
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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AA  WIENERBERGER TTééggllaaiippaarrii  RRtt..  --  

EN ISO 9001: 2000 szerint tanúsított

Minõségirányítási Rendszert mûködtet.
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3Kõmûves F Ü Z E T E K

PPoorrootthheerrmm  ffaall  ééppííttééssee

FFaallaazzááss

A „hagyományos” megoldásban az épület függõleges teherhordó szerkezeteinek
(alaptestek, falak) nyomvonalát faszerkezetû zsinórállvány segítségével tûzzük ki.
A zsinórállvány elemei (az ún. zsinórállások) függõleges oszlopokból és az azokra rögzített
pallókból állnak. A pallók felsõ éle egy meghatározott vízszintes síkba kerül. A pallókra
erõsítjük fel a „zsinórokat”. A zsinórok keresztezési pontjai kijelölik az épület sarkait, illetve
a teherhordó falszerkezetek határoló síkjait és azok keresztezõdési pontjait. Ezeket
a pontokat a zsinórra erõsített függõón segítségével vetítjük le a talajra, illetve falazáskor
az alaptestek felsõ síkjára.

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!

Ön a Porotherm Építési Rendszer szakszerû, korrekt haszná-
latához segítséget nyújtó beépítési útmutató füzetét tartja a
kezében. A kiadvány könnyen kezelhetõ formában, egyszerûen
áttekinthetõ módon lépésrõl-lépésre nyújt segítséget mindazoknak,
akik a Wienerberger termékcsaládjával építenek vagy építtetnek. 

Sok sikert az építkezéshez!

A szerkesztõk 
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5Kõmûves F Ü Z E T E K

Az alapozás elkészülte után lehet kitûzni a falszerkezeteket és pilléreket. A kitûzés után
ellenõrizni kell a hosszméreteket és a csatlakozó falak merõlegességét átlóméréssel, vagy
a kitûzött falszögeket átellenõrizni. Manapság a kitûzést korszerû lézeres mûszerekkel
végzik.

Mivel az alaptestek felsõ síkja nem tökéletesen vízszintes és sík, kiegyenlítõ
habarcssimítás készítése szükséges. Így biztosítható hogy késõbb (a falszigetelés
elkészülte után) a téglasorok valóban vízszintes helyzetûek legyenek.

4 Kõmûves F Ü Z E T E K

A következõ lépés az alaptest felsõ síkjának kitûzése csöves vízmértékkel vagy szintezéssel. 

Az épület alapja síkalapozás esetén lehet sáv- vagy lemezalap. Pillérek, oszlopok alatt
pontalapok készülhetnek. Az alaptestek méreteit és az alapozási síkot az építészeti
és/vagy statikai tervek tartalmazzák. 
Vasbeton lemezalapozás esetén az alap megfelelõ vastagságú (10-15 cm vastag),
tömörített kavicsrétegre kerül. Ennek célja egyrészt az, hogy a bedolgozott friss beton ne
tudjon összekeveredni a felsõ talajréteggel, másrészt pedig az, hogy a talajnedvesség ne
tudjon felszívódni az alaptesthez (utóbbi szempontból a homokos kavics nem alkalmas!).
Fontos, hogy az alapok aljzata (termett talaj, kavicsfeltöltés) vízszintes és sík legyen.
Az alaptest elkészítését hagyományos módon helyszínen kevert betonnal, vagy
transzportbetonnal lehet megoldani. A transzportbeton elõnye, hogy használatával
a betonminõség egyenletesebb, az alapozási munka termelékenyebb.
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7Kõmûves F Ü Z E T E K

A Porotherm falazóelemek zsugorfóliába csomagolva, raklapokon kerülnek ki a gyárból.
Ügyeljünk arra, hogy a rakatokat sík és szilárd talajon tároljuk. A fólia nélküli falazóelemeket
az építkezés heyszínén a csapadékvíz ellen védeni kell.

Nyáron, nagy melegben, a porózus Porotherm téglák nedvesítése ajánlott azért, hogy ne
szívják el a kötéshez szükséges vizet a falazóhabarcsból, mivel ilyen esetben annak
szilárdsága, illetve a falazat teherhordó képessége csökken, a habarcs „kiég”.

6 Kõmûves F Ü Z E T E K

A megszilárdult és habarcssimítással ellátott alaptestekre, az építendõ falak alá kell
a talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelést  elkészíteni úgy, hogy a szigetelés
a falsíkokon 15-15 cm szélességben túlnyúljon és így lehetõvé váljék szakszerû, vízhatlan
csatlakoztatása a padlószigeteléshez. Fontos a túlnyúló lemezsávok mechanikai
(takarásos) védelme, mivel a padlószigetelés általában (sávalapozás esetében
mindenképpen) jóval késõbb készül, mint a körítõ falak alatti szigetelés.

A függõleges kitûzés segédszerkezete az ún. sorosztó (sorvezetõ) léc. A sorosztó lécen
a téglasorok magasságának megfelelõ távolságokat kell bejelölni: a Porotherm téglák
magassága 23,8 cm + átlag 1,2 cm fugamagasság = 25 cm. (A vízszintes fugák
vastagsága  0,8-1,6 cm között változhat, de az 1,2 cm az ideális).
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9Kõmûves F Ü Z E T E K

A vízszintes habarcsrétegbe helyezett tégla mindig friss habarcságyba kerüljön.
A falazás során a téglákat vízmérték segítségével, gumikalapáccsal illesszük pontos
helyükre. A falak egyenességét zsinórozással, függõlegességét a vízmérték használatán
kívül függõónnal is ellenõrizzük.

A szomszédos sarokpontok között téglasoronként zsinórt kell kifeszíteni a téglasorok
felsõ-külsõ élén. A zsinór legyen feszes azaz vízszintes és „szabadon” vezetett: falazás
közben ne érintkezzen a falazóelemekkel.

8 Kõmûves F Ü Z E T E K

A falazat elkészítéséhez szükséges habarcs nemcsak a falazóelemek egymáshoz kötését
biztosítja, hanem egyúttal az elemek méretpontatlanságából és a kivitelezési
pontatlanságból eredõ méretkülönbségeket is kiegyenlíti. A habarcs elvileg lehet
a hagyományos módon helyszínen kevert anyag, de célszerûbb a rendszerhez tartozó
elõkevert, zsákos szárazhabarcsokat használni. A zsákos habarcs elõnye az egyenletes
minõség, a kisebb helyszíni munkaigény és az, hogy megválasztható az adott
falszerkezethez legmegfelelõbb habarcs. A Porotherm építési rendszerben háromféle
falazóhabarcs tartozik: a Porotherm 30 falazóhabarcs, a nagyobb terhelési igénybevételû
falazatokhoz a Porotherm  M 100 falazóhabarcs, valamint fokozott hõszigetelési igények
kielégítésére a Porotherm TM hõszigetelõ falazóhabarcs.

A falazást a saroktéglák elhelyezésével és beállításával kezdjük. A sarkok felfalazása
teljes felületükön habarcságyba helyezett téglákkal történjen, pontos beállításukhoz
használjunk vízmértéket és gumikalapácsot.
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11Kõmûves F Ü Z E T E K

A parapetfal készítéséhez használjunk magasságukban elvágott blokktéglákat: ezzel
a falazat felsõ síkja sík, egyenletes lesz. Más falazóelemekbõl (pl. kisméretû téglákból)
készített kiegészítõ sor, vagy sorok beépítése esetén a falazat hõszigetelõ képessége
leromlik, hõhíd keletkezik, ami penészesedéshez vezethet.

Falvégeknél, falnyílások lezárásánál használjunk szintén feles, vagy vágott elemeket.

10 Kõmûves F Ü Z E T E K

A falazóblokkokat kötésben kell falazni. Gyártott feles elem hiányában a feles elemek
fûrészeléssel is elõállíthatók. Amennyiben alkalmazásuk nem kerülhetõ el, a felesnél
kisebb méretû elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell elhelyezni, szintén
kötésben falazva.
Kedvezõ, ha az állóhézagok az alatta lévõ téglák közepére kerülnek, de elfogadható, ha
a hézagok „eltolása” legalább a téglahossz 1/3-a.

A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyeljünk arra, hogy az a téglasor
külsõ síkjáig egyenletesen ki legyen töltve habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedõ
felesleges habarcsot kõmûveskanállal le kell húzni.
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13Kõmûves F Ü Z E T E K

PPoorrootthheerrmm  nnúúttffééddeerreess  ffaallaazzóóeelleemm  bbeeééppííttééssee

A nútféderes kialakítású falazóblokkokból készített falazatok függõleges hézagaiba
habarcs egyáltalán nem kerül. A téglák hornyos-eresztékes felületeit szorosan egymáshoz
kell illeszteni. Ilyenkor a habarcsfelhasználás és így a munkaidõ-szükséglet is lényegesen
kisebb, mint más (pl. állóhézagos vagy habarcstáskás) falazási mód esetén. 

PPoorrootthheerrmm  hhaabbaarrccssttáásskkááss  ffaallaazzóóeelleemm  bbeeééppííttééssee

Falazáskor a téglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni. A téglák oldalát nem szabad
megkenni habarccsal, a habarcstáskákat azonban a vízszintes hézag készítésével
egyidejûleg teljesen ki kell tölteni habarccsal. A habarcstáskák mérete olyan, hogy
a normál falazóhabarcs ezekbe belefolyik.

A Porotherm falazóblokkokból erõtani számítással ellenõrzött, legalább két elem szélességû
pillér is készíthetõ.

12 Kõmûves F Ü Z E T E K

A falazatban a vágott elemeket mindig habarcsolással illesszük egymáshoz. Habarcsolás
szükséges azon részeken is, ahol a téglák nem nútféderesen kapcsolódnak egymáshoz.
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15Kõmûves F Ü Z E T E K

A válaszfal felsõ síkja és a födém között legalább 2-3 cm tágasságú hézagot kell hagyni,
ennek megfelelõen kell kiosztani a téglasorokat. Ebben a hézagban a legfelsõ téglasort
a födémhez, tetõtérben a fogófákhoz, az ezekre merõleges válaszfalak esetén pedig külön
kiváltó gerendákhoz kell kiékelni. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületû
habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8-16 mm között
változhat, átlagosan 12 mm.

PPoorrootthheerrmm  vváállaasszzffaallttééggllaa  bbeeééppííttééssee

A válaszfal csak méretezett válaszfal alapra, illetve szilárd, megfelelõ teherbírású födémre
építhetõ. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell kiegyenlíteni.
A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes fugákban vezetett, 2,8 mm átmérõjû lágyvas
huzalokkal kell merevíteni és  egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz Hilti-szalaggal
csatlakoztatni, bekötni. Válaszfaltégla alkalmazásánál az eresztékek irányát nem kell
soronként váltogatni. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz
egyenletes, sík felület álljon rendelkezésre.

lágy huzal

14 Kõmûves F Ü Z E T E K

FFaallaazzááss  PPoorrootthheerrmm  3300  HHaannggggááttllóó  ttééggllaa  bbeeééppííttééssee

A téglákat kötésben kell falazni. Fokozottan kell ügyelni a falazási munka minõségére,
a habarcshézagok egyenletes teljes kitöltésére. A habarcsrétegek vastagsága 8-10 mm
közötti legyen. A függõleges hézagokat is teljesen ki kell tölteni habarccsal.

A falsarkoknál és az egyéb falcsatlakozásoknál az eresztéknek mindig kifelé kell mutatnia,
és az eresztékek iránya téglasoronként változik. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni,
hogy a vakoláshoz egyenletes, sík felület álljon rendelkezésre.
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17Kõmûves F Ü Z E T E K

AA  PPoorrootthheerrmm  ffööddéémm  bbeeééppííttééssee

GGeerreennddáákk  sszzáállllííttáássaa,,  ttáárroolláássaa

A gerendákat deformálódásuk megakadályozása érdekében élükre állítva kell szállítani.

Jármûvön a gerendát vízszintes felületen, vagy ha arra nincs mód, legalább 2 méterenként
szilárdan alátámasztva kell elhelyezni, illetve szállítani. A szélsõ alátámasztások
a gerendavégektõl mérve a gerendahossz 1/5-ének megfelelõ távolságra kerüljenek.
A rakományt elmozdulás ellen hossz- és keresztirányban rögzíteni kell, meg kell
akadályozni a gerenda meggörbülését, kilengését, áthajlását.
Az építési helyen a gerendákat szilárd alapzatot képezõ sík területen, puhafa alátétfákon
kell tárolni. Az alátétfákat a legalsó gerendasor alá és a sorok közé kell elhelyezni
a szállításnál leírt módon: egymástól legfeljebb 2 m-re, a gerendavégektõl a hosszúság
1/5-nyi távolságában.

AA  ggeerreennddáákk  aallááttáámmaasszzttáássaa  ééss  ttúúlleemmeellééssee

A gerendák építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetõk. 

16 Kõmûves F Ü Z E T E K

SSzzaakkiippaarrii  mmuunnkkáákk

Az épületgépészeti vezetékek hornyait horonymaróval, az áttöréseket fúróval vagy
lyukfûrésszel lehet kialakítani. A hornyok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy azok ne
veszélyeztessék a fal szilárdságát.
Lakáselválasztó falban épületgépészeti vezetékeket nem szabad elhelyezni. A falba
süllyesztett elektromos szerelvények, dobozok lerontják a fal hangszigetelõ képességét.
Válaszfalaknál a kétoldali hornyokat nem szabad azonos keresztmetszetben kimarni. 
A hornyok szélessége nem lehet nagyobb, mint a falvastagság.  
A függõleges hornyok mélysége 12 cm vastag válaszfalban legfeljebb 5 cm, 10 cm vastag
válaszfalban legfeljebb 4,5 cm lehet, de a horony nem érhet el a merevítõ huzalig.
Egyéb hornyok mélysége legfeljebb 3,0 cm lehet. 
Az egymással szemben elhelyezkedõ pontszerû bemarásokat - pl. dugaszolóaljzatok,
kapcsolók, elosztódobozok - egymástól legalább a falvastagság méretével el kell tolni.
A hornyok, bemarások, áttörések kialakításánál fokozott gondot kell arra fordítani arra,
hogy a merevítõ huzalokat el ne vágják.

PPoorrootthheerrmm  3388  PPiinncceettééggllaa  bbeeééppííttééssee

Térszín alatti épületszintet (pince, alagsor) határoló falszerkezetek abban az esetben
építhetõk Porotherm 38 Pincetéglákból, ha az épületszint védelmére vízhatlan
talajvíznyomás, illetve talajnedvesség elleni szigetelést terveznek és készítenek. Az épület
üzemeltetése során a térszín alatti helyiségekben a relatív páratartalom még üzemzavar
esetén sem emelkedhet tartósan 65 % fölé.
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19Kõmûves F Ü Z E T E K

AA  ggeerreennddáákk  mméérreettrree  sszzaabbáássaa

Ha a 25 cm-es méretrendtõl eltérõ hosszúságú gerendára van szükség, a gerenda
mindkét végébõl gyémánt vagy korund vágótárcsával („flex”) le lehet vágni 10 cm-t.
Erre azért van mód, mert az ilyen berendezéssel történõ vágás az acélbetétek tapadó
kapcsolatát nem befolyásolja.
Erõtani ellenõrzõ számítás alapján 10 cm-nél nagyobb darabokat is le lehet vágni
a gerendákból. A számításnál figyelembe kell venni a gyári kengyelkiosztást.
Tilos a gerenda véséssel történõ vágása, mivel már kis roncsolás esetén is
nagymértékben csökken az acélbetétek és a beton közötti feszítõerõ-átadás. Az elõbbiek
miatt a legkisebb mértékben sem szabad a gerendát vésni.

AA  ggeerreennddáákk  eellhheellyyeezzééssee

A gerendák felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni.
A födémgerendáknak legalább 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra. 

(Ajánlott beépítés elõtt egy szigetelõanyag-csíkot fektetni a falegyenre, hogy a beton a
tégla üregeibe ne folyjon be.)

18 Kõmûves F Ü Z E T E K

Az alátámasztó állványzatot még a gerendák elhelyezése elõtt el kell készíteni: 3,5 m-es
falköz-méretig egy helyen, 3,5 és 5,25 méter közötti falköz-méretig két helyen, ennél
nagyobb fesztávolság esetén három helyen kell alátámasztani a gerendákat.
Az alátámasztásokat annak figyelembevételével kell kialakítani, hogy a gerendákat
a falköz-méret (fesztáv) 1/300 részével túl kell emelni. 

Az alátámasztásokat csak a födém teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani.
Ha az alátámasztó állvány födémre kerül, akkor a födémet az alátámasztások alatt alá kell
dúcolni. Feltöltésre, illetve fagyott talajra állványzat nem állítható.

Faanyagú állvány esetén a szelement és az oszlopokat fekvõ helyzetben erõsítik össze,
majd palló alátétre állítják. A palló a székállás oszlopainak súlyát osztja el az alatta levõ
tömör talajra, vagy szilárd födémre. A székállás oszlopait átlóirányban felszegezett
deszkákkal merevítik egymáshoz, a szelemen hossztengelyére merõlegesen pedig
mindkét irányban kitámasztják elbillenés ellen a székállást. Az elõírt túlemelést az oszlopok
alatti ékpár segítségével állítják be.

komuves fuzetek 2005.qxd  2005/3/21  18:49  Page 20



21Kõmûves F Ü Z E T E K

AA  ggeerreennddaa  bbeekkööttõõvvaassaaiinnaakk  eellhheellyyeezzééssee

A gerendákat az erre a célra szolgáló pótvasakkal kell bekötni a koszorúba. A bekötõ
vasakat az összes kengyel felhajlítása után a gerendák mindkét végén, a gerendák felsõ
övében, a kengyelekbe fûzve kell vezetni.

A bekötõvasak átmérõje 4,0 m-es fesztávig    8 mm, ennél nagyobb fesztáv esetén
legalább   10 mm. A bekötõvasak hossza a fal belsõ síkjától számítva 4,80 m-es fesztávig
legalább 80 cm, e felett legalább a támaszköz 1/6-a. 

KKiieeggéésszzííttõõ  aaccééllbbeettéétteekk  eellhheellyyeezzééssee,,  aa  bbeettoonnaaccééll--sszzeerreellééss  eelllleennõõrrzzééssee
Betonozás elõtt a statikus terv szerinti kiváltó, elosztó és pótvasakat el kell helyezni,
és helyzetüket ellenõrizni kell. A felbeton középvonalában hegesztett háló vagy
keresztvasalás elhelyezését ajánljuk. Hegesztett háló alkalmazása esetén legalább egy
keresztszálnak a koszorúba kell kerülnie és a hálót át kell vezetni a harántfalak felett.

A hegesztett háló C 15H minõségû legyen    4,2 mm,    5,0 mm vagy    6,0 mm átmérõvel
és maximum 25 cm-es lyukbõséggel. Keresztvasalásként alkalmazható     6,0 mm átmérõjû,
B 38.24 minõségû acélbetét is. Ezekbõl méterenként 4 darabot kell elhelyezni. A vasakat
át kell vezetni a harántfalak felett, és végeiket be kell horgonyozni a koszorúba.
A betonacél-szerelést betonozás elõtt, ellenõrzés céljából be kell mutatni az építés
helyszíni felelõs mûszaki vezetõnek.

20 Kõmûves F Ü Z E T E K

AA  bbéélléésstteesstteekk  eellhheellyyeezzééssee

A tartók végénél egy-egy béléstest elhelyezésével állítható be az elõírt gerendatávolság.

A béléstesteket a gerendák hossztengelyére merõleges sorokban haladva kell elhelyezni.
Nem szabad a gerendák hossztengelyével párhuzamosan haladva elhelyezni
a béléstesteket, mert akkor a gerendák átmenetileg féloldalas terhelést kapnának, ami
nem megengedhetõ.
A béléstesteken járni csak az erre a célra elhelyezett pallókon szabad.

AA  kkeennggyyeelleekk  ffeellhhaajjllííttáássaa

A kengyeleket úgy kell felhajlítani, hogy felsõ végük a felbeton felsõ síkja alatt 2 cm-re
legyen. A kengyelek végleges helyzetükben a gerenda mindkét végén a teherhordó falak
irányába hajlanak, a vízszintes síkkal kb. 45°-os szöget zárnak be. A kengyelek többszöri
fel- és lehajlítása tilos!
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23Kõmûves F Ü Z E T E K

AA  ttéérrddffaallii  kkoosszzoorrúúkk  kkéésszzííttééssee

A térdfali koszorú kialakítása megfelelõ vastagságú U zsaluelemeknek a falegyenre
hagyományos falazó munkával történõ elhelyezésével kezdõdik.

A koszorú külsõ térrel érintkezõ kéregelemének belsõ síkjára hõtecnikai számítás alapján
meghatározott vastagságú hõszigetelést kell helyezni.  Ez a megoldás akkor javasolt, ha
a zsaluelem szélessége megegyezik a falvastagsággal. Lehetõség van azonban
a megfelelõ szilárdságú és felületkialakítású hõszigetelés elhelyezésére a kéregelem külsõ
oldalán is, amely elõnyös a hõszigetelés felületfolytonosságának kialakítása szempont-
jából. Ilyen megoldás esetén azonban megszûnik a vakoláshoz ideális alapot biztosító
kerámiafelület egységessége.
Befejezõ munkálatként a terv szerint szerelt koszorúvasalás elhelyezése után a koszorút ki
kell betonozni.

AA  mmeerreevvííttõõ  ppiilllléérreekk  kkéésszzííttééssee
Tetõtéri térdfalak erõsítõ pilléreinek elkészítésénél a szellõzõcsatornához hasonlóan
függõleges elhelyezésre van szükség. A kialakuló függõleges „csatorna” alkotja a pillér
bennmaradó zsaluzatát. 

A térdfal építésénél ügyelni kell a zsaluelemek - kötési szabályoknak megfelelõ -
falazására, hogy a merevítõ pillérek és a falazat együttdolgozása biztosított legyen. 
A feles eltoláskor egy olyan pillérkeresztmetszet jön létre, amely minden második sorban
kiszélesedik. Ebbe a csatornába kell elhelyezni a hõszigetelést a külsõ térrel érintkezõ
felületek mentén, valamint a terhelés alapján egyedileg megtervezett vasalást, amelyet az
alsó, illetve a térdfalon végigfutó felsõ koszorúba kell csatlakoztatni. Végül a betonozás
következik, egyszerre legfeljebb 3 soronként.

22 Kõmûves F Ü Z E T E K

BBeettoonnoozzááss
Betonozás elõtt az összeszerelt födémet alaposan be kell nedvesíteni. A törmelékeket, laza
részeket el kell távolítani. A betonozás C 16-16/kk minõségû, azaz legfeljebb 16 mm-es
szemcseátmérõjû adalékanyaggal, kissé képlékeny konzisztenciájú, plasztikus, de nem
folyós állagú friss betonnal készüljön. A kivitelezés során nagy gondot kell fordítani
a helyszíni felbeton minõségére és megfelelõ bedolgozására! 

Korrózióveszélyes vegyszereket tartalmazó beton-adalékanyagot nem szabad használni.
A gerendák, a koszorú és a felbeton betonozása egyszerre készüljön. A teljes beton-
mennyiséget lehetõleg egy munkaütemben kell bedolgozni. Amennyiben erre nincs mód,
a felelõs mûszaki vezetõ utasításai szerint kell kiképezni a munkahézagokat.
A betont felhordás után tömöríteni kell és a felületét úgy kell lesimítani, hogy a felbeton
vastagsága a fesztávolság közepén a statikai tervben elõírttal megegyezzen.

AA  bbeettoonn  uuttóókkeezzeellééssee,,  aazz  aallááttáámmaasszzttááss  eellttáávvoollííttáássaa
A betont a gyors kiszáradás ellen lefedéssel, nedvesítéssel védeni kell. A gerendák építés
közbeni alátámasztásai csak a helyszíni beton teljes megszilárdulása után távolíthatók el.
Ez a szerkezethez elõírt C 16-16/kk betonminõség és legalább +12 °C hõmérséklet esetén
28 nap.

komuves fuzetek 2005.qxd  2005/3/21  18:49  Page 24



SSzzaakkiippaarrii  mmuunnkkáákk

Az áthidalókat megvésni, illetve azokba rögzítõ elemeket beépíteni (fúrni, belõni) nem
szabad.
A nyílászárók rögzítése az áthidalók közötti habarcsrétegbe, az áthidalók közé elhelyezett
lécekbe, az áthidalók közötti kibetonozásba vagy a kibetonozásban elhelyezett
facsomagokba történhet.
Az áthidaló felülete kerámia, így a Porotherm rendszer részeként alkalmazva a fallal
összefüggõ kerámiafelületet képez. A kerámiaelemek felületének kialakítása vakoláshoz
ideális felületet biztosít.

PPoorrootthheerrmm  AA--1100  áátthhiiddaallóókk  bbeeééppííttééssee

A Porotherm A-10 nyílásáthidalók 10 cm-es szélességükkel illeszkednek a Porotherm
építési rendszer 10, 20 és 30 cm vastagságú falazataihoz. Az áthidaló alkalmazható
10 cm-es válaszfalakban és 20 illetve 30 cm vastag teherhordó falakban. 

AAzz  áátthhiiddaallóókk  aallááttáámmaasszzttáássaa
RRáábbeettoonnoozzáássssaall  kkéésszzüüllõõ  áátthhiiddaallóókk

Az áthidalók építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetõk. Az alátámasztó
állványzatot még az áthidalók elhelyezése elõtt kell elkészíteni. 2,0 m-es nyílásméretig
középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani, 2,0 m-nél nagyobb nyílás esetén két
alátámasztás szükséges a fesztávolság harmadaiban. Ha az áthidalás koncentrált terhet
kap, a koncentrált teher alatt is alá kell azt támasztani, az elõzõekben megadott alátá-
masztásokon kívül. 

Az alátámasztásokat csak az áthidaló feletti rábetonozás és a koszorú teljes megszilár-
dulása után szabad eltávolítani!

Az alátámasztó állványzat teherbírását és szakszerû kialakítását arra jogosult szakem-
bernek (pl. felelõs mûszaki vezetõ) ellenõríznie kell. 

RRááffaallaazzáássssaall  kkéésszzüüllõõ  áátthhiiddaallóókk

A ráfalazással készülõ áthidalókat építés közben nem kell alátámasztani, arra azonban
vigyázni kell, hogy a terv szerinti falazat súlyán kívül a kivitelezés közben semmilyen egyéb
terhelés ne érje az áthidalókat (ne támaszkodjanak - lépjenek rá, stb.).

AAzz  áátthhiiddaallóókk  mméérreettrree  sszzaabbáássaa

Ha a 25 cm-es méretrendtõl eltérõ hosszúságú áthidalóra van szükség, az áthidaló
gyémánt vagy korund vágótárcsával, flex-szel darabolható. Erre azért van mód, mert az
ilyen berendezéssel történõ vágás az acélbetétek tapadó kapcsolatát nem befolyásolja. 

Tilos az áthidaló véséssel történõ vágása, mivel már kis roncsolás esetén is nagymértékben
csökken az acélbetétek és a beton közötti feszítõerõ-átadás. Az elõbbiek miatt legkisebb
mértékben sem szabad az áthidalót vésni. 

25Kõmûves F Ü Z E T E K

PPoorrootthheerrmm  AA--1122--eess  áátthhiiddaallóókk  bbeeééppííttééssee
AAzz  áátthhiiddaallóókk  aallááttáámmaasszzttáássaa

A Porotherm A-12-es áthidalók építés közben alátámasztás nélkül nem terhelhetôk.
Az alátámasztó állványzatot még az áthidalók elhelyezése elõtt el kell készíteni. Az áthi-
dalókat 2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell alátámasztani, 2,0 m-nél nagyobb
nyílás esetén két alátámasztás szükséges. Ha az áthidaló valahol koncentrált terhet kap,
ezen a helyen (is) alá kell támasztani.
A Porotherm áthidaló alátámasztásának kialakítása

Különös gondot kell arra fordítani, hogy a közvetlenül az áthidalók alá kerülõ gerendacsonk
az egymás mellé helyezett áthidalókat teljes szélességükben aláfogja, megtámassza. 
Az alátámasztásokat csak az áthidaló feletti ráfalazás vagy rábetonozás, és a koszorú
teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani.
Az alátámasztó állványzat teherbírását és szakszerû kialakítását arra jogosult
szakembernek (pl. felelõs mûszaki vezetõ) ellenõriznie kell.

AAzz  áátthhiiddaallóókk  eellhheellyyeezzééssee

A falazatot úgy kell kialakítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá egész Porotherm
tégla kerüljön.
Az áthidalók felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. Az egymás
mellé helyezett áthidalók közötti függõleges hézagokat is gondosan ki kell tölteni
cementhabarccsal. Az áthidalók felfekvése a teherhordó falakra legalább 12 cm legyen.

AAzz  áátthhiiddaallóókk  nnyyoommootttt  öövvéénneekk  kkiiaallaakkííttáássaa

A nyomott öv kialakítható kisméretû tömör téglákból készített ráfalazással, vagy
rábetonozással.
Ráfalazáskor az áthidaló feletti falszakaszt különös gondossággal, szabályosan kötésben
(vagyis nem egyenes boltövként) kell falazni. A falazáshoz cementhabarcsot kell használni,
és ügyelni kell mind a vízszintes, mind a függõleges hézagok teljes habarcskitöltésére.
A rábetonozás vagy ráfalazás elõtt a törmelékeket, laza részeket el kell távolítani az
áthidalók  felsõ felületérõl és azt be kell nedvesíteni azért, hogy az áthidalók elõregyártott
alsó része („húzott öve”) és a helyszínen készülõ felsõ része („nyomott öve”) között
megfelelõ kapcsolat, együttdolgozás alakulhasson ki. Az építés közbeni alátámasztások
csak a nyomott öv és a koszorú teljes megszilárdulása után távolíthatók el.

24 Kõmûves F Ü Z E T E K
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27Kõmûves F Ü Z E T E K

AAzz  SS  EElleemmmmaaggaass  áátthhiiddaallóókk  eellhheellyyeezzééssee

Az áthidalókat beépítéskor nem kell alátámasztani.
A falazatot úgy kell kialakítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá egész Porotherm
tégla kerüljön.  Eltérõ falközû nyílások kiváltása esetén fokozottan ügyelni kell a különbözõ
méretû felfekvési hosszakra, amely a fesztáv függvényében változik. Az áthidalók
felfekvését cementhabarcs réteggel kell kiegyenlíteni.
Beépítéskor az áthidalókat kidõlés ellen kötözõhuzallal kell rögzíteni.

BBeeééppííttééssii  mmeettsszzeetteekk

AAzz  áátthhiiddaallóókk  eellhheellyyeezzééssee

Az áthidalóknak legalább 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a falra. Az áthidalók
felfekvését habarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. Több áthidaló beépítése esetén az
egymás mellé helyezett áthidalók közötti függõleges hézagokat is gondosan ki kell tölteni
habarccsal. 

Rábetonozással készülõ áthidalók nyomott övének kialakítása. 
A rábetonozás elõtt a törmelékeket, laza részeket el kell távolítani az áthidaló tetejérõl, és
be kell nedvesíteni azért, hogy az elõre gyártott húzott öv és a helyszínen készülõ nyomott
öv között megfelelõ kapcsolat alakuljon ki. 

Az építés közbeni alátámasztások csak a nyomott öv és a koszorú teljes megszilárdulása
után távolíthatók el!

RRááffaallaazzááss

Az áthidalóra kerülõ - a táblázatban megadott - téglasoroknak nincsen tartószerkezeti
szerepük. A válaszfaltéglákat illetve falazóelemeket saját építéstechnológiájuknak
megfelelõen kell elhelyezni. 

26 Kõmûves F Ü Z E T E K
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29Kõmûves F Ü Z E T E K

SSzzüükkssééggeess  sszzaakkiippaarrii  ggééppeekk

Kézi téglavágó fûrész

Falhoronymarógép

Vizes téglavágógép

Fúró, vésõkalapács

28 Kõmûves F Ü Z E T E K

SSzzaakkiippaarrii  mmuunnkkáákk

Az áthidalók dübelezhetõk, azokba rögzítõ elemek fúrása és belövése megengedett
30 mm mélységig, azonban vigyázni kell arra, nehogy a hosszvasak sérüljenek.  A kerámia
kéregelem véshetõ is, bár az esetleges roncsolódás miatt ez a munkafolyamat nem
javasolt.
A nyílászárók rögzítõ pántjait az áthidalók közötti habarcshézagba vagy facsomagba kell
rögzíteni. Az áthidaló felülete kerámia, magassága megegyezik a Porotherm rendszer
falazóblokkjainak magasságával, így mind a habarcshézag, mind a vázkerámia
anyagfolytonosságát tekintve a fallal összefüggõ, vakoláshoz ideális felületet képez.
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Segítségére leszünk a házához szükséges anyagmennyiség meghatározásában.
Érdeklõdjön információs vonalunkon.

Információs telefonszámunkon kollégáink készséggel segítenek az anyag
illetve beszerzési hely kiválasztásánál, valamint esetleges szakmai problémák
megválaszolásánál. Elõzetes idõpontegyeztetés alapján lehetõség van
személyes konzultációra is.

Porotherm termékeinket fóliázott egységrakatokban, raklapra csomagolva
szolgáljuk ki.

Szerzõdött kereskedõpartnereink további szolgáltatásokkal állnak
rendelkezésükre.

Építési szakembereknek részletes alkalmazási és tervezési útmutatót küldünk
termékeinkrõl.

Téglaszaklapunk segítségével folyamatosan tájékoztatjuk a szakembereket
az aktualitásokról.

Födémrendszerünk beépítéséhez szükséges alátámasztó rendszer legtöbb
kereskedõpartnerünknél bérelhetõ.

Kivitelezõ partnereink számára asztali vízhûtéses téglavágógép lízingelési
lehetõséget biztosítunk, melyrõl érdeklõdjenek a Wienerberger Téglaipari Rt-nél.

Szolgáltatásaink
•

•

•

•

•

•

•

•

A kiadványban leírt szabályok és iránymutatások, általános szerkezeti
csomópontok nem helyettesítik a konkrét épület megvalósításához szükséges
kellõ részletességû mûszaki terveket és az azok alapján felmerülõ egyedi
tervezési és kivitelezése megoldásokat, illetve nem mentesítenek a kivitelezõ
épületre vonatkozó felelõssége alól.
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