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állásnyira helyezkedik el; a ko-
ny kfa a konzolosan trilnyri-
lÓ taréjszelement megnyugtatÓ
'mődon alátámaszt,ja (ó1. ábra).
Mindenesetre"a konty alá mel-
lékszaruállás essék, hogy az él-
szaruk vége ahhoz tudjon tá-
maszkoclni.

Ha a szelemenfordulő nem
esik 2 m-nél távolabbra a konty-
csrics alatti f szatuá,llástől, a
szelemenfordulÓ alá nem kell ok-
vetlentil oszlopot alkalmazni (52.
ábra). Ilyenkor azonban sző le. 

.

het a konty alatti harántszele-
men oszloppal vagy V-lábbal
valő kozbiilsó a1átámasztá,sá,ró|
(53. ábra}. A, 3a á,bra a szele-
rnen sarokfordulásának lapolá.
sokkal nem gycingített heluesebb
megoldását tiinteti fel. Utőbbi
esetben azanban az oszlop rlem
keriilhet a fcidémgerendáia, ha-
nem két Í"odémgerenda kazé
beii<tatott kivá|bóhoz csatlako.
zik' Á magasabhan. elhelvezke-
cl(j irarántsielemen ped.ig a sztik-
séges mértékig beljebb tolődik.

A szelemenforduloban taIáI-
koző szelemenek egvmáshoz sa-
roklapolással csatláLoznak' Szo-
kás és helyes is a szelemenfordu-
lőknál, a saroktől kt,. 1 m-es tá-
volságban, átiős helyzetíi, a sze-
lemenekhez fecskefarkrir lapo-
lással kÖtÖtt sarokmereuí,tó 

-ge-

rert,dd,t alkalmazni (ó4BL, B,
ábra).

I{em kifogásolhat,ő az az e|-
gondolás sem' hogy a,fszelemen-
Íbrdulők a|á oszlopok, illetve
csonka f szaruállások kerÍilje-
nek, és a |egkozelebbi fószaiu-
állág et,töl normális (kb. 4 m-
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es)  t ávo l ságbanhe lyezked jéke l  ] lÍ  A  ) l r  B  :_ / , (_ : :( 4. ábra)...Ebben áz esetben a 54. ábr.rr. Két állÓszék , szelemen's feriélszék kclrltr.kirrlakítása inkontycsrícs alá 1y.]lván nem is csrir:s alá nem esik f szaruá,llás !);

Az 5,iá, ábráv'alkapcsolatosan rámutatunk arra, :;lffiffiT,T"'í#; JJJ'ffiiTi.'''ilj,#í ....í?r ^ l

i'-:$J-l-.lu l91é*,.",l,9g{:.'l"l!' és gerendavé-ges [osszirányában is"dricger".'dákk.ul merevíteni , ii;

keríilhet fószaruállás. A szele- at) a|aprajzgerenriavéges eresz,a,)csúngÓereszesetében, u,l_il.ii,.ll,,*..**t: .,1l. J,i'. ' '{!..
menfordu]ő alatti oszlopot két nrenfordulr1 mer"vitéío,
(hossz- és haránt-) iránvban.

Ia9y pedig az élek alati átlÓs iránvban rlriccal A fiiggesztörn,iiues fedéIszerkezeteknél szil.,r'i:..: .]
kell megtámasztani.

Az 54a,  ábráva l  ka ,ncso la ' tosa 'n  r4- rnr l l ' o l . r , r , l .  o - -o  -^^.+R*!<*-^+ *^l - -*^l -  ^^- l^_^: i  1 - ! - . . . ! .^ -a  .  .  x  /  )

|á,dászeríi ".".,'"'Ji'TiluTB{'""?#l''H.fl3ixtÍfJá.*"i ffi::i:.frtt??T"'á.tlffi?L#:i#:T':ri:.:t
zfuófa|ak mentén fiőkgerend.asort kell alkalmazai. gá"ií"á pá'rbuzamos folytatá-(ában kell el1.reli'il],'ri.
* :'1i\:l?i 

pedig az é|- és vápa.szatuk, esetleg i_."oí"".forgÓfiÓkgereídákat a clricerÉí 
"i'í,;.i',,..=,a cÍtagonális irány, 

^.9''.g"."ndák csatlakozásá komponensériek felíételére laposacélokka] },',; .' ejivégett átlős irányu fiÓkgőrendát kell beiktatni. |Ötnl-egy ougy tÖbb bentebb.leyó fodémgorel.''-.1á,.
lalpszelemenes megoldás.&nai a zátőÍalak menti hoz. Eníél a.Áeg"tá'a*"át a kcjvetkez6 f(iszari.i. 'jál.:
fit1kgerendákra nincs sziikség (óM, ábra). szintén nem ker"iit a kontYcsries alá, ltanem i',.:r.
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