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1. Adatszolgáltatás

1.1. Megbízó

Kisvárda Város Önkormányzat, 4600 Kisvárda Szent László utca 7-11.

1.2. Megbízás tárgya

A megbízó a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási ké-
relemhez kapcsolódóan 3 db sekély viz¶ (átlagos mélység 1 m) csónakázótó feletti fa szerkezet¶
emelt rámpa engedélyes terveinek elkészítésére kérte fel a tervez®t az ??. ábra alapján.

1.1. ábra. Helyszín a három rámpa helyzetének megjelölésével.

1.3. Geodéziai adatok

A helyszínr®l korlátozott geodéziai adatok álltak rendelkezésre. A tó vízszintje szabályoz-
ható, maximális értéke 96.5 mBf. A talajszint a parton 97 mBf, de felszínrendezésre kerül
sor az építményeknél, így a rámpák parti támaszaitól egy-egy önálló er®játékú, a rámpákkal
megegyez® szerkezet¶ és vonalvezetés¶ kéttámaszú felvezet® rámpa készül.
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1. FEJEZET. ADATSZOLGÁLTATÁS 2

1.4. Geotechnikai adatok

A helyszínen el®zetes talajmechanikai vizsgálat nem készült. A környez® építkezések alapján
valószín¶síthet®, hogy az altalaj iszapos homok, a teherbíró réteg a felszín alatt 4 m-re talál-
ható. Ennek �gyelembevételével az alapozás tervezése jelent®s becsléseket tartalmaz, melyhez
megfelel® szerkezeti rendszert választottunk (mikro acél talajcsavar raszteres elhelyezkedéssel),
és el®írjuk a kivitelezés során a cölöpök támaszonkénti próbaterhelését, azok minimális lehajtási
mélységét (4 m) és a lehajtási nyomaték folyamatos kontrolljával minden egyes cölöp teherbí-
rásának helyszíni igazolását (30 kN), mely a tervez®vel egyeztetve a helyszíni adatok alapján
módosíthatók.



2. Tervezett szerkezet

A 3 db rámpa azonos szerkezeti kialakítással, hasonló geometriával készül a kisvárdai csó-
nakázó tó felett. A középs® nyílásmagasság a maximális vízszint (96,5 mBf) felett 2 m. A
korlátok közti járható szélesség 2,5 m, melyet kizárólag gyalogos forgalom vesz igénybe. Teljes
szélessége 4,8 m. A f®bb tengely irányú méreteket a ??., ??. és ??. táblázatok tartalmazzák.
Ezen felül a szerkezett®l elkülönül®, közös alapozású 3,275 m hosszúságú kéttámaszú felveze-
t® rámpák biztosítják a pontos geodéziai felmérés hiányából és az építési pontatlanségokból
származó bizonytalanságok kiküszöbölését a kivitelezéskor.

Nyílás száma 1 2 3 4
Szabad nyílás 13,80 m 15,10 m 15,10 m 13,80 m

Elméleti támaszköz 15,20 m 16,90 m 16,90 m 15,20 m

2.1. táblázat. 1. jel¶ rámpa

Nyílás száma 1 2 3
Szabad nyílás 13,80 m 15,10 m 13,80 m

Elméleti támaszköz 15,20 m 16,90 m 15,20 m

2.2. táblázat. 2. jel¶ rámpa

Nyílás száma 1 2 3
Szabad nyílás 12,45 m 15,1 m 12,45 m

Elméleti támaszköz 13,85 m 16,9 m 13,85 m

2.3. táblázat. 3. jel¶ rámpa

2.1. Teher

A rámpa terheit az MSZ EN 1991-2 gyalogoshidakra vonatkozó értékekkel vettük �gyelembe.

2.2. Felszerkezet

A felszerkezet C40-es min®ség¶ vörösfeny® f¶részelt faáruból készül. Az elemeket mérnöki
kapcsolatokkal: M16.6.8-as M12.6.8-as illetve M10.6.8-as átmen® csavarokkal alakítjuk ki a
megfelel® (legalább 3d átmér®j¶ és 0,3d vastagságú) alátétekkel.
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2.2.1. F®tartó

A f® tartószerkezet egy hagyományos többtámaszúsított Howe-tartó folytatólagos osztott
szelvény¶ alsó és fels® övekkel (2 db 100 mm x 200 mm téglalap keresztmetszet). A csapos
beköt® kapcsolat teherbírásának növelése végett osztott szelvény¶ dominánsan nyomott ferde
rácsrudak 3 db, a szintén osztott szelvény¶ húzott oszlopok 2 db 40 mm x 200 mm téglalap
keresztmetszet¶ elemb®l állnak. A nyomott rácsrudak egyedi kihajlási hosszát csökkentend® és
a vetemedéses torzulásokat elkerülend®, a szelvényeket középen 2 db 40 mm x 200 mm x 200
mmm-es kitölt®elemmel kapcsoljuk egymáshoz 2 db átmen® csavarral. Az oszlopok esetében ez
nem szükséges.

A rácsirány mez®középen, a legkisebb igénybevétel helyén vált d®lést. E fels® csomópontban
a 3 db rácsrúdból irányonként 1 db illetve 2 db indul, melyek alsó bekötésénél kitölt®elemet
kell alkalmazni.

2.2.2. Kapcsolatok

• A rudak az övekbe bekötésenként 2 db M16.6.8-as átmen® csavarral kapcsolódnak.

• A folytatólagos övek maximális hossza 10 m, így ezek egymáshoz kapcsolódását a legkisebb
igénybevétel¶ helyeken rejtett, bels® 200 mm x 200 mm x 800 mm hevederrel, átmen®
csavarokkal oldjuk meg. Ezeken a helyeken törik a tartó függ®leges értelm¶ vonalvezetése
a kezdeti terheletlen túlemelt alak biztosításához.

• A felszerkezet az alépítményhez mindkét részre er®sített rozsdamentes acél sarukkal érint-
kezik, melyek a tengely irányú szabad elmozdulást biztosítják a súrlódási er® csökkenté-
sével. Tengelyirányú elmozdulást gátló sarok rámpánként egy-egy közbens® támasznál
találhatók. A saruk mérete keresztirányban úgy van kialakítva, hogy a fa nedvességtar-
talmának változására bekövetkez® térfogatváltozás ne feszítse egymásnak az elemeket.

2.2.3. Kiegészít® elemek

A korlát és a fels® öv burkolata borovi feny®b®l készül, a járófelület megfelel® kopásállóságú
keményfából, melyeket eltolva kell a kereszttartókhoz rögzíteni.

2.3. Alépítmény

2.3.1. Talajcsavarok

Az alapozás acél talajcsavarokkal készül. Csak olyan talajcsavar alkalmazható, amelynek a
tervezési élettartam során tartóssága biztosított különös tekintettel a környezet agresszivitására
és a víz folyamatos jelenlétére. A helyszínen el®zetes talajmechanikai vizsgálat nem készült. A
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környez® építkezések alapján valószín¶síthet®, hogy az altalaj iszapos homok, a teherbíró réteg
a felszín alatt 4 m-re található. A kivitelezés során a csavarok támaszonkénti próbaterhelését el
kell végezni. A minimális lehajtási mélység 4 m és a lehajtási nyomaték folyamatos kontrolljával
minden egyes talajcsavar teherbírásának helyszíni igazolását el kell végezni minimálisan 30 kN
függ®leges er®re. Ezen értékek a tervez®vel egyeztetve a helyszíni adatok alapján módosíthatók.
3 db típus fordul el®.

A0 A legegyszer¶bb a kéttámaszú felvezet® rámpa alapozása szárazföldön 2 db talajcsavarral
és egy 200 mm x 200 mm keresztmetszet¶ elosztó gerendával.

A A parti támasz f®tartónként 2 x 2 db talajcsavarból áll, melyet 200 mm x 200 mm ke-
resztmetszet¶ kett®s rovással kialakított gerendarács fog össze.

B A legkomplikáltabb közbens® támasz 6 x 3 db talajcsavarból áll, melyet 200 mm x 200
mm keresztmetszet¶ elemekb®l kett®s rovással kialakított gerendarács dolgoztat együtt.
A kivitelezés során a 6 sor 3 db cölöpének egy egyenesre kell esnie olyan mérett¶réssel,hogy
a 200 mm vastagságú gerendáról ne lógjon ki a talajcsavar fogadófeje (kb. 5 cm max.
eltérés). A f®tartókról átadódó er® szétosztását egy 190 cm magasságú csapolt kialakítású
200 mm x 200 mm keresztmetszet¶ gerendákból álló szerkezet biztosítja.

A talajcsavarok fogadófeje végleges állapotban a maximális vízszint felett legalább 150 mm-re
kerüljön.

2.4. Anyagvédelem

A fa szerkezetet a szokásos intézkedéseken (gombamentesítés, stb.) túl a vízközeli szabad
térben kialakuló körülményeknek megfelel®en vegyi felületkezeléssel kell ellátni.

A szerkezet forgalommal érintkez® részei (járófelület, korlátok, fels® öv burkolata) kopás,
roncsolódás esetén a tartószerkezet megbontása nélkül cserélhet®k. A fels® öv fa burkolata és
a szerkezet közt 2 cm vastag jól szell®z® légrés tartandó a távtartók eltolt kialakításával.

A szerkezeti elrendezés alaprajzi vázlatát a ??. ábra mutatja.

2.1. ábra. Alaprajzi részlet a kiváltások megjelölésével.

• A kiváltás S235JR minõségû acélból készült melegen hengerelt gerendákkal történik a
két falsík eredeti meszésvonalában hierarchikusan egymásra terhelve.

• Felül (kékkel jelzett) 2500 mm szabad nyílást áthidaló, 2 darab, feltámaszkodási hosszal
együtt 3500 mm hosszúságú emphIPE240 jelû, darabonként 107 kg tömegû gerenda tá-
maszkodik a (pirossal jelzett) 2500 mm szabad nyílást áthidaló, 4 darab, feltámaszkodási
hosszal együt 3300 mm hosszúságú IPE270 jelû, darabonként 119 kg tömegû gerendára.
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• A felsõ gerenda az alsóhoz helyszíni hegesztéssel rögzítendõ.

• A párhuzamosan futó gerendák alsó övét 0,5 méterenkét 3 cm szélességû hevederek-

kel egymáshoz kell hegeszteni a helyszínen, vagy ugyanilyen kiosztásban a gerincen fúrt
lyukakban menetes szárral, csavarozott kapcsolattal össze kell fogni.

• A gerendák a falon 400 mm-t támaszkodnak fel egy-egy 10 mm vastagságú acél teher-
elosztó lemezen.



3. Munka- és t¶zvédelmi el®írások

Az érvényben lév® munkavédelmi és baleset-megel®zési, t¶zvédelmi el®írásokat szigorúan be
kell tartani. A betartandó munkavédelmi el®írásokat a dolgozókkal ismertetni kell. A kivitele-
zést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, megfelel® szakképzettséggel rendelkez®
dolgozókkal. Az épít® vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és bal-
esetelhárítási el®írásokat betartani köteles. A létesítésének t¶zvédelmi vonatkozásai nincsenek.
Az alkalmazott m¶szaki megoldások eleget tesznek a t¶zvédelmi követelmények kielégítésére
vonatkozó rendelkezéseknek.
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4. Felhasznált szabványok

A tervezés során alkalmazott fõbb szabványok:

• MSZ EN 1990, Eurocode 0: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

• MSZ EN 1991-1-1, Eurocode 1: A tartószerkezeteket érõ hatások, 1. rész

• MSZ EN 1991-2, Eurocode 1: A tartószerkezeteket érõ hatások, 2. rész: Hidak forgalmi
terhei

• MSZ EN 1993-1-1, Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

• MSZ EN 1995-1-1, Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Általános szabályok

• MSZ EN 1995-2, Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése, 2. rész: Hidak

• MSZ EN 338, Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok

• MSZ EN 14081-1, Faszerkezetek, Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszet¶
szerkezeti fa, 1. rész: Általános követelmények
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5. Tervjegyzék

Rajzszám Lap Rev Cím Méret Kiadva Megjegyzés
S01 1 0 Fa rámpák tervei A0 2018.01.31 -
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6. Mellékletek
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