
MUSZAICI ADATOK 
Jellemzök 
Keresztmetszet: 
	

100:85 mm 
Gyártási hess:: 
	

1,00-2,00 m, 25cm-es méretIpcsOben 

AthidalhatO nyitás: 
	

0,75-1,75 m 
Mérett6pcsi5: 
	

0,25m 
TOmeg: 
	

15,5 kg/fm 

Anyagminöségek 
Kerámia héregetem: 
	

T 152 
KitöltO betonniinOseg: 
	

C 20-45, f25 

bH = 14,5 N/mm 1 
ohH = 1,4 N/mml 

FeszitOhuzal: BHB 55.50,05mm 
	

esH = 420 N/mm2 

A KESZ NYILASATHIDALO SZERKEZET MOSZAKI ADATAI 
Feltekvés 	 Legatább 12cm 
A helyszini rábetonozás minásége 	 C 16-20/KK 

(obH = 11,5 N/mml, ehH = 1,1 N/mm 2 ) 

MEGJEGYZES 
Az áthidalO szerkezetek erôtani ellenOrzését a felhasznàló tervezOnek 

mmdcc esethen el kell végeznie a megadott teherbirSsi tbtázatok alapján. 

EPULLTFIZIKAI JELLEMZOK 
HOátbocsãtsi tényezd 30cm vastag fat esetén 	 U 0,55 	 W/m 2 K 
HOvezetési ellenáHas 	 Rf 0,402 	 m 2 KPvV 

TUZVEDELMI JELLEMZO 
TOzãHósãgi hatrértfk vakolt 

szerkezetre vonatkoztatva 	 TH 0,39 	 Ora 
Eghetoségi besorolác 	 - Al 
Elsa tpusvizsgaIat jegyz6kdnyv szsnia: 504/0070/1602 

BAKONY 10-ES NYILASATHIDALO 
Kerámia alapU nyilásáthidaló 

ALKALMAZASI ELONYOK: 

• KUnnyen mozgatható, emeihetO 

• Jot vakolhatO égetett ker6mia fetiJetet biztosit 

Névmagyarázat: 

Bakony: termék mérkaneve. 

feszItett: a: âthidalO belsejében elOfeszitert betonacél találhatO. 

kermia nyilsthidalO: kerämia boritásU nyilásáthida là. 

Alkalmazási terü let: 

puletek válaszlalaiban lévó nyIlások, áthidatsra szolgál. Tartószerkezeti szem-

pontbOl betartandO szabãlyok, es a nyilasäthidalOk teherbirsi adatai: 

A Bakony-lO áthidalO terhele'Si adatait az 1. számà tàblàzat tartalmazza. Az 1. 

számà táblázat aria az esetre vonatkozik, amikor a: Onmagában réfalazés és 

rábetonozás nélkUl 10cm szélességben. TObb áthidalá teherbIrása a táblázatban 

megadott érték megfelelO tdbbszörbse. 

A 2. täblázat a: áthidalO terhelése rábetonozással 10cm szélességben. A terhelfsi 

tblézat egy AthidaI6 határterhelésdt adjãk meg a szabad nyuläs [falkozi és a tartO 

magassägának [H] fUggvényében. A tartO magasságn [H] a: MhidalO alsO flbtOl 

a betonozás felsO ft/mg terjedO szakasz frtendO. A hatärterhelfs tartalmazza a: 

áthidalO OnsOlyál, valamint a: áthidald feletti beton sOlyát is. Thbb egymits mellett 

ethelyczett thidalo esetfn, a täblbzati adatokbOl a: adott nyIt5sszéless6gre sonar-

kozO határterhelfs az áthidalók szàmával tOrt/nb szorzssaI szãmithatO ki. 

A 3.6s 4. tábIzat a: athidaI6 terhel hetOsfgfnek maghatározásánál a: âthidaló 

fs a felette I/sO Ialszakasz OnsOlyát a mindenkori táblzati frtfkbOl Ic kell 

vonni. A tervezOnek mmnden esetben ci kell vfgeznie a: äthidaló szerkezetek 

erOtani ellenbrzfsét a teherbIrási tblzatok adatal alapján. A tervezfst csak aria 

jogosult szemfly végezheti. Mivel a tbtazatokban megadoft határteher értékek 

vonalmentén egyenletesen megoszlO terhet[qH  (kN/m)] jelentenek. Az ettOl 

ehfrO teherelrendezes nem megengedett. AzäthidalO szerkezet teljes magassga 

a: áthidalOk alsO éIéiOi a fata:aI tetejéig értendô. A vasbeton koszorU terhetfset 

kiilOn teherhordO szerkezetkfnt kell szämolni. Az äthidalás komoly terhel nem 

viselhet. A fbdfmgerendMa rãfalazäs ndlkiili áthidalOkra közvetlenUl felhelyezni 

nem szabad, csak méretezett teherelosztO koszorU kialakitásval - a koszorU 

hOzott acélbetfteinek a fOdémgerenda felfekvése alatti átvezetésfvel - szabad 

raépiteni. Az ideiglenes alátmasztäsokat csak a koszorO megszilárdulsa utn 

szabad elbontani. 

1. szOmd tOblOzat 

A Bakony- 10 nyi OsdthidalO terhe/hetOsfgi hatdcc2ctfke rOfalazOs Es rObetonozOs 

n//ku? 70cm szE/essEqben. 

SzabadNyilãs 	0,75m 1,00m 1,25m 1,50m 1,75m 

Mfrtfkegység 	qh qh qh qh qh 
kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m 

0,70 0,75 0,85 0,92 1,05 

2. szániO táblázat 

A Bakony- 10 nyildsdlhido/O ieherbirási hatOrfrtfke rabetono7ussa/ 10cm szElessEg-

ben. TorrO Ia/ban csak rdberonozOssal alkalmazhotO! A magassdg (H) oz OthidalO Es 

a rdbetonozds együttes magassdqa (16/20 betorsrn/noseggel. 

H Falkbz[m] 

[cm] 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Magassàg qH[kN/m] qH[kN/m] qH(kN/m] qH{kN/m] qH[kN/m] 

H 25 14,30 10,70 8,59 7,15 6,12 

H 50 31,80 23,85 19,10 15,50 13,60 

H 75 49,30 37,00 29,50 24,67 21,10 

r 


