Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar	
Tantárgy leírás

A tantárgy megnevezése:
Mérnöki faszerkezetek
Tantervi kód: 

PMRESNE062


Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1-2/0
Félévzárási követelmény: 
V
Kredit: 
4
Javasolt szemeszter: 
7. félév
Gesztor  tanszék(ek):
Beoktató tansz. /Beoktatási arány (%)
Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 100 %
Előtanulmányi követelmény(ek): 

Képzési terület (szakok felsorolása):
BSC Építőmérnök Szak, Építészmérnök
Célja: A tárgy célja az épületek faszerkezeteinek átfogó megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a fából készült épületszerkezeteknek a fának mint ortotróp anyagnak a tulajdonságaiból adódó specifikumaira. Ismerjék meg jelenleg aktuális EUROCODE 5 szabvány főbb részeit. A hallgató képes legyen a megismert szerkezetek műszakilag helyes alkalmazására.
Rövid tantárgyprogram: A tárgy célja az épületek faszerkezeteinek átfogó megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a fából készült épületszerkezeteknek a fának mint ortotróp anyagnak a tulajdonságaiból adódó specifikumaira. Ismerjék meg jelenleg aktuális EUROCODE 5 szabvány főbb részeit. A hallgató képes legyen a megismert szerkezetek műszakilag helyes alkalmazására.
A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok
Tantárgyfelelős / Előadó(k) / Gyakorlatvezető(k):
Dr. Vanya Csilla adjunktus
Dr. Vanya Csilla adjunktus
Nyelv:
Magyar
Aláírás megszerzés feltétele (évközi követelmények):

A gyakorlatokon és előadásokon való, a kredit-rendszerű TVSZ (2013) előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg az órák számának 30%-át! 
Számonkérés módja:
Vizsga.
A jegykialakítás szempontjai:

A kötelező részvétel megléte, a vizsga dolgozat minimum 51%-os teljesítése. 

Az összteljesítmény alapján a teljesítmény:
      0-50 %	elégtelen (1)                 76-85%	jó (4)
     51-65%	elégséges (2)               86-100%	jeles (5)
     66-75%	közepes (3)
Oktatási segédeszközök, jegyzetek:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/faepites-faepites/ch12.html" http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/faepites-faepites/ch12.html
Molnár Sándor, Peszlen Ilona, Paukó Andrea: Faanatómia, 2007
Németh László: Faanyagok és faanyagvédelem az építőiparban, 2003
Armuth Miklós, Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek – tervezés az Eurocode alapján, 2011
Dr. Wittmann Gyula: Mérnöki faszerkezetek I., 2000
Dr. Rónai – Somfalvi: Fa tartószerkezetek – Tervezés, Méretezés, 1982
A tantárgy felvételének módja:
ETR-en keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás






Részletes tantárgyprogram:
Hét
Ea/Gyak/Lab
Témakör
3.

2/1

Bevezetés, a faanyag szerepe. A faanyag szerkezete és felépítése, csoportosítása, hibái. Károsítók, Faanyag anizotrópiája, szilárdsági tulajdonságok.  
5.

2/1

EUROCODE 5 felépítése, elve. Faszerkezetek építéstörténete. Fatartó típusok.
7.

2/1-2/0

Hagyományos ácsjellegű kapcsolatok, mérnöki fakötések. Mérnöki fakötések
10.

2/1-2/0

Rétegelt-ragasztott csarnokszerkezetek.
12.

2/1-2/0

Rétegelt-ragasztott csarnokszerkezetek. Faházak: gerendaházak, vázas szerkezetek, panelos szerkezetek
14.

2/1-2/0

Magasépítési faszerkezetek felújítása, faanyagvédelem.


