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1 Bevezetés
Földszintes és emeletes házak tetıszerkezeténél is gyakran felmerülı kérdés, miért építünk vasbeton
zárófödémet, amikor úgyis egy fatetı zárja az épületet. MiTek szeglemezes tetıszerkezet alkalmazásával
belsı letámasztás és vasbeton födém nélkül, egy ácsszerkezető tetınél jelentısen kevesebb faanyag
felhasználással lefedhetı az épület.
Tehát a szeglemezes szerkezet, mint korszerő mérnöki faszerkezet, különösen alkalmas családi és
társasházak tetıszerkezeteinek építésére.

2 MiTek szeglemezes faszerkezetek
A szeglemezes faszerkezet egy elıregyártott szerkezet, melynek tartóit erre specializálódott
gyárakban gyártják elı. Az elıregyártott tartókat a helyszínre szállítják, ahol megfelelı acél
kapcsolóelemek, bordásszegek és csavarok segítségével gyorsan elkészíthetı a tetıszerkezet.
A gyártást pontos tervezés elızi meg, mely során a tetıszerkezet minden eleme statikai számítás
során kerül kiválasztásra (faelemek, szeglemezes csomópontok stb…) A gyártás a gyártmánytervek
alapján történik.
A pontos, Eurocode alapján történı statikai számítás lehetıvé teszi, hogy a szerkezet minden
elemében megfeleljen a hatályos szabványoknak, azonban „feleslegesen” plussz anyag ne kerüljön
a szerkezetbe, így biztosítva annak gazdaságosságát.

Elınyök:
+ pontos tervezés √
+ gyors építés (1 családi ház tetı – 1 nap) √
+ korszerő gazdaságos szerkezet √

3 MiTek szeglemezes faszerkezetek gyártása
A faelembe két oldalt préseléssel bejuttatott acél szeglemezekbıl áll elı a sík szerkezetként
mőködı szeglemezes fatartó. A szeglemezes tartók főrészelt fából, jellemzıen pallókból készülnek.
A szeglemezek nevükbıl adódóan a vékony, 1,5-2 mm vastagságú acéllemez-bıl 900-ban
stancolással kihajtott szegekkel rendelkeznek. A szerkezet - a rácsos kialakítása miatt - mérnökileg
maximálisan optimalizált, emiatt kedvezı áron kínálják gyártóik.

Szeglemez préselése a tartóba

MiTek szeglemez
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4 Mediterrán típusú tetık, tetıtérbeépítés nélkül
Napjainkban közkedvelt építési forma a mediterrán típusú tetıszerkezet, melynek hajlásszöge
meglehetısen alacsony (25-270). Ennél a hajlásszögnél a tetı magassága nem éri el azt a
mértéket, hogy tetıteret lehessen kialakítani. A tetıtérben tároló helyiség kialakítható.
Ebben az esetben vasbeton zárófödém elhagyásával szeglemezes tetıszerkezet alkalmazásával
egy lépésben megépíthetı a födém és a tetıszerkezet. A szerkezet belsı alátámasztást nem
igényel, elég ha a külsı teherhordó falakra támaszkodik.
A héjalás hagyományos módon a tartók felsı övén történik, a hıszigetelés az alsó övek közé kerül.
Az alsó övek alá jellemzı módon két rtg. gipszkarton állmennyezet kerül.

Tetıszerkezet alaprajzi
elrendezése

További elınyök:
+ vasbeton födém elhagyható √

Általános metszet
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5 Magastetık tetıtérbeépítéssel
30 - 35º feletti tetı hajlásnál a hagyományos tetıszerkezetekhez hasonló fedélszék építhetı a
szeglemezes tartókból.
Nyeregtetı formánál a „Stúdió” fedélszék alkalmazható, melyet két fél darabban szállítanak az
építés területére, és a helyszínen toldják.
Manzárd tetı is könnyen kialakítható szeglemezes szerkezetbıl.
A fenti esetekben a tetıszerkezet épülhet vasbeton födémre, de a fafödémmel együtt is
kivitelezhetı.

Nyeregtetıs tetıtér beépítés

További elınyök:
+ tetıtér beépíthetı √
Manzárdtetıs tetıtér beépítés
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6 Napkollektorok és más tetıfelépítmények
Az energiatudatos felújításnak az épület hıszigetelése mellett gyakran része a napenergia
hasznosítása is. Ez a környezetbarát energiaforrás általában a használati melegvíz illetve főtıvíz
elıállítására hasznosul, de lehetséges vele áramtermelés is. Társasházak esetén a
napkollektorokat nagy mennyiségő melegvíz készítésére kell kalibrálni, ezért megtérülésük gyors.
A napkollektorok közvetlenül a tetıfedés fölött, a ferde tetısíkban a kedvezı tájolásnak megfelelıen
helyezhetık el, akár több m2-es elemekbıl. A szükséges csıáttörések már a tetıfedés készítésénél
beépíthetık a tetıfelületre.
Elmarad a lapostetınél szokásos külön acélváz, és a gépészeti berendezések is csapadéktól védett
térben helyezhetık el.

Napkollektor egy magastetın

További elınyök:
+ tetıfelépítmények elhelyezhetık √

Napkollektor és
a gépészeti
berendezések
elhelyezése a
MiTek - szeglemezes tetın

Szellızık és más csıáttörések problémamentesen is átvezethetık a MiTek szeglemezes tetıkön
és azok fedésén. Utólagosan épített kéménytestek is kivihetık a szabad légtérbe.
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7 MiTek Szeglemezes tetıszerkezet tervezése, tervek
A MiTek szeglemezes tetıszerkezetek gyártása mm pontosságú gyártmánytervek alapján történik.
A tervezés során az összes tartóról pontos statikai számítás készül, melyben mind a faanyag mind
a szeglemezes csomópontok méretezésre kerülnek. A statikai számítás az Eurocode ill. a annak
Magyar Nemzeti Melléklete alapján történik.

A tetıszerkezet szakszerő beépítésére vonatkozó kiviteli tervek letölthetık a www.igmh.hu
oldalunkról
A gyártmány terveknek tartalmaznia kell a következıket:

- Tetıszerkezet alaprajzi elrendezése

- Szabásterv

További elınyök:
+ pontos tervezés, statikai számítás
- gazdaságos kivitelezés √

- Szeglemezes csomóponti terv
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8 Megépült MiTek szeglemezes tetıszerkezetek

Családi ház tetıszerkezete

Tetıszerkezet 3D-s terve

Félnyereg tetı
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Fafödémmel egybeépített
tetıszerkezet

Manzárd tetı

Megépült tetıszerkezet
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