
BAKONY 12-ES NYILASATHIDALO 
Kermia alap6 nyiIsáthidalO 

ALKAIMAZASI ELONYK: 

• Konnyen mozgathato, emelhetö 

• KivIO hdszigetelo képesség 

• JóI vakolható égetett keràmia felületet biztosit 

MUSZAKI ADATOI( 
JELLEMZOK 
Keresztmetszet: 12065 mm 

Gyartási hossz: 0,15-3,50 ii 

AthidalhatO nyilás: 0,5-3,25 m 
Méret!6pcsä: 0,25 m 
TOmeg: 14 kg/fm 

Anyagmtnósegek 

Keràmia kéregeleni: 1150 

KithItd betonminöseg: (20-4/F, f25 

ahH =14,5 N!mnv 

ohH = 1,4 N/mni 
Feszitdhuzai: BttW55.50, 06mm asH = 420 N/mm 

A KESZ NYiLASATHIDALO SZERKEZET MUSZAKI ADATAI 
Felfekvés Legalább 12cm 

A helyszini rábetonozás és 

koszorü minosége (16-16/KK 

(cthH = 11,5 N/mm, ahH = 1,1 N/mn) 
A tégta rMalazãs minôsége Ksméretü tömör tégta I. osztIyé (atlagos 

nyomôsziIrdsg Iegalább 20 N/mm) 

MEGJEGYZES 
Az äthidalO szerkezetek erätani etlenôrzését a telhasznátö tervezönek 

minden esetben el kell vëgeznie a megadott teherbIrási tblázatok 

atapján. 

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK 
HOátbosãtási ten yezö 38cm vastag fal esetén U 	 0,57 	 W/m 2 K 
H6vezetést ellenallás Rt 	 0.402 	 m-K/W 

TOZVEDELMI JELLEMZO 
Tüzáltosâgi határertek vakalt 

szerkezetre vonatkortatva TN 	 0,36 	 Ora 
Eghethsegi besoroIs - 	 nem éghetd 

Névmagyarázat: 
Bakony: termék márkaneve. Feszitett: az áthidalO belsejében eläfeszitett beton-

acél található. Kerámia nyilásáthidaló: kerámia boritasu nyIäsáthidaIô. 

Alkalmazási terület: 
pUIetek nyilasa inak äthidaIsra szogI. Tart6szerkezeti szempontból betartandó 

szabã(yok, és a nyiIsthidaIók teherbir8i adatai: a Bakony áthidaló terhelési 

adatait az 1. 6s2. szniU tbIazat tartalmazza. Az 1. szämd tbIázat arra az esetre 

vonatkozik, hogy ha az áthidaló feletti fairésa rábetonozäs, a 2. táblázat esetében 

az äthidalO feletti fal rész tégla ráfalazas. A terhetési tãbläzatok egy áthidalO 

hatàrterhelését adják mug a szabad nyi(ás [falkoz} és a tartO magasságanak [H] 

fugcjvOnyében. A tartó magasságán [H] az ãthidalO also élétOl a koszorO felsO 

éléig teredö falszakasz értendd. A hatrterheIés tartalmazza az äthidalO dnsUlyát, 

valamint az äthidalO felerti feletti falrész srilyát is. Tbbb egyms mellett elhelyezett 

áthidalO esetén, a táblázati adatokbOl az adott nyflsszélességre vonatkozo 

határterhelésazMhidalOk szmvaI tOrténO szorzással szämithatO ki. Az äthidalO 

terhelhelOségének meghatãrozásnáI az áthidalO és a felette lévO falszakasz 

onsOlyát a mindenkori táblazati értékbOl Ic kell vonni. 

A tervezOnek minden esetben ci kel I vëgeznie az äthidalO szerkezetek erOta ni 

ellenOrzését a teherbirsi táblazatok adatai alapjan. A tervezést csak aria jogosult 

személy végezheti. Mivel a tbIázatokban megadott hatärteher értékek vonal-

mentén egyenletesen megoszlO terhet[qH (kN/m)I jelentenek. Az ettOl eltérO 

tehereirendezés esetét minden esetben kulon meg kelP vizsgálni, erre az esetre a 

terhelési tàblazatok nem alkalmazhatOk. Az athidalO szerkezet teljes magassága 

az áthidalók alsO élétOI a koszorO tetejéig értendO, de legfeljebb a falkdz/2,4-et 

lehet hajlitäsra vald meretezéskor figyelembc venni. A vasbeton koszorU csak 

abban az esetben számIthatO be az áthidalas magassãgàba, ha a räfalazás-ràbe-

tonozás valamint a vasbeton koszorO közOtt nincsen mas anyagO megszakitãs. A 

fOdémgerendàt a ràfalazàs nélkUli áthidaldkra kozvetlenUl, csak méretezett teher -

elosztO koszorU kialakitäsOval - a koszorO huzott acélbetéteinek a fddémgerenda 

felfekvése alatti átvezetésével - szabad ráépiteni. Az ideiglenes alätámasztàsokat 

csak a koszorO megszilàrdulása utàn szabad elbontani. 

Tárolás, rakodás, szállitäs 
A szailitas soran az egységrakatokat nem szabad egymásra helyezni, tarolás saran 

legfeijebb két rakatot lehet egymásra rakni. Darabonként az áthidalOkat élUkre ál-

litva kell száilitani, a sérülések, deformálOdasok elkerulése érdekében. Rakodàsnál, 

szällitásnal Ligyclni keil aria, hogy a keràmia papucselemek ne sérOijenek mug. 

Az epités helyszinOn az áthidalOkat szilàrd alapzatot këpezO sik terbieten, puhafa 

alátétfàkon kel I tárolni. Az alátétfàkat a IeqalsO gerendasor a là és a sorok kOzé kelP 

eihelyezni Ogy, hogy a szélsO alátámasztàsok a gerendak végeitOl legfeljebb 25 

cm-re legyenek.TObbsoros tárolàsnál a puhafa alátétek pontosan egymãs felett, 

cgy ftiggolegesben helyezkedjenek ci. 


