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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Udvari épületszárny 
Fedélszék átépítése 

 
 

Az épületszárny homlokzatfelújításával, a tetőhéjazat cseréjével összefüggésben elkészítettük a tetőszerkezet 

megerősítési munkálatainak a terveit. 

A következő előtervezési munkálatok alapulvételével készült el a tervanyag: 

 Fedélszék felmérés (korábbi időszakban készült). 

 2002 évben készített átépítési tervek  

(Törzsszám: 7672/2.) 

Jelentős átdolgozást nyert, az időközi állagromlás, valamint a minőségbiztosítási követelmények 

módosulása miatt.  

 Épületszárny tartószerkezeteinek statikai vizsgálata, födémfeltárásokkal is kiegészítve. 

 Faanyagvédelmi szakvélemény is készült (Dr. Varga Ferenc faanyagvédelmi szakértő készítette.  

 

A fedélszék tartószerkezeteinek átépítése 

Alapul vettük azt a követelményt, hogy mind teljesebb mértékig őrizzük meg a korábbi, 1970-es évek végén 

épített tetőszerkezeti elemeket. 

 A nyolc tetőszék főállás szerkezete 

 Szelemenek, szaruzati elemek 

 

A héjazat, tetőlécezés elhasználódása miatt bontandó. 

 

A Faanyagvédelmi Szakvélemény megállapításai, de az általános szakmai elvek, a hosszútávú fenntarthatóság 

miatt a még korábbi időszakból (több mint 100 éves) faanyagú elemeket viszont el kell távolítani, már a biológiai 

károsítások miatt is (gomba, rovarkár). Ilyen elemek: 

 A jelenleg közbenső (a középfőfal feletti) talpszelemen (sárgerenda) 

 A korábbi „Fekete Sas” szálló felőli sárgerenda maradványok 
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 A jelenlegi tűzfalhoz kapcsolódó szerkezeti elemek. 

 Ezt megelőzően maga a tűzfal is visszabontásra kerül, a vele egybeépített kéménypillérekkel 

együtt.  

 

További, olyan kapcsolódó szakipari szerkezetek, melyek nem kompatibilisek a tervezett szerkezeti átépítéssel, 

szintén átépítendők – áthelyezendők. 

 Fedélszerkezethez, függesztett távfűtési installációs vezetékek 

 Tűzfaltőben kivezetett falszellőztető csövek 

 

A jelenlegi építési ütemben tételesen nem tervezett, de ajánlott elvégezni (előbb-utóbb) 

 A jelenlegi padláspadozati rétegek (padlásburkoló tégla, feltöltés eltávolítása) 

 Fafödém felső deszkaborítás cseréje 

 Fa födémgerendák vegyszeres védőkezelése 

 Új deszkaborítás, könnyű hőszigetelőréteg beépítése 

 

A padlásfödém ismertetett átépítése 

 Lényegesen csökkenti a födémgerendák túlterhelését, lehajlását. 

 A faanyagú födémszerkezeti anyagok vegyszeres védőkezelése kitolja a gazdaságosan, 

biztonságosan előirányozható szerkezeti élettartamot. 

 Hőtechnikailag gazdaságosabb megoldást jelent, csökkenti a fűtési költségeket számottevően. 

 

Mivel a tetőszerkezeti főállások egyáltalán nem felelnek meg statikailag, jelentős szerkezeti átépítésre van 

szükség 

 A harántfalas részeken gazdaságosan gyámolíthatók középen, egy mestergerendával (a 

szükséges helyen kettőzött mestergerendával (I, II, V, VI főállás). 

 Harántfalhiányos (tehát hosszvázas) helyeken nincs gazdaságos lehetőség mestergerenda 

aláerősítésére. Itt a függesztőművé átalakítás a gazdaságos.  Ezt célszerűen acél és faanyagú 

szerkezetek kombinációjával terveztük. (Egyoszlopos függesztőmű) III, IV, VII, VIII főállás. 

 A IV. jelű főállás kötőgerendája is károsodott a tűzfalnál. A kötővéget a V4 jelű acélszerelvénnyel 

erősíteni kell. Ugyanezen főállásban az eltörött dúcot is pótolni kell.  

 

Szelemenekkel kapcsolatos teendők 

 Új derékszelemen kerül beerősítésre, kettőzött székoszlopokkal gyámolítva. 

 Az I. és II. főállás között pótoszlop is beerősítésre kerül, a nagyobb szelemenfesztáv miatt. 
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Szaruzattal kapcsolatos teendők 

 Az eredetileg hiányosan kérgezett elemek (ez nagyon szabálytalan) lebárdolandók. 

 Ha a károsítóktól gyengített keresztmetszet nem elegendő (ez csak ilyenkor határozható meg) 

pallóhevederes erősítést kell alkalmazni. 

 Egyoldali pallóheveder a tetősík kiigazítása céljából is szükségessé válhat. 

 Átfogásos toldásnál a szaruvégeket átcsavarozással kell összeerősíteni. 

 

Tűzfal átépítése 

 A jelenlegi tűzfal elégtelensége miatt bontásra kerül, az egybefüggő jelenlegi favázzal (oszlopok, 

szelemenek) együtt. 

 Szintén favázas szerkezettel („Fachwerk” szerkezet) épül újjá. A faváz elemek féltéglányi 

pillérekkel körbeépítésre is kerülnek. A faváz és a tűzfal közötti együttdolgozást még a 

tűzfalkapcsok (V3 jelű acélszerkezeti elemek is biztosítják. 

 

Faanyagok vegyszeres védőkezelése: „Faanyagvédelmi szakvélemény” alapján 

 Új anyagok áztatással (Tetol FB) is kezelhetők, ez a leggazdaságosabb. 

 Meglévő anyagok esetében a szórásos-ecseteléses eljárások jönnek szóba. Célszerű a szintetikus 

oldószeres anyagok használata. 

 

Védőanyagot csak lehántolt-letisztított felületre lehet felhordani. A károsodott faanyagrészek elégetésre, vagy 

elföldelésre kerülnek a lerakóhelyen. 

 

 

Győr, 2011. június 

 
   
 

 

  / Nemes József / 

  okl. mérnök, vezető tervező 

  T-T 08 0281 

 

 

 


