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A Schöck alkalmazástechnikai mérnökei szívesen adnak Önnek tanácsot és számításokkal, részletrajzokkal alátámasztott 
megoldási javaslatokat statikai, szerkezeti és épületfizikai kérdések esetén.

Műszaki tanácsadás
Csanaki András okl. építőmérnök
Mobil: +36 30 63 77 038
Tel.: +36 23 50 72 72
Fax: +36 23 50 72 62
andras.csanaki@schoeck.hu

Ajánlat kérés, értékesítés
Frei Anna
Mobil: +36 30 68 35 999
Tel.: +36 23 50 72 72
Fax: +36 23 50 72 62
anna.frei@schoeck.hu

Tervezés és tanácsadás

Kapcsolat
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5 Műszaki információ
 ▶ A mindenkori termékalkalmazáshoz tartozó műszaki információk csak összességben érvényesek, ezáltal csak hiánytalanul 

sokszorosíthatók. Amennyiben csupán szöveg- és képrészletek kerülnek közlésre, fennáll a veszélye annak, hogy ezzel hiányos, 
vagy akár hibás információk lesznek közölve. A továbbítás tehát csak és kizárólag a felhasználó ill. ügyintéző felelőssége! 

 ▶ Ez a műszaki információ kizárólag Magyarország területére érvényes és az országspecifikus engedélyeket és normákat tartja 
szem előtt.

 ▶ Amennyiben egy másik országban kerül beépítésre, akkor az adott országban érvényes műszaki információ a mérvadó.
 ▶ Minden esetben a mindenkori aktuális műszaki információt kell alkalmazni.
 ▶ A termékek jellemző épületfizikai értékei az Épületfizika c. fejezet Épületfizikai jellemzők címsora alatt találhatók.

5 Speciális szerkezetek - Betonacélok hajlítása
Néhány csatlakoztatási kialakítás a jelen műszaki tájékoztatóban bemutatott standard termékváltozatokkal nem kivitelezhető. 
Ebben az esetben műszaki irodánktól (elérhetőség ld. 3. oldal 3) kérhet ajánlatot egyedi konstrukciókra.

Figyelem: Ha a Schöck Isokorb®   betonacélokat a beépítés helyszínén meghajlítják vagy oda-vissza hajlítják, a vonatkozó 
feltételek betartása és felügyelete már a Schöck Bauteile GmbH hatáskörén kívül esik. Ezért ilyen esetekben cégünk további 
szavatosságot nem vállal.

5 Menetes szár megfelelő vágása
A menetes szár a beépítés helyszínén rövidebbre vágható azzal a feltétellel, hogy a beépítési oldal felőli homloklemez, az alátét 
és a csavaranyák szerelése után még 2 menet szabadon maradjon.

Utalási szimbólumok

4 Veszély jelzés
A sárga háromszög benne felkiáltójellel veszélyre figyelmeztet. Jelentése: amennyiben ezt figyelmen kívül hagyják, akkor ezzel az 
emberek testi épségét és életét veszélyeztetik!

5 Információ
A négyzet benne i betűvel fontos információt jelöl, melyet pl. a méretezésnél figyelembe kell venni.

3 Ellenőrző lista
A négyzet benne pipával az ellenőrző listát jelöli. Itt röviden összefoglaljuk a méretezés lényeges pontjait.

Utalások | Jelölések

Utalások
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Felhasználás Kialakítás típusa Schöck Isokorb® Típus

Szabadon kinyúló konzolos acélgerenda és vasbeton szerkezet csatlakozása

KS

KS Oldal 25

Alátámasztott acélgerenda és vasbeton szerkezet csatlakozása

QS

QS Oldal 61

Szabadon kinyúló fagerenda és vasbeton szerkezet csatlakozása

KSH

KSH Oldal 85

Alátámasztott fagerenda és vasbeton szerkezet csatlakozása

QSH

QSH Oldal 109

Típusjellemzők acél/vasbeton | Típusjellemzők fa/beton

Tartalom
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Felhasználás Kialakítás típusa Schöck Isokorb® Típus

Szabadon kinyúló acélszerkezetek

KST

KST Oldal 129

Alátámasztott acélszerkezetek (kétpontos alátámasztás)

KSTQ

KSTQ Oldal 129

Alátámasztott acélszerkezetek (négypontos alátámasztás)

KSTZ

KSTZ Oldal 129

Típusjellemzők acél/acél

Tartalom
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A Schöck Isokorb® KST méretező szoftver segítségével egyszerűen lehet méretezni az Isokorb elemmel elválasztott szerkezeti 
kialakításokat.
A Schöck Isokorb® méretező szoftver ingyenesen letölthető, de CD-ROM-on is megrendelhető. MS-Windows-ban MS-Framework 
3.5 programmal futtatható.

5 Szoftver
 ▶ A szoftver telepítéséhez adminisztrátor jogosultság szükséges.
 ▶ Windows 7 vagy újabb operációs rendszereknél frissítés során a szoftvert adminisztrátor jogosultsággal kell elindítani 

(kattintson a jobb egérgombbal a Schöck-ikonra, majd válassza az "Adminisztrátor jogosultsággal" lehetőséget.

Méretező szoftver

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Épület� zika

Acél/vasbeton

Fa/vasbeton

Acél/acél

Épületfizika
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1: Az erkélylemez csatlakozások hővezetése, a sötét színnel jelölt, hideg erkélyektől a világos színnel jelölt, meleg belső terek irányába.
Balra: nyílást áthidaló vasbeton födém termikus megszakítás nélkül. Jobbra: termikus megszakítás Schöck Isokorb® felhasználásával.
Ábra 

A hőhidak definíciója
A hőhidak olyan lokális helyek az épület külső hőszigetelő burkán, amelyeknél megnövekedett hőveszteség lép fel. A 
megnövekedett hőveszteség abból ered, hogy az építményrész a sík alaktól eltér („geometriai hőhíd“), vagy abból, hogy az 
érintett szerkezetrészben magasabb hővezetésű anyagok találhatók („anyagtól függő hőhíd“).

A nem szigetelt erkélycsatlakozás
A nem szigetelt erkélylemez csatlakozások esetében a geometrikus hőhíd (az erkélylemez hűtőbordahatása), valamint a 
tényleges anyagi hőhíd (rosszul hőszigetelő vasbetonlemez) együtthatása erőteljes hőelvonáshoz vezet. Ezáltal a nem szigetelt 
erkélylemez csatlakozások az épületköpeny legkritikusabb hőhídjaihoz tartoznak. Egy nem szigetelt erkély fokozott 
hőveszteséget és a felületi hőmérséklet jelentős csökkenését eredményezi. Ez jelentősen megnöveli a fűtőenergia költségét és 
fokozza a penészgombaképződés kockázatát a nem szigetelt erkélylemez csatlakozási területén.

Hatékony hőszigetelés Schöck Isokorb® elemmel
A Schöck Isokorb® a hőtechnikailag és statikailag optimalizált szerkezete által (minimalizált vasalási keresztmetszet, különösen jó 
hőszigetelő anyagok felhasználása) az erkélylemez csatlakozásoknál nagyon hatékony hőszigetelést tesz lehetővé.

Harmatponti hőmérséklet
A helyiség θτ harmatponti hőmérséklete az a hőmérséklet, melynél a helyiség levegőjében jelen lévő nedvességet a helyiség 
levegője már nem képes megtartani, és az vízcseppek formájában megjelenik a felületeken. A helyiség levegőjének relatív 
páratartalma ekkor 100 %.

A helyiség levegőjének azon légrétegei, melyek közvetlen kapcsolatban vannak a hidegebb épületelemek felületével, a kapcsolat 
miatt felveszik a hideg épületelem felületének hőmérsékletét. Ha a hőhíd minimum felületi hőmérséklete a harmatponti 
hőmérséklet alatt van, a levegő hőmérséklete közvetlenül ezen a helyen szintén a harmatponti hőmérséklet alatt lesz. Ennek 
következtében az adott légrétegben találathó nedvesség pára formájában megjelenik a hideg felületen: lecsapódik a pára.

A harmatponti hőmérséklet a helyiség levegőjének hőmérsékletétől és a helyiség levegőjének nedvességtartalmától függ. Minél 
magasabb a helyiség levegőjének nedvességtartalma és a helyiség levegőjének hőmérséklete, annál magasabb a harmatponti 
hőmérsékletet, azaz annál inkább lecsapódik a pára a hidegebb felületeken.

A helyiségek átlagos belső hőmérséklete átlagban kb. 20°C és kb. 50% a nedvességtartalom. Ekkor a harmatponti hőméréklset 
9,3 °C. A nedvesség által nagyobb terhelésnek kitett helyiségekben, mint pl. a fürdőszobában, a nedvességtartalom 60% vagy 
magasabb is lehet.  Ennek megfelelően magasabb a harmatponti hőmérséklet is, és fokozódik a páralecsapódás kockázata. A 
harnatponti hőmérséklet 60%-os levegőpáratartalom mellett már 12,0 °C.  Az alábbi ábrán a görbe meredeksége jól szemlélteti 
az érzékeny összefüggést a harmatponti hőrmérséklet és a helyiség levegőjének páratartalma között:  a levegő páratartalmának 
már kisebb emelkedése is a helyiséglevegő harmatponti hőmérsékletének jelentős emelkedéséhez vezet. Ennek következtében 
jelentősen megnő a páralecsapódás kockázata a hideg épületelemek felületén.

Hőhidak

Épületfizika
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A helyiség levegőjének relatív páratartalma (ϕ) %-ban
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2: A harmatponti hőmérséklet a helyiség levegője páratartalmának és 
hőmérsékletének függvényében
Ábra 

A helyiség levegőjének relatív páratartalma (ϕ) %-bann
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15,315,315,3 18 °C

20 °C

22 °C

12,612,612,6

3: A penészgomba-hőmérséklet a helyiség levegője páratartalmának 
és hőmérsékletének függvényében
Ábra 

Penészgomba hőmérséklet
Az épületelemeken a penészgomba képződéshez szükséges nedvesség már a helyiség levegőjének 80%-os páratartalma mellett 
adott. Azaz: a hideg épületelemeken akkor képződik penészgomba, ha az épületelem legalább annyira hideg, hogy az azt 
közvetlenül körülvevő levegőrétegben 80%-os páratartalom áll be. Az a hőmérséklet, melynél ez a jelenség kialakul, az 
úgynevezett "penészgomba hőmérséklet" θS.

A penészgombák tehát már a harmatponti hőmérséklet feletti hőmérsékletnél is növekedésnek indulnak. Ha a helyiség 
20 °C/50 %-os, a penészgomba hőmérséklet 12,6 °C, azaz 3,3 °C-kal magasabb, mint a harmatponti hőmérséklet. Ezért az 
építmény károsodása szempontjából (penészképződés) a penészgomba hőmérséklet fontosabb, mint a harmatponti hőmérséklet. 
Nem elég, ha a belső felületek melegebbek, mint a helyiség levegőjének harmaponti hőmérséklete: a felületi hőmérsékleti 
értékeknek a penészgomba hőmérsékletnél magasabbnak kell lenniük!

Hőhidak

Épületfizika
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Hőtechnikai hatás
Jellemzők

Minőségi ábrázolás Mennyiségi egyszámos adat

Penészgomba képződés
Kondenzvíz kiválás Izotermák hőmérséklet megjelöléssel Minimális felületi hőmérséklet θmin

Hőmérsékleti tényező fRsi

Hőveszteség Hőáram vonalak ψ-érték
χ-érték

4: Példa tisztán geometriai hőhídra. Az izotermák és a hőáram 
vonalak (nyilak) ábrázolása.
Ábra 5: Példa tisztán anyagfüggő hőhídra. Az izotermák és a hőáram 

vonalak (nyilak) ábrázolása.
Ábra 

Hőhidak hőtechnikai jellemzői
A hőhidak hőtechnikai hatásai a következő jellemzőkkel határozhatók meg:

E jellemzők számításos meghatározása kizárólag a konkrét hőhíd hőtechnikai végeselem-számításával lehetséges. Ehhez a hőhíd 
környezetében lévő szerkezet geometriai felépítése van az alkalmazott anyagok hővezetésével együtt a számítógépben 
modellezve. A számításnál és modellezésnél alkalmazandó peremfeltételeket az MSZ EN 10211 szabályozza.

A végeselem-számítás a mennyiségi jellemzők mellett a szerkezeten belüli hőeloszlás ábrázolását („izotermás ábrázolás“), 
valamint a hőáram vonalak futását is megadja. A hőáram vonalak ábrázolása megmutatja, milyen úton megy a hő a szerkezeten 
keresztül veszendőbe, és ezáltal a hőhíd hőtechnikai gyenge pontjai is jól felismerhetők. Az izotermák az azonos hőmérsékletet 
jelző vonalak vagy felületek és a számított szerkezeti elemen belüli hőmérséklet-eloszlást mutatják. Az izotermákat gyakran 
1°C-os hőmérsékleti lépésközökkel ábrázolják. A hőáram vonalak és az izotermák mindig egymásra merőlegesek.

Jellemzők

Épületfizika
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=
θsi,min – θe

θi – θe
fRsi

θsi,min = θe  + fRsi · (θi – θe)

Külső hőmérséklet

θ
m

in
[°

C]

fRsi

ffRsiRsi

fRsi

6: A minimális felületi hőmérséklet az adott külső hőmérséklet 
függvényében. Belső hőmérséklet állandó 20 °C.
Ábra 

A θ minimális felületi hőrmérséklet si,min és az f hőmérsékleti tényezőRsi

A θ minimális felületi hőmérséklet si,min a hőhíd környezetében kialakuló legalacsonyabb felületi hőrméséklet. A minimális 
felületi hőmérséklet értéke döntő abban, hogy a hőhídon tapasztalható-e párakiválás és penészgomba képződés. A minimum 
felületi hőmérséklet tehát mutatószámként szolgál a hőhíd nedvességtechnikai hatásainak meghatározásában.

A θsi,min és ψ-érték a hőhíd szerkezeti felépítésétől függ (a hőhidat alkotó anyagok geometriája és hővezető képessége). A 
minimum felületi hőmérséklet függ továbbá a külső levegő feltéltelezett hőmérsékletétől: minél alacsonyabb a külső levegő 
hőmérséklete, annál alacsnyabb a minimum felületi hőmérséklet.

A minimum felületi hőmérséklet alternatívájaként a hőmérsékleti tényező Rsi is használható nedvességtechnikai mutatóként. Az 
fRsi hőmérsékleti tényező a külső és belső hőmérséklet közötti különbség (θi - θe) a minimum felületi hőmérséklet és a külső 
levegő hőmérséklete közti különbségre vonatkoztatva (θsi,min - θe):

Az fRsi-érték fajlagos érték, így azt az előnyt nyújtja, hogy csak a hőhíd szerkezetétől függ, (ellentétben a θsi,min értékkel) , a külső 
és a belső levegő adott hőmérsékleteinek különbségétől nem. Ha egy hőhíd fRsi-értéke ismert, akkor fordított módon a levegő 
hőmérsékletének segítségével a minimális felületi hőmérséklet kiszámítható:

Az alábbi ábra állandó 20 °C belső hőmérséklet mellett a minimum felületi hőmérséklet és az adott külső hőmérséklet 
összefüggését mutatja be különböző fRsi-értékekre.

Jellemzők

Épületfizika
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A ψ és χ hőátbocsátási tényezők
A ψ vonalmenti hőátbocsátási tényező („ψ-érték“) egy vonal alakú hőhíd folyóméterenként járulékosan fellépő hőveszteségét 
jelöli. A χ pontszerű hőátbocsátási tényező („χ-érték“) ennek megfelelően egy pontszerű hőhíd járulékos hőveszteségét jelöli.

Req =
d

λeq

7: Metszeti rajz részletes Schöck Isokorb® modellelÁbra 8: Metszeti rajz egyszerűsített hőszigetelő testtelÁbra 

Megkülönböztethetők külső méretre vonatkoztatott és belső méretre vonatkoztatott ψ-értékek, attól függően, hogy a ψ-érték 
meghatározásakor külső vagy belső méretre vonatkoztatott felületeket használtak. Az energiatakarékossági rendeleteknek 
megfelelő hőtechnikai ellenőrzéshez általában külső méretre vonatkoztatott ψ-értékeket kell használni. Ha nincs másképp 
megadva, ebben a Műszaki Információban megadott ψ-értékek külső méretre vonatkoztatott értékek.

Különböző vastagságú hőszigetelő test hőszigetelő képességének jellemzésére a λeq közepes hővezetési tényező helyett az Req

közepes hőátbocsátási ellenállás használható, ami a λeq mellett a hőszigetelő test vastagságát is figyelembe veszi. Minél nagyobb 
az Req érték, annél jobb a hőszigetelő hatás. Az Req érték a λeq közepes hővezetési tényezőből és a d hőszigetelés vastagságból az 
alábbi képlettel számítható: 

λeq közepes hővezetési tényező 
A λeq közepes hővezetési tényező az Isokorb® szigetelőtest különböző felületarányok alapján átlagolt teljes hővezetése és azonos 
szigetelőtest vastagság esetén a csatlakozás hőszigetelő hatásának a mértéke. Minél kisebb a λeq, annál nagyobb az 
erkélycsatlakozás hőszigetelése. Mivel a közepes hővezetési tényező az alkalmazott anyagok felületarányait figyelembe veszi, a 
λeq függ a Schöck Isokorb® teherbírási fokozatától.

Ha hagyományos hőhídszámítási programban erkélycsatlakozást modellezünk, a több anyagból álló Schöck Isokorb ® a λeq

segítségével leegyszerűsítve, azonos méretekkel rendelkező, homogén, téglalap alakú hőszigetelő testként ábrázolható, ld. ábra. 
Ehhez a hőszigetelő testhez rendeljük hozzá a számításnál a λeq közepes hővezetési tényezőt

A λeq számítási eljárást a Schöck Isokorb®-hoz az EN ISO 10211 alapján a (Z-15.7-240) engedélyben validálták, és az EN ISO 6946 
szerinti termikus peremfeltételekkel alkalmazható. Az engedély szerint a hőhíd hővesztesége mellett (ψ-érték) a θsi felületi 
hőmérséklet és így a fRsi hőmérsékleti tényező is kiszámítható. Így az eljárás a piacon elérhető hőhídszámító programokban 
alkalmazható.

Jellemzők

Épületfizika

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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A ψ-érték és a λeq közti különbség
A Schöck Isokorb® szigetelőtest λeq közepes hővezetési tényezője az elem hőszigetelő hatásának mértéke, míg a ψ-érték az 
„erkély“ mint teljes szerkezet hőszigetelésének mértékét adja meg. A ψ-érték mindig változik a szerkezettel, akkor is, ha a 
csatlakozó elem változatlan marad. Fordítottan igaz a ψ-értékre, hogy előre meghatározott szerkezet esetén függ a csatlakozó 
elem λeq közepes hővezető tényezőjétől: minél kisebb λeq, annál kisebb a ψ-érték (és minél magasabb a minimális felületi 
hőmérséklet).

Jellemzők

Épületfizika

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Acélgerenda
HEA 140 átmenő

Schöck Isokorb®
KS 14 típus

Kö
ze

pe
s h

őv
ez

et
és

i t
én

ye
ző

 λ
eq

 [W
/(

Km
)]

5,4

0,31

−94 %

9: Tartóacél-csatlakozás λeq közepes hővezetési tényezőjeÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS14

 Közepes hővezetési tényező (3 dim.)

[W/(m · K)] λeq = 0,31

Vonalmenti hőátbocsátási tényező ψ [W/(K · m])
(külső felületre vonatkoztatott) χ [W/K]

Tömör téglafal -

Külső hőszigetelő rendszer és
mészhomok tégla χ = 0,083

Külső hőszigetelő rendszer és vasbeton χ = 0,032

Hőmérséklet-tényező fRsi (Minimális felületi hőmérséklet θmin)

Tömör téglafal -

Külső hőszigetelő rendszer és
mészhomok tégla fRsi = 0,90 (θmin = 17,6 °C)

Külső hőszigetelő rendszer és vasbeton fRsi = 0,91 (θmin = 17,8 °C)

Tipikus hőhíd mutatószámok Schöck Isokorb® 
KS14-gyel kivitelezett csatlakozásoknál különböző külső fali szerkezetek 
esetén

λ [W/(K � m)]

λ = 50

Acélgerenda
HEA 140

λ = 1,40

λ = 0,04

λ = 2,3

λ = 0,99
λ = 0,04
λ = 0,70

10: HEA 140 tartóacél-csatlakozás Schöck Isokorb® KS 14 típussal külső 
hőszigetelő rendszernél
Ábra 

Schöck Isokorb® acél erkélyekhez
A tartóacél csatlakozásnál a Schöck Isokorb® használatával a nagyon rossz hőszigetelő képességű szerkezeti acélt hőszigetelő 
anyaggal és nemesacéllal helyettesítjük, melynek a hővezető képessége mindössze negyede a szerkezeti acélnak. Így például a 
Schöck Isokorb® KS14 típus használatával kb. 94%-kal csökkentett hővezető képesség érhető el a szigeteletlen csatlakozáshoz 
képest.

 Kinyúló acél tartószerkezetek, mint hőhidak

Épületfizika

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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ül
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a
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Szerkezet
Minimális felületi 
hőmérséklet a helyiség felőli 
oldalon θsi,min [˚C]

Hőmérsékleti tényezőRsi

[-]

Hőátbocsátási együttható
(pontra vonatkoztatott) χ 
[W/K]

HEA 220 acélgerenda megszakítás nélkül 6,1 0,44 0,86

HEA 220 acélgerenda 10 mm elválasztó 
réteggel 6,9 0,48 0,92

HEA 220 acélgerenda Isokorb KST 22-vel 13,6 0,74 0,41

Különböző hőszigetelési változatok összehasonlítása acéltartóknál

M
in

im
ál

is
 fe

lü
le

ti 
hő

m
ér

sé
kl

et
 a

 h
el

yi
sé

g 
fe

lő
li 

ol
da

lo
n

θ
si,

m
in

  [
˚C

]

HEA 220 átmenő tartóacél HEA 220 tartóacél 10 mm elválasztó réteggel HEA 220 tartóacél Isokorb KST22-vel

6,1
6,9

13,613,614,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

11: Fémépítésben alkalmazott tartóacél csatlakozások θsi,min minimális felületi hőmérséklete a helyiség felőli oldalonÁbra 

λ [W/(K � m)]

Acélgerenda
HEA 200

Acélgerenda
HEA 200

λ = 50 λ = 50

λ = 0,35

λ = 15

12: HEA 200 acélgerenda csatlakozás Schöck Isokorb® KST 22-es típussalÁbra 

Schöck Isokorb® a acélszerkezet építésben alkalmazott tartóacél csatlakozásokhoz
A acélszerkezetek csatlakozásnál a nagyon jó hővezető képességű szerkezeti acélt hőszigetelő anyaggal, illetve a szerkezeti 
acéllal összehasonlítva lényegesen rosszabb hővezető nemesacéllal helyettesítjük. Ezzel például a Schöck Isokorb® KST típusnál az 
átmenő acélszerkezettel szemben kb. 90%-kal csökkentett hővezető képesség érhető el.

Az aacheni Rajna-Vesztfáliai Műszaki Főiskola kutatási projektje keretében további kísérleteket folytattak a Schöck Isokorb® KST 
típus hőhídhatásának meghatározására. Ehhez olyan szerkezeteket is megvizsgáltak, ahol elválasztó réteg (λeq= 0,2 W/(m·K) 
elasztomer betét) van a homloklemezek között Az eredmény egyértelmű: csak a Schöck Isokorb® teljesíti a hőszigetelési 
követelményeket.

Hőhidak acélszerkezetekben

Épületfizika

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Helyszíni tűzgátló burkolás [mm]

Tűzvédelem Lemezvastagság t [mm] Bekötési mélység tE [mm]

R30 15 10

R60 20 15

R90 25 20

R120 30 25

30

18
0 

- 2
80

Acélszerkezet

Födém

Rugalmas hézag

t
t

tE
Helyszíni

tűzvédelmi burkolat

13: Schöck Isokorb® KS típus: KS típus helyszíni tűzgátló burkolása és 
acélszerkezet; metszet
Ábra 

18
0 

- 2
80

Födém

Helyszíni
tűzvédelmi burkolat

Helyszíni tűzvédelmi bevonat

Rugalmas hézag

Acélszerkezet

t
tE

t

14: Schöck Isokorb® KS típus: KS típus helyszíni tűzgátló burkolása, 
tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet
Ábra 

30

18
0 

- 2
80

Acélszerkezet

Födém
Helyszíni

tűzvédelmi burkolat

Rugalmas hézagOszlop

t
t

tE

15: Schöck Isokorb® QS típus: QS típus helyszíni tűzgátló burkolása és 
acélszerkezet; metszet
Ábra 

18
0 

- 2
80

Födém

Oszlop

Helyszíni tűzvédelmi bevonat

Rugalmas hézag

Acélszerkezet

Helyszíni
tűzvédelmi burkolat

t
t

tE

16: Schöck Isokorb® QS típus: QS típus helyszíni tűzgátló burkolása, 
tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet
Ábra 

Schöck Isokorb® tűzvédelmi kialakítás acélszerkezeteknél
A Schöck Isokorb® tűzgátló burkolását a helyszínen kell megtervezni és beépíteni. Erre ugyanazok a helyszíni tűzvédelmi 
előírások érvényesek, mint a teljes tartószerkezet vonatkozásában. 
Az acélszerkezet tűzvédelmi követelményeinek teljesítésére 2 kivitelezési változat lehetséges:

 ▶ A teljes szerkezet helyszíni burkolása tűzgátló lemezekkel A tűzgátló lemezek vastagsága a megkövetelt tűzvédelmi osztálytól 
függ (lásd a táblázatban).
A lemezburkolatot a szigetelőrétegen kell keresztülvezetni, vagy az acélszerkezet borítását a Schöck Isokorb® borításával 30 
mm-es átfedésben kell kialakítani.

 ▶ Az acélszerkezetet és a külső menetes szárakat tűzgátló bevonattal kell lekezelni. Ezt kiegészítve a Schöck Isokorb®-ot a 
helyszínen a megfelelő vastagságú tűzvédelmi lemezekkel kell burkolni.

Tűzgátló anyagokkal szembeni követelmények:
 ▶ Hővezetési tényező  λp  0,11 [W/mK]
 ▶ Fajlagos hővezetési tényező cp  950 [J/kgK]
 ▶ Testsűrűség   ρ 450 [kg/m³]

Az EC3-2-1 szerinti R tűzállóság eléréséhez az alábbi t lemezvastagságok és az alábbi tE beépítési mélység betartása szükséges:

Schöck Isokorb® KS, QS típus helyszíni tűzvédelmi kialakítás

5 Tűzvédelem 
 ▶ A kiválasztott szerkezetet egyeztetni kell az építkezés felelős tűzvédelmi szakértőjével.

Helyszíni tűzvédelmi kialakítás

Tűzvédelem

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Acélszerkezet

Helyszíni tűzvédelmi burkolat

Helyszíni tűzvédelmi burkolat

Acélszerkezet

t
t

17: Schöck Isokorb® KST típus tűzvédelem: helyszíni tűzgátló burkolás 
színelő homloklemezeknél; metszet
Ábra 

Acélszerkezet

Helyszíni tűzvédelmi burkolat

Helyszíni tűzvédelmi burkolat

Acélszerkezet

t
t

18: Schöck Isokorb® KST típus tűzvédelem: helyszíni tűzgátló burkolás 
túlnyúló homloklemezeknél; metszet
Ábra 

19: Schöck Isokorb® KST típus tűzvédelem: KST típus helyszíni tűzgátló 
burkolása, tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet
Ábra 

Schöck Isokorb® KST típus helyszíni tűzvédelmi kialakítás

5 Tűzvédelem 
 ▶ A kiválasztott szerkezetet egyeztetni kell az építkezés felelős tűzvédelmi szakértőjével.

Helyszíni tűzvédelmi kialakítás

Tűzvédelem

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Típus KS14-V8

H 
[mm] Req λeq

180 0,221 0,362

200 0,243 0,329

220 0,265 0,302

240 0,287 0,279

250 0,297 0,269

260 0,308 0,260

280 0,328 0,244

KS14-V10

Req λeq

0,206 0,388

0,227 0,352

0,248 0,323

0,268 0,299

0,278 0,288

0,288 0,278

0,307 0,261

KS14-VV

Req λeq

0,221 0,362

0,243 0,329

0,265 0,302

0,287 0,279

0,297 0,269

0,308 0,260

0,328 0,244

KS20-V10

Req λeq

0,117 0,684

0,129 0,619

0,141 0,565

0,154 0,521

0,160 0,501

0,166 0,483

0,177 0,451

KS20-V12

Req λeq

0,112 0,716

0,124 0,648

0,135 0,592

0,147 0,545

0,153 0,524

0,158 0,505

0,170 0,471

Típus QS10

H 
[mm] Req λeq

180 0,325 0,246

200 0,357 0,224

220 0,387 0,207

240 0,416 0,192

250 0,431 0,186

260 0,445 0,180

280 0,473 0,169

QS12

Req λeq

0,288 0,278

0,316 0,253

0,344 0,233

0,370 0,216

0,383 0,209

0,396 0,202

0,422 0,190

Típus KSH14

H 
[mm] Req λeq

180 0,221 0,362

QSH10

Req λeq

0,325 0,246

Tűzvédelmi osztály R0

 ▶ Req  Közepes hőátbocsátási ellenállás (m² � K)/W

Tűzvédelmi osztály R0

Tűzvédelmi osztály R0

 ▶ λeq  Közepes hővezetési tényező W/(m � K)

Schöck Isokorb® KS, QS típus | Schöck Isokorb® KSH, QSH típus

Épületfizikai jellemzők

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Tűzvédelmi osztály R0
Típus KSTQ16

H 
[mm] Req λeq

80 0,083 0,960

KSTQ22

Req λeq

0,062 1,293

Típus KSTZ16

H 
[mm] Req λeq

60 0,136 0,588

KSTZ22

Req λeq

0,074 1,085

 ▶ Req  Közepes hőátbocsátási ellenállás (m² � K)/W

Tűzvédelmi osztály R0

 ▶ λeq  Közepes hővezetési tényező W/(m � K)

Schöck Isokorb® KST típus

Épületfizikai jellemzők

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Acél/vasbeton

Fa/vasbeton

Acél/acél

Épület� zika

Acél/vasbeton

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® építőnyagok

Betonacél  B500B DIN 488-1 szerint, BSt 500 NR az általános építésfelügyeleti engedély szerint

Nyomólap a betonban  S 235 JRG2 az EN 10025-2 szerint a nyomólemezekhez

Rozsdamentes acél Anyagszám: 1.4401, 1.4404, 1.4362, 1.4462 és 1.4571, S 460 a Z-30.3-6 sz. engedély szerint
 Építőelemek és kötőelemek rozsdamentes acélból, ill. BSt 500 NR-ből

Teherhordó lemez Anyagszám: 1.4404, 1.4362 és 1.4571 vagy magasabb minőségű pl. 1.4462

Távtartó lap Anyagszám: 1.4401 S 235, 2 mm és 3 mm vastag

Szigetelőanyag   Neopor® - polisztirol keményhab szigetelőanyag, a BASF bejegyzett márkája, λ = 0,031 W/m·K, 
építőanyag osztályba sorolása B1 (nehezen éghető)

Csatlakozó építőelemek

Betonacél  B500A vagy B500B a BS 4449 szerint

Beton födémoldalon szabvány beton; betonszilárdsági osztály ≥ C 25/30

Szerkezeti acél  erkélyoldalon minimum S 235; szilárdsági osztály, statikai igazolás és korrózióvédelem a 
tartószerkezeti tervező előírásai szerint

Korrózióvédelem
A Schöck Isokorb® KS és QS típusnál alkalmazott rozsdamentes acél az 1.4362, 1.4401, 1.4404 vagy 1.4571 anyagszámnak felel 
meg. Ezen acélok a Z-30.3-6 általános építésfelügyeleti engedély "Rozsdamentes acél építőelemek és kötőelemek" c. 1. sz. 
melléklete szerint a III/közepes ellenállási osztályba sorolhatók.
A Schöck Isokorb® KS és QS típus csatlakozása horganyzott, illetve korróziógátló festékkel kezelt homloklemezhez az érintkezési 
korrózióállóság tekintetében kifogástalan  (lásd Z-30.3-6 engedély, 2.1.6.4 szakasz). Schöck Isokorb® KS ill. QS típussal kialakított 
csatlakozásoknál a nem nemes fém felszíne (acél homloklemez) jóval nagyobb, mint a nemesacélé (csapszeg, alátét és 
teherhordó lemez), így a csatlakozás érintkezési korrózió miatti meghibásodása kizárt.

5 Menetes szár megfelelő vágása
A menetes szár a beépítés helyszínén rövidebbre vágható azzal a feltétellel, hogy a beépítési oldal felőli homloklemez, az alátét 
és a csavaranyák szerelése után még 2 menet szabadon maradjon.

5 Épületfizikai jellemzők
 ▶ A termékek jellemző épületfizikai értékei az Épületfizika c. fejezet Épületfizikai jellemzők címsora alatt találhatók.

Építőanyagok | Korrózióvédelem

Acél/beton

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® KS típus
Konzolos acélerkélyekhez és előtetőkhöz. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerők felvételére. A Schöck 
Isokorb® KS20 és KS14-VV típus pozitív vagy negatív nyomatékot és nyíróerőt vesz fel.

Schöck Isokorb® KS típus

Schöck Isokorb® KS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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20: Schöck Isokorb® KS típus: konzolosan túlnyúló erkélyÁbra 

FödémErkély

21: Schöck Isokorb® KS típus: csatlakozás a vasbeton födémhez; 
hőszigetelő test a külső szigetelésen belül
Ábra 

FödémErkély

22: Schöck Isokorb® KS típus: hőszigetelő test a magszigetelésben; a 
helyszíni kötőelem az Isokorb® és az erkély között rugalmassá teszi az 
építési folyamatot

Ábra 

Erkély

Födém

23: Schöck Isokorb® KS típus: csatlakozás magasságeltolássalÁbra 

Erkély

Fal

24: Schöck Isokorb® KS14 típus: egyedi konstrukció falba történő 
csatlakozáshoz 200 mm-nél vastagabb vasbetonfalazat esetén.
Ábra 

FödémErkély

25: Schöck Isokorb® KS típus: A hőszigetelő test a födém túlnyúlást 
kihasználva a hőszigetelés külső síkjával zár, melynél ügyelni kell az oldalsó 
peremtávolságokra

Ábra 

FödémErkély

26: Schöck Isokorb® KS típus: acélgerenda csatlakoztatása a külső 
hőszigetelés vastagságát kiegyenlítő adapterhez
Ábra 

Elemek elhelyezése | Beépítési részletek

Schöck Isokorb® KS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Típus/Teherbírási lépcső
Nyírási teherbírás

Isokorb® magasság

KS14 - V8 - H180

x

y

z

VRd,y
VRd,z

MRd,y

27: Schöck Isokorb® KS típus: Előjel szabály a méretezéshezÁbra 

Schöck Isokorb® KS típusváltozatok
A Schöck Isokorb® KS típus kivitelezése az alábbiak szerint változtatható:

 ▶ Teherbírási fokozat: 
KS14 vagy KS20

 ▶ Nyíróerő terhelhetőségi fokozat:
a nyíróvasak átmérője KS14-nél V8 vagy V10, KS20-nál pedig V10 vagy V12 (pl.: KS20-V10),
a negatív (emelő) nyíróerő felvételére a VV jelű KS14-et ajánljuk.

 ▶ Magasság:
Az engedély szerint H = 180 mm és H = 280 mm közötti, 10 mm-es skálabeosztással

KS beépítési segédelem változatai
A Schöck KS beépítési segédelem kivitele a következők szerint változtatható:

 ▶ Terhelhetőségi fokozat: 
KS14 vagy KS20

A KS14 H180-220, illetve a KS20 H180-220 beépítési segédelem csak h = 200 mm magasságban kapható, ábrát ld. 39 oldalon. Így 
a Schöck Isokorb®  KS típus H180-tól H220-ig terjedő kivitelben telepíthető.

Típusjelölés

5 Egyedi kialakítások
Olyan csatlakozási helyzetek esetén, melyek az itt ismertetett standard elemekkel nem valósíthatók meg, kérjük forduljanak a 
műszaki szaktanácsadónkhoz (elérhetőség a 3. oldalon).

Előjel szabály a statikai számításhoz

Típusválaszték | Típusjelölés | Egyedi kialakítások | Előjel szabály
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28: Schöck Isokorb® KS típus: Statikai rendszer; a méretezési értékek 
az ábrázolt lk kinyúlási hosszra vonatkoznak
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus KS14 KS20

Belső nyomatéki erőkar zi [mm]

Isokorb® magasság 
H [mm]

180 113 108

200 133 128

220 153 148

240 173 168

260 193 188

280 213 208

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A Schöck Isokorb® felhasználási területe a túlnyomórészt nyugvó, egyenletesen eloszló hasznos terhelésnek kitett tető- és 

erkélyszerkezetek az EN 1991-1-1 (EC1) szabvány szerint.  
 ▶ A két oldalról az Isokorb®-hoz csatlakozó épületelemeket statikailag méretezni kell.
 ▶ Csatlakoztatandó acélszerkezetenként minimum kettő Schöck Isokorb® KS-t kell beépíteni. Ezeket úgy kell egymással 

összekötni, hogy ne tudjanak elfordulni, mivel a számítások szerint az Isokorb® önmagában nem képes torziós erőt (azaz az 
MEd,x nyomatékot) felvenni.

 ▶ A Schöck Isokorb® KS típus közvetett megtámasztásánál a tartószerkezet tervezőjének igazolnia kell a terhelés 
továbbvezetését a vasbeton szerkezetbe.

 ▶ A méretezési értékeket a homloklemez hátsó élére kell vonatkoztatni.
 ▶ A betontakarás EN 1992-1-1 (EC2) szerinti cnom névleges mérete a belső részen 20 mm.
 ▶ Az Isokorb® KS típus bármely változata képes a pozitív nyíróerők továbbítására. A negatív (emelő) nyíróerőhöz a KS14-VV, 

KS20-V10 vagy a KS20-V12 típust ajánljuk.
 ▶ Az emelő nyíróerők figyelembe vételéhez acél erkélyek vagy előtetők esetén sokszor elegendő kettő Isokorb® KS-VV típus, 

ilyenkor a további elemek KS14 elemekből vannak kiírva. 

Belső nyomatéki erőkar

Méretezés

Schöck Isokorb® KS típus
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Schöck Isokorb® Típus KS14-V8, KS14-VV KS14-V10

Számítási értékek

Betonszilárdság ≥ C25/30

VRd,z [kN/Elem]

10 20 30 30 40 45

MRd,y [kNm/Elem] 

Isokorb® magasság 
H [mm]

180 -11,0 -9,9 -8,9 -8,9 -7,8 -7,3

200 -12,9 -11,7 -10,4 -10,4 -9,2 -8,5

220 -14,9 -13,4 -12,0 -12,0 -10,5 -9,8

240 -16,8 -15,2 -13,6 -13,6 -11,9 -11,1

260 -18,7 -16,9 -15,1 -15,1 -13,3 -12,4

280 -20,7 -18,7 -16,7 -16,7 -14,7 -13,7

VRd,y [kN/Elem]

180 - 280 ±2,5 ±4,0

Méretezés pozitív nyíróerő és negatív nyomaték esetén

Schöck Isokorb® Típus KS14-VV

Számítási értékek
Betonminőségi osztály ≥ C25/30

MRd,y [kNm/Elem] 

Isokorb® magasság 
H [mm]

180 9,8

200 11,5

220 13,2

240 14,9

260 16,7

280 18,4

VRd,z [kN/Elem]

180 - 280 -12,0

VRd,y [kN/Elem]

180 - 280 ±2,5

Méretezés negatív nyíróerő és pozitív nyomaték esetén

Schöck Isokorb® Típus KS14-V8, KS14-VV KS14-V10

Isokorb® hossz [mm] 180 180

Húzott vasak 2 ⌀ 14 2 ⌀ 14

Nyíróvasak 2 ⌀ 8 2 ⌀ 10

Nyomólap / nyomott vasak 2 ⌀ 14 2 ⌀ 14

Menet M16 M16

5 Javaslatok a méretezéshez
A felvehető MRd,y nyomaték a felvehető VRd,z és VRd,y nyíróerőktől függ. Az MRd,y negatív nyomatékhoz a köztes értékeket lineáris 
interpolálással vagy az alábbiak szerint lehet kiszámítani. A kisebb felvehető nyíróerőkbe extrapolálás nem megengedett.

 ▶ KS14 típus:
MRd,y = -[min (98,2 � zi � 10-3; (106,5 - cos 20° � VRd,z) �  zi � 10-3; (106,5 - cos 20°/ sin 20° � |VRd,y|) � zi � 10-3)] [kNm/elem]

 ▶ zi = Belső emelőkar [mm], ld. Táblázat o. 29; felvehető nyíróerők VRd,z, VRd,y [kN]
 ▶ Figyelembe kell venni az egyes nyíróerő terhelhetőségi fokozatok maximum méretezési értékeit:

V8, VV: max. VRd,z = 30,9 kN, max. VRd,y = ±2,5 kN
V10:  max. VRd,z = 48,3 kN, max. VRd,y = ±4,0 kN

Méretezés

Schöck Isokorb® KS típus
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Schöck Isokorb® Típus KS20-V10 KS20-V12

Számítási értékek

Betonszilárdság ≥ C25/30

VRd,z [kN/Elem]

25 35 45 45 55 65

MRd,y [kNm/Elem] 

Isokorb® magasság 
H [mm]

180 -22,6 -21,6 -20,6 -20,6 -19,6 -18,6

200 -26,8 -25,6 -24,4 -24,4 -23,2 -22,0

220 -31,0 -29,6 -28,2 -28,2 -26,8 -25,4

240 -35,2 -33,6 -32,1 -32,1 -30,4 -28,9

260 -39,4 -37,6 -35,9 -35,9 -34,1 -32,3

280 -43,6 -41,6 -39,7 -39,7 -37,7 -35,7

VRd,y [kN/Elem]

180 - 280 ±4,0 ±6,5

Méretezés pozitív nyíróerő és negatív nyomaték esetén

Schöck Isokorb® Típus KS20-V10 KS20-V12

Számítási értékek
Betonminőségi osztály ≥ C25/30

MRd,y [kNm/Elem] 

Isokorb® magasság 
H [mm]

180 11,7 11,0

200 13,8 13,0

220 16,0 15,0

240 18,1 17,0

260 20,3 19,1

280 22,5 21,1

VRd,z [kN/Elem]

180 - 280 -12,0

VRd,y [kN/Elem]

180 - 280 ±4,0 ±6,5

Méretezés negatív nyíróerő és pozitív nyomaték esetén

Schöck Isokorb® Típus KS20-V10 KS20-V12

Isokorb® hossz [mm] 180 180

Húzott vasak 2 ⌀ 20 2 ⌀ 20

Nyíróvasak 2 ⌀ 10 2 ⌀ 12

Nyomott vasak 2 ⌀ 20 2 ⌀ 20

Menet M22 M22

5 Javaslatok a méretezéshez
A felvehető MRd,y nyomaték a felvehető VRd,z és VRd,y nyíróerőktől függ. Az MRd,y negatív nyomatékhoz a köztes értékeket lineáris 
interpolálással vagy az alábbiak szerint lehet kiszámítani. A kisebb felvehető nyíróerőkbe extrapolálás nem megengedett.

 ▶ KS20 típus:
MRd,y = -[min (210,2 � zi � 10-3; (232,9 - cos 20° � VRd,z) � zi � 10-3; (232,9 - cos 20°/ sin 20° � |VRd,y|) � zi � 10-3)] [kNm/elem]

 ▶ zi = Belső emelőkar [mm], ld. Táblázat o. 29; felvehető nyíróerők VRd,z, VRd,y [kN]
 ▶ Figyelembe kell venni az egyes nyíróerő terhelhetőségi fokozatok maximum méretezési értékeit:

V10:  max. VRd,z = 48,3 kN, max. VRd,y = ±4,0 kN
V12:  max. VRd,z = 69,6 kN, max. VRd,y = ±6,5 kN

Méretezés

Schöck Isokorb® KS típus
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Alakváltozás
A táblázatban megadott alakváltozási tényezők (tan α [%]) kizárólag a Schöck Isokorb® teherbírási határállapotban fellépő 
alakváltozásából erednek az Isokorb® nyomatéki igénybevétele következtében. A szükséges túlemelés közelítő meghatározását 
szolgálják. Az erkély túlemelésének kiszámításához az acélszerkezet alakváltozását és a Schöck Isokorb®alakváltozását együttesen 
kell figyelembe venni. A tartószerkezeti tervezőnek/konstruktőrnek úgy kell kerekítenie az erkély kiviteli tervekben megadott 
túlemelési értékét (alap: erkélylemez + födém elfordulási szög + Schöck Isokorb® figyelembe vételével számított teljes 
alakváltozás), hogy a terv szerinti vízelvezetési irány megmaradjon (felfelé kerekítés: vízelvezetés az épület homlokzata felé, 
lefelé kerekítés: vízelvezetés az erkélylemezvég irányába).
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29: Schöck Isokorb® KS típus: Statikai rendszer; a méretezési értékek 
az ábrázolt lk kinyúlási hosszra vonatkoznak
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus KS14-V8 KS14-V10 KS14-VV KS20-V10 KS20-V12

Alakváltozási együtthatók tan α [%]

Isokorb® magasság H [mm]

180 0,8 0,7 1,2 1,5 1,5

200 0,7 0,6 1,0 1,3 1,2

220 0,6 0,5 0,9 1,1 1,1

240 0,5 0,5 0,8 1,0 0,9

260 0,5 0,4 0,7 0,9 0,9

280 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8

A Schöck Isokorb® miatti (wü) alakváltozás  
 wü = tan α · lk · (MEd,GZG / MRd) · 10 [mm]
Alkalmazandó tényezők:
 tan α  = táblázat szerinti érték 
 lk = konzolhossz [m] 
 MEd,GZG =  Irányadó hajlítónyomaték [kNm] használhatósági határállapotban (SLS) a Schöck 

Isokorb®-ból adódó wü [mm] alakváltozás kiszámításához.
Az alakváltozáshoz feltételezendő terheléskombinációt a tartószerkezet tervezőjének 
kell meghatároznia.
(Ajánlás:  teherkombináció a wü túlemelés kiszámításához: g + 0,3 � q; MEd,GZG   
kiszámítása használhatósági határállapotban)

 MRd = Schöck Isokorb® maximális méretezési nyomatéka [kNm]

Számítási példát lásd  53. oldal

Alakváltozás/Túlemelés
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Schöck Isokorb® Típus KS14-V8 KS14-V10 KS14-VV KS20-V10 KS20-V12

Torziós rugó  C [kNm/rad]

Isokorb® magasság H [mm]

180 1300 1300 800 1500 1500

200 1700 1700 1200 2000 2000

220 2300 2300 1500 2800 2800

240 3100 2700 2000 3400 3600

260 3500 3800 2500 4300 4000

280 4800 4200 3200 5300 5000

Torziós rugómerevség
A használhatósági határállapotra vonatkozó igazolásokhoz a Schöck Isokorb® torziós rugómerevségét is figyelembe kell venni. 
Amennyiben szükséges a csatlakozó acélszerkezet rezgési viselkedésének vizsgálata, a Schöck Isokorb®-ból eredő plusz 
alakváltozásokat is figyelembe kell venni.

Torziós rugómerevség

Schöck Isokorb® KS típus
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Maximális dilatációs távolság
A külső építőelembe tágulási hézagokat kell elhelyezni A hőmérsékleti alakváltozásból eredő hosszváltozás szempontjából a 
legkülső Schöck Isokorb® KS tengelyének maximum távolsága (e) az irányadó. Ekkor a külső építőelem oldalirányból túlnyúlhat a 
Schöck Iskorb®-on. Fix pontoknál, pl. sarkoknál az "e" maximum hossz fele érvényes a fixponttól számítva A megengedett 
hézagtávolságok kiszámításához a tartóacélokhoz fixen rögzített vasbeton erkélylemezt vettünk alapul. Ha szerkezetileg az 
erkélylemez és az egyes tartóacélok az elmozdulás lehetőségét biztosító módon vannak kivitelezve, csak a nem elmozdíthatóan 
kialakított csatlakozások távolsága az irányadó, ld. részletrajz.

≤ e  ≤ e 

KS típus

Födém

Dilatáció

30: Schöck Isokorb® KS típus: Maximum tágulási hézagtávolság (e)Ábra 

Hosszanti furatok

31: Schöck Isokorb® KS típus: Tágulási hézag részletrajza; biztosítja az 
elmozdulás lehetőségét hőtágulás esetén
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus KS14 KS20

Maximális dilatációs távolság e [m]

Hőszigetelés vastagság [mm] 80 5,7 3,5

Dilatációk távolsága

Schöck Isokorb® KS típus
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Peremtávolságok
A Schöck Isokorb® KS-t úgy kell pozicionálni, hogy biztosított legyen a belső vasbeton elemtől számított minimum peremtávolság:

18
0

e R
e R

32: Schöck Isokorb® KS: PeremtávolságokÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS14-V8 KS14-V10 KS14-VV KS20-V10 KS20-V12

Számítási értékek Betonminőségi osztály ≥ C25/30

Isokorb® magasság 
H [mm]

Peremtávolság eR

[mm] VRd,z [kN/Elem]

180 - 190 30 ≤  eR < 74

14,2 20,4 14,2 21,3 28,5
200 - 210 30 ≤  eR < 81

220 - 230 30 ≤  eR < 88

240 - 280 30 ≤  eR < 95

180 - 190 eR ≥ 74

Nincs szükség csökkentésre
200 - 210 eR ≥ 81

220 - 230 eR ≥ 88

240 - 280 eR ≥ 95

Felvehető nyíróerő VRd,z a peremtávolság függvényében

5 Peremtávolságok
 ▶ Peremtávolságok eR < 30 mm peremtávolság nem megengedett!

Peremtávolságok

Schöck Isokorb® KS típus
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e A

33: Schöck Isokorb® KS: TengelytávolságÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS

Számítási értékek Betonminőségi osztály ≥ C25/30

Isokorb® magasság 
H [mm]

Tengelytávolság eA

[mm] VRd,z [kN/elem], MRd,y [kNm/elem]

180 - 190 eA ≥ 230

Nincs szükség csökkentésre
200 - 210 eA ≥ 245

220 - 230 eA ≥ 255

240 - 280 eA ≥ 270

Méretezési metszetek a tengelytávolság függvényében

Tengelytávolságok
A Schöck Isokorb® KS-t úgy kell pozicionálni, hogy biztosított legyen az Isokorb® és Isokorb® közti minimum tengelytávolság.:

5 Tengelytávolságok
 ▶ A Schöck Isokorb® KS terhelhetőségét az eA tengelytávolságra megadott minimum értéknél kisebb értékek esetén le kell 

csökkenteni.
 ▶ A csökkentett méretezési értékek lekérhetők az alkalmazástechnikai részlegtől. Elérhetőséget ld. 3.

Tengelytávolságok

Schöck Isokorb® KS típus
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②

①

①

②

Födémszél

34: Schöck Isokorb® KS típus: Külső sarokÁbra 

Hh

180

180

H
20

20
20

②①

35: Schöck Isokorb® KS típus: Magasságeltolásos elrendezésÁbra 

Magasságeltolás külső saroknál
Külső saroknál a Schöck Isorkorb® KS-eket egymásra merőlegesen kell elhelyezni. A húzó, nyomó- és nyíróvasak keresztezik 
egymást. Ezért a Schöck Isokorb® KS-t magasságeltolással kell beépíteni  Ehhez a helyszínen egy 20 mm-es szigetelőcsíkot kell 
közvetlenül a Schöck Isokorb® KS hőszigetelőteste alá, illetve fölé helyezni.

5 Külső sarok
 ▶ A KS típussal kivitelezett sarokmegoldáshoz a födém vastagsága h ≥ 200 mm kell, hogy legyen!
 ▶ Sarokerkély kivitelezésekor ügyelni kell arra, hogy a sarokrésznél meglévő 20 mm-es magasságkülönbséget a 

homloklemezeknél is figyelembe kell venni!
 ▶ Be kell tartani a Schöck Isokorb® KS típusra vonatkozó tengely-, elem- és peremtávolságokat.

Külső sarok

Schöck Isokorb® KS típus
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Födém

36: Schöck Isokorb® KS típus: A betonozás során nem kellően rögzített, elfordult és eltolódott elemekÁbra 

Födém

37: Schöck Isokorb® KS típus: a betonozás során a megbízható rögzítés lehetővé teszi a szükséges beépítési pontosság elérésétÁbra 

38: Schöck Isokorb® KS típus: a helyszíni támasztókonzol közvetlenül a 
teherhordó lemezre fekszik fel 

Tartóacél magasságállítása - legalacsonyabb helyzet

Ábra 39: Schöck Isokorb® KS típus: a teherhordó lemezen elhelyezett 
távtartó lapocska akár 10 mm-rel is megemeli a tartóacél helyzetét

Tartóacél magasságállítása - legmagasabb helyzet

Ábra 

Mivel a Schöck Isokorb® KS teremti meg a kapcsolatot az acél és a vasbeton építőelem között, a KS típus szükséges beépítési 
pontosságának kérdése különösen fontos. Ezzel összefüggésben a DIN 18202:2013-04 „Magasépítési szerkezetek 
mérettoleranciái“ szabványt kell figyelembe venni! Ebből levezetve a Schöck Isokorb® KS előírt beépítési helyzetéhez képest 
megengedett eltérési határértékeket feltétlenül be kell emelni a szerkezeti kiviteli tervekbe, melyeket mind a szerkezeti 
kivitelezőnek, mind az acélszerkezet kivitelezőjének el kell fogadnia. Ezt a tervezés előtt egyeztetni kell. Ugyanakkor gondolni 
kell arra is, hogy az acélszerkezeti kivitelező túl nagy méreteltéréseket nem, vagy csak jelentős többlet ráfordítással tud 
kiegyenlíteni.

Beépítési pontosság

Schöck Isokorb® KS típus
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40: Schöck Isokorb® KS típus: Ábrázolás beépítési segédelemmelÁbra 41: Schöck Isokorb® KS típus: Beépítési segédelem fordított 
behelyezése, mellyel monolit falszerkezeteknél a födém peremén is 
tökéletes hőszigetelés érhető el

Ábra 

5 Információk a beépítési pontosságról
 ▶ A szerkezetből adódóan a Schöck Isokorb® KS típussal függőleges irányban max. -10 mm-es méreteltérések egyenlíthetők ki.
 ▶ Vízszintesen meg kell határozni mind a KS típus tengelytávolságainak eltérési határértékeit a födém pereme mentén, mind a 

homloksíktól megengedett eltérési határértékeket. Ugyanígy meg kell határozni a torziós határértékeket.
 ▶ A KS típus mérettartó beépítéséhez és helyzetének rögzítéséhez a betonozás során feltétlenül javasoljuk helyszínen készült 

sablon használatát.
 ▶ A KS típus ok egyeztetett beépítési pontosságát az építésvezetőnek időben ellenőriznie kell!

Beépítési segédelem (opció)
A beépítési pontosság javítására a Schöck kiegészítő beépítési segédelemet is kínál:

A Schöck Isokorb® KS típushoz ajánlott opcionális beépítési segédelem gyárilag egy falemezből és két élfából áll. Az Isokorb® 
helyzetének rögzítésére szolgál a betonozás előtt és alatt. "Pozitív helyzetben" történő beépítésnél (ld. bal felső képet) 22 mm 
vastag szabvány zsaluzatra van méretezve.  Eltérő vastagságú zsaluzat esetén a beépítési segédelemet a helyszínen kell 
utánigazítani.

5 Figyelmeztetések a beépítési segédelemmel kapcsolatban
 ▶ A beépítési segédelem két különböző változatban kapható. A KS14-hez és a KS20-hoz is kapható 200 mm magas beépítési 

segédelem, mellyel az Isokorb® H180-H220 kivitelben szerelhető.
 ▶ A Schöck Isokorb® beépítésével kapcsolatos kérdések ügyében keresse műszaki irodánkat. Nehezített beépítési feltételek 

esetén helyszíni tanácsadással állunk rendelkezésre.
 ▶ A Schöck beépítési segédelem és a helyszíni zsaluzat sablonná kapcsolatható össze, mely lehetővé teszi a Schöck Isokorb® KS 

mérettartó beépítését.

Beépítési pontosság
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TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KS

Ac
él

/v
as

be
to

n



40

7011
5

18
0

15 80 65

66

567 - 596

775

212 - 242

2 ⌀ 14 2 ⌀ 8

32
,5

32
,5

M16

42: Schöck Isokorb® KS14-V8 típus: Vízszintes metszetÁbra 
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43: Schöck Isokorb® KS14-VV típus: Vízszintes metszetÁbra 
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44: Schöck Isokorb® KS20-V10 típus: Vízszintes metszetÁbra 

5 Termékleírás
 ▶ A szabad beszorítási hossz a KS14-nél 30 mm, KS20-nál pedig 35 mm.

Termékleírás

Schöck Isokorb® KS típus
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45: Schöck Isokorb® KS14: MetszetÁbra 
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46: Schöck Isokorb® KS14-VV: MetszetÁbra 

11
55

15 80

77

26
26

36

21

36
Ut

ól
ag

os
 fe

ltö
lté

s

18
0 

- 2
80

47: Schöck Isokorb® KS20: MetszetÁbra 

5 Termékleírás
 ▶ A szabad beszorítási hossz a KS14-nél 30 mm, KS20-nál pedig 35 mm.

Termékleírás

Schöck Isokorb® KS típus
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48: Schöck Isokorb® KS típus: KS típus helyszíni tűzgátló burkolása, 
tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet
Ábra 

Tűzvédelem

A Schöck Isokorb® tűzgátló burkolását a helyszínen kell megtervezni és beépíteni. Erre ugyanazok a helyszíni tűzvédelmi 
előírások érvényesek, mint a teljes tartószerkezet vonatkozásában. 
Magyarázatokat lásd 18. o.

Helyszíni tűzvédelmi kialakítás

Schöck Isokorb® KS típus
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49: Schöck Isokorb® KS14: Helyszíni vasalás, metszetÁbra 

Poz. ①

Poz. ②

50: Schöck Isokorb® KS14: Helyszíni vasalás, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS14

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 2 ⌀ 14

Poz. 2 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 - 280 a termékkel adott

Schöck Isokorb® KS14

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A csatlakozó vasbetonszerkezetek vasalását a szükséges betontakarás figyelembe vételével a lehető legszorosabban a Schöck 

Isokorb® hőszigetelő testjéhez kell elhelyezni.
 ▶ Betonacélok toldása az EN 1992-1-1 (EC2) szerint.
 ▶ A KS14 típushoz EN 1992-1-1 (EC2) szerinti keresztirányú vasalás szükséges.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® KS típus
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51: Schöck Isokorb® KS14-VV: Helyszíni vasalás, metszetÁbra 

Poz. ① Poz. ②

Poz. ① Poz. ②

52: Schöck Isokorb® KS14-VV: Helyszíni vasalás, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS14-VV

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 2 ⌀ 14

Poz. 2 Toldó vasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 - 280 A statikus megadása szerint, a húzott zónában

Schöck Isokorb® KS14-VV

5 Helyszíni vasalás
 ▶ KS14-VV: Ha a terv szerint emelő terhelés hat (+MEd), a húzóerő felvételére az Isokorb® alsó vasalásánk toldására lehet 

szükség. Ezt a toldó vasalást a tartószerkezeti tervező határozza meg.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® KS típus
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53: Schöck Isokorb® KS20: Helyszíni vasalás ⌀ 8 mm kengyellel; metszetÁbra 

Poz. ③
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54: Schöck Isokorb® KS20: helyszíni vasalás, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS20

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 4 ⌀ 14

Poz. 2 Toldó vasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 - 280 A statikus megadása szerint, a húzott zónában

Poz. 3 Kengyel

Poz. 3 közvetlen/közvetett 180 - 280 13 ⌀ 8/100 mm

Schöck Isokorb® KS20

5 Helyszíni vasalás
 ▶ KS20: Ha a terv szerint emelő terhelés hat (+MEd), a húzóerő felvételére az Isokorb® alsó vasalásnak toldására lehet szükség. 

Ezt a toldó vasalást a tartószerkezeti tervező határozza meg.
 ▶ KS20: Külső keresztirányú vasalás kengyelekkel. ⌀8 mm átmérőjű kengyelek használata esetén külön meg kell vizsgálni, hogy 

elégséges-e a cnom betontakarás. Szükség esetén növelni kell a födém vastagságát.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® KS típus
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55: Schöck Isokorb® KS14: helyszíni vasalás félkész építőelemeknél, metszetÁbra 
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56: Schöck Isokorb® KS14: helyszíni vasalás félkész építőelemeknél, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS14

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 2 ⌀ 14

Poz. 2 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 - 280 a termékkel adott, alternatív kivitelezés helyszíni 2 ⌀ 8 bedugó kengyelekkel

Schöck Isokorb® KS14

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A KS14 típushoz EN 1992-1-1 (EC2) szerinti keresztirányú vasalás szükséges.
 ▶ Előregyártott födémelemek használata esetén a gyári kengyelek alsó szára a helyszínen rövidebbre vágható, és két odaillő ⌀8 

mm helyszíni kengyellel helyettesíthető.

Helyszíni vasalás - előregyártott szerkezetes építési mód

Schöck Isokorb® KS típus
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57: Schöck Isokorb® KS20: Helyszíni vasalás ⌀ 8 mm kengyellel kéregpanel elemek esetén; metszetÁbra 
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58: Schöck Isokorb® KS20:Helyszíni vasalás kéregpanel elemek esetén; vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KS20

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 4 ⌀ 14

Poz. 2 Kengyel

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 - 280 10 ⌀ 8/100 mm

Poz. 3 Kengyel

Poz. 3 közvetlen/közvetett 180 - 280 3 ⌀ 8/100 mm

Schöck Isokorb® KS20

5 Helyszíni vasalás
 ▶ KS20: Külső keresztirányú vasalás kengyelekkel. ⌀8 mm átmérőjű kengyelek használata esetén külön meg kell vizsgálni, hogy 

elégséges-e a cnom betontakarás. Szükség esetén növelni kell a födém vastagságát.
 ▶ Vastag előregyártott elemes födémnél az előregyártott részben a kihagyás nem szükséges, ha az Isokorb® KS teljesen 

beépíthető a felbetonba.

Helyszíni vasalás - előregyártott szerkezetes építési mód

Schöck Isokorb® KS típus
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59: Schöck Isokorb® KS14: Homloklemez csatlakozás szerkezeteÁbra 
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60: Schöck Isokorb® KS14-VV: Homloklemez csatlakozás szerkezete; kerek furatok a negatív nyíróerő felvételéreÁbra 

KS14 nyomaték és pozitív nyíróerő felvételéhez

KS14-VV nyomaték és pozitív vagy negatív nyíróerő felvételére

A t homloklemez vastagság megválasztása a tartószerkezeti tervező által meghatározott t1 minimum lemezvastagsághoz 
igazodik. Ugyanakkor a t homloklemez vastagság nem lehet nagyobb, mint a Schöck Isokorb® KS szabad beszorítási hossza

5 Homloklemez
 ▶ Az ábrázolt hosszú furatokkal a homloklemez akár 10 mm-rel is megemelhető. Ha ez a tolerancia nem elégséges, egyedileg 

kell megvizsgálni, hogy érdemes-e meghosszabbítani a furatokat.
 ▶ Ha a terv szerint emelőerő fellépésével kell számolni, a homloklemezt az alsó részen kerek (nem hosszanti) furatokkal kell 

kialakítani. A kerek furatok miatt azonban elvész a magasságállítás lehetősége.
 ▶ Ha a szigetelési hézaggal párhuzamosan vízszintes VEd,y > 0,342 � min. VEd,z erők hatnak, a terhelés továbbvezetéséhez a 

homloklemez alsó részét szintén kerek furatokkal kell kialakítani és nem oválissal.
 ▶ A homloklemez külső méreteit a tartószerkezeti tervezőnek kell meghatároznia.
 ▶ A kiviteli tervben fel kell tüntetni a csavaranyák meghúzási nyomatékát; az alábbi meghúzási nyomaték érvényes:

KS14 (M16 menetes szár): Mr = 50 Nm
 ▶ A homloklemezek legyártása előtt a helyszínen fel kell mérni a bebetonozott Schöck Isokorb® elemeket.

Homloklemez

Schöck Isokorb® KS típus
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KS

Ac
él

/v
as

be
to

n



49

15

6

6

70

24

120

4

4

24

34

40

115

70

115

4

4

55

36
36

55

4

34

t1 ≤ t ≤ 35

17
,5

29
,5

4 x M22

tömítő hegesztés tömítő hegesztés
Ut

ól
ag

os
 fe

ltö
lté

s H 
- 1

63
,5

H

32,5 32,5

61: Schöck Isokorb® KS20: Homloklemez csatlakozás szerkezeteÁbra 
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62: Schöck Isokorb® KS20: Homloklemez csatlakozás szerkezete; kerek furatok a negatív nyíróerő felvételéreÁbra 

KS20 nyomaték és pozitív nyíróerő felvételéhez

KS20  nyomaték és pozitív vagy negatív nyíróerő felvételére

A t homloklemez vastagság megválasztása a tartószerkezeti tervező által meghatározott t1 minimum lemezvastagsághoz 
igazodik. Ugyanakkor a t homloklemez vastagság nem lehet nagyobb, mint a Schöck Isokorb® KS szabad beszorítási hossza

5 Homloklemez
 ▶ Az ábrázolt hosszú furatokkal a homloklemez akár 10 mm-rel is megemelhető. Ha ez a tolerancia nem elégséges, egyedileg 

kell megvizsgálni, hogy érdemes-e meghosszabbítani a furatokat.
 ▶ Ha a terv szerint emelőerő fellépésével kell számolni, a homloklemezt az alsó részen kerek (nem hosszanti) furatokkal kell 

kialakítani. A kerek furatok miatt azonban elvész a magasságállítás lehetősége.
 ▶ Ha a szigetelési hézaggal párhuzamosan vízszintes VEd,y > 0,342 � min. VEd,z erők hatnak, a terhelés továbbvezetéséhez a 

homloklemez alsó részét szintén kerek furatokkal kell kialakítani és nem oválissal.
 ▶ A homloklemez külső méreteit a tartószerkezeti tervezőnek kell meghatároznia.
 ▶ A kiviteli tervben fel kell tüntetni a csavaranyák meghúzási nyomatékát; az alábbi meghúzási nyomaték érvényes:

KS20 (M22 menetes szár): Mr = 80 Nm
 ▶ A homloklemezek legyártása előtt a helyszínen fel kell mérni a bebetonozott Schöck Isokorb® elemeket.

Homloklemez

Schöck Isokorb® KS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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63: Schöck Isokorb® KS20...-H200: Homloklemez csatlakozás  IPE220 
tartóhoz
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus KS14

Javasolt minimum 
tartóméretek

a = 25 mm

IPE HEA/HEB

Isokorb®-
magasság 
(H) [mm]

180 200 200

200 220 220

220 240 240

240 270 280

260 300 300

280 300 320

KS20

a = 30 mm

IPE HEA/HEB

200 200

220 220

240 260

270 280

300 300

300 320

Szabad beszorítási hossz
 A homloklemez maximális vastagságát a Schöck Isokorb® KS menetes szárának szabad beszorítási hossza szabja meg.

5 A szabad beszorítási hossz mérete
 ▶ A szabad beszorítási hossz a KS14-nél 30 mm, KS20-nál pedig 35 mm.

Acélprofil kiválasztása
Az ábra szerinti csatlakoztatási helyzethez az acélprofilok méretezéséhez az alábbi táblázatban megadott minimum méreteket 
ajánljuk.

Tervezési segédlet- acélszerkezetek

Schöck Isokorb® KS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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64: Schöck Isokorb® KS: Acéltartó szereléseÁbra 

Helyszíni
támasztókonzol

Nyíróerő

65: Schöck Isokorb® KS: Helyszíni támasztókonzol a nyíróerő felvételéreÁbra 

Helyszíni támasztólap
A nyíróerők továbbításához a homloklemezről az Isokorb® KS-re elengedhetetlen a helyszíni tartólap alkalmazása! A Schöck által 
szállított távtartó lapocskákkal biztosítható a támasztókonzol és a Schöck Isokorb® közötti megfelelő magasságban történő 
alakzárás.

5 Helyszíni támasztókonzol
 ▶ Statikai követelményeknek megfelelő acélfajta.
 ▶ A hegesztés után korrózióvédelmet kell végezni.
 ▶ Acélszerkezet építés: a szerkezetkész építmény méreteltéréseit feltétlenül ellenőrizni kell!

Helyszíni támasztólap

Schöck Isokorb® KS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Födém

a a
4,50 m

1,
75

 m

KS típus
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Statikus rendszer és feltételezett terhelés
Geometria: túlnyúlási hossz  lk = 1,75 m
 Erkélyszélesség  b = 4,50 m
Belső vasbeton födém vastagsága   h = 200 mm
A csatlakozások méretezéshez megválasztott tengelytávolsága a = 0,7 m

Feltételezett terhelés: Önsúly könnyű burkolattal  g = 0,6 kN/m2

 Hasznos teher  q = 4,0 kN/m2

 Korlátok önsúlya  FG = 0,75 kN/m
Korlátokra ható vízszintes terhelés karfa magasságban 1,0 m  HG = 0,5 kN/m
Expozíciós osztály: belül XC 1
választott: Betonminőség C25/30 a födémhez
 Betonborítás cv =  20 mm az Isokorb®-húzótt rudakhoz

Csatlakozási geometria nincs magasságeltolás, nincs födémszél megtámasztás, nincs erkélylemezperem
Födém megtámasztása: Födémperem közvetlen megtámasztású
Erkély megtámasztása: Konzol csatlakozés KS típussal

Bizonyítás teherbírási határállapotban (nyomaték és nyíróerő igénybevétel)
Igénybevétel:  MEd  = -[(γG� gB +γQ � q) · lk

2/2  � a + γG � FG � a � lk + γG �  ψ0 � HG � 1,0 � a]
 MEd  = -[(1,35 � 0,6 + 1,5 � 4,0) · 1,75²/2 � 0,7 + 1,35 � 0,75 � 0,7 � 1,75 + 1,5 � 0,7 � 0,5 � 1,0
    � 0,7]
  = –8,9 kNm
 VEd = (γG � gB +γQ � q) � a � lk + γG · FG � a
 VEd = (1,35 � 0,6 + 1,5 · 4,0) �0,7 � 1,75 + 1,35 � 0,75 � 0,7 = +9,1 kN 
Szükséges csatlakozás: n = (b/a) + 1 = 7,4 = 8 darab
Csatlakozások tengelytávolsága: ((4,50 - 0,18)/7) = 0,617 m, melynél a tartó szélessége = Schöck Isokorb szélessége = 0,18 m

választás:  darab Schöck Isokorb® KS14-V8-H200
 MRd  = -12,9 kNm  > MEd = -8,9 kNm
 VRd  = +10,0 kN (lásd 30 .o.) > VEd = +9,1 kN

Számítási példa

Schöck Isokorb® KS típus
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Bizonyítás használhatósági határállapotban (alakváltozás/túlemelés)
Alakváltozási tényező: tan α  = 0,7 (táblázatból, lásd 32.o.)
választott terhelési kombináció: g + 0,3 � q 
 (ajánlás a Schöck Isokorb®-ból eredő túlemelés kiszámításához)
 MEd,GZG kiszámítása használhatósági határállapotban
 MEd,GZG  = –[(gB + ψ2,i · q) · lk

2/2 � a + FG · a · lk + ψ2,i  � HG  � 1,0  � a]
 MEd,GZG = –[(0,6 + 0,3 · 4,0) · 1,75 2/2 � 0,7 + 0,75 · 0,7 ·1,75 + 0,3 � 0,5 � 1,0 � 0,7]= –2,95 kNm
Alakváltozás: wü  = [tan α · lk · (MEd,GZG /MRd)] · 10 [mm]
 wü  = [0,7 · 1,75 · (-2,95/-12,9)] · 10 = 3 mm
Tágulási hézagok elrendezése  Erkély hossza:   4,50 m < 5,70 m 
 => nem szükséges tágulási hézag

Számítási példa
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� A Schöck Isokorb® kapcsolatra ható terheket a szabvány szerint határoztuk meg?

� Egyértelműek-e a teljes tartószerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények? A kiviteli tervek tartalmazzák-e a 
helyszíni intézkedéseket?

� A Schöck Isokorb® csatlakozásra az emelő nyíróerők pozitív csatlakozási nyomatékkal együtt hatnak?

� A fali csatlakozás vagy magasságeltolás miatt az Isokorb® KS helyett nem inkább a KS-WU típusra (ld.  27.o.) vagy más 
egyedi konstrukcióra van szükség?

� A teljes szerkezet alakváltozási számításánál figyelembe vettük-e a Schöck Isokorb® miatti túlemelést?

� A hőmérséklet miatti alakváltozások közvetlenül az Isokorb®- csatlakozásra vonatkoznak-e és figyelembe vettük-e a 
maximális tágulási hézagtávolságot is?

� Betartottuk-e a homloklemezre vonatkozó feltételeket és méreteket?

� A kiviteli tervek megfelelően utalnak a helyszínen feltétlenül szükséges támasztólap?

� Isokorb® KS14-VV vagy KS20 előregyártott lapokba baló beépítésénél figyelembe vettük-e a födémoldali hézagot?

� Meghatároztuk-e a szükséges helyszíni vasalást?

� Sikerült-e közös álláspontot kialakítani a szerkezeti kivitelezővel és a fémszerkezet-szerelővel az Isokorb® KS szerkezeti 
kivitelező által elérendő beépítési pontossága tekintetében?

� A zsaluzási tervek tartalmazzák-e az építésvezetőnek, illetve a szerkezeti kivitelezőnek szóló figyelmeztetéseket a 
szükséges beépítési pontosságra vonatkozóan?

� A kiviteli tervben fel van-e tüntetve a csavarkötések meghúzási nyomatéka?

3 Ellenőrző lista
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Schöck Isokorb® QS
Alátámasztott acélerkélyekhez és előtetőkhöz. Pozitív nyíróerők továbbítására.

Schöck Isokorb® QS típus

Schöck Isokorb® QS típus
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Oszlop Oszlop Oszlop Oszlop

66: Schöck Isokorb® QS típus: Oszloppal alátámasztott erkélyÁbra 

Oszlop

FödémErkély

67: Schöck Isokorb® QS: Csatlakozás vasbeton födémhez; szigetelőtest 
a külső hőszigetelésen belül
Ábra 

Oszlop

FödémErkély

68: Schöck Isokorb® QS: Csatlakozás vasbeton födémhez; homogén 
hőszigetelő fal
Ábra 

Oszlop

Erkély

Födém

69: Schöck Isokorb® QS: Akadálymentes átmenet magasságeltolássalÁbra 

Oszlop

Erkély

Fal

70: Schöck Isokorb® QS: Egyedi szerkezet; vasbeton falhoz való 
csatlakozásnál szükséges
Ábra 

Oszlop

FödémErkély

71: Schöck Isokorb® QS: A hőszigetelő test a födém túlnyúlást 
kihasználva kívül a fali hőszigeteléssel kötésben zár, melynél ügyelni kell az 
oldalsó peremtávolságokra

Ábra 

Oszlop

FödémErkély

72: Schöck Isokorb® QS: Tartóacél csatlakoztatása a külső hőszigetelés 
vastagságát kiegyenlítő adapterhez
Ábra 

Elemek elhelyezése | Beépítési részletek
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Típus/Teherbírási lépcső
Isokorb® magasság

QS12- H180

x

y

z

VRd,y

VRd,z

73: Schöck Isokorb® QS típus: Előjel szabály a méretezéshezÁbra 

Típusválaszték Schöck Isokorb® QS
A Schöck Isokorb® QS típus kivitelezése az alábbiak szerint változtatható:

 ▶ Terhelhetőségi fokozat: 
QS10 vagy QS12

 ▶ Magasság:
Az engedély szerint H = 180 mm és H = 280 mm közötti, 10 mm-es méret lépcsőben

Típusjelölés

5 Egyedi kialakítások
Olyan csatlakozási helyzetek esetén, melyek az itt ismertetett standard elemekkel nem valósíthatók meg, kérjük forduljanak a 
műszaki szaktanácsadónkhoz (elérhetőség a 3. oldalon).

Előjel szabály a statikai számításhoz

Típusválaszték | Típusjelölés | Egyedi kialakítások | Előjel szabály

Schöck Isokorb® QS típus
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Schöck Isokorb® Típus QS10 QS12

Számítási értékek
Betonszilárdság ≥ C25/30

VRd,z [kN/Elem]

Isokorb® magasság H [mm]

180 - 280 48,3 69,6

VRd,y [kN/Elem]

180 - 280 ±4,0 ±6,5

l

FödémErkély

H m
in

74: Schöck Isokorb® QS: Statikai rendszerÁbra 

Schöck Isokorb® QS méretezés
A Schöck Isokorb® QS típus felhasználási területe a túlnyomórészt nyugvó, egyenletesen eloszló hasznos terhelésnek kitett tető- 
és erkélyszerkezetek az EN 1991-1-1 (EC1) besorolás szerint. FA két oldalról az Isokorb®-hoz csatlakozó épületelemeknek statikai 
bizonylattal kell rendelkezniük. Az Isokorb® QS típus bármely változata képes a pozitív nyíróerők továbbítására a z-tengellyel 
párhuzamosan. Negatív (emelő) nyíróerőhöz az Isokorb® KS típussal kivitelezhető megoldásokat ajánljuk.

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A méretezési értékeket a homloklemez hátsó élére kell vonatkoztatni.
 ▶ A Schöck Isokorb® QS közvetett megtámasztásánál a tartószerkezet tervezőjének igazolnia kell a terhelés továbbvezetését a 

vasbeton építőelembe.
 ▶ A betontakarás EN 1992-1-1 (EC2) szerinti cnom névleges mérete a belső részen 20 mm.

Méretezés

Schöck Isokorb® QS típus
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Maximális dilatációs távolság
A külső építőelembe tágulási hézagokat kell elhelyezni A hőmérsékleti alakváltozásból eredő hosszváltozás szempontjából a 
legkülső Schöck Isokorb® QS tengelyének maximum távolsága (e) az irányadó. Ekkor a külső építőelem oldalirányból túlnyúlhat a 
Schöck Iskorb®-on. Fix pontoknál, pl. sarkoknál az "e" maximum hossz fele érvényes a fixponttól számítva A megengedett 
hézagtávolságok kiszámításához a tartóacélokhoz fixen rögzített vasbeton erkélylemezt vettünk alapul. Ha szerkezetileg az 
erkélylemez és az egyes tartóacélok az elmozdulás lehetőségét biztosító módon vannak kivitelezve, csak a nem elmozdíthatóan 
kialakított csatlakozások távolsága az irányadó, ld. részletrajz.

Oszlop Oszlop Oszlop Oszlop

QS típus QS típus QS típus QS típus
Födém

Dilatáció

≤ e  ≤ e 

75: Schöck Isokorb® QS típus: Maximum tágulási hézagtávolság (e)Ábra 

Dilatációk távolsága

Schöck Isokorb® QS típus
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Hosszanti furatok

76: Schöck Isokorb® QS típus: Tágulási hézag részletrajza; biztosítja az 
elmozdulás lehetőségét hőtágulás esetén
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus QS

Maximális dilatációs távolság e [m]

Hőszigetelés vastagság [mm] 80 5,7

Dilatációk távolsága
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77: Schöck Isokorb® QS: PeremtávolságokÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QS10 QS12

Számítási értékek Betonminőségi osztály ≥ C25/30

Isokorb® magasság 
H [mm]

Peremtávolság eR

[mm] VRd,z [kN/Elem]

180 - 190 30 ≤  eR < 74

20,4 28,5
200 - 210 30 ≤  eR < 81

220 - 230 30 ≤  eR < 88

240 - 280 30 ≤  eR < 95

180 - 190 eR ≥ 74

Nincs szükség csökkentésre
200 - 210 eR ≥ 81

220 - 230 eR ≥ 88

240 - 280 eR ≥ 95

Felvehető nyíróerő VRd,z a peremtávolság függvényében

Peremtávolságok
A Schöck Isokorb® QS-t úgy kell pozicionálni, hogy biztosított legyen a belső vasbeton elemtől számított minimum 
peremtávolság:

5 Peremtávolságok
 ▶ Peremtávolságok eR < 30 mm peremtávolság nem megengedett!

Peremtávolságok

Schöck Isokorb® QS típus
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78: Schöck Isokorb® QS: TengelytávolságÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QS

Számítási értékek Betonminőségi osztály ≥ C25/30

Isokorb® magasság 
H [mm]

Tengelytávolság eA

[mm] VRd,z [kN/Elem]

180 - 190 eA ≥ 230

Nincs szükség csökkentésre
200 - 210 eA ≥ 245

220 - 230 eA ≥ 255

240 - 280 eA ≥ 270

Méretezési metszetek a tengelytávolság függvényében

Tengelytávolságok
A Schöck Isokorb® QS-t úgy kell pozicionálni, hogy  hogy biztosított legyen az Isokorb® és Isokorb® közti minimum 
tengelytávolság.:

5 Tengelytávolságok
 ▶ A Schöck Isokorb® QS terhelhetőségét az eA tengelytávolságra megadott minimum értéknél kisebb értékek esetén le kell 

csökkenteni.
 ▶ A csökkentett méretezési értékek lekérhetők az alkalmazástechnikai részlegtől. Elérhetőséget ld. 3.

Tengelytávolságok

Schöck Isokorb® QS típus
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Födém

79: Schöck Isokorb® QS típus: A betonozás során nem kellően rögzített, elfordult és eltolódott elemekÁbra 

Födém

80: Schöck Isokorb® QS típus: a betonozás során a megbízható rögzítés lehetővé teszi a szükséges beépítési pontosság elérésétÁbra 

81: Schöck Isokorb® QS típus: a helyszíni támasztólap közvetlenül a 
teherhordó lemezre fekszik fel

Tartóacél magasságállítása - legalacsonyabb helyzet

Ábra 82: Schöck Isokorb® QS típus: a teherhordó lemezen elhelyezett 
távtartó lapocska akár 10 mm-rel is megemeli a tartóacél helyzetét

Tartóacél magasságállítása - legmagasabb helyzet

Ábra 

Mivel a Schöck Isokorb® QS teremti meg a kapcsolatot az acél és a vasbeton építőelem között, a QS típus szükséges beépítési 
pontosságának kérdése különösen fontos. Ezzel összefüggésben a DIN 18202:2013-04 „Magasépítési szerkezetek 
mérettoleranciái“ szabványt kell figyelembe venni! Ebből levezetve a Schöck Isokorb® QS előírt beépítési helyzetéhez képest 
megengedett eltérési határértékeket feltétlenül be kell emelni a szerkezeti kiviteli tervekbe, melyeket mind a szerkezeti 
kivitelezőnek, mind az acélszerkezet kivitelezőjének el kell fogadnia. Ezt a tervezés előtt egyeztetni kell. Ugyanakkor gondolni 
kell arra is, hogy az acélszerkezeti kivitelező túl nagy méreteltéréseket nem, vagy csak jelentős többlet ráfordítással tud 
kiegyenlíteni.

Beépítési pontosság
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83: Schöck Isokorb® QS: Ábrázolás beépítési segédelemmelÁbra 84: Schöck Isokorb® QS: Beépítési segédelem fordított behelyezése, 
mellyel monolit falszerkezeteknél a födém peremén is tökéletes 
hőszigetelés érhető el

Ábra 

5 Információk a beépítési pontosságról
 ▶ A szerkezetből adódóan a Schöck Isokorb® QS típussal függőleges irányban max. -10 mm-es méreteltérések egyenlíthetők ki.
 ▶ Vízszintesen meg kell határozni mind a QS típus tengelytávolságainak eltérési határértékeit a födém pereme mentén, mind a 

homloksíktól megengedett eltérési határértékeket. Ugyanígy meg kell határozni a torziós határértékeket.
 ▶ A QS típus mérettartó beépítéséhez és helyzetének rögzítéséhez a betonozás során feltétlenül javasoljuk helyszínen készült 

sablon használatát.
 ▶ A QS típusváltozatok egyeztetett beépítési pontosságát az építésvezetőnek időben ellenőriznie kell!

Beépítési segédelem (opció)
A beépítési pontosság javítására a Schöck kiegészítő beépítési segédelemet is kínál:

A Schöck Isokorb® QS típushoz ajánlott opcionális beépítési segédelem gyárilag egy falemezből és két élfából áll. Az Isokorb® 
helyzetének rögzítésére szolgál a betonozás előtt és alatt. "Pozitív helyzetben" történő beépítésnél (ld. bal felső képet) 22 mm 
vastag szabvány zsaluzatra van méretezve.  Eltérő vastagságú zsaluzat esetén a beépítési segédelemet a helyszínen kell 
utánigazítani.

5 Figyelmeztetések a beépítési segédelemmel kapcsolatban
 ▶ A Schöck Isokorb® beépítésével kapcsolatos kérdések ügyében keresse műszaki irodánkat. Nehezített beépítési feltételek 

esetén helyszíni tanácsadással állunk rendelkezésre.
 ▶ A KS14 H180-220 beépítési segédelem 200 mm magas. A Schöck Isokorb® QS10 és QS12 típushoz H180 - H220 kivitelben 

használható.
 ▶ A Schöck beépítési segédelem és a helyszíni zsaluzat sablonná kapcsolatható össze, mely lehetővé teszi a Schöck Isokorb® QS 

mérettartó beépítését.

Beépítési pontosság

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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85: Schöck Isokorb® QS10: Vízszintes metszetÁbra 

86: Schöck Isokorb® QS12: Vízszintes metszet

5 Termékleírás
 ▶ A szabad beszorítási hossz a QS típusnál 30 mm.

Termékleírás

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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87: Schöck Isokorb® QS10: MetszetÁbra 
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88: Schöck Isokorb® QS12: MetszetÁbra 
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Helyszíni tűzvédelmi bevonat
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Acélszerkezet
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tűzvédelmi burkolat
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89: Schöck Isokorb® QS típus: QS típus helyszíni tűzgátló burkolása, 
tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet
Ábra 

5 Termékleírás
 ▶ A szabad beszorítási hossz a QS típusnál 30 mm.

Tűzvédelem

A Schöck Isokorb® tűzgátló burkolását a helyszínen kell megtervezni és beépíteni. Erre ugyanazok a helyszíni tűzvédelmi 
előírások érvényesek, mint a teljes tartószerkezet vonatkozásában. 
Magyarázatokat lásd 18. o.

Termékleírás | Helyszíni tűzvédelmi kialakítás

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Poz. ①

90: Schöck Isokorb® QS típus: Helyszíni vasalás, metszetÁbra 

Poz. ①

91: Schöck Isokorb® QS típus: Helyszíni vasalás, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QS

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 a termékkel adott

Schöck Isokorb® QS típus

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A nyíróvasakat az egyenes szárral kell a vasbeton építőelembe rögzíteni. A rögzítési hosszt az EN 1992-1-1 (EC2) szerint kell 

kiszámítani.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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≥ 100

Poz. ①

92: Schöck Isokorb® QS: helyszíni vasalás kéregpanel esetén, metszetÁbra 

≥ 100

≥ 
30

0

Poz. ①

93: Schöck Isokorb® QS: helyszíni vasalás kéregpanel elemek esetén; vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QS

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) beton szilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély acélszerkezet 

Poz. 1 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 - 280 a termékkel adott, alternatív kivitelezés helyszíni 2 ⌀ 8 bedugó kengyelekkel

Schöck Isokorb® QS típus

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A nyíróvasakat az egyenes szárral kell a vasbeton építőelembe rögzíteni. A rögzítési hosszt az EN 1992-1-1 (EC2) szerint kell 

kiszámítani.
 ▶ Előregyártott födémelemek használata esetén a gyári kengyelek alsó szára a helyszínen rövidebbre vágható, és két odaillő ⌀8 

mm helyszíni kengyellel helyettesíthető.

Helyszíni vasalás - előregyártott szerkezetes építési mód

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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94: Schöck Isokorb® QS: Homloklemez csatlakozás szerkezeteÁbra 

QS típus pozitív nyíróerő felvételéhez

A t homloklemez vastagság megválasztása a tartószerkezeti tervező által meghatározott t1 minimum lemezvastagsághoz 
igazodik. Ugyanakkor a t homloklemez vastagság nem lehet nagyobb, mint a Schöck Isokorb® QS szabad beszorítási hossza, ami 
30 mm.

5 Homloklemez
 ▶ Az ábrázolt hosszú furatokkal a homloklemez akár 10 mm-rel is megemelhető. Ha ez a tolerancia nem elégséges, egyedileg 

kell megvizsgálni, hogy érdemes-e meghosszabbítani a furatokat.
 ▶ Ha a szigetelési hézaggal párhuzamosan vízszintes  VEd,y > 0,342 � min. VEd,z erők hatnak, a terhelés továbbvezetéséhez a 

homloklemez alsó részét ⌀18 kerek furatokkal kell kialakítani és nem oválissal.
 ▶ A homloklemez külső méreteit a tartószerkezeti tervezőnek kell meghatároznia.
 ▶ A kiviteli tervben fel kell tüntetni a csavaranyák meghúzási nyomatékát; az alábbi meghúzási nyomaték érvényes:

QS10, QS12 (M16 menetes szár): Mr = 50 Nm
 ▶ A homloklemezek legyártása előtt a helyszínen fel kell mérni a bebetonozott Schöck Isokorb® elemeket.

Homloklemez

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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40

15

Helyszíni
támasztókonzol

95: Schöck Isokorb® QS: Acélgerenda szereléseÁbra 

Helyszíni támasztókonzol

Nyíróerő

96: Schöck Isokorb® QS: Helyszíni támasztókonzol a nyíróerő felvételéreÁbra 

Helyszíni támasztókonzol
A nyíróerők továbbításához a homloklemezről az Isokorb® QS-re elengedhetetlen a helyszíni támasztókonzol alkalmazása! A 
Schöck által szállított távtartó lapocskákkal biztosítható a támasztókonzol és a Schöck Isokorb® közötti megfelelő magasságban 
történő alakzárás.

5 Helyszíni támasztókonzol
 ▶ Statikai követelményeknek megfelelő acélfajta.
 ▶ A hegesztés után korrózióvédelmet kell végezni.
 ▶ Acélszerkezet építés: a szerkezetkész építmény méreteltéréseit feltétlenül ellenőrizni kell!

Helyszíni támasztólap

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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4 FödémErkély

97: Schöck Isokorb® QS típus: Folyamatos alátámasztás szükségesÁbra 

5 Alátámasztott erkély
A Schöck Isokorb QS-t alátámasztott erkélyekhez fejlesztettük ki. Kizárólag nyíróerő továbbítására alkalmas, hajlítónyomatékot 
nem vesz fel.

4 Veszély jelzés - hiányzó támasztékok
 ▶ Támasztékok nélkül az erkély leszakad.
 ▶ Az erkélyt minden építési fázisban statikailag méretezett oszlopokkal vagy támasztékokkal kell alátámasztani.
 ▶ Az erkélyt a végleges állapotban is statikailag méretezett oszlopokkal vagy támasztékokkal kell alátámasztani.

Oszlopos alátámasztási mód

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Beépítési útmutató szerkezeti kivitelezők részére

Schöck Isokorb® QS típus
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M 16: Mr = 50 Nm

Beépítési útmutató fémszerkezet kivitelezők részére

Schöck Isokorb® QS típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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� A statikai rendszernek megfelelő Schöck Isokorb® típust választottuk? A QS típus tisztán nyíróerő csatlakozáshoz alkalmas 
(nyomatékcsukló).

� A Schöck Isokorb® kapcsolatra ható terheket a szabvány szerint határoztuk meg?

� Egyértelműek-e a teljes tartószerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények? A kiviteli tervek tartalmazzák-e a 
helyszíni intézkedéseket?

� A fali csatlakozás vagy magasságeltolás miatt az Isokorb® QS helyett nem inkább a QS-WU típusra (ld. 63.o.) vagy más 
egyedi konstrukcióra van szükség?

� A hőmérséklet miatti alakváltozások közvetlenül az Isokorb®- csatlakozásra vonatkoznak-e és figyelembe vettük-e a 
maximális tágulási hézagtávolságot is?

� Betartottuk-e a homloklemezre vonatkozó feltételeket és méreteket?

� A kiviteli tervek megfelelően utalnak a helyszínen feltétlenül szükséges támasztólap?

� Az Isokorb® QS előregyártott betonlemezeknél való alkalmazásánál figyelembe vettük-e a födémoldali kihagyást?

� Sikerült-e közös álláspontot kialakítani a szerkezeti kivitelezővel és a fémszerkezet-szerelővel az Isokorb® QS szerkezeti 
kivitelező által elérendő beépítési pontossága tekintetében?

� A zsaluzási tervek tartalmazzák-e az építésvezetőnek, illetve a szerkezeti kivitelezőnek szóló figyelmeztetéseket a 
szükséges beépítési pontosságra vonatkozóan?

� A kiviteli tervben fel van-e tüntetve a csavarkötések meghúzási nyomatéka?

3 Ellenőrző lista

Schöck Isokorb® QS típus
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Fa/vasbeton

Acél/acél

Épület� zika

Acél/vasbeton

Fa/vasbeton

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® építőnyagok

Betonacél  B500B DIN 488-1 szerint, BSt 500 NR az általános építésfelügyeleti engedély szerint

Nyomólap a betonban:  EN 10025-2 szerinti S 235 JRG2 a nyomólemezekhez

Rozsdamentes acél: 1.4401, 1.4404, 1.4362, 1.4462 és 1.4571, S 460 a Z-30.3-6 sz. engedély szerint
 Építőelemek és kötőelemek rozsdamentes acélból, ill. BSt 500 NR-ből

Teherhordó lemez: Anyagszám: 1.4404, 1.4362 és 1.4571 vagy magasabb minőségű pl. 1.4462

Távtartó lap:   Anyagszám: 1.4401 S 235, 2 mm és 3 mm vastag

Szigetelőanyag:   Neopor® - polisztirol keményhab szigetelőanyag, a BASF bejegyzett márkája, λ = 0,031 W/m·K, 
építőanyag osztályba sorolása B1 (nehezen éghető)

Acélidom S 235, tüzihorganyzott

Kötőelemek

Rúddübel ⌀ 12 mm, S235, tüzihorganyzott, rétegvastagság 70-80 µm

Csatlakozó építőelemek

Betonacél  B500A vagy B500B a DIN 488-1, ill. EN 1992-1-1 (EC2)szerint

Beton födémoldalon szabvány beton; betonszilárdsági osztály ≥ C 25/30

Fa C 24 tömör fa fenyőfélékből, S 10 minőségi osztály
 C 30 tömör fa fenyőfélékből, S 13 minőségi osztály
 GL 24 c rétegragasztott fa (vízálló ragasztás)
 GL 28 c rétegragasztott fa (vízálló ragasztás)

5 Menetes szár megfelelő vágása
A menetes szár a beépítés helyszínén rövidebbre vágható azzal a feltétellel, hogy a beépítési oldal felőli homloklemez, az alátét 
és a csavaranyák szerelése után még 2 menet szabadon maradjon.

5 Épületfizikai jellemzők
 ▶ A termékek jellemző épületfizikai értékei az Épületfizika c. fejezet Épületfizikai jellemzők címsora alatt találhatók.

Építőanyagok

Fa/vasbeton

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® KSH típus
kinyúló faerkélyekhez. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerők felvételére.

Schöck Isokorb® KSH típus

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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98: Schöck Isokorb® KSH típus: konzolosan kinyúló erkélyÁbra 

FödémErkély

99: Schöck Isokorb® KSH típus: csatlakozás a vasbeton födémhez; 
hőszigetelő test a külső szigetelésen belül
Ábra 

Erkély
Födém

100: Schöck Isokorb® KSH: Csatlakozás vasbeton födémhez; monolit 
szerkezetű külső fal
Ábra 

Erkély

101: Schöck Isokorb® KSH: Egyedi szerkezet; vasbeton falhoz való 
csatlakozásnál szükséges
Ábra 

FödémErkély

102: Schöck Isokorb® KSH: A hőszigetelő test a födém túlnyúlást 
kihasználva kívül a fali hőszigeteléssel kötésben zár, melynél ügyelni kell az 
oldalsó peremtávolságokra

Ábra 

Elemek elhelyezése | Beépítési részletek

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KSH

Fa
/v

as
be

to
n



87

Típus/Teherbírási lépcső
Nyírási teherbírás

Isokorb® magasság

KSH14 - V8 - H180

x

y

z

VRd,y

VRd,z

MRd,y

103: Schöck Isokorb® KSH típus: Előjel szabály a méretezéshezÁbra 

Típusválaszték Schöck Isokorb® KSH
A Schöck Isokorb® KSH típus kivitelezése:

 ▶ Terhelhetőségi fokozat: 
KSH14-V8

 ▶ Magasság:
H = 180 mm

A Schöck Isokorb® KSH14-V8-H180 egy Isokorb® KS14-V8-H180-ból és a konzolos fagerenda csatlakoztatására szolgáló, 
homloklemezzel kialakított, kard alakú, tüzihorganyzott acélidomból áll.

Típusjelölésa a tervezési dokumentációkban

5 Egyedi kialakítások
Olyan csatlakozási helyzetek esetén, melyek az itt ismertetett standard elemekkel nem valósíthatók meg, kérjük forduljanak a 
műszaki szaktanácsadónkhoz (elérhetőség a 3. oldalon).

Előjel szabály a statikai számításhoz

Típusválaszték | Típusjelölés | Egyedi kialakítások | Előjel szabály

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Számítási értékek
Betonszilárdság ≥ C25/30

MRd,y [kNm/Elem] 

Isokorb® magasság H [mm] 180

-9,3

VRd,z [kN/Elem]

10,5

VRd,y [kN/Elem]

±2,5

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Belső nyomatéki erőkar zi [mm]

Isokorb® magasság H [mm] 180 113

Erkély

lk,St

H

80

15

Födém

z i

104: Schöck Isokorb® KSH típus: Statikai rendszer; a méretezési 
értékek az ábrázolt   lk,St kinyúlási hosszra vonatkoznak
Ábra 

Schöck Isokorb® KSH méretezése
A Schöck Isokorb® KSH típus felhasználási területe a túlnyomórészt nyugvó, egyenletesen eloszló hasznos terhelésnek kitett tető- 
és erkélyszerkezetek az EN 1991-1-1 (EC1) besorolás szerint. A két oldalról az Isokorb®-hoz csatlakozó épületelemeknek statikai 
bizonylattal kell rendelkezniük.

Schöck Isokorb® KSH méretezési táblázat

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A méretezési értékeket a homloklemez hátsó élére kell vonatkoztatni.
 ▶ A Schöck Isokorb® KSH típus közvetett megtámasztásánál a tartószerkezet tervezőjének igazolnia kell a terhelés 

továbbvezetését a vasbeton építőelembe.
 ▶ A betontakarás EN 1992-1-1 (EC2) szerinti cnom névleges mérete a belső részen 20 mm.
 ▶ A szélörvényből eredő emelőerőt a Schöck Isokorb® KSH az acélidom hosszanti furatai miatt nem képes felvenni.
 ▶ A felfelé irányuló emelőerők felvételéhez Schöck Isokorb® KS14-VV-H180 és egy a helyszínen legyártandó, kerek (nem 

hosszanti) homloklemez furatokkal ellátott acélidom szükséges (ld. 48.o.).
 ▶ A tartószerkezet tervezőjének igazolnia kell a terhelés továbbvezetését a vasbeton építőelembe Schöck Isokorb® KSH-ból.

Vasbeton csatlakozás méretezése

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Számítási értékek

C24 fenyőfa vagy GL 24c rétegragasztott fa

Fagerenda szélessége b [mm]

120 140 160

Fagerenda magassága h [mm] MRd,y [kNm/gerenda] 

180, 200, 220, 240

-6,3 -7,0 -7,7

VRd,z [kN/gerenda]

10,5

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Számítási értékek

C30 fenyőfa vagy GL 28c rétegragasztott fac

Fagerenda szélessége b [mm]

120 140 160

Fagerenda magassága h [mm] MRd,y [kNm/gerenda] 

180, 200, 220, 240

-6,7 -7,5 -8,3

VRd,z [kN/gerenda]

10,5

Erkély

h H

80

lk,Ho

Födém

105: Schöck Isokorb® KSH: Statikai rendszer; a fagerenda méretezési 
értékei az ábrázolt lk, Ho kinyúlási hosszra vonatkoznak
Ábra 

Szükséges bizonylatok
A fagerenda egy kard formájú acélidommal csatlakozik az Isokorb®-hoz. Ez a termék része. Amennyiben a jelen Műszaki 
információk méretezési táblázatában megadottól eltérő fafajtákat vagy eltérő keresztmetszetű fagerendákat használnak, a 
tartószerkezeti tervezőnek bizonylatolnia kell a fagerenda és a rúddübel kapcsolatot a gerenda és az acélidom között.

Fagerenda méretezési táblázat

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A faszerkezet számításának alapja az EN 1995-1-1 (EC5).
 ▶ Csatlakoztatandó faszerkezetenként minimum kettő Schöck Isokorb® KSH-t kell beépíteni. Ezeket úgy kell egymással 

összekötni, hogy ne tudjanak elfordulni, mivel a számítások szerint az Isokorb® önmagában nem képes torziós erőt (azaz  MEd,x

nyomatékot) felvenni.

Fa csatlakozás méretezése
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Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Ható nyomaték
Fagerendák tengelytávolsága "a" [mm]

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Konzol lk,St [m] MEd,y(lk,Ho) [kNm/gerenda] 

0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,3

0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,6 -1,7

0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,2

0,8 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,3 -2,4 -2,6 -2,7

0,9 -1,3 -1,5 -1,6 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 -2,4 -2,6 -2,8 -2,9 -3,1 -3,3

1,0 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,7 -3,9

1,1 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,8 -3,0 -3,2 -3,5 -3,7 -3,9 -4,2 -4,4 -4,6

1,2 -2,2 -2,4 -2,7 -3,0 -3,2 -3,5 -3,8 -4,1 -4,3 -4,6 -4,9 -5,1 -5,4

1,3 -2,5 -2,8 -3,1 -3,4 -3,8 -4,1 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3 -5,6 -5,9 -6,2

1,4 -2,9 -3,2 -3,6 -3,9 -4,3 -4,7 -5,0 -5,4 -5,7 -6,1 -6,4 -6,8 -7,2

1,5 -3,3 -3,7 -4,1 -4,5 -4,9 -5,3 -5,7 -6,1 -6,5 -6,9 -7,3 -7,7 -8,1

1,6 -3,7 -4,1 -4,6 -5,1 -5,5 -6,0 -6,4 -6,9 -7,4 -7,8 -8,3 - -

1,7 -4,1 -4,6 -5,2 -5,7 -6,2 -6,7 -7,2 -7,7 -8,2 - - - -

1,8 -4,6 -5,2 -5,7 -6,3 -6,9 -7,5 -8,0 - - - - - -

1,9 -5,1 -5,7 -6,4 -7,0 -7,6 -8,3 - - - - - - -

2,0 -5,6 -6,3 -7,0 -7,7 - - - - - - - - -

2,1 -6,2 -6,9 -7,7 - - - - - - - - - -

2,2 -6,7 -7,6 - - - - - - - - - - -

2,3 -7,4 -8,3 - - - - - - - - - - -

2,4 -8,0 - - - - - - - - - - - -

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Fellépő nyíróerő

Fagerendák tengelytávolsága "a" [mm]

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Konzol hossza max. lk,St [m]

2,47 2,31 2,18 2,07 1,98 1,89 1,81 1,74 1,68 1,62 1,57 1,50 1,42

VEd,z [kN] 7,0 7,4 7,8 8,2 8,5 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,5 10,5

Ható méretezési értékek a konzol hossza és a fagerenda távolság függvényében

5 Méretezési segédletek
 ▶ A ható MEd,y(lk,Ho) nyomatékok kiszámításhoz szükséges feltételezett terhelést ld. a 91. oldalon) Ettől eltérő feltételezett 

terhelés esetén a tartószerkezeti tervezőnek kell meghatároznia a MEd,y(lk,Ho) nyomatékot.
 ▶ A fagerendákat a MEd,y(lk,Ho) nyomatéktól és a VEd,z nyíróerőtől függően kell méretezni, ld. Fagerendák méretezési táblázata 

89.o.

Méretezési értékek és konzolhossz
MEd,y(lK,Ho) =  Ható nyomaték a fagerenda csatlakozás irányadó méretezési metszetében [kNm]
VEd,z =  Ható nyíróerő az acélidom csatlakozás méretezési metszetében max. lk,St  konzolhossznál [kN]
lk,St =  A konzolnak az acélidom homloklemezének hátsó élétől mért hossza [m]
max. lk,St=  Maximális  konzolhossz a MRd,y illetve a VRd,z b betartása érdekében, az acélidom homloklemezének 

hátsó élétől mérve [m]
lk,Ho =  A fagerenda csatlakozás irányadó méretezési metszetétől mért konzolhossz [m]

Méretezési segédlet

Schöck Isokorb® KSH típus
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Erkély
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lk,Ho 135

Födém

106: Schöck Isokorb® KSH: Statikai rendszerÁbra 

A méretezési segédtáblához alapul vett feltételezett terhelések
Fagerenda könnyű bevonattal  g= 0,5 kN/m2

Forgalmi terhelés  q= 4,0 kN/m2

Korlát  FG = 0,75 kN/m
Korlátra ható vízszintes terhelés HG = 0,5 kN/m
(Karfa magassága = 1,0 m)
Biztonsági és kombinációs együtthatók γG = 1,35
  γQ = 1,5
  ΨO = 0,7

Ható MEd,y és VEd,z méretezési értékek
MEd,y = (γG � g + γQ � q) � a � lk

2/2 + γG � FG � a � lk + γG � ΨO � HG � 1,0 m � a [kNm]
VEd,z = (γG � g + γQ � q) � a � lk + γG � FG � a [kN]
lk = Konzolhossz (= lk,St a vasbeton csatlakozás méretezéséhez)
a = Fagerendák tengelytávolsága

Fagerendák maximális lehetséges max. a tengelytávolsága a lk l konzolhossz függvényében.   

MEd,y = (1,35 � 0,5 + 1,5 � 4,0) � a � lk
2/2 + 1,35 � 0,75 � a � lk + 1,5 � 0,7 � 0,5 � 1,0 � a ≤ MRd,y

VEd,z = (1,35 � 0,5 + 1,5 � 4,0) � a � lk + 1,35 � 0,75 � a ≤ VRd,z

Feltételezve, hogy MEd,y = MRd,y illetve VEd,z = VRd,z

Ebből következik:
- ból MEd,y: max. a = 9,3 kNm/(6,7 kN/m � lk

2/2 + 1,0 kN � lk + 0,5 kNm) [m]
- ból VEd,z: max. a = 10,5 kN/(6,7 kN/m � lk + 1,0 kN) [m]
A max. a szempontjából a két érték közül a kisebb a mérvadó.

5 Méretezési segédletek
 ▶ Ügyelni kell a max. lk,St konzolhossz betartására.
 ▶ Az erkélyburkolat kiképzése döntő befolyással van a fagerendák lehetséges max. a tengelytávolságára.
 ▶ A gerendák faiparban szokásos maximum tengelytávolsága kb. 700 mm.
 ▶ A méretezési segédtábla csak a megadott feltételezett terhelésre érvényes.
 ▶ A fagerendákat a lk,Ho konzolhosszal kell méretezni.

Méretezési segédlet

Schöck Isokorb® KSH típus
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107: Schöck Isokorb® KSH típus: Statikai rendszer; a méretezési 
értékek az ábrázolt lk kinyúlási hosszra vonatkoznak
Ábra 

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Alakváltozási tényező tan α [%]

Isokorb® magasság H [mm] 180 0,8

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Torziós rugó C [kNm/rad]

Isokorb® magasság H [mm] 180 1300

Alakváltozás
A táblázatban megadott alakváltozási tényezők (tan α [%]) kizárólag a Schöck Isokorb® teherbírási határállapotban fellépő 
alakváltozásából erednek. A szükséges túlemelés közelítő meghatározását szolgálják. Az erkély túlemelésének kiszámításához az 
acélszerkezet alakváltozását és a Schöck Isokorb®alakváltozását együttesen kell figyelembe venni. A tartószerkezeti tervezőnek/
konstruktőrnek úgy kell kerekítenie az erkély kiviteli tervekben megadott túlemelési értékét (alap: erkélylemez + födém 
elfordulási szög + Schöck Isokorb® figyelembe vételével számított teljes alakváltozás), hogy a terv szerinti vízelvezetési irány 
megmaradjon (felfelé kerekítés: vízelvezetés az épület homlokzata felé, lefelé kerekítés: vízelvezetés az erkélylemezvég 
irányába).
Schöck Isokorb® miatti (wü) alakváltozás
 wü = tan α · lk · (MEd,GZG / MRd) · 10 [mm]
Alkalmazandó tényezők:
 tan α  = táblázat szerinti érték 
 lk = túlnyúlási hossz [m] 
 MEd,GZG =  Irányadó hajlítónyomaték [kNm] használhatósági határállapotban (SLS) a Schöck 

Isokorb®-ból adódó wü [mm] alakváltozás kiszámításához.
Az alakváltozáshoz feltételezendő terheléskombinációt a tartószerkezet tervezőjének 
kell meghatároznia.
(Ajánlás:  teherkombináció a wü túlemelés kiszámításához: g + 0,3 � q; MEd,GZG  
kiszámítása használhatósági határállapotban)

 MRd = Schöck Isokorb® maximális méretezési nyomatéka [kNm]

BSzámítási példát ld. 104.o.

Torziós rugómerevség
A használhatósági határállapotra vonatkozó igazolásokhoz a Schöck Isokorb® torziós rugómerevségét is figyelembe kell venni. 
Amennyiben szükséges a csatlakozó faszerkezet rezgési viselkedésének vizsgálata, a Schöck Isokorb®-ból eredő plusz 
alakváltozásokat is figyelembe kell venni.

Alakváltozás/Túlemelés | Torziós rugómerevség
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108: Schöck Isokorb® KSH: PeremtávolságokÁbra 

≥ 
23
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109: Schöck Isokorb® KSH: TengelytávolságÁbra 

Peremtávolságok
A Schöck Isokorb® KSH-t úgy kell pozicionálni, hogy biztosított legyen a belső vasbeton elemtől számított minimum 
peremtávolság:

5 Peremtávolságok
 ▶ Peremtávolságok eR < 30 mm peremtávolság nem megengedett!
 ▶ Ha kettő Schöck Isokorb® KSH-t egymásra merőlegesen építünk be külső sarkon, eR ≥ 65 mm peremtávolság szükséges.

Tengelytávolságok
A Schöck Isokorb® KSH-t úgy kell pozicionálni, hogy  hogy biztosított legyen az Isokorb® és Isokorb® közti minimum 
tengelytávolság.:

5 Tengelytávolságok
 ▶ A Schöck Isokorb® KSH terhelhetőségét a tengelytávolságra megadott minimum értéknél kisebb értékek esetén le kell 

csökkenteni.
 ▶ A csökkentett méretezési értékek lekérhetők az alkalmazástechnikai részlegtől. Elérhetőséget ld. 3.

Peremtávolságok | Tengelytávolságok
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Magasságeltolás külső saroknál
Külső saroknál a Schöck Isorkorb® KSH-kat egymásra merőlegesen kell elhelyezni. A húzó, nyomó- és nyíróvasak keresztezik 
egymást. Ezért a Schöck Isokorb® KSH-kat magasságeltolással kell beépíteni. Ehhez a helyszínen egy 20 mm-es szigetelőcsíkot kell 
közvetlenül a Schöck Isokorb® KSH hőszigetelőteste alá, illetve fölé helyezni.

Födémszél

110: Schöck Isokorb® KSH: Külső sarokÁbra 
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111: Schöck Isokorb® KSH: Magasságeltolásos elrendezésÁbra 
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112: Schöck Isokorb® KSH: Fagerendák illesztése külső sarki csatlakozáshozÁbra 

5 Külső sarok
 ▶ A magasságeltolás miatt külső saroknál h ≥ 200 mm födémvastagság, illetve gerendamagasság szükséges!
 ▶ Sarokerkély kivitelezésekor ügyelni kell arra, hogy a sarokrésznél meglévő 20 mm-es magasságkülönbséget a fagerenda 

rúddübelezéséhez kialakított furatoknál is figyelembe kell venni!
 ▶ Be kell tartani a Schöck Isokorb® KSH típusra vonatkozó tengely-, elem- és peremtávolságokat.

Külső sarok

Schöck Isokorb® KSH típus
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Födém

113: Schöck Isokorb® KSH típus: A betonozás során nem kellően rögzített, elfordult és eltolódott elemekÁbra 

Födém

114: Schöck Isokorb® KSH típus: a betonozás során a megbízható rögzítés lehetővé teszi a szükséges beépítési pontosság elérésétÁbra 

115: Schöck Isokorb® KSH típus: a helyszíni támasztókonzol 
közvetlenül a teherhordó lemezre fekszik fel

Acélidom magasságállítása - legalacsonyabb helyzet

Ábra 116: Schöck Isokorb® KSH típus: a teherhordó lemezen elhelyezett 
távtartó lapocska akár 10 mm-rel is megemeli az acélidom helyzetét

Acélidom magasságállítása - legmagasabb helyzet

Ábra 

A Schöck Isokorb® KSH a fagerendát rögzíti a vasbeton építőelemhez. Kötőelemként egy kard alakú acélidom szolgál. Ezért a KSH 
szükséges beépítési pontosságának kérdése különösen fontos. Ezzel összefüggésben a DIN 18202:2013-04 „Magasépítési 
szerkezetek mérettoleranciái“ szabványt kell figyelembe venni! Ebből levezetve a Schöck Isokorb® KSH előírt beépítési 
helyzetéhez képest megengedett eltérési határértékeket feltétlenül be kell emelni a szerkezeti kiviteli tervekbe, melyeket mind a 
szerkezeti kivitelezőnek, mind az ácsnak el kell fogadnia. Ezt a tervezés előtt egyeztetni kell. Ugyanakkor gondolni kell arra is, 
hogy az ácsmester túl nagy méreteltéréseket nem, vagy csak jelentős többlet ráfordítással tud kiegyenlíteni.

Beépítési pontosság
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117: Schöck Isokorb® KSH: Ábrázolás beépítési segédelemmel "pozitív" 
helyzetben
Ábra 118: Schöck Isokorb® KSH: Beépítési segédelem "negatív" helyzetben a 

födém homlokoldali szigetelése miatt
Ábra 

5 Információk a beépítési pontosságról
 ▶ A szerkezetből adódóan a Schöck Isokorb® KSH típussal függőleges irányban max. -10 mm-es méreteltérések egyenlíthetők ki.
 ▶ Vízszintesen meg kell határozni mind a KSH típus tengelytávolságainak eltérési határértékeit a födém pereme mentén, mind a 

homloksíktól megengedett eltérési határértékeket. Ugyanígy meg kell határozni a torziós határértékeket.
 ▶ A KSH típus mérettartó beépítéséhez és helyzetének rögzítéséhez a betonozás során feltétlenül javasoljuk helyszínen készült 

sablon használatát.
 ▶ A KSH típusok egyeztetett beépítési pontosságát az építésvezetőnek időben ellenőriznie kell!

Beépítési segédelem (opció)
A beépítési pontosság javítására a Schöck kiegészítő beépítési segédelemet is kínál:

A Schöck Isokorb® KSH típushoz ajánlott opcionális beépítési segédelem gyárilag egy falemezből és két élfából áll. Az Isokorb® 
helyzetének rögzítésére szolgál a betonozás előtt és alatt. "Pozitív helyzetben" történő beépítésnél (ld. bal felső képet) 22 mm 
vastag szabvány zsaluzatra van méretezve. Eltérő vastagságú zsaluzat esetén a beépítési segédelemet a helyszínen kell 
utánigazítani.

5 Figyelmeztetések a beépítési segédelemmel kapcsolatban
 ▶ A KS14 H180-220 beépítési segédelem a KSH típushoz használható.
 ▶ A Schöck Isokorb® beépítésével kapcsolatos kérdések ügyében keresse műszaki irodánkat. Nehezített beépítési feltételek 

esetén helyszíni tanácsadással állunk rendelkezésre.
 ▶ A Schöck beépítési segédelem és a helyszíni zsaluzat sablonná kapcsolatható össze, mely lehetővé teszi a Schöck Isokorb® KSH 

mérettartó beépítését.

Beépítési pontosság
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119: Schöck Isokorb® KSH: Vízszintes metszetÁbra 
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120: Schöck Isokorb® KSH: OldalnézetÁbra 
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121: Schöck Isokorb® KSH: Acélidom, homloklemez és helyszíni támasztókonzolÁbra 

5 Tűzvédelem
Magyarázatokat lásd 18. o.

Termékleírás

Schöck Isokorb® KSH típus
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Poz. ②

Poz. ①

Poz. ①

122: Schöck Isokorb® KSH14: Helyszíni vasalás; metszetÁbra 

Poz. ①

Poz. ②

123: Schöck Isokorb® KSH14: Helyszíni vasalás; vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) betonszilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély faszerkezet

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 2 ⌀ 14

Poz. 2 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 a termékkel adott

Schöck Isokorb® KSH14

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A csatlakozó vasbetonszerkezetek vasalását a szükséges betontakarás figyelembe vételével a lehető legszorosabban a Schöck 

Isokorb® hőszigetelő testjéhez kell elhelyezni.
 ▶ Betonacélok toldása az EN 1992-1-1 (EC2) szerint.
 ▶ A KSH típushoz EN 1992-1-1 (EC2) szerinti keresztirányú szerkezeti vasalás szükséges.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Poz. ①

Poz. ①

≥ 100

Poz. ②

124: Schöck Isokorb® KSH14: helyszíni vasalás félkész építőelemeknél, metszetÁbra 

Poz. ①

Poz. ②

≥ 100

≥ 
30

0

125: Schöck Isokorb® KSH14: helyszíni vasalás félkész építőelemeknél, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus KSH14-V8-H180

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) betonszilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély faszerkezet

Poz. 1 Toldó vasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 2 ⌀ 14

Poz. 2 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 2 közvetlen/közvetett 180 a termékkel adott, alternatív kivitelezés helyszíni 2 ⌀ 8 bedugó kengyelekkel

Schöck Isokorb® KSH14

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A KSH típushoz EN 1992-1-1 (EC2) szerinti keresztirányú szerkezeti vasalás szükséges.
 ▶ Előregyártott födémelemek használata esetén a gyári kengyelek alsó szára a helyszínen rövidebbre vágható, és két odaillő ⌀8 

mm helyszíni kengyellel helyettesíthető.

Helyszíni vasalás - előregyártott szerkezetes építési mód

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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126: Schöck Isokorb® KSH: Kard alakú acélidomÁbra 
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127: Schöck Isokorb® KSH: Fagerenda előkészítéseÁbra 

Ácsolt alkatrészek előgyártása a fagerenda csatlakozáshoz
A Schöck Isokorb® KSH14-H180 egy tüzihorganyzott acélidomból és homloklemezből áll. A túlnyúló szerkezethez szükséges 
fagerendákat az ács biztosítja.  A gerendázat anyaga lehet tömör fa (fenyő) vagy rétegragasztott fa. A fa nedvességének (u) a fa 
szárazanyagára vonatkoztatva u ≤ 20 %-nak kell lennie.

Fenyőfa:
C 24 szilárdsági osztály, S 10 minőségi osztály vagy C 30 szilárdsági osztály, S 13 minőségi osztály.
Rétegragasztott fa:
GL 24c vagy GL 28c szilárdsági osztály
A rétegragasztott fa ragasztásának vízállónak kell lennie.
Fagerenda csatlakozásonként 16 db ⌀ 12 mm-es tüzihorganyzott S235 szerkezeti acélból készült rúddübelt kell az 
asztalosüzemnek biztosítania. A horganybevonat rétegvastagsága 70 - 80 µm legyen. A rúddübelek hosszának a gerenda 
szélességének kell megfelelnie.

Szerelési javaslatok
 ▶ Fagerenda előkészítése az acélidomhoz szükséges horony és a rúddübelekhez szükséges furatok elkészítésével. A Schöck az 

Isokorb® KSH-val egy furatsablont is szállít, mely feleslegessé teszi a furatok kijelölését.
 ▶ Acélidom behelyezése: a függesztő fül megkönnyíti az idom megfelelő pozicionálását a fagerendában az első beütött 

rúddübel fölé. Az idomot el kell forgatni a fagerendában a maradék rúddübel behelyezéséhez.

Megmunkálás

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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128: Schöck Isokorb® KSH: Idom a hozzá csatlakozó fagerendávalÁbra 

5 Tartósság
 ▶ A szerkezet tartósságát illetően a szerkezeti favédelem általánosan elfogadott szabályait kell betartani.
 ▶ A szerkezet védelme érdekében fenyőfát, illetve rétegragasztott fát ajánlunk, mely természetesen ellenáll a fát károsító 

gombáknak vagy rovaroknak.
 ▶ A fagerenda hornyolását oldalt lekerekített lemezburkolással kell ellátni az esővíz elleni védelem biztosítása érdekében.
 ▶ A gerenda felső éleit le kell kerekíteni, hogy a víz akadálytalanul lefolyhasson.

Fagerenda csatlakozás

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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15

40

Helyszíni
támasztókonzol

129: Schöck Isokorb® KSH: Fatartó csatlakozásaÁbra 

Helyszíni támasztókonzol

Nyíróerő

130: Schöck Isokorb® KSH: Tartókonzol a homloklemezen a nyíróerő továbbításáraÁbra 

Fagerenda csatlakozás kard alakú acélidommal
A gerendát az acélidommal kell a Schöck Isokorb® KSH-hoz rögzíteni. Az acélidom tartókonzolja közvetlenül a KSH nyomólemezén 
ül. A Schöck által szállított nemesacél távtartó lapocskák biztosítják a magasságnak megfelelő alakzárást a tartókonzol és a KSH 
nyomólemeze között. Az acélidom homloklemezének hosszanti furatai akár 10 mm-es magasságállítást is lehetővé tesznek. A 
húzórudak anyacsavarjainak állításával a gerenda beigazítható. A fagerenda túlemelését a túlnyúlási hossz 1/200 részével kell 
figyelembe venni.

5 Beépítés
 ▶ A Schöck Isokorb® KSH-t a szerkezeti kivitelező a KS14-hez hasonlóan az acélidom nélkül integrálja a födém peremén a 

vasalatba, majd bebetonozza. Javasoljuk az Isokorb® KSH és a fagerendák szerelésének időpontját a homlokzati kivitelezővel 
egyeztetni.

Tartókonzol | Beépítés

Schöck Isokorb® KSH típus
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a a b

KSH

ba = 4,50 m

l k 
= 

1,
50

 m

Erkély

h

lk, St

H

80

15

lk, Ho 135

Födém

Statikai rendszer és feltételezett terhelés
Geometria: túlnyúlási hossz  lk = 1, 50 m = lk,St

 Erkélyszélesség ba = 4,50 m
Belső vasbeton födém vastagsága   h = 180 mm

Feltételezett terhelés: Önsúly könnyű burkolattal  g = 0,5 kN/m2

 Nutzlast  q = 4,0 kN/m2

 Korlátok önsúlya  FG = 0,75 kN/m
Korlátokra ható vízszintes terhelés karfa magasságban 1,0 m HG = 0,5 kN/m
Expozíciós osztály: belül XC 1
választott: Betonminőség C25/30 a födémhez
 Betonborítás cv =  20 mm az Isokorb®-húzórudakhoz

Csatlakozási geometria: nincs magasságeltolás, nincs födémszél megtámasztás, nincs erkélylemezperem
Födém megtámasztása: Födémperem közvetlen megtámasztású
Erkély megtámasztása: Konzolok befeszítése KSH típussal

Számítási példa

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Bizonyítás teherbírási határállapotban (nyomaték és nyíróerő igénybevétel)
Igénybevétel:  MEd,y  = -[(γG� gB +γQ � q) · lk

2/2  � a + γG � FG � a � lk + γG �  ψ0 � HG � 1,0 � a]
 VEd,z = -[(γG � gB +γQ � q) � a � lk + γG · FG � a]
Feltételzve MEd,y = MRd,y illetve VEd,z = VRd,z

Fagerendák lehetséges legnagyobb tengelytávolsága:
- ból MEd,y: max. a = 9,3 kNm/(6,7 kN/m � 1,502 m2/2 + 1,0 kN � 1,50 m + 0,5 kNm) [m]
  = 0,97 m
- ból VEd,z: max. a = 10,5 kN/(6,7 kN/m � 1,50 m + 1,0 kN) [m]
  = 0,95 m
Ennél a max. a-hoz a két érték közül a kisebb az irányadó, azaz max. a = 0,95 m.
Szükséges csatlakozások száma:
 n = (ba/max. a) + 1
 n = (4,50 m / 0,95 m) + 1 = 5,7 St.

választás:  7 darab Schöck Isokorb® KSH14-H180
 aprov = (4,50 m / 6 tengelytávolság)
  = 0,75 m

Méretezési értékek (ld. méretezési segédtáblázat 90.o.)
 MEd,y(lk,Ho) = -6,1 kNm ≤ MRd,y

 VEd,z = +9,5 kN ≤ VRd,z

 lk,St = 1,50 m ≤ max. lk, St = 1,74 m (a = 0,75 m)

Facsatlakozás igazolása: fagerenda és acélidom; rúddübeles kötés
Fa minimum méretei: sz/m = 120 mm/180 mm
A fa keresztmetszetét a megfelelő faminőségtől függően kell megválasztani. (A fa csökkentett méretezési keresztmetszetére 
vonatkoztatott ellenállási igénybevételt ld.89. o.)
Fafajta: C24 fenyőfa vagy GL 24c rétegragasztott fa
választás: sz/m  = 140/200 mm (7 db.)
 MEd,y(lk, Ho) = -6,1 kNm ≤ MRd,y = -7,0 kNm
 VEd,z = +9,5 kN ≤ VRd,z = +10,5 kN
A Schöck Isokorb® KSH-ra érvényes bizonyítás teljesül!
választás:
 7 db Schöck Isokorb® KSH,
 7 db GL 24c rétegragasztott fagerenda, sz/m = 140/200 mm (helyszínen),
 7 � 16 db rúddübel ⌀ 12, hossz = 140 mm tüzihorganyzott (helyszínen)

Bizonyítás használhatósági határállapotban (alakváltozás/túlemelés)
Alakváltozási tényező: tan α  = 0,8 (táblázatból, ld. 92.o.)
Választott terhelési kombináció: g + 0,3 � q 
 (Ajánlás a Schöck Isokorb®-ból eredő túlemelés kiszámításához)
 MEd,GZG kiszámítása használhatósági határállapotban
 MEd,GZG  = -[(gB + ψ2,i · q) · lk

2/2 � a + FG · a · lk + ψ2,i  � HG  � 1,0  � a]
 MEd,GZG = -[(0,5 + 0,3 · 4,0) · 1,50 2/2 � 0,75 + 0,75 · 0,75 ·1,50 + 0,3 � 0,5 � 1,0 � 0,75]= -2,4 kNm
Alakváltozás: wü  = [tan α · lk · (MEd,GZG /MRd)] · 10 [mm]
 wü  = [0,8· 1,50 · (-2,4/-9,3)] · 10 = 3 mm

Számítási példa

Schöck Isokorb® KSH típus
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KSH

Fa
/v

as
be

to
n



105

2

4

1

3

16 x ø 12

5

6

1.

2.

7

3. 4.

16 x ø 12

Beépítési útmutató az ácsmunkákhoz

Schöck Isokorb® KSH típus
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Beépítési útmutató szerkezeti kivitelezők részére

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Beépítési útmutató a helyszíni ácsmunkákat végző kivitelezők részére

Schöck Isokorb® KSH típus
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� A Schöck Isokorb® kapcsolatra ható terheket a szabvány szerint határoztuk meg?

� A Schöck Isokorb® csatlakozásra az emelő nyíróerők pozitív csatlakozási nyomatékkal együtt hatnak?

� A fali csatlakozás vagy magasságeltolás miatt az Isokorb® KSH egyedi konstrukciójára van szükség?

� A teljes szerkezet alakváltozási számításánál figyelembe vettük-e a Schöck Isokorb® miatti túlemelést?

� Az előre definiált feltételezett terhelés szerinti méretezés a méretezési segédtáblák használatának előfeltételeként 
szolgál-e (ld. 90.o.)?

� Az igénybevételi számítás megfelel az EN 1995-1-1 (EC5)-nek?

� A faellenállási táblázatokat egyeztettük-e a betervezett faminőséggel?

� Meghatároztuk-e a szükséges helyszíni toldó vasalást?

� Sikerült-e közös álláspontot kialakítani a szerkezeti kivitelezővel és az áccsal az Isokorb® KSH szerkezeti kivitelező által 
elérendő beépítési pontossága tekintetében?

� A zsaluzási tervek tartalmazzák-e az építésvezetőnek, illetve a szerkezeti kivitelezőnek szóló figyelmeztetéseket a 
szükséges beépítési pontosságra vonatkozóan?

� A kiviteli tervben fel van-e tüntetve a csavarkötések meghúzási nyomatéka?

3 Ellenőrző lista

Schöck Isokorb® KSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® QSH típus
Alátámasztott faerkélyekhez. Pozitív nyíróerők felvételére.

Schöck Isokorb® QSH típus

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Oszlop Oszlop Oszlop Oszlop

131: Schöck Isokorb® QSH: Alátámasztott erkélyÁbra 

FödémErkély

Oszlop

132: Schöck Isokorb® QSH: Csatlakozás vasbeton födémhez; 
szigetelőtest a külső hőszigetelésen belül
Ábra 

Erkély
Födém

Oszlop

133: Schöck Isokorb® QSH: Csatlakozás vasbeton födémhez; monolit 
szerkezetű külső fal
Ábra 

Erkély

Oszlop

134: Schöck Isokorb® QSH: Egyedi szerkezet; vasbeton falhoz való 
csatlakozásnál szükséges
Ábra 

FödémErkély

Oszlop

135: Schöck Isokorb® QSH: A hőszigetelő test a födém túlnyúlást 
kihasználva kívül a fali hőszigeteléssel kötésben zár, melynél ügyelni kell az 
oldalsó peremtávolságokra

Ábra 

Elemek elhelyezése | Beépítési részletek

Schöck Isokorb® QSH típus
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Típus/Teherbírási lépcső
Isokorb® magasság

QSH10- H180

x

y

z

VRd,y

VRd,z

136: Schöck Isokorb® QSH típus: Előjel szabály a méretezéshezÁbra 

Típusválaszték Schöck Isokorb® QSH
A Schöck Isokorb® QSH kivitele nem változó:

 ▶ Terhelhetőségi fokozat: 
QSH10

 ▶ Magasság:
H = 180 mm

A Schöck Isokorb® QSH10-H180 egy Isokorb® QS10-H180-ból és a megtámasztott fagerenda csatlakoztatására szolgáló, 
homloklemezzel kialakított, kard alakú, tüzihorganyzott acélidomból áll.

Típusjelölés

5 Egyedi kialakítások
Olyan csatlakozási helyzetek esetén, melyek az itt ismertetett standard elemekkel nem valósíthatók meg, kérjük forduljanak a 
műszaki szaktanácsadónkhoz (elérhetőség a 3. oldalon).

Előjel szabály a statikai számításhoz

Típusválaszték | Típusjelölés | Egyedi kialakítások | Előjel szabály

Schöck Isokorb® QSH típus
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Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Számítási értékek
Betonszilárdság ≥ C25/30

VRd,z [kN/Elem]

Isokorb® magasság H [mm] 180

31,9

VRd,y [kN/Elem]

±2,5

FödémErkély

l

H

80

137: Schöck Isokorb® QSH: Statikai rendszerÁbra 

Schöck Isokorb® QSH méretezése
A Schöck Isokorb® QSH típus felhasználási területe a túlnyomórészt nyugvó, egyenletesen eloszló hasznos terhelésnek kitett 
födém- és erkélyszerkezetek az EN 1991-1-1 (EC1) besorolás szerint. A két oldalról az Isokorb®-hoz csatlakozó épületelemeknek 
statikai bizonylattal kell rendelkezniük. Az Isokorb® QSH a pozitív nyíróerőket a z-tengellyel párhuzamosan továbbítja.

QSH típus méretezési táblázat

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A méretezési értékeket a homloklemez hátsó élére kell vonatkoztatni.
 ▶ A Schöck Isokorb® QSH közvetett megtámasztásánál a tartószerkezet tervezőjének igazolnia kell a terhelés továbbvezetését a 

vasbeton építőelembe.
 ▶ A betontakarás EN 1992-1-1 (EC2) szerinti cnom névleges mérete a belső részen 20 mm.
 ▶ Negatív (emelő) nyíróerőhöz az Isokorb® KSH típussal kivitelezhető megoldásokat ajánljuk.

Vasbeton csatlakozás méretezése

Schöck Isokorb® QSH típus
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Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Számítási értékek

C24 vagy C30 fenyőfa

Fagerenda szélessége b [mm]

120 140 160

Fagerenda magassága h [mm] VRd,z [kN/gerenda]

180 16,11 19,07 22,03

200 18,17 21,51 24,84

220 20,08 23,76 27,44

240 21,88 25,66 28,14

Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Számítási értékek

GL 24c vagy GL 28c rétegragasztott fa

Fagerenda szélessége b [mm]

120 140 160

Fagerenda magassága h [mm] VRd,z [kN/gerenda]

180 20,95 24,79 28,14

200, 220, 240 23,39 25,66 28,14

Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Számítási értékek Betonminőségi osztály ≥ C25/30

Peremtávolság eR [mm] VRd,z [kN/Elem]

30 ≤  eR < 74 20,4

eR ≥ 74 Nincs szükség csökkentésre

Felvehető nyíróerő VRd,z a peremtávolság függvényében

Fenyőfa gerenda méretezési táblázat

Rétegragasztott fagerenda méretezési táblázat

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A faszerkezet számításának alapja az EN 1995-1-1 (EC5).

Peremtávolságok
A Schöck Isokorb® QSH-t úgy kell pozicionálni, hogy biztosított legyen a belső vasbeton elemtől számított minimum 
peremtávolság:

5 Peremtávolságok
 ▶ Peremtávolságok eR < 30 mm peremtávolság nem megengedett!

Tengelytávolságok
A Schöck Isokorb® QSH-t úgy kell pozicionálni, hogy hogy biztosított legyen az Isokorb® és Isokorb® közti minimum 
tengelytávolság.:

5 Tengelytávolságok
 ▶ A Schöck Isokorb® QSH terhelhetőségét a tengelytávolságra megadott minimum értéknél kisebb értékek esetén le kell 

csökkenteni.
 ▶ A csökkentett méretezési értékek lekérhetők az alkalmazástechnikai részlegtől. Elérhetőséget ld. 3.

Fa csatlakozás méretezése | Peremtávolságok

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Födém

138: Schöck Isokorb® QSH típus: A betonozás során nem kellően rögzített, elfordult és eltolódott elemekÁbra 

Födém

139: Schöck Isokorb® QSH típus: a betonozás során a megbízható rögzítés lehetővé teszi a szükséges beépítési pontosság elérésétÁbra 

140: Schöck Isokorb® QSH típus: a helyszíni támasztókonzol 
közvetlenül a teherhordó lemezre fekszik fel

Acélidom magasságállítása - legalacsonyabb helyzet

Ábra 141: Schöck Isokorb® QSH típus: a teherhordó lemezen elhelyezett 
távtartó lapocska akár 10 mm-rel is megemeli az acélidom helyzetét

Acélidom magasságállítása - legmagasabb helyzet

Ábra 

A Schöck Isokorb® QSH szükséges beépítési pontosságának kérdése különösen fontos. Ezzel összefüggésben a DIN 18202:2013-04 
„Magasépítési szerkezetek mérettoleranciái“ szabványt kell figyelembe venni! Ebből levezetve a Schöck Isokorb® QSH előírt 
beépítési helyzetéhez képest megengedett eltérési határértékeket feltétlenül be kell emelni a szerkezeti kiviteli tervekbe, 
melyeket mind a szerkezeti kivitelezőnek, mind az ácsnak el kell fogadnia. Ezt a tervezés előtt egyeztetni kell. Ugyanakkor 
gondolni kell arra is, hogy az ácsmester túl nagy méreteltéréseket nem, vagy csak jelentős többlet ráfordítással tud kiegyenlíteni.

Beépítési pontosság

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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5 Információk a beépítési pontosságról
 ▶ A szerkezetből adódóan a Schöck Isokorb® QSH típussal függőleges irányban max. -10 mm-es méreteltérések egyenlíthetők ki.
 ▶ Vízszintesen meg kell határozni mind a QSH típus tengelytávolságainak eltérési határértékeit a födém pereme mentén, mind a 

homloksíktól megengedett eltérési határértékeket. Ugyanígy meg kell határozni a torziós határértékeket.
 ▶ A QSH típus mérettartó beépítéséhez és helyzetének rögzítéséhez a betonozás során feltétlenül javasoljuk helyszínen készült 

sablon használatát.
 ▶ A QSH típusok egyeztetett beépítési pontosságát az építésvezetőnek időben ellenőriznie kell!

142: Schöck Isokorb® QSH: Ábrázolás beépítési segédelemmelÁbra 143: Schöck Isokorb® QSH: Beépítési segédelem fordított behelyezése, 
mellyel monolit falszerkezeteknél a födém peremén is tökéletes 
hőszigetelés érhető el

Ábra 

Beépítési segédelem (opció)
A beépítési pontosság javítására a Schöck kiegészítő beépítési segédelemet is kínál:

A Schöck Isokorb® QSH típushoz ajánlott opcionális beépítési segédelem gyárilag egy falemezből és két élfából áll. Az Isokorb® 
helyzetének rögzítésére szolgál a betonozás előtt és alatt. "Pozitív helyzetben" történő beépítésnél (ld. bal felső képet) 22 mm 
vastag szabvány zsaluzatra van méretezve. Eltérő vastagságú zsaluzat esetén a beépítési segédelemet a helyszínen kell 
utánigazítani.

5 Figyelmeztetések a beépítési segédelemmel kapcsolatban
 ▶ A KS14 H180-220 beépítési segédelem a QSH típushoz használható..
 ▶ A Schöck Isokorb® beépítésével kapcsolatos kérdések ügyében keresse műszaki irodánkat. Nehezített beépítési feltételek 

esetén helyszíni tanácsadással állunk rendelkezésre.
 ▶ A Schöck beépítési segédelem és a helyszíni zsaluzat sablonná kapcsolatható össze, mely lehetővé teszi a Schöck Isokorb® QSH 

mérettartó beépítését.

Beépítési pontosság

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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144: Schöck Isokorb® QSH: Vízszintes metszetÁbra 
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145: Schöck Isokorb® QSH: OldalnézetÁbra 
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146: Schöck Isokorb® QSH: Acélidom, homloklemez és helyszíni támasztókonzolÁbra 

5 Tűzvédelem
Magyarázatokat lásd 18. o.

Termékleírás

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Poz. ①

147: Schöck Isokorb® QSH típus: Helyszíni vasalás, metszetÁbra 

Poz. ①

148: Schöck Isokorb® QSH típus: Helyszíni vasalás, vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) betonszilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély faszerkezet

Poz. 1 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 a termékkel adott

Schöck Isokorb® QSH típus

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A nyíróvasakat az egyenes szárral kell a vasbeton építőelembe rögzíteni. A rögzítési hosszt az EN 1992-1-1 (EC2) szerint kell 

kiszámítani.

Helyszíni vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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≥ 100

Poz. ①

149: Schöck Isokorb® QSH: helyszíni vasalás félkész építőelemeknél, metszetÁbra 

Poz. ①

≥ 100

≥ 
30

0

150: Schöck Isokorb® QSH: helyszíni vasalás félkész előregyártott elemek esetén; vízszintes metszetÁbra 

Schöck Isokorb® Típus QSH10-H180

Helyszíni vasalás Az alátámasztás 
módja

Magasság 
(H) [mm]

Födém (XC1) betonszilárdsági osztály ≥ C25/30 
erkély faszerkezet

Poz. 1 Perem- és hasító-húzóvasalás

Poz. 1 közvetlen/közvetett 180 a termékkel adott, alternatív kivitelezés helyszíni 2 ⌀ 8 bedugó kengyelekkel

Schöck Isokorb® QSH típus

5 Helyszíni vasalás
 ▶ A nyíróvasakat az egyenes szárral kell a vasbeton építőelembe rögzíteni. A rögzítési hosszt az EN 1992-1-1 (EC2) szerint kell 

kiszámítani.
 ▶ Előregyártott födémelemek használata esetén a gyári kengyelek alsó szára a helyszínen rövidebbre vágható, és két odaillő ⌀8 

mm helyszíni kengyellel helyettesíthető.

Helyszíni vasalás - előregyártott szerkezetes építési mód | Helyszíni 
vasalás - monolit szerkezet esetén

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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151: Schöck Isokorb® QSH: Kard alakú acélidomÁbra 
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152: Schöck Isokorb® QSH: Fagerenda előkészítéseÁbra 

Ácsolt alkatrészek előgyártása a fagerenda csatlakozáshoz
A Schöck Isokorb® QSH10-H180 egy tüzihorganyzott acélidomból és homloklemezből áll. A túlnyúló szerkezethez szükséges 
fagerendákat az ács biztosítja. A gerendázat anyaga lehet tömör fa (fenyő) vagy rétegragasztott fa. A fa nedvességének (u) a fa 
szárazanyagára vonatkoztatva u ≤ 20 %-nak kell lennie.

Fenyőfa:
C 24 szilárdsági osztály, S 10 minőségi osztály vagy C 30 szilárdsági osztály, S 13 minőségi osztály.
Rétegragasztott fa:
GL 24c vagy GL 28c szilárdsági osztály
A rétegragasztott fa ragasztásának vízállónak kell lennie.
Fagerenda csatlakozásonként 16 db ⌀ 12 mm-es tüzihorganyzott S235 szerkezeti acélból készült rúddübelt kell az 
asztalosüzemnek biztosítania. A horganybevonat rétegvastagsága 70 - 80 µm legyen. A rúddübelek hosszának a gerenda 
szélességének kell megfelelnie.

Szerelési javaslatok
 ▶ Fagerenda előkészítése az acélidomhoz szükséges horony és a rúddübelekhez szükséges furatok elkészítésével. A Schöck az 

Isokorb® QSH-val egy furatsablont is szállít, mely feleslegessé teszi a furatok kijelölését.
 ▶ Acélidom behelyezése: a függesztő fül megkönnyíti az idom megfelelő pozicionálását a fagerendában az első beütött 

rúddübel fölé. Az idomot el kell forgatni a fagerendában a maradék rúddübel behelyezéséhez.

Megmunkálás

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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153: Schöck Isokorb® QSH: Idom a hozzá csatlakozó fagerendávalÁbra 

5 Tartósság
 ▶  A szerkezet védelme érdekében fenyőfát, illetve rétegragasztott fát ajánlunk, mely természetesen ellenáll a fát károsító 

gombáknak vagy rovaroknak.
 ▶ A fagerenda hornyolását oldalt lekerekített lemezburkolással kell ellátni az esővíz elleni védelem biztosítása érdekében.
 ▶ A gerenda felső éleit le kell kerekíteni, hogy a víz akadálytalanul lefolyhasson.
 ▶ Ügyelni kell a megfelelő szerkezeti favédelemre.

Fagerenda csatlakozás

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Helyszíni
támasztókonzol

154: Schöck Isokorb® QSH: Fatartó csatlakozásaÁbra 

Helyszíni támasztókonzol

Nyíróerő

155: Schöck Isokorb® QSH: Tartókonzol a homloklemezen a nyíróerő továbbításáraÁbra 

Fagerenda csatlakozás kard alakú acélidommal
A gerendát az acélidommal kell a Schöck Isokorb® QSH-hoz rögzíteni. Az acélidom tartókonzolja közvetlenül a QSH 
nyomólemezén ül. A Schöck által szállított nemesacél távtartó lapocskák biztosítják a magasságnak megfelelő alakzárást a 
tartókonzol és a nyomólemez között. Az acélidom homloklemezének hosszanti furatai akár 10 mm-es magasságállítást is 
lehetővé tesznek.

5 Beépítés
 ▶ A Schöck Isokorb® QSH-t a szerkezeti kivitelező a QS10-hez hasonlóan az acélidom nélkül integrálja a födém peremén a 

vasalatba, majd bebetonozza. Javasoljuk az Isokorb® QSH és a fagerendák szerelésének időpontját a homlokzati kivitelezővel 
egyeztetni.

Tartókonzol | Beépítés

Schöck Isokorb® QSH típus
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4 FödémErkély

156: Schöck Isokorb® QSH típus: Folyamatos alátámasztás szükségesÁbra 

5 Alátámasztott erkély
A Schöck Isokorb QSH-t alátámasztott erkélyekhez fejlesztettük ki. Kizárólag nyíróerő továbbítására alkalmas, hajlítónyomatékot 
nem vesz fel.

4 Veszély jelzés - hiányzó támasztékok
 ▶ Támasztékok nélkül az erkély leszakad.
 ▶ Az erkélyt minden építési fázisban statikailag méretezett oszlopokkal vagy támasztékokkal kell alátámasztani.
 ▶ Az erkélyt a végleges állapotban is statikailag méretezett oszlopokkal vagy támasztékokkal kell alátámasztani.

Oszlopos alátámasztási mód

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Beépítési útmutató az ácsmunkákhoz

Schöck Isokorb® QSH típus
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Beépítési útmutató szerkezeti kivitelezők részére

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Beépítési útmutató a helyszíni ácsmunkákat végző kivitelezők részére

Schöck Isokorb® QSH típus
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� A Schöck Isokorb® kapcsolatra ható terheket a szabvány szerint határoztuk meg?

� A Schöck Isokorb® csatlakozásra emelő nyíróerők hatnak?

� A fali csatlakozás vagy magasságeltolás miatt az Isokorb® QSH egyedi konstrukciójára van szükség?

� Az igénybevételi számítás megfelel az EN 1995-1-1 (EC5)-nek?

� A faellenállási táblázatokat egyeztettük-e a betervezett faminőséggel?

� Sikerült-e közös álláspontot kialakítani a szerkezeti kivitelezővel és az áccsal az Isokorb® QSH szerkezeti kivitelező által 
elérendő beépítési pontossága tekintetében?

� A zsaluzási tervek tartalmazzák-e az építésvezetőnek, illetve a szerkezeti kivitelezőnek szóló figyelmeztetéseket a 
szükséges beépítési pontosságra vonatkozóan?

� A kiviteli tervben fel van-e tüntetve a csavarkötések meghúzási nyomatéka?

3 Ellenőrző lista

Schöck Isokorb® QSH típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Acél/acél

Épület� zika

Acél/vasbeton

Fa/vasbeton

Acél/acél

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® KST építőnyagok
Rozsdamentes acél Anyagszám: 1.4401, 1.4404, 1.4362 és 1.4571

Menetes szárak 70-es szilárdsági osztály 1.4404 (A4L), 1.4362 (-) és 1.4571 (A5)

Szögletes zártszelvény S 355

Nyomólemez (KSTQ modul) S 275

Távtartó lap (KSTZ modul) S 235

Szigetelőanyag  Neopor®- polisztirol keményhab, a BASF bejegyzett márkája, λ = 0,031 W/m·K, B1 építőanyag 
osztályba sorolás (nehezen éghető)

Korrózióvédelem
A Schöck Isokorb® KST típusnál alkalmazott rozsdamentes acél az 1.4401, 1.4404 vagy 1.4571 anyagszámnak felel meg. Ezen 
acélok az általános építésfelügyeleti engedély (Z-30.3-6) "Rozsdamentes acél építőelemek és kötőelemek" c. 1. sz. melléklete 
szerint a III/közepes ellenállási osztályba sorolhatók.

Érintkezési korrózió
A Schöck Isokorb® KST típus csatlakozása horganyzott, illetve korróziógátló festékkel kezelt homloklemezhez az érintkezési 
korrózióállóság tekintetében kifogástalan  (lásd Z-30.3-6 engedély, 2.1.6.4 szakasz).
Schöck Isokorb® KST típussal kialakított csatlakozásoknál a nem nemes fém felszíne (acél homloklemez) jóval nagyobb, mint a 
nemesacélé (csapszeg és alátétek), így a csatlakozás érintkezési korrózió miatti meghibásodása kizárt.

Feszültségi repedések korróziója
A klóros környezeti hatások elleni védelem érdekében (pl. uszodai környezet...) a megfelelő Schöck-rendszermegoldást kell 
betervezni (ld. 157.o.). Bővebb felvilágosítást erről műszaki részlegünk tud adni (elérhetőséget ld. 3.o.).

Építőanyagok

Acél/acél

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Schöck Isokorb® KSTZ modul és KSTQ modul
A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulokat acél csatlakozásokhoz terveztük.
A Schöck Isokorb® KSTZ modul normál erőket, a Schöck Isokorb® KSTQ modul pedig normálerőt és nyíróerőt 
továbbít.
A modul elhelyezésétől függően nyomaték, nyíróerő és normálerő továbbítható.

Schöck Isokorb® KST típus

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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Acélszerkezet

Acéltartó

Homloklemez

Oszlop

KSTQ

157: Schöck Isokorb® KSTQ modul: Alátámasztott acélszerkezetÁbra 

Támasztók

AcélszerkezetAcéltartó

Szigetelő sík,
pl. ablakfront

Belül

Homloklemez

KSTQ

KSTZ

Kívül

Külső rész

158: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: Termikus elválasztás egy 
mezőn belül
Ábra 

AcélszerkezetAcéltartó KSTZ

Homloklemez

KSTQ

159: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: Szabadon kinyúló 
acélszerkezet
Ábra 

KSTZ

KSTQ

Acéltartó Acélszerkezet

Homloklemez

160: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ: Szabadon kinyúló acélszerkezet; 
helyszíni adapter
Ábra 

2 × KSTZ

2 × KSTQ

Acéltartó

Homloklemez

Acélszerkezet

161: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: Szabadon kinyúló 
acélszerkezet
Ábra 

Retesz

Csatlakozó konzol

Homloklemez

Retesz

Előtető
konzol

Homloklemez

Előtető
konzol

162: Schöck Isokorb® KST: Külső sarokÁbra 

Beépítési részletek

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június
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2 × KSTZ

2 × KSTQ

Acéltartó
Acéltartó

Vasbeton

Homloklemez
Betonacél 

163: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: Acélszerkezet csatlakozása 
vasbetonhoz
Ábra 

Acéltartó KSTZ

KSTQ

Homloklemez BSt

Vasbeton

164: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: Acélszerkezet csatlakozása 
vasbetonhoz
Ábra 

Teherbíró alátámasztást
kell készíteni!

Utólagosan
beépített acéltartó

Oszlop
KSTZ

KSTQ

165: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan szerelt 
alátámasztott acélszerkezet; további felújítási példákat ld. 154.o.
Ábra 

Utólagosan
beépített acéltartó

Teherbíró alátámasztást
kell készíteni!

166: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan szerelt 
szabadon kinyúló acélszerkezet; további felújítási példákat ld.154.o.
Ábra 

BelülKívül

Klóros környezet

167: Schöck Isokorb® KST kalapos anyacsavarral: szabadon kinyúló 
acélszerkezet; belső légtér klóros 
Ábra 

Homloklemez

Kívül

Belül
Födém

168: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: hajlítómerev 
keretcsatlakozás másodlagos szerkezetekhez (a tökéletlenségekből eredő 
plusz nyomatékokat figyelembe kell venni)

Ábra 

Beépítési részletek

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST

Ac
él

/a
cé

l



133

Schöck Isokorb®KSTZ és KSTQ modul típusváltozatok
A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulok kivitelezése az alábbiak szerint változtatható:

 ▶ Terhelhetőségi fokozat: 
KSTZ16 modul,  KSTZ22 modul
KSTQ16 modul,  KSTQ22 modul

 ▶ Magasság:
KSTZ modul  H = 60 mm
KSTQ modul  H = 80 mm

 ▶ Magasság levágott szigetelőtesttel:
KSTZ modul  H = 40 mm
KSTQ modul  H = 60 mm 
(Szigetelőtest az acéllemezig levágva; ld. 150.o.)

 ▶ Modulok kombinálása:
A modulok a geometriai és statikai követelményeknek megfelelően kombinálhatók. 
Az ajánlatkérésnél és a megrendelésnél kérjük, vegye figyelembe a szükséges modulok darabszámát.

Modul/terhelhetőségi fokozat

KSTZ16

KSTZ modul KSTQ modul

sárga
kék

169: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulÁbra 

Típusjelölés

    

5 Egyedi kialakítások
Olyan csatlakozási helyzetek esetén, melyek az itt ismertetett standard elemekkel nem valósíthatók meg, kérjük forduljanak a 
műszaki szaktanácsadónkhoz (elérhetőség a 3. oldalon).

Típusválaszték | Típusjelölés | Egyedi kialakítások

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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cé
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Normálerő ±Nx,Ed ; 1 × KSTZ Oldal 138

± Nx,Ed

Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed ; 1 × KSTQ Oldal 138

± Vz,Ed
± Vy,Ed

± Nx,Ed

Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed ; n ×  KSTQ Oldal 139

± Vz,Ed
± Vy,Ed

± Nx,Ed

Nyíróerő +Vz,Ed , nyomaték -My,Ed ; 1 x KSTZ + 1 × KSTQ Oldal 140

+ Vz,Ed

- My,Ed

Nyíróerő -Vz,Ed , nyomaték +My,Ed ; 1 × KSTZ + 1 × KSTQ Oldal 140

- Vz,Ed

+ My,Ed

Méretezés áttekintése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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Nyíróerő ±Vz,Ed , nyomaték ±My,Ed ; 2 × KSTQ Oldal 141

± Vz,Ed

± My,Ed

Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed , nyomaték ±My,Ed , ±Mz,Ed ; 1 × KSTZ + 1 × KSTQ Oldal 142

± Vy, Ed

± Nx, Ed
± My, Ed ± Mz, Ed

± Vz, Ed

Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed , nyomaték ±My,Ed , ±Mz,Ed ; 2 × KSTQ Oldal 142

± Vy, Ed

± Nx, Ed
± My, Ed ± Mz, Ed

± Vz, Ed

5 Méretezés
 ▶ A méretező szoftver gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a méretezést (letöltés: www.schoeck.at/download).
 ▶ További információért keresse műszaki részlegünket (elérhetőséget ld. 3.o.).   

Méretezés áttekintése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed , nyomaték ±My,Ed , ±Mz,Ed ; n × KSTZ + n × KSTQ Oldal 144

± Vy,Ed

± Nx,Ed
± My,Ed ± Mz,Ed

± Vz,Ed

Normálerő ±Nx,Ed , nyíróerő ±Vz,Ed , ±Vy,Ed , nyomaték ±My,Ed , ±Mz,Ed ; n × KSTQ Oldal 144

± Vy,Ed

± Nx,Ed
± My,Ed ± Mz,Ed

± Vz,Ed

5 Méretezés
 ▶ A méretező szoftver gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a méretezést (letöltés: www.schoeck.at/download).
 ▶ További információért keresse műszaki részlegünket (elérhetőséget ld. 3.o.).   

Méretezés áttekintése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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él
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y

xNx,Rd

Vy,Rd

My,Rd

z

Mz,Rd

Vz,Rd

170: Schöck Isokorb® KST típus: Előjel szabály a méretezéshezÁbra 

Előjel szabály a statikai számításhoz

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulokat csak túlnyomórészt nyugvó terheléshez terveztük.
 ▶ Méretezés a Z-14.4-518 sz. engedély szerint.

Nyíróerő méretezése
 ▶ Meg kell különböztetni, hogy a Schöck Isokorb® KSTQ modul milyen tartományban van elhelyezve:

Nyomás:  Mindkét menetes szár nyomó igénybevételnek van kitéve
Nyomás/húzás   Az egyik menetes szár nyomó, a másik húzó igénybevételnek van kitéve, pl. Mz,Ed-ből.
Húzás:   Mindkét menetes szár húzó igénybevételnek kitett.

 ▶ Összes tartomány kölcsönhatása:
A z-irányban felvehető Vz,Rd nyíróerő függ az y-irányban ható Vy,Rd nyíróerőtől és fordítva.

 ▶ Nyomó/húzó és húzó tartomány kölcsönhatása:
A felvehető nyíróerő függ az Nx,Ed normálerőtől vagy a normálerő a ható Nx,Ed(MEd) nyomatéktól.

Előjel szabály | Utalások

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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Normálerő Nx,Rd - 1 Schöck Isokorb® KSTZ modul

± Nx,Ed

Schöck Isokorb® modul 1 × KSTZ16 1 × KSTZ22

Méretezési értékek/ Nx,Rd [kN/modul]

Modul 116,8/−63,4 225,4/−149,6

± Vz,Ed
± Vy,Ed

± Nx,Ed

Schöck Isokorb® 
modul 1 × KSTQ16 1 × KSTQ22

Méretezési értékek/ Nx,Rd [kN/modul]

Modul ±116,8 ±225,4

Nyíróerő a nyomó tartományban

Modul

Vz,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 ≤ |Vy,Ed| ≤ 6 ±30 tar-
tomány

0 ≤ |Vy,Ed| ≤ 6 ±36

6 < |Vy,Ed| ≤ 15 ±(30 - |Vy,Ed|) 6 < |Vy,Ed| ≤ 18 ±(36 - |Vy,Ed|)

Vy,Rd [kN/modul]

±min {15; 30 - |Vz,Ed|} ±min {18; 36 - |Vz,Ed|}

Nyíróerő a húzó tartományban

Modul

Vz,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±(30 - |Vy,Ed|) tar-
tomány

0 ≤ Nx,Ed ≤ 117,4 ±(36 - |Vy,Ed|)

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±(1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|) 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±(1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|)

Vy,Rd [kN/modul]

tar-
tomá-

ny

0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±min {15; 30 - |Vz,Ed|} tar-
tomá-

ny

0 ≤ Nx,Ed ≤ 117,4 ±min {18; 36 - |Vz,Ed|}

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±min{15;
1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vz,Ed|} 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±min{18;

1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vz,Ed|}

Normálerő Nx,Rd és nyíróerő VRd - 1 Schöck Isokorb® KSTQ modul

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ Az itt megadott értékek csak egyetlen, pontosan 1 Schöck Isokorb® KSTQ modullal kialakított csatlakozásra érvényesek.
 ▶ A méretezési értékek csak alátámasztott acélszerkezetekre érvényesek, ha a homloklemez mindkét oldalon hajlítómereven 

van csatlakoztatva.

Normálerő méretezése | Normálerő és nyíróerő méretezése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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± Vz,Ed
± Vy,Ed

± Nx,Ed

Schöck Isokorb® 
modul n × KSTQ16 n × KSTQ22

Méretezési értékek/ Nx,Rd [kN/modul]

Modul ±116,8 ±225,4

Nyíróerő a nyomó tartományban

Modul

Vz,Rd [kN/modul]

±(46 - |Vy,Ed|) ±(50 - |Vy,Ed|)

Vy,Rd [kN/modul]

±min {23; 46 - |Vz,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,Ed|}

Nyíróerő a húzó tartományban

Modul

Vz,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 < Nx,Ed ≤ 26,8 ±(30 - |Vy,Ed|) tar-
tomány

0 < Nx,Ed ≤ 117,4 ±(36 - |Vy,Ed|)

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±(1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|) 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±(1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|)

Vy,Rd [kN/modul]

tar-
tomá-

ny

0 < Nx,Ed ≤ 26,8 ±min {23; 30 - |Vz,Ed|} tar-
tomá-

ny

0 < Nx,Ed ≤ 117,4 ±min {25; 36 - |Vz,Ed|}

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±min {23;
1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vz,Ed|} 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±min {25;

 1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vz,Ed|}

Normálerő Nx,Rd és nyíróerő VRd - n Schöck Isokorb® modul

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ Nx,Ed = 0 esetén az engedély szerint egy Schöck Isokorb® KSTQ modult kell a húzó tartományhoz rendelni. További KSTQ 

modulokat a nyomó tartományhoz lehet hozzárendelni.
 ▶ A táblázatban megadott méretezési értékek a tisztán megtámasztott csatlakozásra érvényesek. Biztosítani kell, hogy több 

Isokorb®  KSTQ modul elhelyezése esetén is hajlékony maradjon a csatlakozás.
 ▶ A méretezési értékek csak alátámasztott acélszerkezetekre érvényesek, ha a homloklemez mindkét oldalon hajlítómereven 

van csatlakoztatva.

Normálerő és nyíróerő méretezése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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+ Vz,Ed

- My,Ed

a

Schöck Isokorb® modul 1 × KSTZ16 + 1 × KSTQ16 1 × KSTZ22 + 1 × KSTQ22

Méretezési értékek/ My,Rd [kNm/típus]

csatlakozás -116,8 � a -225,4 � a

Vz,Rd [kN/típus]

csatlakozás 46 50

- Vz,Ed

+ My,Ed

a

Schöck Isokorb® 
modul 1 × KSTZ16 + 1 × KSTQ16 1 × KSTZ22 + 1 × KSTQ22

Méretezési értékek/ My,Rd [kNm/típus]

csatlakozás 63,4 � a 149,6 � a

Vz,Rd [kN/típus]

csatlakozás
tar-

tomá-
ny

0 < Nx,Ed (My,Ed) ≤ 26,8 -30 tar-
tomá-

ny

0 < Nx,Ed (My,Ed) ≤ 117,4 -36

26,8 < Nx,Ed (My,Ed) < 63,4 -1/3 (116,8 - Nx,Ed (My,Ed) ) 117,4 < Nx,Ed (My,Ed) < 149,6 -1/3 (225,4 - Nx,Ed (My,Ed) )

63,4 -17,8 149,6 -25,3

Pozitív nyíróerő Vz,Rd és negatív nyomaték My,Rd - 1 Schöck Isokorb® KSTZ modul plusz KSTQ

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ a [m]: Erőkar (a húzó és a nyomó igénybevételnek kitett menetes szárak közti távolság)
 ▶ Minimum erőkar a = 50 mm (köztes szigetelő darabok nélkül, a szigetelőtest méretre vágása után, ld. 148.o.)
 ▶ Az itt bemutatott terhelési eset (pozitív nyíróerő és negatív nyomaték) ugyanerre a csatlakozásra az alábbi terhelési esettel 

(negatív nyíróerő és pozitív nyomaték) kombinálható.

Negatív nyíróerő  Vz,Rd és pozitív nyomaték My,Rd -  1 Schöck Isokorb® KSTZ modul plusz KSTQ

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ Nx,Ed (My,Ed) = My,Ed / a
 ▶ a [m]: Erőkar (a húzó és a nyomó igénybevételnek kitett menetes szárak közti távolság)
 ▶ Minimum erőkar a = 50 mm (köztes szigetelő darabok nélkül, a szigetelőtest méretre vágása után, ld. 148.o.)
 ▶ Ha a Schöck Isokorb® KST-vel kialakított csatlakozásra meghatározóan emelő terhelés hat, javasoljuk a modulokat fordítva 

elhelyezni (felülre: KSTQ, alulra: KSTZ)
 ▶ Az itt bemutatott terhelési eset (negatív nyíróerő és pozitív nyomaték) ugyanerre a csatlakozásra a fentebb bemutatott 

terhelési esettel (pozitív nyíróerő és negatív nyomaték) kombinálható.

Nyíróerő és nyomaték méretezése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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± Vz,Ed

± My,Ed

a

Schöck Isokorb® 
modul 2 × KSTQ16 2 × KSTQ22

Méretezési értékek/ My,Rd [kNm/csatlakozás]

csatlakozás ±116,8 � a ±225,4 � a

Nyíróerő a nyomó tartományban

Modul
Vz,Rd [kN/modul]

±46 ±50

Nyíróerő a húzó tartományban

Modul

Vz,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 < Nx,Ed (My,Ed) ≤ 26,8 ±30 tar-
tomány

0 < Nx,Ed (My,Ed) ≤ 117,4 ±36

26,8 < Nx,Ed (My,Ed) < 116,8 ±1/3 (116,8 - Nx,Ed (My,Ed) ) 117,4 < |Nx,Ed (Mz,Ed)| ≤ 225,4 ±1/3 (225,4 - Nx,Ed (My,Ed) )

Pozitív és negatív nyíróerő Vz,Rd és negatív és pozitív nyomaték My,Rd - 2 Schöck Isokorb® KSTQ modul

5 Javaslatok a méretezéshez
 ▶ Nx,Ed (My,Ed) = My,Ed / a
 ▶ a [m]: Erőkar (a húzó és a nyomó igénybevételnek kitett menetes szárak közti távolság)
 ▶ Minimum erőkar a = 50 mm (köztes szigetelő darabok nélkül, a szigetelőtest méretre vágása után, ld. 148.o.)

Nyíróerő és nyomaték méretezése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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± Vy,Ed

± Nx,Ed
± My,Ed ± Mz,Ed

± Vz,Ed

y

z

z

y

y

z

z

y

Schöck Isokorb® modul KSTZ16 KSTZ22 KSTQ16 KSTQ22

Méretezési értékek/ NGS,Rd [kN/menetes szár]

Menetes szár +58,4/-31,7 +112,7/-74,8 ±58,4 ±112,7

NGS,Mz,Rd [kN/menetes szár]

Menetes szár ±29,2 ±56,3 ±29,2 ±56,3

Normálerő Nx,Rd és nyíróerő Vz,Rd , Vy,Rd és nyomaték My,Rd , Mz,Rd - 1 Modul KSTZ plusz KSTQ vagy 2 × KSTQ

Felvehető Nx,Rd normálerő menetes száranként, felvehető My,Rd Mz,Rd nyomaték csatlakozásonként

Előjel definíció   +NGS,Rd:  Menetes szár húzott
-NGS,Rd:  Menetes szár nyomott.

Minden menetes szárat NGS,Ed normálerő terhel. Ez 3 részkomponensből áll.

Részkomponensek
Nx,Ed normálerő: N1,GS,Ed = Nx,Ed /4
My,Ed nyomaték: N2,GS,Ed = ±My,Ed /(4 � z) 
Mz, Ed nyomaték: N3,GS, Ed = ±Mz,Ed /(4 �y)

1-es feltétel:   |N1,GS,Ed + N2,GS,Ed + N3,GS,Ed|≤ |NGS,Rd|[kN/menetes szár] 
A maximálisan vagy minimálisan igénybe vett menetes szár az irányadó.

2-es feltétel:  |N1, GS,Ed + N3,GS,Ed| ≤ |NGS,Mz,Rd|[kN/menetes szár]

Normálerő, nyíróerő és nyomaték méretezése

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST
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Modulonként és csatlakozásonként felvehető nyíróerő

Schöck Isokorb® 
modul 1 × KSTQ16 1 × KSTQ22

Méretezési értékek/
Nyíróerő a nyomó tartományban

Vz,i,Rd [kN/modul]

Modul

±(46 - |Vy,i,Ed|) ±(50 - |Vy,i,Ed|)

Vy,i,Rd [kN/modul]

±min {23; 46 - |Vz,i,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,i,Ed|}

Nyíróerő a húzó/nyomó és a húzó tartományban

Modul

Vz,i,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 < NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±(30 - |Vy,i,Ed|) tar-
tomány

0 < NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±(36 - |Vy,i,Ed|)

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed|

Vy,i,Rd [kN/modul]

tar-
tomá-

ny

0 < NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±min {23; 30 - |Vz,i,Ed|} tar-
tomá-

ny

0 < NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±min {25; 36 - |Vz,i,Ed|}

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±min {23; 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed)
- |Vz,i,Ed|} 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±min {25; 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed)

- |Vz,i,Ed|}

NGS,i,Ed ható normálerő kiszámítása menetes száranként
NGS,i,Ed= Nx,Ed /4 ± |My,Ed| / (4 � z) ± |Mz,Ed| / (4 � y)

KSTQ modulonként felvehető nyíróerő kiszámítása
A KSTQ modulonként felvehető nyíróerő a menetes szárak igénybevételétől függ.
Ehhez tartományokat kell definiálni:

Nyomás:  Mindkét menetes szár nyomó igénybevételnek kitett.
Nyomás/húzás:  Az egyik menetes szár nyomó, a másik húzó igénybevételnek van kitéve.
Húzás:  Mindkét menetes szár húzó igénybevételnek kitett.
(A nyomó/húzó és a nyomó tartományban a méretezési táblázatban a maximális +NGS,i,Ed normálerőt kell használni)

Vz,i,Rd:  Az egyes KSTQ modul z-irányában felvehető nyíróerő az adott modulban lévő +NGS,i,Ed

függvényéen.
Vy,i,Rd:  Az egyes KSTQ modul y-irányában felvehető nyíróerő az adott modulban lévő +NGS,i,Ed

függvényében. 

 Vz,i,Rd kiszámítása
 Vy,i,Rd kiszámítása

A Vz,Ed függőleges nyíróerőt és a Vy,Ed vízszintes nyíróerőt Vz,Ed /Vy,Ed = konstans arányban kell az egyes KSTQ modulokra felosztani.
Feltétel:  Vz,Ed /Vy,Ed = Vz,i,Rd /Vy,i,Rd  = Vz,Rd /Vy,Rd

Ha ez a feltétel nem teljesül, a Vz,i,Rd vagy Vy,i,Rd csökken oly módon, hogy az arány megmaradjon.
Igazolás:  Vz,Ed ≤ ∑ Vz,i,Rd

Vy,Ed ≤ ∑ Vy,i,Rd

5 Méretezés
 ▶ A méretező szoftver gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a méretezést (letöltés: www.schoeck.at/download).
 ▶ További információért keresse műszaki részlegünket (elérhetőséget ld. 3.o.).   

Normálerő, nyíróerő és nyomaték méretezése
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± Vy,Ed

± Nx,Ed
± My,Ed ± Mz,Ed

± Vz,Ed
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Menetes szárak darabszáma (m)
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Menetes szárak darabszáma (m)

z 2
z 1

Schöck Isokorb® modul KSTZ16 KSTZ22 KSTQ16 KSTQ22

Méretezési értékek/ NGS,Rd [kN/menetes szár]

Menetes szár +58,4/-31,7 +112,7/-74,8 ±58,4 ±112,7

NGS,Mz,Rd [kN/menetes szár]

Menetes szár ±29,2 ±56,3 ±29,2 ±56,3

Nx,Rd normálerő és Vz,Rd , Vy,Rd nyíróerő és My,Rd , Mz,Rd nyomatékok - n x KSTZ és n x KSTQ

Felvehető Nx,Rd normálerő menetes száranként, felvehető My,Rd Mz,Rd nyomaték csatlakozásonként

Előjel definíció   +NGS,Rd:  Menetes szár húzott
-NGS,Rd:  Menetes szár nyomott.

m: Menetes szárak száma csatlakozásonként z-irányban
n: Menetes szárak száma csatlakozásonként y-irányban

Minden menetes szárra NGS,Ed normálerő hat. Ez 3 részkomponensből áll.

Részkomponensek
Nx,Ed normálerőből: N1,GS,Ed = Nx,Ed /m � n
My,Ed nyomatékból: N2,GS,Ed = ±My,Ed /(2 � m � z2 + 2 � m � z1/z2 � z1)
Mz, Ed nyomatékból: N3,GS, Ed = ±Mz,Ed /(2 � n � y2 + 2 � n � y1/y2 � y1)

1-es feltétel:   |N1,GS,Ed + N2,GS,Ed + N3,GS,Ed|≤ |NGS,Rd|[kN/menetes szár] 
A maximálisan vagy minimálisan igénybe vett menetes szár az irányadó.

2-es feltétel:  |N1, GS,Ed + N3,GS,Ed| ≤ |NGS,Mz,Rd|[kN/menetes szár]

Normálerő, nyíróerő és nyomaték méretezése
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Modulonként és csatlakozásonként felvehető nyíróerő

Schöck Isokorb® 
modul 1 × KSTQ16 1 × KSTQ22

Méretezési értékek/
Nyíróerő a nyomó tartományban

Vz,i,Rd [kN/modul]

Modul

±(46 - |Vy,i,Ed|) ±(50 - |Vy,i,Ed|)

Vy,i,Rd [kN/modul]

±min {23; 46 - |Vz,i,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,i,Ed|}

Nyíróerő a húzó/nyomó és a húzó tartományban

Modul

Vz,i,Rd [kN/modul]

tar-
tomány

0 < NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±(30 - |Vy,i,Ed|) tar-
tomány

0 < NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±(36 - |Vy,i,Ed|)

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed|

Vy,i,Rd [kN/modul]

tar-
tomá-

ny

0 < NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±min {23; 30 - |Vz,i,Ed|} tar-
tomá-

ny

0 < NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±min {25; 36 - |Vz,i,Ed|}

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±min {23; 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed)
- |Vz,i,Ed|} 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±min {25; 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed)

- |Vz,i,Ed|}

NGS,i,Ed ható normálerő kiszámítása menetes száranként 
NGS,i,Ed = Nx,Ed / (m � n) ± |My,Ed| / (2 � m � z2 + 2 � m � zi/z2 � zi) ± |Mz,Ed| / (2 � n �y2 + 2 � n � yi/y2 � yi)

KSTQ modulonként felvehető nyíróerő kiszámítása
A KSTQ modulonként felvehető nyíróerő a menetes szárak igénybevételétől függ.
Ehhez tartományokat kell definiálni:

Nyomás:  Mindkét menetes szár nyomó igénybevételnek kitett.
Nyomás/húzás:  Az egyik menetes szár nyomó, a másik húzó igénybevételnek van kitéve.
Húzás:  Mindkét menetes szár húzó igénybevételnek kitett.
(A nyomó/húzó és a nyomó tartományban a méretezési táblázatban a maximális +NGS,i,Ed normálerőt kell használni)

Vz,i,Rd:  Az egyes KSTQ modul z-irányában felvehető nyíróerő az adott modulban lévő +NGS,i,Ed

függvényéen.
Vy,i,Rd:  Az egyes KSTQ modul y-irányában felvehető nyíróerő az adott modulban lévő +NGS,i,Ed

függvényében. 

 Vz,i,Rd kiszámítása
 Vy,i,Rd kiszámítása

A Vz,Ed függőleges nyíróerőt és a Vy,Ed vízszintes nyíróerőt Vz,Ed /Vy,Ed = konstans arányban kell az egyes KSTQ modulokra felosztani.
Feltétel:  Vz,Ed /Vy,Ed = Vz,i,Rd /Vy,i,Rd  = Vz,Rd /Vy,Rd

Ha ez a feltétel nem teljesül, a Vz,i,Rd vagy Vy,i,Rd csökken oly módon, hogy az arány megmaradjon.
Igazolás:  Vz,Ed ≤ ∑ Vz,i,Rd

Vy,Ed ≤ ∑ Vy,i,Rd

5 Méretezés
 ▶ A méretező szoftver gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a méretezést (letöltés: www.schoeck.at/download).
 ▶ További információért keresse műszaki részlegünket (elérhetőséget ld. 3.o.).   

Normálerő, nyíróerő és nyomaték méretezése
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Schöck Isokorb® modul KSTZ16 KSTZ22 KSTQ16 KSTQ22

Reciprok rugóállandó
k [cm/kN]

/ tartomány

Modul húzás 2,27 � 10 -4 1,37 � 10 -4 1,69 � 10 -4 1,15 � 10 -4

Modul nyomás 1,33 � 10 -4 0,69 � 10 -4 0,40 � 10 -4 0,29 � 10 -4

a

ϕ
+ Nx,Ed

- Nx,Ed

∆l Z

∆l D

1 × KSTZ + 1 × KSTQ 2 × KSTQ

171: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul és 2 × KSTQ: torziós szög ϕ ≈ tan ϕ = (∆ lZ + ∆lZ + ∆lZ D) / aÁbra 

Schöck Isokorb® modul 1 × KSTZ16 + 
1 × KSTQ16

1 × KSTZ22 + 
1 × KSTQ22 2 × KSTQ16 2 × KSTQ22

Torziós rugómerevség/ C [kN � cm/rad]

csatlakozás 3700 � a2 6000 � a2 4700 � a2 6900 � a2

Schöck Isokorb® modul alakváltozása Nx,Ed normálerő miatt.
Húzott tartomány:  ∆lZ = |+ Nx,Ed| � kz [cm]
Nyomott tartomány:  ∆lD = |- Nx,Ed| � kD [cm]
Reciprok rugóállandó a húzott tartományban: kZ

Reciprok rugóállandó a nyomott tartományban: kD

Schöck Isokorb® KSTZ plusz KSTQ modul és 2 x KSTQ modul My,Ed nyomaték miatti torziója

A My,Ednyomaték a Schöck Isokorb® torzióját okozza. A Schöck Isokorb®  1 KSTZ és KSTQ modullal vagy  2 × KSTQ modullal 
kialakított csatlakozás torziós szöge közelítően az alábbiak szerint adható meg:

 ϕ = My,Ed / C [rad]

 ϕ  [rad] Torziós szög 
 My,Ed  [kN�cm]  Jellemző nyomaték a használhatósági terhelési eset igazolására
 C [kN�cm/rad] Torziós rugómerevség
 a [cm] Erőkar
Előfeltételek

 ▶ A homloklemez merevsége végtelen.
 ▶ My nyomaték általi igénybevétel
 ▶ A nyíróerőből eredő alakváltozás elhanyagolható.
 ▶ Ezen kívül a csatlakozó építőelemekben is kialakulhat alakváltozás.

Alakváltozás

Schöck Isokorb® KST típus

TI Schöck Isokorb® KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

KST

Ac
él

/a
cé

l



147

Belül

Kívül

 megeng. LE

 megeng. LE

Dilatáció

Dilatáció

Alakváltozás nullpontja

172: Schöck Isokorb® KST: Külső szerkezet hőtágulási igénybevételnek kitett terhelési hatáshosszaÁbra 

Schöck Isokorb® modul KSTZ, KSTQ

Megengedett terhelési hossz
megeng. LE [m]

Furat névleges tűrés [mm]

2 5,24

A hőmérséklet állandó ingadozása hosszváltozást, és ez által kényszerhatást okoz az acélprofilokban,  melyeket a Schöck Isokorb® 
KST és KSTQ modulok csak korlátozottan képesek felvenni. A külső acélszerkezet hőmérsékleti alakváltozása igyénybe veszi a 
Schöck Isokorb® modulokat, melyet lehetőleg el kell kerülni, pl. hosszanti furatok kialakításávala másodlagos tartókon.

Ha a hőmérsékleti alakváltozásokat mégis közvetlenül a Schöck Isokorb®-hoz irányítjuk, az alábbi megengedett terhelési 
hatáshossz valósítható meg.
A terhelési hatás hossza az alakváltozás nullpontjától a tágulási hézag előtti utolsó Schöck Isokorb®-ig mért távolság.
Az alakváltozás nullpontja vagy a szimmetriatengelyen van, vagy szimulációval határozható meg a szerkezet merevségének 
figyelembe vételével.

Ha a kereszttartókon tágulási hézagok vannak, azoknak biztosan és tartósan garantálniuk kell a kereszttartó végek 
hőmérsékletfüggő akadálymentes elmozdulását.

Dilatációk távolsága

Schöck Isokorb® KST típus
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80 404024 24

M16

4060

208

173: Schöck Isokorb® KSTZ16 modul: Termék metszeti rajzaÁbra 

80 555534 34

M22

4060

258

174: Schöck Isokorb® KSTZ22 modul: Termék metszeti rajzaÁbra 

150

100

M16

4060

180

175: Schöck Isokorb® KSTZ16 modul: Nézeti ábrázolásÁbra 

150

100

M22
4060

180

176: Schöck Isokorb® KSTZ22 modul: Nézeti ábrázolásÁbra 

sárga

177: Schöck Isokorb® KSTZ16 modul: Izometria; KSTZ jelölőszín: sárgaÁbra 

sárga

178: Schöck Isokorb® KSTZ22 modul: Izometria; KSTZ jelölőszín: sárgaÁbra 

Schöck Isokorb® KSTZ modul

5 Termékleírás
 ▶ A szigetelőtest szükség esetén az acéllemezig levágható.
 ▶ A szabad beszorítási hossz 40 mm (terhelhetőség fokozat: 16) ill. 55 mm (22-es terhelhetőség fokozatnál) .
 ▶ A modulok és szigetelő közdarabok a geometriai és statikai követelményeknek megfelelően kombinálhatók.

Kérjük, hogy az ajánlatkérésnél és a megrendelésnél is vegye figyelembe mind a szükséges modulok, mind a szükséges 
szigetelő közdarabok darabszámát.

Termékleírás

Schöck Isokorb® KST típus
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80 404024 24

M16

6080

208

179: Schöck Isokorb® KSTQ16 modul: Termék metszeti rajzaÁbra 

80 555534 34

M22

6080

258

180: Schöck Isokorb® KSTQ22 modul: Termék metszeti rajzaÁbra 

150

100

M16

6080

180

181: Schöck Isokorb® KSTQ16 modul: Nézeti ábrázolásÁbra 

150

100

M22
6080

180

182: Schöck Isokorb® KSTQ22: Nézeti ábrázolásÁbra 

kék

183: Schöck Isokorb® KSTQ16 modul: Izometria; KSTQ jelölőszín: kékÁbra 

kék

184: Schöck Isokorb® KSTQ22 modul: Izometria; KSTQ jelölőszín: kékÁbra 

Schöck Isokorb® KSTQ modul

5 Termékleírás
 ▶ A szigetelőtest szükség esetén az acéllemezig levágható.
 ▶ A szabad beszorítási hossz 40 mm (terhelhetőség fokozat: 16) ill. 55 mm (22-es terhelhetőség fokozatnál) .
 ▶ A modulok és szigetelő közdarabok a geometriai és statikai követelményeknek megfelelően kombinálhatók.

Kérjük, hogy az ajánlatkérésnél és a megrendelésnél is vegye figyelembe mind a szükséges modulok, mind a szükséges 
szigetelő közdarabok darabszámát.

Termékleírás

Schöck Isokorb® KST típus
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Helyszíni
tűzvédelmi bevonat

Helyszíni
tűzvédelmi burkolat

Acélszerkezet

Acélszerkezet

t
t

150

150

100

40

185: Schöck Isokorb® KSTZ modul: Szigetelőtest levágása utáni 
méretek
Ábra 

150

100

60

186: Schöck Isokorb® KSTQ modul: Szigetelőtest levágása utáni 
méretek
Ábra 

187: Schöck Isokorb® KST típus tűzvédelem: KST típus helyszíni tűzgátló 
burkolása, tűzgátló bevonattal ellátott acélszerkezet; metszet

Ábra 

5 Termékleírás
 ▶ A szabad beszorítási hossz 40 mm (terhelhetőség fokozat: 16) ill. 55 mm (22-es terhelhetőség fokozatnál) .
 ▶ A szigetelőtest szükség esetén az acéllemezig levágható.
 ▶ Ha a szigetelőtesteket az acéllemezek körül körben levágjuk, a legalacsonyabb magasság 100 mm, mely a menetes szárak 50 

mm-es függőleges távolságának felel meg.

Tűzvédelem

A Schöck Isokorb® tűzgátló burkolását a helyszínen kell megtervezni és beépíteni. Erre ugyanazok a helyszíni tűzvédelmi 
előírások érvényesek, mint a teljes tartószerkezet vonatkozásában. 
Magyarázatokat lásd 18. o.

Termékleírás | Helyszíni tűzvédelmi kialakítás

Schöck Isokorb® KST típus
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b
b

b
b

b2 (tartó)

b2 (homloklemez )

188: KST típusú homloklemez: táblázat szerinti geometriai bemeneti 
értékek; nézeti rajz
Ábra 

b
b

b
b

t

189: KST típusú homloklemez: táblázat szerinti geometriai bemeneti 
értékek; metszet
Ábra 

Schöck Isokorb® modul KSTZ16/KSTQ16 KSTZ22/KSTQ22

Homloklemez minimum vastagsága, ha b ≤ 35 mm
b2 ≥ 150 mm

b ≤ 50 mm
b2 ≥ 200 mm

+Nx,GS,Ed/+Nx,GS,Rd ≤ tmin [mm]

0,45 15 25

0,50 20 25

0,80 20 30

1,00 25 35

b2

a

190: KST típusú túllógó homloklemez: geometriai bemeneti értékek 
számítása; nézeti rajz
Ábra 

100

al c al

b1

b3

al c al

45°a l

191: KST típusú túllógó homloklemez: geometriai bemeneti értékek 
számítása; nézeti rajz
Ábra 

Homloklemez megfelelőségi igazolása:
 ▶ Pontosabb igazolás nélkül a Z-14.4-518 sz. engedély 13. mellékletében előírt minimum homloklemez vastagság betartásával
 ▶ Terhelésterjedési eljárás és a konzolkar igazolása túllógó homloklemeznél (megközelítőleg);
 ▶ Nyomatékeloszlás igazolása kötésben lévő homloklemezre (megközelítőleg);
 ▶ Pontosabb igazolás homloklemez számítási programmal lehetséges, mellyel kisebb homloklemez vastagság érhető el.

Engedély szerinti minimum homloklemez vastagság betartása

5 Táblázat
 ▶ +Nx,Gs,Ed: Normálerő a legerősebb húzó igénybevételnek kitett menetes szárban
 ▶ b:  A menetes szár tengelye és a tartóövperem közti maximális távolság
 ▶ b2:  Tartó szélessége vagy homloklemez szélessége; a kisebb érték a mérvadó.

Túllógó homloklemez

Homloklemez
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b2

a

192: KST típusú kötésben lévő homloklemez : geometriai bemeneti 
értékek számítása; nézeti rajz
Ábra 

a
t

f

a l 
+ 

t f/
2

a l 
+ 

t f/
2

t f

h 
- t

f

193: KST típusú kötésben lévő homloklemez : geometriai bemeneti 
értékek számítása; metszet
Ábra 

A homloklemezben ható maximális nyomaték igazolása
Ható normálerő menetes száranként: NGS, i, Ed (Lásd pl. 143.o.), vagy NGS,Ed(My,Ed) = 1/2 � My,Ed / a
Homloklemezre ható nyomaték: MEd, STP = NGS,Ed � al [kNmm]

Homloklemez ellenállási nyomaték: W = t2 � bef / 6 [mm3]
 bef  = min (b1; b2/2; b3/2)
 t  = Homloklemez vastagság
 c  = U-alátét átmérője; c (KST16) = 30 mm; c (KST22) = 39 mm
 al  = Öv és menetes szár közepének távolsága
 b1  = 2 � al + c [mm]
 b2  = Tartó szélessége, ill. homloklemez szélessége; a kisebb érték a mérvadó.
 b3  = 2 � al + c + 100 [mm]

Igazolás:  MEd, STP = NGS,Ed � a1 [kNmm] ≤ MRd, STP = W � fy,k /1,1 [kNmm] 

Kötésben lévő homloklemez

Homloklemezben ható maximális nyomaték igazolása
Modulonként ható normálerő: Nx, Ed, vagy ±Nx, Ed (My,Ed) = ±My,Ed / a
Homloklemezre ható nyomaték:  MEd, STP =  ±Nx, Ed  � (al + tf /2)  [kNmm]

Homloklemez ellenállási nyomaték: Wpl = t2 � bef / 4 [mm3]
 bef  = b2 - 2 � f
 t  = Homloklemez vastagsága
 f  = Furat átmérő; f (KST16) = 18 mm; f (KST22) = 24 mm
 al  = Öv és a menetes szár közepének távolsága
 tf = Övvastagság
 b2  = Tartószélesség ill. homloklemez szélessége; a kisebb érték a mérvadó.

Igazolás:  MEd, STP = ±Nx,Ed � (al + tf/2) [kNmm] ≤ MRd, STP = Wpl � fy,k /1,1 [kNmm] 

5 Homloklemez
 ▶ A tartószerkezeti tervezőnek igazolnia kell a homloklemez minimum vastagságát.
 ▶ A maximum szabad hossz: 

KSTZ16, KSTQ16: 40 mm
KSTZ22, KSTQ22: 55 mm

 ▶ A homloklemezt úgy kell merevíteni, hogy a menetes szár és a legközelebbi merevítő távolsága ne legyen nagyobb, mint a 
legközelebbi menetes szárhoz mért távolság.

 ▶ Klórtartalmú környezetben bizonyos minimum homloklemez vastagság szükséges a terhelhetőségi fokozattól függően.
 ▶ A homloklemezt 2 mm-es névleges furattűréssel kell kivitelezni.

Homloklemez
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5 Kivitelezés tervezése
 ▶ A beépítési hibák elkerülése érdekében javasoljuk a kiviteli tervekben a választott modulok típusmegnevezésén túl azok 

jelölőszínét is feltüntetni:
KSTZ modul:  sárga
KSTQ modul:  kék

 ▶ A kiviteli tervben fel kell tüntetni a csavaranyák meghúzási nyomatékát is. Az alábbi meghúzási nyomatékok érvényesek:
KSTZ16, KSTQ16 (M16 menetes szár): Mr = 50 Nm
KSTZ22, KSTQ22 (M22 menetes szár): Mr = 80 Nm

 ▶ A csavaranyát a meghúzás után biztosítani kell elfordulás ellen.

Kivitelezés tervezése
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Utólagosan beépített acéltartó

Utólagos szigetelés
Állag Állag

Utólagosan beépített acéltartó

Meglévő
födémszerkezet

KSTZ

KSTQ
Teherbíró alátámasztást kell készíteni!

194: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan épült, konzolosan kinyúló acélerkély utólagosan beépített acéltartóhoz csatlakoztatvaÁbra 

Utólagosan beépített acéltartó

Utólagos szigetelés

Utólagosan feltöltött

Vonórúd

Állag

Állag

KSTZ

KSTQ

195: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan épült, konzolosan kinyúló acélerkély; vonórúddal a meglévő vasbeton födémhez csatlakoztatva.Ábra 

Utólagosan beépített acéltartó

Teherbíró alátámasztást kell készíteni!

Utólagosan beépített acéltartó

Utólagos szigetelés

KSTQ

KSTZ

ÁllagÁllag

196: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan épült, konzolosan kinyúló acélerkély; magasságeltolással utólagosan beépített acéltartóhoz 
csatlakoztatva
Ábra 

A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulok felhasználhatók acél-, helyszínen öntött beton- és előregyártott elemes erkélyek 
felújításánál és meglévő épülethez történő utólagos beépítésénél egyaránt.
Az adott csatlakozási lehetőségtől függően alátámasztott vagy konzolos acélszerkezetek és vasbeton erkélyek valósíthatók meg.

Szabadon kinyúló konzolos acél- és vasbeton szerkezetek

Felújítás/utólagos szerelés
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Utólagosan beépített acéltartó

Állag

KSTZ

Meglévő
fagerendás födém

Utólagos szigetelés

Utólag beépített
előregyártott erkély

KSTQ

Állag

197: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan beépített, konzolosan kinyúló erkély előregyártott építőelemekből; csatlakozás utólagosan 
beépített acéltartóhoz belső csavarozással
Ábra 

Utólagos szigetelés

Utólagosan feltöltött

Vonórúd

KSTQ

Utólag beépített,
helyszínen öntött betonerkély

Állag

Állag

KSTZ

198: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan beépített, helyszíni betonból készült konzolosan kinyúló erkély; vonórúddal a meglévő vasbeton 
födémhez csatlakoztatva
Ábra 

Felújítás/utólagos szerelés
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Teherbíró alátámasztást kell készíteni!

Oszlop

Utólagosan
beépített
acéltartó

Utólagosan beépített acéltartó

Utólagos szigetelés

KSTZ

KSTQ

Állag

199: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan épült, alátámasztott acélerkély  utólagosan beépített fali megtámasztáshoz csatlakoztatvaÁbra 

Utólagos szigetelés

Utólag beépített
előregyártott erkély

Oszlop KSTQ

Utólagosan
beépített acéltartó

Teherbíró alátámasztást kell készíteni!

Állag

KSTZ

200: Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modul: utólagosan beépített, alátámasztott erkély előregyártott építőelemekből; csatlakozás utólagosan beépített 
acéltartóhoz kiváltással
Ábra 

Alátámasztott acél- és vasbetonszerkezetek

Felújítás/utólagos szerelés
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Kívül Belül

Klóros környezet

Teljes feltöltés a mellékelt
korrózióvédő masszával 

Homloklemez:
M22 : t ≥ 25 mm
M16 : t ≥ 18 mm

201: Schöck Isokorb® KST kalapos anyával: konzolosan kinyúló acélszerkezet, a belső környezet klóros.Ábra 

BelülKívül

Klóros környezet

Kalapos csavaranya

202: Schöck Isokorb® KST kalapos anyacsavarral: Izometria; a belső 
légtér klóros
Ábra 

BelülKívül 65
24

24

203: Schöck Isokorb® KST kalapos anyacsavarral: Termék metszeti rajzÁbra 

A klóros környezeti hatások elleni védekezés érdekében, pl. uszodai környezetben, a Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulok 
menetes szárára speciális kalapos csavaranyákat kell az épületbelső felőli oldalon szerelni. A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ 
modulok szerelése a statikai követelményeknek megfelelően történik, a belső oldalon kalapos csavaranyákkal összecsavarozva.

5 Klóros környezet
 ▶ A kalapos csavaranyákat teljes egészében fel kell tölteni korrózióvédő masszával.
 ▶ A kalapos anyacsavarokat szorosan, terv szerinti előfeszítés nélkül kell meghúzni, mely az alábbi meghúzási nyomatéknak 

felel meg: 
KSTZ16, KSTQ16: kb. 50 Nm; 
KSTZ22, KSTQ22: kb. 80 Nm

 ▶ A tartószerkezeti tervezőnek igazolnia kell a homloklemez minimum vastagságát.

Klóros környezet
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+ KST

1

2

3B

3A 3C

KSTZ modul

KSTQ modul

KSTZ modul

KSTQ modul

5

4

6

M 22: Mr = 80 Nm
M 16: Mr = 50 Nm

8

7

1.1.1.

2.2.2.

3.

KSTZ modul

KSTQ modul

Beépítési útmutató
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9

M 22: Mr = 80 Nm
M 16: Mr = 50 Nm

12

10

1.1.1.

2.

3.

11

13

14

Beépítési útmutató
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� A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulokat túlnyomórészt nyugvó terheléshez terveztük be?

� A Schöck Isokorb® kapcsolatra ható terheket a szabvány szerint határoztuk meg?

� A Schöck Isokorb® elemből adódó kiegészítő lehajlást figyelembe vettük?

� A hőmérséklet miatti alakváltozások közvetlenül az Isokorb®- csatlakozásra vonatkoznak-e és figyelembe vettük-e a 
maximális tágulási hézagtávolságot is?

� Egyértelműek-e a teljes tartószerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények? A kiviteli tervek tartalmazzák-e a 
helyszíni intézkedéseket?

� A Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulokat klóros környezetben (pl. tengerközeli külső levegő, uszoda) kalapos 
anyacsavarokkal terveztük be?

� A kiviteli terv és a műterv tartalmazza a Schöck Isokorb® KSTZ és KSTQ modulok nevét?

� A kivitezli tervek és a műterv tartalmazza a Schöck Isokorb® modulok jelölőszínét?

� A kiviteli tervben fel van-e tüntetve a csavarkötések meghúzási nyomatéka?

3 Ellenőrző lista
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