
POROTHERMO 

Az alátámasztásokat csak a födém teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani. 
Ha az alátámasztó állvány födémre kerül, akkor az alsó födémet az alátámasztások alatt alá kell dúcolni. Feltöltés-

re, illetve fagyott talajra állványzat nem állítható. 
Faanyagú álivány esetén (5. ábra) a szelement és az osziopokat fekve er ősítik össze. Ezután felállítják a palló 

alátétre. A a!k a székállás oszlopainak súlyát osztja el az alatta lev ő  tömör talajra vagy szilárd födémre. . szé'-

állás oszlopait átlóirányban fölszegezett deszkákkal merevítik egymáshoz, a szelemen tengelyére mer ő legesen 

pedig mindkét irányban kitámasztják elbillenés ellen. Az el ő írt túlemelést az oszlopok alatti ékpár segítségével ál-

lítják be. 
Az alátámasztó állványzat merevségét, teherbírását, elemeinek kapcsolatát, az oszlopok függ ő fegességét és 

aláékelését, a szelemenek vízszintességét arra jogosult szakembernek (p1. felel ős műszaki vezető) ellenő riznie kell. 
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A GERENDÁK MÉRETRE SZABÁSA 
Ha a 25 cm-es méretrendtő l eltérő  hosszúságú gerendára van szükség, a gerenda mindkét végéb ő l gyémánt vagy 

korund vágótárcsával, flexszel le lehet vágni 10 cm-t. Erre azért van mód, mert az Ilyen berendezéssel történ ő  vá-

gás az acélbetétek tapadó kapcsolatát nem befolyásolja. 

Számítással történ ő  ellenő rzés után 10 cm-nél nagyobb darabokat is le lehet vágni a gerendából. A számitásnál f i-

gyelembe kell venni a gyári kengyelkiosztást. 

Tilos a gerenda véséssel történ ő  vágása, mivel már kis roncsolás esetén is nagymértékben csökken az acél-

betétek ás a beton közötti feszít őerő -átadás. Az el őbbiek miatt a legkisebb mértékben sem szabad a gerendát 

vésni. 

A GERENDÁK ELHELYEZÉSE 
A gerendák felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. A födémgerendáknak legalább 12 cm 
hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra (6. ábra). 


