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1. BEVEZETÉS

Le Corbusier „Új építészet felé” címő (elıször 1923-ban megjelent) könyvében [21]
írta:
„Az építészet a saját világát megteremtı ember elsı megnyilvánulási formája. Ezt a
világot a természet után alkotja meg, a természet törvényei… szerint. Kénytelen
figyelembe venni a nehézkedés, a statika, a dinamika… és az elemi fizika törvényeit…
A modern embert nekivadult lírikushoz hasonlíthatnánk, …, aki tud bizonyos dolgokat,
amelyeket nemcsak, hogy nem ı talált ki, de amelyeket nem is ellenırzött, mert a
tanulás során elveszítette azt a tiszta és fontos energiát, amely a gyermekek állandó
„miért” kérdésében rejlik.
Mindennek a terv az alapja. Terv nélkül nincs sem nagyszerő szándék, sem kivitelezés,
sem ritmus, sem tömeg, sem koherencia. Terv nélkül csak elviselhetetlen formátlanság,
gondolatszegénység, összevisszaság és esetlegesség van.
A szerkezeti rajz biztosíték az esetlegesség ellen. A szerkezeti rajz eszköz és nem recept.
Kiválasztása, kifejezési módja az építészeti alkotás elidegeníthetetlen része.”
Le Corbusier szavai ma is érvényesek. Hiszen hányszor épülnek napjainkban is házak
kellıen átgondolt tervek, különösen épületszerkezeti tervek nélkül?! Hányszor várja a
tervezı a gyártótól, a forgalmazótól, hogy gondolkodás nélkül felhasználható
csomóponti megoldásokat, szerkezeti „recepteket” adjon?! Az utóbbi évek gyakran
elıforduló szerkezeti hibái, a megvalósult épületek esetlegességei bebizonyították, hogy
ez az út nem járható. Vissza kell nyúlnunk a szerkezeti gondolkodás alapjaihoz, az
elemi „miért” kérdéshez. A társadalom az építészt leginkább olyan mővésznek tartja,
aki adott feladat ismerete alapján egyéni intuícióit követve tervezi meg az építészeti
formát. Az építésznek a minden szempontból optimális épület létrehozásához azonban
számtalan szakterületen és tudományágban (a társadalomtudományoktól a mérnöki ill.
gazdasági tudományokig) kell(ene) jártasnak lennie. A sokféle információ értékelése,
szintetizálása az egyén számára gyakran megvalósíthatatlan, de legalábbis szinte erejét
meghaladó feladatnak tőnik. A szerteágazó tervezési folyamat, melynek során a tervezı
ismereteit, elképzeléseit kell összhangba hozni a megbízók, a szakértık, a kivitelezık, a
gyártók, a felhasználók, a gazdasági szakemberek, stb. ismereteivel, elvárásaival,
követelményeivel olyan összetett tevékenység, amely csak jól átgondolt rendszerezés,
megbízható adatok alapján hozhat megfelelı eredményt.
Az építészek általában saját bevált tervezési módszerüket követik, illetve egy tervezı
csoportba illeszkedve dolgoznak, ahol mindenkinek meghatározott részfeladata van, ami
az átfogó tervezési koncepcióba illeszkedik. Valójában az egyedi tervezési
módszereknek vannak általánosítható lépései. A tervezési folyamat nagyon sok olyan
elemet tartalmaz, amelyet valamennyi építésznek követnie és értékelnie kell(ene) ahhoz,
hogy megfelelıen mőködı épületet és épületszerkezeteket hozzon létre.
Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy milyen összefüggések vannak a
tervezési folyamat egyes döntései között az épületszerkezetek kialakítása
szempontjából és milyen módon értékelhetık, összegezhetık és alkalmazhatók az
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épületszerkezetek tervezéshez szükséges információk. Az épületszerkezetek hatásigénybevétel-követelmény-teljesítmény rendszerő vizsgálata alapján kidolgoztam
egy tervezési algoritmust, amely segítséget nyújt az épületszerkezetek tervezési
lépéseinek, ismereteinek rendszerezéséhez az építész számára.
A szempontok ismertetése után a módszer részletes alkalmazását a lapos tetık nem
hasznosított egyhéjú hıszigetelt melegtetık szerkezetcsoportjának esetében mutatom
be, és egy megvalósult, egyhéjú hıszigetelt terasztetı hibáit elemzem a kidolgozott
tervezési algoritmus összefüggéseinek felhasználásával. A bemutatott példákat az
„Épületszigetelési kézikönyv” Szakkönyv és CD (Alapmő: Verlag Dashöfer Kiadó,
Budapest, 2004. december ISBN 963 9313 491) általam írt fejezetei közül emeltem ki.
Módszeremet az általam szerkesztett könyv teljes felépítése követi az egyes hatások (hı,
hang, pára stb.) épületszerkezeti elemzése során. Valamennyi hatás vizsgálata komplex
módon, a teljes épület és a többi hatás figyelembe vételével történt. Az
„Épületszigetelési kézikönyv” általam írt fejezeteit (3.2. „Az épületszigetelés
témaköre”, 3.3.„A szigetelési követelmények rendszere”, 3.4. „A szigetelések
kialakításának szempontjai”, 4.5.1. „Az épületek energiafelhasználásának ellenırzése
7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerint. 6.2.1. „Nedvesség elleni szigetelések
alapfogalmai”, 6.2.3. „Csapadékvíz elleni szigetelések általános alapfogalmai”, 6.3.
„Használati követelmények”, 6.4. „Szerkezeti követelmények”, 6.5. „Épületek
nedvesség elleni védelme”, 6.6.1.1. „Szivárgó talajvíz elleni szigetelések”, 6.6.2.1.
„Lapostetık csapadékvíz elleni szigetelése”, 6.6.2.2. Magas tetık csapadékvíz elleni
szigetelése”, 6.6.1.1. „Szivárgó talajvíz elleni szigetelések” 7.2.3. „Táblás hıszigetelı
rendszerek vízszigetelési problémái”) teljes terjedelemben doktori értekezésem
melléklete tartalmazza.

2. KUTATÁSI TERÜLET
2. 1.

ELİZMÉNYEK

2. 11.

SZAKIRODALMI ELİZMÉNYEK

A rendszerelvő épületszerkezeti tervezés gondolata nagyon régi. Vitruviustól napjainkig
foglalkoztatja az építészeket az építéssel kapcsolatos ismeretek rendszerezésének
kérdése. Az építészet szerkezetek létrehozásával tölti be szerepét. Ebben a tekintetben
napjaink építészete nem különbözik a régi korok építészetétıl. A rövid történeti
áttekintés is azt igazolja, hogy az építészeti megoldás és az épület szerkezetei
elválaszthatatlan egységet alkotnak, nem különíthetık el egymástól. Az épület
használati – szerkezeti - formai együttes alapkövetelménye nyilvánvalóvá teszi a
mővészeti és mérnöki tevékenység elválaszthatatlanságát. Az alábbiakban idézett
összeállítás nem teljes körő. Számtalan hasonlóan fontos munka található még ebben a
témakörben. Célja annak bemutatása volt, hogy az építészet és az épületszerkezetek
viszonyának elemzése, a szerkezeti ismeretek rendszerezésének, bemutatásának
igénye évszázadok óta alapvetı kérdése az építéshez kapcsolódó tervezıi
tevékenységnek.
Leon Battista Alberti (1404-1472) „Tíz könyv az építészetrıl” címő mővében [12]
külön fejezeteket szentel az építıanyagoknak és a kivitelezésnek. Elsı könyvében
leszögezi, hogy „Az építés egész mővészete a tervben és a szerkezetben rejlik.”
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Andrea Palladio (1508-1580) „Négy könyv az építészetrıl” címő mővében [1] az
építészeti formaképzés szempontjainak elemzése mellett bemutatja az egyes szerkezetek
(falak, alapok stb.) készítésének szabályait, építıanyagait is.
A régebbi korokban az építımővészi és a szerkezeti ismeretek elválaszthatatlan
egységet alkottak.
Az 1900-as években egyaránt találunk olyan mőveket, amelyek konkrét
épületszerkezetek példáit tartalmazzák átfogó ismeretanyag nélkül és olyanokat is,
amelyek az általános összefüggésekre építve foglalkoznak az épületszerkezetek
tervezési kérdéseivel. Konkrét szerkezeti csomópontokat tartalmaznak többek között
Sándy Gyula (1868-1953) „Épületszerkezeti táblák” címő győjteménye [29], a Magyar
Országos Típustervek (1960-as évek). A szerkezeti összefüggéseket is vizsgáló mővek
közül legjelentısebb dr. Gábor László 4 kötetes „Épületszerkezettan” címő
könyvsorozata (kiadva 1959-1972) [14], amelyben a szerkezetválasztás alapjaként a
hatások elemzését határozza meg. Megállapítja például, hogy „A tetıt az éghajlati
hatások elleni védekezés szüksége hozta létre.”Dr. Petró Bálint „Az épületszerkezettan
és az épületszerkezetek tervezése” címő munkájában (kiadva: 1991) [25] megteremti az
algoritmizált szerkezettervezés alapjait, a szerkezetválasztáshoz morfológiai szekrények
kidolgozását javasolja. A jelenlegi gyártói katalógusok, segédletek, tervezési irányelvek
általában egy adott termék, termékcsoport beépítéséhez, szerkezet kialakításához
szükséges adatokat, ismereteket közlik. A gyártói katalógusokban látható a mai
szerkezettervezés legnagyobb problémája, a szerkezeti ismeretek heterogén tömege.
Néhány gyártó kísérletet tesz arra, hogy általánosabb segítséget nyújtson az építész
tervezı számára például a hatások elemzésével (Lindab, Rheinzink, stb.), azonban ez
legtöbbször szabványhivatkozásokhoz vezet, ami ismét zsákutcát jelent a tervezı
számára, hiszen képtelenség az MSZ, DIN, ISO, EN, stb. szabványsorozatok teljes
beszerzése, ismerete.
Napjainkra az építészethez és az építési tevékenységhez csatlakozó alkalmazott
tudományterületek olyan összetetté váltak, hogy az építész nem képes valamennyi
szakmát teljes mértékben elsajátítani és egy személyben a tervezés során
alkalmazni. Ugyanakkor az átfogó építészeti szemlélet igénye egyre többször
jelentkezik. Egyre gyakrabban találkozhatunk a holisztikus építészet fogalmával.
Borvendég Béla a 2000. november 22-25. közti UIA Szakmagyakorlási Bizottság kairói
ülésérıl közzétett beszámolójában írja, hogy Shinjiro Wachi (Japán) és A.G.Hempel
(Németország) is síkra szállt a holisztikus építészet mellett, mert „Az építésznek egyre
több szakértı munkájára kell támaszkodnia, illetve sok specialista munkáját kell
koordinálnia. Állandó a veszély, hogy a folyamat magát az építészt is szaktervezıvé
degradálja, ami pedig a szakma lényegét tenné másodlagos jelentıségővé.” Vidor
Ferenc a Mindentudás Egyetemén 2004. február 9-én tartott „A Városok világa” címő
elıadásában definiálja a holisztikus szemlélet fogalmát: „A holosz görög szó egészet
jelent: holisztikus az a szemlélet, amely egy összetett dolog vizsgálatánál nem éri be az
alkotórészek analitikus elkülönítésével, mert a dolog egészét többnek tekinti, mint
részeinek és aspektusainak összességét.” A Holland Lakásügyi, Területtervezési és
Környezetvédelmi Minisztérium (VROM) támogatásával, 2005. április 4-én, az
Erzsébet téri Gödör Klubban rendezett "A lakásépítés jövıje: a minıség és az identitás
kihívásai" konferencián is felvetıdött a holisztikus szemlélet szükségessége: Az
elıadásokat követı vitában Soóki Tóth Gábor (Ecorys M Consulting) megállapította,
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hogy holisztikus, sokkal körültekintıbb, átfogó szemléletre lenne szükség a mai ágazati
szemlélető, széttördelt állapot helyett. Az építészek sokszor csak kullognak az
események után, holott maga a szakma megköveteli a holisztikus személetet, sok
esetben az építész minél erıteljesebb kezdeményezı szerepét. A szakági tervezésben,
például a Dr. Zöld András professzor vezetésével kidolgozott „Épületenergetikai
szabályozásban” [34] is megjelent a holisztikus, teljes épületet figyelembe vevı
értékelés
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a részmegoldások fejlesztése nem feltétlenül
eredményezi a teljes épület minıségének javulását, szükség van az ismeretek
átfogó rendszerezésére és alkalmazására, a holisztikus szemlélet követésére az
építészeti tervezés minden területén, így az épületszerkezettani tervezés során is.
A bemutatott szakirodalmi áttekintés is azt bizonyítja, hogy az épület – építészet csak
egységesen és nem részekre bontva értelmezhetı, szükség van az ismeretek átfogó
rendszerzésére. Az információk nagy száma és eltérı minısége azonban nehézzé teszi a
komplex szemlélet alkalmazását.

2.12. DOKTORI ÉRTEKEZÉSEM
TEVÉKENYSÉGEM

TÉMÁJÁHOZ

KAPCSOLÓDÓ

SZAKMAI

A komplex épületszerkezeti tervezés problémái már régóta foglalkoztatnak. Az
épületszerkezeti ismeretek rendszerezése, komplex szemlélete több munkámban
szerepel.
Az építészmérnöki diploma megszerzése után 1980-tól a Tervezésfejlesztési és
Technikai Építészeti Intézetben (TTI) vállaltam munkát, ahol szerkezeti mintaterveket
(MOT), családi ház típusterveket, és épületszerkezeti segédleteket dolgoztam ki.
Témafelelıse voltam a számítógépes, Autocad alapú „Paraméterezett csomóponti
mintatervek kifejlesztése korszerősített hagyományos szerkezető épületekben” OMFB
pályázati munkának Engedély szám: 3512/911011 1993.
A TTI megszőnése után elsısorban épületek épületszerkezeti terveinek készítésével
foglalkoztam. Vízszigetelési, tetıfedési, homlokzati terveim alapján épült meg többek
között a Fıvárosi Gázmővek több irodaépülete, a Matáv Zenekar Budapest, IX. ker.
Páva utcai hangversenyterme és irodaháza, a MOM Park irodaépületei, a Budai Várban
az „Anjou” lakópark több szerkezete. Ebben az idıszakban is folyamatosan részt vettem
az épületszerkezetekkel kapcsolatos fejlesztı-rendszerezı munkában, elsısorban az
Épületszigetelık és Tetıfedık Szövetségében, amelynek alapítása óta tagja vagyok. A
szövetség keretei között közremőködtem a lapos tetı szigetelések és a talajnedvesség és
talajvíz elleni szigetelések tervezési irányelveinek kidolgozásában. Nemzetközi
pályázatokban vettem részt, szakmai cikkeket írtam az épületszerkezetek tervezési
kérdéseirıl, elıadásokat tartottam angol és magyar nyelven.
A BME Építészmérnöki Karának Épületszerkezeti Tanszékén dolgozom oktatóként
1995-tıl az angol, majd 1999-tıl a magyar és az angol nyelvő képzésben.
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A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉLDÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEMBİL
„Paraméterezett csomóponti mintatervek kifejlesztése korszerősített hagyományos
szerkezető épületekben CAD rendszerrel”
OMFB pályázati munka Engedély szám: 3512/911011 1993.
.

Témafelelısként Autocad programmal megrajzolt, komplex, épületszerkezeti
részletterveket tartalmazó pályázat kidolgozását irányítottam. A csomópontok
mintametszeteken választhatók ki. A program lehetıséget nyújt az egyes elemek
méreteinek megváltoztatására és az alkalmazható termékek adatbázisból történı
kiválasztására.
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Magyar Országos Típustervek (MOT) III.37.03.
Papírbetétes hegeszthetı bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés
(TTI 1983.)

A lapos tetık vízszigetelésének szerkezetterv győjteményei a tipizált szerkezetrész
megoldásait tartalmazzák. Ismertetik az alkalmazás feltételeit, a vízszigeteléssel, annak
aljzatával, szegélyezésével, stb., valamint a felhasznált anyagokkal szemben támasztott
követelményeket, a számításhoz szükséges legfontosabb alapadatokat és felsorolják a
kapcsolatos szabályozási iratokat. Felhívják a figyelmet a felhasználó tervezık
feladataira és közlik a tetıszigetelések rendeltetésszerő használatával kapcsolatos
tudnivalókat.

Új koncepció kialakítása a szerkezeti csomóponti mintaterv-rendszer
kidolgozására, folyamatos fejlesztésére (TTI 1989.)
„A kutatási-fejlesztési feladat célja:
Hazánkban már eddig is számos, különbözı szerkezető, funkciójú épület csomópontjait
tartalmazó kiadvány született. Ezek a kötetek eltérı szempontokból vizsgálják, mutatják
be az épületszerkezeti csomópontok kialakítását. Pl. a 60-as években készített Magyar
Országos Típusterv c. kiadványokban (ú.n. barna MOT-ok) kiviteli terv szinten oldották
meg a részletterveket, az 1988-ban kidolgozott Szerkezet Típusterv-47. Talajon fekvı
padlók hıszigetelése címő kötetben viszont a hıszigetelési szempontokat helyezték
elıtérbe, és ezek figyelembevételével alakították ki a lehetséges csomópont változatokat
a pontos méretek, anyagválaszték megadásának szándéka nélkül.
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Jelen feladat célja a már eddig elkészült csomópont-tervgyőjtemények figyelembe
vételével megvizsgálni egy új koncepciójú szerkezeti csomóponti mintaterv-rendszer
kidolgozásának szükségességét, formai, tartalmi lehetıségeit.

2. 2.

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA

Az építészeti gondolat épületszerkezetekben ölt testet, válik használható épületté.
Rosszul megválasztott, alkalmazott szerkezetek esetén a legkiválóbb építészeti
elképzelés sem töltheti be feladatát, „megálmodott” célját. Az építészeti forma, a
használati igények és az épület szerkezetei elválaszthatatlan egységet alkotnak.
Ez az építészet olyan megingathatatlan alaptétele, amely nem hagyható figyelmen kívül
illetve amelynek nem teljesülése használhatatlan épületeket, gazdasági károkat okoz. A
korábbi évszázadokban a szerkezetek hosszú idejő gyakorlati tapasztalatok, kísérletek
során alakultak ki. Jelenleg, az ipari lehetıségek bıvülésével nagyon sok új szerkezet áll
rendelkezésünkre. Beépítési tapasztalatok, egységes vizsgálati, minısítési módszerek
hiányában csak a gyártók ajánlásaira támaszkodhatunk. Ezek azonban általában csak az
adott termékekre vonatkozó információkat közlik és nem veszik (nem tudják)
figyelembe venni a teljes épületet, a szerkezet valamennyi elemét, az egyedi
adottságokat. A nem megfelelıen alkalmazott termékekbıl fölépülı szerkezetek sokszor
nem elégítik ki a velük szemben támasztott követelményeket.
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Az épületszerkezetek megfelelısége mindig csak adott környezetben értékelhetı. Nem
léteznek bármikor, bárhol alkalmazható univerzális szerkezetek, még akkor sem, ha
néha egy-egy katalógus ezt szeretné elhitetni. A körülményektıl függıen más
épületformát, anyagokat kell alkalmaznunk például eltérı éghajlatú környezetben
(aszályos forró vidékeken, vagy az esıs, havas, hővösebb klímájú tájakon). Ezt az elvet
a hagyományos építészeti szemlélet, mint ésszerő kiindulási feltételt széleskörően
ismerte és alkalmazta. Napjainkban azonban nemegyszer találkozunk azzal a
felfogással, hogy - fıként külföldrıl származó termékek esetében - megfeledkeznek a
fentiekrıl, arra hivatkozva, hogy a gyártó „nemzetközi” minısítéssel rendelkezik.
Magyarországi referenciával és vizsgálati eredményekkel sajnos nem, de hát erre amúgy
sincs szükség, hiszen semmi újat nem mondana (sic)?!
Nehéz ezzel az érveléssel szembeszállni, pontosan megfogalmazni azokat a feltételeket,
amelyek a szerkezetek megfelelı mőködéséhez szükségesek. Annál is inkább, mivel
hosszú távú tapasztalatok hiányában (sokszor újonnan kifejlesztett termékekrıl,
anyagokról van szó) csak pontos számítások alapján lehetne igazolni az
alkalmazhatóságot. Ehhez azonban szabványosan, egységesen meghatározott adatokra,
anyagjellemzıkre, a fizikai folyamatokat a valóságnak megfelelıen modellezı számítási
módokra lenne szükség. A legtöbb esetben nem rendelkezünk ilyenekkel.
Ezzel a kör bezárul, tág teret biztosítva a próbálkozásoknak, számtalan nehezen vagy
egyáltalán nem javítható építési hibát okozva.
Az utóbbi évtizedek termékközpontú épületszerkezeti tervezése során háttérbe
szorult a holisztikus, a részmegoldásokat mindig az egész összefüggéseiben
vizsgáló, az egész épületet figyelembe vevı szemlélet. Így alakulhatott ki az
ellentmondásos helyzet, amelyben a kiváló minıségő gyártmányok felhasználása
ellenére sem csökkent az építési hibák száma.
Az átfogó értékelés hiánya, a jó részmegoldások hibás összeépítése miatt, súlyos
szerkezeti hibákat okoz. A szakirodalmi választékból hiányoznak a naprakész
termékválaszték jellemzıi és az épületszerkezetek kialakítási szabályai közötti
összefüggések elemzését tartalmazó mővek, amelyek segíthetnék az építészt a
szaktervezık tevékenységének koordinálásában. A korszerő termékeket bemutató
katalógusok általában csak az adott gyártmányok adatait, technológiai leírását
tartalmazzák, a csatlakozó részeket vázlatosan jelölik. A régebbi, átfogó
épületszerkezeti ismereteket nyújtó könyvekben viszont többnyire ma már nem
alkalmazott (vagy jelentısen megváltoztatott) anyagok, szerkezetek találhatók.
Komplex szerkezeti elemzés nélkül a jó minıségő, legújabb termékek beépítése ellenére
súlyos, gyakran szakszerően javíthatatlan, vagy csak irreálisan magas költségekkel és a
használatot akadályozva javítható szerkezeti hibák keletkeznek rövid idı (néhány
hónap) alatt.
A fenti ellentmondás csak egy, valamennyi szakterületet befogadó, áttekinthetı,
átfogó, a teljes épületet figyelembe vevı szempontrendszer, tervezési algoritmus
alapján oldható fel.
Szakmai tevékenységem során nem találkoztam olyan kiadvánnyal, amely a jelenlegi
termékválaszték figyelembe vétele mellett átfogó módon elemzi az épület és a
szerkezetválasztás összefüggéseit.
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Miért van szükség szemléletváltásra az épületszerkezetek tervezése és kivitelezése
során?
(Példák szakértıi gyakorlatomból)
1. példa
Az üreges téglából épített peremfal az ajtó alatt és a rovátkolt felülető téglára, tömített
felsı lezárás nélkül, felvezetett és az ajtótokhoz nem csatlakoztatott lábazati szigetelés
miatt a lábazat már a kivitelezés során a nyílászárók beépítése után beázott. A
csomópont kialakításánál nem vették figyelembe, hogy a mőanyag ajtótok és a
lángolvasztással lehegesztett modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni
szigetelés nem csatlakoztatható vízhatlanul.

A lábazati csapadékvíz elleni szigetelés felsı lezárását vízhatlanul kell csatlakoztatni a
fogadó szerkezethez 20 cm felhajtással a terasz burkolati síkja fölött. Ebben az esetben
az üreges kerámia falazóblokk rovátkolt felülete miatt ezt csak simított felületre, a felsı
élénél kiegészítı tömítéssel és mechanikai rögzítéssel lezárt csapadékvíz elleni
szigeteléssel lehetett volna megoldani.
2. példa
Az expandált polisztirolhab homlokzati rendszer bontása után láthatóvá váltak a falazás
és a vízszigetelés szegélyezésének hibái. Tervek és szaktudás hiányában nem készítettek
cseppentı szegélyt a csapadékvíz elleni szigetelés külsı élénél és lábazati szigetelést az
üreges blokkból falazott mellvéden (ami egyben virágvályú szerepét is betöltötte).
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A hibás teraszszegélynél bejutó csapadékvíz az alatta lévı lakás ablak szemöldökénél
felgyőlve beázást okozott. A teraszszegélyezést csak a mellvédfal és a terasz burkolat
bontásával lehetett volna teljes szakszerőséggel javítani. Ennek súlyos anyagi vonzatai
miatt az ablak fölé, a téglafalhoz tömítéssel csatlakoztatott terelılemezzel kísérelték
meg a hiba korrigálását.

2.3.

A TÉMAVÁLASZTÁS CÉLJA

Dr. Petró Bálint írja „Az épületszerkezettan és az épületek tervezése” (1991) címő
mővében [25]:
„Napjaink szerkezettervezése nem algoritmizált, csupán intuitív folyamat….
Csupán algoritmusok alkalmazására felépített szerkezettervezési folyamat teszi lehetıvé
a funkció igényelte összes hatótényezı együttes, egyidejő figyelembe vételét, mind
mőszaki, mind gazdaságossági vonatkozásban.”
Az épület csak egységes egészként töltheti be feladatát, nem elegendı egyes részeinek
tökéletes megoldása, részletes kimunkálása. Ez az ismert és elfogadott – de
meglehetısen ritkán alkalmazott – tétel ösztönzött arra, hogy az épületszerkezetek
tervezésének általános összefüggéseit, döntési mechanizmusát, a szakértıi számítások,
megoldások alkalmazhatóságának feltételeit megvizsgáljam. Arra keresem a választ,
hogy milyen összefüggések vannak a tervezési folyamat egyes döntései között a
mőszakilag megfelelı, mőködıképes épületszerkezetek kialakítása szempontjából és
milyen módon értékelhetık, összegezhetık és alkalmazhatók az épületszerkezetek
tervezéséhez szükséges információk.
Az épületszerkezeti tervezés tényezıinek elemzése alapján kidolgozott és
bemutatott teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető módszer és tervezési
algoritmus célja, hogy lehetıvé tegye az épületszerkezeti mőszaki tervezési
folyamat döntéseinek koordinálását, ellenırzését, a szakértık eredményeinek
integrálását a teljes épület figyelembe vételével a koncipiálástól a kivitelezésig.
A bemutatott szerkezetelemzések eredményeként kidolgozott komplex, valamennyi
hatást és a teljes épületet figyelembe vevı módszer és tervezési algoritmus megfelelı
alkalmazásával, a megadott lépéseket követve a megfelelı termékekbıl megépített
szerkezetek együttesen, az elvárt ideig és minıségben kielégítik a velük szemben, az
adott épületben és környezeti viszonyok között támasztott követelményeket. A fenti
tervezési módszer alkalmazásával csökkenthetı az építési hibák száma. Folyamatosan
és hosszú távon biztosítható az új termékek szakszerő beépítése, termékválasztékba
integrálása. Tudatosan, a hatások és követelmények elemzésével, a szükséges adatok és
összefüggések ismeretében, lépésrıl lépésre átgondolt szerkezetek kialakításával
áthidalhatók az új szerkezetek alkalmazásának empirikus hiányai. A teljesítmény elvő,
holisztikus szemlélető épületszerkezeti tervezési algoritmus alapján szélesebb körben
érvényesülhet a tudatos, elemzésen alapuló szerkezeti gondolkodás.
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A TÉMA LEHATÁROLÁSA

A szerkezet mőködıképességének mőszaki szempontjait elemezve állítottam össze
a komplex épületszerkezeti tervezési algoritmus lépéseit. Nem foglalkoztam a
szerkezetválasztás gazdasági, mővészeti kérdéseivel, csupán a mőködıképesség,
mőszaki alkalmasság követelményével, amely nem hagyható figyelmen kívül
pénzügyi, esztétikai okok miatt sem.
A kidolgozott szerkezettervezési algoritmus bemutatása során az általános
szerkezetalakítási szabályokat vizsgáltam adott hatás, például csapadékvíz,
szempontjából, adott szerkezetek, például nem hasznosított lapostetık és terasztetık
esetében, valamennyi, a szerkezetet érı hatás és a teljes épület figyelembe vételével.
Az építési hibák forrása sokszor már ezen az elemi szinten megtalálható, és a hiba
kialakulása további számítások nélkül, a komplex szerkezeti követelmények figyelembe
vételével elkerülhetı lett volna. Általában elmondható, hogy annak az a szerkezetnek a
megfelelısége, amely ellentmond valamelyik alapvetı szerkezetalakítási szabálynak,
már számítással sem igazolható. Nem tértem ki tehát az egyes hatásokkal kapcsolatos,
valamennyi számítási mód ismertetésére és értékelésére. Minden esetben utaltam
azonban az esetleges részletesebb vizsgálat szükségességére és a követelmény be nem
tartásának várható következményeire.
Az adott hatás (csapadékvíz) és adott szerkezet (lapos tetı) ismertetésénél valamennyi
hatást figyelembe vettem, azonban a többi hatás részletes elemzése nem szerepel.
Ezeket külön kell kidolgozni és beilleszteni a tervezési algoritmus döntési rendszerébe.
A csatolt Épületszigetelési kézikönyv tartalmazza például a párahatás, zajhatás stb.
értékelését is külön fejezetekben.
Doktori értekezésem egy, az épületszerkezetek tervezésénél általánosan
alkalmazható módszert határoz meg néhány részterület kidolgozásával.

2.5. A FELDOLGOZÁS MÓDSZERE
A feldolgozás módszere lényegében más tudomány területek eredményeit valamint
tervezıi és szakértıi munkám tapasztalatait hasznosítja, és alkotó módon adaptálja az
épületszerkezettan tudományába. E didaktikus módszer tette lehetıvé olyan módszer
kidolgozását, amelynek alkalmazásával a tervezı építészmérnök napi munkája során
meghozhatja a közel optimális szerkezeti döntéseket, és amely az egyetemi oktatásban
is felhasználható.
A doktori értekezésben alkalmazott általános alapfogalmak meghatározása a Magyar
Értelmezı Szótár szerint:
Holizmus - holisztikus
A jelenségeket, mint az egész és részei közötti kapcsolatokat, ezek kölcsönös
összefüggéseiben vizsgáló elmélet.
Interakció
Kölcsönös viszony, kölcsönös ráhatás.
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ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNY ELVŐ, HOLISZTIKUS
SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSÉNEK SZEMPONTJAI, LÉPÉSEI

Az épület szerkezeteinek kiválasztása számtalan tényezı függvénye. A gazdasági
lehetıségek, a társadalmi elvárások, a tervezık, kivitelezık szakmai ismeretei, és még
számos körülmény figyelembe vételének eredményeként valósul meg az épület. Az
épület szerkezeteinek a társadalmi viszonyoktól, az építészeti formától függetlenül, a
használatot akadályozó károsodás nélkül kell elviselniük a környezetükben fennálló
hatásokat, a rajtuk fellépı igénybevételeket.
Az épületszerkezeteknek minden esetben mőködıképesnek,
alkalmasnak kell lenniük az elvárt minıségben és az elvárt ideig.

mőszakilag

A mőszakilag alkalmas épületszerkezetek tervezési lépéseinek meghatározásakor, a
mőködıképesség mőszaki feltételeit keresve, a teljesítmény elvő szempontrendszer
felállításánál abból indultam ki, hogy a különbözı környezeti viszonyok és a különbözı
épület funkciók esetében alkalmazott épületszerkezetek mőszaki eltérésének alapvetı
oka az eltérı hatásokban keresendı. Egyes hatások figyelmen kívül hagyása illetve
nem megfelelı mértékő figyelembe vétele következtében az adott hatás károsíthatja az
épület szerkezeteit és/vagy lehetetlenné teszi a rendeltetésszerő használatot. A
szerkezetekkel szemben támasztott követelmények a hatásokból származó
igénybevételek alapján határozhatók meg. A követelmények megfelelı teljesítményő
épületszerkezetekkel elégíthetık ki.
A mőszakilag alkalmas épületszerkezet teljesítménye kielégíti a környezetében
fellépı hatásokból származó igénybevételek alapján meghatározható szerkezeti
követelményeket.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő tervezésének lépései:
1.
2.
3.
4.

A hatások számba vétele.
A szerkezet igénybevételének meghatározása a hatások alapján.
A követelmények meghatározása az igénybevételeknek megfelelıen.
A követelményeket kielégítı teljesítményő szerkezetek kialakítása.

Az egyszerőnek látszó feladatsor végrehajtása a gyakorlatban számtalan nehézségbe
ütközik.
Sok, újonnan kifejlesztett szerkezet esetében nem áll rendelkezésünkre hosszú távú
gyakorlati tapasztalat. A szerkezetek alkalmasságának pontos igazolása csak
szabványos vizsgálatokkal, összevethetı anyagjellemzık alapján lehetséges. Azonban
gyakran hiányoznak a szabványosan, egységesen meghatározott adatok,
anyagjellemzık, a hatásokat a valóságnak megfelelıen modellezı, a teljes épületet
figyelembe vevı számítási, vizsgálati módszerek. A hatások térbeli és idıbeli
változásának, az egyszerre fellépı számtalan hatás egyidejőségének figyelembe vétele
nagyon bonyolult feladat. Az egyes hatások értékeléséhez már gyakran rendelkezünk
részletes módszerekkel. A pontos értékelés és megoldás egy adott részterületen, fıként a
többi egyidejő hatás figyelmen kívül hagyása miatt, azonban sokszor eredménytelen,
pontosabban építési hibákat „eredményezı” erıfeszítés marad.
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Az épületszerkezetek tervezéséhez szükséges információk, döntések rendszerezésének,
értékelésének hiányából adódó problémák csak tudatosan, a hatások, az igénybevételek,
a követelmények, a teljesítmények elemzésével, az összefüggések ismeretében, a teljes
épület figyelembe vételével, lépésrıl lépésre átgondolt szerkezetek kialakításával
hidalhatók át.
A hatások, az igénybevételek, a követelmények és a szerkezeti teljesítmény
elemzésének szempontjai:
•
•
•
•
•

számba vétel;
értékelés;
interakció;
rangsorolás;
értelmezési szint.

3. 1.

AZ ÉPÜLETSZERKEZETEKET ÉRİ HATÁSOK ELEMZÉSE

Az épületszerkezetek kialakítását befolyásoló hatásnak tekinthetı valamennyi, az
épületben vagy az épület környezetében fellépı fizikai, kémiai, biológiai, geológiai,
meteorológiai, stb. folyamat. Bármely hatás figyelmen kívül hagyása az épület
szerkezeteinek károsodásához, az épület rendeltetésszerő használatának
akadályoztatásához vezethet.
A hatások nagyságuktól, eloszlásuktól, gyakoriságuktól, stb. függıen veszik igénybe az
épület szerkezeteit. A hatások hiánytalan számba vételét és értékelését segíti az alábbi
rendszerezés.
3.11.

A HATÁSOK SZÁMBA VÉTELE

A hatások figyelembe vételéhez szüksége van a fennálló hatások megnevezésére.
A jelenlegi tervezési gyakorlatból szinte teljesen hiányzik ez a lépés. Ennek több oka
van. A hatások értékelése fıként a szaktervezık feladata, akik sok esetben csupán egy
adott hatást vizsgálnak, és a méretezést is ennek alapján végzik el. Ez az adott
szakterületre nézve általában helytálló és megalapozott, azonban sokszor nem veszi
figyelembe az egyéb hatások következményeit. A szakágak közötti egyeztetı
tevékenység az építészre hárulna, aki jelenleg gyakran nem kellıen felkészült erre a
feladatra és eltéved a szaktervezıi adatok és a gyártói, kivitelezıi ajánlatok „sőrőjében”.
Az épületszerkezetek tervezése során, az épületet és szerkezeteit érı valamennyi
hatást figyelembe kell venni.
A hatások kialakulásuk helye szerinti csoportosíthatók. Az épületet érı külsı hatások
az építési hely függvényében nagyon eltérıek lehetnek. Ezért is vitatható az a
globalizációs törekvés, amely ugyanolyan formájú, anyaghasználatú épületeket javasol a
világ bármely pontján. Az épületen belüli hatások az épület használatából keletkeznek.
A használat és ebbıl adódóan a használati hatások nagyon sokfélék lehetnek az épület
funkciójától függıen (lakás, uszoda, jégpálya, vagy akár növényház). Ennek figyelembe
vétele azonban még nem elégséges a mőködıképes szerkezet kialakításához, mert az
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egyes szerkezeti elemek anyaguktól és méreteiktıl függıen szintén hatással vannak
egymásra. Például a friss beton nedvessége átáztathatja a kızetgyapot úsztató réteget,
amely így alkalmatlanná válhat feladata betöltésére.
A hatások csoportosítása kialakulásuk helye szerint:
 környezeti hatások, amelyek az épület környezetébıl származnak, az építési hely
jellemzıitıl függıen változnak;
 használati hatások, amelyek az épület és a szerkezet rendeltetésszerő használata,
beépítése illetve karbantartása közben keletkeznek;
 szerkezeti hatások, melyek a szerkezetek kölcsönhatásából származnak.
A hatások összetétele épületenként és szerkezetenként változó. A lapostetıket érı
hatások felsorolását a 4.1. fejezet tartalmazza.
3.12. AZ EGYES HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
Az egyes hatások értékelésének szintjei:
 a fellépı hatások megnevezése;
 csoportokba sorolás;
 a hatások mőszaki jellemzıinek meghatározása számadatokkal.
A fellépı hatások megnevezése elengedhetetlenül szükséges lépés annak érdekében,
hogy minden hatást figyelembe vegyünk. A hatások megnevezése után lehet értékelni a
hatás nagyságát.
A hatást meghatározó mőszaki jellemzık pontos mérésének nehézségei esetén a hatás
csoportokba sorolással értékelhetı. A hatások egyes csoportjainak tényleges mőszaki
tartalma a csoportokat megalkotó szubjektív tapasztalataitól is függ (üzemi – használati
víz elleni szigeteléseknél például a víz által erısen terhelt felület fogalma viszonylag tág
keretek között értelmezhetı). Ez az értékelési módszer csak egységesen és általánosan
elfogadott viszonyítási alap esetén alkalmazható megfelelıen. Az egyes nemzeti
elıírások általában eltérı értékekkel adják meg az egyes csoportok mőszaki tartalmát,
ezért a nemzetközi gyakorlatban ezt az értékelési módot csak a hivatkozott szabvány
pontos ismerete alapján lehet alkalmazni.

(„Rheinzink Alkalmazás az építészetben” (magyar változat) 2000.) [9]
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Az idézett példa a csapadékhatást és a szélhatást sorolja csoportokba. Ebben az esetben
az „igénybevételi csoportok” kifejezés helyett a „hatás csoportok” megnevezést kellett
volna alkalmazni, mert a szerkezetek tényleges igénybevétele a hatás nagyságán túl még
számtalan tényezı (tetılejtés, szélvédett telepítés, épületmagasság, stb.) függvénye.
A hatások értékelésének legpontosabb módja a hatás mőszaki jellemzıinek
szabványos mérésekkel történı meghatározása. Például a hımérséklet, a páratartalom
stb. mérése. Ebben az esetben az adott hatás idıbeli és térbeli változásának követése
okozza a legtöbb gondot.
Csapadékhatás szabványos számszerő értékelése:
MSZ-04-134-1991 Épületek csatornázása szabvány [36] alapján: qe= a mértékadó
fajlagos csapadékvíz hozam (l/s,ha)
Körzet
Budapest
Vértes, Gerecse, Pilis
Gyır

qe(l/s,ha)
274
187
193

A környezeti hatások országonként és tájanként jelentısen eltérıek lehetnek. Ezért nem
lehet kijelenteni, hogy egy adott szerkezet bárhol megfelel a követelményeknek.

( „Rheinzink Alkalmazás az építészetben” (magyar változat) 2000.) [9]

Az épületszerkezeteket érı hatások szabványos csoportokba sorolással vagy
számszerő mőszaki jellemzık meghatározásával értékelhetık. Adott hatást akkor
is figyelembe kell venni, ha nem áll rendelkezésre szabványos értékelési módszer.
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A HATÁSOK INTERAKCIÓJA

Az egyidejőleg fellépı hatások jelentısen megváltoztathatják az egyes hatások
minıségét.
Például
 a csapadékvíz erıs szélben csapóesıt eredményez, amely a függıleges homlokzati
felületek károsodását okozhatja;
 a nedves környezet vegyi folyamatok kialakulását teszi lehetıvé (például
fémszerkezetek közötti kontaktkorrózió);
 a nedvességhatás csökkentheti az anyagok hıszigetelı képességét, ezért a téli hideg
külsı hımérséklet hatására csökken a belsı felületi hımérséklet, nı a főtési energia
felhasználás, stb.
Az egyidejőleg fellépı hatások interakciója miatt nem elegendı a hatások
független értékelése. Mindig figyelembe kell venni valamennyi egyidejőleg fennálló
hatás interakciójának következményeit is. Minden hatást a saját
viszonyrendszerén belül és a többi hatással összevetve is értékelni kell.
3.14.

A HATÁSOK RANGSOROLÁSA

Az épületszerkezetek kialakításakor valamennyi hatást figyelembe kell vennünk. Az
egyes hatások következményei azonban eltérı súlyúak. Vannak olyan hatások, amelyek
figyelmen kívül hagyása az épület összeomlását, tönkremenetelét okozza, míg más
esetekben a használati minıség romlik az egészséget károsító mértékben, vagy esetleg
„csupán” a komfortérzés csökkenésével kell számolnunk. A fentiek alapján az egyes
hatások között fontossági sorrend állítható fel.
Az egyes hatások rangsorolásának legfontosabb szempontjai:
 a hatás figyelmen kívül hagyásából származó esetleges életveszély illetve kár
mértéke;
 a hatás figyelmen kívül hagyásából származó esetleges kár javíthatósága;
 a hatás mértéke;
 a hatás gyakorisága.
Példák
 a talajban lévı nedvesség mennyiségétıl függ a vízszigetelés kialakítása
(talajnedvesség illetve a talajvíz hatása teljesen eltérı szerkezetek kialakítását teszi
szükségessé);
 teljesen eltérı zajhatást eredményez, ha a vasút közelében épített ház esetében
kétnaponta halad el egy vonat vagy félóránként,
 tőz következtében leégett vagy alapsüllyedés miatt megrepedt falú épület
helyreállítása sokkal költségesebb, mint egy rosszul szigetelı ablak tömítése;
 a csapadékvíz elleni szigetelés beázása többnyire könnyebben javítható, mint a
talajban lévı szerkezetek szigetelése.
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A hatásokat az alábbi rangsor szerint vettem figyelembe:
1.
2.
3.
4.
5.

az épület állékonyságát veszélyeztetı terhek;
tőzhatás;
szigetelési (hı-, hang-, vízszigetelés) hatások;
mechanikai hatások (ütés, hımozgás, zsugorodás stb.);
vegyi hatások.

A hatások rangsorolása a hatás nagyságától, gyakoriságától függıen is változhat.
3.15. A HATÁSOK ÉRTELMEZÉSI SZINTJEI
Az egyes hatások nem értelmezhetık egyöntetően adott épület esetében. Teljesen más
hatások érik például a tetıszerkezeteket és a homlokzatokat, a fürdıszoba határoló
szerkezeteit és a lakószobák közötti födémeket, falakat. Az épület formai kialakítását,
méreteit az építészeti, funkcionális igények mellett a hatások mértéke és összetétele is
befolyásolja. Az épület tereit határoló szerkezetek minısége jelentıs mértékben függ a
környezetükben fellépı hatásoktól. A szerkezeti elemek méretezésénél a környezeti és
használati hatások mellett figyelembe kell venni a csatlakozó szerkezetekbıl származó
hatásokat is.
A hatások értelmezési szintjei:
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai, azok kapcsolatai.
A hatások összetétele és mértéke értelmezési szintenként változó. Az egyes szintek
vizsgálatánál mindig számításba kell venni az elızı szinteken jelentkezı hatásokat
is. A hatásokat valamennyi értelmezési szinten (épület, épületszerkezet, szerkezeti
elem) egyenként a saját viszonyrendszerükön belül és az egyidejőség figyelembe
vételével együttesen is értékelni kell.
Az egyes hatásokat csoportokba sorolással vagy számszerő mőszaki jellemzıkkel kell
értékelni. Ennek hiányában a szerkezet nem méretezhetı megbízhatóan az adott hatás
elviselésére, azonban a fennálló hatásokat ekkor is meg kell nevezni, és figyelembe kell
venni. Adott hatás elemzésénél valamennyi egyidejő egyéb hatás következményeit is
számításba kell venni. Az építési hibák jelentıs része a hatások nem megfelelı
értelmezésébıl származik. Egyes hatások következményeit pontosan ellenırzik, míg
más hatásokat teljesen figyelmen kívül hagynak.

3. 2. ÉPÜLETSZERKEZETEK IGÉNYBEVÉTELE
A fellépı hatások igénybe veszik az épület szerkezeteit. A hatás nem azonos az
igénybevétellel. Például a csapadékvíz hatás adott építési területen, szabvány alapján
meghatározható érték. Ez a hatás azonban teljesen más mértékben veszi igénybe adott
épület homlokzatát, magas tetı fedését vagy lapos tetı szigetelését.
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3.21. AZ IGÉNYBEVÉTELEK MEGHATÁROZÁSA
A szerkezeti adottságoktól függıen adott építési helyen és épületen belül, azonos
hatások mellett, nagyon eltérı lehet az épületszerkezetek igénybevétele és így a
szerkezetek kialakítási feltételei is.
Az igénybevételek meghatározásának elsı
igénybevételek felsorolása a hatások alapján.

lépése

a

számításba

vehetı

Például
 szélteherbıl származó, az épület magasságától, építési helyétıl függı szélnyomás –
szélszívás;
 tőzhatásból származó túlmelegedés, lánghatás;
 hımérsékleti hatásból származó alakváltozás, hıenergia áramlás; stb keletkezik.
A hatások eredıjeként határozható meg a szerkezet igénybevétele. Adott hatásból
többféle igénybevétel is keletkezhet. Az épületszerkezetek tervezése során valamennyi
igénybevételt figyelembe kell venni. Az igénybevételek összetétele épületenként,
szerkezetenként változó. A szerkezet környezetében fellépı valamennyi hatás
igénybevételt hoz létre. Az igénybevételek a szerkezetek kialakításától függıen eltérıek
lehetnek, ezért meghatározásuk nagy körültekintést és tapasztalatot igényel.
3.22. AZ EGYES IGÉNYBEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE
Az épület szerkezetei a hatásokból származó igénybevételek alapján méretezhetık. A
hatás és igénybevétel közötti összefüggést jól példázza a talajban lévı szerkezetek
nedvesség elleni szigetelése szivárgó vizek esetén. A hatás adott: a vízzáró talajréteg
fölött összegyőlt víz a folyására merıleges épületfalat áztatja. A fal igénybevétele
azonban a szerkezet kialakításától függıen eltérı. Szivárgó rendszer esetében csak
talajnedvesség veszi igénybe a falazatot, míg ennek hiányában víznyomás alakul ki.
Az egyes hatások vizsgálata során meg kell határozni a belıle származó
igénybevételeket, amelyeknek mőszaki jellege azonos a hatás tartalmával. Az
igénybevétel a hatás mértékén kívül függ az épület és a szerkezetek kialakításától,
helyzetétıl is.
Az egyes igénybevételek értékelésének szintjei:
 a fellépı igénybevételek megnevezése;
 igénybevételi csoportokba sorolás;
 igénybevételek értékelése számszerő mőszaki jellemzıkkel.
A fellépı igénybevételek megnevezése elengedhetetlenül szükséges lépés annak
érdekében, hogy minden hatást és a belıle származó igénybevételt figyelembe vegyünk.
Az igénybevételek megnevezése után lehet értékelni az igénybevétel nagyságát. A
hatások és a belıle származó igénybevételek mértéke szabványos igénybevételi
csoportokba sorolással vagy mőszaki jellemzık meghatározásával állapítható meg.
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A hatást meghatározó jellemzık és a szerkezetre gyakorolt igénybevételük pontos
mérésének nehézségei esetén az igénybevétel igénybevételi csoportokba sorolással
értékelhetı. Az igénybevételi csoportok tényleges mőszaki tartalma, határértékeinek
meghatározása a csoportokat megalkotó tapasztalataitól is függ. Ilyen igénybevételi
csoportokat alkalmaznak többek között a szerkezetet érı ütésekbıl, az üzemi és
használativíz hatásból, az ajtókat érı klimatikus hatásokból, stb. származó
igénybevételek meghatározásánál. Az értékelési módszer csak egységes és általánosan
elfogadott viszonyítási alap esetén alkalmazható megfelelıen. Az egyes nemzeti
elıírások általában eltérı értékekkel adják meg az igénybevételi csoportok tartalmát,
ezért a nemzetközi gyakorlatban ezt az értékelési módot csak a hivatkozott szabvány
pontos ismerete alapján lehet alkalmazni.

(Dr. Becker Gábor: „Ajtók igénybevételi csoportjai” oktatási anyag) [7]

Az igénybevételek értékelésének legpontosabb módja a mőszaki jellemzık szabványos
mérésekkel történı meghatározása. Az igénybevételek megadásánál szükség van a
mértékadó igénybevétel fogalmának alkalmazására, amely az épület élettartama alatt
várható legnagyobb értéket tartalmazza. Ezt általában a mért legnagyobb adat biztonsági
tényezıvel növelt értéke. Például a mérnöki gyakorlatban, hazánkban a becsült
mértékadó talajvízszintet a maximális mért vízszint fölött 50 cm-rel határozzák meg.
Adott hatásból származó igénybevételt akkor is figyelembe kell venni a
szerkezetalakítás szabályai szerint, ha nem áll rendelkezésre szabványos értékelési
mód.
3.23.

AZ IGÉNYBEVÉTELEK INTERAKCIÓJA

Az egyes hatásokból származó igénybevételek mértékét az egyidejőleg fellépı
igénybevételek kölcsönhatása (interakciója) is befolyásolja. Az egyidejőleg fellépı
igénybevételek interakciója miatt nem elegendı az adott szerkezet méretezése,
ellenırzése egy igénybevétel szempontjából.
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Például
 a teraszburkolat alá bejutó csapadékvíz felfagyást okozhat;
 a légrétegben áramló levegı csökkenti a laza szálas anyagok hıszigetelı képességét;
 a hıszigetelésben lecsapódó pára csökkenti annak hıszigetelı képességét, így növeli
a szerkezeten keresztül haladó hıáramot;
 a horganylemez alatt lecsapódó pára vegyi folyamatokat indít el, amelyek a
fémlemez korrózióját okozzák.
Mindig figyelembe kell venni valamennyi fennálló igénybevétel kölcsönhatásának
következményeit is. Minden hatást és a belıle származó igénybevételt a saját
viszonyrendszerén belül, és a többi igénybevétellel együtt is értékelni kell.
3.24. AZ IGÉNYBEVÉTELEK RANGSOROLÁSA
Az épületszerkezetek kialakításakor valamennyi igénybevételt figyelembe kell vennünk.
Az egyes igénybevételek következményei azonban eltérı súlyúak. A tartószerkezeti
igénybevételek helytelen megítélése életveszélyes következményekkel járhat, míg a
hıszigetelés elégtelensége esetleg „csak”nagyobb főtési költséget jelent.
Az egyes igénybevételek rangsorolásának legfontosabb szempontjai:
 az igénybevétel figyelmen kívül hagyásából származó esetleges életveszély illetve
kár mértéke;
 az igénybevétel figyelmen kívül hagyásából származó esetleges kár javíthatósága;
 az igénybevétel mértéke;
 az igénybevétel gyakorisága.
Az igénybevételeket az alábbi rangsor szerint vettem figyelembe:
1.
2.
3.
4.
5.

az épület állékonyságát veszélyeztetı terhek;
tőzhatás;
szigetelési (hı-, hang-, vízszigetelés) hatások;
mechanikai hatások (ütés, hımozgás, zsugorodás stb.);
vegyi hatások.

Az igénybevételek rangsorolása az igénybevétel nagyságától, gyakoriságától függıen is
változhat.
3.25. AZ IGÉNYBEVÉTELEK ÉRTELMEZÉSI SZINTJEI
Az épület szerkezeti kialakítását alapvetıen a környezeti és használati hatásokból
származó igénybevételek határozzák meg. A tereket határoló szerkezetek minısége a
környezetükben fellépı hatások eredıjébıl származó igénybevételek függvénye. A
szerkezeti elemek méretezésénél figyelembe kell venni a csatlakozó szerkezetekbıl
származó igénybevételét is. Az egyes igénybevételek nem értelmezhetık általánosan az
egész épületre, valamennyi szerkezetre. Például adott épület eltérı tájolású homlokzatai
teljesen eltérı hımérsékleti igénybevételnek vannak kitéve.
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Az igénybevételek értelmezésének sorrendje:
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai, azok kapcsolatai.
Az igénybevételek összetétele és mértéke értelmezési szintenként változó. Az egyes
szintek vizsgálatánál mindig számításba kell venni az elızı szinteken jelentkezı
igénybevételeket is. Az igénybevételeket valamennyi értelmezési szinten (épület,
épületszerkezet, szerkezeti elem) egyenként a saját viszonyrendszerükön belül az
egyidejőség figyelembe vételével együttesen is értékelni kell.
Az építési hibák jelentıs része a hatásokból származó igénybevételek nem megfelelı
értelmezése miatt keletkezik.

3. 3.

AZ
ÉPÜLETSZERKEZETEKKEL
KÖVETELMÉNYEK ELEMZÉSE

SZEMBEN

TÁMASZTOTT

Az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelmények nagyon sokrétőek. Az
építészeti megjelenés, a gazdasági lehetıség alapvetı tényezıi a szerkezetválasztásnak.
Azonban hiába esztétikus és olcsó a szerkezet, ha idı elıtt tönkremegy,
használhatatlanná válik.
A szerkezetnek mőködıképesnek kell lennie az elvárt idıtartamig és az elvárt
minıségben. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy melyek azok a követelmények,
amelyeket a mőködıképes épületszerkezeteknek ki kell elégíteniük.
3.31. A KÖVETELMÉNYEK SZÁMBA VÉTELE
Az épületszerkezetekkel kapcsolatos követelményeket (igényeket!) az Országos
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) rögzíti.
Az OTÉK 50-57. § szerint az „Építményeket és azok részeit úgy kell megvalósítani,
hogy azok megfeleljenek az alábbi alapvetı követelményeknek:
1. állékonyság, mechanikai szilárdság (a várható terheknek és hatásoknak való
megfelelés, pl. teherbírás, terhelhetıség, dilatáció kiosztás szükségessége stb.);
2. tőzbiztonság (az esetlegesen keletkezı tőz károsító hatásával szembeni ellenállás
feltételének való megfelelés);
3. higiénia, egészség és környezetvédelem (a környezet és a rendeltetésszerő használó
higiéniájának, egészségének biztosítása, pl.: biológiai kártevık, vegyi hatások,
nedvesség elleni védelem, penészesedés megakadályozása, tisztíthatóság,
karbantartás feltételének biztosítása stb.);
4. zaj és rezgés elleni védelem (környezetbıl, illetve a környezet felé ható zaj és
rezgéshatásoknak való ellenállás, illetve csillapítás biztosítása);
5. energia takarékosság és hıvédelem (az energia felhasználás a legkisebb legyen, a
helyiségre elıírt légállapot biztosítása);
6. életvédelem, használati biztonság (a rendeltetésszerő használathoz szükséges
biztonságos feltételek biztosítása pl. elcsúszás, botlásveszély megakadályozása).
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Az alapvetı követelmények kielégítését célzó mőszaki jellemzıket, elıírásokat mőszaki
specifikációk adják meg.
Az építési törvény 41.§(2) bekezdése szerint mőszaki specifikációnak kell tekinteni:
 a nemzeti szabványokat (MSZ);
 az ágazati, mőszaki szabályokat, elıírásokat;
 az építıipari mőszaki engedélyt (ÉME).
Az Építıipari Mőszaki Engedély (ÉME), akkor szükséges, ha a termékre nincs olyan
szabvány, amely a termék valamennyi olyan mőszaki jellemzıjét meghatározza, amely
az alapvetı követelmények teljesítése szempontjából lényeges. Az 1999. évi módosított
Építési törvény 41.§(1) szerint: „Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak
hazai megfelelıség igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe
betervezni vagy beépíteni.” A megfelelıség igazolás lehet gyártói megfelelıségi
nyilatkozat vagy független tanúsító szerv által kiadott irat.
Az utóbbi évek egyik legfontosabb építıipart érintı rendelete az energiafelhasználásról.
Az Európai Parlament és a Tanács, az épületek energiateljesítményérıl szóló 2002/91
EK Direktívát 2002-ben adta ki. Ebben 2006. január 4-ig kötelezıen elıírja a
tagállamok részére mindazon belsı szabályok életbe léptetését, melyek ahhoz
szükségesek, hogy a Direktívában megfogalmazott irányelvek teljesüljenek. Az Európai
Unió nem határozza meg a tagállamok energetikai szabályozásának pontos módját,
csupán az épületek energiafelhasználásának mérését követeli meg és elıírja, hogy a
szükséges energiát fıként környezetbarát, megújuló energiaforrásból kell biztosítani.
Hazánkban a Magyar Közlöny 2006/62. számában jelent meg a 7/2006.(V. 24.) TNM
rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról. 2006. szeptemberétıl
az Energia Tanúsítvány – ET- az építési engedélyezési dokumentáció kötelezı része. Az
új épületek mellett érvényes ez a jelentısebb felújítási munkákra is.
A szabályozási iratokban gyakran keverednek a funkcióhoz kapcsolódó használati
igények a szerkezeti követelményekkel. A két fogalom különválasztása azért
fontos, mert a használati igények a szerkezeteket érı hatások összetételét is
befolyásolják, a szerkezeti követelmények viszont a szerkezet teljesítıképességével
összevethetı elvárások.
Használati igények
Az épület tereinek és szerkezeteinek rendeltetésszerő használatához szükséges
körülményeket határozzák meg. Szigetelési szempontból a belsı tér hımérsékleti,
szárazsági, csendességi igényét jelentik. A használati igények, a gazdasági, társadalmi
lehetıségek változásával együtt változnak. Az eltérı használati igények következtében
megváltoznak a szerkezetet érı hatások és a szerkezeti követelmények is.
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A használati igények megváltozását szemléltetik az alábbi képek:

Az egyik legfontosabb használati igény a szerkezet élettartamával kapcsolatos elvárás.
Nem mindegy, hogy például egy burkolatot 2-3 évenként ki kell cserélni, vagy akár 5060 évig mőködıképes marad.
Szerkezeti követelmények
A szerkezet mőszaki paramétereivel szemben támasztott követelmények, melyek a
szerkezeteket érı igénybevételek alapján határozhatók meg.
Példák a használati követelmények (igények) és a szerkezeti követelmények közötti
különbségekre:
 A használati igények egy része hatásként jelenik meg az épületszerkezeteken.
Például a belsı tér légállapotával szemben támasztott használati igények alapján
határozható meg méretezés során a homlokzati szerkezeteket érı párahatás, vagy az
épületen belüli hangszigetelési igények befolyásolják a határoló szerkezetek
hanggátlási szerkezeti követelményeit.
 A használati igények determinálják a szerkezeti követelményeket (például teljes
szárazsági igény esetén vízhatlan határoló szerkezet készítése).

3.32. A KÖVETELMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
A követelmények értékelésének szintjei:
 megnevezés;
 csoportokba sorolás;
 számszerő mőszaki jellemzık megadása .
A követelmények meghatározásához az elsı lépés pontos megnevezésük. A
követelményeket a hatások alapján, azokhoz kapcsolva lehet felsorolni. Gyakran
alkalmazzuk a követelmények csoportokba sorolását szabványos leírás, vagy
követelmény intervallum alapján.
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(Dr. Becker Gábor: „Ajtók igénybevételi csoportjai” oktatási anyag) [7]

A követelmények számszerő megadása csak számszerően meghatározott hatás és az
abból származó igénybevétel alapján lehetséges. Példa a követelmények számszerő
megadására: Az egyes határoló szerkezetek hıátbocsátási tényezıjének U (W/m2K)
határértékei (Prof Zöld András: Épületenergetikai számítási segédlet [34])

3.33. A KÖVETELMÉNYEK KÖLCSÖNHATÁSA
Az egyes szerkezeti követelmények kielégítése csak valamennyi követelmény
figyelembe vételével értékelhetı, mert az egyes követelmények kielégítése
ellentmondásba kerülhet egymással.
Például beépített magastetık esetében vízhatlan fedést kell készíteni, amely elemes
fedések esetében alátét fóliával valósítható meg. A tetıszerkezetnek ugyanakkor
páradiffúzió szempontjából kifelé „nyitottnak” kell lennie, mert ellenkezı esetben
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páralecsapódás alakulhat ki. Párafékezı tulajdonságú alátét fólia esetén ez az
ellentmondás csak kiegészítı szerkezeti elem, átszellıztetett légréteg beiktatásával
oldható fel.
3.34. A KÖVETELMÉNYEK RANGSOROLÁSA
A követelmények kölcsönhatása miatt szükség van a követelmények rangsorolására.
A követelmények rangsorolásának szempontjai:
• a követelmény be nem tartásából származó esetleges életveszély illetve kár mértéke;
• a követelmény be nem tartásából származó kár javíthatósága.
Például
 tőz következtében leégett vagy fokozott terhelés következtében megrepedt épület
helyreállítása sokkal költségesebb, bonyolultabb, mint a beázás megszőntetése;
 a tetıszerkezet általában egyszerőbben javítható, mint a pince határoló szerkezetei.
3.35. A KÖVETELMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
A hatásoknak és igénybevételeknek megfelelıen a szerkezeti követelmények is több
szinten értelmezhetık. A követelmények összetétele a hatásoknak, igénybevételeknek
megfelelıen szintenként eltérı. A követelményeket minden szinten értelmezni kell.
A szerkezeti követelmények értelmezési szintjei:
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai, azok kapcsolatai.
A követelményrendszer holisztikus, az egész épületet figyelembe vevı szemlélete
megjelent az utóbbi idık szabályozásában is. Példaként említhetı az épületenergetikai
szabályozás, amely a fenti szintekkel közel megegyezıen határozza meg az energetikai
követelményeket.

3. 4. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYE
A hatások alapján meghatározott szerkezeti követelmények kielégítése az
épületszerkezetek mőködıképességének alapvetı feltétele. A követelmények csak
megfelelı mőszaki teljesítményő szerkezetekkel elégíthetık ki, ezért a teljesítmény
ismerete nélkül nem ítélhetı meg a szerkezet mőszaki alkalmassága.
Az alábbiakban azt vizsgálom,
épületszerkezetek teljesítménye.

hogy milyen
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3.41. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÁMBA VÉTELE
A teljesítıképességek illetve a teljesítmények összessége adott szerkezet azon
képessége, amelynek alapján valamennyi fellépı hatás figyelembe vételével az elvárt
módon és az elvárt ideig kielégíti a vele szemben támasztott valamennyi követelményt.
A teljesítıképesség nem azonos a teljesítménnyel.
A teljesítıképesség az épületnek, szerkezetnek, szerkezeti elemnek illetve anyagnak az
a tulajdonsága, amely képessé teszi adott hatásból származó igénybevétel elviselésére.
A teljesítıképesség szabványos szöveges meghatározás alapján pontosítható.
A teljesítmény az a minısített mőszaki jellemzı, amely megmutatja, hogy az adott
épület, szerkezet, szerkezeti elem illetve anyag milyen mértékben képes kielégíteni az
adott hatásból származó igénybevétel alapján meghatározott követelményeket.
A teljesítıképességet minden esetben figyelembe kell venni, míg a teljesítmény csak
akkor értékelhetı megfelelıen, ha rendelkezésre állnak a számszerő, összevethetı
mérési adatok, a szabványos és egységes vizsgálati és számítási módok.
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az épületszerkezetek teljesítménye csak szabványosan megadott mőszaki paraméterek
és szabványos méretezési módszer esetén határozható meg számítással. Számítás
hiányában is értelmezhetı azonban a teljesítıképesség az alkalmazott anyagok
tulajdonságainak, beépítési technológiájának, szerkezeti kapcsolatainak, épületen belüli
helyzetének ismeretében.
Pontos számításra a gyakorlatban sokszor nincs lehetıség, mert gyakran nem állnak
rendelkezésünkre az összevethetı alapadatok. A folyamatok hatásmechanizmusa
nemegyszer annyira összetett, hogy számítással nem követhetı.
Példa:
ÉSZKMI-52/1-74 Víz és pára elleni szigetelések Tervezési irányelvek [38]
A nedvességokozók elleni szigetelés fokozatai:
 Vízhatlan;
 Vízzáró.
A szigetelés vízhatlan, ha a meghatározott nyomáson vizet nem ereszt át. A szigetelés
vízzáró, ha a meghatározott nyomáson csak annyi vizet enged át, amennyi egyidejőleg a
védett oldalon a helyiség üzemi hımérsékletén (mesterséges szárítás nélkül) elpárologni
képes.
A szerkezet valamennyi, a fennálló hatások szempontjából értelmezhetı
teljesítıképességének vizsgálatát akkor is el kell végezni, ha nem rendelkezünk
pontos adatokkal, csak tapasztalati értékek, általános szerkezetalakítási szabályok
állnak rendelkezésünkre.

29

Épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezése

Fülöp Zsuzsanna

Például a homlokzati hıszigetelés vastagságát a rossz hıszigetelı képességő vasbeton
tartószerkezeti elemek elıtt számítás hiányában is meg kell növelnünk. A jelenlegi
gyakorlat idınként még ezt az elemi értelmezést sem követi, pedig részletes számítások
hiányában már ez is jelentısen csökkentené a hibák számát.
3. 43. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉNEK INTERAKCIÓJA
Az épületszerkezetek adott hatás szempontjából kedvezı teljesítménye más
hatások szempontjából kedvezıtlen lehet. Adott épület, szerkezet teljesítménye
csak komplexen értelmezhetı, valamennyi tulajdonságuk együttes figyelembe
vételével. Bármely tulajdonság (teljesítıképesség) figyelmen kívül hagyása
szerkezeti hibákat okozhat.
Például
 a hıszigetelı képesség nagyobb pórustérfogatú falazó elem alkalmazásával javítható,
azonban a pórustérfogat növelése csökkenti az elem teherbírását;
 a fokozott légzárású ablakok lecsökkentik a helyiségekben a filtrációs légmozgást és
ezzel a főtési energia felhasználását, azonban ezzel egyidejőleg megnövekszik a
belsı levegı páratartalma, a páralecsapódás lehetısége, illetve a főtıberendezésekbıl
visszaáramló gázok esetében a füstmérgezés veszélye.
3.44. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉNEK RANGSOROLÁSA
A szerkezet, elem, anyag elsıdleges teljesítménye az a mőszaki tulajdonsága, amely
kedvezı módon lehetıvé teszi az adott hatásból származó igénybevétel alapján
meghatározott követelmény kielégítését.
Az elsıdleges teljesítmény mellett valamennyi, a többi hatás szempontjából
értelmezhetı tulajdonságot is figyelembe kell venni.
A különbözı követelmények alapján kiválasztott szerkezeteket, anyagokat elsıdleges
teljesítményük alapján minısítjük tartószerkezetnek, vízszigetelı, hıszigetelı stb.
anyagoknak.
3.45. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTELMEZÉSE
Az épületszerkezetek teljesítményének értelmezési szintjei
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai, azok kapcsolatai.
A szerkezeti elem teljesítménye anyagminıség és szerkezeti kialakítás függvénye. Az
épületszerkezetek tulajdonságait a szerkezeti elemek jellemzıi és az összeépítés módja,
az épület teljesítményét pedig a szerkezetek, szerkezeti elemek, anyagok összessége
határozza meg. Bármely értelmezési szint figyelmen kívül hagyása szerkezeti hiba
kialakulásához vezethet.
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Például a nem megfelelı anyagból, vagy hibásan rögzített ereszcsatorna a homlokzati
szerkezetek leázásához, nedvesedéséhez, a hıszigetelı érték csökkenéséhez, az épület
energiafelhasználásának növekedéséhez vezethet.

3.5. ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNY ELVŐ, HOLISZTIKUS
SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSI SZEMPONTJAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
Napjaink építési tevékenysége egyre összetettebbé válik. A bonyolult számítási
módszerek (többnyire számítógépes programok alkalmazásával), a szabályozás
hiányosságai, a rengeteg termék, a sokféle gyártói adat, mind arra késztetik az
építésztervezıt, hogy feladja az épületszerkezeti tervezés kontrolljának igényét, és a
döntést rábízza olyan szakértıkre, vállalatokra, akik nagyobb szakértelemmel bírnak az
adott területen. E folyamat során elvész az épület összefüggéseinek figyelembe vétele és
kialakul a jól ismert jelenlegi állapot, a számtalan szigetelési, tartószerkezeti stb. hibával
megvalósuló épület. Az épületszerkezeti hibák számának csökkentéséhez szükség lenne
az építész koordináló, áttekintı, irányító szerepének visszaállítására, akár
épületszerkezeti társtervezı bevonásával, az épületszerkezetek tervezése során is.
Az építész koordináló szerepének visszaállítására csak egy olyan áttekinthetı,
általánosan alkalmazható tervezési algoritmus alapján van mód, amely lehetıvé
teszi az épületszerkezetek kialakításához szükséges tervezési lépések, adatok
rendszerezését, értékelését és a tervezési folyamatba integrálását.
Az épületszerkezetek minden szempontból optimális kialakítása, valamennyi hatást és
igénybevételt figyelembe véve, a szükséges alapadatok birtokában pontos számítások
alapján igazolható. Az ehhez szükséges teljes körő információsor azonban ritkán áll
rendelkezésünkre. A szabványosan és egységesen meghatározott hatások, használati
igények, anyag és termékjellemzık, számítási módok hiányában az összehasonlítást, a
mőszaki alkalmasság igazolását nagyon sok esetben nem lehet számszerősíteni. A
hatásokból származó szerkezeti igénybevételek azonban ekkor is jelentkeznek, és
figyelmen kívül hagyásuk jelentıs károkat okoz. Az építési hibák nagy része abból
származik, hogy egy-egy hatás következményeit egyáltalán nem, vagy csak az épület
adott helyén veszik figyelembe. A szerkezettel szemben támasztott követelmények a
hatásokból származó igénybevételek alapján határozhatók meg.
A követelmények csak akkor adhatók meg számszerően, ha az adott hatásból származó
igénybevételek jellemzı adatait is számszerően ismerjük térbeli és idıbeli eloszlás
szerint. Ez sokszor nem áll rendelkezésünkre. A számítási adatok hiánya miatt azonban
nem hagyható figyelmen kívül az adott hatás és követelmény. Ilyenkor vissza kell
térnünk az elemi szerkezetalakítási logikához, ahogy Le Corbusier írta, az elemi „miért”
kérdéshez. Ennek segítségével, a biztonság javára történı tévedés lehetıségét
fenntartva, kialakítható az adott körülmények között mőködıképes szerkezet. A
szerkezetek teljesítménye az egyes anyagok, termékek adott hatáshoz tartozó
szabványosan meghatározott és a beépítés következtében kialakuló változásokat is
tartalmazó jellemzıi alapján számítható ki. Ennek hiányában a teljesítmény nem
számszerősíthetı. Természetesen a szerkezetnek ebben az esetben is mőködıképesnek
kell lennie. Ennek megítéléséhez sokszor ismét csak a szerkezetelemzés alap logikája,
az elemi „miért” kérdésre megkeresett válasz lehetısége áll rendelkezésünkre.
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Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési
algoritmusának alapja a szerkezetalakítási tényezık elemzése (a hatásokból
származó igénybevételeknek megfelelıen meghatározott követelmények
kielégítésének vizsgálata a szerkezetek teljesítményének függvényében), adott
hatás esetében, az épületet és szerkezeteit érı valamennyi hatás és a teljes épület
figyelembe vételével.
Az épületszerkezetek tervezése során valamennyi fennálló hatást figyelembe kell venni.
Minden hatást a saját viszonyrendszerén belül is és a többi hatással összevetve is
értékelni kell.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető elemzésének lépéseit az
alábbi megállapítások alapján dolgoztam ki:
 az épület szerkezeteinek együttesen kell mőködıképesnek lenniük, kielégíteniük a
velük szemben támasztott valamennyi mőszaki követelményt az elvárt ideig és az
elvárt minıségben;
 az épületszerkezeteket érı hatások meghatározásához minden esetben szükség van a
teljes épület figyelembe vételére;
 az egyes hatások nem értelmezhetık önállóan, csak valamennyi egyidejőleg fellépı
hatással együtt;
 a szerkezeti (mőszaki) követelmények nem keverhetık össze az épülettel /
szerkezetekkel szemben támasztott használati igényekkel;
 a hatásokat és a belılük származó igénybevételeket, valamint a szerkezet
teljesítıképességét akkor is figyelembe kell venni, ha számszerően nem adhatók
meg;
 minden hatást, igénybevételt és a hozzá tartozó követelményt külön-külön is
elemezni kell, azonban minden döntést ellenırizni kell a többi hatás szempontjából
is;
 a követelmények rangsorolhatók a be nem tartásukból származó életveszély, kár és a
javíthatóság szempontjából.

A teljesítmény elvő épületszerkezeti tervezési módszer a szerkezeti követelmények, és a
szerkezeti teljesítmények összehasonlításával, értékelésével és értelmezésével teremti
meg az épületszerkezetek tervezésénél általánosan alkalmazható viszonyítási alapot.

Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık összefüggései:

hatás

környezet +
funkció

igénybevétel

követelmény

biztonsági
tényezı
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A szerkezet mőszaki alkalmasságának három alapesetét különböztethetjük meg:
1. A szerkezeti követelmények értékei megegyeznek a szerkezet teljesítményével.
Ekkor a szerkezet kialakítása optimálisnak tekinthetı.
2. A szerkezeti követelmények értékei alacsonyabbak, mint a szerkezet teljesítménye.
Ekkor túlméretezett, gazdaságtalan, de tartalékkal rendelkezı szerkezet jön létre.
3. A szerkezeti követelmény értékei magasabbak, mint a szerkezet teljesítménye. Ekkor
a szerkezet alulméretezett, szerkezeti hiba kialakulására kell számítani!
Az épületszerkezeteknek együttesen, az elvárt ideig és az elvárt minıségben kell
kielégíteniük valamennyi egyidejőleg fellépı hatást és igénybevételt.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık interaktív
összefüggései:

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

hatás

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

hatás

hatás

SZERKEZET

hatás

szerkezeti
teljesítmény

A hatások és ezzel együtt a többi tényezı összetétele épületenként és szerkezetenként
változik.
Az egyes tényezıket, a közöttük fellépı kölcsönhatásból származó esetenkénti
ellentmondások miatt rangsorolni kell a figyelembe vételük hiányából származó
életveszély, kár nagysága, javíthatósága alapján. A tényezık rangsorolása a tényezı
nagyságától, gyakoriságától függıen változhat.
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Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık interaktív, az
egyes tényezık rangsorolását is tartalmazó összefüggései:

1.
tartószerkezeti

2.
tőz

3.
hı, víz, hang

4.
mechanikai

5.
vegyi

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

nyomás

nyomószilárdság

nyomószilárdság

húzás

húzószilárdság

húzószilárdság

égés

lángterjedés

éghetıség

túlmelegedés

hımérséklet

hımérséklet

csapadékvíz

vízszigetelés

talajvíznyomás

vízszigetelés +
nyomásállóság

vízszigetelés +
nyomásállóság

pára

páravezetési
tényezı

páravezetési
tényezı

hımozgás

hıtágulási
együttható

hıtágulási
együttható

zsugorodás

alakváltozási
tényezı

alakváltozási tényezı

kontakt
korrózió

elektród potenciál

elektród potenciál

SZERKEZET

hatás

vízszigetelés

Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık összefüggéseit
mindig egyedileg kell megállapítani.
Valamennyi tényezıt három szinten kell értelmezni:
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai.
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A fentiek alapján állítható össze az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus
szemlélető, tervezési algoritmusa.
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNY ELVŐ,
SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSI ALGORITMUSÁNAK LÉPÉSEI

Sorszám

HOLISZTIKUS

Meghatározás

1.

Adott hatáshoz kapcsolódó alapfogalmak.

2.

Adott hatás szempontjából
szerkezetek lehatárolása.

3.

A vizsgált hatáshoz és szerkezethez kapcsolódó használati igények
meghatározása.

4.

Valamennyi hatás felsorolása és a vizsgált hatás elemzése a teljes
épület figyelembe vételével.

5.

A vizsgált szerkezetet érı igénybevételek meghatározása.

6.

Szerkezeti (mőszaki) követelmények kidolgozása.

7.

Általános felületek kialakítása.

8.

Szerkezetek általános rétegrendjének kialakítása a szerkezeti rétegek
teljesítménye alapján.

9.

Szerkezeti részletek, csomópontok kidolgozása a szerkezeti elemek
és kapcsolataik teljesítményének figyelembe vételével.

10.

Termékek kiválasztása teljesítményük alapján.

eltérı

igénybevételő

felületek,

A felsorolt lépések betartásával az építész képessé válhat az épületszerkezeti tervezés
koordinálására abban az esetben is, ha az egyes szempontok, követelmények értékelését
szakértık végzik el, illetve, ha az egyes követelmények nem számszerősíthetık. A
teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési algoritmus adaptálható valamennyi
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hatás és szerkezet tervezéséhez. Alkalmazásánál a lépések sorrendje nem változtatható
és valamennyi lépést figyelembe kell venni.
A továbbiakban a módszer alkalmazását nedvességhatás elleni szigetelés (azon belül a
hıszigetelt lapostetık csapadékvíz elleni szigetelése) esetében mutatom be. A
csapadékvíz hatásból származó igénybevételek alapján meghatározott követelményeket
kielégítı lapos tetı szerkezeteket ismertetem. Az egyidejőleg fennálló hasonló
jelentıségő hatások (pl. terhelés, tőz, hımérséklet, pára stb.) és a hozzájuk kapcsolódó
követelmények teljesítéséhez szükséges elveket nem részletezem, azonban minden
esetben felhívom a figyelmet a kapcsolódó szempontok betartására. A mellékletben
közölt Épületszigetelési kézikönyvben talajban lévı szerkezetek szivárgó víz elleni
szigetelése esetében, magas tetık nedvesség elleni szigetelésének elemzésénél is
alkalmaztam. Az összefüggések bemutatásának célja az információk, döntési lépések
rendszerezése, az általános szerkezetalakítási szabályok ismertetése és nem célja az
egyes számítási módok elemzése. A módszer nem nyújt megoldást a hiányos vagy téves
adatsor alapján meghatározott szerkezeti jellemzıkbıl származó hibák kiküszöbölésére,
viszont felhívja a figyelmet a további vizsgálatok, számítások szükségességére és
egyszerősíti a hiba okának meghatározását. Megbízható adatok, számítások, gyakorlati
tapasztalatok hiányában megnı a szerkezet meghibásodásának veszélye, a szerkezet
kialakításának kockázata. Ez igaz marad a fenti tervezési algoritmus alkalmazása esetén
is. Használata azonban már a tervezés során rámutat a hiányokra, ezzel lehetıvé teszi
megszőntetésüket. Pontos adatok hiányában is lehetıvé teszi a szerkezetalakítási
szabályok rendszerezését, áttekinthetıségét. A feltételek megadása nélkül tervezett
számításokkal nem igazolt épületszerkezetek esetében a biztonság javára történı
becslésen alapuló méretezést támogatja.

4.

ÉPÜLETSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNY ELVŐ, HOLISZTIKUS
SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSI MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA

4.1. NEM HASZNOSÍTOTT, HİSZIGETELT LAPOSTETİK CSAPADÉKVÍZ
ELLENI SZIGETELÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA A TELJESÍTMÉNY
ELVŐ, HOLISZTIKUS SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSI MÓDSZERREL
Az épületek csapadékvíz hatás elleni védelme csapadékvíz elleni szigetelések
alkalmazásával biztosítható. A csapadékvíz elleni szigetelés az épületszigetelések
csoportjába tartozik. Az épületszigetelések szükségességét és mértékét a környezeti
hatásokból származó igénybevételek nagysága és minısége, valamint az épület
használata határozza meg. Mindkét tényezıt pontosan ismernünk kell ahhoz, hogy
megfelelıen szigetelt szerkezeteket készíthessünk. A környezeti adatok esetében
rögzítenünk kell az adott fizikai hatás mértékét, idıtartamát, idıbeli eloszlását és helyét.
A belsı tér használatnak elvárásait is – a környezeti hatásokkal összemérhetı - fizikai
paraméterekkel kell megadnunk. Valamennyi szerkezetalakítási tényezı összevethetı
ismeretének hiányában a szerkezetek pontos, számítással igazolt méretezése
lehetetlenné válik. Az általános szerkezetalakítási szabályok alkalmazásával azonban
ekkor is minden tényezıt számításba kell vennünk.
Az egyes térelhatároló szerkezetek eltérı oldalain jelentkezı, a szigeteléssel kapcsolatos
hatások alapján meghatározhatók a szerkezet igénybevételei és a szerkezet elméleti
szigetelési követelményeinek értékei. Ez azonban sajnos nem elegendı a jól szigetelt

36

Épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezése

Fülöp Zsuzsanna

épületszerkezet kialakításához, hiszen a megvalósult épület nem csupán az adott
szigetelési követelményt kielégítı anyagokból áll, és más - elsı sorban az építészeti és
tartószerkezeti, tőzvédelmi - elvárásoknak is meg kell felelnie. Tehát a szigeteléseket az
adott építészeti forma és tartószerkezeti kialakítás által meghatározott keretek között
kell beépíteni oly módon, hogy megfeleljenek a fentiekben megadott elméleti
követelményeknek. Emellett külön figyelmet kell fordítani a szigetelıanyagok
minıségére és beépíthetıségére is, hiszen rögzítésük módja, egyéb –a szigeteléshez nem
kötıdı – anyagjellemzıik is megváltoztathatják a szerkezetek tulajdonságait.
A szigetelési követelmények kielégítését nem csupán a szerkezetek általános felületén
kell biztosítani, hanem az eltérı szerkezetek csatlakozásánál is. Végezetül nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a szigeteléseknek tartósan és károsodás nélkül kell
betölteni feladatukat, és a használatot akadályozó változás nélkül kell elviselniük
valamennyi, a környezetükben fellépı hatást.
Látható tehát, hogy az elméleti szigetelési követelményérték meghatározása csupán a
jéghegy csúcsát jelenti. A konkrét anyagokból kialakított térelhatároló szerkezetet
valamennyi fennálló hatás szempontjából ellenırizni kell, és ha nem elégíti ki a
szigetelési és a többi – szigeteléstıl eltérı – feltételt, meg kell változtatni. Ezt a
közelítı, iterációs eljárást addig kell folytatni, ameddig minden szempontból megfelelı
szerkezetet kapunk. Ezért nem lehetséges kivitelezésre kész általánosan alkalmazható
csomópontokat készíteni, hiszen bármely szerkezeti elem vagy feltétel megváltozása
hatással van a szerkezet egyéb jellemzıire.
A csapadékvíz elleni szigetelés bemutatásánál elıször a megértéshez szükséges
alapfogalmakat, jelöléseket ismertetem. Ezután megvizsgálom azokat a környezeti
hatásokat és használati igényeket, melyek az adott szigetelés alkalmazását szükségessé
teszik. Majd meghatározom az egyes szerkezetekkel szemben támasztott
követelményeket a környezeti hatások, az épület funkciójából származó igénybevételek
ismeretében és megadom a szerkezetek kialakításának lehetıségeit teljesítıképességük
függvényében.
Lapos tetık csapadékvíz elleni szigetelés kialakítása a környezeti hatásokon túl a belsı
tér használatának és a hatások rangsorolásának megfelelıen a fontossági sorrendben
fölötte álló teherhordási követelmények alapján meghatározott tartószerkezeti
kialakításnak is függvényei. Ezt szem elıtt tartva a bemutatott szerkezeti megoldások
vasbeton pillérvázas vagy falazott tartószerkezető és lakás, üzlet, iroda ill. ehhez
hasonló használati igényő épületekben alkalmazhatók megfelelıen.
Eltérı használati igény és tartószerkezet esetében ismét el kell készíteni a hatásokigénybevételek-követelmények-teljesítmények teljes körő elemzését a megadott
lépéseknek megfelelıen.
A tervezési algoritmus lépéseinek sorrendje nem cserélhetı fel. Ezt a gyakorlat is
számtalan esetben igazolja. Hiszen például hiába jó minıségő a szigetelés, ha a
vízelvezetés nem megfelelı, vagy a szél feltépi a tetı rétegeit.
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LAPOSTETİK
CSAPADÉKVÍZ
ELLENI
SZIGETELÉSÉNEK
TELJESÍTMÉNY ELVŐ, HOLISZTIKUS SZEMLÉLETŐ TERVEZÉSI
LÉPÉSEI

Sorszám

Meghatározás

1.

Csapadékvíz hatáshoz kapcsolódó alapfogalmak.

2.

Csapadékvíz hatás szempontjából eltérı igénybevételő tetı
felületek, szerkezetek lehatárolása.

3.

A csapadékvíz hatáshoz és a nem hasznosított, hıszigetelt
lapostetıkhöz kapcsolódó használati igények meghatározása

4.

Valamennyi hatás felsorolása és a csapadékvíz hatás elemzése
a teljes épület figyelembe vételével.

5.

A nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık igénybevételeinek
meghatározása a hatások alapján.

6.

A nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık
(mőszaki) követelményeinek kidolgozása.

7.

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt
lapostetık általános felüleletének kialakítása.

8.

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt
lapostetık általános rétegfelépítésének kialakítása a szerkezeti
rétegek teljesítıképessége alapján.

9.

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt
lapostetık
eltérı
szerkezeteinek
csatlakoztatása,
csomópontjainak
kialakítása
a
szerkezeti
elemek
teljesítıképességének figyelembe vételével.

10.

szerkezeti

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt
lapostetık kiválasztott megoldásához felhasználható termékek
meghatározása.
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Csapadékvíz hatáshoz kapcsolódó alapfogalmak

Átfedés
A vízszigetelı lemezek, leplek hosszoldali egymásra takarása és vízhatlan kapcsolata
Átlapolás
A lemezszélek egymásra takarása és vízhatlan kapcsolata, a toldás és az átfedés győjtı
fogalma
Átlapolási (toldási) rendszerek
Azon technológiák és eljárások összessége, amelyekkel a vízszigetelı lemezeket
tartósan és vízhatlanul egymáshoz kapcsoljuk.
Csapadékvíz elleni szigetelés
Felületszerő szerkezeti réteg, amely az épületet a csapadéktól vízhatlanul megvédi.
Csapadékvíz elleni szigetelés aljzata
Az a réteg, amelyre a vízszigetelést felhordják, illetve fektetik.
Duó-tetı
Egyhéjú lapostetı, melyben a csapadékvíz elleni szigetelés alatt és felett is hıszigetelı
réteg van.
Duzzasztásos hegesztés (hideg hegesztés)
Egyes mőanyag lemezek átlapolásainál az érintkezı lemezfelületek oldószeres
fellágyításával és egymásra szorításával létrehozott anyag homogén vízhatlan kapcsolat
Egyenes rétegrendő tetı
A hıszigetelés a csapadékvíz elleni szigetelés alatt helyezkedik el.
Elasztomerek
Hıre nem lágyuló mőanyagok, amelyeknél a deformációs erı hatására létrejövı
alakváltozás az erıhatás megszőnése szintén megszőnik
Ellenlejtés
A vízelvezetés irányával ellentétes lejtéső aljzatkialakítás
Elválasztó-védı réteg
Egyes nem összeférhetı szerkezetek, rétegek közé beépített, a káros, fıként vegyi,
mechanikai hatásokat kizáró réteg
Erısítı anyag
A vízszigetelı anyag egyes mechanikai tulajdonságait javító betétanyag
Fóliabádog
A szigetelési rendszernek megfelelı mőanyaggal esetleg gumival egy vagy mindkét
oldalán bevont fémlemez
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Fordított rétegrendő tetı
A hıszigetelést a csapadékvíz elleni szigetelés fölött építik be.
Egyhéjú melegtetı
Átszellıztetett légréteget nem tartalmazó hıszigetelt tetı
Forrólevegıs hegesztés
Mőanyag lemezek átlapolásainál az elızetesen letisztított érintkezı felületeket forró
levegıvel fellágyítják és ezután egymáshoz szorítva hozzák létre a hegesztéses
kapcsolatot
Hasznosított tetı
A tetıfelületet gyalogos vagy gépjármő forgalomra, tetıkert létesítésére használják.
Heterogén átlapolási rendszerek
Ragasztóanyaggal kialakított vízhatlan átlapolás
Homogén átlapolási rendszerek
A szigetelı lemez saját anyagának oldószeres vagy forró levegıs feloldásával kialakított
vízhatlan átlapolás
Kéthéjú hidegtetı
A hıszigetelés fölött átszellıztetett légréteget tartalmazó tetı
Kasírozás
A vízszigetelı lemez teljes felülető társítása pl. geotextiliával
Kompakt tetı
Egyhéjú egyenes rétegrendő lapostetı, melyben a habüveg hıszigetelés és a bitumenes
lemez csapadékvíz elleni szigetelés együttesen alkot párazáró réteget.
Mechanikai összetétel, szemcsenagyság megoszlása
Az eltérı nagyságú szemcsék százalékos megoszlását, szemeloszlását kifejezı érték.
Migráció
Azon jelenség, amikor a termékbıl valamely alkotóelem elıször a termék felületére
vándorol, majd onnan természetes vagy mesterséges hatásokra távozik. (pl. mőanyag
lemezek lágyító vándorlása polisztirolhabbal érintkezı felületen.
Mozgási hézag
A szerkezetekben az elıre várható mozgások helyén mozgási hézagot kell kialakítani,
ahol a szigetelı rétegeket a szabad mozgást károsodás nélkül elviselı erısítéssel,
vértezéssel kell beépíteni. Mozgási hézagok lehetnek tágulási, ülepedési, zsugorodási
hézagok.
Nem járható tetı
Üzemszerően gyalogos forgalomra nem vehetı igénybe, csak karbantartás, ápolás,
ellenırzés céljából lehet fölmenni a tetıre.
Nem hasznosított tetı
Csak karbantartás, ápolás, ellenırzés céljából lehet fölmenni a tetıre.
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Párazáró réteg
Párazárónak tekinthetı az adott rétegvastagságú anyag, amelynek páradiffúziós
ellenállása, Rv ≥ 500 m2Torr/g (240 m2sPa/g x 10 6).
Párafékezı réteg
Párafékezınek tekinthetı az adott rétegvastagságú anyag, amelynek páradiffúziós
ellenállása (Rv) az alábbi értékek közé esik
20 m2Torr/g
< Rv < 500 m2Torr/g
2
6
9,6 m sPa/g x 10
< Rv < 240 m2sPa/g x 10 6
Plasztomerek
Hıre lágyuló mőanyagok. Deformációs erı hatására történı alakváltozás után, a
deformációs erı megszőnésével az alakváltozás megmarad.
Ragasztás
A felületek kellısítése után a felületek kellı tapadó szilárdságú összekapcsolása az
érintkezı felületekre felhordott ragasztóanyaggal.
Szigetelés aljzata
A szigetelés elıírt mértékő alátámasztását biztosító épületszerkezeti réteg.
Szélterhelés Valamely építményre vagy szerkezetre gyakorolt szélnyomás és szélszívás
összessége.
Szivárgó-, vízmegtartó réteg
A csapadékvíz és az öntözıvíz elvezetését és/vagy megtartását, valamint az ültetı közeg
szellızését biztosító réteg.
Teljes szárazsági követelmény
Állandó emberi tartózkodás céljára szolgáló (pl. lakás, iroda, munkahely, kórház, iskola
stb.) helyiségekben vagy nedvességre érzékeny technológiákkal üzemelı (pl. papír
raktár, mikroelektronikai stb.) tereknél minden esetben teljes szárazságot kell
biztosítani, és a szerkezeteket a környezeti nedvességokozók ellen vízhatlan
szigeteléssel kell ellátni.
Tetıforma
1. Alacsony hajlású (lapos)tetık ≤ 8% (kb. 5°)
2. Kis hajlású tetı 8%(kb. 5°) – 16° ( kb. 28 %)
3. Közepes hajlású (magas)tetı 16°(kb. 28 %) – 45° ( kb. 100 %)
4. Meredek hajlású (magas)tetı >45° ( kb. 100 %)
Tetılejtés
A tetısík lejtése a vízszinteshez viszonyítva. A tetılejtés mértéke megadható fokokban
vagy százalékban.
Tetıszigetelés
A teherhordó födémre kerülı mindazon rétegek összessége, melyek az épületszerkezet
és a belsı tér hı védelmét, csapadék elleni védelmét és hangszigetelését biztosítják.
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Toldás
A mőanyag és gumi alapú szigetelı lemezek végeinek egymásra takarása és vízhatlan
csatlakoztatás.
UHF (nagyfrekvenciás) hegesztés
A mőanyag lemezek átlapolásainál a tiszta lemezfelületeket ultrahanggal aktiválják és
így alakítják ki vízhatlan kapcsolatot.
Védı-elválasztó réteg
A tetıszigetelés egyes rétegeit egymástól vagy egyéb épületszerkezetektıl elválasztó
réteg, amely az egyes anyagok káros (mechanikai, kémiai, biológiai stb.)
kölcsönhatásának létrejöttét akadályozza meg.
Viszonylagos szárazsági követelmény
Viszonylagos szárazsági követelményt támasztunk abban az esetben, ha a szerkezeteken
átjutó és azok felületén káros következmények nélkül elpárolgó nedvesség a
rendeltetésszerő használatot nem akadályozza, és nem okoz szerkezeti állagromlást.
Viszonylagos szárazsági igény esetében vízzáró szigetelés készíthetı.
Vízhatlan szigetelés
A szigetelésen víz formájában nem jut át nedvesség.
Vízzáróság
Az anyagoknak az a tulajdonsága, hogy meghatározott egyoldalú nedvességhatás,
víznyomás esetén az anyagból készített homogén szerkezet ellentétes oldalára csak
annyi nedvesség jut át, amennyi ott a helyiség üzemi hımérsékletén maradéktalanul
elpárologni képes.
Vízzáró beton
Olyan beton, amelybıl készített szerkezet 1 m2 nagyságú felületén, 24 óra alatt,
legnagyobb üzemi víznyomás esetén 0,1 liternél több, de legfeljebb 0,2 l víz szivárog át.
Vulkanizált toldás
Elasztomer lemezek molekuláris kapcsolatának kialakítása magas hımérséklet és
nyomás mellett.
Zöldtetı
Növényzettel telepített tetı, amelyben az épületszerkezet, a tetıszigetelés rétegei és a
kertészeti rétegek szerves egységet alkotnak.
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2. Csapadékvíz hatás szempontjából eltérı igénybevételő tetıfelületek,
szerkezetek lehatárolása

A csapadékhatás mértéke Magyarország területén kis eltérésekkel az MSZ-04-1341991. Épületek csatornázása szabvány szerint, egységesnek vehetı. Ennek ellenére az
egyes felületek csapadékvíz elleni szigetelése jelentıs mértékben eltérhet egymástól. Az
eltérés két alapvetı okra vezethetı vissza.
Az egyik ok a tetıfelület lejtése. A tetıszerkezet csapadékvíz okozta igénybevétele a
tetılejtés növekedésével csökken, hiszen a víz gyorsabban folyik le a felületrıl.
A tetıfelületek csoportosítása lejtésük szerint:





alacsony hajlású (lapos)tetık ≤ 8% (kb. 5°);
kis hajlású tetı 8%(kb. 5°) – 16° ( kb. 28 %);
közepes hajlású (magas)tetı 16°(kb. 28 %) – 45° ( kb. 100 %);
meredek hajlású (magas)tetı >45° ( kb. 100 %).

A csapadékvíz elleni védelem eltérı kialakításának másik oka a tetıfelület hasznosítása
lehet.
Megkülönböztetünk:
 nem hasznosított tetıket, amelyek csak karbantartás céljából járhatók;
 hasznosított tetıket, amelyek gyalogos forgalomra alkalmas teraszok, növényzettel
telepített zöld tetık, gépjármő forgalomra méretezett parkoló tetık, úttestek lehetnek.
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3. A csapadékvíz hatáshoz és a nem hasznosított, hıszigetelt, lapostetıkhöz
kapcsolódó használati igények meghatározása

A lapos tetık csapadékvíz elleni szigetelése kettıs igényt elégít ki:
 biztosítja a belsı terek használatához szükséges szárazsági feltételeket;
 megóvja az épületszerkezeteket a nedvesség okozta károktól (állagvédelem).
A belsı terek szárazsági igényét azok használata határozza meg.
Eszerint két csoportot különböztetünk meg:
 teljes szárazságot igénylı használat;
 viszonylagos szárazságú térben végezhetı tevékenység.
Teljes szárazsági követelmény
Állandó emberi tartózkodás céljára szolgáló (pl. lakás, iroda, munkahely, kórház, iskola
stb.) helyiségekben vagy nedvességre érzékeny technológiákkal üzemelı (pl. papír
raktár, mikroelektronikai stb.) tereknél minden esetben teljes szárazságot kell
biztosítani. Teljes szárazsági követelmény esetén a határoló szerkezetek felületének
száraznak kell lenniük, a külsı nedvesség nem juthat be a szerkezetbe ill. a belsı térbe.
Viszonylagos szárazsági követelmény
Viszonylagos szárazsági követelményt támasztunk abban az esetben, ha a szerkezeteken
átjutó és azok felületén káros következmények nélkül elpárolgó nedvesség a
rendeltetésszerő használatot nem akadályozza, és nem okoz szerkezeti állagromlást.
Viszonylagos szárazsági követelmény esetén a szerkezetbe annyi nedvesség juthat,
amely károsodás okozása nélkül a belsı felületen elpárolog. Ilyen elvárásokat
támasztunk például az utóbbi idıben gyakran épített mélygarázsoknál.
A nedvesség és ezen belül a csapadékvíz elleni szigetelések másik feladata a
szerkezetek állagvédelme, mert a nedvesség





csökkentheti szilárdságukat;
korróziós károkat okozhat;
kifagyáshoz vezethet;
csökkenti a hıszigetelı képességüket; stb.

A tetıfödémeknél a vízszigeteléssel egyenrangú használati igényként jelentkezik az
állandó emberi tartózkodásra szolgáló belsı terek hımérsékleti hatások elleni
védelme.
A hıvédelem szempontjából megkülönböztethetünk:
 hıszigetelt;
 hıszigetelés nélküli tetıket.
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A tetıfelület a használat függvényében lehet:
 nem hasznosított tetık, amelyek csak karbantartás céljából járhatók;
 hasznosított tetık, amelyek gyalogos forgalomra alkalmas teraszok,
növényzettel telepített zöld tetık,
gépjármő forgalomra méretezett parkoló tetık, úttestek
lehetnek.
A továbbiakban a nem hasznosított, hıszigetelt tetık csapadékvíz elleni szigetelését
elemzem.

4. Valamennyi hatás felsorolása és a csapadékvíz hatás elemzése a teljes
épület figyelembe vételével

Környezeti hatások
Tartószerkezeti hatások:
 meteorológiai terhek (szélteher, hóteher);
 talajból származó terhelések (például földrengés).
Mechanikai hatás:
ütés (például jégesı, stb.).
esetlegesen, a környezetben fellépı, az épület használatát
Tőzhatás:
veszélyeztetı hatás.
Nedvességhatás:
csapadékvíz (esı, hó, jég).
Sugárzás:
nap (UV) sugárzás, radioaktív anyagok.
Hıhatás:
-15C◦ – +30C◦ (tetıfelületen mérve akár 80C◦) olvadás-fagyás
ciklusok.
Párahatás:
a külsı illetve a belsı levegı páratartalmától függıen változó.
Zaj:
a környezetbıl származó zaj.
Vegyi hatás:
levegı és környezet szennyezettség.
Biológiai hatás:
pangó esıvízben megtelepedett élılények.
Használati hatások
Tartószerkezeti hatások: például tetıfelületre helyezett gépek mőködésébıl keletkezı
rezgés.
Mechanikai hatás:
karbantartás, javítás során (ütés, nyomás, szúrás, stb.).
Tőzhatás:
esetlegesen, az épületben fellépı, az épület használatát
veszélyeztetı hatás.
Nedvességhatás:
tisztítás, víztárolás, stb.
Hıhatás:
a belsı tér használatától függı hımérsékleti hatás.
Párahatás:
a külsı ill. a belsı levegı páratartalmától függıen változó
páranyomás.
Zaj:
az épület használata során keletkezı zaj.
Vegyi hatás:
a belsı tér használat során alkalmazott illetve keletkezı
anyagokból származó.
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Szerkezeti hatások
Tartószerkezeti hatások: önsúly (a beépített anyagok súlyából).
Mechanikai hatás:
csatlakozó szerkezetek rögzítése, stb.
Tőzhatás:
a tőz terjedése során a csatlakozó szerkezetek minıségétıl
függıen fellépı, az épület használatát veszélyeztetı
igénybevétel.
Sugárzás:
a beépített anyagok radioaktív sugárzó képessége.
Hımérsékleti hatás: a csatlakozó szerkezetek felmelegedésébıl származó
igénybevétel.
Nedvességhatás:
a csatlakozó szerkezetek vízfelvételétıl, víztárolásától függıen
változó igénybevétel.
Vegyi hatások:
eltérı anyagok kémiai kölcsönhatása.
Párahatás:
a csatlakozó szerkezetek páravezetési jellemzıitıl függıen is
változó igénybevétel.
Zaj:
a csatlakozó szerkezetek rezgéseibıl származó hatás.
Vegyi hatások:
eltérı anyagok kémiai kölcsönhatása.
A csapadékhatás mértéke Magyarország területén az MSZ-04-134-1991. Épületek csatornázása szabvány
szerint határozható meg:

5.

A nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık igénybevételeinek
meghatározása a hatások alapján

A nem hasznosított, hıszigetelt tetı igénybevételeinek meghatározása a hatások
alapján
Tartószerkezeti igénybevételek:
• meteorológiai terhekbıl (szélnyomás-szívás, felületi terhek);
• pontszerő, megoszló, dinamikus terhek a beépített anyagok
súlyából; használatból;
Tőz:
égés, túlmelegedés, olvadás;
Csapadék
átázás, nedvesítés, víznyomás, jégképzıdés;
UV sugárzás:
a felületi rétegeket érı igénybevétel;
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energiaáramlás, felmelegedés, méretváltozás, külsı tér és belsı
tér hımérsékletétıl függı páraterhelés, olvadás-fagyás ciklusok;
a külsı, illetve a belsı levegı páratartalmától és hımérsékletétıl
függıen változó páranyomás;
környezeti, vagy használati zajból származó hangnyomás;
az eltérı anyagok kémiai kölcsönhatásából származó korrózió;
kis felülető, dinamikus terhelés (jégesı, használat);
a pangó esıvízben megtelepedett élılények hatása.

Az igénybevételek eltérıek lehetnek a tetı különbözı felületein, és eltérı mértékben
hatnak az egyes szerkezeti rétegekre, elemekre. Ezért az igénybevételekbıl származó
szerkezeti követelményeket a tetı teljes felületén és elemenként is meg kell határozni.
A tetıfelület csapadékvíz igénybevétele függ a tetı lejtésétıl is. A csapadékvíz elleni
szigetelés minısége és a tetı lejtése együttesen biztosítja a belsı terek és a szerkezetek
csapadékvíz elleni védelmét. A tetılejtés feladata az építészeti tömegformáláson túl a
csapadékvíz biztonságos, gyors elvezetése. A csapadékvíz mennyisége, minısége és a
tetı formája között ma már nincs egyértelmő összefüggés. A tetı típusát a szokásoknak
megfelelıen a tetıfelület vízszinteshez viszonyított lejtése alapján határozzuk meg:
magastetı, lapostetı stb.
A továbbiakban a nem hasznosított, hıszigetelt lapos tetık (lejtés: ≤ 8% (kb. 5°))
csapadékvíz elleni szigetelését elemzem.

6.

A nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık szerkezeti (mőszaki)
követelményeinek kidolgozása

Nem hasznosított, hıszigetelt lapos tetık szerkezeti követelményei a hatások és
igénybevételek alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Terhek elviselése megengedett alakváltozással;
Tőzhatás elviselése és tőzhatás elleni védelem;
Szélszívás elleni rögzítés;
Csapadékvíz elvezetés;
Csapadékvíz elleni szigetelés;
Öregedésállóság;
Hıszigetelés;
Káros páralecsapódás elkerülése a szerkezet felületén és belsejében;
Fagyállóság;
Hıállóság;
Hımozgás biztosítása;
Hangszigetelés;
Vegyi, biológiai hatások elviselése károsodás nélkül.

Valamennyi építmény esetében kiemelt fontosságú a megbízható tartószerkezet
kialakítása és a tőzvédelmi követelmények betartása.
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Tartószerkezeti szempontból tetıfödémek esetében a vonatkozó szabványok és
rendeletek alapján meg kell vizsgálni, hogy az adott teherhordó födém kellı
biztonsággal elbírja-e a szigetelési és egyéb rétegek önsúlyából, továbbá a
meteorológiai hatásokból és az esetleges használatból adódó terheket és alkalmas–e az
egyes rétegek szélszívás elleni rögzítésére.
Az épületszerkezetek tőállósága és kialakítása feleljen meg a vonatkozó rendeleteknek
és az MSZ 595 szabvány elıírásainak.
A határoló szerkezetek víz elleni szigetelésével szemben támasztott szerkezeti
vízszigetelési követelmények a nedvességhatások és a használati igények alapján
határozhatók meg.
A csapadékvíz elleni szigetelés minısége lehet:
Vízhatlan szigetelés
A szigetelésen víz formájában nem jut át nedvesség.
Vízzáró szigetelés
A szigetelésen víz formájában átjutó nedvesség a használat akadályozása és a
szerkezetek károsítása nélkül elpárolog.
Folyamatos emberi tartózkodásra használt belsı terek esetében mindig teljes szárazsági
igényt támasztunk és ennek megfelelıen vízhatlan csapadékvíz elleni szigetelést kell
készíteni. Nedvességre nem érzékeny épületfunkció (például raktározás) esetén
viszonylagos szárazságú tér is elfogadott és így vízzáró fedés is alkalmazható. Lapos
tetıkön minden esetben vízhatlan csapadékvíz elleni szigetelést kell készíteni a belsı tér
használatától függetlenül a szerkezetek állagvédelmének biztosítása érdekében. Bár a
leírtak nagyon egyszerőnek és egyértelmőnek látszanak, meghatározásuk mégis
alapvetıen fontos, hiszen az igényszint téves megállapítása lehetetlenné teszi megfelelı
szerkezet kialakítását.
A csapadékvíz elleni szigeteléssel szemben támasztott egységes szerkezeti követelmény
ellenére a lapostetı szigetelésnek számos változata létezik. Ennek oka, hogy lapos tetık
esetében a nedvességokozó mellett nagyon sok, azzal egyenlı fontosságú hatással kell
számolni. A zárófödém gyakran nem csupán az alatta lévı tér védelmét szolgálja,
hanem önmaga is hasznosított terület. A tetıfelületen használatból eredı hatások
jelentıségét mutatja, hogy a lapos tetıket elsısorban eszerint szoktuk csoportosítani. A
szerkezeti követelmények között több, a nedvességszigeteléssel egyenrangú
követelmény szerepel. A hıszigetelés alapvetıen befolyásolja a vízszigetelt tetıfödém
kialakításának lehetıségeit. A hıszigetelés vastagságát minden esetben számítással kell
meghatározni.
A szerkezeteket valamennyi szempontból ellenırizni kell, és ha nem elégítik ki a
szigetelési és a többi követelményt, meg kell változtatni, majd újra ellenırizni kell!
Ezt a közelítı, iterációs eljárást addig kell folytatni, ameddig minden szempontból
megfelelı szerkezetet kapunk. Figyelembe kell venni, hogy bármely elem vagy
feltétel megváltozása a szerkezet jellemzıinek megváltozásához vezethet!
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A tetılejtés és a csapadékvíz elleni szigetelés minıségének követelményei közötti
összefüggést mutatja az alábbi táblázat a belsı tér szárazsági igényeinek függvényében:

A továbbiakban a csapadékvíz elleni szigetelés lehetséges változatait elemzem, de
minden esetben a teljes tetıfödémet tárgyalom, hiszen az alkalmazható vízszigetelés a
többi szerkezeti réteg jellemzıi és helye között szoros összefüggés van. Ennek
következtében - bár a nedvességszigetelési követelményt nem befolyásolja – a
hıszigetelés beépítésével is foglakozom. A továbbiakban főtött terek (iroda, üzlet,
lakás) lapos tetı szigetelési példáit ismertetem a teljesség igénye nélkül. Részletesen
elemzem az alkalmazott megoldások ok-okozati összefüggéseit, így a közölt
szerkesztési elvek segítségével bármely új változat megfelelı szakszerőséggel
létrehozható. A szerkezeti követelmények az igénybevételekhez hasonlóan több szinten
értelmezhetık.
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Az épület csapadékvíz elleni szigetelésének a hatás által ért felületen a védendı tér ill.
épület körül teljesen felület folytonosnak kell lennie. Az egyes térelhatároló szerkezet
szigetelésének módja a nedvességhatásnak megfelelıen eltérı lehet, a különbözı
szigetelések csatlakozásának azonban mindenütt egyenértékőnek kell lennie az általános
felület szigetelésével.
Az épületszerkezet csapadékvíz elleni szigetelésének megfelelı lejtésőnek, felület
folytonosnak, szél ellen kellı biztonsággal rögzítettnek kell lennie.
Az épületszerkezeti rétegek esetében:
A csapadékvíz elleni szigetelés aljzatának





alak és mérettartónak;
fagyállónak;
elmozdulás mentesnek;
kellıen terhelhetınek kell lennie.

A lépésállóság nem követelmény a nem hasznosított lapostetıkön, azonban a
karbantartás miatt legalább 15 N/cm2 nyomószilárdságú aljzat alkalmazása szükséges.
(Terasztetıkön 20 N/cm2)
Az elıírt nyomószilárdsághoz tartozó becsült sőrőségi értékek:
•
•
•
•

Könnyőbetonok
Expandált polisztirolhab
Kızetgyapot
Üveggyapot

600 kg/m3
25 kg/m3
150 kg/m3
100 kg/m3

Beton aljzatok elmozdulás mentessége mozgási hézagokkal biztosítható.
A beton réteg dilatációs mezıinek kialakítása:
• Hıszigetelés alatti beton rétegnél max.. 5m x 5m és a peremek mentén
• Hıszigetelés fölötti beton rétegnél max 3m x 3m és a peremek mentén
A csapadékvíz elleni szigetelésnek
• alaktartónak;
• hıállónak;
• bedolgozhatónak;
• vízhatlan átlapolásokkal folytonosíthatónak;
• a környezet kémiai hatásaival szemben ellenállónak kell lennie.
Az épületszerkezeti elemekkel kapcsolatos szerkezeti követelményeket a részlettervek
tartalmazzák az alkalmazott megoldásnak megfelelıen.
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A lapos tetı szigetelés kialakításának lépései a szerkezeti követelmények alapján:

7.

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık
általános fel-leletének kialakítása

A tetıfelület lehatárolása után meg kell oldani a vízgyőjtı területenként a csapadék
összegyőjtését és biztonságos, a szerkezetek károsítása nélküli elvezetését.
A megfelelı vízelvezetés kialakításának feltételei:





Elıírt lejtés biztosítása (aljzat, szigetelı anyag függvényében).
Akadálymentes vízelfolyás.
Vízhatlanul beépített, tisztítható, méretezett vízgyőjtık.
Vízhatlanul csatlakoztatott, megfelelı lejtéső, és rögzítéső méretezett elvezetı
csatornák.

Az általános tetıfelületen elıírt lejtés mértéke függ
A csapadékvíz elleni szigetelés anyagától
• hegeszthetı modifikált bitumenes lemez
• mőanyag lemezek

>2%
> 1 ,5 %

A csapadékvíz elleni szigetelés aljzatának minıségétıl:
• beton aljzaton
• táblás hıszigetelésbıl készített aljzaton
• deszka aljzaton

>2%
> 2 ,5 %
>4%
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Beton lejtésképzést, általában akkor alkalmazunk, ha elegendı a felhasználható
rétegvastagság és a födém teherbírása. Nagyobb vastagságú lejtbeton esetén a terhelés
csökkenthetı könnyőbeton alkalmazásával. Könnyőbeton felhasználása esetén
figyelembe kell venni annak hıszigetelı képességét is. A lejtésben vágott hıszigetelés
elınyösen használható kisebb rétegvastagság, kis mértékben terhelhetı födém esetében.
A teherhordó födém lejtését elsısorban nagyobb fesztávolságú (p. csarnokok feletti)
födémeknél lehet kihasználni, ahol a födém elemek felsı síkja lejtéssel készül. A
lejtések meghatározásánál figyelembe kell venni a tartószerkezet lehajlását is. A
rétegfelépítés meghatározása után számítással meg kell adni a csapadékvíz elleni
szigetelés aljzatának szintmagasságait. A lejtések irányát a vízelvezetés helyének és
típusának megfelelıen kell kialakítani. A tetıfelület legkisebb lejtése az összefolyótól a
magas pontig mért leghosszabb távolságon, azaz a vápákban alakul ki. A lejtés itt sem
lehet kevesebb 1,5%-nál. Lapostetıkön a vízelvezetés hossza nem lehet nagyobb 12 mnél. Felépítmény nem eshet vápába. A vízelvezetı rendszert a tetıfelület vízszintes
vetületi alaprajzi területének megfelelıen kell méretezni az MSZ 04 134 szabvány
szerint. Gyakorlati szabályként megemlíthetı, hogy 150 m2-nél nagyobb felület nem
eshet egy víznyelıre, valamint a tetıfelület m2 = összefolyó felület cm2 összefüggés
alkalmazható normál víznyelık esetén. Szívott rendszerő, teljes keresztmetszető
elfolyást biztosító összefolyók esetében kisebb keresztmetszet is elegendı.
Tetıfelületenként legalább 2 db víznyelı szükséges, kisebb tetıfelületeken (max 50-60
m2) egy összefolyó meg egy túlfolyó is elfogadható.
Csapadékvíz ejtıvezeték méretezése
csatornázása”szabvány szerint:

az
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A tetıösszefolyókat a hozzá tartózó vízgyőjtı felület mélypontján kell beépíteni. A
vonal menti belsı vízelvezetés (vápacsatornákkal nem javasolható lapostetık esetében,
mert a vápacsatorna elıírt lejtésének biztosítása a tetı felületén, annak lejtésére
merılegesen nagy vastagságot igényel, és feleslegesen megnöveli a tetıszigetelés
rétegvastagságát. Kisebb lejtések esetén viszont csökken a tetıszigetelés biztonsága.
Külsı vízelvezetés meleg tetık esetén szintén nem ajánlott a jegesedési problémák
miatt. Ezek a vízelvezetı szerkezetek főtésével csökkenthetık, azonban teljesen nem
küszöbölhetık ki.
Nem hasznosított lapos tetık vízelvezetési lehetıségei:

Nem javasolható

Nem javasolható

A csapadékvíz ejtıcsı alaprajzi elhelyezése gyakran jelent építészeti problémát, hiszen
a pillérek mellett, gépészeti strangokban vezethetı le esztétikusan a talajban lévı
győjtıcsatornákba. Ezért a tetıösszefolyó sokszor kerül közvetlenül a strangok fölötti
felépítmények mellé, ami viszont a csapadékvíz elleni szigetelés szegélyezése
szempontjából hibás megoldás. Az összefolyó csı elhúzása a tetıfödém alatt megfelelı
megoldás lehet, azonban az elhúzásnak hozzáférhetı, javítható helyen kell lennie. A
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fenti feltételek nem mindig teljesíthetık, ezért a külsı vízelvezetés – hátrányai ellenére sem vethetı el teljesen.
Lapos tetı szigetelések rögzítése
A kis önsúlyú és/vagy kis elemekbıl álló szerkezeteket a tetı felületén szélszívás ellen
rögzíteni kell. A szélteher mértéke számítással határozható meg a vonatkozó
szabványok alapján.

Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt lapostet
8.
általános rétegfelépítésének kialakítása a szerkezeti rétegek
teljesítıképessége alapján
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Nem hasznosított, hıszigetelt lapostetı rétegei a szerkezeti követelmények alapján

Nem hasznosított lapostetı rétegeinek leggyakrabban alkalmazott anyagai
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A tetıszigetelés kialakításának lehetıségeit korlátozza a födém teherbírása.
A bemutatott példákban alkalmazott teherhordó födémek fajtái:
•
•

monolit vasbeton lemez;
acél trapézlemez.

A csapadékvíz elleni szigetelés lejtései kialakíthatók:




a tetıszerkezetre beépített külön lejtést adó réteggel (beton, könnyőbeton);
hıszigetelı réteggel;
a teherhordó födém lejtésével.

A teherhordó födém anyagát, méreteit minden esetben számítással kell meghatározni. A
bemutatott rétegfelépítéseknél mindenesetben ismertetem a kialakítás szempontjait,
valamint az egyes rétegek anyagát és beépítési módját. Az egyes rétegfelépítések
esetében a jelenleg leggyakrabban alkalmazott változatokat tárgyalom. Ezeken túl, az
anyagminıségek megváltoztatásával még számos, szerkezetileg helyes megoldás
alakítható ki az elıbbiekben felsorolt lépések betartásával.

Nem hasznosított hıszigetelt lapos tetık rétegrendi csoportosítása:
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Nem hasznosított hıszigetelt lapos tetık bemutatott rétegrendi példáinak listája az
anyagminıségek figyelembe vételével:

Kéthéjú lapostetık átszellızése a be- és kiszellızı nyílások magasságkülönbségének
hiányában nem eléggé megbízható.
A fordított rétegfelépítéső tetık csak kellı teherbírású és hıtehetetlenségő teherhordó
födémen készíthetık, párazáró réteg beépítése nem szükséges. A rétegek könnyen
bonthatók.
Az egyenes rétegrendő tetık hıszigetelésbıl kialakított lejtésképzı réteggel csekély
önsúlyúak, a hıszigetelés alatt párazáró-párafékezı réteget kell elhelyezni.
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9. Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık eltér
szerkezeteinek csatlakoztatása, csomópontjainak kialakítása a szerkezeti
elemek teljesítıképességének figyelembe vételével

A bemutatott csomópontokon a csapadékvíz elleni szigetelés kialakításának szabályait
ismertetem. Az eltérı szerkezekre csak akkor utalok, ha azok meghatározó szerepet
töltenek be a vízszigetelés beépíthetıségénél.

A bemutatott példák listája:
LT-CS-1.

Lapostetık lábazatának szigetelése (NH 13-1 típusú általános
rétegfelépítés esetén)

LT-CS-2.

Lapostetık attikafalának szegélyezése (NH 13-2 típusú általános
rétegfelépítés esetén)

LT-CS-3.

Lapostetı belsı összefolyó beépítése (NH 12-2 típusú általános
rétegfelépítés esetén)
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10. Csapadékvíz ellen szigetelt nem hasznosított, hıszigetelt lapostetık
kiválasztott megoldásához felhasználható termékek meghatározása.

Az általános szabályok és anyagminıségek vizsgálata után választhatók ki a gyártói
katalógusokból a megfelelı termékek. Például a Rockwool katalógusból a hıszigetelés,
az Isola katalógusból a vízszigetelés. A teljes tetıfödém kialakításához legalább 20-30
termék meghatározása szükséges. A termékek kiválasztása azonban csak a leírt
tervezési szabályok, lépések betartása esetén lehet eredményes.
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4.2. MEGÉPÜLT TERASZTETİ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSI
HIBÁINAK ELEMZÉSE A TELJESÍTMÉNY ELVŐ, HOLISZTIKUS
SZEMLÉLETŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Az utóbbi években átadott lakóépületek korszerő anyagok, szerkezetek felhasználásával
készültek, mégis gyakran már az átadást követı hónapokban beázási problémák
jelentkeznek. A helyszíni szemlék során többnyire ép terasz és homlokzat burkolatot
találunk. Felvetıdik a kérdés: hol juthat be a csapadékvíz a fal és födém szerkezetekbe,
ha valamennyi külsı felület száraz és megfelelı állapotú?
A következıkben, egy közelmúltban épült társasház példáján ismertetem a
leggyakrabban elıforduló csapadékvíz szigetelési hibákat.
Az alábbi képen látható, hogy a terasszal határos fal belsı lábazatán az átadást követı
két hónapon belül nagy beázási foltok keletkeztek, annak ellenére, hogy a terasz és
homlokzatburkolat ép volt.

A terasz értékelésénél a 4.1. fejezetben kidolgozott tervezési algoritmus lépéseit
követem.

1. Hıszigetelt terasztetık
alapfogalmak

csapadékvíz

elleni

szigeteléséhez

kapcsolódó

A legfontosabb kapcsolódó alapfogalmakat a 4.1. fejezet tartalmazza.

2. Az épület szigetelési rendszerének kialakításakor lehatárolt, hıszigetelt
terasztetı felületek vizsgálata

Gyalogos forgalomra alkalmas hıszigetelt terasz olyan nem hasznosított, hıszigetelt
lapos tetık felületén létesíthetı, amely károsodás nélkül elviseli a burkolati rétegek
súlyát és a használatból eredı többlet igénybevételt.

73

Épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezése

Fülöp Zsuzsanna

3. Adott hıszigetelt terasztetıhöz kapcsolódó szárazsági, valamint egyéb
használati igények meghatározása

A belsı terek fölötti lapos tetıket minden esetben vízhatlan csapadékvíz elleni
szigeteléssel kell ellátni a belsı tér használatától függetlenül a szerkezetek
állagvédelmének biztosítása érdekében.
A terasz felület csak gyalogosan forgalomra használható. Utólagos áttörések
beépítésére, nagyobb berendezések elhelyezésére nem alkalmas.
A teraszburkolat elégítse ki a biztonságos gyalogos közlekedés és vízelvezetés alábbi
feltételeit:





csúszásmentesség;
kopásállóság;
megfelelı lejtés;
felületi egyenletesség.

A bemutatott terasz metszete a belsı terek funkciójának feltőntetésével:

nappali
szoba

nappali
szoba

4.

Adott hıszigetelt terasz tetıt érı hatások megnevezése

Környezeti hatások
Tartószerkezeti hatások:
 meteorológiai terhek (szélteher, hóteher);
 talajból származó terhelések (például földrengés).
Mechanikai hatás:
ütés (például jégesı, stb.).
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esetlegesen, a környezetben fellépı, az épület használatát
veszélyeztetı hatás.
csapadékvíz (esı, hó, jég).
nap (UV) sugárzás, radioaktív anyagok.
-15C◦ – +30C◦ (tetıfelületen mérve akár 80C◦) olvadás-fagyás
ciklusok.
a külsı illetve a belsı levegı páratartalmától függıen változó.
a környezetbıl származó zaj.
levegı és környezet szennyezettség.
pangó esıvízben megtelepedett élılények.

Használati hatások
Tartószerkezeti hatások: gyalogos forgalomból, rendeltetésszerő használatból származó
terhelés.
Mechanikai hatás:
használat során keletkezı ütés, nyomás, szúrás
Tőzhatás:
esetlegesen, az épületben fellépı, az épület használatát
veszélyeztetı hatás.
Nedvességhatás:
tisztítás, víztárolás, stb.
Hıhatás:
a belsı tér használatától függı hımérsékleti hatás.
Párahatás:
a külsı ill. a belsı levegı páratartalmától függıen változó
páranyomás.
Zaj:
a használat során keletkezı zaj.
Vegyi hatás:
a felület használata során alkalmazott anyagokból származó
hatás.
Szerkezeti hatások
Tartószerkezeti hatások: önsúly (a beépített anyagok súlyából).
Mechanikai hatás:
csatlakozó szerkezetek rögzítése, stb.
Tőzhatás:
a tőz terjedése során a csatlakozó szerkezetek minıségétıl
függıen fellépı, az épület használatát veszélyeztetı
igénybevétel.
Sugárzás:
a beépített anyagok radioaktív sugárzó képessége.
Hımérsékleti hatás: a csatlakozó szerkezetek felmelegedésébıl származó
igénybevétel.
Nedvességhatás:
a csatlakozó szerkezetek vízfelvételétıl, víztárolásától függıen
változó igénybevétel.
Vegyi hatások:
eltérı anyagok kémiai kölcsönhatása.
Párahatás:
a csatlakozó szerkezetek páravezetési jellemzıitıl függıen is
változó igénybevétel.
Zaj:
a csatlakozó szerkezetek rezgéseibıl származó hatás.
Vegyi hatások:
eltérı anyagok kémiai kölcsönhatása.
Csapadék hatás mértéke Magyarországon az MSZ-04-134-1991 Épületek csatornázása
szabvány szerint állapítható meg.
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5.Adott hıszigetelt terasztetı igénybevételeinek meghatározása a hatások alapján

A hıszigetelt terasz tetık igénybevételeinek meghatározása a hatások alapján
Tartószerkezeti igénybevételek:

meteorológiai terhekbıl (szélteher, hóteher);

önsúly (a beépített anyagok súlyából);

használatból származó (emberi tevékenység, berendezések, ).
Tőz:
esetlegesen fellépı, az anyagok éghetıségétıl függı
igénybevétel.
Csapadék
csapadékvíz (esı, hó, jég), tetılejtéstıl függı igénybevétel.
UV sugárzás:
a felületi rétegeket érı igénybevétel.
Hımérséklet
-15C◦ – +30C◦ (tetıfelületen mérve akár 80C◦),a külsı
felületen illetve a belsı tér használatától függı hımérséklet a
belsı térben, olvadás-fagyás ciklusok.
Páranyomás:
a külsı illetve a belsı levegı páratartalmától és a szerkezeti
adottságoktól függıen változó páranyomás.
Hangnyomás:
környezeti, vagy használati zajból származó igénybevétel.
Korrózió:
az eltérı anyagok kémiai kölcsönhatásából származó
igénybevétel.
Pontnyomás:
pontszerő terhelés (például jégesı, rögzítések).
Biológiai korrózió:
a pangó esıvízben megtelepedett élılények.
Az igénybevételek eltérıek lehetnek a tetı különbözı felületein, és eltérı mértékben
hatnak az egyes szerkezeti rétegekre, elemekre. Ezért az igénybevételekbıl származó
szerkezeti követelményeket a tetı teljes felületén és elemenként is meg kell határozni.
A hıszigetelt terasztetık környezeti hatásokból származó igénybevétele megegyezik a
nem hasznosított hıszigetelt lapos tetık igénybevételeivel. Eltérés a használati és
szerkezeti hatásokból származó igénybevételek esetében keletkezik. A járható felület
használati igénye miatt beépített burkolati rétegek többlet súlyt jelentenek, általában
párazáró képességőek és megváltoztatják a lapos tetı vízelvezetési rendszerét, ennek
következtében a burkolat alatti rétegek terhelését, pára és csapadékvíz igénybevételét is.
A használatból eredı igénybevételek esetében be kell vezetni a rendeltetésszerő
használat fogalmát.
Rendeltetésszerő használatnak nevezhetı az a használati igény, amelynek
károsodás nélküli elviselésére a szerkezetet méretezték.
A rendeltetésszerő használat feltételeit a használati igények meghatározásánál pontosan
meg kell adni.
Ettıl eltérı használat esetén a szerkezettıl már várható el a teljes értékő
mőködıképesség.
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Adott hıszigetelt terasztetık szerkezeti követelményeinek
meghatározása

Hıszigetelt terasz tetık szerkezeti követelményei az igénybevételek alapján:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Terhek elviselése megengedett alakváltozással (használat, szigetelı rétegek,
burkolat).
Tőzhatás elviselése és tőzhatás elleni védelem.
Szélszívás elleni rögzítés (általában a burkolat súlyával).
Csapadékvíz elvezetés a vízszigetelés és a burkolat síkján.
Csapadékvíz elleni szigetelés.
UV sugárzás elviselése károsodás nélkül.
Hıszigetelés.
Káros páralecsapódás elkerülése a szerkezet felületén és belsejében.
Fagyállóság (kiemelt fontosságú a burkolat fagyállósága).
Hıállóság.
Hımozgás biztosítása.
Hangszigetelés (lépéshangszigetelés).
Mechanikai követelmények (kopásállóság, burkolat aljzatának stabilitása).
Vegyi, biológiai hatások elviselése károsodás nélkül.

7.

Hıszigetelt terasztetık általános felületének kialakítása

Hıszigetelt terasztetı felületek megfelelı vízelvezetésének feltételei:
A tetıfelületek lehatárolása után meg kell oldani vízgyőjtı területenként a
csapadék összegyőjtését és biztonságos, a szerkezetek károsítása nélküli elvezetését
a burkolat és a csapadékvíz elleni szigetelés síkjáról egyaránt.
Hıszigetelt terasztetı felületek megfelelı vízelvezetésének feltételei:





elıírt lejtés biztosítása a csapadékvíz elleni szigetelés és a burkolat síkján;
akadálymentes vízelfolyás a csapadékvíz elleni szigetelés és a burkolat síkján;
vízhatlanul beépített, tisztítható, méretezett, bőzzáras vízgyőjtık;
vízhatlanul csatlakoztatott, megfelelı lejtéső, és rögzítéső méretezett elvezetı
csatornák.

A tetıfelület lejtésének elıírt mértéke:

A tetıfelület legkisebb lejtése az összefolyótól a magas pontig mért leghosszabb
távolságon, azaz a vápákban alakul ki. Az elıírt legkisebb lejtést itt kell biztosítani.
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A vízelvezetés hossza nem lehet nagyobb 12 m–nél.A vízelvezetı rendszert a tetıfelület
vízszintes vetületi alaprajzi területének megfelelıen kell méretezni az MSZ 04.134.
Épületek csatornázása szabvány szerint.
Hıszigetelt terasztetık csapadékvíz elvezetésének lehetıségei:

Nem javasolható

A lejtések irányát a vízelvezetés helyének és típusának megfelelıen kell kialakítani.A
burkolat lejtése eltérhet a csapadékvíz elleni szigetelés lejtésétıl. A rétegfelépítés
meghatározása után kell megadni a csapadékvíz elleni szigetelés és a burkolat
aljzatának szintmagasságait. A burkolat lejtését, az alatta lévı aljzat biztosítja, a
csapadékvíz elleni szigetelés lejtése a nem hasznosított, hıszigetelt lapos tetıknél
ismertetett módon alakítható ki. A hıszigetelt melegtetık esetében a külsı vízelvezetés
szerkezetileg kedvezıtlen megoldás, mert a vízgyőjtı szerkezetek eljegesedéséhez vezet
a tetıfelület és az ereszcsatornák eltérı hımérséklete miatt. Ennek ellenére viszonylag
gyakran alkalmazzák, mert a terasz alatti terekben sokszor nincs lehetıség a
csapadékvíz ejtıcsı levezetésére. A jegesedési problémák a csatornák főtésével, a
csatorna keresztmetszetek növelésével csökkenthetık.
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Az ismertetett terasz alaprajzi kialakítása a vízelvezetési lehetıségek feltőntetésével:

Az alaprajz a javított, folyókás vízelvezetési rendszert tartalmazza.
Az egyik teraszfelület külsı vízelvezetéső, belsı összefolyót nem tartalmaz. A másikon
a hosszú, keskeny alaprajzhoz belsı vízelvezetést határozott meg az építész annak
ellenére, hogy a terasz alatt lakószoba található. .A fenti adottságok miatt pontszerő
vízelvezetést alakítottak ki és az összefolyó elvezetı csövét a hıszigetelı rétegben
vízszintesen elhúzták.
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A csapadékvíz elvezetés fenti megoldása miatt kialakuló hibák:
 a lejtésmentes ejtıcsı fokozta a beázás veszélyét a csapadékvíz szigetelés alatt;
 a rétegvastagságban adódó kis vastagság miatt az összefolyót és az ejtıcsı vízhatlan
csatlakoztatása nem kivitelezhetı;
 a hıszigetelés vastagsága az elhúzott ejtıcsı vonalában lecsökkent.
A fenti hibák az alaprajzon ábrázolt, a burkolati rétegbe beépített folyókával
javíthatók.
Rögzítés: A terasztetık rétegeinek szélterheléssel szembeni rögzítését a burkolat
önsúlya biztosítja.
Teherhordó födém, rétegek teherbírása: A hıszigetelt terek fölötti terasztetık csak a
burkolati rétegek terhelésére és a gyalogos forgalomra méretezett teherhordó
födémen létesíthetık. Az alábbiakban a monolit vasbeton lemez födémre készített
terasz födémet ismertetem.
A meg növekedett terhelést a rétegeknek károsodás nélkül el kell viselniük.
Nyomószilárdságuk legalább 20 N/cm2 A hıszigetelt terasz tetık szerkezeti
követelményeit kielégítı rétegek, szerkezetek kialakításánál a nem hasznosított
hıszigetelt lapos tetıknél ismertetett rétegeket ki kell egészíteni az alábbiakkal:

Hıszigetelt terasztetıkhöz alkalmazható burkolati típusok:
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A monolit jellegő burkolatok hátránya, hogy bontásuk során a csapadékvíz elleni
szigetelés megsérül és foltonként nem javítható. Ezért nem lehet a terasz szigetelését kis
felületen javítani, csak a teljes felülető bontás jelenthet szakszerő helyreállítási módot.
Hıszigetelt terasztetıkön biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését a csapadékvíz elleni
szigetelés síkján és a burkolat síkján is.
Hıszigetelt teraszok szivárgó rétegének kialakítása:

A terveken szereplı általános rétegfelépítés tartalmazta a csapadékvíz elleni szigetelés
fölötti szivárgó réteget, azonban a bontás során kiderült, hogy a kivitelezı nem építette
be.

A csapadékvíz elleni szigetelés fölötti szivárgó réteg hiánya miatt a víz megállt
vízszigetelésen, és az aljzatbeton kifagyását valamint a vízszigetelés fokozott nedvesség
igénybevételét okozta.
A hiba a fenti rétegfelépítés esetén csak a teljes teraszfelület bontásával javítható.

Terasztetı létesíthetı azon nem hasznosított, hıszigetelt lapos tetı rétegrendek
alkalmazásával, amelyeknek rétegei károsodás nélkül elviselik a gyalogos forgalomból
és a burkolat súlyából származó többlet igénybevételeket.
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Hıszigetelt teraszokhoz javasolható nem hasznosított lapos tetı rétegrendek:

8. Hıszigetelt terasztetık általános rétegfelépítésének kialakítása a rétegek
teljesítıképessége alapján

Hıszigetelt terasztetık esetében a rétegrendi variációk száma még nagyobb, mint a nem
hasznosított hıszigetelt lapos tetıknél. A lehetıségek közül néhány megoldás
kedvezıtlennek tekinthetı a csapadékvíz elleni szigetelés biztonsága szempontjából.
Ilyen például a kent vízszigetelésre készített ragasztott kerámia burkolat, mert a burkolat
bármilyen sérülése következtében a vízszigetelés károsodik és beázási veszély alakul ki.
Ez a rétegrend állandó emberi tartózkodásra szolgáló terek fölött nem javasolható.
Hıszigetelt teraszok rétegeinek anyagai:
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A bemutatott terasz tetı általános rétegrendjének általános szerkezetalakítási szabályai:

9. Hıszigetelt terasztetık általános csomópontjainak kialakítása

A csomópontokon elsısorban a csapadékvíz elleni szigetelés szabályait ismertetem,
azonban kitérek az eltérı szerkezetek kialakításának legfontosabb szempontjaira is. A
csomópontokat úgy kell megoldani, hogy a szerkezeti követelmények itt is
maradéktalanul teljesüljenek. A csapadékvíz elleni szigetelések mőszaki
alkalmasságának egyik alapvetı követelménye, hogy szegélyezései megfelelıek
legyenek. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz elleni szigetelést mindenütt a burkolat síkja
fölé 20 cm-rel fel kell vezetni, és a felsı élénél biztonságosan rögzíteni és tömíteni kell.
Ennek hiányában a jó minıségő anyagokból készített szigetelés is beázik.

83

Épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezése

Fülöp Zsuzsanna

A megépült terasz lábazati kialakítása erkély vasbeton mellvédfalán:

A csapadékvíz elleni szigetelést a polisztirolhab hıszigetelı réteg alatt nem fordították
be a fal bütü felületére és nem vezették ki a homlokzati síkig, hanem a mőkı
szegélyelem belsı homlokfelületére ragasztották. A mőkı burkolati szegélye mentén
beázáshoz vezetı szigetelés nélküli felületek maradtak A lábazati hıszigetelés alatt a
csapadékvíz elleni szigetelés nem folytonos. A hıszigetelés mögé a fölsı peremek
mentén bejutó csapadékvíz a fal belsı lábazatán nedvességfoltként jelentkezik. A
képeken látható lábazati beázási foltok a terasz átadása után egy-két hónapon belül
jelentkeztek. A terasz burkolat és a lábazatok felülete, fugázása ép volt. A lábazat külsı
felülete száraz volt.

Abban az esetben, ha a hıszigetelt teraszfödémek rétegvastagsága nagyobb, mint a
belsı úsztatott padlóburkolaté. Így az azonos felsı síkú vasbeton teherhordó födémre
beépített rétegek esetén az erkélyajtó belsı oldalán fellépést kell kialakítani. Az ajtó
küszöbsíkja megegyezik a külsı burkolat síkjával, a lábazati szigetelés kialakítása
bizonytalanná válik, mert az ajtónál nem biztosított az elıírás szerinti „vízküszöb” (20
cm) magasság.
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Aljzatbetonra ragasztott kerámia burkolat esetén az elsıdleges vízelvezetı felület a
burkolat síkja. A burkolaton átszivárgó víz szivárgó réteg hiányában összegyőlik
közvetlenül az ajtóküszöb elıtt is és beázást okozott.

A monolit jellegő burkolatot csak roncsolásos bontással lehetett eltávolítani. A burkolat
bontása után láthatóvá vált, hogy a vízszigetelést kb. 3 cm magasságban hajtották fel az
ajtó alsó elemére. A csapadékvíz elleni szigetelésnek vízhatlannak és felület
folytonosnak kell lennie a terasz korlátoknál is.

A képeken látható, hogy a mőkı szegély mellett nem készült lábazati szigetelés és a
terasz korlát alsó rögzítése olyan bonyolult, hogy lehetetlenné teszi a vízszigetelés
vízhatlan csatlakoztatását.
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A korlátnál lehetıség sem volt a vízszigetelés szegélyezésének szakszerő lezárására,
hiszen itt a homlokzati hıszigetelı polisztirol táblákat vezették föl a teraszburkolat
síkjáig.

A bemutatott kijavításhoz készített korlát csomóponti terven látható, hogy a rétegrend
teljes bontása után van csak lehetıség a vízszigetelés szakszerő szegélyezését lehetıvé
tevı „z” acél profil beépítésére. A csapadékvíz elleni szigetelést a mőkı szegély alatt a
homlokzati síkig kell kivezetni és ott cseppentı szegéllyel lezárni.

10. Hıszigetelt terasztetık kialakításához szükséges termékek kiválasztása

A bemutatott terasz esetében jó minıségő, korszerő termékeket használtak fel a
kivitelezés során. Ennek ellenére több esetben a termékek kiválasztása is hibás volt.A
homlokzati hıszigetelés anyaga expandált polisztirolhab. Ez az anyag kiválóan alkalmas
az általános homlokzati felületek hıszigetelésére, azonban nem építhetı be közvetlen,
folyamatos vízhatásnak kitett homlokzati szakaszokon (például lábazatokon).Az alábbi
képen látható, hogy a lábazati hıszigetelés is expandált polisztirol habból készült. A hab
felveszi a nedvességet, és ezzel fokozott igénybevételnek teszi ki a lábazati szigetelést
és a falszerkezetet. Helyette zárt cellás extrudált polisztirol hab alkalmazható.
Ragasztott kerámia lap burkolatú teraszoknál a burkolatba épített rácsos elemet
megfelelı vízzáró elemmel kell csatlakoztatni a vízszigeteléshez vízhatlan szegéllyel
kapcsolt bőzzáras összefolyó elemhez. Az összefolyó takarórács elemhez adott gyári
tartozék mérete nem felelt meg az ismertetett teraszon beépített rétegvastagságnak, ezért
a gyári terméket a helyszínen ledarabolt PVC csıre cserélték. Ezt a helyi elemet már
nem tudták kellı biztonsággal csatlakoztatni az összefolyóhoz, így a burkolat alá
jelentıs mennyiségő csapadékvíz jutott az összefolyóknál. Szivárgó réteg hiányában ez
egy-két téli hónap alatt a burkolat aljzatbetonjának kifagyásához vezetett.
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A fentiekben ismertetett példa elemzése alapján megállapítható, hogy a kialakult hibák
legnagyobb része a hatások figyelembe vételével megállapított követelményeknek
megfelelıen alkalmazott általános szerkezetalakítási szabályok alkalmazásával, az
általam kidolgozott, teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési algoritmus
döntési sorrendjének betartásával, elkerülhetı lett volna.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Mottó:
„Az építészet a saját világát megteremtı ember elsı megnyilvánulási formája. Ezt a
világot a természet után alkotja meg, a természet törvényei… szerint. Kénytelen
figyelembe venni a nehézkedés, a statika, a dinamika … és az elemi fizika törvényeit…”
Le Corbusier
Az építészeti gondolat épületszerkezetekben ölt testet, válik használható épületté.
A legkiválóbb építészeti elképzelés sem töltheti be feladatát, „megálmodott” célját
rosszul megválasztott, hibásan alkalmazott szerkezetek esetében.
Az építészet és az épületszerkezetek viszonyának elemzése, a szerkezeti ismeretek
rendszerezésének, bemutatásának igénye évszázadok óta alapvetı kérdése az építéshez
kapcsolódó tervezıi tevékenységnek.
Régebbi korokban az építészeti és szerkezeti ismeretek elválaszthatatlan egységet
alkottak. Az építész egy személyben volt mővész és mérnök. Errıl tanúskodnak többek
között Andrea Palladio „Négy könyv az építészetrıl” [1] és Leon Battista Alberti „Tíz
könyv az építészetrıl”[2] címő mővei is.
Napjainkra a szerkezeti megoldások sokfélesége mellett az építészethez és az építési
tevékenységhez kapcsolódó alkalmazott tudományterületek olyan összetetté váltak,
hogy az építész nem képes valamennyi szakmát teljes mértékben elsajátítani és egy
személyben a tervezés során alkalmazni.

A több szaktervezıt összefogó tervezı irodák hiányában megszőnt az áttekintı szakmai
ellenırzés, a tervezıi munka részekre esett szét. Az építész számára egyre nehezebb az
egyes, speciális szakismeretet igénylı döntések koordinálása.
Az épülettervezés sok szakág együttmőködését igényli, és az egyeztetés hiánya számos
építési hiba forrása.
Az átfogó, holisztikus tervezıi szemlélet igénye egyre gyakrabban jelentkezik.
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„A holosz görög szó egészet jelent. Holisztikus az a szemlélet, amely egy összetett
dolog vizsgálatánál nem éri be az alkotórészek analitikus elkülönítésével, mert a dolog
egészét többnek tekinti, mint részeinek és aspektusainak összességét.” (Vidor Ferenc)
[5]
A holisztikus szemlélet a jelenségeket, az egész és részei közötti kapcsolatokat, ezek
kölcsönös összefüggéseiben vizsgálja.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a részmegoldások fejlesztése önmagában nem feltétlenül
eredményezi a teljes épület minıségének javulását. Szükség van az ismeretek
átfogó rendszerezésére és általános viszonyrendszer alkalmazására az építészeti
tervezés minden területén, így az épületszerkezetek tervezése során is.
Az épületszerkezetek elemzése, vizsgálata az egyetemi tanulmányaim befejezése óta
szorosan kapcsolódik szakmai munkámhoz. A diploma megszerzése után a TTI
(Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet)-ben dolgoztam, ahol napi
feladataim közé tartozott szerkezeti típustervek kidolgozása, melyeknek nem egy
esetben, témafelelısként, a mőszaki tartalmát is meg kellett határoznom. Az ott
tapasztalt problémák megismerése alapján állítottam össze témafelelısként a
paraméterezett csomópontokat tartalmazó Autocad alapú tervezési segédletet OMFB
pályázat keretében. A késıbbiekben az ÉMI (Építésügyi Minıségellenırzı Intézet)-vel
és a Környezetvédelmi Minisztériummal közösen kutatási jelentést készítettünk az
épületszerkezeti segédletek új típusainak kialakításához. 1992-tıl, a TTI megszőnése
után elsısorban épületszerkezeti tervezéssel foglalkoztam. Épületszerkezeti terveim
alapján készült el a Matáv Zenekar Budapest, IX: ker. Páva utcai irodaháza és
hangversenyterme, a Fıvárosi Gázmővek Budapest, VIII. ker. Fiumei úti székházainak
szigetelései, tetıfedései, a MOM Park Irodaházak és Multifunkcionális Központ
valamennyi szigetelése, a Budai Várban az Anjou házak szigetelései, tetıfedése és még
számos kisebb épület szerkezetei. A tervezési munka mellett szerteágazó szakértıi
tevékenységet folytattam, elsısorban a vízszigetelés és hıszigetelés területén
(Angyalföldi Lakópark, Budapest, VII. ker. Rákóczi út R70 irodaház, Budapest, V. ker.
Markó utca Fıvárosi Ügyészség Tomba épületfelépítménye, Budapest, V. ker. Gresham
Palota mélygarázsa, stb.). A fenti témákkal kapcsolatban elıadásokat tartottam,
publikációkat írtam, melyeknek listáját az irodalomjegyzék tartalmazza. A BME
Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszékén épületszerkezettant oktatok 1995-tıl
angol nyelven, 1999-tıl magyar és angol nyelven is. Doktori értekezésemben több
évtizedes épületszerkezeti tervezıi, szakértıi munkám tapasztalatait foglalom össze.
Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy milyen összefüggések vannak a tervezési
folyamat egyes döntései között az épületszerkezetek kialakítása szempontjából és
milyen módon értékelhetık, összegezhetık és alkalmazhatók az épületszerkezetek
tervezéshez szükséges információk.
Dr. Gábor László 4 kötetes Épületszerkezettan könyvében jelent meg Magyarországon
elıször a hatások elemzésén alapuló épületszerkezeti tervezés gondolata
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.-1972.) [3]. A hagyományos anyagú (kı, tégla, fa,
fém) épületszerkezeti megoldásokat a hatások figyelembe vételével értelmezte.
Az építéshez kapcsolódó háttéripar számos új anyagot fejlesztett ki az utóbbi
évtizedekben. Az anyagválasztékkal együtt a szerkezetválaszték is ugrásszerően
megnıtt.
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Dr. Petró Bálint „Az épületszerkezettan és az épületszerkezetek tervezése” címő
könyvében (ÉTK, Budapest, 1991.) [4] felhívja a figyelmet az épületszerkezeti tervezés
algoritmizálásának szükségességére, mert csak tudatos lépések alkalmazásával
kerülhetı el a szerkezetalakítás esetlegessége. A szerkezetválasztáshoz morfológiai
szekrények kidolgozását és döntéstámogató módszerek alkalmazását javasolja.
Az építészeti megjelenés, a mőszaki és a gazdasági lehetıség alapvetı tényezıi a
szerkezetválasztásnak. Azonban hiába esztétikus és olcsó a szerkezet, ha idı elıtt
tönkremegy, használhatatlanná válik.
A mőszaki alkalmasság tehát kiemelt, semmilyen egyéb ok miatt sem
elhanyagolható feltétele az épületszerkezetek kialakításának.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési módszerének és
algoritmusának kidolgozásakor nem foglalkoztam a szerkezetválasztás gazdasági,
mővészeti kérdéseivel, csupán a mőködıképesség, mőszaki alkalmasság
követelményével, amely nem hagyható figyelmen kívül sem pénzügyi, sem esztétikai
okok miatt. Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési
módszerét és tervezési algoritmusának lépéseit a szerkezetek mőszaki alkalmasságához
szükséges tényezık elemzésével, vizsgálatával alakítottam ki.
Értekezésem egy, az épületszerkezetek tervezésénél általánosan alkalmazható
módszert határoz meg, melynek alkalmazását egy részterület kidolgozásával
mutatja be.
A kidolgozott szerkezettervezési algoritmus bemutatása során az általános
szerkezetalakítási szabályokat vizsgáltam adott hatás – csapadékvíz - szempontjából
adott szerkezetek - nem hasznosított lapostetık és terasztetık -, esetében, valamennyi, a
szerkezetet érı hatás és a teljes épület figyelembe vételével. Az adott hatás
(csapadékvíz) és adott szerkezet (lapostetı) ismertetésénél valamennyi hatást
figyelembe vettem, azonban a többi hatás részletes elemzése nem szerepel. Ezeket
külön ki kell dolgozni, és be kell illeszteni a tervezési algoritmus döntési rendszerébe.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık:





a szerkezeteket érı hatások;
a hatásokból származó szerkezeti igénybevételek;
az igénybevételek alapján meghatározott szerkezeti követelmények;
az összehasonlítás alapjául szolgáló szerkezeti teljesítmények.

A mőszakilag alkalmas épületszerkezeteknek együttesen, az elvárt ideig és az
elvárt minıségben kell kielégíteniük valamennyi egyidejőleg fellépı hatásból illetve
igénybevételbıl származó követelményt.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő tervezésének lépései:
1.
2.
3.
4.

A szerkezetet érı hatások elemzése.
A szerkezet igénybevételének meghatározása a hatások alapján.
A követelmények meghatározása az igénybevételek alapján.
A követelményeket kielégítı teljesítményő szerkezetek kialakítása.
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Az épületszerkezetek tervezéséhez nem elegendı az egyes építıipari szerkezetek,
termékek, anyagok ismerete. Csak átfogó, általánosan alkalmazható viszonyrendszer
alapján lehet az egyes szerkezeti megoldások mőszaki alkalmasságát megítélni. Az
épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési módszere és
algoritmusa a szerkezeti követelmény és a szerkezeti teljesítmény összehasonlításával és
értelmezésével teremti meg az általánosan alkalmazható viszonyítási alapot.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık összefüggései:
1.

2.
hatás

igénybevétel

környezet +
funkció

biztonsági
tényezı

3.

4.

követelmény

SZERKEZET

teljesítmény

Az egyes lépések sorrendje nem cserélhetı fel, hiszen az adott szerkezet teljesítménye
csak a követelmények azonos szintő ismeretében minısíthetı, a követelmények és az
igénybevételek csak a hatások alapján értelmezhetık.
A szerkezet mőszaki alkalmasságának három alapesetét különböztethetjük meg:
1. A szerkezeti követelmények értékei megegyeznek a szerkezet teljesítményével.
Ekkor a szerkezet kialakítása optimálisnak tekinthetı.
2. A szerkezeti követelmények értékei alacsonyabbak, mint a szerkezet teljesítménye.
Ekkor túlméretezett, gazdaságtalan, de tartalékkal rendelkezı szerkezet jön létre.
3. A szerkezeti követelmény értékei magasabbak, mint a szerkezet teljesítménye. Ekkor
a szerkezet alulméretezett, szerkezeti hiba kialakulására kell számítani!
Az egyszerőnek látszó feladatsor végrehajtása a gyakorlatban számtalan nehézségbe
ütközik. Az építéshez szükséges nagyszámú (több száz, akár ezer fajta) szerkezet
összevethetı mőszaki jellemzıinek hiánya, az egyes tényezık egyidejősége,
kölcsönhatása nehezíti a fenti módszer alkalmazását.
A leírt problémák a szerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık átfogó
elemzésével, vizsgálatával oldhatók meg.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık vizsgálatának,
elemzésének szempontjai:






számba vétel,
értékelés,
kölcsönhatás,
rangsorolás,
értelmezés.

Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık vizsgálatának elsı
lépése a tényezık számba vétele megnevezésük alapján.
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Az épületszerkezeteket érı szükséges hatások számba vétele keletkezésük helye szerint:
 környezeti hatások, amelyek az épület környezetébıl származnak, az építési hely
jellemzıitıl függıen változnak;
 használati hatások, amelyek az épület és a szerkezet rendeltetésszerő használata,
beépítése illetve karbantartása közben keletkeznek;
 szerkezeti hatások, melyek a szerkezetek kölcsönhatásából származnak.
Valamennyi egyéb, az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezıt,
a hatások számba vétele alapján lehet megnevezni. Adott hatásból többféle
igénybevétel, követelmény is származhat.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık értékelésének
szintjei:
 a fennálló tényezık megnevezése;
 csoportokba sorolás;
 a tényezık mőszaki jellemzıinek meghatározása számadatokkal.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő megítéléséhez felhasznált tényezık
megnevezéssel, szabványos csoportokba sorolással vagy számszerő mőszaki jellemzık
meghatározásával értékelhetık.
Minden fennálló tényezıt akkor is figyelembe kell venni az általános
szerkezetalakítási szabályoknak megfelelıen, ha nem áll rendelkezésre szabványos
értékelési módszer. Az összetartozó tényezık csak azonos szinten értékelhetık
Az igénybevételek meghatározásánál szükség van a mértékadó igénybevétel
fogalmának használatára, amely az épület élettartama alatt várható legnagyobb értéket
tartalmazza. Ez általában a mért (számított) legnagyobb adat biztonsági tényezıvel
növelt értéke.
A szerkezetek méretezése a szerkezeti követelmények alapján történhet, amelynek során
figyelembe kell venni a használati igényekbıl (követelményekbıl) származó hatásokat
is. Az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelmények esetében a jelenlegi
szabályozás nem tesz különbséget a használati és a szerkezeti követelmények között. A
használati igények és a szerkezeti követelmények fogalmának különválasztása azért
fontos, mert a használati igények (követelmények) a szerkezeteket érı hatások
összetételét is befolyásolják, a szerkezeti követelmények viszont a szerkezet
teljesítıképességével összevethetı elvárások.
Használati igények
Az épület tereinek és szerkezeteinek rendeltetésszerő használatához szükséges
körülményeket határozzák meg.
Szerkezeti követelmények
A szerkezet mőszaki paramétereivel szemben támasztott követelmények, melyek a
szerkezeteket érı igénybevételek alapján határozhatók meg.
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Az épületszerkezetek mőszaki alkalmassága a követelmény és a teljesítmény
összevetésével ítélhetı meg. A teljesítmény csak összevethetı (azonos szabványos
mérési mód, mértékegység) jellemzık alapján hasonlítható össze a hozzá tartozó
követelménnyel. A teljesítıképesség az anyagnak ill. szerkezetnek az a tulajdonsága,
amely képessé teszi adott hatásból származó igénybevétel elviselésére. Számadatok
hiányában is értékelni kell a szerkezet adott követelmény szempontjából lényeges
teljesítıképességét, valamennyi más egyidejőleg fennálló hatás szempontjából lényeges
teljesítıképességgel együtt.
Az egyidejőleg fennálló tényezık kölcsönhatása (interakciója) miatt nem elegendı
a mőszaki alkalmasságot meghatározó tényezık önálló értékelése a jelenlegi
szabályozásnak megfelelıen.
Valamennyi, egyidejőleg fennálló tényezıt mindig együttesen kell figyelembe venni
(interakció). Minden tényezıt a saját viszonyrendszerén belül és a többi tényezıvel
összevetve is értékelni kell. Az épületszerkezetek teljesítményének együttesen kell
kielégíteniük valamennyi egyidejőleg fellépı hatásból, igénybevételbıl származó
követelményt az elvárt minıségben, az elvárt ideig. Az épületszerkezetek tehát nem
méretezhetık csupán egy hatás és egy szerkezet figyelembe vételével, mert az
épületszerkezetek együttes teljesítményének valamennyi egyidejőleg fellépı hatásból
származó igénybevételhez kapcsolódó követelményt ki kell elégíteniük az elvárt ideig
és az elvárt minıségben.
Az egyidejőleg fennálló tényezık kölcsönhatása (interakciója) miatt az egyes
tényezıkhöz kapcsolódó követelmények nem mindig elégíthetık ki a saját
viszonyrendszerükön belül elvárt legmagasabb szinten a csatlakozó tényezıkre
gyakorolt csökkentı hatásuk következtében.
Az egyes tényezık kölcsönhatása, egyidejősége miatt esetenként kialakuló
ellentmondás feloldása érdekében szükség van az egyes tényezık rangsorolására.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó egyes tényezık
rangsorolásának szempontjai:
 a tényezı figyelmen kívül hagyásából származó esetleges életveszély illetve kár
mértéke;
 a tényezı figyelmen kívül hagyásából származó esetleges kár javíthatósága;
 a tényezı nagysága;
 a tényezı gyakorisága.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó egyes tényezıket az alábbi
rangsor szerint vettem figyelembe:
1.
2.
3.
4.
5.

az épület állékonyságát befolyásoló terhelés;
tőz;
szigeteléshez kapcsolódó tényezık (hı-, hang-, vízszigetelés);
mechanikai hatásokhoz kapcsolódó tényezık (hımozgás, zsugorodás stb.);
vegyi hatásokhoz kapcsolódó tényezık.
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Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık összetétele
épületenként, szerkezetenként változik. A tényezık összefüggéseit mindig egyedileg
kell megállapítani. A tényezık rangsorolása a tényezı nagyságától, gyakoriságától
függıen változhat.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezık interaktív
összefüggései az egyes tényezık rangsorolásával:

1.
hatás

2.
hatás

3.
hatás

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

szerkezeti
igénybevétel

szerkezeti
követelmény

szerkezeti
teljesítmény

SZERKEZET

hatás

szerkezeti
teljesítmény

A szerkezeti követelmények között több, közel egyenrangú követelmény szerepel. A
szerkezeteket valamennyi szempontból ellenırizni kell, és ha nem elégítik ki az összes
követelményt az elvárható biztonságos mértékben, meg kell változtatni, majd újra
ellenırizni kell! Ezt az iterációs eljárást addig kell folytatni, ameddig minden
szempontból megfelelı szerkezetet kapunk.
A fenti összefüggések értelmében, a tényezık rangsorolásának megfelelıen, minden
tényezıt mindig a sorrendben elıtte álló sorszámú tényezıkkel együttesen kell
vizsgálni.
Az épületszerkezetek minıségét befolyásoló tényezık nem értelmezhetık egyöntetően a
teljes épületre, illetve egymástól függetlenül az egyes szerkezetekre. Hiszen például,
teljesen más tényezıket kell figyelembe vennünk a lapos tetık illetve a pince
szerkezeteinek kialakításánál.
Az épületszerkezetek mőszaki alkalmasságát meghatározó tényezıket több szinten
kell értelmezni.
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A szerkezetalakítási tényezık értelmezési szintjei:
1. teljes épület;
2. az épület általános felületeinek szerkezetei;
3. az épület csomópontjainak szerkezetei, elemei, anyagai, azok kapcsolatai.
A fenti értelmezési szinteknek megfelelıen, a hatásokat mindig a sorrendben elıtte álló
sorszámú szint hatásai alapján kell vizsgálni. A szerkezeti követelmények kielégítését
nem csupán a szerkezetek általános felületén kell biztosítani, hanem az eltérı
szerkezetek csatlakozásánál is. A leírtak figyelembe vételével állítható össze az
épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési mátrixa.
Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési mátrixa.
Tényezı

1.
Hatás

2.
Igénybevétel

3.
Követelmény

4.
Teljesítmény

1.

Épület

Környezeti,
használati
hatások

2.

Általános felületek,
szerkezetek

3.

Szerkezeti csomó
pontok, elemek,
anyagok

Környezeti,
használati,
szerkezeti
hatások
Környezeti,
használati,
szerkezeti
hatások

szerkezet

Értelmezési szint

Az épületszerkezetek kialakításával kapcsolatos valamennyi döntést a fenti sorrendben
és értelmezési szinteknek megfelelıen kell meghozni. Az egyes tényezık csak a fenti
sorrendben értékelhetık. Az elızı lépések kihagyása esetén megalapozatlanná válik a
döntés. Az egyes tényezık és szintek adatainak meghatározása csak a sorrendben elıtte
álló tényezık, és szintek figyelembe vételével történhet, hiszen például az épület
adottságai, az általános lapostetı felület jellemzıi lényegében meghatározzák a
csapadékvíz összefolyó kialakítását, helyét. Az épületszerkezetek teljesítmény elvő,
holisztikus szemlélető tervezési algoritmusának lépéseit az épületszerkezetek
teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési mátrixa alapján állítottam össze.
A módszert az „Épületszigetelési kézikönyvben” (doktori értekezésemhez mellékletként
csatolva, Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 2004-2006.) a talajban lévı szerkezetek
szivárgó víz elleni szigetelésének, a lapos tetı és a magas tetı szerkezetek csapadékvíz
elleni védelmének kidolgozásánál alkalmaztam.
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Épületszerkezetek
teljesítmény
elvő,
holisztikus
szemlélető
tervezési
algoritmusának lépései a teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési mátrixa
alapján:

Sorszám

Meghatározás

1.

Adott hatáshoz kapcsolódó alapfogalmak.

2.

Adott hatás szempontjából eltérı igénybevételő felületek,
szerkezetek lehatárolása.

3.

A vizsgált hatáshoz és szerkezethez kapcsolódó használati
igények meghatározása.

4.

Valamennyi hatás felsorolása és a vizsgált hatás elemzése a teljes
épület figyelembe vételével.

5.

A vizsgált szerkezetet érı igénybevételek meghatározása.

6.

Szerkezeti (mőszaki) követelmények kidolgozása.

7.

Általános felületek kialakítása.

8.

Szerkezetek általános rétegrendjének kialakítása a szerkezeti
rétegek teljesítménye alapján.

9.

Szerkezeti részletek, csomópontok kidolgozása a szerkezeti
elemek és kapcsolataik teljesítményének figyelembe vételével.

10.

Termékek kiválasztása teljesítményük alapján.

A szerkezeteket valamennyi szempontból ellenırizni kell, és ha nem elégítik ki a
szigetelési és a többi követelményt, meg kell változtatni, majd újra ellenırizni kell! Ezt
a közelítı, iterációs eljárást addig kell folytatni, ameddig minden szempontból
megfelelı szerkezetet kapunk. Figyelembe kell venni, hogy bármely elem vagy feltétel
megváltozása a szerkezet jellemzıinek megváltozásához vezethet!
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Az épületszerkezetek kialakításához szükséges döntések összefüggései
teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési mátrix és algoritmus alapján:

Elsı szint:

Teljes épület

Második szint:

Az épület általános
felületei, szerkezetei

Harmadik
szint:

Az épület
csomópontjainak
szerkezetei, elemei,
anyagai

a

Épület méretei (funkció),
Építészeti forma,
Anyaghasználat,
Tartószerkezeti rendszer
Általános felületek szerkezeti
kialakítása,
anyagminısége, dimenziói
Csomópontok szerkezeti
kialakítása, anyagminısége,
méretei,
kapcsolatai

Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési algoritmusa a
második és harmadik szint épületszerkezeti döntéseit írja le. Azonban már az elsı
szinten szükség van az épület környezetében és az épület használata során fellépı
hatások elemzésére és a teljesítmény elv alkalmazásával a mőszakilag optimális
anyaghasználat meghatározására. Adott épület, felület, szerkezet, szerkezeti elem,
szerkezeti csatlakozás kialakításával kapcsolatos mőszaki döntések az egyes szinteknek
megfelelıen meghatározott szerkezetalakítási tényezık elemzése alapján hozhatók meg
a teljesítmény elvő módszer lépéseinek megfelelıen. Valamennyi döntés esetében
ellenırizni kell az elızı szintekre gyakorolt hatását is.Az épületszerkezetek mőszaki
alkalmasságát meghatározó tényezık összetétele és mértéke értelmezési szintenként
változhat. Az egyes szintek vizsgálatánál mindig számításba kell venni az elızı
szinteken jelentkezı tényezıket is.
Az építészeti forma, a használati igények és az épület szerkezetei kölcsönösen hatnak
egymásra, elválaszthatatlan egységet alkotnak.
Az építészeti tervezés és az épületszerkezeti tervezés döntései közötti összefüggések
is pontosan körülhatárolhatók a teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető módszer
felhasználásával
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Az épülettervezés fázisai:
1. vázlatterv;
2. engedélyezési terv;
3. kiviteli terv.
Az épülettervezés és az épületszerkezetek kialakításához szükséges döntések
összefüggései az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető
tervezési mátrixa alapján:

Tervezés
fázis

Értelmezési
szint

Szerkezet
alakítási
tényezık

Vázlatterv

Teljes épület

Környezeti,
használati
hatások

Tervezési döntések

Épület méretei
(funkció),
Építészeti forma,
Anyaghasználat,
Tartószerkezeti
rendszer

Engedélyezé- Általános
si terv
felületek
szerkezetei

Környezeti,
használati,
szerkezeti
hatások

Általános felületek
szerkezeti
kialakítása,
anyagminısége,
dimenziói

Kiviteli terv

Környezeti,
használati,
szerkezeti
hatások

Csomópontok
szerkezeti
kialakítása,
anyagminısége,
méretei, kapcsolatai

Csomópontok
szerkezetei

A fenti táblázat is rámutat annak fontosságára, hogy a mőszakilag optimális
szerkezetek csak az épület környezetében fennálló hatások pontos ismeretében
alakíthatók ki, melyeket a tervezés elsı lépésétıl figyelembe kell venni.
A gazdasági lehetıségek és a használati igények hasonlósága miatt az építészeti
megoldások is globalizálódnak. Az épületszerkezetek teljesítmény elvő, holisztikus
szemlélető tervezési módszere alapján megállapítható, hogy az épületszerkezeti
megoldások a nagyon hasonló épületméretek és megjelenés ellenére sem
globalizálhatók feltételek nélkül.
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A teljesítmény elvő, holisztikus szemlélető tervezési algoritmus lépéseinek megfelelıen
az optimális mőszaki megoldás a hatások analízise alapján határozható meg. A hatások
változása a szerkezetek megváltozásának szükségszerőségét is maga után vonja az
optimális kialakítás érdekében. Globalizált szerkezeti megoldásokról tehát csak azonos
környezeti, használati és szerkezeti hatások esetén beszélhetünk.
Az értekezés eredményeinek hasznosítása
Az utóbbi évtizedek termékközpontú épületszerkezeti tervezése során háttérbe szorult a
holisztikus, a részmegoldásokat mindig az egész összefüggéseiben vizsgáló, az egész
épületet figyelembe vevı szemlélet. Ennek következtében alakult ki az ellentmondásos
helyzet, amelyben a kiváló minıségő gyártmányok felhasználása ellenére sem csökkent
az építési hibák száma. A szakirodalmi választékból hiányoznak a naprakész
termékválaszték jellemzıi és az épületszerkezetek kialakítási szabályai közötti
összefüggések elemzését tartalmazó mővek, amelyek segíthetnék az építészt a
szaktervezık tevékenységének koordinálásában.
A szerkezet mőködıképességének mőszaki szempontjait elemezve állítottam össze a
komplex épületszerkezeti tervezési algoritmus lépéseit. Nem foglalkoztam a
szerkezetválasztás gazdasági, mővészeti kérdéseivel, csupán a mőködıképesség,
mőszaki alkalmasság követelményével, amely nem hagyható figyelmen kívül pénzügyi,
esztétikai okok miatt sem. A kidolgozott szerkezettervezési algoritmus bemutatása során
az általános szerkezetalakítási szabályokat vizsgáltam adott hatás, például csapadékvíz,
szempontjából, adott szerkezetek, nem hasznosított lapostetık és terasztetık esetében,
valamennyi, a szerkezetet érı hatás és a teljes épület figyelembe vételével. Az adott
hatás (csapadékvíz) és adott szerkezet (lapostetı) ismertetésénél valamennyi hatást
figyelembe vettem, azonban a többi hatás részletes elemzése nem szerepel. Ezeket
külön kell kidolgozni és beilleszteni a tervezési algoritmus döntési rendszerébe.
Az épületszerkezetek tervezési lépéseinek holisztikus szemlélető, hatásigénybevétel-követelmény-teljesítmény rendszerő vizsgálata alapján kidolgozott
tervezési algoritmus tudatossá és ellenırizhetıvé teszi a szerkezetalakítás egyes
lépéseit. A módszer alkalmazható és továbbfejleszthetı valamennyi épületszerkezet
és valamennyi hatás holisztikus szemlélető, teljesítmény elvő elemzéséhez,
értékeléséhez.
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