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Előfeszített téglaszerkezetek 
angol szakirodalom alapján  

Bevezetés 

Az építésben a téglaszerkezeteket már 4000 éve használják. E hosszú történelmi múlt alatt a 

tartószerkezeti mérnökök körében általánosan elfogadott ténnyé vált, hogy ez a szerkezet elavult, 

különösen az újonnan kifejlesztett vasbeton vagy szerkezeti acél mellett. Nem meglepő tehát, hogy a 

téglaszerkezeteket ritkán alkalmazzák az építészetben teherhordó elemekként, a kis léptékű épületek 

teherhordó falain kívül.  A valóságban azonban a tégla ennél sokkal több mindenre alkalmas, és lehet 

reális opció a különböző teherhordó szerkezetek konstruálásakor.  

A téglaszerkezetek nagy ellenállással bírnak nyomásra, viszont relatíve nagyon gyengék húzásra. Így 

az olyan szerkezetek esetén, ahol jellemzően fellép húzás is, önmagában nem lehet beépíteni. Jó 

megoldás azonban, ha vasalt szerkezetet vagy előfeszítést alkalmazunk.  

Az előfeszítés több szempontból is előnyösebb, mint a szerkezet vasalása. Egy vasalt téglaszerkezet 

esetében csak a semleges tengely feletti rész fog aktívan dolgozni a fellépő nyomatékok ellen, ezzel 

szemben az előfeszített téglaszerkezet esetében az egész keresztmetszet dolgozik.  

 
1. ábra: Egy előfeszített szerkezetben az egész keresztmetszet aktívan dolgozik a fellépő nyomatékok ellen 

[Showing a section of beam subjected to bending moment M – Az M hajlítónyomatéknak kitett gerendaszakasz bemutatása; Cross-

section of prestressed beam – Az előfeszített gerenda keresztmetszete; Stress due to prestress – Az előfeszítés következtében 

kialakuló feszültség; Stress distribution due to moment M – Feszültségeloszlás az M hajlítonyomaték következtében; Combined stress 

– A kombinált feszültség] (1) 

A megfelelő mértékű előfeszítés esetén a téglaszerkezet berepedése és a lehajlása csökkenthető, 

vagy akár teljesen elkerülhető. Jelen esetben a cél egy olyan téglagerenda konstruálása, melyben 

egyáltalán nem alakul ki a szerkezet húzás miatti berepedése.  

Az általam betervezett szerkezet külföldön ismert és használt rendszer, de Magyarországon 

tudomásunk szerint még nem alkalmazták. Az előfeszített téglaszerkezet tervezésére vonatkozó 

szabályokat tartalmazza az EUROCODE 6, FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE SZABVÁNY. Az általam 

tervezett épület megfelelő lenne a szerkezet első alkalmazására Magyarországon, mivel a 7,50 m-es 

fesztávolság elég nagy, hogy egy ilyen megoldásra már szükség legyen, azonban nem túl nagy ahhoz, 

hogy nagyon kockázatossá váljon a szerkezet kivitelezése.  

Az előfeszítés módszerei 

A téglaszerkezetek előfeszítésére a betonszerkezeknél használt módszerekhez hasonló eljárásokat 

alkalmaznak. A téglaszerkezet falazásakor kihagynak egy üreget, és ebben helyezik el a feszítéshez 

használt huzalokat. Gerenda esetén ez a keresztmetszet alsó részében található.  
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2. ábra: Jellemző feszített téglagerenda keresztmetszet 

Előfeszített szerkezet 
A huzalok feszítése a kívánt értékre külső rögzítések között történik. A huzalt a rögzítésekből lassan 

engedik ki, amikor a téglaszerkezet és a kihagyott üregbe öntött beton is elérte a megfelelő szilárdságot. 

Ezalatt a huzalokban fellépő erők átadódnak a betonnak, majd a téglaszerkezetnek.  

A kész szerkezetet ezután építik be az épületbe.  

Utófeszített szerkezet 
A huzalok megfeszítése azután történik, hogy a téglaszerkezet már elérte a megfelelő szilárdságot. 

A feszítőhuzal egyik végét le kell horgonyozni − erre alkalmas lehet falak esetében a vasbeton 

alapgerenda, gerendák esetében a vasbeton koszorú. A vasbeton szerkezetet méretezni kell erre a 

teherre is. A téglaszerkezet másik végére szintén egy vasbeton elem kerül, aminek a közepén lévő 

lyukban vezetik át a feszítőhuzalt. A huzal megfeszítése során keletkező erőket egy fémlemez osztja 

szét a vasbeton elemre, ami pedig továbbadja a téglaszerkezetnek.  

 
3. ábra: Utófeszített téglaszerkezet keresztmetszete 

[specified torque – meghatározott nyomaték; nut and endplate – anyacsavar és véglemez; post tensioned rod threaded at top and 

anchored at base - utófeszített rúd, felül menetes és alul lehorgonyzott; diaphragm wall – diafragma fal; anchorage into foundation – 

lehorgonyzás az alapozáshoz] (2) 
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A szerkezet számítása 

Kísérleti jelleggel elkészítettem a számításokat egy előfeszített téglagerendához 7,50 m fesztáv 

esetén. A méretezés során azt vettem figyelembe, hogy a gerendának 50 év múlva is állékonynak és 

tartószerkezeti szempontból teherbírásra alkalmasnak kell maradnia.  

Az előfeszítéskor alkalmazott feszítőerő csökkeni fog azonnali és hosszútávú feszültségveszteségek 

miatt is. Az azonnali feszültségveszteségeket a feszítőhuzalok esetleges megcsúszása okozza, amikor a 

feszítőerő átadódik a téglaszerkezetre. A hosszútávú feszültségveszteségeket okozhatja a 

feszítőhuzalok relaxációja, a kúszás, a zsugorodás és a téglaszerkezet nedvességtartalom-változása 

miatti mozgás. Ezek miatt a jelenségek miatt a feszítés számításakor a huzaloknak nem a teljes feszítési 

kapacitását vesszük figyelembe (1700 N/mm2), hanem egy csökkentett mennyiséget, ami 50 év múlva is 

biztosan meglesz még (900 N/mm2).  

A szerkezet számítása során a legfontosabb az, hogy az előfeszítést úgy alkalmazzuk, hogy semmilyen 

terhelés esetén ne léphessen fel húzás a gerenda keresztmetszetében. Ehhez a vasbetonnál is szokásos 

módszert alkalmazza a szakirodalom, vagyis a tégla maximális fajlagos megnyúlása 0,0035 lehet.  

 
4. ábra: Előfeszített téglagerendában fellépő fajlagos megnyúlás a tönkremenetelkor 

[At failure – Tönkremenetelkor; Prestress – Előfeszítés; b – a téglagerenda szélessége; d – a téglagerenda aktív magassága 

tönkremenetelkor; εm – a tégla eredő fajlagos megnyúlása; εma – a tégla fajlagos megnyúlása a terhek következtében;  

εme – a tégla fajlagos megnyúlása az előfeszítés következtében] (1) 

A számítások alapján az ehhez a határállapothoz tartozó nyomaték 468,03 kNm, ennél nagyobb 

nyomatéki igénybevétel esetén a tégla bereped. A tervezett tetőszerkezet önsúlya, a téglagerenda 

önsúlya és a maximális hóteher figyelembevételével a maximális nyomatéki igénybevétel 139,01 kNm, 

a szerkezetben tehát nem fog repedés kialakulni.  

A gerenda lehajlását szintén a vasbetonhoz hasonló módszerrel számolja a szakirodalom. A vasbeton 

első feszültségi állapotához tartozó módszert alkalmazzuk, mivel ez az az eset, ahol a szerkezet 

repedésmentes. A gerenda lehajlásának számításakor az előfeszítést úgy kell figyelembe venni, hogy az 

megemeli a szerkezetet. A kialakuló lehajlás így lényegesen kisebb lesz, mintha a gerenda nem lenne 

előfeszítve.  

A rövidtávon kialakuló lehajlás az előfeszítés figyelembevétele nélkül 15,61 mm, azzal együtt azonban 

csak 0,82 mm. A megengedett lehajlás 25 mm, így a szerkezet megfelel.  

A téglagerendában fellépő kúszás miatt hosszútávon a lehajlás mértéke nő. Ezt is figyelme véve a 

lehajlás 1,23 mm-re adódik, a szerkezet tehát ekkor is megfelel.  

Összegzés 

A számítások során igazoltuk, hogy a szerkezet elvileg megfelel gerendaként az adott fesztáv 

áthidalására. Természetesen a kivitelezéskor még felmerülnek konstrukciós kérdések, ám ezek egy 

előfeszítésre szakosodott kivitelezőcég segítségével megoldható problémák. A diplomaterv keretén 

belül ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk.  
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