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1.

Műszaki leírás célja

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) az országban
már több helyen működő alsó és felső küszöbértékű veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében, országos
kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai
és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó – MoLaRi) rendszert
telepített.
A

KEHOP-1.6.0/15-2016-00009-es

azonosító

számmal

rendelkező

Iparbiztonsági

távmérőhálózat

továbbfejlesztése tárgyú Uniós projekt részeként további üzemek és lakosok kerülnek bevonásra ebbe a
védelmi rendszerbe. A projekt célja különböző veszélyes, vegyi ipari üzemek védelmi rendszerbe történő
bevonása, lakossági riasztó-tájékoztató rendszer általi szolgáltatások kibővítése további lakosokra,
magasabb szintű radiológiai távmérő hálózat kiépítése, a reagálási folyamatokat optimalizáló rendszer
kialakítása.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága Budapest XX. ker. területén épületre
telepített polgári védelmi sziréna végpontot tervez létesíteni. A létesítés célja a veszélyes vegyi ipari
üzemek területén kívül lakossági riasztó-tájékoztató végpont hatékonyságának növelése.
A fentiek figyelembe vételével jelen műszaki leírás célja, hogy


az ingatlan tulajdonosa megismerje a betelepülés tárgyát, az ingatlanra telepítendő eszközt



a kivitelező számára előírják a szükséges munkafolyamatokat, és támpontot nyújtson a megrendelő
és az üzemeltető számára az átvételi eljárás során.
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2.

Építési tevékenység alapinformációi

Az építtető adatai:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 49.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Tel.: +36-1-469-4146
Fax.: +36-1-469-4147

A tervezett építési tevékenység helye:

Az.:

1204 BUDAPEST, Ady Endre utca 98. – Ady Endre Általános Iskola (HRSZ: 171190/11)

X-114

A tervezett építési tevékenység megnevezése:
A fenti címen MoLaRi lakossági riasztó és tájékoztató végpont elhelyezése.

3.

Műszaki leírás
3.1.

Általános előírások

A kivitelezés során a lapostetős épület tető szigetelésének megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani. Éles
szerszámokat járdalapra vagy gumilapra szabad csak elhelyezni. A sziréna szerkezetét magaslati pontra kell
elhelyezni, hogy a víz összefolyását elkerüljük. A tetőszigetelés megfúrására semmilyen körülmények között
nem engedélyezett.
A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi, Környezetvédelmi, Tűzvédelmi
Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait.

3.2.

Tervezett tartószerkezet

1204 BUDAPEST, Ady Endre utca 98. – Ady Endre Általános Iskola (HRSZ: 171190/11) alatt lévő épület lapos
tetejére tervezett MoLaRi lakossági riasztó és tájékoztató végpont (lásd 7. fejezet) az alábbi elemekből áll:
szirénatartó

szerkezet,

hangsugárzó,

antenna,

technikai

szekrények,

berendezések,

kábelezés,

villámvédelem. A tartószerkezet a 2009. február 12.-én készült, TARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ a
MoLaRi hálózat lapostetőre telepített végpontjainak kiviteli tervéhez, tervezője PSTP Tervezőiroda Bt.
Hajnal Norbert ü.v., alapján készül.
A szirénatartó szerkezet egy háromlábú betonlap-ellensúlyos típus acélszerkezet. A csőszelvény felső részén
kap helyet a polgárvédelmi szirénák hangsugárzói, és az adatátvitelért felelős antenna. A kitámasztó
4
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rácsrúd alatt a központi csövön kap helyet a sziréna szekrény, elektromos szekrény és opcionálisan a
mérőóra.
A tartószerkezetet, kiegészítő elemeket és berendezéseket a típustervek, kiviteli tervek és egyéb előírások
alapján az épület üzembentartójával egyeztetett módon kell telepíteni. A tűzi horganyzott szirénatartó
oszlopot az épület villámvédelmi rendszerébe kell szakszerűen bekötni. A berendezések villamos ellátása az
üzemeltetővel egyeztetett módon kerül bekötésre. A kábelvezetés betongúlákon halad. A tartószerkezetet
a típusterv alapján megfelelő számú betonsúlyokkal együtt telepítik. Az épület meglévő szigetelését
védendő legalább 1cm vastag gumilemez kerül az acélkaloda alá. A gumilemez alá geotextília elhelyezése
javasolt.

3.3.

Anyagminőség, felületvédelem

Az acél tartószerkezetek anyagának minősége:235 JRG2 (MSZ EN 10027-1:2006)
Az acélszerkezet bilincsei és finombeállító csavarjai, anyái, alátétjei korrózióálló acélból készülnek,
anyagminőségük: X8Cr13 (MSZ 4360:1987)
Az összekötő csavarok előírt minősége: 8.8
M12 felett tűzihorganyzott kivitelben (horganyréteg min. vast. 50  (ISO 1461 E oszt.);
M12 és M12 alattA2-70 minőség, rozsdamentes acél
Varratminőség az MSZ EN ISO 5817:2008 szerint:
sarokvarrat: a=0,7V „D” kategória (V= legkisebb lemezvastagság)
kétoldali sarokvarrat : 2a=V „D” kategória (V=legkisebb lemezvastagság)
tompavarrat: „C” kategória a=V (V=legkisebb lemezvastagság)
A nem korrózióálló acélszerkezetek tűzihorganyzott kivitelben készülnek, a bevonat vastagsága 120
mikrométer, felületkezelésnél az MSZ EN ISO 1461:2009 előírásai betartandók.

3.4.

Energiaellátás

A sziréna végpont tápellátása egy fázisú 1 x 230V 50 Hz.
Érintésvédelem: TN-CS (nullázás)
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3.5.

Teljesítmény igény

Fogyasztói csoport:

Teljesítmény igény

Sziréna elektronika

0,345 kVA

Végponti vezérlő elektronika

0,230 kVA

Szerviz célú dugalj:

0,425 kVA

Teljesítményigény:

1 kVA

Mért átlagfogyasztás éves átlaga:

256 kWh/év

Teljesítmény igény minden napszakban: 1 kVA, 1 x 230V 50 Hz
Az elkövetkező 5 évben többlet energiaigény nem várható.

3.6.

Erősáramú elosztó szekrény felépítése

A létesítmény energiaellátásának biztosítására erősáramú elosztószekrényt szükséges létesíteni. Az
erősáramú elosztószekrényben szükséges megvalósítani egy alternatív áramellátási lehetőséget. Attól
függően, hogy az energiaellátást honnan kívánjuk biztosítani, beépítésre kerül egy három állású kapcsoló
-

1 állás: megtáplálás az energiaszolgáltató hálózat felől

-

0 állás: kikapcsolt állapot

-

2 állás: aggregát felőli megtáplálás

A szerelőlap tartalmaz:


1 db EATON T3-3-8212/IVS típusú kézi átkapcsolót, mely a betáplálás módját változtatja meg.



1 db 1xC6A típusú kismegszakítót, az RPSD 600 sziréna részére, mely a fázisvezetőt szakítja meg;



1 db 1xC6A típusú kismegszakítót, a végponti vezérlő részére, mely a fázisvezetőt szakítja meg;



1 db 1xC6A típusú kismegszakítót, az általános célú foglalat részére, mely a fázisvezetőt szakítja
meg;

A szerelőlap rögzítő sínjére szerelendő a 1 db túlfeszültség-védelmi szerv is. A túlfeszültség-védelmi szerv
típusa az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózati engedélyes által elfogadott típusú lehet, úgymint OBO Bettermann V20C
vagy MC-50B típusú.
Az állomás áramkörét a kismegszakítók távozó részére kell bekötni.
A túlfeszültség-védelmi eszköz elé, az erősáramú szekrénybe be kell építeni egy 63 A névleges áramú előtét
biztosítót, amely független zárlati árammegszakító képessége minimum 50 kA.
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3.7.

Villamos hálózatra kapcsolás előírásai

Tekintettel arra, hogy az áramszolgáltatói méretlen hálózatra kapcsolás aránytalanul nagy
költségráfordítással lenne megvalósítható, ezért az áramételezés az ingatlan mért hálózatáról
valósítható meg.
A villamos rákötési pont az emeleti folyosón található kiselosztóban található. A kiselosztó mellé
sorolva telepítendő egy új elosztódoboz, benne a szükséges installációs készülékekkel, C6A
kismegszakító, életvédelmi relé (lehet kombinált megszakítóval együtt) és almérő óra.
Az villamosenergia-ellátás módja méréssel történő vételezés. A mérést 1 fázisú mérővel kell
megvalósítani!

Villamos rákötési pont, kábel nyomvonal

3.7.1.

Csatlakoztatásának előírásai

A sziréna 3 x 2,5 m2 kettős szigetelésű kábellel köthető be. Kültéren időjárásálló védőcsőben, beltéren
meglévő kábelcsatornában, annak hiányában új kábelcsatornában vezethető. Az installációs elemeket
időjárásálló „MoLaRi sziréna” felirattal kell ellátni.
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3.8.

Villámvédelem

A sziréna tartószerkezet felszerelésével az épületen egy új felfogó jelenik meg. A sziréna új felfogóját
multikapcsokkal és 8-as horganyzott köracéllal be kell kötni az épület meglévő levezető rendszerébe az s
védőtávolságok figyelembevétele mellett.

3.9.

Túlfeszültség védelem

A túlfeszültség-védelmi szerv típusa az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózati engedélyes által elfogadott típusú lehet,
úgymint OBO Bettermann V20C vagy MC-50B típusú.

4.

Munkavédelem

A tervdokumentáció az érvényben lévő, a munkavédelemmel foglalkozó rendeletek és előírások figyelembe
vételével készült. A tervezésnél alapul vettük, hogy a kivitelezést megfelelő szakmai ismerettel és saját, az
érvényben lévő munkavédelmi előírásokat kielégítő munkavédelmi szabályzattal rendelkező vállalkozó
végzi. A kivitelező szabályzata rögzíti a feltételezhető veszélyforrásokat, a dolgozókkal kapcsolatos
szakképesítési igényeket, egészségi alkalmassági követelményeket, valamint a szállító-, rakodó gépek,
járművek használatával kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket.
Betartandó törvények, rendeletek és szabványok összesítése:
- munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII számú törvény
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
- MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonság követelményei
- MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai
követelményei
- MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások
biztonságtechnikai követelményei
- MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei
- MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei
- MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai
követelményei
- MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei
- MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények
- MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai
követelmények
8
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- MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei
Munkavédelmi és egészségvédelmi szempontok:
- A kivitelezési tevékenységgel csak az a munkavállaló bízható meg, aki megfelelő élettani adottságokkal
rendelkezik, 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás, továbbá előzetes és időszakos orvosi vizsgálatai a
feladat elvégzésére alkalmas, és rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, jártassággal, továbbá a helyileg szükséges munkavédelmi-,
tűzvédelmi oktatást megkapta.
- A helyszínre érkező minden új dolgozót, vagy új munkafázisban kezdő dolgozót bizonylatoltan ki kell
oktatni.
- Munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős műszaki vezető jelenlétében történhet.
A kivitelezést csak a valamennyi részletterven szereplő műszaki megoldás áttekintése után, a
teljes műszaki tervdokumentáció ismeretében szabad elkezdeni.
- A tervező állásfoglalását kell kérni, ha a kivitelezés során a tervezéskor előre nem látott akadály merülne
föl, vagy a kivitelező valamilyen okból a tervektől el akar térni. A tervező állásfoglalását az építési naplóban
rögzíteni kell.
- A szerkezet építése, a szerkezeti elemek beemelése fokozottan veszélyes tevékenység, ezért a
munkát csak felkészült, a magasban történő munkavégzésre alkalmas, kellően betanított dolgozóval szabad
végeztetni.
- A munkavégzés ideje alatt az adott munkanemre előírt védőfelszerelések használata kötelező.
- A munkahelyen a sugárzás, zaj- és rezgésterhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket.
Amennyiben ez nem biztosítható, az előírt védőeszközöket biztosítani kell.
- A szükséges gépi berendezéseket munkakezdés előtt előírás szerint ellenőrizni kell.
- Az építési tevékenység által veszélyeztetett terület határát, azt a veszélyzónát, ahol az esetlegesen leeső
tárgyak az ott-tartózkodókat veszélyeztetik, el kell keríteni, s ennek okát táblán fel kell tüntetni, illetve a
belépést, az ott tartózkodást meg kell akadályozni.
- A kivitelezési területen - a kivitelezési munka idején - csak védősisakban szabad tartózkodni.
- A munkavégzés helyszínén biztosítani kell a pihenőidőkre a melegedés, serülések esetére az
elsősegélynyújtás lehetőséget, valamint az esetlegesen balesetet szenvedett vagy hírtelen rosszul lett
munkavállaló orvosi kezelésre történő elszállításának lehetőségét.
- A munkairányító elsődleges feladatául a biztonságos munkakörülmények megtartását kell meghatározni
és kötelességévé kell tenni, hogy egymásra veszélyt jelenthető munkavégzések egy időben történő végzését
megakadályozza.
- Dohányozni kizárólag csak az erre kijelölt helyen szabad.
- A munkaterületről munka közben a munkahelyi vezető engedélye nélkül eltávozni szigorúan
9
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tilos.
- A kivitelezés során szükségessé váló elektromos vezetékek, szerelvények-, berendezések elhelyezése,
illetve a meglevők szükségszerű áthelyezése során gondoskodni kell, hogy azok a környezetükbe tartozók
részére többletkockázatot vagy érintési veszélyt átmenetileg se jelentsenek. Az ideiglenes jelleg csak
megoldási-, elhelyezési szempontból térhet el, a biztonság nem csökkenhet.
- Bármilyen elektromos szerelést csak ilyen tevékenységre jogosult, e feladattal megbízott dolgozó
közvetlen művezetéssel végezhet.
- Felfüggesztett teher által veszélyeztetett területen személyek nem tartózkodhatnak.
- Az emelő berendezés-, emelőszerkezet használata vagy kézi emelés, a munkahelyi anyagmozgatás s egyéb
kivitelezési tevékenység végrehajtása során különös figyelmet kell fordítani az elektromos berendezések
mechanikai ártalom elleni védelmére, illetve az áramütési veszély kizárására.

5.

Tűzvédelem

Jelen tervdokumentáció alapján készülő szerkezeteket a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján kerültek
kialakításra.
Az építmény megközelíthetősége:
A tervezett végpont megközelítése szilárd burkolatú úton biztosított.
A tervezett végpont épületen helyezkedik el.
Oltóvíz-ellátás: A tervezett építés az ingatlan oltóvízellátását nem befolyásolja.
Tűzveszélyességi osztályba sorolás: „Alacsony kockázati”, NAK osztály
Tűzállósági fokozat: II. tűzállóságú
Tűzállósági határérték: 30perc
Tűzszakaszok: A tervezett a végpont új tűzszakaszt nem tartalmaz. Tűzjelzés, tűzoltás: A tervezett végpont
tűzjelzőt és automatikus oltóberendezést nem tartalmaz.

6.

Hulladékgazdálkodás

Az építkezés során keletkező hulladékok a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti
csoportosításban a következők:
16 01 18 réz: A rádiótechnikai és elektromos szerelési munkák során a kábelvégek kialakításánál keletkező
minimális mennyiség (~1kg). A keletkezett mennyiséget a kivitelező színesfém hulladék átvevő helyre
szállítja.
16 01 19 műanyag: A rádiótechnikai és elektromos szerelési munkák során keletkező minimális mennyiség
(~1kg). A keletkezett mennyiséget a kivitelező kommunális hulladéklerakóba szállítja.
10
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20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is: Az építés során keletkező
kommunális hulladék mennyisége ~10kg. A keletkezett mennyiség gyűjtéséről és elszállításáról a kivitelező
gondoskodik.

Az építési hulladékok nem érik el a megadott küszöbértéket.
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7.

Fotódokumentáció

Áttekintő térkép a tervezett sziréna helyével:

Áttekintő térkép [eközmű ortofotó 2018]:
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Telepítési helyszín madártávlat, tervezett létesítmény elhelyezése a tetőn:

Helyszínen készült fotó a telepítés helyéről:
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Tervezett tartószerkezet látványterve:

14

v1.1 2021.05.

8.

Mellékletek


TARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ a MoLaRi hálózat lapostetőre telepített végpontjainak kiviteli
tervéhez, tervezője PSTP Tervezőiroda Bt. Hajnal Norbert ü.v.,

15
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9.

Tervezői nyilatkozat

Alulírott Barabás Péter (MMK: 13-14470) a tárgyi létesítmény felelős tervezője
 a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében,
 a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá
 a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági
Követelményei Szabályzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjában előírt kötelezettségek alapján
az alábbi Nyilatkozatot teszem:
A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a
tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti
szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.
A terv megfelel a Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi Szabályzatai előírásainak, az
érvényben, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.
Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési
szempontból megfelelő biztonságúak.
A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok, valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ
munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt:
1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzat.
8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat
kiadásáról.
Budapest, 2021. május 11.

Tervező neve:

Barabás Péter villamosmérnök

Címe:

2040 Budaörs, Széchenyi utca 26.

Jogosultság száma:

13-14470
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TARTÓSZERKEZETI MŐSZAKI LEÍRÁS
Az építmény szerkezeti leírása
A lakossági riasztórendszer lapostetıs telepítéső végpontjának fıbb elemei, fentrıl
lefele
- villámvédelmi szívócsúcs
- antennatartó rúd, rajta rögzített antenna
- tölcséres hangsugárzók, 2db
- közdarab, a hangsugárzók távolságának biztosítására
- tölcséres hangsugárzók, 2db
- acél szerkezető csıoszlop
- acél szerkezető ferde kitámasztók
- acél szerkezető vízszintes lábak
- acél kalodába fogott betonlap lesúlyozás
- acél szekrénytartó állvány
A villámvédelmi szívócsúcs 500mm hosszúságú, a szerkezet legmagasabb pontján
helyezkedik el. Rögzítése az antennatartó rúdhoz hegesztéssel történik.
A CANOPY rendszerő antennákhoz az antennatartó rúd D60/3 csıszelvénybıl
készül, hossza rádiótechnikai igények szerint 2000mm ill. 500mm. Ehhez kerül
rögzítésre a riasztó távvezérléséhez szükséges antenna, opcionálisan reflektor,
illetve AP körülhevederezett szorítókötéssel.
A YAGI rendszerő antennákhoz az antennatartó rúd hossza 500mm lehet. A rúd
alján D165-5 kör alakú talp kerül kialakításra, 3mm sarokvarrattal rögzítve.
A tölcséres hangsugárzók antennatartóhoz, egymáshoz, valamint a közdarabhoz
való rögzítése 4-4db M10x50-8.8 csavarral, alátéttel és anyával történik. A
hangsugárzók kör ill. irányított sugárzásúként helyezhetık el.
A közdarab D76/3 csıszelvénybıl készül, hossza 450mm, mindkét végén D140-5
kör alakú talplemezzel, 3mm sarokvarrattal rögzítve. Csak RPS tip. szirénákhoz
szükséges.
A csıoszlop D60/3 csıszelvénybıl készül, felsı végén D165-5 kör alakú
talplemezzel, alsó végén a D400-5 talplemezzel. A talplemezek 3mm sarokvarrattal
rögzítve készülnek. A három vízszintes lábhoz 3x2db M12x70-8.8 csavarral,
alátéttel, anyával kell rögzíteni a D400-5 talpat.
A ferde kitámasztók 40x40x4 zártszelvénybıl készülnek, hosszuk 2000mm. A
csıoszlopra hegesztett kiálló fülekhez M10x80-8.8 csavarokkal, alátétekkel,
anyákkal vannak rögzítve.
A 3db vízszintes láb 40x40x4 zártszelvénybıl, valamint szögacél fejbıl készül, T
alakú kialakítással, hosszuk 1500mm. A lábak a csıoszlop D400-5mm
talplemezébe 2db M12x70-8.8 csavarral, alátéttel, anyával valamint a ferde
MoLaRi lapostetıs telepítés - tartószerkezeti dokumentáció
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kitámasztók a lábakhoz 1-1db M12x70-8.8 csavarral, alátéttel, anyával vannak
bekötve.
A lesúlyozás acél kalodába fogott 2-2db 60x40x10 betonlapokkal készül. A
lábanként 2db kalodázott 60x40x10 betonlap súlya kb. 110kg. Alatta a tetırétegek
mechanikus károsodásának védelme érdekében 1cm vtg. rugalmas gumiszınyeget
kell elhelyezni, a kaloda méreteit meghaladó méretben. A vízszintes lábak a kaloda
tetejére ülnek fel és a kaloda kiálló fülein átfőzött 3db M12x240-8.8 csavarokkal,
alátétekkel, anyákkal vannak rögzítve. A rögzítı csavaranyákat mechanikus
védelemmel kell ellátni a lecsavarodás megakadályozásának biztosítása végett.
Az acélszerkezetek, csavarok, menetes szárak tőzi-horganyzott felületképzéssel
készülnek.
Minden esetben szükséges a Tervezıi helyszíni szemle, az épület megismerése
végett. Szemrevételezéssel nem megismerhetı, sehol nem megbontott, nem látható
tetı-födémszerkezet esetében, indokolt esetben Tervezı tetıfeltárást írhat elı.

A kiviteli tervet minden esetben Tervezınek adaptálni kell, a helyszíni viszonyoknak
megfelelıen.

A számítás az alábbi érvényben lévı MSZ szabványok szerint készült:
15001
Alapozások tervezésének általános elıírásai
15002-1
Építmények alapozásának erıtani tervezése
15002-2
Földnyomások meghatározása
15020
Építmények teherhordó szerkezetei erıtani tervezésének általános
elıírásai
15021-1
Építmények teherhordó szerkezeteinek erıtani tervezése
Magasépítési szerkezetek terhei
15021-2
Építmények teherhordó szerkezeteinek erıtani tervezése
Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei
15024-1
Építmények acélszerkezeteinek erıtani tervezése - Általános elıírások
15024-3
Építmények acélszerkezeteinek erıtani tervezése – Méretezési eljárások
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Statikai számítás
Szerkezetre ható szélnyomás
Torlónyomás: w = 0,7(H/10)0,32 = 0,8 kN/m2
Dinamikus hatások miatt 10%-al növelve veszem figyelembe, így w’= 0,88 kN/m2
A szél biztonsági tényezıje:

γw=1,2

Szerkezeti elemek alaki tényezıje, valamint felületei
Antenna
Hangsugárzók
Acélszerkezet

c= 1,2
c=2,0
c= 1,6

A=0,03 m2
A=4x 0,1 m2
A=0,15 m2

Billentı hatások
Billentı nyomaték meghatározása az oszlop fıirányára
Mb = 1,2 × 0,88 kN/m2 × (3,40m × 0,03 m2 × 1,2 + 4×0,1m2×2×2,50m +
0,15m2×1,6×1,00m) = 2,49 kNm
Gépi számításnál egy koncentrált erıt vettem figyelembe, a fenti szerkezetekre ható
szélnyomások eredıjét.
Rw=1,2 × 0,88 kN/m2 × (0,03 m2 × 1,2 + 4×0,1m2×2+ 0,15m2×1,6) = 1,14 kN
Az erıt 2,6m magasságban helyeztem a szerkezetre, a csıoszlop tetejétıl 60cm
magasságig elhelyezett merev testre.
Stabilizáló hatások
Önsúlyok:
acélszerkezet:
beton talpak:

70kg
110kg

0,8×Mg <?> Mb
Stabilizáló erıket 0,8 biztonsági csökkentı szorzóval veszem figyelembe, míg a
billentı nyomatékok meghatározásánál 1,2 növelı biztonsági tényezıvel
számoltam.
Mstab = 0,8×(0,7kN×0,8m + 1,1kN×2,40m)= 2,56kNm > Mb=2,49kNm
A lesúlyozás megfelel!

……………………………

……………………………

Dósa József Richárd
okl. építımérnök
statikus tervezı

Hajnal Norbert
okl. építımérnök
statikus tervezı
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Végeselemes számítási eredmények
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Elmozdulási ábra 1.
emax=21mm < eH= L/100 = 26mm
Alakváltozásra megfelel
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FERCOM KFT.

H-1035 Budapest Pomázi út 15.

MoLaRi hálózat
Országos

LAPOSTETİRE TELEPÍTETT VÉGPONT
ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV
Hajnal Norbert
okl. építımérnök

Kiviteli terv - 2009.

M 1:25

L-1
verzió: A

Dósa József Richárd
okl. építımérnök

2009.02.12..
lapméret: A/3

MEGJEGYZÉSEK:
Az acélszerkezeteket tőzi-horganyzással kell a korrózió
ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetközi tőzi-horganyzásra
vonatkozó szabvány szerint.
A zárt-szelvényő szerkezetek karimáin vezetékátvezetı
furatok vannak, mely a horganyanyag be és kivezetésére is
szolgál.
A csatlakozó talplemezek oválfuratai miatt mind az RPS, és
mind az EPS tip. szirénákat tudja fogani, rögzítésük a
szirénák tartozékaként csomagolt csavarokkal, alátétekkel,
anyákkal történik.
Antennatartó két méretben készülhet, rádiótechnikai
szükségletek szerint.

ANYAGMINİSÉGEK:
Szerkezeti acél: S235 JR G2
Varratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000
Követelmény: "C" közepes
Szemrevételezéses ellenırzés és méretellenırzés az
összes varraton elvégzendı, az eredményt írásban
rögzíteni kell.
Varratméretek a terven nem jelölt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin

FERCOM KFT.

H-1035 Budapest Pomázi út 15.

MoLaRi hálózat
Országos

LAPOSTETİRE TELEPÍTETT VÉGPONT
ANTENNATARTÓK TERVE
Hajnal Norbert
okl. építımérnök

Kiviteli terv - 2009.
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L-2
verzió: A

Dósa József Richárd
okl. építımérnök

2009.02.12..
lapméret: A/4

MEGJEGYZÉSEK:
Az acélszerkezeteket tőzi-horganyzással kell a
korrózió ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetközi
tőzi-horganyzásra vonatkozó szabvány szerint.
A zárt-szelvényő szerkezetek karimáin
vezetékátvezetı furatok vannak, mely a horganyanyag
be és kivezetésére is szolgál.
A csatlakozó talplemezek oválfuratai miatt mind az
RPS, és mind az EPS tip. szirénákat tudja fogani,
rögzítésük a szirénák tartozékaként csomagolt
csavarokkal, alátétekkel, anyákkal történik.
Közdarab csak az RPS tip. szirénákhoz szükséges, az
EPS tip. szirénákhoz tartozékként szállítják.

ANYAGMINİSÉGEK:
Szerkezeti acél: S235 JR G2
Varratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000
Követelmény: "C" közepes
Szemrevételezéses ellenırzés és méretellenırzés az
összes varraton elvégzendı, az eredményt írásban
rögzíteni kell.
Varratméretek a terven nem jelölt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin
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LAPOSTETİRE TELEPÍTETT VÉGPONT
KÖZDARAB TERVE
Hajnal Norbert
okl. építımérnök
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verzió: A

Dósa József Richárd
okl. építımérnök

2009.02.12..
lapméret: A/4

MEGJEGYZÉSEK:
Az acélszerkezeteket tőzi-horganyzással kell a
korrózió ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetközi
tőzi-horganyzásra vonatkozó szabvány szerint.
A zárt-szelvényő szerkezetek karimáin
vezetékátvezetı furatok vannak, mely a horganyanyag
be és kivezetésére is szolgál.
A csatlakozó talplemezek oválfuratai miatt mind az
RPS, és mind az EPS tip. szirénákat tudja fogani,
rögzítésük a szirénák tartozékaként csomagolt
csavarokkal, alátétekkel, anyákkal történik.

ANYAGMINİSÉGEK:
Szerkezeti acél: S235 JR G2
Varratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000
Követelmény: "C" közepes
Szemrevételezéses ellenırzés és méretellenırzés az
összes varraton elvégzendı, az eredményt írásban
rögzíteni kell.
Varratméretek a terven nem jelölt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin
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LAPOSTETİRE TELEPÍTETT VÉGPONT
Hajnal Norbert
okl. építımérnök
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L-4
verzió: A

Dósa József Richárd
okl. építımérnök

2009.02.12..
lapméret: A/3

MEGJEGYZÉSEK:
Az acélszerkezeteket tőzi-horganyzással kell a
korrózió ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetközi
tőzi-horganyzásra vonatkozó szabvány szerint.
A kalodák alatti gumilap 1cm vtg. és a kaloda méreteit
meghaladó kell, hogy legyen.

ANYAGMINİSÉGEK:
Szerkezeti acél: S235 JR G2
Varratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000
Követelmény: "C" közepes
Szemrevételezéses ellenırzés és méretellenırzés az
összes varraton elvégzendı, az eredményt írásban
rögzíteni kell.
Varratméretek a terven nem jelölt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin
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LAPOSTETİRE TELEPÍTETT VÉGPONT
KALODA TERVE
Hajnal Norbert
okl. építımérnök
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verzió: A

Dósa József Richárd
okl. építımérnök

2009.02.12..
lapméret: A/4

