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10 mm vastag,  UV védett

MAKROLON üregkamrás

polikarbonát lap

Az anyagok  különböző  hőtágulása  miatt az
A61 aluprofilon legalább 12 mm,

a polikarbonát lapon legalább 16 mm

furatátmérő szükséges

FG60 fektetőgumi

Tömítocsavar fémhez ∅ 25 mm tömítőtárcsával
,,

a túlnyúlás hossza

FIGYELEM!

A túlnyúlás hossza a polikarbonát lap vastagságától, típusától

és az  íveltségétől  függ. Minél  jobban  meghajlított  a  PC lap, 

annál nagyobb lehet a  túlnyúlás hossza.

Tehát  a legnagyobb túlnyúlási hossz a még  megengedett leg-

kisebb  hajlítási  sugárnál   (Rmin)  alkalmazható,   
de  ez  sem

lehet nagyobb,  mint a PC lap vastags ágának  20-szorosa!

A PC lap vastagságától és típusától függő még  megengedett

legkisebb hajlítási sugár (Rmin) értékei a táblázatban megtalál-

hatók.

R hajlítási sugár

> PC lapvastagság x 150

> PC lapvastagság x 300
> PC lapvastagság x 450

a túlnyúlás legnagyobb hossza

PC lapvastagság x 20

PC lapvastagság x 15
PC lapvastagság x 10

A61 aluprofil

Ü11 profilgumi

FG60 fektetőgumi

10 mm vastag, UV védett 

MAKROLON üregkamrás 

polikarbonát lap

íves   tart ó,   melynek   az 
  önsú ly  +  h ó  +  szél

együttes  terheit  biztonsá-

gosan  viselnie   kell,    és
statikai sz ám í t ással  m é-

retezett keresztmetszet ű  

(magasságú,  falvastagsá-

gú és szélességű) 

Gépkocsibe áll ó í ves lefedése MAKORLON polikarbonát lapokkal

A polikarbonát lap túlnyúlása a legszélső íves tartón

POP szegecs

kereszttart ó acél anyagból 

(a rajzon 30x20x2 zártszelvényből)

,,

Tömítocsavar fémhez

a túlnyúlás hossza

Az anyagok különböző hőtágulása miatt az
A61 aluprofilon legalább 12 mm,

a polikarbonát lapon legalább 16 mm

furatátmérő szükséges

3

A polikarbonát lap túlnyúlása a legszélső íves tartón3

FIGYELEM!

A polikarbonát lap  konzolos  túlnyúlása (a legszélső íves

tartón  túlra)   általában   könnyedebbé   és  mutatósabbá

teszi  a  dongákat.  A  túlnyúlás  hosszát a PC lap vastag-

sága, típusa és a hajlítási sugár (R) határozza meg. Minél

vastagabb  a  PC  lap,  annál  jobban  terhelhető, ill. minél

kisebb   a   hajlítás  sugara  annál  jobban  előfeszített  és

vele  arányosan  nő  a  terhelhetősége. Nem szabad azon-

ban  megfeledkezni  a  lap  vastagsága  és  típusa szerint

változó   mértékű   minimális  hajlítási  sugarakról  (Rmin) ,

melyek  a  táblázatban megtalálhatók és arról, hogy a PC

lap  a  kamra  mentén  (a  kamrafallal párhuzamosan) tud

a legkönnyebben megroppanni.
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Szimmetrikusan beépített íves tartó mértani közepe a kereszttartóval

Gépkocsibe álló í ves lefedése MAKROLON polikarbonát lapokkal

Az  íves tartók   közepén   (általában legfelül)  a  PC  lapokat  és  az  alu  leszorító  profilokat

is  célszerű  fixen  rögzíteni,    hogy  a  hőtágulási  mozgások  ettől  a  ponttól  induljanak,  és

így  oldalanként  már  csak  kisebb    -  fele-fele  arányban  megoszló  -    méretűek  legyenek.

Ezért  itt  az  aluprofilt és a  PC  lapot is  egyszerűen csak át kell  fúrni,  és  így  lecsavarozni.

Azonban az  ettől  jobbra  és balra  lévő többi  csavarnál az aluprofilokon  és  a  PC  lapokon

is a  távolság  növekedésével  arányosan  már   egyre  növekvő méretű furatok szükségesek.

Ezeknek  a  változó  méretű   furatátmérőknek  a  jó   megválasztásával  biztosíthatjuk  a PC

lapok akadálymentes mozgásait, melyek a hőtágulások hatására mindenképpen bekövetkeznek. 

c

Csak a középső (fix) rögzítési helyen nem szükséges a Tömítocsavar

átmérőjénél nagyobb furat az aluprofilon és a polikarbonát lapon

M 1:1

Hőtágulás

5

,,

1.

A61 aluprofil

Ü11 profilgumik

10 mm vastag, UV védett
MAKROLON üregkamrás

polikarbonát lap
FG60 fektetőgumi
íves tartó acél anyagból

min.3 mm falvastagsággal

(a rajzon 60x40x3 zártszelvényből)

POP szegecs

Hőtágulás
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A kereszttartókat az íves tartókra merőlegesen,   azok közé kell be-

építeni, de úgy, hogy a tetejük az íves tartókkal  azonos magasság-

ra kerüljön.   Ezzel megakadályozható az íves tartók  oldalirányú el-

mozdulása, vagy eldőlése is. A kereszttartók általában csak akkor

kerülnek az íves tartósor szimmetria tengelyébe, ha páratlan számú

sorban kerülnek beépítésre.

kereszttartó

acél anyagból

(a rajzon 30x20×2

zártszelvényből)



Az íves tartók közepén (ez  általában a

donga legmagasabb pontja is) a PC la-

pokat és a sávosan leszorító aluprofilo-

kat is célszerű fixen  rögzíteni, hogy  a

hőtágulási mozgások ettől a ponttól in-

duljanak és így oldalanként már kisebb

-fele-fele arányban megoszló- mértékű-

ek  legyenek. Ezért  a középső rögzítő-

csavarnál az aluprofilon és a PC lapon

is csak a rögzítőcsavar külső átmérőjé-
vel azonos  méretű  furatot kell fúrni és

ezen a szoros  furaton át kell a csavart 

behajtani.  Ez  lesz  a fix rögzítési hely.

Ettől jobbra és balra  azonban,  a többi

rögzítőcsavar  helyén  már  a  távolság

növekedésével        arányban      egyre

nagyobb  és  nagyobb  (növekedő  mé-

retű) előfuratok szükségesek, hogy ezekkel (a távolság növekedésével szintén arányosan növekvő) a hő-

tágulási mozgásoknak elégséges helyet  (furatátmérőt) biztosítsunk. Ezzel a megoldással az is garantál-

ható, hogy még az aszimmetrikusan elhelyezett (eltérő talpmagasságról induló) íveken sem vándorolnak
el a PC lapok a lejtés irányába, mert a PC lap a fix rögzítésnél elakad, továbbá a nagy ívhosszokon a sok-

szor  kritikusan nagyméretű hőtágulási mozgások két részre (fele-fele arányban) is megoszlanak.

Fix  rögzítés,  de

csak az ív közepén !

Az általános megoldások ismertetése és az összehasonlításuk

min. 5%~ 9 cm/fm

Amit az íves tartókról tudni kell!

C

lejtés szükséges

C

Tudja-e,  hogy mekkorát hőtágul  1 m  hosszúságú anyag  100 °C hőmérsékletkülönbség hatására?

üveg: 0,9 mm; vas: 1,1 mm; alumínium: 2,3 mm; plexi: 6,5 mm; polikarbonát: 6,5 mm;  pvc: 8 mm!

a

c

Az általános megoldások ismertetése és az összehasonlításuk

Hózúg

S

O1

O3

O2

S

O1  jelű  í ves tartó  szép  í vű, de legfelül  már  visszafelé lejt!
O2  jelű  íves tartó  műszakilag  jó  kompromisszumnak tűnik.
O3  jelű  íves tartó  lejtése  hibátlan,  de  mert  ez a tartó már

              majdnem egyenes,  ezért  legkevésbé ez viseli el  a 

              hóterheket  (ezen  vonóvassal  lehet  javítani)  és a
            "szépsége" is megkérdőjelezhető.

A szimmetrikusan elhelyezett íves tartók

(melyek  azonos talpmagasságról indulnak)

fal  melletti  része  szinte  mindig hózúgos, ezért a

vápacsatorna  fölött a  fal igen könnyen felázhat.  Ennek

oka,  hogy  a  nappali magasabb hőmérséklet és a nap-

sütés  együttes  hatására   a  hó  legelőször a fal mellett

és a hóréteg  tetején  olvad  meg, majd az így keletkező

víz  általában a  falon  lecsorogva jut el a vápacsatorná-

ba.   A  nappali  felmelegedést   és  az  olvadást  azután

már  délután   gyors  lehűlés   követi.    Ekkor  először  a

vakolat  felületén  fagy meg a víz, majd a vápacsatorná-

ba és a lefolyócsőbe  is belefagy, és legvégül a napköz-

ben elázott vakolat  és fal lassú átfagyása következik. A

következő enyhébb  délelőttön először megint csak a hó

teteje kezd olvadni,  de a hólé most már nem jut le a vá-

pacsatornáig sem, mert mindenütt útját állja az éjszakai

jég.  Így aztán  a  jégdugó  tetejére  folydogáló  víz még
feljebb  áztatja  a  falat.  Elég  néhány hideg-meleg ciklus és a vakolat menthetetlenül feltáskásodik, majd

lehullik, és idővel szétfagy még a téglafal is. A fagykár keletkezésének  valószínűségét  mérsékelni  lehet

a hó  eltakarításával (fáradságos), vagy a vízzáró fémlemez falszegély megmagasításával (csúnya), de a

legjobb  és  legbiztosabb  megoldás  (na  és  persze a legdrágább  is!)    a  vápacsatorna   és   lefolyócső

elektromos  fűtése,   a  speciálisan  erre  a  célra   gyártott   időjárásálló,   kettős   szigetelésű   fűtőszállal,

melyet a vápacsatornába teljes hosszában végig kell fektetni és még a lefolyócsőbe is, egészen a kifolyó-

nyílásig  be  kell  lógatni, hogy  jégdugó legalul se keletkezhessen.  Ez a néhány watt/fm  fűtőteljesítmény

elég  arra, hogy a felázásos fagykárokat  kiküszöbölje,  de csak akkor,  ha az már a havazást követően

rögtön be lett  kapcsolva  és így  az  olvadás  nem  felül,  hanem  alul,  a  vápacsatornában kezdődik el.

        Az aszimmetrikusan elhelyezett íves tart ók  (melyek

         eltérő  talpmagasságról   indulnak)    tervezésénél  és

méretezésénél  kiemelkedő gondossággal kell eljárni,  mert

ez a  megoldás  a  legérzékenyebb  az  ívekre  legnagyobb

veszélyt  jelentő  féloldali  hóteherre.  A hajlítás sugarát (R)

is  jól  kell  megválasztani,  mert  ha  az  ív a  felületén csak

keveset lejt, (vagy ha  csak a  legvégén  is,  de  egy  szaka-

szon  esetleg  még  visszafelé  is  lejt!)   akkor  a  szél  által

visszanyomott csapadék  (eső,  havas eső és hó)  könnyen

feláztatja a falat még akkor is,  ha az épület tetőszerkezeté-

nek  túlnyúlása alól indul az  íves tartó. További gond, hogy
5%nál (9 cm/fm)  kisebb lejtésnél a PC  felületek már nem

jól öntisztulnak és jelentősen megnő a beázás veszélye is.

A

B

A

B

a

c

a

b

Gépkocsibeálló íves lefedése MAKROLON és CARBOLUX polikarbonát lapokkal
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Itt fog a tartószer-
kezet ívének

hibája miatt a

lap elrepedni
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         Az  ívben végződő tartók  a  síkfedések  egyszerű-

         ségét  és  az  ívek  könnyedségét ötvözik. Általában
akkor  alkalmazzák  őket,  ha  a  meglévő  épület  eresz- 

magassága kicsi, vagy a falban  felül  szellőztető ablakok 

vannak,  de  a  fényáteresztő előtető alatt még a magasra

nőtt  családtagoknak  is  kényelmesen  el  kell  férnie.  A 

megoldás statikailag  elég  kényes,  ezért a szokásosnál

erősebb (terhelhetőbb) ívben  végződő tartókat  kell  beé-

píteni. Tipikus hiba, hogy az íves és az egyenes szakasz 

találkozásánál,  vagy az ív valamelyik rövidke szakaszán

a hajlítási sugár (R) kisebbre sikerül, mint a héjazat anya-

gául választott PC lap még megengedhető legkisebb haj-

lítási sugara (Rmin) .  Ennél a picike hibánál aztán mega-

kad az amúgy is éppen ott túlhajtott üregkamrás  PC  lap

hőtágulási  mozgása  és  egy  szép  napsütéses  délelőtt,

a felmelegedés  közben  kitáguló  polikarbonát lap hatal-

mas dörrenéssel végigreped - pontosan megmutatva  az

"aprócska" hibák helyeit.

A hőtágulási

mozgások iránya

Az  oldalsó  és  alsó  rögzítéseknél  a

hőtágulási  mozgások  lehetőségét  a

kellően nagyméretű furatokkal mindig
biztosítani kell!



Az íves tartók oldalirányú elmozdulása, vagy eldőlése a tartókra merőleges

(hosszirányban akár több sorban is végigfutó) merev összekötések-

kel is megakadályozható. Ezeknek - az íves tartóknál általában

 kisebb keresztmetszetű és egyenes - kereszttartók nak a 

felső síkját célszerű az íves tartók tetejével  azonos 

magasságban  elhelyezni,  mert  így  jelentősen  

növelik a polikarbonát héjazat terhelhetősé-

gét, ugyanis a hóterhek (q) hatására ru-

galmasan lehajló PC lapokat kereszt-

ben  is  alátámasztják és a  kritikus hely-

zetben "a hátukra veszik" a terhek egy részét. 
Az íves tartók  szélessége soha nem lehet kisebb, 

mint az alkalmazott szerelési és rögzítési rendszer szé-

lessége (sz) (az  ALUTOP esetén  min. 60 mm),  míg a ma-

gasságát (m) és  a falvastagságát (v)  elsősorban a mértékadó terhek, 

a tartó  anyaga (nem mindegy, hogy acél vagy alu!) és  minősége  (ha-

tárfeszültségek) határozzák meg. Tudni  kell, hogy  a  nyílásszélesség  

( S) növeléséhez  igen jelentős  tartóméret  növekedés  is párosul, mely 

sokszor  teszi  elviselhetetlenné  az  ár-teljesítmény  arányt.

Amit az íves tartókról jó tudni 

A tartó szélessége (sz)
min. 6 cm

A
 t
a
r
tó

m
a
g
a
s
s
á
g
a

 (m
)

falvastagság (v)

Az  íves  tartókat   célszerű   a   súlyukhoz   és   

árukhoz viszonyítottan  jó   teherviselő  képes-

ségű zártszelvényekből elkészíteni, melyeknek 

belső (zárt) ürege jótékonyan  elfedi  a  rögzítő 

csavarok és szegecsek végeit is. Gondolni kell 

azonban arra is, hogy a zártszelvények a meg-
ívelésük során keresztmetszetükben  is  defor-

málódnak (lásd az  ábrákat). Kis hajlítási sugár 

(R) és falvastagság (v) esetén,  belül  könnyen 

meghullámosodnak,  a   nagyobb   keresztmet-

szeti  magasságú (m)  tartók  pedig erősebben   

torzulnak. A  tompavarratos  zártszelvényeknél 

a  gyári  hegesztési  hosszvarrat mindig belülre 

(alulra) kerüljön,  mert  így  lesz  a  legegyenle-

tesebb a hajlítás. Az alakváltozásokból  adódó  

méretváltozásokkal    mindig   számolni   kell  a 

kengyelek   méretezésénél,   a    kereszttartrók 

hosszának   meghatározásánál,  a  hegesztési  

varratoknál  és minden további látható és/vagy 

kényes csomópontnál. 

4

5

ha M = 1/2 S

A félkör alakú íves tartók függőleges terhelhetősé-

ge a legnagyobb, de az oldalirányú terheket (szél és

a féloldali hóteher)  a nagy  oldalmagasságuk  miatt

már nem túl jól viselik. Különösen a fal mellé épített,

vagy   a   vápacsatornákon   egymás   mellé    sorolt

félkörívek   hózúgosak   és   - akár  a  teljes  magas-

ságukat meghaladó mértékben  is -  hóval  terheltek.
A    féloldali    terhek   hatására   az   ívek   deformálódni kezdenek és ez könnyen   végzetessé  is  válhat.

qM - ívmagasság FF- megoszló terhelés - függőlegesen ható erő

R- nyílásszélességS FV- hajlítási sugár - vízszintesen ható erő

S

MR

- az erők eredőjeE

FF E

FV

A közepes ívmagasságú tartók  függőleges  

terhelhetősége már  jelentősebb  és az oldal-

irányú terheket  (a szél és a féloldali hóteher)   

is jól viselik.  Ez a megoldás  statikailag  elég  

jó, de  nem  biztos, hogy  a  gazdaságossági 

vagy   az  esztétikai  elvárásoknak  is  mindig 

eleget tesz.

a  lapos ívmagasságú tartók   függőleges  

terhelhetősége a legkisebb és  az  oldalirá-

nyú terheket (elsősorban a  féloldali  hóter-

het) is rosszul  viselik. A megoszló terhelé-

sek  (q) hatására  igen  nagy  vízszintesen  

ható erők ébrednek (Fv), melyek a támasz-

tó    oszlopok     kihajlását    eredményezik.
Ezeket   a  vízszintesen  ható  erőket   vagy  vonóvassal,   vagy  megtámasztással  ellensúlyozni kell.

Ha  az    S/M   arányszám  kisebb  mint   7,   akkor   az  egészen   alacsony   ívmagasságból   adódó

kis   lejtésszög   miatt   nagyon   lecsökken   az  öntisztuló képesség  és  megnő  a  beázásveszély is.

Ezért, és az igen rossz terhelhetőség miatt is kerülni kell a túl alacsony ívmagasságokat!

Az alkalmazott ívmagasságok és az ébredő erők közötti összefüggések

S

R
E

q

S
FF

ha M = 1/4 S

M

q

FV

M

R

ha az M minimuma = 1/7 S

és az M maximuma = 1/5 S akkor q

E

FF

FV

Az alkalmazott jelölések értelmezése:

Gépkocsibeálló  íves lefedése MAKROLON és CARBOLUX polikarbonát lapokkal
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falszegély nem rozsdásodó anyagú  fémlemezb ől, a

vakolat  és a falazat  felázásveszélye  miatt  (hózúg!)

a szükséges magasságra felvezetve

Az íves tartó vége a teherviselő falnál, az alsó támasszal megerősített
                    önhordó acéllemez csatornával

..

talplemez

Figyelem !

A  javasolt általános rögzítési
mód    nem   minden  esetben

elégséges. Ureges téglafalnál,

vázkerámiánál, Ytongnál, fánál,   

vagy a vakolat  alatti habaláté-

tes   hőszigeteléseknél    (pld. 

Dryvit)  ez  a  megoldás  alkal-
matlan. Csak a falazat és a va-

kolat anyagának és minőségé-
nek, valamint a várható terhek-

nek pontos ismeretében lehet 
a   kötőelemeket   kiválasztani 

és/vagy a konzolokat  megter-
vezni és méretezni !
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min. 10 cm

az acéllemez

vastagsága
min. 3 mm

legyen!

alsó támasz

zártszelvé nyből, 
minden íves tartónál

m
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 c
m

a csatorna lejté se ne legyen több,

mint 2 ‰ (2 mm folyóméterenként)

min. 6 cm

∅ 25 tömítőtárcsa

a csavar feje alatt

a teherviselő csavarok hasznos átmér ője nem 
lehet kisebb mint ∅ 7 mm, a dübelátmérő

minimuma   ∅ 10 mm   és  a  hossza

még  a  jó  teherviselő  képességű

kisméretű   tö mör   té glafalazat

esetén  is  legalább  150 mm

legyen !

a falazat  vastagságának még

kisméretű tömör tégla esetén
is min. 25 cm-nek kell lennie!

M 1:2

Gépkocsibeálló  íves lefedése MAKROLON polikarbonát lapokkal
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