
BAKONY ELEMMAGAS 
NY1LASATH I DALO 
Kerámia alapü nyilásáthidalO 

ALKALMAZASI ELONYOK: 

• KiválO a teherbiro-képessege 

• Gyorsan, egyszerOen beepithetö 

• Azonnal terheIheti 

• idi illeszkedik a Bakonytherm falazóbiokkok 

méretmoduljához 

• Nem szUkséges alátárnasztani 

• Kiváló hOszigetelö képesség 

• JóI vakolható egetett kerámia felliletet biztosIt 

MUSZAKI ADATOK 
Jellemzök 
Keresztmetszet: 120 x 240mm 
Gyártási hossz: 100- 3,00 m 
Athidalható nyilás: 075- 2,50 m 
Méretlépcsô: 0,25 m 
Thrneg: 40 kg/fm 
Anyagmindségek 
KitOltd betonminôség: (20 
Betonacél: ii 50-05-5-07-(SMA/000 ës ii 50-05-5-06 (SMA/000 
A KESZ NYILASATHIDALO SZERKEZET MUSZAKI ADATAI 
Felfekvés: Legalább 12cm 

A KESZ NYiLASATHIDALO SZERKEZET MUSZAKI ADATAI 
Falvastagság 	AIk&mazott 	Hószigeteles Szerkezet sUya 	Hövezetdsi 

áthidalôk szánia 	vastagsága ellenâtlãs 
cm 	 db 	 cm Kg/fm W/rnK 
44 	 3 	 2x3 160 0,130 
38 	 3 	 0 120 0,33 
30 	 2 	 5 80 0,246 
25 	 2 	 0 80 0,187 

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK 
Hdãtbocsátasi tényezo 38cm 
vastag fal esetén U 0,66 	 W/rn 2K 
Hdvezetési ellenãHás Rf 0,33 	 ni2KJW 
TUZVEDELMI JELLEMZO 
TUzãllósági hatarértdk vakoft 
szerkezetre vonatkoztatva TH 4 	 Ora 
ghetäségi besorolàs - Al nem égheto 

ELSO TIPUSVIZSGALAI SZAMA P20-06-0038 

Névmagyarázat: 
Bakony: termék márkaneve. 

Elemmagas: az ãthidalók magassága megegyezik a Bakonytherm falazOblokkok 

magasságával. 

Kerämia nyilásathidalO: kerãmiaboritàsü nyilásáthidaló. 

Alkalmazási terület: 
Epdletek nyilásainak áthidalására szolgl. Tartôszerkezeti szempontból betartandO 

szabályok, és a nyilásáthidalOk teherbirási adatai: 

Az äthidaló felülete kerämia, magassäga megegyezik a Bakonytherm rendszer 

falazObiokkjainak magasságával, igy mind a habarcshezag, mind pedig a kerámia 

anyagfolytonosságáttekintve a fal összefdggô, vakoláshoz ideális feluletet képez. 

A Bakony Elemmagas äthidaló U alakd kéregelernek kibetonozásával kdszül, 

keresztmetszeti mérete 12 x 24 cm. 

A betonban elhelyezett vasalás egy szál a IsO és felsO hosszvasbOl, valamint az 

azokat hullámvonalban OsszekötO kengyelbOl all. 

Az áthidaló hossza 1,00 rn - 3,00 m kOzOtt 25 cm-es méretemelkedéssel. Felfek-

vése mm. 12 —25 cm, Igy 0,75-2,50 rn-es falnyilások, kialakitásátteszi lehetOvé. 

A fal vastagsãgãnak megfelelOen több áthidalO OpithetO be egymás mellé. Az 

áthidalO kénãmaszO tartO hUzott illetve nyomott Ovében elOáIlO igenybevetelek 

felvételére rnéretezett. Az adott falkOzhoz tartozO határterhelések értékeit az 

1. szämU tábläzat tartalmazza, amely alapján az áthidaló szerkezet erOtani 

ellendrzését minden esetben el hell vOgezni. A megadott qH értékek egyenletesen 

megoszlO terhelést jelentenek beleértve az áthidalOk onsdlyát is, ettOl eltérö 

terheléselrendezés esetét küldn meg kell vizsgãlni. Elöregyártott fddémgerendát 

az áthidalókra kOzvetlenhl csak teherelosztO koszorti és a fbdémgerendäk alatti 

habarcságy kialakitásäval szabad fektetni. A gerendafelfekvésbOl származO terhet 

ilyenkor csak a két belso, azaz a fOdémgerendák alan kozvetlenul elhelyezkedO 

ãthidalóh veszik tel. Megjegyzés: Az áthidalO szerkezetek erOtani ellendrzését a 

felhasznälO tervezonek rninden esetben el kell véqeznie a megadott teherbiräsi 

tãblázatok alapjãn. A tãblázatokban megadoti qH határteher értékek egyen le-

tesen rnegoszlO terhet jelentenek, ettOl eltérö tehereirendezés esetét kdlbn meg 

kell vizsgálni. Az äthidalókat beépftéskor nem szabad alãtárnasztani. A falazatot 

Ugy kell kialakitani, bogy az ãthidalO felfekvési pontja ala egész tégla kerdljOn. 

Az áthidalOk felfekvOsOt cernenthabarcs rOteggel kell kiegyenliteni. BeépItéskor 

a gerendakat kiddIes ellen ossze hell kOtni. Az äthidalOkba rOgzitdelemek Scm 

mélységig elhelyezhetOek. 

Tárolas, rakodás, szállitás: 
JármUvcjn azäthidalOkat vizszintes felUleten, vagy ha aria nincs mOd, a végektOl a 

hosszUsag l/S-eiben szilãrdan alátamasztva kell szá!litani. A szállitmänyt hossz-

és keresztiranyban elmozdulás ellen rOgzfteni kell. Az épItesi helyen azáthidalO-

kat, szilãrd alapzatot képezO sik területen, puhafa alátétfákon kell tárolni. A taitOs 

hosszd idejd atazastol az áthidalOkat minden esethen védeni hell. Emelésnél az 

áthidalOkat hosszOságuk 1!5-6en hell megfogni. 


