többnyire térgörbe tengelyű épü-
letszerkezeti elemként (rúd, falvég) alakítják ki. A ponyvaszerkezetet vagy közvetlenül a 
peremtartóra, illetve a falra feszítik vagy a feszítőköteleket lehorgonyzópontokhoz kötik. 
Általában peremtartók és falak esetén a teret egy egységben fedik le. Ekkor a ponyva 
mint felület nyeregfelületet képez. 

Vegyes rendszerű vázszerkezet  
Általában véve nem minden esetben lehet csak egyféle tartószerkezeti vázzal ponyva-
szerkezetet létrehozni: rendszerint több, eltérő típusú – fal, peremgerenda, oszlop, pe-
remkötél – merevítőszerkezeti elemre van szükség. Itt elsősorban a peremgerendákra, 
illetve falakra feszített és középen oszlopokkal alátámasztott, és az ívekre felfüggesztett 
ponyvaszerkezeteket említjük. 

Túlnyomásos ponyvaszerkezet 
A túlnyomásos ponyvaszerkezet alapgondolata, hogy a belső nyomás feszíti ki a ponyvát. 
A ponyvaszerkezet erőjátékából adódóan a ponyva konvex formát kell, hogy öltsön vagy 
konkáv forma esetén a törésvonalakban (vápákban) a találkozó ponyvafelületekből éb-
redő húzóerőt önálló tartószerkezeti elemmel – erősítéssel, vápakötéllel – kell felvenni. A 
túlnyomásos ponyvaszerkezetben a belső nyomásból a ponyvában ébredő erőt felveheti 
kötélszerkezet is, rendszerint kötélhálót alkalmaznak e célra. A térszervezés két lépésből 
áll: egyrészt egy konvex forma kialakítása, másrészt annak sorolása eltolással, és/vagy 
elforgatással. 

Túlnyomásos tömlős ponyvaszerkezet 
A túlnyomásos tömlős ponyvaszerkezetben a túlnyomásos tömlők alkotják a tartószerke-
zeti vázat. A tömlők sorolhatók egymáshoz közvetlenül vagy a tömlők elhelyezése lehet 
„hézagos”, akkor a tömlők közötti távolságot ponyvával fedik le. Elsősorban eltolással 
generált tereket vagy centrális, elfogatással generált tereket hoznak létre. 

Túlnyomásos párnás ponyvaszerkezet 
A túlnyomásos tömlős ponyvaszerkezetben a túlnyomásos párnák alkotják a térelhatároló 
szerkezetet és egyben a tartószerkezetet is. A párnák felülhetnek oszlopokra, falakra, a 
párnákból alkothatók „falak”. A párnák sorolhatók egy vagy két irányban, cikkelyes alak-
zat esetén centrális vagy gyűrűs alakzat is képezhető. 
 
12.5. Épületszerkezeti kialakítások ponyvaszerkezetek esetén 

Ponyvaszerkezetek peremkialakításai 
A ponyvaszerkezetek erőjátékát a húzóerők jellemzik. Ennek megfelelően a ponyvaszer-
kezetek peremeit alkotó szerkezeti elemeknek képesnek kell lenniük a ferde (tehát se 
nem vízszintes, se nem függőleges) erők felvételére. 
Függőleges vagy közel függőleges oszlopok. A ponyva és a függőleges, illetve közel füg-
gőleges oszlop kapcsolata többféle lehet. Az egyik a kötélen keresztüli kapcsolat, mikor a 
peremköteleken keresztül rögzítik a ponyvát az oszlophoz. (Az oszlop rendszerint külső.) 
A másik, hogy a ponyvát átvezetik az oszlop fölött úgy, hogy a ponyva folytonosságát 
nem szakítják meg. (Az oszlop értelemszerűen belső.) Ekkor az oszlop tetejére egy 
fejezetet (rendszerint egy tárcsát, amelynek a felső felülete konvex, alsó felülete 
többnyire sík) helyeznek el, amely meggátolja a ponyva átszúródását. Végül külső osz-
lopra függesztik fel a ponyvát; a ponyva felfüggesztési pontjában vagy erősítik a ponyva 
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anyagát vagy valamilyen tárcsaszerkezetet helyeznek el az erőbevezetés okán. A 
feszített ponyvaszerkezetek belógása általában nem „nagy” (ha klasszikusan nem is 
tekinthető „kicsi”-nek) a lefedett tér fesztávolságához képest (azaz az arány rendszerint 
meghaladja az 1/20-at). Ebből következően az oszlopok magasak, különösen a belső 
pontok felfüggesztésére használt külső oszlopok. A külső oszlopok végén a feszítőköte-
lekből a kötélvégen a függőleges erőhöz képest lényegesen nagyobb vízszintes erő éb-
red. (Megjegyezzük, hogy az oszlopra egy-, két-, ritkábban többirányú köteleket rögzíte-
nek, de a szélső kötelek által bezárt szög 180°-nál kisebb, így a kötelek reakcióereje 
vízszintes komponensének az iránya egy jól behatárolható szögtartományban marad.) E 
két tényből következik, hogy a függőleges vagy közel függőleges oszlopok befogási 
pontjában függőleges erő, vízszintes csúsztatóerő és befogási nyomaték ébred. Az oszlop 
alapozásának mind a csúsztatóerő, mind a befogási nyomaték felvételére alkalmasnak 
kell lennie. Ez többnyire nagy lesúlyozó tömeget, illetve nagyméretű felfekvési felületet 
igényel. Ennek okán függőleges oszlopokat kisebb méretű ponyvaszerkezetek esetén 
szokás alkalmazni. Az oszlop fölött átvezetett ponyva esetén a ponyváról alapvetően 
függőleges erő adódik át; az erő vízszintes komponensei kiegyenlítik egymás. (Ennek 
kikényszerítésére alul csuklós befogást alkalmazhatnak.) Ekkor a központosan (és gya-
korlatilag függőlegesen) nyomott oszlop alapozására van szükség. 
Árbocok. A ponyvák belső pontjaiban a ponyvát mintegy átdöfő oszlop esetén használjuk 
az árboc kifejezést. A ponyva rendszerint gyűrű vagy belső peremkötél közbeitatásával 
kapcsolódik az árbochoz. Ebből következik, hogy a ponyvából átadódó reakcióerő 
vízszintes komponense tetszőleges irányú lehet, értéke nem jelentős. Így az alaptest egy 
közel függőleges erővel terhelt, központosan nyomott alapozást igényel. 
Ferde oszlopok. A két csatlakozó peremkötél közös feszítőkötele esetén alkalmazhatnak 
ferde oszlopot. Ennek helyzetét úgy választják meg, hogy a feszítőkötél érintkezési 
pontjában vett érintője irányába essék. Ebben az esetben nő az oszlopban ébredő nor-
málerő és csökken a befogási nyomaték. Ezzel együtt (a függőleges oszlophoz viszo-
nyítva) kisebb leterhelő súly vagy kisebb felfekvési terület alkalmazása szükséges. Ferde 
oszlopokat nagyobb ponyvaszerkezetek esetén alkalmaznak; ezért előfordul, hogy egyéb 
tartószerkezeti szerepet kap (pl. lelátó). 
Kétlábú és háromlábú bakállások (A- és tetraéder-szerkezetek). A ponyvaszerkezet pe-
remköteleiről átadódó erők a (szél)terhelés váltakozó iránya miatt nem állandó irányúak 
(és nagyságúak). Ezért a síkbeli bakállás a bak síkjára merőleges hajlítást is kap. Ebben 
az esetben a nyomott eleme befogott oszlopként működik. A térben változó irányú erő 
felvételére nem egy, hanem két nyomott oszlopot alkalmaznak. Megjegyezzük, hogy a 
nyomott és húzott lábak között egy, illetve három, rendszerint vízszintes támasztóelem 
található. (Előfordul, hogy ez az elem nem látható, mert a talajszint alatt található, az is 
előfordul, hogy ezt a kitámasztó szerepet maga a talaj veszi át.) A bakállások húzott 
eleme többnyire a feszítőkötél, amelyet a bakállás tetején irányváltó elemmel lefordítunk 
a lehorgonyzási pont felé. Geometriai kialakítás szerint lehet az A-szerkezet egyik vagy 
másik lába függőleges vagy lehet (közel) szimmetrikus is. A bakállás húzott elemét le kell 
horgonyozni. Lehorgonyzás helyett a nyomott és a húzott elemeket egy alaptestbe lehet 
befogni. Ez az alaptest a felbillenéssel szemben kedvezőbben alakítható ki. Megje-
gyezzük, hogy a bakállás tekinthető egy egyenes, illetve egy ferde oszlop hátrahorgony-
zott „változatának”. 
Hajlított vagy hátrahorgonyzott felületszerkezetek: sík és ívelt falak. A ponyva pereme 
felfeküdhet egy felületszerkezet felső peremére. Mivel a ponyvának kétszer görbült felü-
letűnek kell lennie (feszített ponyvát tartunk szem előtt), ezért kerülendő az egyenes 
peremgörbe. Amennyiben a teret határoló falakra feszítik rá a ponyvát, és ha a falszer-
kezet sík, úgy felső pereme ívelt, ha alaprajzban ívelt, akkor a felső pereme egy tér-
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görbe. A falszerkezet tetején ébredő vízszintes erő miatt – formálisan – a fal befogási 
síkjában befogási nyomaték ébred. A befogási nyomaték „megszüntetése” céljából a fal 
hátrahorgonyozható, belülről támpillérrel gyámolítható, illetve a fal ívesen alakítható ki. 
Megjegyezzük, hogy ha a falszerkezet egy épületrész épületszerkezeti elemeként funkci-
onál, úgy a falra merőleges falszerkezet – ponyva rögzítése szempontjából tárcsaszerke-
zet – lesz a fő teherviselő elem, hasonlóan a kötélszerkezeteknél ismertetett tárcsa- és 
keretszerkezetekhez. 
A ponyva átvezethető a fal peremén vagy ahhoz rögzíthető. Az átvezetettet többnyire 
több ponton lehorgonyozzák, a falon rögzítettet továbbvezetni nincs miért. A rögzítés 
szorítólapokkal vagy lehorgonyzó acélelemekkel történik. 
Peremgerendák. Peremgerenda alatt egy vízszintes vagy egy közel vízszintes síkban el-
helyezkedő gerendát értünk. Mivel a feszített ponyvaszerkezet kétszer görbült, ezért pe-
remgerendát rendszerint csak kisméretű, elsősorban sátorjellegű kialakítása esetén al-
kalmazzák. A peremgerenda reakcióerei – a ponyvaszerkezet mivoltából fakadóan – kö-
zel vízszintes erők. Ezért a peremgerendákat körbevezetik, és formálisan egy zárt ge-
rendarendszert (sokszöggyűrűt) képeznek belőle; a töréspontokon pedig oszlopokkal tá-
masztják alá. Ekkor egy zárt síkbeli vagy térbeli keretszerkezetet kapunk. Nem zárt 
rendszer esetén a vízszintes erő felvétele céljából a ponyvaszerkezetet – elsősorban az 
oszlopok síkjában – hátrahorgonyozzák. A ponyvaszerkezetet átvezethetik vagy lefe-
szíthetik a peremgerendához. Rögzítés ez utóbbi esetben szorítólapokkal vagy lehor-
gonyzóelemekkel történik. 
Peremtartók és peremgyűrűk. A ponyvaszerkezet peremén a ponyva rögzítésére hasz-
nálatos sík- vagy térgörbe tengelyű merev (deformálható szilárd) tartót tekintjük pe-
remtartónak. Az önmagába záródó peremtartót, amennyiben a tengelyvezetésében törési 
pont nincs (a görbe kétszer folytonosan differenciálható), peremgyűrűnek nevezzük. Mind 
a peremtartó, mind a peremgyűrű lehet külső és belső. A belsőn a ponyvaszerkezet átve-
zethető megszakítással vagy (szerkezet)folytonosan. A peremtartókban, illetve a 
peremgyűrűkben nyomó-, illetve húzóerők, és rendszerint nyomatékok ébrednek. A pe-
remtartókat, illetve a peremgyűrűket pontonként oszlopokkal, ritkábban falakkal tá-
masztják meg; a belső peremgyűrűt felfüggeszthetik árbocra. A peremtartó egy, két 
vagy több pontban közvetlenül is kapcsolódhat alapozási szerkezethez. 
Függesztőív. A ponyvát szokás ívesen kialakított tartószerkezet(ek)re pontonként felfüg-
geszteni. A függesztőív általában rácsozott szerkezet. 
Vázak. A ponyvát ráfektethetik vázra vagy ráfeszíthetik ívekre is. Ha az ív „belső”, illetve 
peremen elhelyezkedő, akkor peremtartóként funkcionál. 
Peremkötelek. A peremkötél lehet külső és belső. A külső peremkötél rendszerint a 
feszítőkötél szerepét is játssza; többnyire térgörbét ír le. A külső peremkötelek többnyire 
nyitottak; azokat mindkét végén le kell horgonyozni. A zárt peremkötelek 
megfeszítéséhez önálló feszítő- vagy lehorgonyzóköteleket alkalmaznak. A belső 
peremkötél mindig zárt. Alkalmazzák ponyvának árbocra való felfüggesztéséhez vagy 
ponyvában a nagyobb nyílás kialakításához. 

Ponyvaszerkezetek fedései 
A ponyvaszerkezetek önmagukban alkotják a fedést: a ponyva maga a fedés. 
A ponyvaszerkezetek felületén, a felület görbültsége lévén a víz a felület legalacsonyabb 
pontja(i) felé tart. A ponyva belső felületén létrejövő mélyedésben a víz felgyülemlik. Ez 
a pont többnyire növelni szokta a mélyedést, és így öngerjesztő folyamatként egyre több 
folyadék gyűlik össze a mélyedés alján. Ehhez hasonlóan a ponyva meredekebb részéről 
a hó a laposabb hajlású felé tart, ott mélyedést hozhat létre, így lokálisan lényegesen 
több hó halmozódhat föl a ponyván. Végezetül jelezzük, hogy a ponyva szélén általában 
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nem szokás „ereszcsatornát” elhelyezni elsősorban amiatt, hogy a ponyva a rá ható 
terhet alakjának a megváltozásával veszi föl, amit a csatorna nem vesz föl. Ennek okán a 
ponyva szélét erősíteni szokás, esetleg „kijelölik” azt a területet, ahol a ponyva széléről a 
csapadék lecsöpög, és azt kizárják az emberi tartózkodás területei közül. 

Ponyvaszerkezetek oldalhatárolása 
A ponyvaszerkezetek készülhetnek oldalhatár nélkül (mintegy csak fedésként, szabad 
oldallal), és oldalhatárolással. 
Az oldalhatárolás nélküli ponyvaszerkezetet térlefedésnek nevezzük. Rendszerint olyan 
magasan helyezzük el a ponyva szélét, hogy alatta át lehessen közlekedni. 
Oldalhatárolás készülhet hagyományos merev (deformálható szilárd) anyagból és hajlé-
kony ponyvából. Az első esetben valamilyen falszerkezet épül. A ponyvát ráfeszíthetik a 
falszerkezetre vagy elvezethetik fölötte. Végül a fal fölött átvezetett ponyva és a fal 
közötti teret elválaszthatják sátorponyvaszerűen kialakított takaróelemekkel: ez ugyan 
elválasztja a külső és a belső teret, megakadályozza a levegő szabad áramlását (és a 
madarak beközlekedést a ponyva alatti légtérbe), de csak térelhatároló szerepe van, te-
herhordó nincs. Ez az elhatárolás készülhet lágy ponyvából vagy egymásra boruló redő-
zött vagy lamellás szerkezetként. 

Nyílászárók (bejárat, szellőztetés) 
Oldalhatárolás nélküli esetben külön bejáratra és szellőztetésre nincs szükség. Általában, 
ha nincs oldalhatárolás, akkor a ponyva legmagasabb pontján (pontjain) szellőzőnyílást 
hoznak létre. (Fizikailag: a felmelegedő levegő felemelkedik, és a felső ponto(ko)n lévő 
nyíláson át távozik: egyrészt a meleg levegő nem gyűlik össze a ponyva alatt, másrészt 
cserélődik a levegő. A jelenséget kürtőhatásnak nevezzük.) 
Oldalhatárolás esetén meg kell különböztetni a falazattal és a ponyvával történő elhatá-
rolást. Falazat esetén hagyományos nyílászárót helyeznek el. Ponyva esetén két lehető-
ség közül választhatunk: vagy sátorlapszerűen, esetleg egymásra záró lamellás szerke-
zetként alakítják ki a nyílászárót vagy egy merev keretet csatlakoztatnak a ponyvához, 
és így hagyományos nyílászáró alkalmazható. 
Végzetül, túlnyomásos ponyvaszerkezetben zsilipen keresztül lehet a ponyva által elha-
tárolt térbe bejutni. 

A sátor- és ponyvaszerkezetek hő-, hang- és vízszigeteléséről 
A ponyva mint anyag gyakorlatilag nem hőszigetelő. Ezért a ponyvaszerkezet alatti tér 
nyáron meleg, télen hideg. 
Elviekben a ponyvára hőszigetelő anyag kasírozható fel, illetve többhéjú ponyvaszerkezet 
hőszigetelését az egyes héjak között áramoltatott levegővel lehet biztosítani (lásd a fű-
tés-hűtés kérdéskört). 
A ponyva alapvetően vízszigetelő. Megjegyzés: a növényi alapú, szőtt ponyvák csak 
impregnálás után válnak vízzáróvá. A műanyag alapú ponyvák rétegrendje tartalmaz 
vízzáró réteget. A ponyva nem oldható kötései biztosítják a vízzárást. A ponyva oldható, 
mechanikus kötései nem vízzárók. Ezeken a helyeken külön rátételemmel kell a vízzárást 
biztosítani. 
A ponyva anyaga nem hangszigetelő. Vagy a külteret választják csendes területen vagy 
olyan a beltérben a funkció, amelyet a környezeti zaj beszűrődése nem zavar. 

A fényről, a világításról 
A ponyva anyaga általában áttetsző, bár vannak olyan ponyvák, amelyek átlátszók, 
illetve amelyek nem átlátszók. Gyakorlatilag úgy lehet tekinteni, hogy napsütötte időben 
a ponyva alatt mesterséges világítás nélkül lehet olvasni. De borús időben vagy a nap-
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felkelte előtti, illetve a naplemente utáni nagyjából egyórányi világos időszakban a 
ponyvával fedett térben csak mesterséges megvilágítás mellett lehet olvasni. Megjegyez-
zük, hogy más jellegű tevékenységhez (pl. sportolás) lehet, hogy elegendő a ponyván át 
beszüremlő fény. Mindezek okán a ponyva alatti térben mesterséges megvilágításra 
hosszabb időre van szükség, mint az ablakokkal ellátott épületekben. 

Fűtés és hűtés 
A ponyva egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy a hőt nem tartja meg, azaz jelentős a hő-
átadási tényezője. (Hétköznapi nyelven fogalmazva: szökik belőle a meleg.) A ponyva 
másik jellegzetes tulajdonsága, hogy a napsugárzás, áthatolva rajta felmelegíti a ponyva 
alatti levegőt. Végül közismert, hogy a meleg levegő könnyebb a hidegnél, ezért a meleg 
levegő felfelé száll. 
A fentiek alapján a fűtést követően a ponyvaszerkezet alatti levegő hamar kihűl. Ezzel 
összhangban, mivel a ponyvaszerkezet nem vesz föl hőt, ezért a levegőt kell felmelegí-
teni, valamint a ponyvafelületen (valamint a nyílászárókon és a padozaton) át távozó 
hővesztességet kell pótolni. 
A ponyvaszerkezetek fűtése és hűtése az ún. szellőztetett légréteges határolószerkezet 
elve alapján történik. Megkülönböztetünk téli és nyári üzemmódot. Kéthéjú 
ponyvaszerkezet esetén téli üzemmódban az előmelegített levegőt közvetlenül a légtérbe 
fújják be, majd felül, még mindig melegen bevezetik az átszellőztetett rétegbe, ahol is 
külső héjjal érintkezve lehűl, de egyúttal védi a belső héjat a lehűléstől. Ebben a szerke-
zettípusban a nyári üzemmódban a külső átszellőztetett rétegen keresztül vezetik be a 
külső levegőt, mintegy hűtve a belső héjat, ezzel együtt a belső levegőt is. Többhéjú 
(legkevesebb egy, de előfordul, hogy a két szélső, szellőztetett réteg között nem egy, 
hanem három, esetleg öt réteg elválasztóhéj található) ponyvaszerkezetek esetén a külső 
és belső réteg átszellőztethető, a közöttük lévő légrétegek nem. Téli üzemmódban az 
előmelegített levegőt a légtérbe vezetik, amely felemelkedve felül a belső átszellőztetett 
légrétegbe kerül. A külső és a középső légrétegek szigetelésként működnek. Nyári 
üzemmódban (illetve túlmelegedés esetén) a lehűtött levegőt vezetik be a légtérbe, és az 
felemelkedve a külső, átszellőztetett légrétegbe kerül. Ott a napsugárzás felmelegíti, 
mintegy szigetelésként szolgál, majd a meleg levegőt lehűtik. Túlmelegedett hideg napon 
a külső hideg hűti le a külső átszellőztető-rétegben. A belső és a középső légrétegek szi-
getelőrétegként szolgálnak. 
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