
Külsà-belsä teherhordó fal csatlakozása 

Ti 

MtJSZAKI ADATOIC 

Jellemzök 
Keresnnietszet: 140x65 -nm 

Gyartsi hassa: 2,50-7,50 m 

FalkOz nyils: 2,25-7,25 m 

Méretlépcsd: 0,25 m 

TOmeg: 17kg/fm 

Anyagminösegek 
Kerãmia kregelem: 1250 

Kitöltô betonminäség: (20-4 Ff125 
obh = 17,5 N/mm 
ohH = 1,8 N/mm 

RácsostartO tipusa: F 150 —08-05-07/2,5-7,5/75 

asH = 420 N!mm 

A KtSZ FöDEMSZERKEZET MUSZAKI ADATAI 
Feltekvés Legalãbb 12,5cm 

A helyszini rabetanos ès koszonJ mnosêge C 16-16/KK 

(obH = 11,5 N/mm2, ahH = 1,1 N/mm2) 

MEGJEGYZES 
A Ibdémszerkezetek erôtanl eIlenhresêt a felhasználó tervezOnek 

minden esetben el kell vegeznie a megadott teherbirási thlãzatok 

alapján. 

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK 
H6áIbocsa1si tfnyezO 	 U 0,5 	 W/mK 

Hövezetdsi ellenálläs 	 RI 0,402 	 m 2K/W 

TUZVEDELMI JELLEMZO 
Iiizállosagi határérték vakait 

szerkezetre vonatkoztatva 	 TH 0,50 	 Ora 

Eghetäségi besorolás 	 - nem égheto 

Vizsqálati jegyzökonyv szäma: 

GyartàskOzi minsdgellendrzdsi tanusitvány szma: 10-07/0219 

BAKOIIYTHERM FODEMRENDSZER 
Kerãrnia alapü fodèmgcrenda és béléselem 

ALKALMAZASI ELONYOK: 

• Kbnnyen mozgathatô, emelhet6 

• Kiváló hOszigeteld képesség 

• iOI vakolható égetett kerniia felUletet biztoslt 

Tárolás, rakodás, szállItas 

- A sLaIlitas az egysegrakatokat nem szahad egymásra helyezni, tárolás saran 

legfeljebb kdt rakatot lehet egymásra rakni. 

- Darabonként a fhdëmgerendákat óvatosan hell kezelni, a sdrUlések, deformld-

dások elkeriildse érdekében. 

- Rakodásnl, szállitasnal Ugyelni kell arra, hoqy a kerámia papucselemek ne 

serüljenek meg. 

- Az dpites helyszindn a fhdëmqerendkat szraz alapzatat kdpezb sik terUletcn, 

puhafa alätetfäkon kell tárolni! Az alátétfãkat a legalsó gerendasor ala és a sorok 

kozd kell elhelyezni ugy, hogy a szdlsä alatamasztasok a gerendak vdgeitöl leg-

feljebb 50-75cm —re legyenek.Többsoros tarolasnal a puhafa alatdtek pontosan 

egymas feleit eqy fUggälegesben helyezkedjenek el. 

Rakatképzês: 

- A foddmgerendák rakatkdpzdse a kovetkezdképpen nez ki: A födêmgerendák 

3 sor magasan helyezkednek el, soronként 6 fodemgerendát helyezUnk egymãs 

mellé szorosan. Az egyes szintek kbzott parnafakat helyezUnk el. A fOdémgerenda 

rakat alatt a fbdémgerendák meretètäl fUggden stalnikat helyezünk el amit 

utàna az áruhoz pantoltink, igy biztositva a fddemgerendák védelmét. A stafnik 

a IOdémqerenda két szélétdl 50-75 cm-re helyezkednek el két oldalt, valamint a 

tovabbi stalnik elosztva kerUlnek a fodemgerendak A. Ezen stafnik fblé kerhlnek 

friggOlegesen a szinteket elvalaszto párnafák. Egy rakaton mCrettöl fUggetlenbl 18 

db modémgerenda helyezkedik ci. 

Tartószerkezeti szempontból betartandó szabályok 

- A Bakony f6démrends7er terhelési adatait a mellekelt táblãzat tartalmazza. A 

táblãzat arra az esetre vonatkozik, hogy ha a fOddm normal terhelCsnek van kitéve. 

Az ettöl eltérô terhelCs esetén, kulön statikai szämitást hell vdgezni. 

- A terhelesi tábläzatok egy fbddmgerenda határterheléset adjak meg a szabad 

nyilás (falkozl fugqvénydben. 

- A határterhelds tartalmazza a fbdém önsulyat, valamint a fddémre hatô hasznos 

teher sdlyãt is. Gerenda kettOzés esetén a második täblázat tartalmazza. - A terve-

zönek minden esetben el kell végeznie a födém szerkezetek erötani ellendrzésdt a 

teherbirasi täblazatok adatai alapjän. A tervezést csak arra joqosult személy 

végezheti. 

- Mivel a tâblazatokban megadott határteher értékek vonalmentdn egyenletesen 

megoszlo terhet [qH lhN/m)) jelentenek. Az ettäl eltérd teherelrendezés esetdt 

minden esetben kblön meg kell vizsgálni, erreazesetre a terhelési táblázatok nem 

alkalmazhatók. 

- A fbdém szerkezet teljes magassága a gerenda alsO élétOl a felbeton tetejdig 

drtendd. 

- BekOtO vasalást a vasbetan koszorOba minden esetben alkalmazni hell. MCrcteit a 

tablazat tartalmazza. 

- A fOdemqerendãt a ráfalazás ndlhBli äthidalOkra közvetlendl, csak mdretezeti 

teherelosztó koszorU kialakitäsával - a koszord hi,zott acdlbetdteinek a fdddmqe-

renda felfebvese alatti atvezetesevel - szabad radpiteni. Az ideiqienes atátãmasz-

tásokat csak a koszord meqszilardulása után szabad elbontani. 

A béléstestek elhelyezése 

A tartók végènél egy - egy bdléstest elhelyezésdvel állithatO be az eloirt 

gerendatávolság. A bCléstesteket a gerendak hossztengelyére meröleges sorban 

haladva kell elhelyezni. Nem szabad a gerendak hossztengelyëvel parhuzamosan 

haladva elhelyezni a béléstesteket, mert akkor a gerendak átmenetileg fCloldalas 

terhelést kapnak, ami nem megengedheto. A bélCstesteken jarni csak az erre a 

célra elhelyezett pal IOkon szabad. 

Beépitési is teherbiräsi információk 

Bakonytherm fOdém épitése: A fodémrendszer beépitésekor a teherhordo falaza-

ton a teherelosztO habarcsra bell a gerendákat helyezni. A gerendák felfekvCsét 

cernenthabarcs-ágyazd rCteggel hell kieqyenliteni. 


