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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2016. június 21-én a DAK Acélszerkezeti Kft.-nél tartotta a második negyedévi rendes elnökségi ülését.
Jelen voltak az elnökség tagjai: Honti Ferenc, Aszman Ferenc, Duma György, Dr. Dunai László,
Markó Péter, Tarány Gábor és Dr. Csapó Ferenc.
NAPIREND ELŐTT: Honti Ferenc elnök benyújtotta lemondását.
Az elnökség úgy döntött, hogy a tisztségválasztó
közgyűlést 2016. szeptember 28-ára hívjuk
össze. Az elnöki tisztséget addig Aszman Ferenc
alelnök látja el.
Az elnökség felkéri a jelölőbizottságot az alábbiak szerint: jelölőbizottsági elnök: Nagy József, jelölőbizottsági tagok: Berényi László Tamás; Dr. Horváth László.

Az elnökség köszönetét fejezi ki a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének és oktatóinak, külön kiemelve dr. Dunai László tanszékvezető egyetemi tanárnak és munkatársainak a pályázat lebonyolításában nyújtott
közreműködésükért.
A pályázóknak felajánlottuk, hogy a diplomamunkából készített cikkeiket folyóiratunkban megjelentetjük. Ezzel a lehetőséggel
fiatal mérnökeink éltek is.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. Közgyűlési határozatok áttekintése, szükséges intézkedések megtétele.
2. Egyebek.
3. A DAK Acélszerkezeti Kft. tájékoztatása.
Az ülést Aszman Ferenc vezeti. A levezető
elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja,
hogy az elnökség határozatképes. Javasolja,
hogy az elnökség a meghívó szerinti napirendi
pontokat tárgyalja. Egyéb felvetés nem lévén, az
elnökség a javaslatot elfogadta.

¨ MÉRLEG elfogadása
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a
szövetség 2015. évi gazdálkodásáról készített
beszámolót és a 2015. évi egyszerűsített mérleget 19 963 E Ft mérleg-főösszeggel, valamint 5176 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Ezzel az eredménnyel megtakarításunk
közel 10 M Ft-ra nőtt.
Javaslat a nyereség elköltésére: Az elnökség
a cikkek íróinak kifizetését egyedi elbírálás
alapján dönti el. A jövő évi konferencia díjaiból tagjainknak kedvezményt adunk.

I.
Közgyűlési határozatok áttekintése,
szükséges intézkedések megtétele

¨ KONFERENCIA
2017-ben rendezzük a XIV. Acélszerkezeti
Konferenciát.
A következő elnökségi üléseken (szeptemberben és decemberben) dönteni kell a programról és az előadásokról.

Az elnökség áttekintette a közgyűlés határozatait, és az alábbi témákat részletesen megvitatta.
¨ Határozatképesség
Sajnos most sem tudtuk megkezdeni közgyűlésünket a meghirdetett időpontban, mivel a szavazásra jogosult 65 tagból csupán 22
tag volt jelen, a szükséges 34 helyett. Jellemző az egyéni tagok távolmaradása.
¨ Nívódíj – Diplomadíj
„Az Év Acélszerkezete Nívódíj”
Nagyszerű és ünnepélyes volt a díjak átadásátvétele. A tavalyi konferencián több előadásról is kiderült, hogy pályázatra alkalmas lett volna a bemutatott projekt.
Sajnálatos, hogy nagyon szűk kör az, akik
pályázatot adnak be. Az a tapasztalat, hogy
a – lehetőségeken túl – a vezetőkön múlik a
nívódíjpályázaton való részvétel. A kiírást
megjelentetjük az Acélszerkezetekben, a honlapunkon, és mindegyik tagvállalatunknak
levelet küldünk.
2016-ban pályázati felhívásunkra 6 darab
pályamű érkezett, melyeket vetített előadásban röviden bemutattunk a közgyűlés
résztvevőinek.
„Diplomadíj” átadása
A pályázati kiírásban megjelölt határidőig
(2016.02.22.) MSC kategóriban és BSC kategóriában is 4–4 darab pályázat érkezett.
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II.
EGYEBEK
¨ Kilépés
Az MSK Hungary Gépgyártó Bt. 2016.06.17én bejelentette kilépési szándékát.
¨ Névváltozás
A Bilfinger MCE Kft. neve 2016. május 30-tól
MCE Nyíregyháza Kft.
¨ ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ
Pályázati felhívásunkra – melyet megjelentettünk az Acélszerkezetekben, feltettük a
honlapunkra, és megküldtünk minden tagunknak – a megadott 2016 szeptember 1-i
határidőig pályázat nem érkezett.
¨ ECCS díjra terjesztésről
A díjra MAGÉSZ a Százlábú hidat terjesztette fel.
¨ A „Nagyapánk és a Lánchíd” című könyv
módosított kiadását
a MAGÉSZ elvállalja. Dr. Dunai László egyeztet dr. Domanovszky Sándorral. Az elnökség
határozatot a pontos kiadási költségek ismeretében hoz.
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¨ PAKS II.
Felkértük Prof. Dr. Aszódi Attila kormánybiztost, hogy járuljon hozzá a 2015. december 3-án BME-n elmondott előadásának
közzétételéhez az Acélszerkezetek-ben.
Válasz: „Kormánybiztos Úr a 2015. december 3-án elhangzott előadásának mellékelt
formátumú nyomtatott megjelenéséhez
nem járul hozzá. Álláspontunk szerint az
előadás ilyen formátumú az adott folyóiratban történő megjelentetése a Paks II
Projekt vonatkozásában kontra produktív
hatású volna.” (Dr. Kondorosi Andrea, főosztályvezető)

III.
A DAK Acélszerkezeti Kft. tájékoztatása
A tájékoztatót Tarány Gábor ügyvezető igazgató
tartotta.
Az elnökség elismerését fejezi ki az előadáson
és a gyárlátogatáson megismert magas színvonalú termékek gyártásáért.
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KÉT BUDAPESTI HIDUNK: AZ ERZSÉBET HÍD ÉS A LÁNCHÍD
A 2016. AUGUSZTUS 20-I TŰZIJÁTÉK ALKALMÁVAL
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Dr. Tóth Ernő ny. hídosztályvezető
Pisch Zsuzsanna hidász főmérnök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

LÁNCHIDAK A VILÁG KÖRÜL
Lánchídjaink előképei és kortársai
A lánchidak 200 éves történetéből
lássunk egy kis válogatást azért, hogy
még jobban tudjuk a saját lánchídjainkat értékelni. Kedvcsinálónak,
kutatásra ösztönzőnek szánjuk ezt
az összefoglalót. A cikk végén az
irodalomból az értékesnek, érdekesnek tűnőket soroljuk fel, közülük is elsősorban azokat, amelyekben fotókat is találni.
Korai, még szemes lánccal épített
függőhidat mutat Mehrtens monumentális könyve. A szakirodalom „igazi lánchidaknak” csak a lemezláncos hidakat
tartja. [17, internet]

1809, New Burryport,
szemes lánc,
12 láncsor,
L= 62 m
[17]; [i]

Samuel Brown kapitány alkalmazott
elsőként lemezláncot. Kár, hogy a Skócia és Anglia között épült függőhíd napjainkban már csak átépítve csodálható
meg. [4]

1819–1820, Twee, Union híd,
első lemezlánc hídszerkezet
T: Samuel Brown (1776–1832), L=136 m,
kábellel átalakítva ma is áll a híd [4]

A kontinensen elsők között Bécsben
a Duna-csatorna felett épült lánchíd.
Széchenyi biztosan ismerte ezt a hidat,

ám említést sem tett róla. Valószínűleg
viszonylag kis nyílása miatt nem tartotta figyelemre méltónak. [19]

1823–1825, Bécs, Zsófia híd a Duna-csatornán, T: Mitis, L=76 m. Összesen 8 különféle lánchíd épült Bécsben [19]
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1824, Szentpétervár, csatorna hidak (Egyiptomi és Posta), L= 36–54 m [17]

Szentpétervár a hidak városa, több
mint 600 híd szolgálja a közlekedést.
Vaspilonos, viszonylag kis nyílású hidakból öt biztosan épült (Mehrtens
ezekről adatokat is közöl). Az orosz
vasipar és orosz mérnökök alkotásai
voltak ezek. [17]
Angliában, a vashídépítés hazájában
(Iron Bridge) Telford, a zseniális kő-

műves majd hídépítő 40 m magasban
vezető gyönyörű hídja a Menai híd,
nyílását tekintve világcsúcs volt, bár a
szakirodalomban ezzel ellentétes állítás is található. A pilonok takaréküregesek a vizsgálhatóság érdekében, a
18 ezer rövid lánc négy síkban tartotta a hídpályát és szolgálta a híd szél
elleni merevítését. Erre nagy szükség

volt, mert merevítőtartó a korai lánchidaknál nem volt, és az öböl feletti hidat a szél bizony sokszor megtépázta.
Napjainkban acélanyagú láncok két síkban vannak, és a híd egyik oldalán az
alagút előtti letérés érdekében emelt
szinten haladnak. Széchenyi csodálattal nézte ezt a hidat, lenyűgözte nagyszerűsége.

1819–1826, Menai híd, Wales, T: T. Telford (1757-1834), L= 177 m (főnyílás), láncok 4 síkban, 2190 t [4]

A Menai híd nyílása világcsúcs, gyönyörű környezetben ma is áll [4]
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A Menai híd lehorgonyzása az útról nézve [internet]

Thomas Telford másik hídja Conway
váránál épült, jó példája a környezettel
harmonizáló, esztétikus kialakításnak.
Forgalmat ma már ez a híd nem visel.
Megtekintése azért is érdemes, mert a
vár mellett szekrény keresztmetszetű
korabeli híd is áll. [17]

Széchenyi természetesen az akkor
már idős és süket nagy hidásszal is
találkozott, s kérdéseket tett fel neki
is. [2, 10]
W. T. Clark, akit Széchenyi magához
közelállónak tartott, első lánchídját

1822–1826, Conway vár, Wales, T: T. Telford, L= 98 m, szép összhang a vártornyokkal [i]

Londonban a Temze felett már 1827ben megépítette, röviddel Telford
híres hídja után. Erről a hídjáról több
korabeli terv és művészi ábrázolás is
fennmaradt. [2, 10]
Figyelemre méltó, hogy a láncok
négy sorban voltak, a gyalogjáró terhét külön láncsorok tartották. A híd
népszerűségét mutatta, hogy evezősversenyek alkalmával a nézők a láncsorokon is helyet foglaltak. Széchenyi
természetesen nagy figyelemmel szemlélte Clarknak ezt a hídját.
1887-ben, a híd 50 éves korában,
W. T. Clark szép lánchídját átépítették.
A hidat nemcsak megerősítették, hanem pilonját is átépítették, s a hidat
„feldíszítették”. Megdöbbentő, hogy a
neves mérnök szép alkotását ennyire
nem értékelték az építészek és a mérnökök.
W. T. Clark legkisebb nyílású hídját
is megtekintette ottjártakor Széchenyi.
Ezt a hidat is átépítették 1965-ben,
szerencsére eredeti formájában. [9,
10, 21]

1821–1827, London, Hammersmith híd, Temze, T: W. T. Clark (1783–1852), L= 44 + 129 + 44 m [5]
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1829–1832, London, Marlow, Temze,
T: W. T. Clark, L= 32 + 66 + 32 m,
1965-ben átépítették, de eredeti
formájában [9]

1887-ben átépítették, a híd ma is áll [internet]

Kevéssé ismert Clark harmadik hídja, melyet építése közben látogatott
meg Széchenyi. Méretét jegyzeteiben
190 öl körülinek jegyezte fel. Érdekes
ennek a hídnak szoborral történt díszítése. 90 éves korában ezt a hidat
teljesen átépítették. Átépítések nagy
számban fordultak elő a lánchidaknál,
elsősorban a kellő merevítés hiánya
miatt. [9, 10, 21, 22]
Franciaországban is volt érdeklődés
a lánchidak iránt. Navier, akinek nevét
minden hídépítő jól ismeri, már 1821ben tanulmányútra ment az angol lánchidak megismerésére. Tapasztalatait, elméleti kutatással kiegészítve, részletes
tanulmányban foglalta össze, majd Párizsban az Invalidusok hídjára tervet is
készített.
A lánchíd építését a hídfő mozgása
miatt le kellett állítani. [5, 25]
A 100 m nyílású hidat szokatlan lehorgonyzással javasolta megépíteni.

1830–1833, Norfolk, Shoreham, T: W. T. Clark, A híd nyílásai közelítően,
mint Hammersmithnél, 1923-ban a hidat teljesen átépítették [9]

A kedvezőtlen talaj megakadályozta a
híd megvalósítását. Tanulságos, hogy a
kiváló elméleti szakember hídja nem
épülhetett meg, s bizony előfordult
más hidaknál is a lehorgonyzás hibája.

Széchenyi alaposságát bizonyítja,
hogy angliai útjáról hazatérőben megnézte az – új terv alapján épült – Invalidusok hídját. [2]

Navier angliai tanulmányútja után alapvető összefoglalót írt a függőhidakról [25]
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1824–1826, Párizs, Invalidusok hídja,
T: H. Navier (1785-1836), L= 100 m
[5, 25]

Lánchidak Európában több országban épültek. A Karlsbadnál épült híd
zömök pilonjával és szélső boltozott
nyílásával érdekes példája a korai lánchidaknak. [17]

tól. A többszöri tervezés után 20 évvel megerősítették ezt a hidat, bizony
nem ment könnyen ebben az időben
még a 100 m körüli hidak tervezése,
építése. [17]

A lánchídépítés hazájában is előfordult, hogy többször áttervezték a hidat, így Montrose-nál is. A klasszikus
formájú híd pilonja eltér a szokásos-

Prágában a mi Lánchidunkkal közel egy időben épült híd a Moldván.
Meglepő, hogy Széchenyi – tudomásom szerint – nem foglalkozott ezzel,

pedig szakmai vita is kialakult a két
hídépítő csapat között az alapozási
munkák ügyében: jászolgát vagy sülylyesztőszekrény. [14, 17]
(Korábban Clark Ádám önérzetesen
válaszolt Mitis tanácsos kritikájára. Elmagyarázta a kritizálónak, hogy Bécs
Duna-csatornáján és Budapesten a
Duna felett épített híd egészen más.)

1833–1836, Karlsbad (Karlovy Vary), Csehország, L= 68 m, 1893-ban megerősítették a hidat [i]

10
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1838–1840, Montrose, Skócia, L= 122 m
A híd tervezése több menetben történt. 1860-ban
megerősítették [17]

1838–1842, Prága, Moldva-híd, T: Mitis, L= 34 + 133 + 34 m
A hidat viszonylag korán át kellett építeni, ennek szakértői munkájában
Clark Ádám is részt vett [17]

Ausztriában nemcsak Bécsben épültek lánchidak, hanem Tirolban is,
Mühlauernél. A tirolihoz hasonlóan a
parti pilonok Bécsben is megtalálhatóak voltak a Karlskettenstegnél. [11]
Az angol lánchídépítés nagy alakja
volt az ifjabb Brunel, aki már fiatalon
számos jelentős hidat épített, és rendkívül merész ötletei voltak a nagy nyílású hidak építésében. Londonban ő
tervezte a Hungerford gyaloghidat. Az
1845-ben elkészült híd világcsúcs volt.
Ezt a szakirodalom általában nem említi,
valószínűleg mert nem közúti forgalmat
viselt. 1859-ben elbontották a feleslegessé vált hidat, és láncait eladták. [5]

1838–1843, Tirol, L= 76 m. Az osztrák lánchídépítésnek jellegzetes formája ez a híd [11]

1842–1849, A Buda és Pest közötti Lánchíd, T: W. T. Clark,
L= 90 + 202 + 90 m [17]

Ã
1841–1845, London,
Hungerford, Temze,
T: I. K. Brunel
(1806–1859),
L= 207 m
(világcsúcs)
[5]
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A Széchenyi Lánchíd története jól dokumentált, a pillérek alapozása rendkívüli feladat volt, esztétikai megformálása pedig nemcsak nekünk, magyar
hidászoknak, hanem külföldieknek is,
sőt íróknak, költőknek is élmény. [1,
10, 17, 21, 22]
A hídnak az I. világháború alatti átépítése halaszthatatlan és rendkívüli
teljesítmény, a II. világháború utáni
újjáépítése pedig különleges bravúr
volt. Az át- és újjáépítés Budapest jelképének a szépségét növelte. [7]

11

1848–1849, Bécs, Ferenc híd,
L= 80 m, átépült
[19]

Bécsben a mi lánchidunk avatásakor egy sokkal kisebb, Ferenc névre
keresztelt hidat avattak. Jellegzetessége
volt ennek a hídnak, hogy forgalmi
sávonként külön-külön láncsorok tartották a pályaszerkezetet. Ezt a hidat
1899-ben átépítették. [19, 26]
A Kijevnél épült hatnyílású híd a
többnyílású lánchidak jeles példája. A
híd történetét jó lenne feltárni, építésének adatait Mehrtens megadta. [17]

Bristolnál a mi lánchidunknál nagyobb nyílású híd épült 70 m-rel a völgy felett. 1864-ben készült el Brunel
posztumusz műveként úgy, hogy Hungerford hídjának láncait annak elbontása után barátai megvásárolták és
felépítették ezt a merész, mai is álló,
tervezőjét dicsérő hidat, mely 1903-ig
a világ legnagyobb nyílású lánchídja
volt. [4, 16]

1845–1853, Kijev, Dnyeper-híd, L= 134 m, hatnyílású, L= 4 x 134 + 2 x 68 m [17]

A Clifton híd a völgy felett 70 m magasságban ível [internet]
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1840–1864, Bristol, Clifton híd,
T: I. K. Brunel, L= 214 m [7]

London egy kevésbé ismert lánchídja a Temzén az akkoriban divatos díszítéssel épült. Elgondolkodtató, hogy Zelovich Kornél, aki a mi lánchidunk értő és értékelő szakértője
volt, ezt a hidat is figyelemre méltónak tartotta. [5]

Párizs kétnyílású és ferde lánchídja figyelemre méltó alkotás volt a kábelhidakat kedvelő Franciaországban. Kétnyílású és ferde lánchíd is kevés épült, ezért is érdemes ezt a
hidat megismerni. [15]

1858, Chelsea, London, Temze, L= 106 m, 1937-ben átépült [5]

1861, Párizs, Kétnyílású ferde híd, egyedi különlegesség, a francia hídépítés egyik szép mintája [15]
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Prágában is állt egy kétnyílású lánchíd, ez 1869-ben készült el 96 m-es
nyílásokkal. [14]
Bécsben a 19. században nyolc lánchíd épült, ezek között különleges volt
a kettőslánccal merevített híd. Ez a híd
más hidaknak is mintául szolgált. [17,
19, 26]
Prágában az 1842-ben épült hidat
1868-ban már átépítették az akkor
már szokásos Ordish-féle merevítéses rendszerrel. A lánchidak tökéletes merevítését Kherndl Antal dolgozta ki, azelőtt többféle megoldást
próbáltak ki. Ezeket Korányi Imre
1928-ban a Technikai lexikonban jól
áttekinthetően foglalta össze. [8, 13]

1869, Prága, Kétnyílású lánchíd [14]

1867–1868, Prága, Moldva-híd, L= 147 m (főnyílás)
Ez a híd az Ordish-féle rendszernek egyik klasszikus példája [8]

1863–1864, Bécs, Aspern Duna-csatorna-híd, L= 62 m.
A kettőslánc egyik érdekes példája [17]

1870–1873, London, Albert híd a Temze felett, Ordish rendszerű
szerkezet, L= 122 m, 1884-ben megerősítették [5]

Londonban Prága hídjához hasonló
lánchíd épült ferde kábeles merevítéssel. Érdekes, hogy lánchídként említik
a szakirodalomban ezt a ma is álló
hidat.

Ã
1884, Pittsburg,
T: G. Lindental
(1850–1935) [17]
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Lindenthal, a zseniális hídtervező, fiatalon tervezte ezt a hidat. Esztétikailag
a kettős láncrendszer miatt elrettentő, ám nemcsak ez a híd épült ilyen

rendszerrel. Lindenthal New York főhidászaként a Manhattan hidat (448 m)
is ilyen rendszerű hídként javasolta
megépíteni, ám költségessége miatt
kábelhíd épült. [18]

tán nem véletlenül voltak szerencsétlen
formájú hídtervek. Egyes országokban
az építészek abban az időben úgy lát-

szik, ilyen hidat is szépnek láttak. [13,
17]

London Temze-hídja világhíres, meglepő, hogy Korányi Imre is a lánchidak
között említette 1928-ban. Érdekesség,
hogy Vásárhelyi Pál 1839-ben ehhez
hasonló lánchíd építését javasolta. [6]
Utolérhetetlen, egyedülálló szeceszsziós díszében is a mi Erzsébet hidunk, mely 1903–1926 között a világ
legnagyobb nyílású lánchídja volt. [1,
16] A híd szép modellje 1900-ban lenyűgözte a világkiállítás látogatóit,
Münchenben pedig ma is hirdeti a magyar hídépítés hatalmas alkotását.

1894, London, Temze, Tower híd, L= 60 + 79 + 60 m [internet]

Wroclav lánchídja nem nagysága
vagy szépsége miatt méltó említésre,
hanem mert a II. világháború után – a
hidak városa – az elpusztított híd újjáépítését vállalták. [14]
Berlin gyaloghídja „jó” példa arra,
hogy a mi Erzsébet hidunk tervpályáza-

1903, Budapest, Erzsébet híd, T: Czekelius Aurél, Gállik István, Beke József,
L= 290 m (világcsúcs) [Földi András gyűjteményéből]

1905, Berlin, gyaloghíd [13]

Az Erzsébet híd modellje [Földi András gyűjteményéből]

1911, Wroclav (Breslau, Boroszló), Lengyelország, L= 126 m. A II. világháborúban megsérült lánchidat 1960-ban újjáépítették [14]
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1914–1916, Köln, Rajna-híd, L= 184 m
[17]
1926, Brazília, Florianópolis,
Ã
T: B. Steinman (1886-1960),
L= 340 m, a híd 820 m hosszú [i]

Köln Rajna-hídja, talán az Erzsébet
híd hídfőcsúszása miatt is, többszöri
pályáztatás után önmagába lehorgonyzott kialakítással épült meg. Figyelemre méltó, hogy esztétikailag egyszerű,
puritán megoldást választottak, s így is
a város jelképévé vált. [17]
Budapest szépséges lánchídjától ez
a brazíliai híd hódította el a világcsúcsot 340 m-es nyílásával. A képen szereplő híd tervezésénél egyetlen szempontot kellett teljesíteni a tervezőnek:
a lehető legolcsóbb legyen. Így esztétikai kérdések szóba sem jöttek.

Érdekessége ennek a hídnak, hogy
kábelen szerelték a lánchidat, és az
is, hogy az összehasonlító számítások
szerint ezzel a különleges merevítőtartóval a lánchídváltozat volt a legkisebb
költségű. [20]
Steinman a függőhidak specialistája volt, világcsúcsméretű hídjáról írt
egyik cikkében összefoglalta a nagynyílású hidak merevítési rendszerének
változatait. Az olcsó hídnak szépsége
nincs, esetleg érdekessége. Tudomásom szerint a híd forgalmat már nem
visel.

Steinman tanulmánya a lánchidakról [20]
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Bécs kis lánchídjai után egy igazi
Duna feletti lánchidat is építettek új
pillér építésével a régi rácsos híd helyett. Az önmagába horgonyzott híd
szerencsétlen sorsú volt. Figyelemre
méltó, hogy a Golden Gate építése
évében még igény volt lánchíd építésére, pedig a lánchidak ideje ekkor
már lejárt. [3, 19, 26]
Moszkvában ma is áll ez a lánchíd,
mely bizonyítja, hogy keresztkötés nélkül is lehet lánchídhoz pilont építeni.
[13]

1938, Moszkva, Krím híd, L= 168 m [13]

1937, Bécs, Reichsbrücke, L= 65 + 241 + 65 m [3]

***
Az alábbi hidakról nem írtunk részletesen, de egy-egy kép elejéig érdemesnek tartjuk bemutatni.

1860, Bécs, Verbindungsbahnbrücke (Vasúti összekötő híd) [19]

1867, Porta, Weser-híd [17]

1893, Elba-híd Drezdában [17]

Ã

1869, Frankfurt [17]

1927, Žatec (Saaz), Csehország, Ohře (Eger) feletti híd [17]
1928, Bécs, Karlskettensteg [19, 26]

Ã
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Ã
1928, Tokió, Kiyosu híd
[28]

New Portland, Maine, USA [27]

1963, Tokió, Kasai híd [28]

Ma is álló hidak tablója [internet]
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Thomas Telford

W. T. Clark

A ma is álló jelentős hidak csoportképén Thomas Telford kettő, W. T.
Clark három és I. K. Brunel egy hídja képviseli az angol lánchídépítést.
Széchenyi jó helyen keresett hídtervezőt Budapest jelképéhez, a lánchídhoz, melyet átépítésekor Gállik Istvánék és újjáépítésekor Sávoly Pálék
megőriztek és gazdagítottak.

Válogatott irodalom
[1] Andai Pál: A mérnöki alkotás története, Műszaki Könyvkiadó, 1959.
[2] gr Andrássy és gr Széchenyi budapesti Híd Egyesületnek irányzott
jelentése, Pozsony, 1833.
[3] Apáthy Árpád: A bécsi Reichsbrücke
összeomlása, MSz, 1976. 12. sz.
[4] David Brown: Hidak, Kossuth Kiadó, 2004.
[5] Stephen, Croad: London’s Bridges,
Peter Flowler, 1983.

I. K. Brunel

[6] Czakó Adolf: Kétnyílású Dunahíd terve és a londoni Tower híd,
MMÉE, 1985.
[7] Dr. Domanovszky Sándor: Száz
éve, 1915. november 27-én helyezték forgalomba az átépített
Lánchidat, Hidász Napok kiadvány, 2016.
[8] Jan Fisher, Ondrej Fisher: Prazske
Mosty, Academia, Praha, 1985.
[9] Dr. Gáll Imre: A budapesti Lánchíd
mintája, MSz, 1965. 8. sz.
[10] Hajós Bence: A Széchenyi Lánchíd
és angliai előképei, 1999
[11] Charlotte Jurecka: Brücken, Wien
und München, 1986.
[12] Technikai lexikon (Lósy-Baráth),
1928, Korányi Imre szócikkei
[13] Dr. Korányi Imre: A hídépítés fejlődésének újabb irányai,
MKMV, 1949.
[14] Maciaj Lagievski: Mosty Wroclava,
Osso lina, 1989.

Korszerû védôgázok, rozsdamentes
acélok hegesztéséhez

[15] Bertrand Lemoine, Marc Manran:
Paris d’ Ingenieur, 1995.
[16] Medved Gábor: Történetek a világ hídjairól, Terc, 2001.
[17] Georg Mehrtens: Eisenbrückenbau, Leipzig, 1908
[18] Novák Ferenc: Az amerikai közúti
hidak, MMÉEK, 1906 9-10. sz.
[19] Alfred Pauser: Brücken is Wien
Spring
[20] D. B. Steinman: Design of the
Florianopolis Suspension Bridge,
Eng New
[21] Széchenyi Lánchíd és Clark Ádám,
A város arcai, Városház, 1999.
[22] Viszota Gyula: A Széchenyi híd története, az 1836. XX. tc. megalkotásáig, Lánchídfüzetek, 2010.
[23] Zelovich Kornél: Cikkismertetés,
Civil Engineering, 1895, MMÉEK,
1896.
[24] Seefehlner Gyula: A közép-európai vasipar és vashidak, MMÉEK,
1876. 1-3.
[25] Richard J. Dietrich: Fascination
Brücken, Cellway München,
1998.
[26] Walter Hufnagel: Querungen,
Brücken-Stadt-Wien, Verlag Sappl,
2002.
[27] Robert S. Cortright: Bridging, Discovering the beauty of bridges,
1998.
[28] Bridges of the world (négynyelvű)
A cikket lektorálta dr. Träger Herbert.

Inoxline C
Inoxline He C
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szuper-duplex, lean-duplex
korrózióálló és saválló
acélokhoz
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Dr.- techn. Domanovszky Sándor
Széchenyi- és Eötvös Loránd-díjas, gyémántdiplomás építőmérnök,
nemzetközi hegesztőmérnök

A FERENCZ JÓZSEF / SZABADSÁG HÍD 120 ÉVES
BEVEZETÉS
A Ferencz József hidat 1896. október 4-én, ünnepélyes
keretek között, maga a névadó király avatta fel. A visszavonuló németek 1945. január 16-án a középső nyílást felrobbantották. Az újjáépítést – elsőként az elpusztított hazai
Duna-hidak sorában – nem sokkal később elkezdték és 18
hónap alatt elvégezték. A második avatásra 1946. augusztus
20-án került sor, neve ettől kezdve Szabadság híd. Az idén
120 éves hidunk tehát – kis megszakítással – 50+70 évet
szolgált. Méltó arra, hogy ezen az évfordulón megemlékezzünk róla, ráirányítsuk a figyelmet azokra a tényezőkre és
személyekre, melyek ennek az alkotásnak kiemelkedő helyet biztosítanak, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi
hídépítés területén is. A legjelentősebbek ezek közül:
– a világ legszebb konzolos (Gerber-csuklós) hídja, az első,
ahol a befüggesztett rész vonalvezetése nem a nyomatéki ábrát követi, hanem a főtartók felső és alsó öveinek
ívei töretlenül futnak végig a háromnyílású, folytatólagos,
egyszeres oszlopos rácsozású, alsópályás híd középső nyílásában, ezzel a műtárgynak könnyed, függőhíd megjelenést biztosítva,
– szakítottak a kőből épített, robusztus kapuzatokkal, rendkívül szakszerű módon láthatóvá tették a vasanyagot, bizonyították szépségét, megvalósították a felszerkezet homogenitását,
– ennél alkalmazták először az úgynevezett szabadszereléses módszert,
– a budapesti négy (két közúti és két vasúti), külföldi közreműködéssel létrehozott, Duna-híd után, a Ferencz József híd teljesen hazai erőből épült,
– ez az első nagyhidunk, amelyiknél martin-folytvasat alkalmaztak (a korábbi hegesztett/kavart vas helyett),
– ezt a hidat építették fel a leggyorsabban,
– ez a legrövidebb Duna-hidunk.
A előzőek, továbbá a szakirodalomban feltüntetett írások
is azt tanúsítják, hogy a híd ügye minden korban és minden területen a legkiválóbb szakemberek kezében volt. Ők
rendkívüli alapossággal, talán hiánytalanul publikálták is
a történteket, de sajnálatos módon többükben nincsenek
képek, rajzok, vagy számuk csekély. Következésképpen a
híd jelen – emlékidéző, erősen tömörített – életrajzában e
hiány pótlására is törekedtünk.

ELŐZMÉNYEK, A HÍD TERVEZÉSE
A XIX. században a főváros lakossága meghússzorozódott,
hatszázezer főre növekedett. Égetően szükségessé vált a dunai átkelők szaporítása. A kormány ezért az 1893. XIV. törvénycikkben egyszerre két híd építését rendelte el. Ennek
alapján 1893 júliusában – szigorúan körülhatárolt, részletes
műszaki és egyéb előírásokkal – nemzetközi tervpályázatot
hirdettek az Eskü téri és a Fővám téri hidakra. A beadási
határidőre, 1894. január 31-re – a 16 magyar mellett, 9 kül-
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földi országból, összesen – 74 pályaművet nyújtottak be,
53-at az Eskü téri, 21-et a Fővám téri hídra. A kereskedelemügyi miniszter elnökletével egy (javarészt külföldi szakértőkből álló) 28 fős bírálóbizottságot hoztak létre, mely
február 18-án tartotta meg alakuló ülését. Ennek tagjaiból
– Kherndl Antal műegyetemi tanár vezetésével [1] – egy
albizottságot bíztak meg a tervek beható tanulmányozására.
Ők 50 tervet alkalmatlannak ítélve, 24-et tettek részletes
vizsgálat tárgyává. Javaslataikat a miniszter elé terjesztették, aki a május 28–29-re egybehívott nagybizottsági ülés
határozatai alapján az I. díjat a Kübler–Eisenlohr–Weigle
német mérnökök Eskü térre szánt kábelhíd (1. kép), a II. díjat Feketeházy János magyar mérnök Fővám térre készített
háromnyílású, rácsos, konzolos (2. kép), a III. díjat Totth
Róbert magyar mérnök egy szintén oda tervezett, hasonló szerkezeti rendszerű hídtervének ítélték (3. kép). Megvásároltak további négy tervet, köztük a m. kir. államvasutak gépgyára – Chatry Szaléz – Schikedanz Albert Eskü
térre tervezett, háromnyílású, konzoltartós szerkezetű pályaművét (4. kép).
A kereskedelemügyi miniszter végül úgy döntött, hogy
megvalósításra egyik terv sem alkalmas, az Eskü téri híd
ügyét további vizsgálat tárgyává teszik, míg a Fővám téri hídra, Feketeházy II. díjas terve és a megvásárolt államgépgyári
terv felhasználásával, új tervek készüljenek. E feladat teljesítésére és egyúttal a két Duna-híd építésének vezetésére
és felügyeletére minisztériumában külön hídépítési osztályt
szervezett, melynek főnöke: Czekelius Aurél, helyettese:
Szántó Albert, tagjai: Nagy Virgil, Gruber Antal, Beke József,
Gállik István, Ney Ferenc, majd (utódjaként) Pischinger
Gyula lett. A fővámtéri hídnak a millenáris évben, az Eskü
térinek ezt követően kellett elkészülnie.
Megjegyzem, hogy fenti – a Czekelius–Szántó szerzők
1896-os kiadványából [2] származó – adatok nem mindenben tükrözik pontosan a valóságot. Ugyanis Seefehlner Gyula államgépgyári főfelügyelő 1898-ban publikált cikkében a
Fővám téri híd kiviteli terveinek készítőjeként Nagy Virgil
építészt és (vállalatának képviseletében) önmagát nevezi
meg [3]. Az vitathatatlan, hogy a megépült híd (5. kép)
teljes kivitelezési dokumentációját (statikai számítások,
gyártási és szerelési részlettervek, összesen 222 darab)
a Seefehlner vezette államgépgyári hídosztály készítette,
az őáltala is megnevezett minisztériumi Nagy Virgil építész meghatározó jelentőségű közreműködésével. A II. díjas pályamű esztétikáján legtöbbet (kapuzatok, korlátok,
pillérek, vámszedő házak stb.) ő változtatott [4]. A megépült híd erősen hasonlít Feketeházy pályaművére (lásd a
2. képet). Azt is tudjuk, hogy Feketeházyt nem vonták be
a tervezési munkákba és a szerzőség tekintetében komoly
vita volt Seefehlner és közte [5., 6., 7], melynek folyományaként Feketeházy nem vett részt az avatáson! Mindenesetre a köztudatban tervezőként Feketeházy él (Nagy
Virgillel), éspedig jogosan (képzettsége, szakmai múltja őt
a legnagyobb magyar hídtervezők közé, vagy élére emelték), tehát háttérbe szorítása méltánytalan volt!
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1. kép: Kübler (mérnök) – Eisenlohr és Weigle (építészek) I. díjas pályaterve az Eskü térre

2. kép: A Feketeházy János (mérnök) II. díjas pályaterve a Fővám térre

3. kép: Totth Róbert (mérnök) III. díjas pályaterve a Fővám térre

4. kép: Az államgépgyár (Seefehlner Gyula főfelügyelő) – Chatry Szaléz (vállalkozó) – Schikedanz Albert (építész) megvásárolt pályaterve
az Eskü térre
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5. kép: A kivitelezett híd látképe átadásakor

6. kép:
A kapuzatok befolyási oldali
oszlopainak partok felőli
oldalain elhelyezett bronztábla

7. kép:
A kapuzatok kifolyási oldali
oszlopainak partok felőli
oldalain elhelyezett bronztábla

A kapuzatok nyílásközép felőli oldalán, az átadásra elhelyezett és ma is ott lévő két-két bronztáblán olvashatók sem
tükrözik hűen a valóságot. A 6. kép tünteti fel a tervezőket,
a 7. kép a kivitelezőket. Seefehlner csak ez utóbbin szerepel. (Maga Gállik – eltérően az Erzsébet és a Lánchidak
eseteivel – saját munkáiban [8., 9] nem említi, hogy ketten
Bekével, szerepet játszottak e híd tervezésében.)

10. kép: A kapuzat általános terve: magasság: 34,65 m,
szélesség: 20,1 m, kocsipálya: 10,8 m [3]
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Seefehlner egyedülállóan részletes, szinte mindenre kitérő munkájában [3] összehasonlította a Feketeházy pályatervében szereplő híd fő adatait az átdolgozott, kivitelezett
szerkezetével. Néhány ebből (zárójelben a Feketeházy-terv
szerinti méretek):
– a szélső nyílások támaszközei: 79,30 m, (78,20 m),
– a medernyílás támaszköze: 175,00 m, (175,00 m),
– a medernyílás konzolos szakaszainak hosszai: 64,05 m,
(70,00 m),
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8. kép: A híd általános terve [3]

9. kép: A felszerkezet vázlatterve; támaszközök: 79,3+175+79,3 m = 333,6 m [3]

–
–
–
–
–
–
–
–

a befüggesztett tartó fesztávja: 46,90 m, (35,00 m),
a főtartó magassága hídfő sarunál: 4,50 m, (4,35 m),
a főtartó magassága pillér sarunál: 21,80 m, (20,00 m),
a főtartó magassága hídközépen: 3,96 m, (3,00 m),
a vasszerkezet tömege: 4559,00 t, (4560,00 t),
architektúra tervező: Nagy Virgil, ( ? ),
szerkezettervező: Seefehlner Gyula (Feketeházy János),
alépítmény-tervező: Gaertner, Ernst & Zsigmondy, Béla

Fentiekhez a következő megjegyzéseket fűzöm:
– a kapuzat teljes magasságára (a megépített szerkezetnél

34,65 m) – ami a két híd között az egyetlen lényeges
eltérés – nincs összehasonlító adat,
– az öntöttvas ellensúly (2 x 609 t) nem szerepel,
– tervezőként Seefehlner – ellentétben a következőkben
idézett Czekelius–Szántó építéstörténetben leírtakkal – a
minisztériumi Dunahíd osztály munkatársai közül csak
Nagy Virgil építészt jelöli meg!
A kivitelezett híd felszerkezetének vázlattervét a 8., kapuzatának általános tervét a 10. kép szemlélteti [3].

Acélszerkezetek 2016/3. szám

23

KIVITELEZÉS
A Czekelius–Szántó építéstörténetben [2] a következők
olvashatók:
„A kereskedelemügyi minisztérium Dunahídépítési osztálya által fokozatosan elkészített építési tervek alapján
a kereskedelemügyi miniszter első sorban – 1894. július
havában – a legsürgősebb munkának a hídfők és mederpillérek építésének biztosítása iránt intézkedett. Ezt követőleg
– 1894. szeptember hóban – a vasszerkezet, azután – 1895.
október hóban – a vámszedőházak és feljárók, s végül az
1896. év folyamán a világítási berendezések és a pályaburkolat előállítása lett vállalatilag biztosítva.
Az e czélból megtartott versenytárgyalások alapján a híd
vasszerkezetének előállításával és az arra vonatkozó szerkezeti részlettervek kidolgozásával a m. kir. államvasutak
gépgyára – a hídpillérek, vámszedőházak, feljárók és hídpályaburkolat elkészítésével Gaertner és Zsigmondy építővállalkozók, a hídlámpák előállításával pedig Jungfer Gyula
budapesti műlakatos – legkedvezőbb ajánlattevők bízattak
meg.”

Alépítmények
Az alépítmények – a hídfőknél és a mederpilléreknél egyaránt – vasszerkezetű keszonokkal, pneumatikus módszerrel készültek.
A munkákat 1984 szeptemberében kezdték, de a kemény
tél, a jeges Duna miatt, csak a hídfőkön tudtak dolgozni.
A keszonsüllyesztést a jobb parti hídfőnél november 18-

án, a bal parton 1895. január 29-én kezdték, míg a jobb
parti mederpillérre május 24-én, a bal partira július 1-én
került sor (11. kép). A hídfők január 14-ére, illetőleg április
26-ára, a pillérek pedig július 15-ére és augusztus 21-ére
készültek el. A munkákat 1895. december 7-ére fejezték be.
(Az időjárás okozta csúszás a vasszerkezet-építőket nehéz
helyzetbe hozta.)

Felszerkezet
Gyártás
A vasszerkezet 35–45 kg/mm2 szakítószilárdságú martinfolytvasból készült. Gyártása az államgépgyár budapesti
telephelyén 1895. január 30-án indult és 1896 augusztusában fejeződött be. Az ütemezéssel alkalmazkodni kellett az
alépítmények készenléti állapotához, tehát a budai oldallal
kezdtek (12–13. képek). A munka javarészt a szabad ég alatt
folyt (az időjárás itt is sok gondot okozott). Lukasztó-, fúró-, maró-, esztergagépek, ollók, lakatos- és kovácsműhely,
gépműhely (16 LE-s lokomobillal), kompresszor (a pneumatikus szögecselőgépekhez) képezték a fontosabb berendezéseket. A világításhoz dinamók szolgáltattak áramot.
Az anyagmozgatás 2–3 tonna teherbírású futómacskákkal
felszerelt bakdarukkal történt. A munkáslétszám a mindenkori szükségletek szerint, 3–700 fő között változott. A teljes
vasszerkezet gyártása 84 000 munkanapot igényelt, napi
12,5 t összes, illetve 60 kg/munkás átlagteljesítménnyel.
A saruk martinacél öntvényei az államgépgyár diósgyőri,
az ellensúlyok vasöntvényei a vajdahunyadi gyárában készültek.

11. kép: A mederpillérek építése (1895. július)
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12. kép: A parti nyílások gyártása (1895. május)

13. kép: A befüggesztett szerkezet gyártása (1896. március)
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14. kép: A szerelés terve a befolyási oldal felől nézve (középen: 1896. április 1., lent: április 20. fent: szeptember 30.)

Szerelés
A hatalmas kihívást jelentő feladathoz alaposan kidolgozott, rendkívül szakszerű és korszerű organizációs tervet készítettek (14. kép). A parti nyílásokat teljesen beállványozták.
Ezt a munkát a jobb (budai) parton 1895. május 11-én, a bal
parton július 12-én kezdték meg. A vasszerkezet helyszíni
szerelése július 10-én, illetve szeptember 9-én kezdődött.
Az anyagmozgatás javarészt bakdarukkal történt (15. kép).
A munkát rendkívül erőltetett ütemben kellett végezni ahhoz, hogy 1986. január közepére 2860 tonnát kitevő részt
beépítve, a medernyílás konzoltartójának három keretét is
felszereljék és a jégzajlás kezdetére az állványokat elbonthassák (16. kép). Az ellensúlyokat február és május között
helyezték el. A medernyílás konzoltartóinak szerelését – a
jégzajlás miatt – csak március 14-én kezdték a bal, április
17-én a jobb oldalon és április 28-ára, illetve május 21-ére
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fejezték be. Az Európában egyedülállónak ismert, úgynevezett szabad- (állvány nélküli) szerelést a következő módon
hajtották végre (17. kép):
– két összeerősített bárkára állványzatot építettek, erre két
emelőbakot helyeztek,
– a bakok és a már elkészült hídkonzolon álló daru segítségével beemelték a főtartó alsó övének két gerinclemezét,
ezeket a ferde rácsrúddal a felső öv csomópontjába kötötték, majd ugyanezt megismételték a másik főtartónál,
– beemelték és rögzítették az alsó öv övlemezeit, a szélrácsokat, a kereszttartót, a hossztartókat,
– meghosszabbították a darupályát,
– beemelték az oszlopot és a felső öv részeit,
– megismételték a leírt műveleteket a konzoltartó végéig.
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15. kép: A parti nyílások szerelése állványon (1895. szeptember)
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16. kép: A munkálatok állása a – jégzajlás miatti – téli szünetben (1896. január)

17. kép: A konzolos részek szabad szerelése (1896. június)

A konzoltartók öt-öt keretállása – gyakorlatilag gyártási
módon, elemekből történő összeépítéssel – 6 hét alatt készült el. Fantasztikus teljesítmény a víz felett, 3 tonna kapacitású emelőberendezésekkel! A befüggesztett tartó állványzatának építése következett. Ezt július 8-ára befejezve
elkezdődhetett a 47 m hosszú, középső, befüggesztett
hídszakasz beszerelése (18. kép), mellyel augusztus végére
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készültek el. Egy hónappal később a befejező munkákat is
elvégezték (19–22. képek).
Az ünnepélyes átadás a Millennium évében, 1896. október 4-én történt.
Nagyszerű hidász elődeink ezzel a munkával világraszóló
hazai rekordok sorát állították fel, büszkén és nagy tisztelettel kell emlékeznünk rájuk!
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A HÍD ELPUSZTÍTÁSA, ÚJJÁÉPÍTÉSE
A német (szövetséges, visszavonuló) hadsereg a medernyílás középső részét 1945. január 16-án (14:32 órakor)
felrobbantotta!
A két szélső nyílás állva maradt, a medernyílás bal parti
konzoltartójából három, a budai oldalon azonban csak egy
fél keret maradt meg. A szovjet hadsereg hídverői a hiányzó
szakasz pótlására a parton öt bárkára állványzatot és arra
hídpályát ácsoltak.
A budai oldali hídkonzol útban lévő roncsainak eltávolítása közben a hídrész labilis helyzetbe került, végül a 600
tonnás ellensúly (amiről nyilván nem tudtak) a parti nyílást
a rakpartra billentette). Emiatt a medernyílásba beúsztatott
provizóriumot – a leszakadt parti nyílás roncsaira épített
állványzaton – a hídfőig meg kellett hosszabbítani (23.
kép). Mindazonáltal két hónappal a robbantást követően
újra megindulhatott a forgalom! Ez a helyzet 1946. január
10-ig tartott, amikor is a jégzajlás a medernyílás egész
provizóriumát elsodorta (24. kép). Ekkorra a MÁVAG szakemberei már felkészültek a nagy feladatra: a 9 m mélyre
roskadt szerkezet eredeti helyzetébe történő visszabillentésére. Már előző év novemberében elkezdték leverni az
emeléshez szükséges cölöpöket. A munkát április 19-ére fejezték be, majd az erre épített állványzatra telepített hidraulikus sajtókkal a pillérsaru, mint forgáspont körül visszabillentették a parti nyílást a kapuzattal együtt. Ezt öt nap alatt
sikerült végrehajtani (25. kép)! Május 25-ére kicserélték,
illetve kijavították e hídszakasz megrongálódott részeit.
A medernyílás konzoltartói hiányzó részeinek pótlásánál
kulcsszerep jutott a 100 tonnás úszódarunak. A kapuzathoz közel eső szakaszon (ahol a főtartók magasságából
adódó többletsúly meghaladta a daru emelőkapacitását)
az eredeti építéstechnológiát választották: először csak az
alsó övet (de itt kompletten, fejlemezekkel együtt, két keret hosszúságban) emelték be és a rácsrúddal, kötötték a
felső öv csomópontjába. Az alacsonyabb főtartók esetében
már három keret főtartó-részt egyben tudtak beemelni (26.
kép). A medernyílás konzoltartóinak ilyen módon történő
felszerelésével július közepére végeztek (27–28. képek).

Következhetett a fő attrakció: a 47 m hosszú befüggesztett
hídrész főtartóinak – első ízben – két (összekötött) 100
tonnás úszódaruval történő beemelése (29. kép). A befolyási oldali július 15- én (30. kép), a másik a következő napon
került helyére. A befejező munkákat – számos cég egyidejű
tevékenységével – a kitűzött határidőre, 1946. augusztus
20-ára, sikeresen elvégezték (31. kép)! A hídavatásra készült
kiadvány [10], dicséretes módon, bemutatja a sok éven át
tartó „hídcsata”, első nagy győzelmének kiemelkedő harcosait is. A jó példát követjük (32–34. képek).
Dr. Széchy Károly érdekes tanulmányban [12] hasonlította össze az eredeti építést a fél évszázaddal később végrehajtott újjáépítéssel. Ebből néhányat kiemelünk.
A Ferencz József híd vasszerkezete 4558 tonnát tett ki,
a szabad ég alatt gyártották, 84 000 munkanap alatt, ez 52
kg/nap/fő teljesítmény, A Szabadság hídhoz 2250 tonna új
vasszerkezetet gyártottak, fedett csarnokban, 24 990 munkanap alatt, ez 61 kg/nap/fő teljesítmény, ami 20%-os, azaz
csekély teljesítménynövekedés.
Az eredeti híd szerelése 130 000 munkanapot igényelt,
ez 33 kg/nap, az újjáépítéshez 50 000 napra volt szükség,
ami 46 kg/nap teljesítményt, 40%-os növekedést jelent. A jelentős változást az okozta, hogy a 2–3 tonna emelőkapacitás
100 tonnára növekedett, főként pedig az, hogy a befüggesztett hídrész főtartóit (két úszódaruval), egy darabban
tudták beemelni, tehát az újjáépítésnél elmaradhatott az
állványozás! Többletmunkát okozott azonban a roncsok
kiemelése, eltávolítása, a sérült szerkezetek kijavítása.
A háborús körülmények miatt az anyagbiztosítás is nehézségekbe ütközött, Diósgyőrben és Ózdon hengerelték a
javát, de a pályaszerkezet zórésvasait (220 t) a Boráros téri
hídból, a hossz- és kereszttartókhoz pótlást (300 t) szintén
onnan és az Erzsébet híd roncsaiból nyerték. A vasszerkezet
egy részének gyártása és a helyszíni szerelés a MÁVAG feladata volt, a befüggesztett tartót a Ganz szállította, míg a
kisebb szerkezetek (pályatartók, korlátok stb.) gyártására
középvállalkozók kaptak megbízást. Mindezek rendkívül rövid idő alatt történő előteremtését Gerő Ernő közlekedési
miniszter meghatározó intézkedései biztosították.
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18. kép: A befüggesztett tartó szerelése állványon (1896. augusztus))

19. kép: A kész híd a kifolyási oldal felől szemlélve

30
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20. kép: A budai hídfő

21. kép: A kész híd látványa a Gellérthegyről szemlélve

32
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22. kép: A teljes felújításon átesett híd látványa a Gellérthegyről 120 év múltával

23. kép: A középső nyílás provizórikus áthidalása (1945. március – 1946. január)
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24. kép:
A ledőlt budai oldal a ráépített
provizóriummal

25. kép:
A felemelt budai oldal

26. kép:
A konzolos rész szerelése 100 tonna
kapacitású úszódaru és a hídra telepített
Derrick-daru segítsével

34
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27. kép:
A „munkavédelem” közelről, avagy
„a jó hidász 5 percig is állva marad
a levegőben”

28. kép:
A konzolos szakaszok elkészültek

29. kép:
A József Attila és Ady Endre úszódaruk
a 47 m hosszú befüggesztett főtartóval
közelednek a hídhoz
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30. kép: Helyére emelik a befolyási oldali tartót (1946. július 12-én)

31. kép: A befejező munkálatokat végzik

36
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32. kép:
Dr. Széchy Károly miniszteri
tanácsos, Hídosztály vezető,
a magyar közúti hidak újjáépítésének legfőbb szakértője,
irányítója és egyben
dokumentálója

33. kép: A munkálatokat irányító mérnökök.
Balról jobbra: Faltin Imre mérnök, dr. Haviár Győző min. osztálytanácsos,
Pátkay János főmérnök, Sávos Károly műszaki tanácsos, a hídépítési kirendeltség vezetője,
Papp István főmérnök és Zimányi István Mávag műszaki tanácsos

34. kép: A MÁVAG munkásokat irányító munka- és csoportvezetők
Szabó Sándor csoportvezető, Lindenberg Gyula csoportvezető, Kiss Károly főszerelő, Kozma Antal első főszerelő,
Wéber János csoportvezető, Csurgó Ferenc főszerelő, Szegedi János csoportvezető és Brandelik Ferenc csoportvezető
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a)

b)

35. a)–f) képek: A híd a rekonstrukció előtt, az ezredfordulón („ostornyeles” lámpaoszlopokkal)
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c)

d)

e)

f)

A HÍD ÉLETE AZ ELMÚLT 70 ÉVBEN
Az első, jelentősebb felülvizsgálatra és karbantartási munkákra (mázolás, villamosvágányok cseréje, útburkolat- és
egyéb javítások stb.) 1965–69 között került sor. 1980-ban
pályalemezcserét, az ellensúlykamra korróziómentesítését
hajtották végre. Az 1985-ben végzett újabb vizsgálatok jelentős korróziós károkat tártak fel, főként a főtartók oszlopainak, rácsrúdjainak gyalogjárdán áthatoló, alig hozzáférhető,
sótól áztatott részeinél. A javítás idején a budai oldalnyílás
befolyási oldalának 6-os oszlopát a korrózió „átrágta”. Ennek
erősítésére teljes, a többiére részleges forgalomzár alatt került sor. Tíz évvel később mindenre kiterjedő állapotfelmérést hajtottak végre. A kedvezőtlen eredmények következtében az autóbusz-forgalmat megszüntették. Az eredeti
állapotot korhűen visszaállító, közel kétéves forgalomzár
mellett végrehajtott, teljes körű felújításra, azaz rekonstrukcióra további tíz évet kellett várni, de megérte: csodás hidunk szebb lett, mint volt, díszvilágítással gazdagodott!
[De ez jobban is sikerülhetett volna, lásd a 37. l)–m) képeket] A címszavakban felsorolt munkákról a felsorolt irodalom [13–23] részletes, szakszerű tájékoztatást nyújt. E helyen pusztán néhány képpel igyekszünk felidézni az elmúlt
időszak eseményeit és bemutatni a jelent [35. a)–f), 36.
a)–h), 37. a)–n) képek].
Nagyon reméljük, hogy még unokáink is gyönyörködhetnek e magyar mérnöki remekműben, és majd a 150. évfordulót is méltó módon meg fogják ünnepelni!

a)
36. a)–h) képek: A híd a rekonstrukció alatt, 2007–2008-ban
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b)

e)

f)

c)

g)
d)

h)
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37. a)–n) képek:
A híd a rekonstrukció után,
napjainkban
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Pisch Zsuzsanna hidász főmérnök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI HIDÁSZ NAPOKRÓL
A konferenciának helyszínt adó szálloda és a kilátás
(Dr. Domanovszky Sándor felvétele)

2016. június 15–16–17-én, Balatonfüreden tartották meg az idei
hidász konferenciát, ahol hat témakörben 34 előadást hallgathattak meg a résztvevők. A konferencián – előadókkal együtt – 324 fő
vett részt.
A résztvevők megkapták a megyei hídtörténeti sorozat legújabb kötetét, a
Hidak Baranya megyében című könyvet és dr. Domanovszky Sándor hídtörténeti írását, a Száz éve helyezték
forgalomba az átépített Lánchidat
című kiadványt.

Bevezető előadásként Kardos Gábor
(NIF Zrt.) a 2014 és 2020 közötti időszak hídépítési terveit ismertette. Néhány gyorsforgalmi beruházás példaként: M30 Miskolc-országhatár, M8
Körmend-országhatár, M85 Csorna–
Sopron és R67 gyorsút az M7 és Kaposvár között.
Az M44 autópálya Tisza-hídjának tervezéséről Teiter Zoltán (Uvaterv Zrt.)

Fotó: Domanovszky

A konferenciát Holnapy László, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg. Beszédében
ismertette a következő évek közlekedési infrastruktúra-fejlesztésre és hídépítésre szánt források mértékét.

A Hidász Napokat a Jövő hídjai
szekcióval indítottuk.

beszélt. Az íves pilonú, ferde kábeles
hidat nyolc változat közül választották
ki. A versenytársak a következő szerkezettípusok voltak: felsőpályás gerendahíd, középpilonos ferde kábeles híd,
középíves ívhíd, középpilonos extradosed híd, szélsőíves ívhíd, rácsos főtartós gerendahíd, szélsőpilonos extradosed híd.
A Speciálterv Kft. a Szeged déli részére tervezett új hídról készített tanulmányt, melynek részleteibe Zádori
Gyöngyi avatta be a hallgatóságot. A
hídkomplexum négy hídból állna: a
160 m hosszú öszvérszerkezetű szegedi oldali közúti feljáróhídból, a 44 m
hosszú szegedi oldali vasúti csatlakozó
hídból, a 67 m hosszú háromcellás
acélszekrény keresztmetszetű ártéri
hídból és a meder feletti 328 m hoszszú, 144 m-es főnyílású alsópályás acél
ívhídból.

Dr. Domanovszky Sándor:
SZÁZ ÉVE, 1915. NOVEMBER 27-ÉN
HELYEZTÉK FORGALOMBA AZ ÁTÉPÍTETT LÁNCHIDAT

1. ábra: A konferenciakiadványok

46

Acélszerkezetek 2016/3. szám

Nagy András (Pont-TERV Zrt.) a
Győrt elkerülő 813. sz. főút hídjának
tervezéséről tartott előadást. A kosárfüles, network rácsozású híd legnagyobb nyílása 180 m.

2. ábra: Az M44 Tisza-hídjának változatai

3. ábra: Az új szegedi hídon a közúti forgalom és a „tram train” haladna keresztül

4. ábra:
A Győr elkerülőre tervezett ívhíd
látványterve
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Mohács évtizedek óta küzd, hogy
városában Duna-híd épüljön. Több tanulmány is készült az évek során, a legutolsó, 2015-ben készültet Gilyén Elemér (Pont-TERV Zrt.) ismertette. A hajózási hivatal a közelben található kikötő miatt 200 m-es nyílást írt elő, így
a mostani tanulmány ferde kábeles hidat javasolt.

A paksi erőmű bővítése kapcsán
merült fel egy Duna-híd építése, melynek tanulmányáról Kolozsi Gyula
(Hegymagas Kft.) beszélt. Több szerkezettípus megvizsgálása után az extradosed hidat fogadták el továbbtervezésre.

Az első nap második szekciója a
Külföldi kitekintés címet viselte.
Első előadóként Tóth Tibor (Sztrádaline Kft.) ismertette az elmúlt egy év hidas sajtószemléjét. Többek közt mesélt
egy olyan angliai híd tervéről, amely
két konzolból állna, és nem érne össze
középen.
Az Útügyi Világszövetség 2011–2015
közötti időszakában Magyarországot a
hidász munkacsoportban Molnár István (Magyar Közút NZrt.) képviselte,
aki beszámolt a munkacsoport eredményeiről.
Nagy László (Dopravoprojekt) a Pozsonyt elkerülő autópálya hídjainak
tervezését ismertette. A szakaszon át
kell hidalni a Dunát, és a mellette lévő
vadvízi evezős pályát, ezért négypilonos, ferde kábeles hidat javasoltak.

5. ábra:
A mohácsi Dunahíd látványterve

A következő előadásban maradtunk
a szlovák fővárosban, Paulík Péter
(Szlovák Műszaki Egyetem) a pozsonyi
Öreg híd újjáépítéséről beszélt.
A szekció záró előadásaként Sitku
László (Hódút Kft.) az afrikai látogatása során látott hidakat mutatta be.
Az első nap a díjátadással zárult.
A 2015-ben alapított Clark Ádám Életműdíj hazai díjazottja Kozma Károly,
külföldi díjazottja Zvonimir Marić lett.
Az Év Hidásza elismerést Szarka Judit,
a Magyar Közút NZrt. Borsod-AbaújZemplén megyei hídmérnöke kapta.
A Feketeházy János-díjat Gyurity Mátyás, az MSc Kft. tervezője kapta. Massányi Károly-díjban Zsigmondi András
részesült, aki munkássága nagy részét
a Hídépítőnél töltötte. Az Apáthy Árpád-díjat Erdődi László, a MÁV Zrt. hidásza és Sitku László a KKK volt és a
Hódút jelenlegi hidásza kapta.

6. ábra:
Az össze nem érő híd látványterve

A második napot a Vasúti és vasút
feletti hidak szekcióval kezdtük.
Első előadóként Szebényi Gergő
(MÁV Zrt.) a vasúti hidak statikai felülvizsgálatáról beszélt. Az 1951. évi
Vasúti Hídszabályzat hatályba lépése
előtt épített, normál nyomtávolságú
vasútvonalban, szegecselt kapcsolatú,
acélszerkezetű vasúti hidak felülvizsgálatát kell elvégezni, hogy szükségese az adott hídon sebesség- vagy terheléskorlátozás.

Ã 7. ábra:

A pozsonyi autópályahíd látványterve
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8. ábra:
Az új Öreg híd
építés közben

9. ábra: Hidak Afrikában

1. kép: A díjazottak és a díjátadók. Balról jobbra: Zsigmondi András, Apáthy Judit, Sitku László, Szarka Judit, Dr. Dunai László,
Dr. Zvonimir Marić, Pisch Zsuzsanna, dr. Träger Herbert, Kozma Károly, Kolozsi Gyula, Gyurity Mátyás, Massányi Tibor,
Erdődi László, Hunyadi Mátyás (Gyukics Péter felvétele)

Acélszerkezetek 2016/3. szám

49

10. ábra: A gyomai Hármas-Körös-hidak és a mezőtúri Hortobágy-Berettyó-főcsatorna-hidak

Lakatos István és Németh Pál a
Szajol – Lőkösháza – országhatár vasútvonal felújításának műtárgyfelújításait
ismertette. A 46 műtárgy között négy
nagyobb található: két rácsos acélhíd
(gyomai Hármas-Körös-hidak) és két
gerinclemezes acélhíd (mezőtúri Hortobágy–Berettyó-főcsatorna-hidak).
A vasútvonal felett újjáépült a békéscsabai Orosházi úti felüljáró is, amely
egy impozáns ferde kábeles híd.
A mérnöki szerkezeteket diagnosztizáló és nyilvántartó alkalmazásról
(MEDINA) Dányi György és Tarjáni
Gábor (MÁV Zrt.) tartott előadást.
A MÁV Zrt. műtárgy monitoringrendszerét Erdődi László ismertette, s két

példát is bemutatott. A Déli összekötő
vasúti Duna-hídra fokozott felügyeletet rendeltek el, ezért on-line felügyeletet lehetővé tevő monitoringrendszert telepítettek a hídra. Ezek közül
kiemelte a hossztartó szerkezetintegritását nyomon követő rendszert, amely
az ismert repedéseknél elhelyezett
nyúlásmérő bélyegekből és az új repedések kimutatására szolgáló akusztikus mérőrendszerből áll.
A második példa a Várpalota elkerülő
feletti, még épülő vasúti híd, ahova
szerkezet hőmérőt és saruerőmérőt
telepítenek.
Gyurity Mátyás (MSc Kft.) az esztergomi vasútvonal hídjait elemezte esz-

tétikai szempontból, kiemelve két pilisvörösvári hidat: a Tó utcai vasúti
völgyhidat és az Őrhegy utcai közúti
felüljárót.
Székesfehérvár vasútállomás átépítéséhez kapcsolódik egy vasút feletti
gyalogoshíd építése, melynek tervezéséről Kósa Tamás (Uvaterv Zrt.)
tartott előadást. A tervezés alatt az
építészeti igények miatt többször át
kellett tervezni a műtárgyat. Jelenleg
csak az első ütem épül meg a vasútállomástól a peronokig.
Végleges állapotában a híd kapcsolatot teremtene a két városrész között
és biztosítaná a gépészeti telep megközelítését.

11. ábra: Pilisvörösvári hidak: Tó utcai völgyhíd és Őrhegy utcai közúti felüljáró

12. ábra: A székesfehérvári gyalogos felüljáró távlati kiépítésének látványterve, és a híd látképe a konferencia idején
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Dr. Koller Ida hídtörténeti előadásával visszautaztunk az időben 30 évvel ezelőttre, a csongrádi és tunyogmatolcsi hidak építésére. A csongrádi
volt az első híd Magyarországon, ahol
a betoláshoz teflon bevonatú gumilemezt alkalmaztak a támaszokon, és
hidraulikus tolóberendezéssel juttatták a helyére a szerkezetet.

A csavarozott amerikai hadihidak
anyagából hegesztett toldásokkal épült
hidak statikai célvizsgálatának tapasztalatait Németh István (Poligon-Teta
Kft.) ismertette az apci Zagyva-híd, a
turai Galga-híd és a hévízgyörki Galgahíd példáján keresztül.

A közúti és vasúti hidak pusztulása a II. világháború végén
Közúti hidak

A nap második szekciója az Érdekességek a hidak világából volt.
Gyukics Péter fotóművész a hidak
esztétikáját elemezte. Több Gerbertartós hidat is bemutatott, kiemelve
a Szabadság híd nem hagyományos
formáját.

Pásztor Zoltán (Kifü-Kar Kft.) a
hídmosás fontosságát hangsúlyozta:
a lemosott híd jobban vizsgálható, ellenőrizhető, a bevonatok élettartama
megnő, a dilatációk és a saruk is
tudnak rendeltetésüknek megfelelően
működni.

Vasúti hidak

db

fm

db

fm

1944. évi állomány

8 373

67 136

10 117

41 154

1944/45-ben elpusztult

1 424

27 504

848

21 044

Elpusztult

17%

41%

8,4%

51,1%

A hidak felújításánál, átépítésénél
használatos provizóriumokról, ideiglenes átvezetésekről Csikós Csaba
(Magyar Közút NZrt.) beszélt. Ha teljes hídzár szükséges vagy terelőút más
nyomvonalon nem jelölhető ki, szükséges provizórium alkalmazása. Ezek
két típusa használatos: a gerinclemezes gerendahidak és a rácsos tartós
provizóriumok.
70 évvel ezelőtt a hidászoknak óriási
feladattal kellett szembenézniük: a II.
világháborúban a hidak jelentős része
elpusztult, köztük az összes Duna- és
Tisza-híd. A pusztulásról és az ideiglenes helyreállításról dr. Träger Herbert adott áttekintést. Ideiglenes hidaknak legtöbbször fahidat és hadihíd
provizóriumokat, helyenként pontonhidakat alkalmaztak. Budapesten ekkor épült a Kossuth híd.

Ã
13. ábra:
A csongrádi Tisza-híd betolás közben

14. ábra: Gerinclemezes gerendahíd provizóriumok
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A második nap harmadik szekciójában a Lánchidak kerültek a figyelem
középpontjába.

A pásztói Zagyvahíd roncsa mellé
épített ideiglenes
fahíd

Az elpusztult
siójuti Sió-hidat
Herbert híddal
pótolták

Budapest, Kossuth híd

Pontonhíd Budapesten
15. ábra: Ideiglenes hidak a II. világháború után
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A Széchenyi lánchíd és az Erzsébet
lánchíd külföldi elődeiről és kortársairól dr. Tóth Ernő mutatott összeállítást (lásd cikkünket a 6–19. oldalakon). A lánchidakat a múlt műtárgyainak gondolnánk, de meglepően
sok szolgálja a közlekedést még napjainkban is, ezek közül pár példa:
Mena híd Walesben, Conway vára előtti híd, Hammersmith híd Londonban,
Marlow híd Londonban, Clifton híd
Bristolban, Krím híd Moszkvában.
A Széchenyi lánchíd 1915-ös átépítéséről dr. Domanovszky Sándor beszélt.
Pár érdekesség, ami a kiadványban
is olvasható: a láncok anyagának szilárdsága közel 50%-kal, teherbírása
kétszeresére nőtt, hosszuk nagyjából
megduplázódott, szélességük 260-ról
360 mm-re nőtt, az egy csomópontban összefogott lemezek száma 21-ről
25-re, vastagságuk 600-ról 700 mm-re,
teljes tömegük 2000-ről 2460 tonnára
emelkedett. A függesztőrudak egymástól mért távolsága megduplázódott,
egységesen 3600 mm-re nőtt. Az előadó kiemelte, hogy az acélszerkezetet
teljes egészében magyar szakemberek
gyártották és szerelték hazai anyagból.
Az előadáshoz kapcsolódóan megnéztük a Die Kettenbrücke in Budapest
című filmet.
A Lánchíd napjainkban felújításra szorul, ennek tervezéséről Nagy
Zsolt (Főmterv Zrt.) és Szigeti Zoltán (MSc Kft.) tartott előadást. A tervezett rekonstrukció feladatai: a korrózió miatt tönkrement pálya- és járdaszerkezet átépítése; a teljes acélszerkezet korrózióvédelme, beleértve az
extrém helyzetű lánccsatornákat; a saruk felújítása/cseréje; a kapuzat járdalemezének cseréje; a kőfelületek és
szobrok rekonstrukciója.

16. ábra: Az eredeti híd látképe a századfordulón és az 1913–15 között átépített és 1947–49-ben újjáépített Lánchíd napjainkban

17. ábra: A Lánchíd acél ortotrop pályával épülne át
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A konferencia zárónapján a Hídépítések kerültek a fókuszba.
Bertalan György (B-Terv Tanácsadó)
egy hullámosított acéllemez műtárgy
kivitelezéséről beszélt, melyet az tett

érdekessé, hogy a híres-hírhedt biatorbágyi viadukt közvetlen közelében kellett megépíteni.
Hatvanban a Szúnyog-szigeten gyalogos-kerékpáros hídkomplexum épült,

melyről Kerner Gábor (A-Híd Zrt.)
tartott ismertetést. A megépült műtárgyak: északi háromtámaszú ferde
kábeles híd („A-B-C” támaszok), déli háromtámaszú ferde kábeles híd
(„D-E-F” támaszok), Gerber-csuklós
befüggesztett hídszerkezet („B-D” támaszok) és lejáró háromtámaszú rámpa híd („C-G-Szúnyog-sziget).
A konferencia helyszínétől nem
messze épül a Várpalotát elkerülő út,
melynek műtárgymunkáiról Kerékgyártó Attila (Dömper Kft.) tartott
előadást. Öt híd épül az elkerülő felett: három előregyártott, előfeszített
gerendás közúti híd és két vasút híd
acél tartóbetétes szerkezettel.
Dr. Seidl Ágoston (Kútház Kft.) előadásában egy újfajta, hidegen szórható
szigetelési technológiát ismertetett, melyet Győrben, az önkormányzat keze-

18. ábra: A biatorbágyi viadukt tövében épült műtárgy

19. ábra: A hatvani gyalogos hídkomplexum helyszínrajza és egy pillanatkép az építéséből

20. ábra: Vasúti híd építés alatt és már próbaterhelés közben a Várpalotát elkerülő út felett
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lésében álló Ipar úti felüljáró esetében
már hazánkban is alkalmaztak.
A 86. sz. gyorsforgalmi út műtárgyai
kapcsán Karkus János (Via-Pontis
Kft.) általános hídépítési nehézségekre
hívta fel a figyelmet.
Az Árpád híd margitszigeti egyenes
lehajtójának felújításának részleteibe
Feczkó Róbert (A-Híd Zrt.) avatta be
a hallgatóságot. Egy meglévő műtárgy
felújítása sokszor nagyobb kihívás,
mint egy új építése, ez ebben az esetben is igazolódott. A bontás során
kiderült, hogy a pályalemez konzol
vasalása ijesztően kevés, ezt sűríteni
kellett. A hídfő betonja is rossz állapotban volt, amit körülköpenyezéssel
erősítenek meg.
Utolsó előadásként Kárpáti László
és Hangodi Ádám (ViaCon Hungary
Kft.) rácsos acélszerkezetű provizórikus hidak alkalmazásáról tartott ismertetést.
A cikket dr. Träger Herbert
lektorálta.

Reméljük, jövőre is
találkozunk!
A 2017. évi Hidász Napok
időpontja:

2017.

június

7–8–9.
21. ábra: Az Árpád híd margitszigeti műtárgyai egy múlt századi légi felvételen
és a beállványozott lehajtó a konferencia idején

22. ábra: Rácsos provizóriumok: Skwierzyna, Lengyelország és Fore River Bridge, Weymouth
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A 2016. ÉVI HIDÁSZ NAPOK DÍJAZOTTAI
CLARK ÁDÁM ÉLETMŰDÍJ
Kozma Károly
Budapesten született 1922. november 11-én.
A József Nádor Műszaki Egyetemen 1946-ban szerzett mérnöki
diplomát.
Munkahelyei:
1947. március – 1949. februárig:
Sávoly Pál Tervező Irodája
1949. február – 1952. decemberig: ÁMTI, majd a jogutód Mélyéptervnél irányító tervező, szakosztályvezető.
1953. január – 1983. decemberig, nyugdíjazásáig: Uvatervnél,
előbb szakosztályvezető, majd 1955-től az egyik hídtervező
osztály vezetője.
1986. februártól az FKFV, majd FKF Rt.-nél nyugdíjasként
létesítményfelelős, műszaki ellenőr.

Főbb tevékenységei:
Részt vett a Lánchíd újjáépítésének statikai számításában,
alapterveinek kidolgozásába.
Az új Erzsébet-híd tervezésében a szerelési technológia
összefogója.
Több jelentős hídexport-munka (egyiptomi Nílus-hidak, indiai, bangladesi, NDK vasúti hidak) acélszerkezetének tervezését irányította.
Az Árpád híd 1980–84 években történt kiszélesítésének és
a parti feljárók korszerűsítésének generáltervezését koordinálta.
A Közúti és Vasúti Hídszabályzatok többszöri átdolgozásában, valamint számos műszaki irányelv, típusterv kidolgozásában részt vett.
Több Duna-híd fenntartásával, vizsgálatával és felújításával
foglalkozott.
Közreműködött Gáll Imre: A Budapesti Duna-hidak című
könyv 2005. évi bővített átdolgozásában.

CLARK ÁDÁM ÉLETMŰDÍJ
Zvonimir Marić
1944. április 1-én született Bosznia-Hercegovinában.
Építőmérnöki diplomáját a zágrábi
egyetemen szerezte 1968-ban, PhD
fokozatát 1979-ben szerezte meg a
Budapesti Műszaki Egyetemen.
Főbb szakterülete: hídépítés és vízépítési műtárgyak.

1977–1998
1998–2002
2002–2004
2004–2014

Főbb munkahelyei:
Építőmérnöki Kar, University of Zagreb
Horvátország főkonzulja, Pécs,
Horvát Építőipari Intézet
Eszéki Egyetem Építőmérnöki Kar (egyetemi
tanár)

Munkásságát dicséri több mint két tucatnyi vasbeton,
feszített beton hídnál végzett szakértői tevékenysége (Krk,
Skradin stb). Fontos szakterülete a beton- és feszített vasbeton hidak diagnosztikája.
Szakmai tevékenysége messze túlmutat Horvátország határán, jelentős elismertsége van nemzetközi szakmai körökben. Tagja volt több horvát és nemzetközi szakmai,
tudományos munkabizottságnak, öt nyelven beszélve gyakori résztvevője volt a nemzetközi konferenciáknak.
Szakmai tevékenységén túl elmélyülten tanulmányozta az
európai, azon belül a Balkán és a Kárpát-medence történelmét. Hobbija a nyelvészet.
Magyar származású felesége révén (akit a BME-n ismert
meg) erős szakmai és emberi kötődés fűzi Magyarországhoz. Több mint négy évtizedes szakmai kapcsolat fűzi a
magyar hidászokhoz, egyetemi oktatókhoz. Családjával Zágrábban él.

ÉV HIDÁSZA DÍJ
Szarka Judit
1958-ban született Miskolcon.
Gimnáziumi érettségi után állami
ösztöndíjjal a Leningrádi Építőmérnöki Egyetemre járt, ahol 1982ben szerzett híd–alagút szakon
diplomát.
1993-ban a Miskolci Egyetemen
elvégezte az üzemgazdász szakot.
2010-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen egyetemei szakmérnök
hídépítő képzettséget szerzett.

56

1982-ben a KPM Közúti Igazgatóságnál kezdett el dolgozni Miskolcon. Azóta is ott, illetve a jogutódainál dolgozik
hídmérnökként. Munkája nagy részét a megyében lévő
rendkívül nagyszámú híd vizsgálata és üzemeltetésének
koordinálása teszi ki. Ezen kívül részt vesz a Magyar Közútnál
folyó szakmunkásképzésben, amelynek során a betanított
munkásaikat képzik át szakmunkásokká. Hídüzemeltetést
is tanított.
1994-ben a Hidak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című
könyv társszerzője volt. 2015-ben pedig a Vasúti hidak a
Miskolci Igazgatóság területén című könyvbe írt fejezeteket Borsod-Abaúj-Zemplén megye vasút feletti közúti hídjairól.
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FEKETEHÁZY JÁNOS-DÍJ
Gyurity Mátyás
1967-ben született.
1992-ben szerzett építőmérnöki
diplomát a Zágrábi Tudományegyetem Építőmérnöki Karán.
Tervezői pályafutását az Uvaterv
Híd- és szerkezettervező Irodáján
kezdte. 1996-tól az MSc Kft. önálló
tervező mérnöke, 2000-től szakági
főmérnöke, jelenleg műszaki igazgató-helyettes. Szakmai
tevékenysége elsősorban acél- és vasbeton szerkezetű vasúti és közúti hidak szerkezeti és technológia tervezésére, illetve ezek tervezésének irányítására terjed ki. Összességében
száznál is több szerkezet tervezésében vett részt.

Közúti szakterületen hídfelújítási munkáinak jó példái a
budapesti Ferdinánd híd átépítési tervei és az Erzsébet
híd budai lehajtója felújítási tervei. Új építésű hidak tekintetében kiemelkedik a kistarcsai Auchan-híd és az M3
Autópálya Keleti főcsatorna-hídjának tervezése. A hidak
esztétikája mindig fontos számára, amit a két Pilisvörösvári,
vasúti bevágás felett átívelő híd kialakítási koncepciója is jól
tükröz. Ugyancsak szép feladat volt az új belgrádi Száva-híd
tanulmányterveinek elkészítése is.
Vasúti szakterületen kedvenc témája acélszerkezetű hidak fejlesztése, tervezése. Mérföldkőnek számít a székesfehérvári
Gaja-patak-híd új generációs acél felszerkezete. Ugyancsak
modern szemléletű tervek alapján épült meg a 61. sz. út
kaposvári vasúti aluljárója, a 710. sz. út balatonakarattyai
vasúti hídja, a budapesti Jégtörő utcai híd és a szolnoki új
Tisza-ártéri híd is. A kiskörei közúti-vasúti Tisza-híd átépítésének tervei még megvalósításra várnak.

MASSÁNYI KÁROLY-DÍJ
Zsigmondi András
1947-ben született Budapesten.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
végzett építőmérnökként.
Munkahelyei:
1970–2008 között a Hídépítő Rt.,
ahol építésvezető (1970–1980), csoport építésvezető (1980-1985), főépítésvezető (1985–1988), főmérnök (1988–1992) és általános vezérigazgató-helyettes (1992–2008).

2008-tól a Forkid Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.
munkatársa.
Jelentősebb munkái:
Kunszentmártoni Hármas-Körös-híd, Makói Maros-híd, dobozi Körös-híd, É-D metró III/A és III/B szakasza, nagyrákosi vasúti völgyhíd, Boszniában az IFOR részére helyreállított
vasúti hidak és a mostari ideiglenes gyaloghíd, csobánkai
hídépítés, M7 Becsehely–Letenye, Korongi híd, extradosed
technológia első alkalmazása, Kőröshegyi völgyhíd, dunaújvárosi Pentele híd, M4 metró, Szabadkikötő úti közúti és
HÉV híd építése, Margit-híd felújítása

APÁTHY ÁRPÁD-DÍJ
Erdődi László
1957. szeptember 7-én született.
A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán végzett Hídépítési
és fenntartási üzemmérnökként,
később a BME Szerkezet-építőmérnök szakán is szerzett diplomát.
Munkahelyek, feladatkörök:
1978. augusztus – 1980. december: MÁV Miskolci Épület- és Hídfenntartó Főnökségén művezető, később főépítésvezető.
1980.december – 1997. április: MÁV Miskolci Igazgatóság
Építés és Pályafenntartási Osztályán alépítményi előadó és
területi hídszakértő mérnök.
1997.május – 1998. április: MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatóság Hídgazdálkodási Divízióba he-

lyezték át miskolci, debreceni, záhonyi területi főmérnökként.
1998. április – 1999. február: Megbízott divízióvezető-helyettes az eredeti munkakörök változatlan meghagyása mellett.
1999. február – 2008. január: Divízióvezető-helyettes a debreceni, záhonyi területi főmérnöki teendők egyidejű ellátásával: szakmai utasítások felügyelete, fejlesztése, a vasúti
hidak hídfelügyeleti, hídgazdálkodási feladatainak, a MÁV
HGR program koordinálása, vasúti hidas utasítások kidolgozása, vasúti hidas szakmai, műszaki ellenőri oktatás, vasúti hatósággal, tervező cégekkel szakmai kérdésekben kapcsolattartás.
2008. február – 2011. augusztus: Mérnöki Létesítmények
Osztály, később a Híd és Alépítményi Osztály vezetője.
2011. szeptembertől a Híd és Alépítményi Osztályon területi főmérnök: acélszerkezeti, korrózióvédelmi szakreferens
szakmai utasítások felügyelete, kidolgozása.
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APÁTHY ÁRPÁD-DÍJ
Sitku László
1963-ban, Budapesten született.
Eredetileg bányamérnök szeretett
volna lenni, de mivel a miskolci
bányamérnöki karról átirányították
Győrbe, így az alagutak helyett a hidakat választotta, és 1985-ben hídépítési és fenntartási üzemmérnöki
oklevelet szerzett a Közlekedési és
Távközlési Műszaki Főiskolán.
A Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetét 2002-ben végezte el.
Az első munkahelye a Ganz-MÁVAG külső szerelési osztályán volt. Üzemmérnökként dolgozott a csongrádi vasúti Tisza-hídon és a mezőtúri Hortobágy–Berettyó-hídon, építésvezetőként az M0 Hárosi Duna-hídon, a gyomaendrődi
vasúti hídon, a gesztelyi Hernád-hídnál, a cigándi közúti
Tisza-hídnál és a Lágymányosi közúti Duna-hídnál.
Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság hídmérnökeként 1997 és 1999 között az országos hídállomány
fenntartási és nyilvántartási programjait koordinálta és a
műszaki ellenőrzését látta el, valamint részt vett a tiszaugi
Tisza-híd és a szolnoki városi Tisza-híd, valamint a bakonszegi Berettyó-híd rehabilitációinak előkészítésében.

A Mahíd 2000 Rt. létesítményi főmérnökeként 2001 és
2003 között az 52-es főút Dunaföldvár tehermentesítő szakaszának az építését irányította, részt vett a sárvári Rábahíd és az M30 Sajó-híd építésének előkészítésében, az M3
oszlári és az M9 szekszárdi acélhidakkal kapcsolatos kooperációkon, valamint az M7 Kőröshegyi völgyhíd tervezési és
építés-előkészítési munkáiban.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (korábban
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság) Híd Önálló
Osztályát 2004 és 2010 között főmérnökként irányította.
Koordinálta és egyeztette az országos közúthálózaton lévő
hidak fejlesztését, üzemeltetését és fenntartását. Munkájának
köszönhető, hogy a szomszédos és az uniós országok hidászaival a szakmai kapcsolat rohamosan fejlődött és erősödött. (Komáromi híd felújítása, Ipoly hidak magyar–szlovák közös uniós pályázatainak egyeztetése.)
2010 és 2013 között a Porr Kft.-nél főépítésvezető a pösténypusztai Ipoly-hídnál.
2013 és 2015 között a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ Híd Osztályának vezetője. Részt vett a Paksra tervezett Duna-híd előkészítésében.
2016-tól a Hódút Kft. hídépítési igazgatója.
A Hídmérnöki Konferenciák, a Hídmérnöki Szimpóziumok
és a Hidász Napok főszervezője.
Díjai: Év Hidásza Díj, Apáthy-díj és Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt.
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Kapcsolat: Bondár Tibor,
Üzletfejlesztési vezetĘ, Magyarország
Protective Coatings ECE
Mobile +36 30 6354 639
E-mail: Tibor.Bondar@akzonobel.com
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

tartósság a cél.
Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok
Kimagasló teljesítmény
a vastag bevonatokhoz
Masszív, megbízható kialakítás
Könnyű tisztítás és karbantartás
Szakszervíz
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M.L.S. Magyarország Kft.

| 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
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www.wagnerszorastechnika.hu | facebook.com/wagnerszorastechnika | tel: (06 20) 555 0709
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Dr. Jankelovics János

A BÁLNÁTÓL – A MAMMUTIG
Kortárs acélszerkezetes létesítmények Budapesten
Az alábbi írás, címével ellentétben
nem zoológiai témájú, hanem Budapest kortárs építészeti alkotásai közül
mutat be hat különösen meghatározót. Az épületek közös jellemzője, hogy
hozzájárultak a főváros arculatának
változásához, méretükkel, merész formai megoldásaikkal maximálisan kiaknázták a korszerű acélszerkezetek
által kínált lehetőségeket. A cikk képeit a szerző készítette 2016. tavaszán–
nyarán.

BÁLNA BUDAPEST
KULTURÁLIS, VENDÉGLÁTÓ
KÖZPONT
Az egyedi megjelenésű, egyáltalán
nem szokványos ház a délpesti Dunaparton – a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő évekig a kihasználatlan közraktárainak helyén – a Sza-

badság híd és a Petőfi híd között épült.
Helye turisztikai és idegenforgalmi
szempontból kiemelten fontos, kényelmes sétával a Duna-parton megközelíthető a Váci utca déli szakasza,
a Központi Vásárcsarnok, a nemzetközi hajóállomás, és nem utolsósorban az épületből páratlan kilátás nyílik a Gellérthegyre. Kiváló közösségi
közlekedési kapcsolattal rendelkezik,
számos villamos-, autóbusz- és trolibuszjárat érinti a környéket. A Szabadság híd pesti hídfőjénél megáll az
M4 metró is. A 2013-ban átadott létesítmény ma a fővárosi Duna-szakasz
egyik meghatározó látványeleme.
A Bálna – korábban CET – története 2007-re nyúlik vissza, ekkor született döntés egy új, ikonikus épület
létesítéséről. A terveket Kas Oosterhuis,
a világszerte elismert holland építész
és az ONL Hungary Építészeti Iroda
Kft. készítette.

1. kép: A Bálna látványa a Gellérthegyről
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A tervezők, az acél–üveg tetejű – bálnát jelképező – épületegyüttes kialakításakor felhasználták az 1874-ben
Basch Gyula és Krajovics Lajos tervei
alapján emelt csarnokok egyes elemeit.
A közel 150 éves raktárépületeket egy
üveg/acél átriummal kötöttek össze oly
módon, hogy a házak oldalfalait megtartották, és azok szerves részei lettek
a Bálna belső terének. Déli irányban, a
bálna fejét szimbolizálva meghosszabbították a szerkezetet.
A projekt PPP (Public-Private Partnership – a köz- és magánszféra együttműködése) konstrukcióban 2009-ben
indult. A koncepció szerint a terület
és az épület a főváros tulajdonában
marad, azonban bérleti díjat fizet az
invesztíciót finanszírozó Porto Investment Hungary Kft.-nek. A fejlesztés
generálkivitelezője a WHB Építő Kft.
volt. Az eredeti tervek még 2010. évi
átadással számoltak.

2. kép:
A Bálna látványa
a Dunáról nézve

3. kép:
A Bálna északi
bejárata

4. kép:
A Bálna déli bejárata
kora este
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5. kép: Tükröződések

7. kép: Tetőszerkezet

8. kép: Rácsszerkezet

A házat az ORCO csoport kívánta megépíteni, azonban a kibontakozó válság
meghiúsította a fejlesztést.

FÉNY UTCAI PIAC
ÉS KERESKEDELMI
KÖZPONT

6. kép: A Bálna belső tere

A Bálna tényleges megnyitása csak
3 évvel később, 2013. november 8-án
történt meg. Az ügy hátterében a Fővárosi Önkormányzat, a finanszírozó,
a generálkivitelező és az alvállalkozók
közötti szövevényes elszámolási viták,
elhúzódó peres eljárások álltak.
A kulturális, vendéglátó és kereskedelmi célokat szolgáló létesítmény
hossza 160 méter, legnagyobb szélessége 50 méter, a két korábbi raktárépülettel együtt. A komplexum bruttó
szintterülete 30 574 m2, Ebből bérelhető 11 772 m2. A kültéri teraszok területe 2000 m2. A fejlesztés során 250 parkolóhelyes mélygarázs és 10 autóbuszt
kiszolgáló parkoló is létesült.
A Bálna meghökkentő építészeti megoldásai és kedvező adottságai ellenére,
folyamatosan kihasználtsági gondokkal
küzd. Publikált információk szerint az
épületnek csak 2015. tavaszára sikerült
elérnie a 70%-os töltöttségi szintet.
A vendéglátóhelyek mellett a Bálna
a dizájnra, az antikra és a folklórra
fókuszál, ezt a törekvést támogatják
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a témában rendezett kiállítások és az
egyre népszerűbb hétvégi művészeti
vásárok, exkluzív boltok. A Bálna fejében rendezvények, konferenciák szervezésére alkalmas különtermeket alakítottak ki.
2015 végén sajtóhírek jelentek meg
arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank érdeklődik a létesítmény iránt. Az MNB
látogatóközpontot és pénztörténeti
múzeumot hozna létre az épületben.
A Bálna kapcsán teszünk említést
arról, hogy a létesítménnyel egyidejűleg 2007–2008-ban több nagy ívű építészeti terv koncepciója is elkészült
Budapest belvárosában. Az egyik legérdekesebb elképzelés a belváros frekventált helyére, a Szervita térre üzlet- és irodaházat álmodott. A nemrég
elhunyt Zaha Hadid sztárépítész a korábbi OMFB – Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság – épület és a hozzá
kapcsolódó parkolóház helyére egy 40
méter magas – enyhén meghajló „veseformájú”, másokat „vízi csigára” emlékeztető – üveg–acél épületet vizionált.
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Budapest második kerületében
Észak-Budán, a Széll Kálmán (Moszkva) tér és a Széna tér közelében a
– Lövőház utca, Fény utca és Retek
utca által határolt területen – 1932.
óta működött részben fedett piac.
A bevásárlóhely a 80-as évek végére
elavult, időszerűvé vált átépítése. A kidolgozott rendezési terv abból indult
ki, hogy egységes egészet képező épület jöjjön létre ötvözve a hagyományos
piaci árusítást a kereskedelmi és vendéglátó funkciókkal.
Az építészeti terveket a meghívásos
pályázaton győztes Építész Stúdió Kft.
Cságoly Ferenc Ybl-díjas építész, vezető tervező irányításával készítette
1996-ban. Az épület átadása 1998-ban
volt. A 20 ezer m2-es piacot a Fény utcával párhuzamosan építették fel oly
módon, hogy minden oldalról biztosították a be- és kijárást. Továbbá a
hossztengellyel párhuzamosan egy félnyeregtetővel fedett átriumot alakítottak ki, amelynek üveg/acél tetőszerkezete 15x70 méter. Az épületstruktúra letisztult, a felhasznált anya-

gok közül, témánk szempontjából az
acél, a perforált lemez és drótüveg
emelhető ki.
Az épület mélygarázzsal együtt 5 szintes. Az építési telek lejtési viszonyai
biztosítják azt a különleges adottságot, hogy az épület három kereskedelmi szintjének földszinti bejárata van.
A belső tér gyalogosbarát, mozgólépcső
és lift egyaránt segíti a bevásárlókat.
Az épületet tervezőjének – Építész
Stúdió Kft. – munkáját 1998-ban Budapest Építészeti Nívódíjával és 1999-ben
Pro Architectura díjjal ismerték el.

10. kép:
A piac
Fény utcai
homlokzata

11. kép:
A piac
belső tere

12. kép: Az üvegezett tetőszerkezet

9. kép: A Fény Utcai Piac bejárata
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JÓZSEFVÁROS –
TELEKI TÉRI PIAC
A Teleki, a főváros legismertebb tereinek egyike, névadója Teleki László
XIX. századi politikus és író volt. A teret az 1800-as évek közepén alakították
ki Józsefváros keleti területének rendezése során. Kezdetben Baromvásár
tér néven volt ismert, az itt rendezett
állatvásárokra utalva. Teleki László
nevét 1874-óta viseli a közterület.
1897-től a téren volt Budapest használtcikkpiaca, amelyet a köznyelv csak
Tangó néven emlegetett. A piacon fénykorában – korabeli feljegyzések szerint – naponta 10 ezer ember is megfordult, az élelmiszerárusok mellett
ószeresek és mindenféle más termékekkel kereskedők is itt adták/vették
portékáikat. A legális és illegális kereskedelem a környékbeli utcákban is
folyt. A Teleki tér nem tartozott a fő-

város legkedveltebb és legbiztonságosabb helyszínei közé. Az ócskapiacot
1950-ben az Ecseri útra telepítették
át, azóta a piacon kizárólag élelmiszert
árulnak. A lepusztult bódévárost 1980ban egy fedett és zárt piaccá alakítottak át. A létesítmény 30 évig említésre
méltó korszerűsítés és felújítás nélkül
működött. 2011-ben a piacot bezárták, és a Teleki tér rendezésével egyidejűleg megkezdődött az építkezés.
A Józsefvárosi Önkormányzat által –
már korábban – kidolgozott koncepció
a piac tervezői számára azt az elvárást
fogalmazta meg, hogy a mintegy 8000
m2-es tér mintegy felén zárt piac épüljön fel. Az épületet a Népszínház, a
Szerdahelyi, a Karácsony Sándor és
a Lujza utcák által határolt, mintegy
3900 m2-es területre képzelték el oly
módon, hogy a ház egyik felében egy
nyílt pályázaton győztes élelmiszerlánc által nyitott áruházi, míg másik fe-

lében hagyományos piaci értékesítési
forma jelenjen meg. A két kereskedelmi megoldást egymástól elkülönítve,
de közös tető alatt javasolta megvalósítani a rendezési terv. Fontos szempont volt a terület lezárhatósága és jó
szellőztethetősége.
Az Alföldi György építész által vezetett tervezői team az épületet a Karácsony Sándor és a Népszínház utcák
(egyben az újjáépített park) irányában
tervezte megnyitni, mintegy behívva a
vásárlókat.
A Teleki téri piac építésével és azzal
párhuzamosan a közpark kialakításával
kapcsolatos munkák az FK Raszter Építő ZRt. fővállalkozásában folytak.
A vásárcsarnok és az újjávarázsolt
Teleki tér 2014-re készült el. A korábban rossz hírű tér ma a sportolást és a
szabadidő kulturált eltöltését szolgálja.
A park színfoltjai az új köztéri szobrok.
Szobrot állítottak a tér névadójának,
Teleki Lászlónak, továbbá egy mára
kihalt szakma reprezentánsának, a gázlámpa-gyújtogatónak, és egy sajnos
mai is „élő szakma” képviselőjének, a
kéregetőnek is.

13. kép: A Teleki téri piac bejárata

14. kép: A kofahajókra utaló sarok-kiképzés

15. kép: A tágas eladótér
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16. kép. Tetőszerkezet
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LEHEL CSARNOK
A jelenlegi csarnok közelében már
az 1800-as évek végén működött nyitott, szabadtéri piac. A Váci út szomszédsága, a sűrűn lakott Angyalföld
révén a helyszín az árusok és a vásárlók számára egyaránt ideális volt.
1933-ban – a Szent Margit-templom
felépítésekor – sor került a Lehel tér
rendezésére és a piacot mai helyére
költöztették. 1964-ig az árusítás változatlan formában és gyakran kritizált
higiéniás körülmények között folyt.
Az elvégzett felújítás során az árusok
számára pavilonokat építettek, és rendezték a belső utakat is.
A piac képe 1995-ig szinte változatlan
maradt, ekkor bekerítették, de érdemi
rekonstrukciókat nem hajtottak végre.
A működés során többször felmerült
egy új, fedett vásárcsarnok építésének
terve. Konkrét lépésekre azonban csak
2000-ben került sor. Ekkor bezárták a
piacot, és megkezdődött az ifj. Rajk
László által tervezett 43 ezer m2-es új
csarnok építése. Az ünnepélyes átadás
2002 februárjában volt.
Az épület egy föld alatti és négy föld
feletti szinttel épült. Az aluljárószint
kettős célt szolgál, egyrészt kialakítottak egy úgynevezett „kispiacot”, másrészt az árusok számára logisztikai
funkciókat lát el. A piaci, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet a ház
földszintjére és a második galéria szintre telepítették. A parkolókat a felső két
emeleten építették ki. Acélszerkezeti
szempontból figyelemre méltó a parkolókhoz vezető híd, amelynek pilonja a Szabadság hídra emlékeztet.
A ház, szerkezetileg és felépítésében
az 1897–1902 között épült hat budapesti „történelmi” vásárcsarnok világát
idézi. (Ebben a témában publikált
cikket a szerző az Acélszerkezetek
2015/4. számában.) Modern formába
öntve visszaköszön az acélszerkezet,
az oszlopsor, a hatalmas belső tér, az
üveg/acél tető és a galériákat összekötő
hidak hálózata. Az épületre a színek
kavalkádja jellemző.
A Lehel Csarnokot újszerű és modern megoldásai miatt, az építész társadalom és a vásárlóközönség egy része idegenkedve fogadta. Az épület láttán számosan hajóra asszociáltak, ezt
sugallja többek között a zászlótartó
árboc, és a kerek kajütablakok sora.
Egyre szélesebb körben terjed a Kofahajó elnevezés, ezzel is utalva arra,
hogy a termelők a múlt században a
Dunán hajóval szállították a fővárosba
áruikat.

17. kép: Látkép a Váci út felől

18. kép: A piac Lehel téri bejárata

19. kép: A piac belső tere I.
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20. kép: A piac belső tere. 2.

23. kép: A parkolóhoz vezető híd

Az elmúlt 15 évben a vásárlók és a
környékbeliek megszokták és megkedvelték a piacot. A szakma napjainkban
a modern magyar építészet egyik jeles
alkotásaként tekint a Lehel Csarnokra.
A ház több hazai és külföldi szervezet
díját is elnyerte.

LISZT FERENC
NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR
– SKYCOURT (ÉGI UDVAR)
A hazai polgári repülés első bázisa
az 1920-as években épült Mátyásföldi
Repülőtér volt, amelynek szerepét
1937-től a Budaörsi Repülőtér vette át.
A Budaörs már átadásakor szűknek bizonyult, és bővítésére nem volt lehetőség. 1938-tól kezdetét vette egy új,
nagy kapacitású légikikötő építésének
előkészítése. Az objektum helyét Budapesttől délkeletre Pestszentlőrinc, Rákoshegy, Vecsés községek közelében
jelölték ki a Budapest–Szolnok vasútvonal mentén. Az 1939-ben kiírt tervpályázat nyertese Dávid Károly volt,
aki a modern magyar építészet egyik
meghatározó személyisége volt. (A Le
Corbusier irodájában is dolgozott tervező nevéhez számos létesítmény fűződik: a Népstadion, a MOM Kultúrház,
az egri és a szegedi uszoda.)
Ferihegy építése 1942-ben kezdődött.
A háború súlyos pusztításokat okozott
a létesítményben. A repteret 1950-ben
nyitották meg. Repülőgépre utaló épülettömbje a főváros egyik jelképe volt.
A 70-es évek végére a repülőtér egyre
nehezebben tudta kiszolgálni a növekvő
utasforgalmat. Ferihegy 2 építése 1983ban indult. A 2A terminál 1985-ben, a
2B terminál 1998-ban nyílt meg.

21. kép: Belső átjáró

22. kép: Támaszok
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24. kép: A SkyCourt távlati látványa

A reptér utasforgalmának további
gyors növekedése a 2000-es évek elején további fejlesztéseket indokolt. A
bővítéssel kapcsolatos tervezési munkák 2005-ben kezdődtek. A koncepció, a 2A és 2B terminálok bejáratait
megtartó, de azokat szervesen egyesítő
és összekötő központi utasforgalmi csarnok (SkyCourt – Égi Udvar)
létrehozása volt. Tima Zoltán Ybl-díjas
építész vezette tervező gárda, egy merész, repülőgép szárnyat szimbolizáló,
70x100 méteres acélszerkezetes épületet alkotott, amely a „földi oldal” felől ívesen lefut, míg az „égi oldal”
irányába hatalmas üvegfelületei révén
nyitott.
A kivitelezési munkák 2009-ben kezdődtek, a projekt generálkivitelezője a
KÉSZ Építő Zrt. volt. Az acélszerkezetek a cég kecskeméti gyárában készültek. A monumentális csarnokot öt éve,
2011. márciusában adták át rendeltetésének. A három emelet magas csupa üveg és acél szerkezetű terminálépület bruttó szintterülete 35 ezer m2.
Az épület központi szerepet tölt be a
reptér induló forgalmában azzal, hogy
a jegykezelést, csomagfeladást és biz-

tonsági vizsgálatot követően valamenynyi utas áthalad rajta. A csarnokban
üzleteket, éttermeket, pihenőhelyeket
és légitársasági várókat alakítottak ki.
A terminál megnyitását követően jelentősen nőtt Ferihegy utasforgalma,
amely 2015-ben meghaladta a 10,3
millió főt.

A SkyCourt még átadásának évében,
2011-ben kiemelkedő szakmai elismerésben részesült, elnyerte az ECCS
(European Convention for Constructional Steelwork) által kétévenként
megítélt, Európai Acélszerkezetek
Nagydíját. Két évvel később, 2013-ban
a terminál Magyar Termék Nagydíjban

26. kép: Belső ívek

27. kép: Tetőszerkezet

28. kép: Tetőtámasz

25. kép: A tágas belső tér
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MAMMUT BEVÁSÁRLÓ
ÉS SZÓRAKOZTATÓ
KÖZPONT

29. kép: Az Égi oldal

részesült. Az elismerés értékét tovább
emeli, hogy ez volt az első eset, hogy
a díjat épületnek ítélték oda.
A reptér fejlesztései a SkyCourt átadásával nem álltak le, hamarosan
megkezdődik a 2B terminálra merőlegesen csatlakozó móló építése,
amely 10 új utashíddal bővíti a repülőgépekbe való közvetlen be- és kiszállási kapacitásokat.
A projekt acélépítészeti szempontból is figyelemre méltó, mivel a létesítendő objektum acélszerkezetes
függesztett folyosót és acél utashidakat
foglal magába, 10 300 m2 bruttó alap-

területtel. Az elkövetkező években hasonló móló építése várható a 2A terminálhoz csatlakozóan is.
A cikk írásának időszakában jelentek
meg információk arról, hogy a közel
öt éve bezárt, kihasználatlan 1-es terminál új funkciót kaphat. Az elképzelések szerint a műemléki védettségű
létesítményben repüléstörténeti kiállítást rendeznének be, és áttelepítenék
a jelenlegi 2-es terminál melletti repülőgép-skanzent.

Napjainkban, mintegy 40 bevásárlóközpont várja a látogatókat Budapesten. A központok bérelhető alapterülete meghaladja a 900 ezer m2-t.
A létesítmények részben acél-, részben
betonszerkezetekkel épültek. Az acélvázas épületek közül a továbbiakban
a Mammutot mutatjuk be. A korábban
bemutatott Fény Utcai Piac tőszomszédságában, a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező Széll Kálmán
(Moszkva) tér és Széna tér szomszédságában épült a Mammut I. és II.
Bevásárló és Szórakoztató Központ.
Az I. egység átadása 1998-ban volt,
ez volt Budapest első belvárosi bevásárlóközpontja. A fejlesztés ezzel
nem állt le, 2001-ben nyitották meg
a beruházás II. ütemét. A Mammut I.
és II. – a Westend és az Árkád mellett
– a főváros három legjobban bevezetett bevásárlóközpontja közé tartozik.
A két létesítmény hasznos alapterülete
53 ezer m2. A II. ütem tervezésekor –
kihasználva a kedvezőbb területi adottságokat – nagyobb közösségi tereket
és tágasabb kereskedelmi egységeket
alakítottak ki. Az épületek legfelsőbb
szintjén multiplex mozit létesítettek.

31. kép: A Mammut I. tetőszerkezete

30. kép: A Mammut I. és a Mammut II. látványa a Széna tér felől
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Az üzletház terveit a Mérték Építészeti
Stúdió Kft. készítette.
Az üzletház tulajdonosai a második
ütem átadását követően – 2004-ben
– terveket készítettek a komplexum
további fejlesztésére, a Mammut III.
megépítésére. Az akkori elképzelések
szerint a korábbi Ganz-gyár területén
egy 70–100 millió euró értékű beruházással a bevásárlóközpont területe
25 ezer m2-rel bővült volna. A környék
lakosságának ellenállása azonban meghiúsította a fejlesztést.
A tervezők által kialakított belső tér
különösen a Mammut II. esetében impozáns. A sátortetős kialakítású, nyáron nyitható, acél/üveg szerkezet mérete 15x45 méter. Az átrium rendezvények lebonyolítására, bemutatók
szervezésére is alkalmas. A Mammut
I. tetőszerkezete ugyancsak acél/üveg
kialakítású, ennek mérete kisebb, legnagyobb szélessége 10, hossza 30 méter, szerkezete azonban lényegesen tagoltabb. Ugyancsak említést érdemel
az épület Lövőház utcai és Margit körúti sarkának tetején elhelyezett 8 méter átmérőjű acél/üveg kupola. A két
objektum követi az utcák vonalait, továbbá a Lövőház utcai frontokat 15 méter hosszú emeletes híd köti össze, a
házak harmadik és negyedik emeletei
között biztosítva az átjárást.
Annak ellenére, hogy a Mammut
épülettömbjeinek zömök formáját a
tervezők többször is módosították,
lekerekítésekkel és üvegfelületekkel
tagolták, szakmai körökben – a többi
hasonló létesítményhez hasonlóan –
nem aratott sikert és a közönség sem
fogadta osztatlan lelkesedéssel. Mára,
a vásárlók megszokták és megszerették
az üzletházakat, boltjai, vendéglátóhelyei és mozijai egyaránt népszerűek.
A Mammut, a külföldi turisták által is
kedvelt. Számukra – az általuk ismert
világmárkák mellett – a budai vár közelsége jelent különleges vonzerőt.

32. kép: A Mammut I. belső tere

2016 nyarára elkészültek a Mammut
II. szomszédságában – a korábbi Ipari
Minisztérium helyén – létrehozandó
új pihenőpark tervei, melyek a bevásárlóközpontot is érintik. Az épület
korábban takart oldalfala a park kialakításával városképi jelentőségűvé válik. Az elképzelések szerint a fal elé,
a parkkal összhangban lévő – tájépítészeti elemeket is tartalmazó, több emelet magas „zöldfal-installáció” – épül.

33. kép: A Mammut II. belső tere
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A ZSŰRI KÖZLEMÉNYE

HEGESZTÉSI VERSENY A TIG-HEGESZTÉS MŰVÉSZEINEK
Befejeződött a verseny előválogató sorozata. A versenyre szép számú, 25 nevezés érkezett, azonban – sajnos, különböző okokból – 5 jelentkezést visszavontak,
így 20 versenymunka értékelése várt a zsűrire szeptember 5-én, a Messer Hungarogáz Kft-ben.
Az egyes versenyzők teljesítményét értékelő pontszám három elemből áll:
• max. 20 pont volt adható az előválogató versenyfeladatának előkészítésére és végrehajtásának körülményeire
• a meghegesztett próbalemezek értékelésével elérhető pontszámok a következők voltak:
o élsarokvarratok (összevontan): max. 40 pont,
o cső tompavarrat (PH): max. 20 pont,
o lemez tompavarrat (PC): max. 40 pont.
Az értékelés tapasztalatait röviden összefoglalva, a
zsűri az alábbiakat tartja fontosnak megjegyezni.
HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉSEK
Általános tapasztalat volt, hogy az előválogatóra a
hegesztők és a hegesztési felelősök jól felkészültek, és
a próbahegesztés számára – a nem elhanyagolható
költségekhez mérten – ideális feltételeket teremtettek.
Ügyes, praktikus készülékek, jól felkészített munkahely
szolgálta a sikeres hegesztést.
Jellemző volt a kor igényeit kielégítő, elektronikus
áramforrások használata. Érdekes tapasztalatként rögzítettük, hogy, noha mindegyik áramforrás alkalmas volt
rá, csupán egy versenyző használta az impulzus-technikát (meg is látszott az eredményen! – a hegesztőgép
és az üzemmód megválasztása nem volt korlátozva a
kiírásban). A hegesztőgépek validálása és időszakos
biztonsági felülvizsgálata általában rendben volt, ezeket jól dokumentálták.
Nagy megelégedéssel láttuk, hogy kivétel nélkül,
minden versenyző tiszta, a szükséges védelemre alkalmas munkaruhát és védőeszközöket használt.
Ami a munkavégzés értékelését illeti, jellemző volt a
hegesztési felelős és a versenyző szoros együttműködése, amit – egyebek mellett – a gondosan kiállított
hegesztéstechnológiai utasítások is alátámasztottak.
A védőgáz-mennyiség beállítása és ellenőrzése terén
tapasztaltunk néhány helyen lazaságot, ami gyenge
74
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tők alkalmazásában, és az égőre illeszthető gázáramlás
mérő (rotaméter) hiányában öltött testet.
A készre hegesztett próba esztétikai megítélése már
elég nagy szórást mutatott. Egyes gyökvédő megoldások (kerámia alátét vagy nem légtömör öblítő rendszer)
nyomán egy-egy próbadarab elég rossz képet mutatott, ami aztán a végső értékelésben is megmutatkozott.
VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS
Az összehasonlító értékelést a zsűri megtekintéssel
végezte. Belső hiányok vizsgálatát csak akkor kezdeményezte volna, ha a külső hiányok alapján nem tudott
volna dönteni. Az értékelés során külön pontozással
értékeltük az egyes él-sarokvarratokat, a cső tompavarratot, illetve PC tompavarrat gyök- és koronaoldalát.
Egyenlő végső pontszám esetén a – legnehezebbnek
tekintett – PC tompavarratra adott pontszám döntött.
Ha így is holtverseny volt, először a sarokvarratok, majd
a cső tompavarratra adott pontszám alapján határoztuk meg a sorrendet.
Végeredményben a zsűri egyetértett abban, hogy a
feladatkiírás komoly kihívás elé állította a hegesztőket,
akik nagy erőfeszítéssel próbáltak ennek megfelelni.
Úgy érezzük, hogy akik bekerültek az első tízbe, és folytathatják a versenyt, valamennyien rászolgáltak a sikerre. Akik pedig nem, azok is kiváló hegesztők, és – kevés
kivételtől eltekintve – nagyon szép teljesítményt nyújtottak, ám a szigorú mércének e versenyen nem tudtak
megfelelni.
A döntőbe kerülteknek sok sikert, az onnan kimaradtaknak pedig jó egészséget kívánunk, és várjuk őket a
következő
versenyekre.
2016/3.
szám
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Mészáros Norbert építőmérnök

ACÉLSZERKEZETŰ KILÁTÓ
STEEL STRUCTURE LOOKOUT POST
Az alábbi cikkben összefoglalva mutatja be Mészáros
Norbert 2016-os MAGÉSZ diplomadíjpályázat résztvevőjének szakdolgozatát. Témája egy acélszerkezetű
kilátó tervezése. Az építmény jellegzetességei közé
tartoznak a biztonsági üvegből készült taposó és járólapok, továbbá a szerkezet moduláris összetétele,
mely az építkezést jelentősen leegyszerűsíti.

The following article presents the thesis of Norbert
Mészáros, participant of the 2016 MAGÉSZ Thesis
Award. It summarises the design of a steel structure
lookout post. The characteristics of the building include the floor made of safety-glass, and the modular composition of the structure, which significantly
simplifies the construction.

1. BEVEZETÉS
A torony építésével kapcsolatos elsődleges cél és szempont az építkezés idejének lerövidítése. Ennek elérése érdekében elengedhetetlen az előregyártott épületben való
gondolkodás. A különböző szerkezetek és elemeinek kapcsolata szükségszerűen hegesztéssel vagy csavarozással történik. A másodlagos cél az épület könnyű átalakításának
lehetővé tétele.
Előre látott lehetséges átalakítások:
– A torony burkolása üveggel:
A szerkezet teherbírása megengedi az építmény üveggel
történő burkolását. Ennek előnye, hogy a látogató számára
évszaktól függetlenül használható, és biztosítja a kényelmes időtöltést. Hátránya a kilátó karbantartása (az üveg
tisztán tartása, a lecsapódás kiküszöbölése, a megfelelő
hőmérsékletet biztosító gépek és azoknak fenntartása).
– A szerkezet bővítése újabb emelettel:
Az építmény moduláris kialakításának köszönhetően
könnyen bővíthető újabb emelettel.
A kialakított szerkezet megengedi a későbbi változtatások
könnyű megvalósítását, ezért az építményt akár több fázisban is fel lehet építeni.
Több változat lehetséges (1. ábra), viszont a későbbi
esetlegesen felmerülő emeletbővítés vagy burkolás érdekében figyelembe kell venni a cölöpalapozás megfelelő teherbírását és méretét.

1. változat
1. ábra: 1.
2.
3.
4.
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változat:
változat:
változat:
változat:

2. változat

3. változat

fedett, nem bővített
fedett, bővített
nem fedett, nem bővített
nem fedett, bővített

4. változat

2. ábra: Perspektivikus nézet a toronyról, 3. változat
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2. A HELYSZÍN BEMUTATÁSA
Az építkezési helyszín a vajdasági Palics tó partja. Palics
település építészetére a szecessziós stílus jellemző, említésre méltó épületei a víztorony, a vigadó, a női fürdő és a
zenepavilion, amelyek elszórtan helyezkednek el a tó északi partján lévő park területén. A tó környékén gyönyörű
látványt nyújtanak a szecessziós stílusban épült mesebeli
házakat idéző épületek, villák. Az általam tervezett épületet
úgy helyeztem el, hogy a női fürdő irányába nézzen, mivel
azon az oldalon több a látványos épület és idillikusabb a
környezet.

1. kép: Google Maps, Palics tó

3. ábra: A kilátó statikai váza AxisVM 13-ban

Az esetleges balesetek megelőzése érdekében az üveg
járófelületekre csúszásmentes gumiszalagok kerülnek. A kiesés megelőzése érdekében belülről a biztonsági háló, kívülről viszont az átlós kötések biztosítják a biztonságosságot.
A kilátó szerkezete moduláris elemekből áll az építkezés
leegyszerűsítése érdekében.
2. kép: A Palics tó partja

3.1 Oszloprendszer

3. A KILÁTÓ BEMUTATÁSA
Az épület felülnézetből nyolcszöget alkot, ennek két oka
van. Elsősorban áramvonalasabbá teszi az épületet, és ennek köszönhetően kisebb szélteherre számíthatunk, amely
az 1. és 2. változat esetében fontos szempont. Másodsorban
esztétikusabb, mint egy hagyományos négyszög formájú torony. A szerkezeti kialakítások és a szelvények mérete statikai számítások (kézi és szoftveres – AxisVM 13) alapján lettek meghatározva. A szerkezeti rendszerek külön-külön és
összeállítva is ellenőrzöttek (3. ábra). A torony összmagassága 21,20 m, bővítéssel 29,84 m és 7 m átmérőjű körbe írt
nyolcszöget alkot. A bővítést úgy érjük el, hogy a szerkezet
középső részét újból ráhelyezzük. Az építmény 46,2 m²-en
helyezkedik el.

Az oszloprendszer fő alkotóelemei:
oszlopok (HEB 450), vízszintes összekötő elemek (IPE 220),
átlós erősítések (acélrudak, ø10 mm).
Az oszlopok három részből állnak a szállíthatóság és az
építés egyszerűsítésének érdekében: alsó rész (9000 mm),
középső rész (8640 mm) és tetőrész (2997 mm). Az oszlopokra erősítőlemezek és szerelési lemezek vannak hegesztve
a kapcsolódási pontokon. A szerelési lemezek csak nyírásra
lettek tervezve, mivel feladatuk, hogy a tetőt, a lépcsőt és
a platformot tartó szerkezet könnyebb felszerelhetőségét
tegyék lehetővé. Az átlós rudak lehorgonyzását biztosító
elemek előre rá vannak hegesztve az oszlopokra és a vízszintes összekötő elemekre. Ezek két feladatot töltenek
be: merevítik a szerkezetet, és megakadályozzák az esetle-
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ges kiesést. Ezért a rudak 151 mm-re helyezkednek el egymástól (4. ábra).

A tartószerkezet magjának közepe tömör acél hengerből
készül, mérete a szerkezeti elem teherbírásának növelése
és a hegesztés kényelmének érdekében lett meghatározva.
A 20 mm-es lemezeket 45 fokos szétosztással K hegesztéssel rögzítjük, ahogyan a rá illeszkedő 30 mm-es lemezeket
is (7. ábra).

4. ábra: Oszloprendszer kialakítása

3.2 Platform
A platform fő alkotóelemei
Tartószerkezet: platform gerendák (IPE 270 – 2937 mm,
IPE 220 – 1067 mm), összekötő gerendák (IPE 200 – 930
mm), mag (20 és 30 mm-es acéllemezek és egy 127 mm
tömör acélhenger), szerkezeti váz (hidegen alakított szelvények, 80x40/3, 100x40/3), járólap váz (L 35), üveg járólap
(biztonsági üveg, 10+10+10 mm).
Több próbálkozás után sikerült úgy leegyszerűsíteni a
kialakítást, hogy az az erőtani követelményeknek megfeleljen, továbbá az összeszerelhetőség viszonylag egyszerű maradjon.
A platformot tartó szerkezetet összehegesztve szállítják ki
az építkezésre, és daru segítségével emelik be, majd csavarokkal rögzítik az oszlopokhoz. A behelyezést az oszlopokon lévő szerelési lemezek segítik (5. ábra, 6. ábra).

7. ábra: A tartószerkezet magjának kialakítása

üveg járólap

gumiréteg

járólap váz
szerkezeti váz

8. ábra: A platform vázának alkotóelemei

5. ábra:
Oszlop–platform
kapcsolat

A platform és a járólap vázát összehegesztve helyezik
rá, amelyeket csavarok segítségével rögzítenek a tartószerkezethez. Az üveg járólap behelyezése előtt 5 mm-es gumiréteget helyeznek el. Az épületbe kettő platform kerül beépítésre, illetve bővítéssel három. Az első szint magassága
8,89 m, a másodiké 17,53 m és az esetleges harmadiké
26,17 m. A közlekedést többek között korlátok biztosítják,
melyeket a platform gerendáira csavaroznak (8. ábra).

6. ábra:
A platform
tartószerkezete

80

Acélszerkezetek 2016/3. szám

9. ábra:
Platform alulnézet

10. ábra:
Platform felülnézet

3.3 Tetőszerkezet
A tetőszerkezet fő alkotóelemei
Tartószerkezet: gerendák (IPE 270 — 2948 mm), mag (20 és
30 mm-es acéllemezek és egy 127 mm tömör acél henger),
szelemenek (Z 150), vízzáró fólia, trapézlemez (LTP45).
A tetőszerkezet a platform szerkezetére lett alapozva. A
gerendákat összekötő mag megegyezik a platform maggal
(lásd fentebb: Platform). A tetőnek 5°-os esést biztosítunk.
A tető szerkezete már összehegesztett modulként érkezik
a helyszínre, melyet daru segítségével a helyére emelnek.
A szerkezet beépítése után kerülnek fel a másodlagos teherhordó szerkezetek (Z 200 szelemenek), amelyekre felerősítik a héjszerkezetet (11. ábra).

11. ábra: A tetőszerkezet kialakítása
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3.4 Lépcsőmodul
A lépcsőmodul fő alkotóelemei:
gerendák (IPE 220 – 1850 mm), lépcső váz (hidegen alakított szelvények, 80x40/3), taposó váz (L 35), üveg taposó
(biztonsági üveg, 10+10+10 mm)
Az egész épületen ugyanazt a lépcső modult alkalmazzuk, amelynek előnye, hogy az igénybevételt és a méreteket
egyszer kellett meghatározni, így a gyártási folyamatot is
felgyorsítja. Kialakítása kényelmes és biztonságos kétirányú
közlekedést tesz lehetővé odafigyelve, hogy a lépcsőkarok
közti magasság elegendő legyen. Ezért 140 cm széles és
18 cm magasak a lépcsőfokok, a karok közti magassági különbség viszont 250 cm. A tervben taposóként biztonsági
üveg szerepel, amely érdekes hatást kölcsönöz az épületnek.
A taposóvázra fekszik fel az üvegtaposó, amely mindenhol
összehegesztve illeszkedik a lépcső vázára. Az üvegtaposó
és a taposóváz között egy 5 mm-es gumiréteg van. A lépcső
váza már összehegesztett elemként érkezik a helyszínre, és
csavarok segítségével rögzítik a gerendákhoz.

üveg taposó

gumiréteg

taposó váz

lépcső váz

12. ábra: A lépcső vázának alkotóelemei

13. ábra:
Lépcső kialakítása

4. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

5. HIVATKOZÁSOK

Köszönetet szeretnék mondani Szabó Imre Gábornak
(belső konzulens, műszaki oktató, PTE MIK Építőmérnök
Tanszék) és Tóth Árpádnak (külső konzulens, okleveles
építőmérnök, ATL Studio igazgató) a szakdolgozatom írása
közben nyújtott szakmai tanácsaikért, segítségükért.
Köszönetet mondok továbbá dr. Fülöp Attilának (adjunktus, PTE MIK Építőmérnök Tanszék), aki benevezett a 2016os MAGÉSZ diplomadíjpályázatára.

1. kép: Google Maps
2. kép: Palics-tó partja.
Készítette: Mészáros Norbert
1–2. és 4–13. ábrák: AutoCAD rajzok.
Készítette: Mészáros Norbert
3. ábra: AxisVM 13-ban készült statikai váz.
Készítette: Mészáros Norbert

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

www.magesz.hu
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1239 Budapest
XXIII., Haraszti út 44.
Levélcím:
1734 Budapest Pf. 31.
Telefon:
+36 1 286 0322
fax:
+36 1 286 0324
e-mail:
info@kozgep.hu
www.kozgep.hu

. egyedi acélszerkezetek
gyártása és szerelése
. hídépítés és felújítás,
mûtárgyépítés
. autópálya- és útépítés,
útrehabilitáció
. vasútépítés
. közmûépítés
. környezetvédelmi
beruházások,
hulladékgazdálkodás
. kármentesítési projektek
. magasépítési és
energetikai beruházások

MARADANDÓT
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www.mce-hg.com

MCE Nyíregyháza
hidak gyártója

Közúti hidakat építünk. Németországban épül az Eldetal autópálya-híd.
Összeszerelés közben látható a híd néhány eleme.
A nagy elemekben kiszállított egységek elérik a 33 m-es hosszat és a 80 tonnás
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Kollár Dénes
okleveles szerkezetépítő mérnök, PhD hallgató

HEGESZTÉSI ELJÁRÁS NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA,
HEGESZTÉSI SAJÁTFESZÜLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA
NUMERICAL SIMULATION OF A WELDING PROCESS,
DETERMINATION OF RESIDUAL STRESSES
A hegesztési eljárások az iparban a legfontosabb és
legtöbbször alkalmazott kapcsolatkialakítási módszerek közé tartoznak. Egy hegesztett szerkezet alakjáról,
méretéről és sajátfeszültségeiről nyert információ különösen fontos a gyártási minőség tökéletesítésében.
A végeselemes módszer használata a termékfejlesztéseknél már bevált módszer, azonban gyártási folyamatok vizsgálatánál nem kifejezetten terjedt el. A fejlődés legfőbb oka az ipari igény a termelékenység és a
termékek minőségének növelésére.
A kutatás célja, hogy egy olyan méretezési eljárást
dolgozzunk ki, mely figyelembe veszi a gyártástechnológiát. Ez magában foglalja a hőforrás keltette hőeloszlást és hőterhelést, illetve az alakváltozások és
sajátfeszültségek meghatározását. A szimulációhoz
ANSYS 14.5 végeselemes programot alkalmaztunk.
A kidolgozott eljárást numerikus és kísérleti úton is
verifikáltuk. A diplomamunkán belül tompavarratos
kapcsolatokkal és zárt szelvényekkel foglalkoztunk
részletesebben. A tompavarratos kapcsolatok esetében a hegesztési paraméterek sajátfeszültségekre, a
zárt szelvények vizsgálatánál a hegesztési eljárás
teherbírásra gyakorolt hatását elemeztük.

Welding processes are amongst the most important
and widely used methods in the industry in creating
connections. Any information about a welded specimen’s shape, size or residual stresses is especially
important in improving the quality. Using finite element method by product development has already
stood the test of time, but it has not really spread in
examining manufacturing processes. The primal reason of the improvement is the industrial demand on
productivity and increasing the product quality.
The aim of the research is to set up a design procedure that takes into consideration the manufacturing
technology. It includes the generated heat and the
temperature distribution caused by the heat source
plus the determination of residual strains and stresses. Finite element program ANSYS 14.5 was used for
the simulation. The developed process was verified
in a numerical and an experimental manner. We
have dealt with butt-welded plates and box sections
in detail in the thesis. We have analysed the effects
of welding parameters on residual stresses in case
of butt-welded plates. The importance of the welding process was carried out in case of determining
the resistance of box sections calculated by a GMNI
analysis.

PROBLÉMAKÖR BEMUTATÁSA
A hegesztési folyamat során a hőmérséklet megváltozik az
ötvözetben mikroszerkezeti átalakulásokat eredményezve,
melyek az acél anyagtulajdonságainak módosulásához vezetnek. A felmelegedés és lehűlés térfogati változásokat idéz
elő. A termikus deformációk – amelyek elasztoplasztikusak
a hegesztési zóna közelében – és az ebből adódó kialakuló
feszültségek maradó torzulásokat okoznak. Ez a hegesztett szerkezetek összeszerelését megnehezíti és a minőség
romlásához vezet. A hegesztés folyományaként kialakuló
deformációkat három különböző csoportba oszthatjuk:
hosszirányú, keresztirányú és vastagságirányú deformációk
(1. ábra).
Az ábrán az egyes részleteknek a következő jelenségek
felnek meg: 1) keresztirányú zsugorodás; 2) szögtorzulás;
3) síkbeli vetemedés; 4) hosszirányú zsugorodás; 5) hajlítás; 6) hullámosodás. Az alkalmazott hegesztéstechnológiától és a hegesztett szerkezet kialakításától függően természetesen ezek az alapjelenségek kombinálódhatnak.
Hegesztés során a lemezek intenzív és egyenlőtlen hőmérséklet-változást szenvednek, melynek hatására deformálódnak és jelentős sajátfeszültségek keletkeznek bennük.

86

1. ábra: Hegesztés során kialakuló deformációk alaptípusai [1]

A hőforrás környezetében az anyag képlékeny alakváltozást
szenved, amely a hegesztés után sem tűnik el (2. ábra). Az
anyag belülről kifelé tágul, így a varrat mellett kezdetben
nyomófeszültségek jelennek meg, de maga a hegfürdő nem
vesz fel erőt. A hőforrás előrehaladtával a varrat szilárdulni,
és ezzel együtt a lehűlés miatt zsugorodni kezd, ami a belső
mezőben húzófeszültségeket okoz.
A sajátfeszültségek és alakváltozások minimalizálására
több lehetőség is adódik. Tervezés során a hegesztett szerkezetek esetén törekedni kell arra, hogy a varratok a legki-

Acélszerkezetek 2016/3. szám

alapanyag vastagsága, a varrat alakja és mérete, a hegesztési eljárás fajlagos hőbevitele (hegesztési paraméterek), a
kiindulási hőmérséklet (előmelegítés stb.), a hegesztési sorrend és a megtámasztási viszonyok (gátolt, vagy kevésbé
gátolt az alakváltozás) [3].

(nyomás)

NUMERIKUS MODELLEZÉSI KÉRDÉSEK
t (C°)

képlékeny alakváltozás

sajátfeszültség

2. ábra: Képlékeny zóna és maradó sajátfeszültség [2]

sebb igénybevételű régiókba kerüljenek. Komplex szerkezet esetén a szállíthatóságot is az elsődleges szempontok
között kell említeni, emiatt a részegységekre bontás különös jelentőséggel bír. A kedvező hegesztési helyzet biztosítása mellett az egyszerű készülékezésre is figyelni kell.
Továbbá az egyengetés és hőkezelés utólagos elvégzését is
egyszerűen el kell tudni végezni. Törekedni kell arra, hogy
a hegesztett kötések száma a lehető legkisebb legyen, valamint a szükségesnél nagyobb varratkeresztmetszeteket el
kell kerülni. Célszerű szimmetrikusan elhelyezett varratokat
alkalmazni a szerkezeteknél. A varratok kereszteződését kerülni kell, hiszen a sajátfeszültségek koncentrálódása miatt igencsak előnytelen szerkezeti kialakításról van szó.
Egy ilyen csomópont fáradás szempontjából kedvezőtlen
lehet. A deformációk csökkentése érdekében a gyártás során alkalmazott leggyakoribb példákat a 3. ábra foglalja
össze egyszerűbb szerkezeteknél: a) feszítőkészülék alkalmazása szögelfordulás megelőzésére; b) szögelfordulás
csökkentése elődöntéssel tompavarrattal kialakított lemez
esetén; c) illesztési hézag záródásának megakadályozása
síkbeli vetemedés során [2].
A deformációkat alapvetően befolyásoló tényezők: az
alapanyag hőfizikai és mechanikai jellemzői, összetétel, az
a)

b)

c)

3. ábra: Gyártástechnológiai lehetőségek deformációk
csökkentésére [2]

^ǌĞŬǀĞŶĐŝĄůŝƐŵſĚƐǌĞƌ
dĞƌŵŝŬƵƐ
ƉĞƌĞŵĨĞůƚĠƚĞůĞŬ

DĞĐŚĂŶŝŬĂŝ
ƉĞƌĞŵĨĞůƚĠƚĞůĞŬŬ

dĞƌŵŝŬƵƐŵŽĚĞůů

DĞĐŚĂŶŝŬĂŝŵŽĚĞĞůů

dĞƌŵŝŬƵƐĂŶĂůşǌŝƐ
ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŝ

DĞĐŚĂŶŝŬĂŝĂŶĂůşǌǌŝƐ
ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŝ

Egy hegesztéstechnológia témájú szimuláció rengeteg kérdést felvet. El kell döntenünk, milyen mélységű és pontosságú számítást szeretnénk végrehajtani, emellett még rengeteg paraméter megválasztása is szükséges: a hőforrás pontos
felvételétől kezdve az anyagtulajdonságokon át egészen a
megfogási, megtámasztási viszonyokig. Igen körültekintően
kell eljárni mindegyik esetben, hiszen alapvetően befolyásolják a viselkedést. A kutatók az elmúlt évtizedekben a hegesztés során kialakuló deformációk becslésén és ellenőrzésén fáradoztak. Alapvetően négyféle módon történhet a
sajátdeformációk meghatározása:
• kísérlet alapú képletekkel,
• kapcsolt termikus és mechanikai analízissel (VEM),
• különválasztott termikus és mechanikai analízissel (VEM),
• ISM módszerrel (VEM alapú).
A kísérlet alapú képletek csak egyszerű szerkezetek esetén alkalmazhatók. A termikus és mechanikai analízist
alapvetően kis, vagy egyszerű szerkezeteknél alkalmazzák.
Itt megkülönböztethetünk különválasztott és kapcsolt analízist is. A kapcsolt analízisnek további két alváltozata van,
melyek megoldási stratégiáját mutatja be a 4. ábra. A kapcsolt analízis előnye abban rejlik, hogy a képlékeny alakváltozások vagy a súrlódás (például kavaró dörzshegesztés esetén) során fejlődő hőt figyelembe lehet venni. A szekvenciális módszer (egyirányú kapcsolás) esetében nehézséget
okoz a deformált háló folyamatos felülírása és a terhek
beolvasása a szerkezeti analízisből a termikus analízisbe.
Emiatt amennyiben a kapcsolt analízis mellett döntenénk,
szerencsésebb a direkt módszer (kétirányú kapcsolás) alkalmazása.
A különválasztott termikus és mechanikai analízisre jó
példa lehet egy tompavarrattal kialakított kapcsolat vagy
egy nagy volumenű szerkezet varratközeli zónája, melynél
a vizsgálatot csak az aktuális részleten végzik el egy háromdimenziós testmodellen. Nagyméretű szerkezetek esetén a
hegesztés hatásait vizsgálni ezzel a módszerrel gyakorlatilag lehetetlen feladatnak tűnik a mai számítógépes háttérrel a számítási időigény és a memóriaigény miatt. Erre
nyújt egy gazdaságos megoldást az ISM módszer (Inherent
Strain Method – maradó alakváltozás módszere). A teljes
szerkezetet részegységekre bontják (például tompavarrattal
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4. ábra: A kapcsolt analízis típusai és a megoldás menete [4]
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kialakított kapcsolat vagy T kapcsolat) és az egyes esetekre
a maradó alakváltozásokat külön-külön meghatározzák termomechanikai analízis során. A teljes szerkezetet héjelemekkel alakítják ki, a maradó alakváltozások pedig külső
teherként kerülnek a szerkezetre. A módszer további előnye, hogy az előzőekkel ellentétben rugalmas-képlékeny
számítás helyett csak rugalmas számítást igényel a végső,
összeállított modell [5].
A hegesztés jelensége igencsak komplex, több tudományterület ismerete is szükséges a modellezéséhez. A hegesztésnél felmerülő legfontosabb kapcsolatokat az 5. ábra mutatja be.
A fenti ábrán lévő számok magyarázata:
1a A termikus alakváltozás a szövetszerkezet függvénye.
1b A rugalmas/képlékeny anyagi viselkedés a szövetszerkezet függvénye.
1c Térfogatváltozás fázisátalakulás miatt.
1d Képlékeny nyúlás fázisátalakulással összekapcsolva.
2a A termikus anyagjellemzők a szövetszerkezet függvényei.
2b Látens hők fázisátalakulás miatt.
2c Látens hő halmazállapot-változás miatt.
3a A deformációk miatt megváltoznak a termikus peremfeltételek.
3b Hő termelődik a rugalmas/képlékeny/termikus alakváltozásokból.
4a A szövetszerkezet kialakulása függ a deformációktól.
4b A feszültségállapot hatással van a fázisátalakulásokra.
5 A szövetszerkezet kialakulása függ a hőmérséklettől.
6 A hőmérséklet-változások deformációkat okoznak.
Mivel a deformációk nem befolyásolják jelentősen a termikus peremfeltételeket, így a 3a jelű megállapítást nem
kell a modellben figyelembe venni. Az alakváltozásokból
termelődő hő elhanyagolható a hegesztőív által keltett hőmennyiséghez képest [8], így a 3b jelű kijelentés is figyelmen kívül hagyható modellezési szempontból általános esetben. Amennyiben a modellben nem szeretnénk figyelembe
venni a fázisátalakulás jelenségét, úgy értelemszerűen csak
a 6 jelű kapcsolat marad meg a termikus és a mechanikai
jelenség között a már vázolt okok miatt. A korábban leírtak alapján lehetőség van a termikus és a mechanikai analízist egymástól teljes mértékben függetlenül vagy akár
– időlépcsőnként szekvenciálisan/teljes egészében direkt
módon – kapcsoltan lefuttatni.
Az első esetben a tranziens termikus analízis eredményeit
használjuk fel. Ekkor a szerkezet teljes hőmérsékleti mező
időtörténetét megismerjük, majd az egyes időpillanatokhoz
tartozó mezők, mint hőmérsékleti terhek kerülnek a szerkezetre a mechanikai analízis során. Ezzel szemben a kapcsolt analízis esetén egy időlépésben a termikus analízist
mechanikai analízis követi. A nemzetközi szakirodalomban olvasható példáknál legtöbbször az első verziót alkal-
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5. ábra:
Kapcsolatok az egyes területek között
[6, 7]

mazzák. Diplomamunkámban én is emellett a módszer
mellett döntöttem.
Általános esetben kijelenthető, hogy amennyiben az
anyag teljes mértékben megolvadt, akkor nem teherbíró,
emiatt ezt a hőmérsékletet a szakirodalom ZST-nek (zero
strength temperature) nevezi [2]. A hegesztés numerikus
szimulációja során azonban szembesülnünk kell azzal is,
hogy már ennél kisebb hőmérsékleten sem rendelkezik lényeges merevséggel az anyag. Célszerű az 1200–1300 °C
feletti feszültségtörténetet törölni, ezzel csökkenthetőek a
numerikus problémák a túlságosan kis merevségű elemek
miatt. A varratanyag, illetve a megolvadt elemek aktiválása,
illetve inaktívvá tétele ANSYS környezetben az EALIVE és
EKILL parancsokkal történik. A túl magas hőmérsékletű elemek deaktiválódnak a modellben, azonban amint hőmérsékletük a kívánt hőmérséklet alá hűl, feszültség- és nyúlásmentes állapotban ’születnek meg’.
Az ANSYS végeselemes program egy általános végeselemes
szoftver, az építőmérnöki gyakorlatban előforduló problémák lényegében kivétel nélkül modellezhetők a segítségével. Nagy előnye, hogy a modell teljes mértékben parametrizálható. Az APDL (ANSYS Parametric Design Language)ben történő programozás a kutatás-fejlesztési tevékenységet
nagymértékben elősegíti.

FÁZISÁTALAKULÁS FIGYELEMBEVÉTELE
Az alapvető elvárások között szerepel, hogy a szerkezeti
acélt minél jobban kihasználjuk, illetve a hegesztés során
lejátszódó jelenségeket megértsük. Ezért célszerű lehet a
modellekben figyelembe venni a melegítés és hűlés során
lejátszódó fázisátalakulásokat. Példának okáért a SYSWELD
[9] hegesztéshez optimalizált célszoftver – ezt alkalmaztuk
numerikus alapú verifikációs célokra – hat különböző lehetséges fázist különböztet meg:
• 1. ferrit (alapanyag, magában foglalja a perlit és cementit
fázist),
• 2. bénit,
• 3. martenzit,
• 4. hozanyag,
• 5. edzett bénit és martenzit,
• 6. ausztenit.
Az ebben a pontban a feltüntetett diagramok az S355J2G3
jelű acélhoz tartoznak. Mivel az első öt fázis termikus
anyagjellemzői azonosak, így csak a ferrit és ausztenit, illetve hozanyag és ausztenit közötti fázisátalakulást kell vizsgálni a termikus vizsgálatnál. Ekkor az 1., 2., 3. és 5. fázis
egymáshoz viszonyított térfogati aránya nem fontos, hiszen
a térfogati arány szerinti súlyozás során azt kapnánk, hogy
egyszeres súllyal kell figyelembe venni az ezekhez tartozó
anyagtulajdonságokat.
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nem alkalmazhatók. Az előzőeket összegezve a termikus
analízis során elegendő a ferrit és ausztenit, illetve hozanyag és ausztenitarányok között lineáris átmenetet feltételezni.
Az egyes fázisok mechanikai jellemzői nagyon eltérőek,
emiatt itt már jelentősége van a lehűlési diagramoknak
(CCT: Continuous Cooling Transformation). Különböző intenzitású lehűlési görbéket, illetve fázisarányokat mutat be
a 7. ábra. Megfigyelhető, hogy minél gyorsabb a lehűlés,
annál martenzitesebb, illetve minél lassabb a lehűlés, annál
ferritesebb a visszahűlt anyag.
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6. ábra: Alapanyaghoz (felül) és hozanyaghoz (alul) tartozó
ausztenitarány – hőmérséklet görbék különböző melegítési
ráták [°C/s] mellett

Az ausztenitesedéshez két hőmérsékleti érték kapcsolható
(TTA: Time-Temperature Austenitization diagram alapján):
Ac1 és Ac3. Ac1 a ferrit fázis ausztenitté alakulásának kezdeti hőmérséklete melegítés során, alapértéke 727 °C. Az
ausztenitképződés végét az Ac3=867 °C jelzi alapesetben,
ekkorra teljes mértékben ausztenitté alakult a felhevített
alapanyag. A varrat anyaga 995 °C-on kezd átalakulni ausztenitté, 1000 °C-on pedig már teljes mértékben ausztenitté
alakul (korábbi SYSWELD érték alapján az ábrán a hozanyaghoz Ac1=1505 °C és Ac3=1530 °C tartozik) [9]. Az
átmenet a két fázis között lineárisnak tekinthető a legtöbb
esetben [10]. Ezt jól mutatja az alapanyaghoz és a varratanyaghoz tartozó ausztenitarány – hőmérséklet görbe is (6.
ábra). Azonban az is világos az ábra alapján, hogy a jelenséghez kapcsolódó Ac3 véghőmérséklet függ a melegítés
sebességétől. A diagramokon feltüntetett értékek a melegítési rátát jelzik, melyek a t5/8 értéken alapulnak. A melegítés
természetesen a varrat környezetében hevesebb, általános
esetben 100–1000 °C/s közötti érték adódik. Amennyiben
10 000 °C/s felett van a melegítési sebesség, akkor a görbék
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7. ábra: CCT diagram S355J2G3 jelű szerkezeti acélhoz

A ferrit- és bénitképződés diffúzió alapú fázisátalakulás,
vagyis az anyagon belül van anyagáramlás. Ezt a jelenséget
a Leblond-modell írja le [11]:
(1)
ahol:
P
– fázisarány [-]
t
– idő [s]
Ṫ
– melegítési vagy hűlési ráta, mely a t8/5 értéken
alapul [°C/s]
T
– hőmérséklet [°C]
Peq – fázisarány fázisegyensúlynál [-]
τ
– késleltetési idő [s]
Ez az egyenlet alkalmazható mind melegítés, mind hűlés
esetében a diffúzió alapú fázisátalakulásoknál. Eltérő hűlési
rátákhoz tartozó ferrit fázisarány – hőmérséklet és bénit
fázisarány – hőmérséklet diagramokat mutat be a 8. ábra.
Az ordinátákon leolvasható értékek a még át nem alakult
ausztenitarányra vonatkoznak.
Az előzőekkel szemben a martenzitképződésnél nem beszélhetünk anyagáramlásról. A jelenség független az időtől,
a hőmérsékletfüggő viselkedést a Koistinen-Marburger-törvény írja le [11]:
(2)
ahol:
P
–
T
–
Ms –
b
–

fázisarány [-]
hőmérséklet [°C]
martenzitképződés kezdeti hőmérséklete [°C]
anyagminőségtől függő tényező,
értéke 0.01428 S355J2G3 esetén [-]
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té. Ez a teljes szövetszerkezetre nézve 57%. A fennmaradó
5% ausztenitből 1% visszamarad az alapanyag széntartalma
miatt, a maradék 4% pedig martenzitté alakul.

1

0.9

0.8

ANYAGJELLEMZŐK
A hőterjedési és a szerkezeti analízis esetén különböző
anyagjellemzők társulnak a modellhez. Felvételük többféle
módon is történhet. Első esetben felvehetjük az anyagjellemzőket az EN 1993-1-2:2005 [9] szabvány alapján.
Az EC3 csak 2 és 50 K/min közötti hőmérséklet-változás esetén ad ajánlást az acél mechanikai tulajdonságainak változására, amit a hegesztési eljárás közben a varrat környezetében
az alapanyag meghalad. Az említett szabvány alapvetően
tűztervezéshez alkalmazandó, azonban több cikket is találhatunk a nemzetközi szakirodalomban, ahol ezeket az
anyagjellemzőket alkalmazták hegesztésszimulációhoz is,
és a tapasztalatok szerint az eredmények kielégítő pontosságúak. Szakirodalomból vett anyagjellemzők ugyancsak alkalmazhatók, azonban a legpontosabb megoldásokat tipikusan
hegesztésre specializált szoftvereknél alkalmazott anyagjellemzőkkel érhetjük el. Ilyen szoftver például a már korábban említett SYSWELD. A korábban bemutatott fázisok,
illetve ezek fizikai jellemzői szolgáltatják ez esetben az
anyagmodellek alapját. A térfogatarányok ismeretében az
anyagtulajdonságok a fázisarányokkal súlyozva szuperponálhatók [12]:

Ferrit aránya [-]
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Ferrit aránya [-]

0.7

(3)
ahol:
Pi –
T
–
X
–
i
–

0.6

0.5

0.4

0.3

A fázisarányok összegének természetesen egynek kell lennie. Ahogy már említettem, a széntartalom függvényében
a hűlés során számolni kell a visszamaradó ausztenittel is.
S355J2G3 esetén ez 1%, ha megvizsgáljuk a CCT diagramot,
akkor láthatjuk, hogy bármelyik lehűlési görbét is választjuk,
mindenhol 99% a ferrit, bénit és martenzit fázisösszege. Ez
pontosan a visszamaradó ausztenitnek köszönhető [13].
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8. ábra: Diffúzió alapú fázisátalakulások S355J2G3 jelű acélra
különböző lehűlési ráták [°C/s] mellett
1

0.9

(4)
ahol:
Pi – fázisarány [-]
Pra – hűlés során visszamaradó ausztenit fázisaránya [-]
i
– i-edik fázis

0.8

Martenzit aránya [-]
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9. ábra: Martenzit aránya a hőmérséklet függvényében (b=0.01428)

A hőterjedési és a mechanikai analízis részeiben különböző anyagjellemzők társulnak a modellhez. A termikus
analízishez a következő anyagjellemzők definiálására van
szükség: sűrűség és fajhő (vagy fajlagos entalpia bevezetése), hővezetés, konvekció. Mivel a fajhő igen nagymértékben változhat a hőmérséklet függvényében, emiatt a numerikus számítások során konvergenciaproblémákba ütközhetünk. A konvergenciaproblémák megoldására jónak tűnik
a fajlagos entalpia alkalmazása. A fajlagos entalpiát általánosságban az (5) egyenlettel írhatjuk le. Ebben az esetben
mind a sűrűség, mind a fajhő hőmérsékletfüggő természetét figyelembe tudjuk venni. A r . c érték a fajlagos hőkapacitásnak felel meg.

Diagramok magyarázata: Vegyük például a –6.2 °C/s-os
lehűlési értéket. A 100% ausztenit 38%-a átalakul a lehűlés
során ferritté, a maradék 62% ausztenit 92%-a pedig bénit-
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(5)

Mechanikai analízis során a következő anyagjellemzőket
kell megadni: termikus alakváltozás, Poisson-tényező, rugalmassági modulus, feszültség és alakváltozás kapcsolata.
A lineáris hőtágulási együttható helyett a termikus alakváltozást kell megadni, mely az adott hőmérsékletre jellemző
érték. A hőtágulási együttható is függ a hőmérséklettől,
maga a termikus alakváltozás leírható az
(6)
egyenlettel, ahol a a hőtágulási együtthatót, Tref pedig az
adott anyag referencia-hőmérsékletét jelöli. A referenciahőmérséklet az a hőmérséklet, ahol az anyag éppen termikus alakváltozás-mentes. EC szerint a mechanikai anyagjellemzők hőmérsékletfüggése a redukciós tényezők segítségével adható meg. A rugalmassági modulus és a folyáshatár ismeretében a kívánt hőmérsékletfüggő modellek
megállapíthatók. Ez a megoldás elsősorban egyszerűsége
miatt lehet kedvező számunkra, másodsorban pedig azért,
mert nagy szilárdságú acélok esetén szinte lehetetlen kidolgozott, fejlett, hegesztésszimulációhoz optimalizált anyagjellemzőket találni a szakirodalomban.

egy ellipszoidot, melyet fizikailag a megolvadt zóna méretei adnak meg. Az olvadt zóna keresztmetszete, valamint a
hőforrás paraméterei kísérletekből határozhatók meg. Első
közelítésként Goldak azt javasolta, hogy a hőforrás előtti
távolságot a hegesztési varrat szélességi méretének felére,
míg a forrás mögötti távolságot ennek a kétszeresére [8] érdemes felvenni. A hőforrásmodellben az első és hátulsó ellipszoid súlyozási hányadát ff és fr jelöli, amelyekre igaznak
kell lennie az
és az

egyenleteknek.

Az ellipszoidon belüli energiasűrűséget q jelöli W/m3-ben.
Ezenkívül további paraméterek az a, b és c tényezők, amelyek az ellipszoid féltengelyeit jelölik az x, y, z tengellyel
párhuzamosan (10. ábra). Ezek alapján az energiasűrűség
az elülső körnegyedben a következőképpen adható meg
(a hátulsó ellipszoid esetében indexcserével történik a
hőenergia-sűrűség megadása):

(8)

HŐFORRÁSOK FELVÉTELE
A hegesztési folyamat modellezése során egy komplex
termomechanikus problémát kell megoldani. A termikus
analízis egyik legfontosabb peremfeltétele a hőforrásmodell
helyes felvétele. A hőforrásnál lévő, időegységre eső hőmennyiség a következőképpen definiálható:

A fenti egyenletben Q a hőforrásnál lévő hőmennyiség.
Az a és b paraméterek függetlenek, hogy az ívet pontosan
lehessen modellezni. A cr paraméter a cf paraméter duplája: ez a peremfeltétele annak, hogy az elülső és hátulsó
ellipszoidhoz tartozó energiasűrűség-függvények folytonosak legyenek z = 0-ban.

(7)
ahol h a hőforrás hatásfoka, U a feszültség, I pedig az
áramerősség. A hatásfokra vonatkozó értékek technológiai,
geometriai, pozíciófüggőség stb. miatt nagy szórással rendelkezhetnek, mely bemenő paraméter a számításainkban.
A kutatási programban több hőforrásmodell alkalmazhatóságát is megvizsgáltuk, azonban a diplomamunka összefoglalója csak a legáltalánosabb modell bemutatását tartalmazza.

Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrás
A Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrásmodellt a 10. ábra
mutatja be. A dupla ellipszoid geometria egyik sajátossága,
hogy könnyen alkalmazható a kis behatolási mélységű ívhegesztés és a mélyebb behatolású lézersugaras hegesztési
technológiákhoz is. A hőforrást leíró függvény első fele egy
körnegyede egy ellipszoid forrásnak, míg a hátsó fele egy
másik ellipszoid forrás körnegyede. Négy paraméter definiál

NUMERIKUS EREDMÉNYEK
Termikus eredmények verifikációja – SYSWELD
A termikus analízist, illetve a kidolgozott ANSYS numerikus modellt SYSWELD programban kidolgozott modellen
szakirodalomban meghatározott eredményekkel történő
összehasonítással verifikáltuk [16]. Ebben a pontban bemutatjuk a termikus analízis verifikációjának menetét és a numerikus modellünk eredményeinek a SYSWELD célszoftver
eredményeivel való összehasonlítását. A termikus analízishez
SOLID70 elemtípust alkalmaztunk. Ez egy 8 csomópontú térfogatelem, minden csomópontjában egy hőmérsékleti szabadságfokkal. Összehasonlítottuk a fázisátalakulással is számoló modelleket. Ehhez 0.7 kJ/mm értékű egységnyi hosszra eső bevitt hőt alkalmaztunk a modellben. Az alkalmazott
dupla ellipszoid hőforrás paraméterei Goldak-féle jelöléssel
a következők voltak: a = 5 mm, b = 5 mm, cf = 3.33 mm,
cr = 6.67 mm. A két összehegesztett 50 mm x 50 mm-es

Y

Z
a
b
cf
cr

X
X

10. ábra: Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrás paraméterei [15]; az energiasűrűség eloszlása egy adott vízszintes metszetre nézve
(Y fix koordináta) és a hőforrás felülnézete
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4 mm vastag lemez alkalmazott hálófelosztását és a vizsgált
kontroll csomópontokat az 11. ábra mutatja be. A lemezek között kezdeti állapotban 2 mm hézag van, felül az éllemunkálás miatt a varratot 6 mm szélesnek feltételeztük.
Az időlépcsők pontosan megegyeztek a két szoftverben alkalmazott modellek esetén.

nek a hőforrásmodellnek az alkalmazása esetén. Azonban
azt is be kell látnunk, hogy ennek a jelentősége inkább
elméleti, hiszen amennyiben a magas hőmérsékletű elemek
feszültségtörténetét töröljük, úgy ennek gyakorlatilag jelentéktelen a hatása.
Ahogy az a 13. ábrán bemutatott lehűlési görbékből is
látszik, a csúcshőmérsékletektől eltekintve az ANSYS és a
SYSWELD programmal meghatározott görbék jó egyezést
mutatnak. A görbék jelölésénél az első tag a kontrollcsomópont számát, a második az alkalmazott programot, a harmadik tag pedig a hőforrás jellegét jelöli. A hőforrást jelölő
tag helyén a ’Ref’ és a ’SYSWELD’ szavak a SYSWELD-nél
alkalmazott energiasűrűség-formulára utalnak [16]. Ezzel
szemben a ’Goldak’ szó az általunk hitelesnek minősített
hőforrásmodellt jelöli.
ϯϬϬϬ

ϮϱϬϬ

Mivel a nemzetközi szakirodalom ívhegesztés esetén a
Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrást javasolja alkalmazni,
így vizsgálataink során ezt a hőbeviteli modellt alkalmaztuk. Ezzel szemben SYSWELD-ben egy lefutásában eltérő
függvény került beépítésre. A két hőforrásmodellt a 12.
ábra mutatja be.
Az energiasűrűség a következőképpen adható meg a kétféle (Goldak/SYSWELD) dupla ellipszoid esetében az elülső
körnegyedre. A hátulsó körnegyedre eső energiasűrűség
megadása indexcserével történik (f index: elülső ellipszoid,
r index: hátulsó ellipszoid):
(9)
(10)
A két képletben Qf arra szolgál, hogy az energiasűrűség
felskálázható legyen és a teljes modellre eső része megegyezzen a bevitt hőmennyiséggel. Egységnyi bevitt hőmennyiség
és azonos ellipszoid paraméterek mellett mutatja a 12.
ábra a két hőforrásmodellt. Megállapítható, hogy a Goldak-féle hőforrásmodell jóval meredekebb lefutású, így a
csúcshőmérsékletekben is nagyobb értékek várhatóak en-

12. ábra: Goldak-féle (bal oldal) és SYSWELD (jobb oldal) által
alkalmazott hőforrások
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11. ábra: Alkalmazott geometria és hálófelosztás [16]
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13. ábra: Lehűlési görbék fázisátalakulással számoló modellnél

A verifikáció alapján megállapíthatjuk, hogy az ANSYS
modellünk eredményei jól korrelálnak a referenciaként alkalmazott SYSWELD modell eredményeivel. Megvizsgáltuk
ezen felül a Goldak-féle dupla ellipszoid alkalmazásának
hatását. A csúcshőmérsékleteknél jelentős eltérés tapasztalható, átlagosan +35–40%. Azonban azt is megfigyelhetjük,
hogy egy kis időintervallumtól eltekintve a görbék megegyeznek. A 4 és 5 jelű csomópontok esetében csak nagyon
kis differencia észlelhető maximum hőmérsékletek terén,
gyakorlatilag a görbék illeszkednek a referenciagörbékhez.
Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a termikus
modell verifikációja célszoftverrel történő összehasonlítással megtörtént. Az általunk kidolgozott hőforrás- és anyagmodell gyakorlati felhasználás szempontjából nagy pontossággal alkalmazható. Hegesztésszimuláció közben egy
közbenső időpillanatban a kidolgozott numerikus modellel meghatározott hőmérséklet-eloszlás diagram látható a
14. ábrán.

14. ábra: Hőmérsékleti mező hegesztés közben

Acélszerkezetek 2016/3. szám

Termikus eredmények verifikációja – mérések
A hőmérsékleti analízis verifikálását mérések alapján is
elvégeztük. A termikus modellnél először SYSWELD alapú
anyagjellemzőket alkalmaztuk, majd az Eurocode szerinti
anyagjellemzőkkel is lefuttattuk a számítást. A BME Hidak
és Szerkezetek Tanszék Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában
rendelkezésemre álltak hőmérsékletmérési eredmények
[16], melyeket többsoros tompavarrattal kialakított kapcsolatoknál mértek hegesztés közben. A méréseket K típusú
hőelemmel végezték. Ez egy általános célú hőelem, melynek a mérési tartománya körülbelül –200 °C és 1200 °C
között van, így a célra tökéletesen megfelel, amennyiben a
méréseket nem a varrat közvetlen közelében végzik. Magát
a mérést és az alkalmazott műszert a 15. ábra illusztrálja.

sorközi hőmérséklet 200 °C legyen. A végéselemes modellnél alkalmazott geometriát a 16. ábra mutatja be. A jobb
oldali ábrarészleten a futtatáshoz definiált komponensek
láthatóak a szimmetriát is kihasználó modell esetében, ezek
a következők:
• lemez,
• kifutólemez (lakat),
• inaktív elemek,
• 4 varratsor.
A valóságban az inaktív elemek által kitöltött részen nincsen anyag, így ez az elemcsoport a teljes analízis során
kikapcsolt állapotban marad.
A leélezés kialakítását a 17. ábra szemlélteti. Az ábrán
megadott paraméterek a következők voltak a tanulmányozott
próbatestnél:
b = 3 mm (illesztési hézag);
c = 2 mm (élgyök magasság);
t = 16 mm (lemezvastagság);
a = 50° (nyílásszög).

17. ábra:
Leélezés kialakítása
V varratnál [16]
15. ábra: K típusú hőelemmel történő mérés [16]

A verifikációhoz egy négysoros, négyrétegű varrattal kialakított tompavarratos lemezkapcsolatot mutatunk be. Az
összehegesztett 16 mm vastag lemezek mérete egyenként
120 mm x 700 mm volt. A lemezeket szintén 16 mm vastag,
160 mm x 80 mm-es kifutólemezekkel (más néven kezdőés végkráter lemezekkel) kapcsolták össze, ezzel egyrészt
a megfelelő merevséget és megtámasztást is biztosították,
másfelől pedig megfelelő varratminőséget értek el a számunkra érdekes szakaszon. A kifutólemezeket a hegesztési folyamat végeztével eltávolítják. A varratsorokat azonos irányban hegesztették, ügyelve arra, hogy a maximális

Az egyes varratsorokhoz tartozó hegesztési paramétereket
a 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: Hegesztési paraméterek a próbatestnél
Varratsor

Eljárás

Áramerősség
[A]

Feszültség
[V]

Hegesztési
sebesség
[mm/min]

1

MAG

135

18

185

2

MAG

300

30

310

3

MAG

300

30

310

4

MAG

300

31.5

235

16. ábra:
A teljes lemez geometriája termikus
analízis verifikációjához (bal oldal),
illetve a definiált komponensek
és a referenciapont a szimmetrikus
modellen bemutatva (jobb oldal)
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A hőforrás leírásáért felelős Goldak-féle paramétereket
a fajlagos hőmennyiségek nagyságának megfelelően vettük
fel, vagyis minél nagyobb volt a fajlagos hőmennyiség
egy varratsornál, annál nagyobb hegfürdőt feltételeztünk.
Ennek megfelelően a következő értékeket vettük fel:
2. táblázat: Goldak-féle paraméterek a modellben

re volt. A közölt hegesztési paramétereket és a próbatest
méreteit, illetve varratkialakítását WPS-ben rögzítették.
A modellépítésnek ezek az adatok adták az alapját. Végezetül
levonhatjuk a következtetést, miszerint az Eurocode szerinti anyagjellemzők a SYSWELD alapú anyagjellemzőkhöz
hasonlóan ugyancsak alkalmazhatók a termikus folyamatok
verifikálására.

Varratsor

a [mm]

b [mm]

cf [mm]

1

5

3

6

Mechanikai analízis verifikációja – mérések

2

7

3

10

3

7

3

10

4

7

3

12

A termikus analízis kísérlet alapú verifikációjánál már bemutatott modellen végeztük el a szerkezeti analízis verifikálását is. A próbatest sajátfeszültség-mérései (19. ábra) a
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában történtek. A mérés menetéről és a kísérleti
eredményekről bővebb leírást [16] ad. A mechanikai
anyagjellemzőket az Eurocode szerint vettük fel S355-ös
szerkezeti acélhoz.

A hegesztéstechnológiához tartozó hatásfok meghatározását kétféle módon végezhetjük el. Először célszerű egy
közelítő számítást végezni, ezt Rosenthal analitikus megoldása alapján végeztem el. Ez nyilvánvalóan több egyszerűsítést is tartalmaz, de ahhoz tökéletesen megfelel, hogy
egy közelítő képet kapjunk. A számítás menete, valamint
pontosabb hőmérsékleti mező modellek is megtalálhatók
[17] szakirodalmi hivatkozásban. A hatásfok alapértékének
és a mért értékek tudatában a modellben a felvett hatásfok
iterációval pontosítható.
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18. ábra: Mért és számolt hőmérséklet – idő görbék
a referenciapontban mérve

Néhány futtatás után a 85%-os hatásfokot fogadtuk el
valós értéknek. A hőmérséklet-idő görbék (18. ábra) alapján érzékelhető, hogy minél magasabb hőmérsékletről hűl
vissza a lemez, annál meredekebb lehűlési görbével találkozunk. Ez többek között a sugárzás jelenségéből adódik:
minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a sugárzási
konvekciós együttható értéke, így a lehűlés is gyorsabb.
A mért és szimulált eredmények jól korrelálnak egymással,
a SYSWELD alapú modellnél a legnagyobb eltérés a második varratsornál található. Ugyancsak 85%-os hatásfokot
feltételezve az Eurocode alapú modell kis mértékben elmaradt az előző modell eredményeitől. Azonban azt is észrevehetjük, hogy ebben az esetben a legkevésbé a harmadik és negyedik varratréteghez tartozó szakaszon mutatott
egyezést a mért és számított hőmérsékleti görbe. A szakirodalomban MAG hegesztési eljáráshoz 80–95%-os hatásfok
értékekkel is találkozhatunk. Erre jó példa lehet akár [18]
vagy [19]. A hőmérsékletet egy pontban mérték a hegesztési procedúra alatt. Ezt a referenciapontot illusztrálja a
16. ábra felnagyított ábrarészlete is. A mérési pont a lemez
sarkától hosszirányban 38 mm-re, keresztirányban 69 mm-
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19. ábra: Sajátfeszültségek mérése a bejelölt keresztmetszetben
(felül) és a próbatest hűtése keresztirányú szétvágás során
[Fotó: Somodi Balázs, PhD hallgató, BME Hidak
és Szerkezetek Tanszék]

A modellnél a lemez sarkai voltak megtámasztva oly módon, hogy a szerkezet globális értelemben ne legyen meggátolva a mozgásban. A megtámasztási peremfeltételeket és
a verifikációhoz felhasznált mérési és kiértékelési keresztmetszetet a 20. ábra mutatja be. A lemez végétől 300 mmre található metszetben gyökoldalon történtek a mérések.
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23. ábra: A sajátfeszültség-mérés és a numerikus modell
eredményei
20. ábra: Megtámasztások és a vizsgált keresztmetszet helye

Ahhoz, hogy a lemezben kialakuló sajátfeszültségekről és
sajátdeformációkról egy globális képet kapjunk, a σx keresztirányú, a σz hosszirányú és a σeqv von Mises feszültségek
mellett az Uy függőleges sajátdeformációkat is bemutatom
(21. és 22. ábra).
A vizsgált metszetben a hosszirányú sajátfeszültség-mérés
és a numerikus modell eredményei jó egyezést mutatnak
(23. ábra). A végeselemes számításból kapott görbe – jellegét tekintve – megfelel a szakirodalomban bemutatott
fázisátalakulással nem számoló alapesetnek. A maximumnál tapasztalható eltérésnek alapvetően három oka lehet.
Egyrészt elképzelhető, hogy a varratszélen lévő bélyegnél
nem volt tökéletes a bélyeg és a lemez közötti kapcsolat és
emiatt a mérésben hiba keletkezett. A másik elképzelhető
opció, hogy a varrat viszonylag gyorsan hűlt vissza, emiatt
az ausztenit nagy százalékban alakult vissza martenzitté.
A martenzitképződés térfogatnövekedéssel jár. Ez nyomófeszültséget indukál, ami a maximális húzó sajátfeszültséget lecsökkenti. Ennek bizonyítására azonban a fázisátala-

21. ábra:

σx

22. ábra:

σeqv

keresztirányú (bal oldal) és

σz

kulással is számoló modellt kellene alkalmazni, mindezt a
közeljövőben szeretnénk ellenőrizni. A harmadik ok a varrat
lecsiszolása és a nyúlásmérő bélyeg helyének előkészítése
lehet, mivel ezáltal a sajátfeszültségek átrendeződni kényszerülnek. Összességében kijelenthetjük, hogy ezzel az EC
alapú mechanikai modellt verifikáltuk.

VIRTUÁLISAN LEGYÁRTOTT
ZÁRT SZELVÉNY TEHERBÍRÁSA
A diplomamunka egyik fő célkitűzése az volt, hogy egy
hegesztett szerkezet teljes gyártási folyamatát modellezzem,
valamint a virtuálisan összeállított szerkezet valós teherbírását meghatározzam. Ehhez egy 400 mm x 400 mm-es
zárt szelvényt választottam 8 mm-es lemezvastagsággal és
S355-ös anyagminőséggel. Lényeges, hogy a szelvény az
övlemezeinek és gerinclemezeinek a b/t aránya alapján 4.
keresztmetszeti osztályba sorolandó, így a végső tönkremenetel is prognosztizálható. A vizsgált szelvény hosszát
ugyancsak 400 mm-re vettem fel. Varratonként két varrat-

hosszirányú (jobb oldal) sajátfeszültségek

von Mises feszültségek (bal oldal) és Uy függőleges sajátdeformációk (jobb oldal)
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réteget feltételeztem. A teljes geometriát és a varratkialakítást a 24. ábra mutatja be.

hogy zárt szelvénynél egy ’megtört’ geometrián alakul ki az
elvárt sajátfeszültség-állapot. A hosszirányú sajátfeszültségek
ebben az esetben is a varratszélen és a varratban voltak a
legnagyobbak. A 25. ábra összegzi a szelvényben kialakuló
hosszirányú és von Mises sajátfeszültségeket. Az Usum teljes
elmozdulásokat bemutató 26. ábra szerint a legnagyobb
sajátdeformációk a hosszirányú élekhez tartoznak.
A szelvény teherbírását három módon határoztam meg.

24. ábra: Teljes szelvény és a varrat geometriája

Tandemhegesztést feltételeztem, azaz, hogy az egyes varrattestekhez tartozó első, majd második varratréteget a négy
sarokban egyszerre hegesztik. Ez elsősorban nagyméretű
szelvényeknél lenne életszerű, itt inkább numerikus okai
vannak a választásnak. Ebben az esetben ki lehet használni
a kétszeres szimmetriát, vagyis csak egy negyed modellen
kell elvégezni a szimulációt. A hegesztési eljáráshoz tartozó
paramétereket és a felvett Goldak-paramétereket a 3. táblázat foglalja össze. A hatásfokot MAG hegesztéshez 85%-ra
vettem fel. A közölt ábráknál a teljes szelvényre vetítettem
ki az eredményeket a jobb átláthatóság kedvéért. A második varratréteg hegesztése 450 s után kezdődik. Szem előtt
tartottam, hogy a szerkezet hűljön vissza a WPS-ekben általában előírt 200–250 °C alá.
3. táblázat: Hegesztési paraméterek és az alkalmazott
Goldak-paraméterek
Áram- Feszült- Hegesztési
a
b
cf
VarratEljárás erősség
ség
sebesség
[mm] [mm] [mm]
sor
[A]
[V]
[mm/min]
1

MAG

135

18

185

5

3

6

2

MAG

300

30

310

7

3

10

Az eredmények azt mutatták, hogy a feszültségábrák hasonló jellegűek a zárt szelvényt felépítő lemezeknél, mint
a tompavarratos kapcsolatoknál. A hegesztésből adódó terhek nagyon hasonlóak a két esetben, annyi különbséggel,

26. ábra: Usum teljes sajátdeformációs ábra

Elsőként a kézi számításnál alkalmazható EC képlet alapján
adtuk meg a központosan nyomott, 4. keresztmetszeti osztályú rúd keresztmetszeti ellenállását. A vizsgált keresztmetszet ellenállása (EC – Nc,Rd) ezek alapján Nc,Rd = 3335 kN
volt. Az Eurocode végeselemes számítások esetén pontosabb számításokhoz előírja a helyettesítő imperfekciók módszerét. Ehhez a numerikus modellen meg kell határozni a
sajátalakokat GNB analízissel, majd a megfelelő sajátalak
amplitúdóját az előírt értékre kell felskálázni. Lemezmező
esetén az előírt imperfekció értéke b/200. Ez az imperfekt
geometria a gyártásból adódó tökéletlenségeket hivatott
leírni. Az első három sajátalakot a 27. ábra mutatja be.
A szelvény egyik végkeresztmetszetén 5 mm-es elmozdulásterhet működtettem, míg a másik végét hosszirányban
megtámasztottam. A két említett végkeresztmetszet éleit
ezen kívül megtámasztottam az élekhez tartozó lemez normálisának irányában (27. ábra). A szabvány ajánlást tesz arra, hogy a lemezmezőnél a kiindulási imperfekciók egy fél
szinuszhullám alakját vegyék fel. Ezek tükrében a legkisebb

25. ábra: σz hosszirányú sajátfeszültségek (bal oldal) és σeqv von Mises feszültségek (jobb oldal)
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27. ábra: A zárt szelvény első három sajátalakja és a megtámasztási viszonyok

ZĞĂŬĐŝſĞĞƌƅŬE

teherszinthez tartozó sajátalaknak megfelelő deformációkat
vettem fel. A geometriai és anyagi nemlinearitásokat is
figyelembe vevő GMNI analízis eredménye alapján a szelvény teherbírása 3650 kN volt (EC – EGI).
A termomechanikai analízis (TM) szerint meghatározott
gyártási alak figyelembevételével – változatlan megtámasztások mellett – meghatározott valós teherbírás meghaladta
az EC ekvivalens geometriai imperfekciók módszerével kimutatható teherbírást. Az így kapott teherbírás 4001.3 kN
volt. A három különböző módszer által kapott eredményeket egy reakcióerő – szelvényvégi elmozdulás görbe (28.
ábra) szemlélteti legjobban.
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29. ábra: Usum teljes deformációs ábra 5 mm-es szelvényvégi
elmozdulásnál
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28. ábra: Három módszerrel meghatározott teherbírás–elmozdulás
görbe

Látható, hogy jelentős különbség lehet a két végeselemes módszeren alapuló számítás között. Amennyiben helyettesítő imperfekciókat alkalmazunk, akkor nem tudjuk
figyelembe venni a tandemhegesztés teherbírásra gyakorolt
jótékony hatását, azonban körülbelül 10%-kal így is meghaladja a szabványos keresztmetszeti ellenállást. A hegesztéstechnológiával számoló modellnél további 10% teherbírásnövekedést tudtunk kimutatni. Az imperfekt szerkezetek teherbírásgörbéi igen gyors csökkenést mutatnak a maximum elérése után. Ez azzal magyarázható, hogy a szelvény
a 4. keresztmetszeti osztálynak köszönhetően érzékeny a
horpadásra. A virtuálisan ’legyártott’ szelvény 5 mm-es szelvényvégi elmozdulásához tartozó deformációkat a 29. ábra
szemlélteti.

ÖSSZEFOGLALÁS
A numerikus szimulációkból kiderült, hogy az ANSYS
program alkalmazható hegesztés-szimuláció elvégzésére.
Nem kapcsolt analízist végeztem, hiszen az általam vizsgált hegesztési eljárások során nem kell nagy hőfejlődésre
számítani plasztikus nyúlások vagy súrlódó felületek miatt. A termikus analízis hőmérsékleti mezőit a mechanikai

analízis során hőmérsékleti teherként kell működtetni.
A tranziens hőmérsékleti és a szerkezeti analízis során
megadott anyagjellemzőket az EN 1993-1-2:2005 tűztervezési szabvány, illetve SYSWELD adatbázis szerint vettem fel.
A hőmérséklet időbeli változása hegesztés során sokkal
gyorsabb, mint egy tűzesetnél. Erre vonatkozó részei azonban egyelőre még nincsenek a szabványnak, de számításaink és több nemzetközi publikáció is azt bizonyítják,
hogy a tűztervezéshez megadott jellemzők alkalmasak ilyen
jellegű vizsgálatokhoz.
A kidolgozott numerikus eljárást verifikáltuk tompavarratos kapcsolat esetén SYSWELD célszoftverrel való összehasonlítás és kísérleti mérések alapján is. A hegesztésszimuláció lehetőséget nyújt arra, hogy egy szerkezet teljes gyártási folyamatát le lehessen követni, majd a gyártásból adódó
valós imperfekciók tükrében GMNI analízis keretén belül
meghatározhassuk annak valós teherbírását. Ehhez egy
zárt szelvény gyártási folyamatát vizsgáltam. A termomechanikai analízisen alapuló módszerrel kimutatható volt, hogy
a szelvény teherbírása nagyobb, mint amit a szabvány által
előírt helyettesítő imperfekciós módszerrel igazolni lehet.
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Antal Árpád MBA c. egyetemi docens, korróziós szakmérnök
Magyar Tűzihorganyzók Szervezete

VÉKONYABB HORGANYBEVONAT, RÖVIDEBB ÉLETTARTAM
A horganyzás szó mögött többféle technológia húzódik
meg. Az egyes horganybevonatok között jelentős különbségek lehetnek, melyek megjelenhetnek szerkezetükben is, de korrózióvédelmi szerepüket tekintve vastagsági eltéréseik ennél sokkal jelentősebbek. A szakembereknek – még végleges döntések előtt, időben
tisztázni kell az adott létesítmény tervezett élettartamát, a várható hosszú távú korróziós hatásokat
és a védőbevonat fenntartásának élettartam költségeit. A fenti alapokon állva kell előírni a szükséges
legkisebb horganyréteg-vastagságot. Ez a legtöbb
esetben már önmagában meghatározza a beépíteni kívánt acélszerkezet horganyzási technológiáját.
Európában a légköri igénybevételekre regisztrált
makro korróziós hatások általában C2-C3 (ISO 9223,
ISO 9224) korróziós kategóriába tartoznak, azonban
sok esetben erre még „rárakódnak” a helyi többlethatások, emiatt az egyes szerkezeti részeken gyakran
előfordul a C4 mértékű korróziós környezet is. Az
összhatásnak megfelelően kell megválasztani a horganybevonat szükséges vastagságát, így a bevonási
technológiát.
Az Acélszerkezetek szakfolyóirat korábbi számaiban már
többször foglalkoztunk a horganybevonatok korróziós kérdéseivel, mégis úgy érezzük, hogy a helyes döntések meghozatala érdekében további, hasznosnak gondolt információkkal szeretnénk ellátni a tervezőket, acélszerkezet-gyártókat
és felhasználókat. Céljaink világosak: azt szeretnénk elérni,
hogy a lap hasábjain olyan, eddig itt közzé nem tett tudnivalókkal szolgáljunk, melyek felhasználásával – a horganybevonatok tekintetében – az eddigieknél talán megalapozottabb döntéseket lehessen hozni.

HORGANYBEVONATOK KORRÓZIÓS
ÉLETTARTAMA
– tapasztalati eredmények Európában
Egy korábbi lapszámunkban (2014.1.) már érintettük a
cink (horgany) Európában mért korróziós veszteségeit, de
néhány kiegészítő információ erejéig még foglalkozni kívánunk vele. Nagy-Britanniában és Németországban évtizedek óta szorgalmasan regisztrálják néhány fontos ipari fém

korróziós fogyását. Ezekből az adatokból egy-egy nagyobb
területre (pl. egy-egy 10 km2-re) vonatkozó korróziós veszteséget mérik, amely makro korróziós hatásnak tekinthető.
Ennek megfelelően az adott ország területét lefedő helyeken nyert információk alapján, időnként közzéteszik a megelőző időszakban mért adatokat.

Működő monitoring rendszerek,
légköri (makro) hatások Európában
Ennek megfelelően különböző korróziós osztályokat tekintve (ISO 9223:2012) – számításaink szerint – a korróziós
hatások részesedését a két ország összes területéhez képest
az 1. táblázat mutatja.
A táblázat adataiból jól látszik, hogy a két ország területének 90–95%-án közepes (C3), és gyenge (C2) korróziós
hatásokkal kell számolni. Magyarországon – ilyen adatok
hiányában – csak becsülni lehet a makro korróziós igénybevételeket, de feltételezhetően ennél nem rosszabbak.
Megjegyezzük, hogy a mikroklímákra (helyi hatásokra)
vonatkozóan csak egyedi mérési eredmények vannak. Ezeket – amennyiben feltételezhetők releváns helyi hatások
– minden egyes esetben meg kell mérni, és ilyenkor bizony
előfordulhatnak a makroklíma hatásait messze meghaladó
C4-C5, de akár CX (extrém) igénybevételek is.

VASTAGSÁGI ELŐÍRÁSOK:
ahol az egyik éppen véget ér,
ott kezdődik a másik
A fenti bekezdésekkel igyekeztünk megalapozni következő sorainkat, melyben a már horganyzott lemezből hajlított
termékek, profilok, illetve a már készáruként darabáru tűzihorganyzással bevont acélszerkezetek, részegységek védőrétegeinek vastagságát és szabvány előírásait hasonlítjuk
össze.
A folytatólagos sorokon tűzihorganyzott lemeztermékek
felületén kialakítható fémbevonat vastagsága, egyéb jellemzői – a technológia sajátosságaiból eredően – rendkívül
jól szabályozhatók. Ám bizonyos bevonatvastagság felett
már problémát jelenthet a réteg alakíthatósága. A darabáru horganyzáshoz képest, itt a horganybevonat vastagsága független az acéllemez vastagságától, és a bevonható

1. táblázat: Németországban és Nagy-Britanniában mért cink korróziós értékek [1][2]
Korróziós osztályok és fogyások az első évben (μm/év)
nagyon gyenge

gyenge

közepes

erős

C1
(≤0,1)

C2
(>0,1 és ≤0,7)

C3
(>0,7 és ≤2,1)

C4
(>2,1 és ≤4,2)

Részesedése Németország területéből
(kb.%)

–

70–73

20–25

1–2*

Részesedése Nagy-Britannia területéből
(kb.%)

–

50–55

35–40

4–6**

Ország

*
**

Intenzívebb korrózió elsősorban az ország észa-keleti, az óceán mentén fekvő csücskében.
Elsősorban az ország északnyugati, tengerparti sávjában és egyes erősen iparosodott városainál.
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acélminőség is széles skálán mozog. Sőt a fémrétegek minősége is változó lehet. Az előbbieknek megfelelően, az
EN 10346:2009 szabvány 11. táblázatában vannak megadva
az egyes bevonatféleségek (Z: horgany, ZF: horgany–vas
ötvözet, ZA: horgany–alumínium, AZ: alumínium–horgany,
AS: alumínium–szilícium) rétegvastagságaira vonatkozó előírások. A hosszú és részletes táblázat ismertetése nélkül,
az abban szereplő minimális legkisebb érték a horganybevonat vastagságára (Z100) egy oldalon 7 μm-t mutat, a legnagyobb minimális érték pedig (Z600), 42 μm.
Amennyiben megnézzük a darabáru tűzihorganyzásra
vonatkozó szabványt (EN ISO 1461:2009, 3. táblázat), akkor az esetünkben lényeges, ≥1,5 és ≤3 mm lemezvastagságoknál a megengedett legkisebb helyi rétegvastagság
45 μm, illetve >3 és ≤6 mm között ez már 55 μm. Jól
látható, hogy a darabáru-horganyzó technológiára előírt
legkisebb bevonatvastagság szinte ugyanott kezdődik, ahol
a lemezhorganyzó technológiára vonatkozó véget ér (1.
ábra). Ez természetesen semmilyen módon nem minősíti
jobbnak vagy rosszabbnak a két eljárást, hanem csupán
különbözőségüket jelenti, hiszen mindkettő tűzi fémbevonással készül, csak a kapott „végeredmény” mást mutat.

A más-más bevonatozási költségekből adódó eltérések eredményeképpen – az azonos termékeknél (pl. egy Ø 48 x 1,5
mm-es acélcsőnél) – eltérnek piaci árak. A piaci árkülönbség
normális esetben gyártásiköltség-különbséget, esetünkben
rétegvastagság-különbözőséget is jelent, ami majd megjelenik a védőbevonat élettartamában is.
Azt mindenképpen fontos kihangsúlyoznunk, hogy a vékonyabb bevonatoknak számos előnye van a vastagabbakkal szemben, de ezek egyike sem a korróziós ellenállásra
vonatkozik. Egy kétszer vastagabb horganybevonat – azonos körülmények között – kétszer annyi ideig áll ellen a
korróziónak.

Tűzihorganyzott lemezből hajlított Z-szelvény
bevonatvastagsága egy példán
A „szokásos” rétegvastagságok érzékeltetése kedvéért,
a cikkíró méréseket végzett a kereskedelemben kapható
vékonybevonatos termékeken (1–2. kép), és a következő
eredményekre jutott. A folytatólagos soron tűzihorganyzott,
majd Z-szelvénynek meghajlított, 2 mm vastag profil, felületén 50 darab mérés történt, a bevonat mért vastagsági

1. ábra:
Lemez és darabáru tűzihorganyzott
termékek (v≥1,5 mm és ≤3 mm)
átlagos vastagságai a gyakorlatban

1. kép: Horganyzott lemezből hajlított Z-szelvények

2. kép: Mérési eredmény a Z-szelvényen (16 μm)
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védőréteg. A makro korróziós hatásokra rárakódhat még a
mikroklíma többlet igénybevétele, amely fokozza az bevonat terhelését (pl. útszóró sók hatásai, gyakran lecsapódó
pára, helyi légszennyezés stb.). Egy ilyen helyet mutatunk
be 3. képünkön, ahol 2–3 év elteltével a táblatartó szerkezet
statikailag kritikus pontján indult meg először a vas korróziója. Az ilyen, bebetonozott helyeken az oszloptő talaj
feletti 20–30 cm-re különösen veszélyeztetett.
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2. ábra: Mért adatok és a hisztogram (2 mm vastag Z-szelvényen)

értékeit a 2. ábránk mutatja.
Az ábrán látható grafikon vízszintes tengelye a mérések
száma (darab), a függőleges tengelyen a mért vastagsági
értékek láthatók (μm). Az értékelő, statisztikai szoftver
adatai szerint a szelemenen mért átlagos bevonatvastagság
– csekély szórással (1,7) – 15,14 μm volt.

VÁRHATÓ KORRÓZIÓS ÉLETTARTAMOK
(ISO 9224:2012)

3. kép: Vékonybevonatos cső korróziója körben a befogási felületen

Az ISO 9224:2009 szabvány A. 2 táblázatában szereplő
értékek reprezentálják a hosszú távon várható korróziós
támadások miatt legnagyobb cinkfogyás mértékét. Az ennél
jóval kisebb „átlagos”, hosszú távú értékeket a szabvány B.1
táblázata mutatja.
A 3. ábrából jól látszik, hogy egy 15 μm vastag horganybevonat C3 korróziós osztály esetén, 12–13 év után, C4
osztály esetén már 5–6 év elmúltával a védőréteg eltűnik
a vasfelületről, így a szerkezet acélanyaga szabaddá, a légköri hatásoknak közvetlenül kitetté válik. Mint cikkünk
első felében tárgyaltakból kitűnik, a C3 kategória egy gyakran előforduló igénybevételnek felel meg. A C4 főleg helyi korrozív hatásoknál (pl. forgalmas közlekedési utak,
csomópontok, rendszeres páralecsapódás stb.) léphet fel.
Amennyiben a horganyréteg vastagsága csupán 6–7 μm, akkor 10–12 év elmúltával már a C2 osztályban is eltűnik a

Nagyjából 30 esztendővel ezelőtt nagy vehemenciával
jelent meg a fémbevonatos lemezek piacán az ún. Galfanbevonat. Ez a típus egy olyan cink–alumínium (ZA) bevonat, amelyben a megszokottnál több alumíniumtartalom
van (95% Zn / 5% Al). Gyorsított, laboratóriumi tesztekre
támaszkodva azt hirdették róla, hogy korróziós ellenállása
sokkal jobb, sőt többszöröse a tiszta horganyrétegének, így
vékonyabb bevonatokkal is lényegesen hosszabb védelmi
időtartamot lehet elérni. Azóta a marketinglufi kipukkadt.
Ugyanis számos tudományos értékű vizsgálattal, éveken át
tartó gyakorlati tesztekkel igazolták, hogy szokásos légköri
igénybevételek esetén nincs releváns, hanem legfeljebb marginális a különbség a két védőréteg korrózióállósága között.
A sok közül csak egy példaként említjük Schuhmacher és
Wolfhard [3] által elvégzett, 7 éven át tartó kitéti vizsgálatokat, amelyeknél a legtöbb esetben nem mutattak ki a

Döntő a bevonatvastagság

A cink (horgany) maximális korróziós veszteségeinek alakulása
(ISO 9224: 2012, A.2 táblázat)

Korróziós veszteség (μm)
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Korróziós kitettség időtartama (év)
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3. ábra:
A horganyréteg maximális hosszú távú
légköri korróziója

2. táblázat: B. Schuhmacher és Wolfhard vizsgálatának eredményei [3]
Korróziós veszteség (μm/év)
TISZTA HORGANYBEVONAT

Korróziós veszteség (μm/év)
GALFAN-BEVONAT

Városi levegőn

0,9

0,8

Városi/mérsékelt ipari levegőn

1,1

1,1

Ipari levegőn

1,5

1,2

Tengeri levegőn

2,4

1,7

Korróziós osztály

gyakorlat szempontjából lényeges eltérést a tiszta horgany
és a Galfan-bevonat korrózióállósága között (2. táblázat).
Egyedül a Balti-tengeren levő szigeten kihelyezett mintákon
volt egyértelműen jobb korrózióállósága a Galfan-rétegnek.
De mivel egy darabáru tűzihorganyzással (EN ISO 1461) védett, 3 mm vastag lemezen a gyakorlatban átlagosan 70–80
μm vastag bevonatot hozunk létre, addig egy 3 mm-es, folytatólagos soron bevont, például 20 μm vastag Galfan-réteg
élettartama ezt messze nem éri el még tengeri igénybevétel
esetén sem.
A 2. táblázat is igazolja, hogy – szokásos igénybevételek
mellett – az élettartam szempontjából a rétegvastagság a
meghatározó.
A Galfan-rétegekéhez kísértetiesen hasonló piaci jelenséggel lehetett találkozni az elmúlt években, amikor megjelentek a Zn-Al-Mg bevonatok, melyek többszörös korrózióállóságát ismét mesterséges körülmények közötti, gyorsított
korróziós tesztekkel igyekeztek hirdetni. Rövid időn belül
itt is bebizonyosodott, hogy általános korróziós hatásoknál nincs lényeges különbség az újabban kifejlesztett (pl.
Magnelis, ZMg Eco Protect stb.) és a tiszta horganyrétegek
között, ugyanis a gyorsított korróziós vizsgálatok nem alkalmasak a valóságos folyamatok modellezésére. Ezzel
a témával az Acélszerkezetek szaklap ez évi 1. számában
már részletesebben foglalkoztunk, így az akkor leírtak ismertetésétől eltekintünk.

4. kép: Rétegvastagság vékonybevonatos terméken: 18 μm

A VÉKONY HORGANYRÉTEGEK
JÓL MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐK
Amennyiben teljesen biztosak akarunk lenni dolgunkban, hogy milyen védőréteg-vastagsággal állunk szemben,
viszonylag csekély összegért be lehet szerezni kézi rétegvastagság-mérő készüléket, mely egy kabátzsebben is kényelmesen elfér. Ezzel – hitelesítést követően – meglehetősen pontos képet kapunk a horganyréteg vastagságáról (4. kép).
Nem szükséges azonban nagy gyakorlat ahhoz sem, hogy
a darabáru tűzihorganyzással védett acélfelületet akár már
szabad szemmel is meg tudjuk különböztetni a lemezként
horganyzott felülettől (5. és 6. kép). A hengerek, vagy
hajlítószerszámok között alakított bevonaton legtöbbször
jól láthatók az alakítás hosszanti csíkjai, esetleg nagyon
apró horganyvirágos a felület.

5. kép: Horganyzott lemezből hajlított szelvény megjelenése

Hasonló jelenségek fedezhetők fel, amikor a készre gyártott acélszerkezetet nem tűzihorganyozzák, hanem galvanikusan (elektrolitikusan) vonják be. Itt sokszor csupán
néhány mikrométer lesz a horganybevonat vastagsága,
amely már közepes (C3) igénybevételnél is, 2–3 év elteltével lepusztul a felületről. Cikkünk utolsó képein (7–8.
képek) egy 2 éve átadott beruházáson látott, „hirtelen
eltűnő”, galvanikus horganyrétegeket mutatunk be.
6. kép: Darabáruként horganyzott termék felülete
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7. kép: Galvanizált felületű lencsemintás lemez elkorrodálódott bevonattal

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Acélszerkezetek oldalain már többször kértünk és
kaptunk szót a korrózió elleni védelemmel és a horganybevonatokkal kapcsolatosan is. Ezúton is megköszönjük
a Szerkesztőség kínálta lehetőséget. Szót kértünk azért
is, hogy a megrendelőknek (beruházóknak) – akik majd
az adott objektum jövőbeni fenntartását végzik – segítséget nyújtsunk a fenntartási költségek csökkentése, illetve a korrózióból származó problémák minimalizálása
érdekében. Igyekszünk információkat adni a beruházóknak és tervezőknek, hogy egy-egy adott projekt tervezésekor mindenképpen élettartamköltségekkel kalkuláljanak,
és ne csak az első védelem költségeit vegyék figyelembe.
A különféle horganybevonatok korróziós viselkedése és

8. kép: Galvanizált termékek károsodott
védőrétegei

tartóssága elemzésekor áttekintést kívántunk nyújtani az
egymástól jelentősen eltérő horganyrétegek más-más körülmények között várható viselkedéséről és az ajánlott megoldásokról.

Felhasznált irodalom:
[1] www.hdg.org.uk, 2016.06.30.
[2] Dauerhaftigkeit in der Praxis, Special Ausgabe International Fachzeitschrift Feuerverzinken (www.feuerverzinken.com)
[3] B. Schuhmacher, D. Wolfhard: Korrosionsbeständigkeit
metallisch und organisch veredelter Stahlbleche in der
Freibewitterung, Materials and Corrosion 49, 725-735,
1998

Megtervezzük és kivitelezzük
a csarnokjellegű épületét.
A vevő igényeinek megfelelően és az épület funkciójához
legjobban igazodó szerkezetet
alkalmazzuk acélból vagy vasbetonból a hozzá tartozó tető-,
oldalfalburkoló anyagokkal,
nyílászárókkal és burkolatokkal, út- és közműkapcsolatokkal. Kivitelezés saját eszközzel
és létszámmal, teljes körű garanciával.
Elérhetőségeink:

„Eissmann” autóalkatrész gyár,
Nyíregyháza
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Jakab Sára MSc hallgató
BME
Dr. Joó Attila László egyetemi docens
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
Szigeti Zoltán irányító tervező
MSc Kft.

A LÁNCHÍD ÚJ PÁLYASZERKEZETÉNEK TERVEZÉSE
DESIGN OF A NEW PAVEMENT STRUCTURE
FOR THE CHAIN BRIDGE
Az alábbi cikk Jakab Sára a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem MSc hallgatójának
BSc diplomamunkája alapján készült, mellyel 2016ban elnyerte a MAGÉSZ Acélszerkezetei Diplomadíjat.
Belső konzulense dr. Joó Attila László egyetemi docens,
külső konzulense Szigeti Zoltán irányító tervező volt
az MSc Kft.-től.
A diplomaterv-feladat során megtervezésre került
egy új, lehetséges pályaszerkezet a Lánchídra, valamint foglalkoztunk a meglévő főtartó-szerkezet
ellenőrzésével is. Az ellenőrzést Eurocode alapján végeztem, bár a híd eredetileg az e-ÚT szerinti „C” jelű
járműteherre lett méretezve, ami jóval kisebb, mint
az Eurocode által előírt hasznos terhek.
A témaválasztás aktualitását az adta, hogy a városvezetés már 2002-ben jelezte a híd felújításának
szükségességét. 2011-ben az FKF Zrt. megbízásából
a Főmterv–MSc–Pont-TERV Konzorcium elvégezte a
híd felülvizsgálatát, melynek eredményei azt mutatták, hogy napjainkra időszerűvé vált a szigetelés és a
burkolatok, valamint a jelenlegi vasbeton pályalemez
cseréje.
A tervezés előtt egy tanulmányt készítettem, mely során megismerkedtem a híd történetével és magával a
főtartó-szerkezettel, annak elemeivel és a szerkezeti
rendszer viselkedésével. Két különböző pályaszerkezeti megoldást terveztem vázlattervi szinten, mindkettő
ortotrop pályalemezes kialakítás, a különbségek az új
pályának a megmaradó tartószerkezethez, a kereszttartókhoz való csatlakoztatásából adódnak. A közelítő számítások alapján döntöttem arról a kialakításról, amit később részletesen megterveztem.

A LÁNCHÍDRÓL
Története
A Széchenyi lánchíd a legrégebbi híd,
mely állandó összeköttetést biztosított
Buda és Pest között, egyben az első
állandó híd a teljes magyarországi
Duna-szakaszon. Építését gróf Széchenyi István kezdeményezte, és az
országgyűlés az 1836. évi XXVI. törvénycikkben rendelkezett róla. A szer-
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The following article is based on the Bachelor thesis of Jakab Sára (student of Budapest University
of Technology), which won the “Steel Structure BSc
Diploma Award” by MAGÉSZ in 2016. The internal
supervisor was Dr. Attila László Joó, associate professor and the external supervisor was Zoltán Szigeti,
lead designer at MSc Kft.
In my degree project my task was to design a new
pavement structure for the Chain Bridge in Budapest,
and the inspection of the existing structure as well.
The inspection was carried out based on the Eurocode,
despite the fact that the bridge was originally designed for lower loads, based on the recommendations of the Hungarian standard (e-ÚT).
We can say, that this issue is quite actual, since the
city administration has already declared in 2002,
that the renovation of the bridge is necessary. In
2011, the FKF Zrt entrusted the MSc Főmterv-PontTERV Consortium with the assessment of the condition of the structure. The results showed, that there is
a need for replacing the current road surface, insulation and the reinforced concrete deck slab as well.
As the first part of my degree project I made a
study, in which I presented the brief history of the
Chain Bridge and introduced the structure, the main
elements and the structural behavior. After that I
showed the possible alternatives for the new pavement. I have chosen two to work out on the level of
an outline plan. In both alternatives I use orthotropic
plate as the new pavement, the difference is in the
connection of the new pavement, and the cross girder
of the existing structure. After the approximate calculations and considering several aspects, I decided
one version to elaborate.

kezetet az angol William Tierney Clark
tervezte, az építés vezetésével pedig a
skót származású Adam Clark-ot bízták
meg. A helyszíni munkálatok 1839
szeptemberében kezdődtek az első cölöpözésekkel, a híd felavatására pedig
1849. november 20-án került sor.
A második világháború végén (1945.
január 18.) a visszavonuló németek
felrobbantották a hidat. A robbantást
a pesti horgonykamrában végezték el,
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és a lehorgonyzását vesztett lánctömeg
a Dunába omlott, azonban a pillérek
többnyire épek maradtak.
Az újjáépítés során a láncokat részben, a merevítőtartót teljes egészében
újra kellett gyártani. A helyreállításkor
az 1915-ös állapotot tűzték ki célul,
egyetlen lényeges eltérés a hídfők és
a pálya kiszélesítése volt a modern
forgalmi igényeknek megfelelően.
Az építés során az 1913-as gyártású

1. ábra: A felrobbantott Lánchíd [5]
(készítette: id. Takács István, 1946, digitalizálta: Takács István, 2008)

2. ábra: A Lánckamra tervei [1]

acél láncszemek nagy részét újra felhasználták, és a mai napig a lánctartó
70%-át teszik ki. A megrongálódott lánckamrák ekkor új vasbeton bélést és szerkezeti köveket kaptak. Az újjáépített
hidat 1949. november 20-án, az első
hídavatás századik évfordulóján adták
át. A hidat azóta többször felújították
1973-ban, majd 1986 és 1988 között.
A híd felújítása pedig napjainkra ismét
esedékessé vált.

Szerkezete
A lánchidak a mai értelemben vett
függőhidak első megjelenési formái.
Építésük a XIX. században volt jellemző,
a XX. század eleje óta azonban az épülő
függőhidak kizárólag kábelhidak, ezért
a lánchidaknak történelmi, műemléki
jelentőségük van.
A lánchidak fő teherviselő eleme a
két végén lehorgonyzott lánc, amit általában – és a Széchenyi Lánchíd esetében is – két pilon tetején vezetnek át.
A lánc nagy hajlékonysága miatt (a
láncszemek csomópontjai elméletileg
tökéletes csuklóként viselkednek) kizárólag tengelyirányú húzóerőt képes
felvenni. Nagy alakváltozási képessége
miatt szükség van egy hosszirányú
gerendára, merevítőtartóra, ami a hídpálya terheit szétosztja, és továbbítja
a fő tartószerkezetre, a láncra. Ez a

Lánchíd esetében két zárt rácsos szerkezet, a híd hossza mentén változó
övvastagságokkal. A híd pályaszerkezete
a kereszttartókra támaszkodik, amelyek
függesztőrudakkal kapcsolódnak a
láncszemek csuklópontjaiba, a lánclemezeket összefogó csapszegekre. A
Lánchíd esetében sem a mostani, sem
a tervezett pályaszerkezet nem kapcsolódik a merevítőtartóhoz, így nem
vesz részt a főtartó-szerkezet teherviselésében.
A Lánchíd maga háromnyílású szerkezetként, 88,7 m + 02,6 m + 88,7 m
támaszközökkel épült. A mederpillérek
teljes magassága több mint 55 m, illetve 60 m. A pillérek ma is eredeti állapotukban vannak, akárcsak a hídfők
belső magja. Jelenleg a híd teljes
szélessége 14,5 m, melyből 6,45 m-t
foglal el a kétnyomú kocsipálya, a járdák szélessége pedig 2,2 m mindkét
oldalon. A lánctartók tengelyeinek távolsága 8,87 m.
A láncok a pilléreken át vannak vezetve, lehorgonyzásuk a hídfőknél, föld
alatti betonkamrákban van megoldva.
A mintegy 40 m hosszan, a lánccsatornán keresztül levezetett láncok végeit
lehorgonyzó öntvények rögzítik a kamrák falához támaszkodva.
Az egyes lánctartók 2–2, egymás
felett futó lánckötegből állnak. A függesztőrudak felváltva kapcsolódnak az
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3. ábra: A függesztőrudak csatlakozása
a lánctartóhoz [6]
(készítette: Hódi Szabolcs /
Tallián Ákos 2011)

egymás fölött futó lánckötegek csapszegeihez.
A híd forgalmának jelentős növekedése indokolttá tette a híd felújítását
1913–15 között. A felújítás során a teljes láncot és a hozzá tartozó öntvényeket is kicserélték. Az új láncszemek már
(490–560 N/mm2 szakítószilárdságú)
acélból készültek, valamint nőtt a keresztmetszeti területük és a számuk
(21-ről 25-re) is, valamint a hosszuk
(vagyis a felfüggesztések távolsága)
1,8 m-ről ~3,6 m-re nőtt. A pillérek
tetején található láncnyergek helyére
kizárólag függőleges irányú erő átadására képes, görgős acélsarukat építettek, így a pillérek alatti talaj igénybevételét csökkenthették. Azért, hogy
a láncok megnövekedett húzóerejét a
hídfők fel tudják venni, a lehorgonyzó
faltömböket meg kellett erősíteni. A
láncok vonalában ekkor épült igazi merevítőtartó, egy-egy 2,8 m magas rácsos
acélszerkezet.
A híd pályaszerkezete a kereszttartókra támaszkodik, melyek közvetlenül a láncszemek csuklóira vannak felfüggesztve.
A második világháború utáni újjáépítéskor a pályaszerkezet hegesztett
kereszttartókkal és hengerelt I szelvényű hossztartókkal készült, utóbbiak a
vasbeton pályalemezzel együttdolgozó
szerkezetként.

Jelenlegi állapota
Az újjáépített Lánchídon már több alkalommal végeztek felújításokat, utoljára 1986–88 között. A városvezetés
2002-ben ismét jelezte egy újabb felújítás szükségességét. Ezért 2011-ben
az FKF Zrt. megbízásából a Főmterv–
MSc–Pont-TERV Konzorcium elvégezte a híd felülvizsgálatát. A vizsgálatok
keretében a híd állapotának felmérésére és a híd teherbírásának ellen-
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4. ábra: Az eredeti híd keresztmetszete [9] és korabeli tervek [1]

5. ábra: A Lánchíd jelenlegi keresztmetszeti kialakítása [6]

őrzésére is sor került. Az akkori vizsgálatokból kiderült, hogy maguk a láncok viszonylag jó állapotban vannak.
A korróziós károk a lánccsatornában,
illetve a horgonykamrában jelentősek.
A láncokat a kereszttartóval összekötő
függesztőrudak döntően jó állapotban
vannak. A függesztők és a kereszttartók kapcsolata szintén kielégítő, azonban a lánc és a függesztő kapcsolatát
biztosító, kis átmérőjű, egyszer nyírt
szegecsek teherbírása az egész statikai rendszer egyik leggyengébb eleme
(lásd 3. ábra). A kereszttartók általános állapota megfelelő. A középső
hossztartók esetében a pályalemez felülésénél jelentkeznek enyhe korróziós
problémák, azonban a szélső hossztartók felső övei nagy felületen és teljes keresztmetszetben károsodtak, a
korróziós veszteség a 40%-ot is elérheti. A hossztartókra támaszkodó vasbeton lemez állapota is kritikus. Főleg
a dilatációk környezetében és szegélytartó zónájában jelentősek a károk,
utóbbi helyen az elkorrodált víznyelők
okoznak gondot. Ezeken a helyeken a
vasbeton lemez gyakran ázik, hiszen a
pálya szigetelése is elérte már garantált
élettartama végét. A merevítőtartónak
a pályaszint alatti részein, például a
szélrács bekötéseknél figyelhetők meg
korróziós károk, szintén a pályalemez
átázása miatt.
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A csökkentet keresztmetszetekkel elvégzett statikai célvizsgálat eredményei
azt mutatják, hogy a szélső hossztartók
biztonsága nem megfelelő, a forgalmat
csak szükségből, a cseréjükhez szükséges előkészítő tevékenységek (tervezés, közbeszerzési eljárások) befejezéséig lehet rajtuk fenntartani.[6]

A TERVEZETT
ÁTALAKÍTÁSOK
A vizsgálatok fényében időszerűvé
vált a szigetelés és a burkolatok, valamint a vasbeton pályalemez cseréje.
A híd központi elhelyezkedése a Világörökség részét képező környezetében
elsősorban a gyalogos- és tömegközlekedés kiszolgálását helyezi előtérbe.
A járdák jelenlegi szélessége kizárja,
hogy azon konfliktusok nélkül bonyolódjon a jelentős kerékpáros- és a gyalogosforgalom, ezért felmerült többek
között a járdák kiszélesítésének ötlete
is. Azonban fontos megjegyezni, hogy
a felújítás során tekintettel kell lenni a
Lánchíd esztétikájára, a városképben
való megjelenésére, hiszen a fent leírtakból is kitűnik, hogy bármiféle beavatkozás előtt a Lánchíd kimagasló
történeti és esztétikai értéket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A szerkezeti lehetőségek, mivel felújításról van szó, eléggé korlátozottak.
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Az útpálya keresztmetszeti geometriáját
a híd szerkezeti rendszere egyértelműen
meghatározza. Adott a merevítőtartók
közötti szabad távolság, fontos szempont továbbá, hogy a pályaszint az átalakítás után lehetőleg ne változzon,
mert az hatással lenne a híd csatlakozásaira és azok környezetére, így
jelentős többletköltségeket okozhat.
Az új pályaszerkezet lehetséges szerkezeti alternatíváit már a felújításokkal
megbízott Főmterv-MSc-CÉH Konzorcium is vizsgálta. A rendelkezésemre
bocsátott anyagok és a személyes konzultációk során kapott információk
alapján a következő kialakítások lehetségesek:
(1) Első, elég kézenfekvő lehetőség
a jelenlegi vasbeton pályalemezes rendszer korszerűsített alkalmazása. Ebben
az esetben a konzorcium tervei szerint új acél hossztartók épülnének be,
melyeket fejescsapok dolgoztatnának
együtt a pályalemezzel. A kialakítás
hátránya, hogy a beton zsugorodása
miatta kereszttartók bekötéseinél meg
nem engedhető igénybevételek jelenhetnek meg. Ezért a megvalósítás speciális betonreceptúrát és betonozási
technológiát igényel, és még így is
szükség lehet pályamegszakítások beépítésére, melyek beépített hibahelynek számítanak, és fenntartási nehézségeket okozhatnak.
(2) A másik, alternatív megoldás új
ortotrop acél pályalemez építése lenne. Bár az acélanyag drága, mégis
több előnyös tulajdonság indokolja
az acél pályalemez építését. Az acél
pályalemezek alkalmazása az Erzsébet híd megépülése (1964) után terjedt el hazánkban, és 1990 után minden Duna-hídnál részben, vagy egészében ortotrop pályalemez épült:
Lágymányos (1995), Baja (1990), Esztergom (2001), Dunaföldvár (2001),
Pentele (2007), M0 Megyeri (2008).
A tapasztalatok igen jók. Megfelelő
korrózióvédelmi bevonat alkalmazásával a korrozív hatásokra kevésbé érzékeny, üzemeltetése és karbantartása
egyszerűbb, olcsóbb, mint a vasbeton
pályáé. Ráadásul a kivitelezés munka- és
időigénye is kevesebb. Az ortotrop pálya
és a megmaradó kereszttartók csatlakoztatása többféle módon kialakítható:
a) A Főmterv–MSc–Pont-TERV Konzorcium tanulmányában olyan megoldást javasol, hogy a gyártott pályatáblák kereszttartóit a meglévő kereszttartókra hegesztenék, hiszen a meglévő
kereszttartók hegesztettek. A megoldás
hátulütője, hogy a hegesztési varrat

zsugorodásából nehezen kalkulálható
feszültségek ébrednek a kereszttartó
felső övében. Az eredeti szerkezeti
elemekbe nem szerencsés ilyen többletfeszültségeket vinni.
b) Az előbbihez nagyon hasonló
megoldás, ha a kereszttartó felső övére egy alátét lemezt csavarozunk és
az új pályatáblák kereszttartóit erre
hegesztjük, a csavarokat pedig csak
a varratzsugorodás lejátszódása után
húzzuk meg. Ilyen módon elkerülhető
a varratzsugorodás hatásának átadódása az eredeti szerkezetre.
c) Egy ezektől jelentősen eltérő kialakítás lehet, ha az ortotrop pálya
alatt is alkalmazunk hossztartókat,
mint a vasbeton lemez esetében. Ekkor
az ortotrop lemez kereszttartói az eredeti kereszttartóktól függetlenül kialakíthatók. Ortotrop pályalemez alkalmazása esetén ezzel a kialakítással érhető el a legkisebb szerkezeti magasság.

VÁZLATTERVI VÁLTOZATOK
A diplomamunkám során az utolsó
két szerkezeti változattal foglalkoztam,
ezeket dolgoztam ki vázlattervi szinten.
A továbbiakban ezekre több helyen „A”
és „B” változatként fogok hivatkozni.
Az „A” változat szerint tehát a jelenlegi vasbeton pályaszerkezetet ortotrop acél pályalemezre cserélnék,
oly módon biztosítva az ortotrop
pálya és a megmaradó kereszttartók
csatlakoztatását, hogy a kereszttartó
felső övére egy alátét lemezt csavaroznak, és ahhoz hegesztik az új pálya
kereszttartóit. Az ortotrop lemezen
250 mm magas trapézbordákat alkalmaznának, a kocsipálya alatt összesen
14 darabot.
A jelenlegi pályaszerkezet elbontását
követően az új pályaszerkezetet a
kereszttartókra kell szerelni. Első lépésként a kereszttartók felső övére
egy alátétlemezt csavaroznak, és az
új pályatáblák kereszttartóit erre he-

gesztik. A csavarokat csak a varratzsugorodás lejátszódása után húzzák
meg, ilyen módon elkerülhető a varratzsugorodás hatásának átadódása az
eredeti szerkezetre.
A „B” változat szerint a híd olyan
ortotrop acél pályalemezt kapna, ahol
az ortotrop pálya alatt hossztartókat
alkalmaznának, összesen 4 darabot,
kettőt a pályalemez szélein és kettőt
körülbelül a harmadolópontokban.
Ekkor az ortotrop lemez kereszttartói
az eredeti kereszttartóktól függetlenül
kialakíthatók. Az ortotrop lemezen
250 mm magas trapézbordákat alkalmaznának, a kocsipálya alatt összesen
12 darabot.
A jelenlegi pályaszerkezet elbontását
követően az új pályaszerkezetet a
kereszttartókra kell szerelni. Első lépésként a kereszttartókra fel kell csavarozni az előregyártott acél konzolelemeket, majd a helyszínen ezekre
hegesztik a szintén előregyártott, már
hossz- és kereszttartókkal is rendelkező pályaelemeket. A helyszíni varratok
helyét az 7. ábra mutatja.
A jelenlegi pályaszerkezet bontását
szimmetrikusan, középről kifelé haladva érdemes végezni, így keletkeznek a bontás közben a legkisebb
igénybevételek a főtartó-szerkezetben.
Az új pálya felszerelését csak a bontás

befejeződése után érdemes elkezdeni, mert a bontás során a szerkezet
nagy alakváltozásokat szenved el. Fontos ügyelni a középső és az oldalnyílás
viszonylag kiegyenlített terhelésére,
ugyanis ha a középső nyílásból teljes
egészében eltávolítják a pályaszerkezetet, míg a szélső nyílásokban bentmarad, akkor az a láncok túlzott mértékű eltolódását eredményezheti, és
problémák adódhatnak a pillérek tetején elhelyezett koronasaruknál.

KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSOK
A közelítő számítás során szilárdságilag vizsgáltam az új pályaszerkezetet, illetve a megmaradó főtartószerkezet néhány mértékadó keresztmetszetét, például a láncokat a legnagyobb húzás helyén, valamint a
merevítőtartó öveit a híd nyílásainak
középső keresztmetszeteiben. Továbbá elvégeztem az ortotrop lemez fáradásvizsgálatát is a közelítő számításhoz használt, síkbeli modellen.
A kocsipályán a közelítő számítás során csak függőleges forgalmi terheket
vettem figyelembe. A számításokhoz
két külön síkbeli modelleket alkalmaztam, egyet az új pályaszerkezet méretezéséhez és egy másikat a megmaradó
főtartó-szerkezet ellenőrzéséhez.

6. ábra: A kereszttartó és az új pályalemez csatlakozása („A” változat)

7. ábra: A kereszttartó és az új pályalemez csatlakozása („B” változat)
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A főtartó-szerkezet modellje követi
a híd eredeti geometriáját az MSc Kft.
által rendelkezésemre bocsátott tervek
alapján. A láncok és a függesztőrudak
elméletileg csak húzást vesznek fel,
ezért rácsrudakként modelleztem őket.
A rácsos merevítőtartót egyszerű gerendaként vettem fel, ahol a keresztmetszetet közelítésképpen úgy adtam
meg, hogy az alsó és a felső öveket
egymástól 2,80 m-re lévő egyszerű téglalapokkal helyettesítettem. Az övek
vastagsága sok helyen változik a hossz
mentén, ezeket a keresztmetszetváltásokat csak közelítően követtem a modellel.
Az eredeti tartószerkezetek közül
csak a láncok készültek nagyobb szilárdságú acélból, szakítószilárdságuk
490–560 N/mm2, ami az S355-ös acélminőségnek felel meg. Az egyéb szerkezetek anyagminősége S235-ös acélnak felel meg (1994/11, Közúti és
Mélyépítő szemle: Dr. Széchy Károly
– A Lándchíd újjáépítése című cikk
alapján).
A közelítő számítás során a megoszló
forgalmi terheket egyenletesen megoszlóan működtettem, külön az oldalnyílásban és külön a középső nyílásban.
Az új pályaszerkezet méretezéséhez
másik modellt alkalmaztam, melyben
a pályaszerkezetet, illetve annak egy
trapézbordáját vizsgáltam. A modell
ez esetben egy a kereszttartóknál megtámasztott, folytatólagos többtámaszú
tartó volt. A szélső megtámasztásokat

a saruknál fixnek vettem, a kereszttartóknál pedig rugós megtámasztást
alkalmaztam. A rugómerevségeket a főtartó modelljéből, annak 1 kN teherre
történő lehajlásából, illetve a függesztőrudak megnyúlásából számítottam.
Mivel a merevítőtartó a pillérekben
megszakad, ezért csak a legnagyobb,
és a nagyobb kereszttartó-kiosztással
kialakított közbenső nyílást modelleztem ilyen módon, hiszen az itt ébredő igénybevételek lesznek a mértékadóak.
Az új ortotrop pálya anyagminőségét
S355-re vettem fel, hiszen manapság ez
a legelterjedtebben használt acélminőség a hídépítésben.
A közelítő számítás során a megoszló
forgalmi terheket a teljes tartón egyenletesnek feltételeztem, a koncentrált
keréktehernek pedig az egy bordára jutó részét végigléptettem a modellen.

A KÉT VÁLTOZAT
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A Lánchíd új pályaszerkezetének kialakítására kétféle megoldást dolgoztam ki vázlattervi szinten. Mind az „A”,
mind a „B” változat ortotrop pálya-

lemezes kialakítást takar, 250 mm magas trapézbordákkal. A különbség az
új pályának a megmaradó tartószerkezethez, a kereszttartókhoz való csatlakoztatásában van.
A pályaszerkezet önsúlya mindkét
esetben jelentősen csökkenne a jelenlegi vasbeton pályalemez önsúlyához
képest, azonban a „B” változat lényegesen több új acélanyag beépítését
igényli, ami az építési költségek szempontjából nem elhanyagolható. A lenti táblázatban is látható, hogy a „B”
változat esetén közel 3,5 kN-nal több
új acélanyag kerül beépítésre folyóméterenként, ami mintegy 20%-kal
több mint az „A” változat esetében. Ez
a mennyiség a 380 m hosszú Lánchíd
esetében összesen 132,3 t különbséget
jelent a két változat között.
Ezzel szemben az „A” változat építési
költségeit növelheti, hogy sokkal több
helyszíni varratkészítést igényel, hiszen az új kereszttartó gerincet teljes
hosszában az alátétlemezhez kell hegeszteni, ami lévén, hogy nehezen
hozzáférhető helyen is van, lassíthatja
a kivitelezés folyamatát. A „B” változat
során sokkal kevesebb helyszíni varratot
kell készíteni. Elmondható továbbá,

9. ábra: A két vázlattervi változat súlyelemzése

8. ábra:
A főtartó-szerkezet síkbeli modellje (fent),
A merevítőtartó helyettesítő keresztmetszete
a végeselemes modellben (lent)
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hogy a kisebb szerkezeti magasság is
a „B” változattal érhető el, annak köszönhetően, hogy a pályalemez kereszttartóit nem közvetlenül a megmaradó
kereszttartók felett alakítják ki. A „B”
változat során a pályaszint mintegy
7 cm-rel kerülne a jelenlegi fölé, míg
az „A” változat esetében 12 cm-rel
emelkedne a pályaszint. A pályaszint
emelkedése nem elhanyagolható szempont, mivel az hatással van a híd csatlakozásaira, azok környezetére, és jelentős többletköltségek okozója lehet.
Esztétikai szempontból az mondható el, hogy az „A” változat sokkal egyszerűbb, tisztább képet ad. Ezért, és
a sokkal gazdaságosabb anyagfelhasználás miatt én ezt a változatot részesítettem előnyben, és ezzel végeztem
el a részletes számításokat.

Mivel a Lánchíd igen sokféle szelvényű rudakból felépülő szerkezet, ezért
a szélteher modellezésénél viszonylag
sok egyszerűsítést használtam. A főtartó síkjára merőleges irányú szélterhet
csupán a láncokon és a merevítőtartó
övein működtettem, a többi rúd szélirányra merőleges felülete kicsi, ezért
a rajtuk működő szélteher értékét
elhanyagoltam. A járművet fújó szélből
származó vertikális túlterhelést vonal
menti megoszló teherként vettem fel,
a biztonság javára a híd teljes hosszán.
A részletes számításhoz az Axis VM
programot használtam, melyben itt
már egy térbeli végeselemes modellt
építettem. A megmaradó fő teherviselő szerkezetek többségét; a láncokat, kereszttartókat és a rácsos merevítőtartót rudakból építettem fel,

míg a függesztőket rácsrúdként modelleztem. A pályalemezt héjként modelleztem, a trapézbordákat és az új
keresztbordákat, amik a meglévő kereszttartókhoz csatlakoznak majd, hozzá kapcsolódó bordaként. A meglévő
kereszttartók és az új keresztbordák
között nagy merevségű vonal–vonal kapcsolattal biztosítottam az együttdolgozást. A kapcsolat elfordulási merevségkomponenseit zérusnak vettem, tehát a
kapcsolatot csuklós feltámaszkodásnak
feltételeztem.
A láncszemek csomópontjai elméletileg tökéletes csuklóként viselkednek
a láncszemek síkjára merőlegesen,
ezért az azokat modellező rudak y
tengely körüli elfordulását engedélyeztem. A függesztőrudak rácsrúdként
szerepelnek a modellben, így azok

RÉSZLETES SZÁMÍTÁS
A végeselemes modell
A részletes statikai számítást az Eurocode szabvány alapján végeztem el, az
ott előírt terhekre. A teherfelvételkor
arra törekedtem, hogy a globális szerkezeti viselkedés szempontjából lényeges minden hatást figyelembe vegyek. Állandó teherként a szerkezet
önsúlyával számoltam. Esetleges terhek közül a forgalmi terhet a szabványnak megfelelően vettem fel, a közelítő
számításhoz hasonlóan LM1 tehermodellt, valamint a gr1a tehercsoportot
alkalmaztam és a terhekre a szabvány
szerinti I. terhelési osztály csökkentő
tényezőit vettem figyelembe. A közúti
hídon lévő gyalogjárdákat az Eurocode előírásai szerint 5 kN/m2 karakterisztikus értékű, egyenletesen megoszló teherrel kell terhelni, azonban
az LM1 tehermodellel egyidejűleg
figyelembe vett kombinációs értéke
mindössze 1 kN/m2.A pályalemez oldalnyílásait 2–2, a középső nyílást pedig 4 részre osztottam, és ezeken külön definiáltam a 2,5 kN/m2 megoszló
terhet, egymást nem kizáró módon
(10. ábra – fent). Az első és második
sáv megoszló terhének különbségét,
4,7 kN/m2-t működtettem továbbá a
pályalemez két szélén, illetve a közepén, hosszirányban 4 részre osztva a
teljes pályát (10. ábra – lent).
A koncentrált terheket mozgó felületi teherként modelleztem. Oldalnyílásonként 25–25, a középső nyílásban
pedig 50 lépésben működtettem a
pályalemezre.
Meteorológiai terhek közül keresztirányú szélterhet, valamint egyenletes hőmérséklet-változást vettem figyelembe.

10. ábra:
A végeselemes modell
megoszló járműteherrel
történő leterhelése
(felülnézet)

11. ábra: A szélteher modellezése
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12. ábra: A lánctartó megtámasztásai

13. ábra: Merevítőtartó oldalnézete és keresztmetszete a tervek szerint (bal) [1], Merevítőtartó-részlet a végeselemes modellben (jobb)

csak normálerőt vesznek fel. A lánctartó felváltva 12–13 láncszemből felépülő szakaszokból áll, ezt a tervek
szerint figyelembe vettem a modellen. A lánctartó a két végén fixen meg
van fogva, minden irányban gátolt az
elmozdulása, továbbá nem megengedett sem a síkra merőleges elfordulása,
sem az elcsavarodása. A Duna két partján lévő töréspontjában, valamint a
pilonok tetején lévő töréspontokban a
lánc szintén meg van támasztva, azonban ezekben a pontokban lehetőség
van a láncok hídtengely irányú elmozdulására.
A merevítőtartó rúdjai mereven csatlakoznak egymáshoz, amit a jellemzően sok szögecsből álló, kiterjedt
szögecskép indokol. A merevítőtartó
a pillérekben megszakad, így három
kéttámaszú, illetve sokszorosan felfüggesztett részre osztható.
A kereszttartókat a függesztőrudak
kapcsolják a lánctartók csuklópontjaiba. A felfüggesztett kereszttartókhoz van rögzítve a merevítőtartó az
adott keresztmetszetekben. A kereszttartó és a merevítőtartó csatlakozását
az acélnál nagyságrendekkel merevebb
fiktív rudakkal modelleztem, az ábrán
látható módon.

14. ábra:
Végeselemes modell
részlete, a kereszttartó,
a függesztőrúd
és a merevítőtartó
csatlakozásánál

vételek és feszültségek egyszerűen
összegezhetők. Az egyes teheresetekből
származó igénybevételeket a program
ekkor magától kombinálja.
Függőhidak esetében általában indokolt nemlineáris számítást futtatni
a nagy alakváltozások / elmozdulások
miatt, azonban mivel a nemlineáris
számítás futtatása jelentősen megnöveli
a számítási időt, ezért eltekintettem
tőle.

Elvégzett ellenőrzések
A szerkezet szilárdsági ellenőrzését
a végeselemes modellen lekérdezhető
összehasonlító (von Mises) feszültségek alapján végeztem el. Ezekből a
maximális értéket vetettem össze az
alkalmazott anyagok fy folyáshatárával,
ami a láncok, valamint az új szerkezeti elemek esetében 355 N/mm2, a merevítőtartó és a kereszttartók esetében
355 N/mm2 volt.

Analízis
A végeselemes modellen elsőrendű,
lineáris számítást végeztem, így érvényes a szuperpozíció elve, az igénybe-
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15. ábra:
Az acélszerkezeti
elemek kihasználtságai
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Számításaim szerint az új pályaszerkezet, valamint a láncok, függesztők és a kereszttartók mindenhol
megfelelnek az Eurocode terhekre
is, a rácsos merevitőtartó bizonyos
rúdjai azonban nem. Ezeket a rudakat
a 16. ábrán piros színnel jelöltem.
A Lánchíd tényleges felújítása előtt
érdemes lenne ellenőrizni ezeket a
szerkezeti részleteket a hídon ténylegesen működő terhekre, ugyanis fontos
megjegyezni, hogy a valóságban a hídon súlykorlátozás is érvényben van,
aminek következtében a szerkezet soha nem kapja meg az Eurocode-ban
előírt terheket. Amennyiben a súlykorlátozást fel szeretnék oldani, vagy nem
végzik el a fent leírt ellenőrzéseket,
ezeken a helyeken meg kell erősíteni
a szerezetet.
Mivel a merevítőtartó övei, oszlopai
és keresztrácsozása is kerülhet nyomott
helyzetbe a különböző leterhelések
során, ezért elvégeztem ezeknek az
elemeknek a kihajlásvizsgálatát is. Öszszegzésként az mondható el, hogy a
többnyire nyomott felső öv szelvényeinek átlagos maximális kihasználtsága
82%, míg a többnyire húzóerőre igénybe vett alsó övé a kihajlásra ennél jóval
kisebb, 40%.
A merevítőtartó alsó- és oldalrácsozásának bizonyos rúdjai nem feleltek
meg a kihajlás vizsgálatra. A kihajlási
szempontjából problémás rudakat a
következő ábrákon piros színnel jelöltem.
Elvégeztem továbbá az új pályaszerkezet fáradásvizsgálatát a kár-egyenértékűségi tényezők módszerével. Ehhez
a híd egy kisebb részletét építettem
meg tisztán héjmodellként. A modell
az új pályaszerkezetet, és az eredeti
kereszttartókat tartalmazza, három kereszttartó távolságnyi, (3 x 3,63 m =
= 10,89 m ) hosszon.
Az Eurocode által javasolt, 120 kN
tengelyterhelésű fáradási tehermodellt
20–20 lépésben léptettem végig a modellen a szélső sávban, valamint a pálya
tengelyében, és néztem a maximális
von Mises-féle feszültségeket a fáradásra érzékeny keresztmetszetekben, vagyis a kereszttartó fölött, a kereszttartó
gerinc és hosszborda csatlakozásánál,
valamint a hosszborda illesztésénél, a
kereszttartó távolságok ötödében.
Az ellenőrző számítás befejezése
után készítettem kiviteli terveket az új
pályaszerkezetről. A rajzok elkészítéséhez a Tekla Structures szoftvert használtam.

16. ábra: A merevítőtartó szilárdsági szempontból problémás övrúdjai

17. ábra:
Nyomott elemek
kihasználtságai

18. ábra: Kihajlási szempontból nem megfelelő rudak a merevítőtartó alsó rácsozásából

19. ábra: Kihajlási szempontból nem megfelelő rudak a merevítőtartó oldalrácsozásából

20. ábra: A fáradásvizsgálathoz használt végeselemes modell
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21. ábra:
A Tekla modell részletei

22. ábra:A Lánchíd általános keresztmetszete az új pályaszerkezettel

ÖSSZEGZÉS
A diplomaterv-feladatom keretében
tehát megterveztem egy új, lehetséges
pályaszerkezetet a Lánchídra, valamint foglalkoztam a meglévő főtartószerkezet Eurocode alapú ellenőrzésével is. Új pályaszerkezetként trapézbordás ortotrop lemezt alkalmaztam,

14 mm vastag acél pályalemezzel és
8 mm vastag acéllemezekből hajlított
250 mm magas a trapézbordákkal.
Az új pályaszerkezet mind szilárdságilag, mind fáradásra könnyen megfeleltethető volt. Az eredeti szerkezet
bizonyos pontjai azonban problémásnak mutatkoztak az Eurocode-ban
előírt terhekre.
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SZABAD FORMÁJÚ ÉPÜLET KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉSE
– AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZERKEZETI KONCEPCIÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA
FREE FORM STRUCTURES – EXAMINATION
OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN ARCHITECTURAL
AND STRUCTURAL CONCEPT
A cikk a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékének, valamint a Szerkezetépítési és Geotechnikai
Tanszékének együttműködésével készült diplomamunka rövid összefoglalója. A terv egy lovas központ ter vezési folyamatán keresztül – azon belül is részletesebben
kitérve az épületegyüttes szabad formájú, nagy fesztávú acélszerkezetű fedeles lovardájára – vizsgálja
az építészeti és szerkezeti koncepció közötti összefüggéseket, valamint a tervezési folyamatot támogató
integrált szoftveres környezet elemeit, együttműködését.

This article is a summary of the thesis project made
by collaboration of the Department of Architectural
Desing and the Department of Structural and
Geotechnical Engineering at Széchenyi István
University. The project examines the correspondences
between the structural and architectural concepts by
desinging an equestrian centre – presenting in detail
the wide span, free form steel structure of the covered
stadium of the buling complex.We also examined the
integrated numerical design methods for desinging of
free-form buildings.

1. BEVEZETÉS

A diplomamunka célja az építészeti és szerkezettervezői
munka összefüggéseinek vizsgálata és bemutatása egy
konkrét tervezési feladaton. Ismerteti továbbá az alkalmazott integrált számítógépes tervezési eljárást, azaz a forma
paraméteres modellezését, a hálógenerálási módszert, az
adatátviteli lehetőségeket az építészeti és szerkezettervezői
szoftverek között, valamint az acélszerkezet koncepcionális
tervezésének folyamatát.

Napjainkban az építészet lehetőségeinek tárháza jelentősen megnőtt, köszönhetően a szoftveres tervezés és a gyártástechnológia fejlődésének, amely lehetővé teszi a bonyolult geometriájú, kétszer görbült szerkezetek tervezését
és kivitelezését is. Szabad formájú épületek már az ’50-es
években is születtek, az elmúlt évtizedekben pedig – főként
külföldön – számuk egyre nőtt. Az építészeti tervezés a
XX. század második feléig stiláris kérdés volt; az épületek
az aktuális építészeti stílus jegyeit hordozták magukon.
Mára viszont ez jelentősen megváltozott; ma egy épület
megjelenését nem stílus, hanem a koncepció határozza
meg. Ezáltal az építészek számos konstruálási eszköz közül
válogathatnak, így ma már gyakrabban alkalmaznak szabad
formákat is. A szabad formájú épületek nem csak esztétikai
értéket hordoznak, jelentős előnyökkel rendelkeznek; az
épületeket értelmezhetjük szilárd burokként, amely mint
egy héjszerkezet, az alatta lévő funkciónak megfelelő ideális formájú. Ezek az épületek nem tartalmaznak felesleges
sarkokat, tereket, az éppen szükséges teret veszi el az adott
funkcióhoz, és a lehető legkisebb felülettel burkolja be
azt. Építészeti, tömegformálási szempontból előnyt jelent,
hogy kétszer görbült felületekkel közbenső támasz nélkül
lefedhetők nagyobb fesztávok.
A szabad formájú épületek tervezése összetett folyamat,
amely különös gondosságot igényel. Az építész és statikus
tervezők – már a koncepcionális tervezéstől történő – szoros
együttműködése nélkülözhetetlen ilyen épületek esetén, és
a végeredmény is ezen múlik. Mindemellett mindkét szakág esetén fontos, hogy bizonyos mértékű rálátással rendelkezzenek a társszakma vonatkozásaira is, hiszen ebben
az esetben a funkció, a szerkezet és a forma erőteljesen
befolyásolják egymást.
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2. AZ ÉPÍTÉSZETI FELADAT
2.1 Funkció meghatározása
A tervezés során egy olyan funkció keresése volt a cél,
melynél igényként merül fel a reprezentatív építészeti formálás. Ebből adódóan a 2024-es budapesti olimpia víziója
ihlette a témaválasztást. A megvalósíthatósági tanulmány
alapján az olimpiai sportágak közül a lovas sportok esetén
merül fel a legnagyobb igény egy új létesítményre. A díjugrató, díjlovagló versenyek egyre népszerűbbek a világban,
ám Kelet-Európában még a mai napig sincs nemzetközi
versenyek lebonyolítására alkalmas pálya. Mindemellett
a lovas sport Magyarországon is nagy hagyománnyal bír,
mely ágazat az utóbbi évtizedekben maradandó szakmai
és minőségi károkat szenvedett. A II. világháborút követően az oktatók, versenyzők és szakértők nem tudtak szakmájukban megmaradni, sokan csak külföldön tudtak érvényesülni. A lovas turizmusnak, lovas sportoknak és a
hagyományőrzésnek azonban jól láthatóan van helyük, fejlődési potenciáljuk, mivel az ágazat rendelkezik azzal a hagyományokra épülő szakmai elhivatottsággal és tudással,
amely által hazánk újra lovas nemzet lehet.
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1. ábra: A lovas központ tervezési programja

2.2 Tervezési program
A lovas központ funkcionális szempontból alapvetően
két célt szolgál. Egyrészt beltéri és szabadtéri sportolási
lehetőséget biztosít, melyben teret kap az elméleti és gyakorlati oktatás hobbi- és versenyszinten, a lovas terápia,
valamint a bérlótartás. Másrészt kikapcsolódási lehetőséget
kínál a nézők számára hazai, nemzetközi, illetve lovas világversenyek, valamint egyéb sport- és kulturális rendezvények által. A meghatározott igények kielégítéséhez az épületegyüttesnek tartalmaznia kell megfelelő befogadóképességgel rendelkező fedeles és fedetlen versenypályákat,
valamint a velük közvetlen összeköttetésben lévő fedeles
és fedetlen bemelegítő pályákat. A nézők kiszolgálásához
szükséges létesíteni fogadó-várakozó és fogyasztóteret.
A bemelegítő pályákhoz közel érdemes kialakítani az iskolaés bértartott lovak tartására szolgáló istállókat és kiegészítő
helyiségeket (1. ábra).

2.3 Tervezési terület
A megvalósíthatósági tanulmány alapján a 2024-es olimpia központja a fővárosban, a XXI. Kerületi Kvassay-zsilip
környezetében alakítandó ki. Az olimpiai falu tehát a Csepelsziget északi részén kap helyet, ezért a tervezett épületegyüttes annak közvetlen közelében, az Észak-Szigetcsúcs
keleti részén helyezkedik el. A terület megfelelő közelségben található a belvároshoz, valamint a város legnagyobb
egybefüggő – mintegy 250 hektáros – zöldterülete lévén
ideális környezetet biztosít a lovas központ számára. (2.
ábra).

2.4 Építészeti koncepció
A tervezés egyik alappillére a szabad formálás. Az épületegyüttes a modern építészet eszközeivel ad teret a lovas hagyománynak. A cél egy reprezentatív komplexum létrehozása, amely él a XXI. századi építészet adta lehetőségekkel,
mindemellett formálásával, alkalmazott tervezési, konstruálási eszközeivel a lovas sportra jellemző dinamizmust, erőt
és mozgást sugallja. A választott terület a szabad formálást
nem gátolja, illeszkedési problémák nem lépnek fel. A tervezés során szempont volt az emblematikus megjelenés,
olyan épületegyüttes létrehozása, amely olimpiai létesítményként is identifikálhat.

2. ábra: Az olimpiai falu és a tervezési terület viszonya

Az építészeti koncepció második tézise az optimumra való
törekedés. A szabad formájú épületek esetén – mivel az építész lehetőségei szinte korlátlanok – gyakran a formai igény
határozza meg a szerkezetet, amely módszer önmagában
nem kifogásolható, csak akkor, ha az elképzelt formához a
többi szempont kedvezőtlen befolyásolása ellenére is ragaszkodik – a tömegformálás tehát könnyen öncélúvá válhat. [1]
A tervezési folyamat során fontos szempont volt a funkció–
forma–szerkezet egymásra gyakorolt hatásának folyamatos
vizsgálata, a három tényező közötti optimum keresése.
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3. ábra:
Távlati kép az épületegyüttesről

A harmadik tézis a versenypályák nézők általi egy pontról
történő megközelítése. Ezzel egy reprezentatív előcsarnok
alakul ki, amely ünnepélyessé teszi a megérkezést, valamint
lendületet, sodrást ad a közlekedésnek. Ez a központi tér
kapcsolatot létesít a pályák között és koherens együttessé
teszi az épülettömegeket.
A lovas központ működéséből adódik a koncepció következő pontja, amely a hétköznapi használat és a versenyszituáció tömegképzésben való megjelenítése. Alapvető döntés
volt, hogy a vendégek, valamint a sportolók által használt
terek térben és megjelenésükben is elkülönüljenek.

2.5 Telepítés
A telepítést két alapvető szempont befolyásolta. Egyrészt
fontos volt, hogy a lovas központ kellő mértékben el legyen szeparálva a külső környezettől, mindazonáltal a vendégek által használt épületek és terek nyissanak a közönség
felé. Másrészt vizsgálandó a használat kettőségéből adódó
különböző rendeltetésű és minőségű épületek megfelelő
térbeli kapcsolata (3. ábra).
Az épületegyüttes fő megközelítése északi irányból történik, míg a kiszolgálás a Weiss Manfréd útról leágazva, a délkeleti irányból. A két versenypálya oly módon fogja közre
az előcsarnokot, hogy az a fő megközelítési pont felé tölcsérszerűen kiszélesedve vonzza be a látogatókat. A pályákhoz közvetlenül csatlakoznak a bemelegítő pályák, amelyek
a koherens formálás érdekében egy dombba süllyesztve
lettek kialakítva. A déli oldalon, a telepítés ívét követve,
valamint azt lezárva kerültek elhelyezésre az istállók és
kiegészítő funkciói.

3. KONKRÉT PROJEKT
– FEDELES LOVARDA
A továbbiakban az épületegyüttes fedeles lovardájának
részletes tervezési folyamata kerül bemutatásra. A versenypálya mérete a FEI által meghatározott értékeknek megfelel,
illetve a többcélú használhatóság érdekében azon túlmutat
(40 x 80 m). Ebből adódóan a 4500 főt befogadó épület
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alaprajzi befoglaló mérete 136x100 m. Az épületben kialakítandó a bírók, a média, valamint a VIP vendégek számára
elkülönített közlekedő, lelátó és fogyasztótér, irodák, valamint gépészeti helyiség. Ezeket a funkciókat célszerű központosítva, egy magban elhelyezni, ügyelve a pályára való
megfelelő rálátásra.

3.1 Formakeresés
A szabad formájú épületek kapcsán az egyik alapvető kérdés a forma megválasztása. A geometria definiálására számtalan módszer létezik, de alapvetően három csoportba sorolhatók: [2]
• szoborszerű formaalkotás: kézzel vagy számítógéppel alkotott, interaktív módon formálható modell;
• geometriai elemekből felépülő modell;
• fizikai folyamatok által meghatározott forma: láncgörbe
kísérlet, szappanhártya-kísérlet.
A fedeles lovarda esetében a formakeresést több szempont
befolyásolta. Egyrészt az építészeti koncepcióban megfogalmazott igény az emblematikus, dinamikus megjelenésre,
másrészt a funkcionális igények. Az említett kiegészítő funkciók (média, bírók, VIP elkülönített terei) egy magban történő elhelyezése által az épület déli oldalán egy jelentős
tömeg – 4 szintes vasbeton épületrész – jelenik meg.
A kiinduló forma tisztán a funkcióból adódott. A nézőtér
nagyobb belmagassági igénye szerint egy körbefutó nyeregfelület volt az első vízió, amely két egymásra merőleges
parabolából jött létre. A nyeregfelület és az oldalfelület
lekerekítése által alakult ki az első épülettömeg. A forma
kritikus pontja a megfelelő lejtés kialakítása, és ahogy a
vízlefolyás-vizsgálat is kimutatta, a forma módosítására volt
szükség. A továbbgondolt forma esetén a geometriai módszert alkalmazva a hyperbolikus paraboloid volt a kiinduló
pont. Ez a forma a magasabb vasbeton épületrész miatt torzítva került alkalmazásra, melynek oldalfallal történő kapcsolata szintén lekerekítéssel jött létre. Ez a tömeg stilizált
nyeregként az építészeti koncepcióban megfogalmazott
igényeknek is megfelelt (4. ábra).
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4. ábra: Vizsgált formák

5. ábra: A nyeregfelület előállítása

3.2 Szoftveres tervezés

Az oldalfelület előállítása szintén a kézi rajzok alapján
felvett vezérgörbék adott alaprajzi útvonalon való végigfuttatásával történt. A vezérgörbéket alkotó pontok helyzete
egy-egy paraméterrel változtatható, ezáltal az egész felület
flexibilis. [3] (6. ábra)

A felületek megadása háromdimenziós rajzolóprogram,
ez esetben a Rhinoceros 3D segítségével történik. Ez az
egyik leggyakrabban alkalmazott tervezőszoftver, amely
NURBS-alapú ábrázolási módot használ. Ennek az eljárásnak a legnagyobb előnye, hogy a NURBS-felületek nemcsak közelítik a görbületet kisméretű lapos görbületekkel, hanem valóban simák, így tulajdonképpen bármilyen
felület megrajzolható. [3] A Rhinoceros-hoz tartozik egy
kiegészítő, a Grasshopper, amelynek segítségével már képes
a parametrikus tervezésre. A modellépítés során ezzel az
eljárással az adatokat, geometriát nem kell fixen definiálni,
azokhoz egy változtatható paraméter rendelhető. A parancsokból összefüggő kapcsolati hálózat, azokból pedig egy
rendszer készíthető. Így elérhető, hogy egyetlen paramétert megváltoztatva a teljes modell változik minden komponensével együtt. [4] Ez a koncepcionális tervezés során
rendkívül előnyös lehet, ugyanis a modell könnyedén tud
alkalmazkodni a felmerülő igényekhez. A rendszer felállítása azonban időigényesebb, mint a normál 3D modellezés,
így átgondolandó, hogy a tervezés mely fázisában érdemes
elkészíteni.
A fedeles lovarda első formaváltozatai a Rhinoceros
szoftver általános kezelőfelületén jöttek létre. A funkcionális igények, valamint az építészeti koncepció pontosítását
követően készült el a jelenlegi forma, már paraméteres
tervezési módszerrel. A kézi vázlatok alapján először a
nyeregfelület készült el. A hosszmetszet alakjának megfelelő
cosinus hiperbolikus függvényen „sweep1” paranccsal végigfuttatható a keresztmetszet alakjának megfelelő függvény. Az így előállított nyeregfelületet az alaprajzi görbével
elmetszve megkapható a lefedő héj (5. ábra).

3.3 Hálógenerálás
A modell előállítása után a hálógenerálás következik.
Az optimális hálózat kialakítása során több szempont
mérlegelendő: [3, 5]
• az elemek egymáshoz képesti merevsége és iránya határozza meg a teher útját, valamint jelentősen befolyásolja a szerkezet viselkedését;
• gazdaságosság: lehetőleg minél kevesebb csomópont és
rúd alkalmazása;
• kivitelezhetőség: a rudak által bezárt szög ne legyen túl
kicsi, megközelítőleg azonos szögek alkalmazása ajánlatos;
• burkolati anyag fajtájának megfelelő fesztávok kialakítása;
• harmonikus, esztétikus elrendezés.
A lovarda esetében alapvetően háromszög hálózat került
kialakításra főként esztétikai és gazdaságossági szempontokból, ugyanis a kétszeresen görbült felület megfelelő méretű négyszöghálózat alkalmazása esetén görbült felületű
burkolatot eredményezne. A felületre kétféle háromirányú
hálózat született (7. ábra). A Grasshopper segítségével különböző vizsgálatok végezhetők el a hálózatot illetően: kimutatható a rudak eloszlása adott hossztartományokban,
a csomópontok száma, valamint vizsgálhatók a minimális
és maximális rúdhosszak. Ezek alapján a második hálózat

6. ábra: Oldalfelületi főgörbe parancsdoboza Grasshopper-ben [3]
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7. ábra: Vizsgált háromirányú hálózatok [3]

9. ábra: Kupola hálózatának kialakítási változatai [6]

8. ábra:
Oldalfal hálózatának
létrehozása

4. SZERKEZETI KONCEPCIÓ
A térlefedő szerkezet egyrétegű háromszög hálózatú acél
rácsfelület. Az épület funkciójából adódóan nem rendelkezhet belső
megtámasztásokkal,
Acélszerkezetek
2010/2. számviszont formája miatt nem
képes
tisztán
membrán
erőjátékú viselkedésre. A szerkezeti
Acélszerkezetek 2010/2. szám
kialakításra két koncepció született. Az első változat egy
hierarchikus szerkezeti rendszert alkot: egy a küzdőteret
lefedő rácsfelületből, valamint egy főtartós rendszerből,
amely biztosítja a szerkezeti forma alakját, valamint viseli
a rácsfelület reakcióerőit. A két rendszer között egy peremgerenda biztosítja az erők továbbítását (11. ábra). A máso10. ábra: Nyeregfelület hálózatának kialakítása
dik változat hasonló hierarchiával rendelkezik, azonban a
Acélszerkezetek 2010/2. szám
főtartós rendszerhez az oldalfal és a nyeregfelület rácsozata
kedvezőbb, ugyanis jelentősen kevesebb számú rudat és ke- által alkotott, összefüggő hálózat csatlakozik.
vesebb számú különböző méretű rudat tartalmaz. Továbbá
befolyásoló tényező volt esztétikusabb megjelenése, valamint a változatosabb homlokzatképzés (üveg és tömör
felületek váltakozása, ritmusa) kialakításának lehetősége.
A hálógenerálási módszer a lovarda esetében két részre
bontható: az oldalfal valamint a nyeregfelület rácsozatára.
Az alaprajzi görbét meghatározott számú egyenlő részre
osztva megkaphatók a háromirányú grid „függőleges”, a vezérgörbékkel párhuzamos rúdjai, amelyeket tovább osztva
egyenlő számú részre, meghatározható az átlós rudak iránya is (8. ábra).
A nyeregfelület hálózatkialakítási módszere a kupoláknál
gyakran alkalmazott felvetítéses eljárás. Az alaprajzi hálózat
lehet:
• egyenlő oldalú háromszögekből álló
• derékszögű háromszögekből álló
• illetve lamellás rácsozat, felülvilágító alkalmazásával. (9.
ábra) [6]
A nyeregfelület, követve az oldalfal rácsozati kialakítását,
lamellás hálózatot kapott. Az oldalfal rácsozata által a nyeregfelület körvonalán a rácsrudak kiinduló pontjai adottak.
Az egyeneseket a felület „középpontjába” futtatva, és azokat egyenlő részekre osztva megkaphatók a felület körvonalával koncentrikus görbék. A görbék és az egyenesek
metszéspontjai adják a rácsrudak csomópontjait. A felület
kiterjedése miatt az oldalfal osztáspontjainak számát (160
darab) kétszer kell megfelezni, hogy a belső rudak is ideális
méretűek maradjanak. A koncentrikus görbéket így három
csoportra bontva alakítható ki a lamellás rácsozat, amely
csoportok között egy-egy összekötő gyűrű található, amely
közvetíti a terheket (10. ábra).
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11. ábra: Hierarchikus szerkezeti koncepció [3]

Cél volt egy olyan koncepció megalkotása, amely mind
szerkezeti, mind pedig építészeti szempontból is optimális. Ebből adódóan a főtartós rendszerre több változat is
született. Alapvetően két irány alakult ki: egy letisztultabb
és egy organikusabb forma (12. ábra). Esztétikai szempontokból az utóbbi került alkalmazásra, azonban figyelembe
kellett venni a szerkezeti befolyásoló tényezőket is. Fennáll
ugyanis annak a veszélye, hogy a lefedő nyeregfelületről lehajlás következtében káros mértékű nyomtatékok és húzóerők közvetítődnének a főtartókra, aminek következtében
káros mértékű deformációk jöhetnek létre. Ennek megakadályozása érdekében javasolt minél több ponton és több
irányból csatlakozni a főtartókkal a lefedő hálózathoz valamint minél távolabb helyezni a főtartót a nyeregfelület és
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12. ábra:
Főtartó változatok

13. ábra:
Végleges főtartó
és hálózat kialakítás

az oldalfal csatlakozási vonalához, ezzel növelve az erőkart.
Így a szerkezeti forma biztosítása érdekében a két főtartó
változat szerkezeti rendszerét ötvöztük. Ennek végeredményeként jött létre a 13. ábrán látható főtartós rendszer,
amely egymáshoz és a hálózathoz szervesen kapcsolódva
körbefut a csarnokban.

Az alkalmazott integrált számítógépes környezet lehetővé
tette a szerkezeti modell 3D nyomtatását is. A Grasshopperben, valamint a Rhinoceros-ban a felmerült igényeknek
megfelelően tovább alakított, majd véglegesített koncepcionális modellt .stl formátumban exportálva tettük nyomtatásra alkalmassá (14. ábra).

5. KONCEPCIONÁLIS MÉRETEZÉS
5.1 A globális szerkezeti modell
A szerkezeti geometria dxf formátumban került importálásra a ConSteel acélszerkezeti tervező szoftverbe [7].
A modellt a ConSteel grafikus felületén az 15. ábra mutatja. Az építészeti koncepció szerint a szerkezet összes rúdja
melegen hengerelt CHS szelvényből készül. A szerkezetben a héjalással közvetlenül érintkező rudak egyenesek,
az oszlopelemek rúdjai ívben hajlítottak. A koncepcionális modellben az utóbbi elemek is egyenes szegmensekből
épülnek fel. A modell nem tartalmazza a vasbeton alépítmény elemeit, azoknak a hatását merev megtámasztások
helyettesítik. A koncepcionális modell kezdetben azonos
méretű CHS szelvényekből épült fel. A koncepcionális méretezés lépései a modellhelyesség tesztelését követően a
következők voltak:
• a modell megfelelő erőjátékának biztosítása,
• keresztmetszetek méretezése,
• globális stabilitásvizsgálat.

14. ábra: 3D nyomtatással készült szerkezeti modell

A következő pontokban a fenti lépések fontosabb eredményei következnek.

15. ábra:
A szerkezet globális
rúdszerkezeti modellje:
(i) teljes modell;
(ii) tartóoszlopok; [7]
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5.2 A modell megfelelő erőjátékának biztosítása
A koncepcionális tervezést az egyszerűség kedvéért, illetve
a szélcsatorna-vizsgálat hiányában, az állandó terhekre (önsúly + burkolat: 0,3 kN/m2) és a magyarországi féloldalas
hóteherre (1,0 kN/m2) végeztük el. A tesztmodell analízise
is kimutatta, ami elméleti úton is előrevetíthető volt, hogy a
szerkezet közelítőleg a hossztengely irányában húzott rúdláncként, a kereszttengely irányában pedig nyomott ívként
működik (16. ábra).
Az épület belsőépítészeti kialakítása nem tette lehetővé a
rúdhálózat olyan kialakítását, amely követi az erőjátékot, a
belső oszlopok, ívek és a külső centrális síkú rudak alkotta „keretek” nem tudnak elég merevek lenni sem ahhoz,
hogy hosszirányban kifeszítsék a felületet, sem ahhoz, hogy
keresztirányban biztosítsák a nyomott ívszerű viselkedést.
Ezt jól mutatja a 17. ábra, ahol a nem vettük figyelembe
a vasbeton alépítmény megtámasztó hatását. Az erőtani
tervezés kulcskérdésévé vált a vasbeton alépítmény megtámasztó hatásának figyelembevétele. A 18. ábra ugyanannak
a modellnek a deformációját mutatja, de a vasbeton alépítmény megtámasztó hatásának figyelembevételével.

17. ábra: A szerkezet globális deformációja a vasbeton alépítmény
megtámasztó hatása nélkül[7]

5.3 Rúdkeresztmetszetek méretezése
A teljes modell a kezdeti igénybevételek alapján tíz rúdelemcsoportra lett felosztva, ahol minden csoporthoz azonos átmérőjű és falvastagságú CHS szelvény lett rendelve.
A szelvények méretei a CHS139.7x4-től a CHS508x20-es
méretig terjednek. A legerősebb szelvényekre az oldalfalak
függőleges síkban fekvő rúdjainál, illetve a belső oszlopok
rúdjainál volt szükség, míg a legkisebb szelvényekre a belső
gyűrűzónákban.
A tényleges szelvények kiválasztása a ConSteel program
automatikus keresztmetszet-méretező moduljával történt.
Az MSZ EN 1993-1-1 szabvány [8] szerinti keresztmetszeti
ellenállások kihasználtságát az 19. ábra mutatja. A legnagyobb kihasználtságok is a megengedett 100% alatt maradtak.
Megállapítottuk, hogy a keresztmetszeti méretek szempontjából a szerkezeti koncepció működőképes, a 128 kg/m2
fajlagos szerkezetiacél-felhasználás a részletes tervezés során tovább csökkenthető.

18. ábra: A szerkezet globális deformációja a vasbeton alépítmény
megtámasztó hatásának figyelembevételével [7]

19. ábra: A tíz szelvénycsoportba osztott szerkezet keresztmetszeti
ellenállásainak kihasználtsága az MSz EN 1993-1-1
szabvány szerint [7]

16. ábra:
A szerkezet globális
erőjátéka
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5.4 A globális stabilitásvizsgálat
A szerkezet keresztmetszeteinek szilárdsági megfelelősége
szükséges, de nem elégséges feltétele a szerkezet méretezéselméleti megfelelőségének. A nyomott–hajlított héjszerű
szerkezetek kritikus határállapota lehet a globális stabilitásvesztés. A globális stabilitásvizsgálat a rugalmas stabilitásvesztési módok meghatározásával kezdődik. A 20. ábra
a szerkezet jellemző rugalmas globális kihajlási módjait és
a megfelelő kritikus teherszorzókat mutatja. A stabilitásvesztési módok és a kritikus teherszorzók elemzéséből az
alábbi következtetések voltak levonhatóak:
• az első kritikus teherszorzó értéke (αcr=1.61) túl alacsony;
• a kihajlási alakok a két koncentrikus gyűrű mentén hullámzást mutatnak.
A fenti megállapítások a szerkezet módosításához vezettek:
az első kritikus teherszorzó növelhető, amennyiben a
gyűrűk mentén térbeli rácsos merevítőbordát viszünk végig, amely gátolja a gyűrűk mentén bekövetkező hullámos
kihajlást. A gyűrűs merevítőket célszerűen háromövű rácsos
tartó formájában lehet kialakítani. A koncepcionális modell
szintjén a háromövű rácsos tartókat nagy inerciájú tömör
gerendával helyettesítettük. Az így módosított modellen
megismételtük a globális rugalmas stabilitási analízist. A 21.
ábra az első kihajlási alakot mutatja. Az eredmény alapján
kimondhattuk, hogy a merevebb gyűrűk alkalmazása (i) az

első kritikus teherszorzót elfogadható szintre (αcrr=2,19)
emelte, és (ii) az effektív kihajlási hossz a két gyűrű közötti
távolságra korlátozódott (L0 =~ 11,0 m).
A globális stabilitásvizsgálat végrehajtásához az EN 1993-1-1
szabvány [8] nyomott rúdra vonatkozó globális helyettesítő
imperfekciós módszerét alkalmaztuk. Ennek értelmében a
kezdeti tökéletes szerkezeti geometriára ráhelyeztük az első
kihajlási alakot (21. ábra) a biztonság javára meghatározott
kezdeti amplitúdóval (L0/150 =~ 73 mm), majd elvégeztük
a keresztmetszeti ellenállások ellenőrzését másodrendű
analízissel meghatározott igénybevételek alapján [9,10].
Az imperfekt szerkezeten elvégzett keresztmetszeti ellenőrzés egyenértékű a részletes globális stabilitásvizsgálattal.
Az eredményt (22. ábra) összevetve a perfekt szerkezetre
vonatkozó keresztmetszeti ellenállás vizsgálattal (19. ábra)
kimondhattuk, hogy a kihasználtságok ugyan jelentősen
megnőttek, de nem lépték túl a megengedett 100%-ot (az
1,4%-os túllépés koncepcionális tervezés szintjén elhanyagolható).
A szerkezet dinamikai viselkedését jól jellemzik az önrezgésszámok. A 23. ábra az első és a negyedik önrezgésmódot és önrezgés számot mutatja. A legalacsonyabb önrezgésszám 0,848, amely érték elég magas ahhoz, hogy a
feltételezhető ismétlődő széllökések ne gerjesszék a szerkezetet [11]. A koncepcionális tervezés ezen megállapítása
nem jelenti azt, hogy a részletes analízis és tervezés során a
pontosabb dinamikai számításokat nem kell elvégezni.

20. ábra:
A szerkezet globális
stabilitásvesztési módjai

21. ábra: A módosított szerkezet (merevebb gyűrűk) első globális
stabilitásvesztési módja (αcr=2.19)

22. ábra: A globális stabilitásvizsgálat jellemző eredményei
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23. ábra: A szerkezet globális sajátrezgés módjai

6. KÖVETKEZTETÉSEK
A szabad formájú épületek tervezésekor nagyon sok
szempontot kell párhuzamosan szem előtt tartani. Fontos
az építészeti és szerkezeti koncepció összhangja, azonban
az optimális megoldás megtalálása korántsem egyszerű feladat, hiszen minden igényt nem lehet tökéletesen kielégíteni, így valamelyik szempont kevésbé fog érvényesülni.
A tervezett létesítmény esetében az építészeti koncepció
jelentős hatást gyakorolt a formai és szerkezeti kialakításra,
melynek következményeként a lefedő héj tekintetében adódott némi nehézség. Ennek megoldásaként merevítőgyűrűk

kerültek alkalmazásra. Kedvezőbb erőjáték – húzott rúdlánc
és nyomott ívszerű viselkedés – biztosítására csak a forma
további módosítása adhat lehetőséget, azaz feltehetően az
ívmagasság növelése (24–25. ábra).
Szabad formájú épületek esetén nagy segítséget nyújthat
a tervezés során a parametrikus modell. Azonban fontos
mérlegelni, mely körülmények között érdemes elkészíteni,
mivel igen időigényes. A projektben rendkívül hasznosnak
bizonyult, ugyanis a tervezés előrehaladott fázisában is
lehetőség adódott például a főtartók magasságainak, görbületeinek korrigálására a többi szempont figyelembevételével.

24. ábra: Megérkezés a lovas központba – látványterv

25. ábra:
A fedett lovarda belső
látványterve
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Sikertörténet
KOMPAKT, GYORS ÉS RENDKÍVÜL DINAMIKUS
A Kuhn cég bízik az új CLOOS QIROX QRH-280-6
hegesztőrobotban is
HAIGER/SAVERNE – A Kuhn S. A. cég több mint 30 éve
bízik a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH automatizált hegesztéstechnikájában. A mezőgazdasági gépspecialista tavaly a franciaországi saverne-i központjában a CLOOS által gyártott QIROX QRH-280 hegesztőrobotot helyezett üzembe. Ennek a beruházásnak
köszönhetően a Kuhn cég 15%-kal csökkentette a
mezőgazdasági gépek kisebb alkatrészeinek hegesztési
ciklusidejét.
A Kuhn-csoport a mezőgazdasági gépek minden igényt
kielégítő, széles körű választékát kínálja. Legyen szó akár
gazdáról vagy vállalkozóról, a Kuhn cég a megfelelő berendezést kínálja minden felhasználó számára: 2–12 barázdás
ekéket, többféle gépet a talaj előkészítéséhez, valamint
arató-, vető- és kaszálógépek széles választékát.

A minőség mindenekfelett

1. kép: Az új hegesztőcellának köszönhetően Kuhn
a mezőgazdasági gépek kisebb alkatrészeinek
hegesztési ciklusát 15%-kal tudta csökkenteni

A minőség a tradicionális cég elsődleges szempontja.
„Annak érdekében, hogy kiváló termékeket készíthessünk,
megbízható és könnyen kezelhető gépekre van szükségünk”
állítja Jacky Kirch, a Kuhn gyártástervezés-vezetője, aki az
új termékek iparosításáért felelős. „Ezért működünk együtt
sikeresen több, mint 30 éve a CLOOS-szal a hegesztéstechnológia fejlesztésében, és ez alatt az idő alatt egy erős,
bizalom alapú partneri kapcsolatot építettünk ki.” Összességében, a cég 19 működő CLOOS hegesztőrendszerrel rendelkezik. A robotok a Kuhn-féle High-Tech mezőgazdasági
gépek alkatrészeit hegesztik.

Az új hegesztőrobot gyors és rendkívül dinamikus
„Örülünk, hogy a CLOOS tájékoztat az új fejlesztések korai stádiumában, és így folyamatosan együttműködünk”
mondja Jacky Kirch. A Kuhn az első vásárlók között van,
akik az új QIROX QRH-280-6 hegesztőrobotot alkalmazzák
termelésükben. Az új robot a CLOOS kompaktcella szíveként 2015 nyara óta a Kuhn mezőgazdasági gépek különböző apró alkatrészeit hegeszti. A QIROX QRH-280-6 robotot
kifejezetten 6 kg-ig történő terhelésre tervezték, így ideálisan illeszkedik a CLOOS kompaktcella megoldásához.
Az új hegesztőrobot felhívja magára a figyelmet kompakt
felépítésével, ami egyrészt kisebb termelési területet vesz
igénybe, másrészt garantálja a kiváló hozzáférhetőséget az
alkatrészekhez. A kar üreges kialakításának köszönhetően a
kábelköteg belül halad, így tökéletesen védett. A robot különösen gyors és dinamikus, mind a nagy sebességet, mind
pedig a nagy pontosságú pozicionálást (0,05 mm visszaállási pontosság) könnyű súlyának és kis emelőkarjainak köszönhetően éri el.
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2. kép: A QIROX QRH-280 kompakt hegesztőrobot különösen
gyors és dinamikus

A 2-állomásos, palettacserélős kivitel
felgyorsítja a gyártási folyamatot
Mindezen túl a hegesztőcella egy 2 állomásos munkadarab-pozicionálóval van ellátva, amely a munkadarabokat
mindig az optimális hegesztési pozícióba hozza. A munkaállomások cseréje vertikális forgómozgás által történik; minden állomás rendelkezik egy csapággyal ellátott, vízszintes
forgástengellyel rendelkező ellenoldali tartóval. A pozicionálók rugalmasan alkalmazkodnak a számos különböző
alkatrészhez – ez a rendszer összesen 25 féle alkatrészt
hegeszt. Ezen felül a 2-állomásos, palettacserélős tervezés
lehetővé teszi, hogy a rendszer felváltva legyen kiszolgálva.
A kezelő az egyik állomáson el tudja távolítani a meghe-
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3. kép: A 2 állomásos pozícionáló a munkadarabokat az optimális
hegesztési pozícióba hozza

4. kép: A QIROX QRH-280 többek között kaszálógépekbe hegeszt
lemezeket

gesztett alkatrészeket, míg a másik állomáson elhelyezi az
új munkadarabot, miközben a hegesztési folyamat a másik
munkaállomáson zajlik. Ennek eredményeképpen hatalmas
időmegtakarítás jellemzi az egész folyamatot.

Az automatizálás megtérül

A Vari Weld eljárás
optimális hegesztési eredményt biztosít
A robot a CLOOS Vari Weld MIG/MAG impulzus eljárással hegeszti meg a munkadarabot. Ez egy teljesen stabil,
rendkívül kevés fröcsköléssel járó pulzáló ívet hoz létre.
A viszonylag alacsony hőmérsékletnek köszönhetően az
alapanyag metallurgiailag érintetlen, valamint a felület korrózióvédelme is megtartható. Ez az eljárás ideális a kisebb,
vékony alkatrészek számára, melyek később a mezőgazdasági gépekbe építenek be.

„Az új CLOOS QIROX hegesztőrobotba történő befektetésnek köszönhetően képesek vagyunk a termelési volumen
növelésére és a ciklusidők 15%-os csökkentésére,” állítja
Jacky Kirch. Ugyanakkor a cégnek sikerült tovább növelnie
a termékek minőségét, amellyel megfelel az ügyfelek szigorú elvárásainak. A CLOOS automatizált hegesztési megoldásaival való pozitív tapasztalatára alapozva a Kuhn cég
további befektetést tervez ezen a területen. „Célunk, hogy
a jövőben az összes alkatrészt automata rendszerekkel hegesszük,” mondja Jacky Kirch. „Csak így tudjuk hosszú távon a versenyképességünket biztosítani.”
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BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
Dr. Joó Attila László egyetemi docens
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
Nagy Zsolt vezető tervező
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

A SÁRVÁRI RÁBA-HÍD ÁTTERVEZÉSE
AZ EUROCODE SZERINT
THE REDESIGN OF THE RÁBA BRIDGE IN SÁRVÁR
BASED ON THE EUROCODE STANDARDS
Az alábbi cikk Opoldusz Máté MAGÉSZ Acélszerkezeti
Diplomadíj pályázatán oklevél elismerésben részesített BSc diplomamunkája alapján készült, melyet a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hidak és Szerkezetek Tanszéken védett meg.
Magyarországon a jelenleg használatban lévő közúti és vasúti hidak döntő többségét a régi magyar
szabvány alapján méretezték és építették meg. A régi
szabványról való áttérés az Eurocode használatára
komoly kihívást jelent a tervezők részére, mivel a konvencionális számítási eljárásokat teljesen át kell gondolni. Azonban ma már elengedhetetlen az új szabványsorozat használata, hiszen immáron kötelező érvényű ennek az alkalmazása. A régi szabvány alapján
készült hidak felülvizsgálata az Eurocode szerint az
eljárások közötti fontos különbségekre világíthat rá
és tanulságos lehet a gyakorló mérnökök számára is.
Egyebek mellett emiatt választottam a BSc diplomamunkám témájául a Sárvári „II. Nádasdy Ferenc”
Rába-híd Eurocode szerinti áttervezését.

The following article is based on the Bachelor thesis
of Máté Opoldusz, which was recognized by the “Steel
Structure Bachelor Thesis Diploma” by MAGÉSZ. His
thesis was defended at the Budapest University of
Technology and Economics, Structural Engineering
Department.
In Hungary, the vast majority of road and railway
bridges in use were designed and built based on the
old Hungarian standards. The transition from the
old standard to the use of Eurocode is challenging for
designers because they have to reconsider the well-established methods of calculation entirely. However, it
is essential since Eurocode is already the mandatory
standard in Hungary. Reviewing and redesigning
those bridges that were designed based on the old
standards might illuminate important differences between the procedures and might be enlightening for
practicing engineers as well. For this reason I chose
the redesign of the „II. Nádasdy Ferenc” Rába bridge
in Sárvár according to the Eurocode standard.

BEVEZETÉS

szűk belvárosi utakon, számos jelzőlámpás csomóponton
áthaladva, előnytelen geometriával keresztezte a várost. Ez
nemcsak az átutazók, hanem a helyi lakosok számára is
kedvezőtlen helyzet volt a jelentős zajterhelés, illetve légszennyezés miatt.
A fent említett okok következtében határoztak egy elkerülő út létesítéséről.

A híd a Vas megyei Sárváron épült, a 84. főút Sárvár belterületét északkeletről elkerülő szakaszának a 62+711 km
szelvényben, ahol 90°-ban keresztezi a Rába folyót. A 84.
számú főút eredetileg Sárvár–Hegyközség területét elhagyva a Rába folyót keresztezve érte el Sárvár belterületét, ahol

1. ábra: A megépült híd [2]
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A híd tervezésekor számos környezeti tényezőt figyelembe kellett venni. Az egyik ilyen tényező a Rába (Magyarország harmadik leghosszabb folyója) által szállított nagy
mennyiségű uszadék. A másik szempont a meglévő Szombathely–Celldömölk vasútvonal és a tervezett elkerülő út által bezárt ~30°-os szög miatt felmerülő nehézségek. További faktor volt, hogy a beruházók kiemelt esztétikai igényeket fogalmaztak meg a híd tervezőivel szemben.
Az előző szempontok alapján a híd végső geometriáját
úgy alakították, ki, hogy a folyómedret egy nagyobb nyílással hidalták át, melyhez egy-egy kisebb nyílás csatlakozik
kétoldalt, ezáltal a mederpillérek kikerültek az uszadékmozgás fővonalából.
A híd pályaszélessége 11,0 m két oldalt 0,565 m széles
kiemelt szegéllyel. Az út magassági vonalvezetése miatt a hídpálya állandó 1,35%-os emelkedőben van. Keresztirányban
tetőszelvényű, 2,5%-os kereszteséssel.
A tervezésnél figyelembe kellett venni a mértékadó árvízszintet, amely 154,04 mBf. Ehhez képest a szerkezet alsó
éle a délkeleti hídfőnél 157,10 mBf, tehát a minimális szabad magasság a MÁSZ fölött 3,06 m.
A híd szerkezeti rendszere egyedi, hazánkban ezelőtt még
nem alkalmazták. A felszerkezet megtámasztását, a hídfőket
és a folyó felé bedöntött pilléreket a merevítőtartó magasságában és a rézsűsík alatt vasbeton gerendák kötik össze,
így egységes alépítményt képezve merev megfogást adnak
az acélívnek.

2. ábra: Helyszínrajz

A merevítőtartó folytatólagos többtámaszú acéltartó,
melynek fesztávolsága a Sümeg felőli hídfőtől haladva
21,0 + 78,0 m + 27,0 m, a merevítőtartó teljes hossza

3. ábra: A megépült híddal megegyező variáns vázlattervei
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4. ábra:
A megépült híddal
megegyező variáns
keresztmetszete

127,40 m. A tartó a középső nyílásban pászmákból kialakított függesztőkábelekkel van a két 10°-os szögben a hídtengely felé megdöntött acélívre felkötve. A merevítőtartó egy
négyfőtartós nyitott szerkezet, ami ortotrop acél pályalemezzel alakítottak ki.
Mivel a felszerkezet keresztirányú kiterjedése mérsékelt,
ezért fix, illetve egy irányban mozgó sarukkal támasztották
alá. A fix sarut a Sopron felőli hídpillérnél helyezték el.
Az ív teljes fesztávolsága 91,01 m, ezzel a hazai legnagyobb fesztávolságú ívhidak egyike. Különlegessége, hogy
az acélív azonos keresztmetszetű vasbeton ívben folytatódik.
Ezáltal a híd mederpillérei ívesen vezetik le a terheket a
cölöpösszefogó lemezig. Az acélív-tartó a vasbeton pillérekbe sarokmereven befogott kialakítással készült.
A zárt szekrény keresztmetszetű ív gerincmagassága változó, a geometriája két excentrikus körrel definiált, ahol a
külső körív sugara 58,20 m, a belső körív sugara 54,60 m,
továbbá a két kör középpontjának a távolsága 2,60 m.
A szekrénytartó szélessége azonban állandó, végig 800 mm.
A kellő ívstabilitás biztosítása érdekében a két ívet 4 keresztkötés fogja össze, melyek szintén zárt szekrény kialakításúak. A magas járművekkel történő ütközésből keletkező
roncsolások elkerülése végett a minimális szabad magasság
a keresztkötések alatt 6,23 m.
A híd építése akkor még különlegesnek számító eljárással
történt. A már megépült csatlakozó töltésen teljes hosszában összeszerelték a merevítőtartót, mialatt megépítették
a hídfőket és a hídpilléreket. Ezt követően felállították az
ívtartókat, és segédjármok alkalmazásával betolták a már
összeszerelt merevítőtartót.
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KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁS,
ALTERNATÍV VARIÁNS
A megépült híd rendeltetésének, szerkezeti kialakításának
és statikai rendszerének tanulmányozását követően a diplomamunka részeként kerestem egy alternatív variánst a
jelenlegi szerkezethez, hogy a közelítő számítást követően
összevethessem a két változatot. Az adott nyílásközre elképzelhető szerkezeti típusokból az egyíves híd tűnt a legmegfelelőbbnek, ezért ennek a közelítő kidolgozása mellett
döntöttem.
A közelítő statikai számítás során kizárólag síkbeli modelleket alkalmaztam, illetve visszanyúltam néhány leegyszerűsített képlethez is az ív igénybevételeinek meghatározása során. A közelítő számítás részeként elvégeztem
az ívek, illetve a pályaszerkezet szilárdsági és stabilitási
ellenőrzését, továbbá az alapozást is megvizsgáltam.
Noha nem tűnik nagy változtatásnak, hogy az alternatív
variánsban a két ív helyett egy ív fut a híd tengelyében azonos geometriával, mégis számos következménye volt ennek
az átalakításnak. Az által, hogy a híd a középső nyílásban
csak középen van felfüggesztve, jelentős mértékű csavaróhatást válthat ki a féloldalas forgalmi terhelés. Emiatt már
nem alkalmazható az eredeti variánsban látható nyitott keresztmetszetű merevítőtartó, hanem kívánatos egy szekrény
keresztmetszetű szerkezet használata a nagyobb csavarómerevsége miatt. Ebben az esetben azonban szükséges a
keresztmetszeti magasság megnövelése is, hogy biztosítható
legyen a szerkezet vizsgálhatósága.
További különbség a két szerkezet között, hogy míg az
eredeti esetben pászmából kialakított függesztőkábeleket
alkalmazunk, addig az alternatív esetben szereléstechnológiai okokból nem lehetséges ennek a használata, mivel nem
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5. ábra:
Az alternatív egyíves variáns
keresztmetszete

biztosítható a kábelek megfeszítése a szekrényen belül. Így
az egyíves hídnál függesztőrudakat kellene beépíteni.
Az építéstechnológiában is adódik némi különbség a két
változat között, mivel az alternatív variánsnál csak a merevítőtartó betolását követően lehet csak elkezdeni az acélív
építését, ezzel megnövelve az építési időt.
A legfontosabb különbég a két szerkezet között az össztömegük, ugyanis a fentiekben említett okok következtében
az alternatív egyíves variáns 419 tonnával több acél, illetve
37 tonnával több vasbeton felhasználását igényli.
Mivel az egyíves variáns gazdaságtalanabb megoldás,
mind a megnövekedett építőanyag-felhasználás, mind a
hosszabb építési idő miatt, a megépült híddal megegyező
kétíves változat részletes megtervezése mellett döntöttem.

RÉSZLETES SZÁMÍTÁS
A kidolgozandó változat kiválasztását követően megkezdhettem az eredetivel megegyező híd részletes statikai számítását, ehhez első körben építettem egy 3D-s numerikus
gerendahéjmodellt, melynek segítségével szabatosan elvégezhetőek voltak a szükséges ellenőrzések.
A modellben a pályaszerkezetet héjjal, illetve bordákkal
modelleztem. A pályalemez keresztesését elhanyagoltam,
mert nincs nagy jelentősége, viszont igencsak megbonyolítaná a modellépítést. Az íveket a közelítő számításban alkalmazott modellhez hasonlóan rúddal modelleztem, azonban
a mederpilléreket már héjjal értelmeztem.

6. ábra:
Numerikus modell
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A pályaszerkezet a végein a két szélső hossztartónál van
megtámasztva, illetve a közbenső mederpillérekre van feltámasztva, melyek közül a Sopron felőli támasz a hosszirányú
elmozdulásokat is gátolja.
A híd terheit az MSZ-EN 1991-2 előírásai alapján építettem
be a numerikus modellbe.
A szeizmikus hatások modellezését válaszspektrum-analízissel végeztem el, melynek a bemenő paramétereit az
MSZ-EN 1998-1 szerint vettem fel.

A felfüggesztések kapcsolatainak precíz vizsgálatához héjmodelleket hoztam létre, a Freyssinet erre vonatkozó katalógusának adatai alapján felvéve a geometriát.

7. ábra: A híd második rezgésalakja

A modell futtatásait elsőrendű lineáris analízissel végeztem, ahol érvényes a szuperpozícó elve. Ezáltal az egyes
teheresetekből származó igénybevételeket a program megfelelő módon kombinálta. A másodrendű hatások nem befolyásolják jelentősen az eredményeket. Az acélszerkezeti
részek szilárdsági ellenőrzését a von Mises-féle összehasonlító feszültségek alapján végeztem el.

10. ábra: Az ívben történő kábelrögzítés ellenőrzése héjmodellel

Az ellenőrzések során az ív hiánytalanul kielégítette a
követelményeket, azonban a pályaszerkezetnél szükség volt
a hossztartók alsó öveinek megnövelésére, feltehetőleg a
régi szabványhoz képest jelentős koncentrált forgalmi terhek miatt.

BIM MODELL
8. ábra: A pályaszerkezet feszültségei

Az ívek stabilitási ellenőrzését több módszerrel is elvégeztem, elsőként az ívek geometriája alapján meghatározott
csökkentő tényezőkkel, majd a numerikus modell stabilitási moduljának segítségével állapítottam meg a teherbírást
csökkentő tényezőt.

9. ábra: A ívek első kihajlási alakja
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A BIM (Building Information Modeling) alapú tervezés
ma már megkerülhetetlen előnyökkel jár az építőipari tervezés során, így már a diplomatervezés elején világos volt,
hogy ennek segítségével fogom elkészíteni a híd kiviteli terveit. A híd modellezéséhez a Tekla Structures konstrukciós
szoftvert használtam, mely acélszerkezetek esetén a vezető
BIM szoftver az építőiparban. Egy ilyen bonyolult geometriájú híd 3D-s modellezése igen nagy kihívást jelentett,
ezért már a statikai számítások megkezdésével egyidejűleg
megkezdtem a Tekla-modell felépítését is.

11. ábra: Tekla-modell
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12. ábra: A híd általános tervének felül- és oldalnézete

13. ábra:
A híd általános tervének
keresztmetszete
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A modellben az acélszerkezeti elemeket teljes részletességgel dolgoztam ki, melynek köszönhetően a modellből
minimális időbefektetéssel kinyerhetőek a teljes acélszerkezet gyártmány-, illetve elemtervei is. A vasbeton alépítményeket a teljesség igénye nélkül szintén beépítettem a
modellbe. A modellben értelmeztem az az acélszerkezet
egyes gyártmányelemeit, külön az ívekben és a pályaszerkezetben.
A 3D-s modell alapján elkészítettem a híd általános tervét,
illetve az ív és a pályaszerkezet egy-egy gyártási egységének
tervdokumentációját.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Záró gondolatként elmondható, hogy a diplomatervezés
során azt tapasztaltam, hogy az eredeti híd az új szabványkörnyezetben is megállja helyét, csupán minimális változtatásokra volt szükség, hogy alkalmas legyen az Eurocode
követelményeinek kielégítésére.
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Áttérés 2016. július 19-től
2014/68/EU direktívára
A 2014/68/EU direktíva (PED-2014) 2016. július 19-től
lép életbe, így azokra a nyomástartó berendezésekre
és rendszerekre, melyek forgalomba hozatalára 2016.
július 19-én, vagy később kerül sor, már a PED-2014
követelményei érvényesek.
A TÜV SÜD Csoport örömmel értesíti Partnereit, hogy
a TÜV SÜD IS, mint 0036 számon bejegyzett Notiﬁed
Body (NoBo) megszerezte a jogosultságot a PED-2014,
valamennyi modulja szerinti megfelelőség tanúsításra, így
felkészült a PED-2014 szerinti új tanúsítványok kiállítására,
illetve a meglévő érvényes tanúsítványok PED-2014
szerinti átírására.
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szakértői, egyben a TÜV SÜD
IS szakértői is, így rendelkeznek minden területen
(tervellenőrzés és tervtanúsítástól az átvételig) a
PED-2014 szerinti tanúsítások elvégzéséhez szükséges
jogosultságokkal, ezáltal biztosítani tudjuk Partnereink
számára a zökkenőmentes áttérés lehetőségét.
További információért látogassa meg honlapunkat!
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