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FELADAT : a csarnok
válaszfalainak a tervezése
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Válaszfalak fogalma:
•
épületen belüli,
•
függőleges térelválasztó szerkezetek
Jellemzők:
•
nem hordanak terhet, önhordóak
•
födémre, kiváltó szerkezetre, pl:rugalmas ágyazású
vasbeton lemezre,
•
alapgerendára támaszkodnak
A csarnok válaszfalak további jellemzői:
1.

nagy belmagasság,
vasbeton pillérek, vb. bordák, gerendák merevítik

2.

tömegtartózkodás igénybevételei
pl. áruház, pláza
szállító járművek miatti igénybevételek
pl.: raktár, ipari gyártócsarnok
4. nagyfesztávú szerkezetek alakváltozásai
5. könnyűszerkezetes födémhez kell csatlakozni
6. speciális igénybevételek
pl. jégcsarnokban,
hangszigetelés: többrészre osztható
többfunkciós csarnokban
3.
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név:

Falazott válaszfalak: + merevítő vasbeton merevítő pillérek,
bordák, gerendák
• kézi falazással, válaszfal elemekből, falazó habarcs
kötőanyaggal,
• 20, 25, 30 cm vastag falazó elemekből
pl: XELLA - falazó elemekből

• vakolt felületképzés
Monolit vasbeton fal
Pallóból épülő válaszfalak: + merevítő vasbeton pillérek
• 625, mm széles, max. 6,0 m hosszú, 20, 24, 30 cm vastag
pallóból
pl: XELLA -Ytong vasalt pallók,
• natúr, glettelt, tapétázott felületképzés
Táblás válaszfalak: mozgatható, mobil falak
Szerelt, bordás válaszfalak:+ merevítő vasbeton pillérek
• szerelt elemekből: falbordákból, kéreglemezekből
• száraz szerelt technológiával készített válaszfalak,
• felületképzés: glettelt, tapétázott
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NAGY MAGASSÁGÚ, FALAZOTT VÁLASZFALAK

merevítő szerkezetek

falazott falmezők
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CSARNOK FALAZOTT VÁLASZFALAINAK FALMEZŐ MÉRETEI
csarnok tető

csarnok főtartó

Pl: YTONG
rendszer
csarnok főtartó

csarnok
pillér

csarnok
pillér

Méretezett vasbeton merevítő szerkezetek

Vázkitöltő falmezők legnagyobb méretei
20
25
30
37
magasság

hosszúság
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v

FAL PALLÓK - pl: Ytong pallók esetében

név:
625

mm

VASALT FALPALLÓK

6000
625
V = 250200, 250, 300,

VÁLASZFAL PALLÓK és vb. pillérek kapcsolata - pl:
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Ytong pallók esetében

Vasbeton pillér

HALFEN sín

bebetonozot
szerelősín

vasalt fekvő
falpalló

rögzítő
elem

szálas
hőszigetelés

rögzítő elem

HALFEN sín
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FAL PALLÓK rögzítése - pl:

Ytong pallók esetében

HALFEN sín
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I.

Méretek, mm

SZERELT VÁLASZFAL TÍPUSOK
a falmagasság növelés módszerei

II.

típusú terek
max.
falmagasságai

D
mm

d
mm

a
mm

100

2 * 12,5

50

125

2 * 12,5

75

6,5

5,75

150

2 * 12,5

100

9,0

8,5

175

3 * 12,5

100

(RIGIPS rendszerben)

65 kg/m2

30 cm

d
a

D

d

4. A bordák besűrítése
30 cm
d
a

D

d

5. A bordák besűrítése +

Alkalmazási terület:
I.: alacsony létszámú terek pl.: lakás, iroda, kórház
II.: nagyobb létszámú terek pl: gyűlésterem,
tanterem, előadóterem

kéreglemez szám növelése

1020

ISMÉTLÉS: Épszerk-4
VÁLASZFAL- nagylehajlású FÖDÉM KAPCSOLAT - pl: Ytong falazat
esetében

a ≥ 10 mm, max 25 mm

a

V

60 cm

poliuretán
hab

méretezett
L acél profil

falazóhabarcs
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TT csarnoktető és szerelt válaszfal kapcsolata

pl. TT tetőpanel bordák alsó síkja
rögzítő
csavar

b
a
a

méretezett acél kiváltó
teherhordó szerkezet

Csuszó kapcsolat
teljes szerkezeti
igénye: a+b

födémlehajlás miatt
szükséges hézag, a
statikus adja meg
vázborda

a

A csarnoktető lehajlása miatt csúszó kapcsolatra van szükség
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VÁLASZFAL ALAPOZÁS – 1. VÁLTOZAT (szerkesztő gyakorlat)

név:

METSZETEK

A részlet
csarnok
padlószerkezet:

a válaszfal
terheire is
méretezett
vb. lemez
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SZERKESZTŐ
GYAKORLAT
- válaszfal
alapozás
– 2. változat
VÁLASZFAL
ALAPOZÁS
– 2.
VÁLTOZAT
(szerkesztő
gyakorlat)
METSZETEK

csarnok
padlószerkezet:

Padló
Padlóburkolat vá
váltá
ltás van:
irodai hőszigetelt, és
talajnedvesség ellen szigetelt
padlóburkolat

méretezett
alapgerenda

vasbeton pontalap
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FALAZAT RÖGZÍTÉSE VASBETON PILLÉRHEZ

méretezett bekötési hossz

11

15

