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A TERRA és URANOS hegesztőgép termékcsaládjainkkal új mércét állítottunk 
fel a hagyományos és különleges hegesztési eljárásoknál. Az iparágban 
egyedülálló módon kombinálja a hegesztőanyagot és az áramforrást. 
Elérhetővé teszi az Ön számára a legjobb varratok készítését, melyre büszke 
lehet. Ez az, amit képviselünk, 5 év garanciával kiegészítve valamennyi 
TERRA és URANOS hegesztőgépre.
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I . 
A MAGÉSZ elnöksége  

2020 . március 18-án tervezte 
megtartani az első negyedévi 

rendes elnökségi ülését 

Napirendként az alábbi pontok szerin
ti témák tárgyalását tűzte ki: 
1.  „AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ” 

pályázat bemutatása és az elnökség 
értékelése.

2.  DIPLOMADÍJ pályamunkák értéke
lé se, a bírálók véleményezése alap
ján.

3.  Szervezeti változás előkészítése a 
közgyűlésre.

4.  A közgyűlés általános előkészítése, 
a munkaterv elfogadása.

5.  A 2019. évi beszámoló és mérleg el
fogadása és jóváhagyásra a köz  gyű
lés elé terjesztése.

6.  A 2020. évi tagdíj mértékére ja
vaslat.

7.  A 2020. évi költségvetés  elfogadása 
és jóváhagyásra a közgyűlés elé ter
jesztése.

8.  Egyebek.

Mivel a járvány miatt az ülést el kel-
lett halasztani, úgy terveztük, hogy 
azt 2020. augusztus végén vagy szep-
tember elején tartjuk meg. 

II . 
A MAGÉSZ elnöke  

a közgyűlést  
2020 . április 22-re  
tervezte összehívni

Az alábbi napirendi pontok megtárgya
lását, valamint egy részük jóváhagyását 
tűzte ki célul.

NAPIREND ELŐTT:
1.  „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” át

adása.
2.  „Diplomadíj” átadása.

NAPIREND SZERINT:
1.  Az elnökség beszámolója.
2.  A 2019. évi pénzügyi beszámoló és 

mérleg elfogadása.
3.  A 2020. évi munkaterv jóváhagyása.
4.  A szervezeti változás elfogadása.
5.  A 2020. évi tagdíj megállapítása.
6. A 2020. évi költségvetés elfogadása.
7. Egyebek.

Mivel a járvány miatt a közgyűlést 
el kellett halasztani, úgy tervezzük, 
 hogy azt 2020 szeptember második 
fe lé ben tartjuk meg. 

Æ  Beérkezett pályázatok

NÍVÓDÍJRA:
–  KÉSZ Ipari Gyártó Kft .:   

A Puskás Ferenc Stadion acél tető  
szerkezetének kivitelezése.

–  HÓDÚT Kft . – SPECIÁLTERV Kft .:  
A Poroszló – Tiszafüred  közötti ke 
rékpárút hídjainak építési mun  
 kái.

DIPLOMADÍJRA:
–  MSc kategória   

BME Hidak és Szerkezetek  
Tan székről: 2 pályázat.  
Pécsi Tudományegyetemről:  
1 pályázat

–  BSc kategória   
BME Hidak és Szerkezetek  
Tan székről: 4 pályázat.

Részleteket a következő számban 
közlünk.

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK
Æ  A minimális építőipari 

rezsióradíj  
2020. évi mértékéről 
– kivonat a 17/2020.  
(VI. 12.) ITM rendeletből

Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az 
épí tőipari rezsióradíj 2020.  év re 
meghatározott, általános  for  gal 
  mi adó nélküli leg kisebb mér 
téke 4165 forint/óra. 
(2019ben 3696 Ft/ó. volt)

Hatály: 2020.VI.18–
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GLOBÁLIS ÉS HAZAI 
KITEKINTÉS

Az európai acélipar vészterhes időket 
él meg, köszönhetően a világpiacon 
uralkodó túlkapacitásokból, amerikai 
védővámokból, olcsó kínai tömegter
melésből, megugró alapanyagárakból, 
növekvő CO2kvótaárakból eredő im
portnyomásnak, és a mindezek ne
gatív következményeit kivédeni, vagy 
legalábbis mérsékelni hivatott, ugyan
akkor elégtelennek bizonyuló uniós 
véd intézkedéseknek. 

Ezt a régóta elhúzódó negatív tren
det tetézte be a világjárvány, amely
nek eredményeképpen az acélkeres
let rendkívüli mértékben lezuhant.   
A gyár bezárások, kapacitáscsökkenté
sek, tömeges elbocsátások révén bor
zasztóan nehéz,  bizonytalanságokkal 
te li fél évet tudhatunk magunk mögött, 
és az előttünk álló időszak is kritikus.

Magyarországon az idei évre a GDP 
5–6% körüli, míg a nagyobbrészt ex
portvezérelt ipari teljesítmény 10% kö 
 rüli visszaesésével számolhatunk 2019 
hez képest. A gazdaság egésze mint
egy 38%ot zuhant február és áp rilis 
között. Ebben a legnagyobb  súllyal a 
gépjárműipar szerepel  (mintegy 80% 
os csökkenéssel, ami az  európai autó
gyárak többségének, köztük a ma gyar 
telephelyek leállásának kö szön  hető), 
ugyanakkor az  építőipar csökkenése 
kevésbé drasztikus mér tékű. Utóbbi 
rá  adásul a kiemelten vé dett  ágazatok 
közé tartozik, amely a kormány  által 
áprilisban közzétett, 2020–2024re vo
natkozó konvergencia program alap ján 
az elkövet kező három évben jelen
tős kor mányzati segítségre szá míthat. 
A 2018as 22%os, illetve a 2019es 
21,7%os bővülés után az idei évre az 
építőipari kibocsátás 5% körüli csök
ke  nése várható, ami az elmúlt évek 
két  számjegyű növekedése után erős 
meg  torpanásként értékelhető.

A második félévben általánosságban 
már mérsékelt javulás várható, ameny 
nyiben ennek a járványügyi helyzet sú
lyosbodása nem szab gátat.

(Forrás: Kopint-Tárki;  
EC summer forecast)

MVAE: ACÉLIPARI KILÁTÁSOK

Összeállította: 
Szalai Dániel kereskedelmi szakértő
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

Az acélkereslet alakulása Magyországon

2017 2018 2019 2020 
prognózis

2021 
prognózis

Acélkereslet (millió tonna) 2,659 2,780 2,959 2,752 2,972

Változás az előző évhez képest 4,6% 6,5% –7,0% 8,0%

(forrás: MVAE adatszolgáltatás worldsteel részére)

Az acélkereslet mennyiségi és száza
lékos alakulása alapján 2020ra most 
jelentős visszaesést prognosztizálunk, 
míg 2021ben javulásra számítunk, 
amely révén a kereslet elérheti a 2019
es szintet.

TERMELÉSI ADATOK 

Az előző év azonos időszakához vi szo
nyítva, havi bontású összehasonlí tás
ban az látszik, hogy a nyersacélterme
lés a kiugró júliusi értéket leszá mítva 

 
(Forrás: MVAE adatszolgáltatás a worldsteel részére) 
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elmarad a 2018as adatoktól, összes
ségében 11%os csökkenést regisztrál
tunk a félévben. 

(forrás: MVAE adatszolgáltatás  
worldsteel részére)

Érdekességképpen, ugyanilyen ösz 
sze hasonlításban a  betonacéltermelés 
sokkal kisebb eltérést mutat – itt nem 
azonosítható egyértelműen a járvány 
hatása. Féléves szinten mindössze 2%  
kal alacsonyabb értékeket kapunk az 
idei évre, mint a tavalyi év azonos idő
szakára vonatkozóan.

(forrás: MVAE adatszolgáltatás  
worldsteel részére)

AZ ACÉLFELHASZNÁLÓ 
ÁGAZATOK MUTATÓI

A látszólagos acélszükséglet 2019
ben 2,959 millió tonna volt, ez 6,5% 
os növekedést jelentett az előző év
hez viszonyítva. 2020ban szerényebb, 
4,9%os növekedéssel számoltunk még 
az év elején abból kifolyólag, hogy az 
építő és gépjárműipar eleve lassuló 
ütemben bővül már 2019ben. Ezt a 
forgatókönyvet azonban jelentősen át
írta a COVID19 járvány.

Jelenleg 2020 első negyedéves 
idő szakára vonatkozóan állnak ren
delkezésre tényadatok, az év hátralévő 
ré szére – csak becsléseket tudunk kö
zölni, ami a második negyedéves tény
adatok függvényében még jelentősen 
módosulhat – rendkívül nagy a bi
zonytalanság.

Az idei első negyedéves látszólagos 
felhasználás láthatóan elmarad mind 
a 2018as, mind a 2019es azonos 
időszaki értékektől, de a csökkenés 
mindkét esetben 6%on belüli. A má
sodik negyedévre vonatkozón már 
nagyobb eltérésre számítunk.

A termelési értékek kapcsán jelenleg 
szintén csak az idei első negyedévre 
rendelkezünk tényadatokkal, a további 
időszak értékei becslésen alapulnak. 
A korábban leírtaknak megfelelően az 
építőipar kisebb, míg a gépjárműipar 
jelentősebb mértékű visszaesésével 
számolunk. A 2019es értékeket csak 
2021 második felében, vagy 2022ben 
érjük el az elemzések szerint. 

 

 
(Forrás: MVAE adatszolgáltatás a worldsteel részére) 
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A látszólagos acélfelhasználás alakulása
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A termelési értékek alakulása

VÁRAKOZÁSOK

Rendkívül nehéz most megjósolni a 
következményeket, az elkövetkező 
fél – másfél év trendjeit – nem vélet
len, hogy a worldsteel és minden más 
szervezet is rendkívül óvatos az előre
jelzéseket illetően. Az egyértelműen 
látszik, hogy a jelenlegi helyzetben 
az Európai Unió acélipara a túlélésért 
küzd! Ez alól a hazai ágazat sem kivé
tel. Bízunk a felhasználó ágazatok fel 
lendülésében, az Európai Bizottság ha

tékonyabb intézkedéseiben, és termé
szetesen abban, hogy a korona vírus 
járványnak nem lesz jelentős negatív 
gazdasági hatásokkal bíró máso dik hul
láma. Van remény  azonban ar ra, hogy 
az Unió acélipara a felhaszná ló szek
torokkal együttműködve  kilábaljon a 
válságból, kihasználva mind a ter mék, 
mind a technológia fejlesztés te rületen 
meglévő innovációs potenciált.

Megjelent a DUNAFERR Hetilap  
2020. augusztusi számában.
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MEGJELENT AZ ÖTVÖZETLEN SZERKEZETI ACÉLOK  
SZABVÁNYSOROZAT (MSZ EN 10025) ÚJ KIADÁSA

Szabó József főosztályvezető
MSZT Szabványosítási Titkárság

Az acélt széles körben használják az iparban különféle he gesz
tett szerkezetek alapanyagaként. Az MSZ EN 10025 sze rinti öt
vözetlen szerkezeti acélok más felhasználási te rü letek mellett 
az építőiparban is elterjedtek, ezért a szab ványsorozat új ré
szeinek alkalmazásakor az építőipari sza bá lyozást is figyelembe 
kell venni.

Az építési termékek forgalomba hozatalára és CEjelölésére 
2013. július 1. óta a CPR1 hatályos az EU tagországaiban. 

A CPR az építési termékek egységes európai piacon való aka  
dálymentes forgalomba hozatalának céljából a következő ele
mekre épül:
–  harmonizált műszaki előírások rendszere;
–  a teljesítményállandóság értékelésének harmonizált rend szere;
–  a gyártók és a bejelentett szervezetek feladatai és köve

telményelőírásai; 
–  az építési termékek CEjelölése és teljesítménynyilatko zata.

A  CPR hatálybalépésével a harmonizált műszaki  előírá sok 
rend szerének legfontosabb részét alkotó, az építési termé  kek, 
köztük az acélok harmonizált európai  szabványai nak átdol
gozása is szükségessé vált. Elkészültek a mele gen hengerelt 
ötvözetlen szerkezeti acélokra vonatkozó EN 10025 szabvány
sorozat következő részeinek új kiadásai, amelye ket az MSZT 
2020. június 1jén tett közzé:

MSZ EN 10025-2
Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 2. rész: 
Ötvö zetlen szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10025-3
Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 3. rész: 
Nor malizált/normalizálva hengerelt, hegeszthető, finom
szemcsés szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10025-4
Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 4. rész: 
Termo mechanikusan hengerelt, hegeszthető, finomszem csés 
szer kezeti acélok műszaki szállítási feltételei

MSZ EN 10025-5
Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 5. rész:  
Lég köri korrózióálló szerkezeti acélok műszaki szállítási 
feltételei

MSZ EN 10025-6
Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 6. rész: 
Nagy folyáshatárú szerkezeti acélokból készült, nemesített 
lapos termékek műszaki szállítási feltételei

Az EN 10025 szabványsorozatnak csak az első része harmo
nizált, azonban az EN 10025-1 korszerűsített válto za tá  nak 
elfogadásához még további idő szükséges, mert össz hangba 
kell hozni a CPR követelményeivel. A legnehezebb feladat,  hogy 
az EN 10025 (és minden acéltermékre vonatkozó szabvány) 
a megfelelőség igazolására az MSZ EN 10204 szerinti vizsgá
lati bizonylatokat írja elő, míg a CPR szerint a CEjelöléssel 
 
1  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó 

harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ren delkező építési termékeket teljesítménynyilatkozattal kell 
szállítani.

Amíg az első rész korszerűsített kiadása megjelenik, addig 
az általános követelményeket tartalmazó, harmonizált MSZ EN  
10025-1:2005 együtt lesz érvényben a szabvány sorozat kor
szerűsített részeivel. Az együttélés időszakában az MSZ EN 
10025-1:2005 alkalmazásával kapcsolatban a kö vetkezőket 
kell figyelembe venni:
–  minden, az MSZ EN 10025-2 – MSZ EN 10025-6-ra vo

natkozó évszámos vagy évszám nélküli hivatkozás válto
zatlan, kivéve a 9.2.2.1. szakaszban lévő hivatkozást, ahol a 
8.4.1. és a 8.4.2. szakasz helyett a 8.3.1. és a 8.3.2. szakaszt 
kell érteni; 

–  az MSZ EN 10025-1:2005 következő fejezetei többé nem 
ér vényesek: 
 5. fejezet: Megrendelési adatok; 
12. fejezet: Reklamációk; 
13. fejezet: Választható előírások.

Az MSZ EN 10025 új, 2–6. részei önállóan alkalmazható szab
ványok a műszaki szállítási feltételek, azaz a  próbadarabok és a 
próbatestek előkészítése, a vizsgálati módszerek, a megjelölés, 
a címkézés és a csomagolás, valamint a rajzok tekintetében. Ha 
az MSZ EN 10025 új, 2–6. részei szerinti szerkezeti acélter
mék a CPR alá tartozik (építési célra lesz felhasználva), akkor 
e szabványokat együtt kell alkalmazni az 1. résszel (a CPR 
nek megfelelően).

Az MSZ EN 10025 szabványsorozat megjelent részeinek 
által ános változásai a következők:

A vegyi összetétel adagelemzésre és  termékelemzésre vonat
kozó előírásait kiegészítették azokra az elemekre vo nat kozó 
kö ve telményekkel, amelyekre az EN 10025 vonat kozó része 
nem tartalmaz előírást. 

A választható előírások kiegészültek a CEjelölés elhagyására 
vonatkozó választható előírással. Tehát a megrendelőnek je lez
nie kell, hogy nem kéri a CEjelölést. Ha ezt nem teszi, akkor 
az EN 10025 szerinti acélterméket CEjelöléssel kell szállítani.

A karbonegyenértékre módosított értékeket írnak elő a szer
kezeti acélok tűzihorganyzásának esetére, amikor a Sitartalmat 
korlátozni kell és a szakítószilárdság előírt értékét a C és Mn
tartalom növelésével érik el.

Az EURONORMokra vonatkozó mellékletet törölték, a hi
vatkozásokat naprakésszé tették és a szabványokat szerkesztési 
szempontok szerint is korszerűsítették. Új acélminőségekkel 
egészült ki a szabványsorozat, például a légkörikorrózióálló 
acélok (5. rész) szabványa 7 új acélminőséget tartalmaz. 

Az MSZ EN 10025 egységes értelmezése és alkalmazása fon
tos az acélgyártók, feldolgozók, kereskedők, forgalmazók és az 
építőipari tervezők és kivitelezők számára is. Az MSZT tervezi 
az egységes értelmezést lehetővé tevő magyar nyelvű kiadás 
elkészítését, melyhez várja a támogatók jelentkezését.

2020. június
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A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség a tagjai 
részére, azok innovatív tevékenységük elismerésére 
díjat alapított.

A díj neve:  
„ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ”

A díj azon magánszemélyek, vagy társaságok erkölcsi 
elismerése, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közel
álló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gazdasági 
innovációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZ
nek.

A díjat pályázattal lehet elnyerni.

Pályázhatnak a szakterülethez kapcsolódó oktatás, 
ter vezés, gyártás, építés, felületvédelem, tűzvédelem, 
műszaki ellenőrző vizsgálatok résztvevői, különkülön 
és együttesen is.
Pályázni olyan pályaművel lehet, amely a műszaki
gaz dasági előnyök bemutatása mellett az innováció 
erede tiségét és hasznosságát is kellőképpen tartal
mazza.

A pályázat tartalmi és formai  
követelményei:

–  Összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, 
a díjra terjesztés indoklása (2 oldal).

–  Részletes leírás az innováció tartalmáról, meg
valósításáról, eredményéről (max. 3 oldal).

–  Referenciák, szakvélemény, minőségi tanúsítvá
nyok, vevővélemény, szaklapcikk stb.

–  Nyilatkozat: a pályázati adatokról, információkról 
és a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén max. 10 
per ces, vetített előadásban is be kell mutatni. 

Értékelés 

A díj odaítéléséről az elnökség dönt – két fő felkért 
szakértő véleményezését is figyelembe véve – a vetített 
előadást követően. A döntésnél az újszerűség, az ered
ményesség és az eredetiség meghatározó szempont.

Általános feltételek

–  Évente egy díj ítélhető oda.
–  Pályázni a pályázati felhívást megelőző 3 naptári év

ben történt innovációs tevékenységgel lehet.
–  A díj átadása a MAGÉSZ évzáró rendezvényén tör

ténik.
–  A díj plakett, bekeretezett kivitelben (Pintér Lajos, 

kreatív tervező alkotása).
–  A díjazottak publikációjukban, kiadványaikban, hir

de té sükben, neveik mellett feltüntethetik a díj el
nyerését. 

–  A pályázati hirdetményt az „Acélszerkezetek” című 
folyóiratunkban és honlapunkon (www.magesz.hu) 
közzétesszük. 

–  A MAGÉSZ arra törekszik, hogy a díj átadása, illetve 
a díjazottak teljesítménye minél nagyobb nyilvá nos
ságot kapjon, ezáltal a díjazott szakmai elismerése 
jelentősen nőjön.

Beadási határidő 

2020. szeptember 15.

A pályázatokat egy példányban az következő címre 
kérjük eljuttatni:  
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla u. 84.

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
INNOVÁCIÓS DÍJ” 
pályázatot

További információ: Dr. Csapó Ferenc, 30/9460018, magesz@tonline.hu, www.magesz.hu
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60 ÉVES A KTE MÉRNÖKI SZERKEZETEK SZAKOSZTÁLYA

THE DEPARTMENT FOR ENGINEERING STRUCTURES OF 
THE KTE  IS 60 YEARS OLD

Dr. Koller Ida okl. acélszerkezeti szakmérnök,
a Mérnöki Szerkezetek Szakosztály titkára

1 .  A SZAKOSZTÁLY RÖVID TÖRTÉNETE, 
TEVÉKENYSÉGE

A Mérnöki Szerkezetek Szakosztály a 70 éves Közlekedés
tudományi Egyesület Közlekedésépítési Tagozatához tar
tozik.

A szakosztály dr. Balázs György és dr. Palotás László 
kezdeményezésére alakult meg 1959. júniusában Mérnöki 
Szerkezetek Szakcsoport néven azzal a céllal, hogy mér
nöki szerkezetekkel – ezen belül is elsősorban a közleke
dést szolgáló mérnöki szerkezetekkel – és a kapcsolódó sta
tikai, szilárdságtani és anyagtani kérdésekkel foglalkozzon.

A szakcsoport az 1961ben megtartott közgyűlésen 
Mérnöki Szerkezetek Szakosztállyá alakult át. [1]

A szakosztály lelke, motorja dr . Balázs György (a BME 
Építőanyagok Tanszékének vezetője) volt.

A szakosztályban kialakított alapelvei közül az első:
„Ez a tevékenység társadalmi munka. Nem kötelező. 
De aki vállalja, az végezze legalább olyan lelkiismere-
tesen, mint a hivatali munkát.”

És ebben Ő példát mutatott.
Előadások, beszámolók, ankétok, tanulmányi kirándu lá

sok mellett nemzetközi konferenciákat és szimpóziumokat 
is szervezett (pl. „Feszített Beton Konferencia” 1965ben;  
„Betonszerkezetek tartós megfigyelése” 1984ben). A 2005  
ben megjelent „Beton és vasbeton VI. A  kutatás  tör té ne te 

II” című könyvében részletesen ismerteti a Mér nöki Szer
kezetek Szakosztály történetét, rendezvényeit. [1] 

Tiszteletbeli elnökként is egészen haláláig lelkesen se gí
tette a szakosztály munkáját.

A szakosztály kezdeményezésére születésének 90. évfor
dulója alkalmából tiszteletére emléktáblát avattak egykori 
lakó helye falára. A főszervező Vörös József volt (1. ábra, 
[2]).

A szakosztályon belül munkabizottságok alakultak az 
ak  tuális problémák tanulmányozására, megoldására (1. táb - 
  lá zat: Dr. Balázs György könyvéből)

A szakosztály két fontos szakcsoportja 1975 óta:

•  Kötél és Szalagpálya Szakcsoport; 
•  Vasúti Hidász Szakcsoport. 

A szakcsoportok és a munkabizottságok ma már nem 
működnek. 

A Mérnöki Szerkezetek Szakosztály létszáma [1]:

1959: 144 fő,
1962: 196 fő,
1986: 346 fő,
1989: 354 fő,
1995: 208 fő,
2002: 144 fő,
2012–2019: kb. 80 fő.

Az 1990es évek óta bekövetkezett létszámcsökkenés 
 egyik oka, hogy azóta sok hasonló szervezet alakult (pl. Híd  
 építők Egyesülete, MAGÉSZ, Hidászokért Egyesület stb.).

2 . ACÉLSZERKEZETI ANKÉTOK 
A szakosztály legjelentősebb, rendszeresen visszatérő ren
dezvénye az – 1979 óta a BME Acélszerkezetek Tanszékével 
közösen szervezett – acélszerkezeti ankét . (A tanszék 
neve most már Hidak és Szerkezetek Tanszék). Ezek az 
ankétok az acél és öszvérszerkezetek aktuális kérdéseivel, 
problémáival foglalkoznak.

A rendezvénysorozat fő szervezői dr. Platthy Pál és dr. 
Verőci Béla voltak. Dr. Platthy Pál nyugalomba vonulása 

Tiszteletbeli elnökök halálukig:

1989–1993 Dr. Palotás László 

2002–2013 Dr. Balázs György 

A kb. 20 fős vezetőség elnökei, titkárai az elmúlt  
60 év során:

Időszak Elnök Titkár

1959–1989 Dr. Palotás László Dr. Balázs György 

1989–2002 Dr. Balázs György Dr. Verőci Béla 

2002–2010 Földi András Dr. Verőci Béla 

2010– Dr. Dunai László Dr. Koller Ida 

60 éve alakult meg a Közlekedéstudományi Egyesület 
(KTE) Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya, melyről a 
szakosztály a 2019. október 15-i rendezvényén em-
lékezett meg. 
Ez a cikk elsősorban az acélszerkezetekkel kapcsola
tos rendezvényeket – ezen belül is kiemelve a MAGÉSZ-
szel közösen szervezetteket – mutatja be.

The Department for Engineering Structures of the KTE 
(Hungarian Scientific Association for Transport) has 
been established 60 years ago. It was celebrated by 
the Department on the 15th of October 2019.
This paper describes mainly those programs, con-
ferences of the Department which are related to 
steel bridges and structures  emphasizing the ones 
organised together with MAGÉSZ (Hungarian Steel 
Structure Association).
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után az ankétokat Földi András, a szakosztály akkori elnöke 
szervezte – dr. Verőci Bélával együtt – és vezette le. 2012től 
dr. Dunai László, a Hidak és Szerkezetek Tanszék vezető
je, a Mérnöki Szerkezetek Szakosztály jelenlegi elnöke az 
ankétok fő szervezője.

A 2. táblázat összefoglalja az eddigi acélszerkezeti an
kétok időpontját, helyszínét és témáit. Ez a táblázat a XX. 
Acél szerkezeti Ankét után megjelent cikk [3] táblázatának 
ki egészített változata.

2004 óta a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke mellett 
a MAGÉSZ (Magyar Acélszerkezeti Szövetség) is állandó 
társszervezője, valamint anyagi támogatója az ankétoknak, 
ezért ezeket a táblázatban kék színnel jelöltem. 

Mivel a MAGÉSZ kétévenként májusban szervez saját acél
szerkezeti konferenciát Dunaújvárosban, a szakosztály az 

acél szerkezeti ankétokat a korábban megszokottnál ritkáb
ban szervezi. Ugyanakkor az ankétok témái egyre átfogób
bak, egyre több előadásból állnak. Például a 2017. évi anké
tot már öt szövetség – egyesület szervezte, 11 előadó tartott 
itt ismertetőt (2. ábra).

A 3. ábra egy korábbi ankét (XIV.) meghívóját mutatja az 
akkori KTE havi programfüzetből.

Az eddigi 31 ankéton több, mint 100 mérnök tartott 
elő adást. Az ankétokon – mint a szakosztály többi rendez
vényén sem – nincs részvételi díj. Az ankétok helyszíne 
eleinte a KTE Kossuth téri székházában volt. A termek ma
gas bérleti díja miatt a helyszín átkerült a BME Építőipari 
Labo ra tó riumának II. emeleti 215 számú termébe, később a 
BME Oktatói Klubjába. Jelenleg általában a BME Díszterme 
ad otthont a rendezvénynek.

1 . táblázat:  A Szakosztály munkabizottságai (Dr . Balázs György könyvének [1] táblázata)

2 . ábra: 
 A XXXI . Acélszerkezeti Ankét meghívójának 
részlete

1 . ábra:  
A  Dr . Balázs György tiszteletére készített 
emléktábla avatása 2016 . június 28-án
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Sorszám Dátum Helyszín Ankét címe

I. 1980. április 15. Technika Háza 437 Híd és ipari szerkezet tervezés, elméleti kérdések, mérések

II. 1981. október 14. Technika Háza 702 Magyar acélszerk. gyártók bemutatkozása

III. 1982. november 2. Technika Háza 635 A szabványosítás aktuális kérdései (KH, MSZ, VH, KGST)

IV. 1983. december 2. Technika Háza 635 Szlovákiai részvétel, hídépítés, szabványosítás

V. 1984. december 12. M. Hajó és Darugyár Acélszerkezetgyártás, üzemlátogatás 

VI. 1985. május 17. Technika Háza 635 A magyar acélszerkezetépítés 40 éve 

VII. 1985. október 24. UVATERV Antennatornyok

VIII. 1986. december 8. Technika Háza 635 Gyártási, hegesztési kérdések

IX. 1987. december 16. Technika Háza 635 Öszvérhidak, fáradás 

X. 1988. szeptember 28. UVATERV Szlovákiai részvétel; diagnosztika

XI. 1989. november 15. UVATERV Fáradási kérdések, vasúti hidak 

XII. 1990. november 26. BME Ép. Labor.215 Az Eurocode 3 és alkalmazása

XIII. 1991. november 12. BME Ép. Labor.215 Profillemezek méretezése

XIV. 1992. november 24. BME Ép. Labor.215 Diagnosztika; ipari acélszerkezetek

XV. 1993. november 16. BME Ép. Labor.215 Modellezési problémák a méretezésben

XVI. 1994. december 8. BME Ép. Labor.215 Robotok, fáradás, cigándi híd

XVII. 1995. október 18. Dunaújváros Acélszerkezetek gyártása a DUNAFERRnél (üzemlátogatás)

XVIII. 1996. május 16. BME Ép. Labor.215 Korányi 100 éves, hidak, Keleti pu.

XIX. 1997. november 5. BME Ép. Labor.215 Acélszerkezeti oktatás a BMEn, egyetemi sportcsarnok és Keleti pu.

XX. 1998. november 26. BME Ép. Labor.215 Visszatekintés, új tanterv, vasúti hidak aktuális kérdései

XXI. 1999. december 8. 40 éves a Szakosztály (acélhíd, számítástechnika)

XXII. 2002. március 21. BME Ép. Labor.215 Esztergomi, oszlári, szekszárdi hidak

XXIII. 2003. december 10 BME Oktatói Klub Tervezett új hidak a Dunán

XXIV. 2004. november 16. BME Oktatói Klub Szerkezeti acélok. Tervezés, gyártás. Megemlékezés Dr. Platthy Pálra

XXV. 2006. május 13. BME "K" Díszterem 130 éves a Margit híd

XXVI. 2008. szeptember 23. BME "K" Díszterem Végeselemanalízis és EC3 – az acélszerkezeti méretezés új irányai

XXVII. 2009. november 18. BME  Oktatói Klub A Szabadság híd és a Margit híd felújítása

XXVIII. 2010. november 24. BME "A" ép. fszt. Öszvérszerkezetek

XXIX. 2012. november 28. BME "K" Díszterem Hidak vizsgálati rendszerei

XXX. 2014. május 28. BME Kmf 79. (Kossalka) Hidak diagnosztikája és élettartam hosszabbítása

XXXI. 2017. november 14. BME "K" Díszterem Acél BIM – oktatás, kutatás, tervezés, gyártás, szerelés

2 . táblázat:  Az eddigi acélszerkezeti ankétok összefoglaló táblázata a [3] táblázata alapján

3.  TOVÁBBI JELENTŐSEBB  
RENDEZVÉNYEK

Az acélszerkezeti ankétok mellett további jelentős ankéto
kat, konferenciákat is rendezett a szakosztály, többször más 
szervezettel együtt:

•  Mérnöki szerkezetek, hidak esztétikája (1962. június 19., 
2005. május 11. [4]);

•  Magyar–szlovák ankét Esztergomban a Mária Valéria híd 
újjáépítéséről (1991);

•  100 éves a Szabadság híd – konferencia (1996. október 
11.);

•  Ankét a magyar–szlovén vasút hídjáról (1997);
•  150 éves a Széchenyi Lánchíd (1999. november 18–19én 

2 napos: Történeti és Műszaki szekció);
•  A régi és az új Erzsébet híd évfordulói (2003. október 

10.) (4. ábra);

•  130 éves a Margit híd (2006. május 3. XXV. Acélszerkezeti 
Ankét);

•  Emléknap az Erzsébet híd átadásának 50. évfordulója al
kalmából (2014. november. 21.) (5. ábra, [5]).

A fenti felsorolás dr. Verőci Béla „Egy Szakosztályi Titkár 
emlékei” címmel tartott előadásában felsoroltak kiegészí
tett változata. [6]

A 2003. évi Erzsébet hídi tudományos ülés és kiállítás, va
lamint a 2006. évi Margit hídi megemlékezés fő szervezője: 
Földi András . A 2019. október 15i hozzászólásában rész
letesen, sok fényképpel illusztrálva ismertette e két rendez
vény eseményeit. [7] 

A Margit hídról, valamint az Erzsébet híd építésének tör
té netéről és a tudományos ülésről is külön kiadványok je
len tek meg (4. ábra).

A szakosztály történetének rövid összefoglalóját a [8] tar
talmazza.
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4 . SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK

A szakosztály további fontos programjai a tanulmányi kirán
dulások a jelentősebb, érdekesebb hídépítésekhez.

Néhány jelentősebb szakmai kirándulás helyszíne 
időrendben:

•  a budapesti Erzsébet híd 1963–1964ben többször is;
•  a csongrádi vasúti Tiszahíd (utolsó tolásának megtekinté

se a Vasúti Hidász Csoport szervezésében) 1986. szeptem
ber 16án (6. ábra);

•  a lágymányosi közúti Dunahíd (ma Rákóczi híd) 1995
ben többször is (7. ábra);

•  a dunaföldvári Dunahíd (vasbeton pályalemez cseréje 
acél ortotrop pályaszerkezetre) 2001. május 16án (8. és 
9. ábrák);

•  az M9 szekszárdi Dunahíd 2002. június 5én (10. ábra);
•  az M0 hárosi Dunahíd II. (a mederhíd tolásának meg

tekin tése)  2012. május 15én (11. és 12. ábrák, [9]);
• a  Rákóczi Dunahíd (villamospálya építése) 2014. szep

tember 18án (13. ábra, [10]). 

5 . A SZAKOSZTÁLY JELENE

A szakosztály rendezvényeit az alábbi célok,  
szempontok figyelembevételével szervezi: 

•  aktuális szakmai kérdések megvitatása; 
•  aktuális érdekes építési helyszínekről képes beszámo lók, 

videók bemutatása, lehetőség szerint a helyszínek meg
látogatása; 

•  évfordulókról, neves elődökről megemlékezések; 
•  más hasonló szakmai szervezetek rendezvényeiről tájé

koz tatás, meghívók küldése (Hidak és Hídépítők Napja, 
Szentpétervári hidak kiállítás, Informatikatörténeti kiállí
tás, Hidászokért Egyesület rendezvényei stb.).

Törekszünk a fiatalok érdeklődését felkelteni a szak
osztály iránt és minél nagyobb mértékben bevonni őket a 
szakosztály tevékenységébe (14. ábra).

Az utóbbi időkben az év végén (esetleg a következő év 
elején) szervezünk olyan rendezvényt, ahol aktuális szak
mai előadások mellett áttekintjük az előző év KTEesemé
nyeit, a szakosztály rendezvényeit, és megbeszéljük a kö
vetkező év programjait. 

A szakosztály rendezvényeiről a KTE Hírlevélben és ese
ten ként a MAGÉSZ „Acélszerkezetek” folyóiratában je len
tetünk meg cikket [11],[12],[13].

A hivatkozott KTE Hírlevelek a KTE honlapján (https://
www.ktenet.hu/) a „Hírlevelek” megfelelő évjáratánál talál
hatók és tölthetők le.

Az utóbbi évek rendezvényeinek előadásai is olvasha tók 
és letölthetők a KTE honlapján (https://www.ktenet.hu/)  
az „Eseménynaptár” megfelelő dátumainál. 
(Például 2018. február 20. Sitku László előadása: „Aktuális 
hídberu házások Magyarországon”
2019. február 26. „M44 gyorsforgalmi út Köröshídja me
der szerkezetének szerelése, tolása” előadások
2019. október 15. „60 éves a Mérnöki Szerkezetek Szak
osztály; A kunszentmártoni HármasKöröshíd megerősí té
sének tervezése” előadások.)

3 . ábra:  A XIV . Acélszerkezeti Ankét meghívója  
a KTE programfüzetéből

4 . ábra:  A MAGÉSZ kiadásában megjelent könyv címlapja



10 Acélszerkezetek 2020/2–3. számAcélszerkezetek 2020/2–3. szám

5 . ábra:  
A Közlekedési Múzeumban  
2014 . november 21-én megnyitott 
Erzsébet hídi kiállítás részlete 

6 . ábra:  
A csongrádi vasúti Tisza-mederhíd 
vízszintes mozgatásához alkalmazott  
hidraulikus tolóberendezés 
megtekintése 1986 . szeptember 
16-án

7 . ábra:  Az 1995 . évi szakmai kirándulás meghívója  
a KTE programfüzetéből

8 . ábra:  A dunaföldvári Duna-híd pályalemez átépítésének 
megtekintése 2001 . május 16-án
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9. ábra:  A dunaföldvári Duna-híd parti műtárgyánál a KTE tagok 
2001 . május 16-án (Ezt a hídszerkezetet 2002-ben  
elbontották .)

10 . ábra:  Ismertetés az M9 szekszárdi Duna-híd ártéri öszvér-
szerkezetének szekrénytartójában 2002 . június 5-én

11. ábra:  Az M0 hárosi Duna-híd II. látogatói a budai hídfőnél 
2012 . május 15-én

12 . ábra:  
Az M0 hárosi Duna-híd  
II . mederhídjának tolása  
a budai oldali ártéri 
szerkezete felé  
2012 . május 15-én

13 . ábra:  A Rákóczi Duna-híd villamospályájának építése  
2014 . szeptember 18-án 
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14 . ábra: 
Meghívórészlet  
a KTE Hírlevélből
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Az 1. ábra Gyukics Péter felvétele,  
a cikk többi fényképét a szerző készítette.

Új, kompakt láng-  
és plazmavágó.
Német minőség, 
versenyképes ár.

Gépek és Rendszerek 
Szolgáltató Kft.

Messer Cutting Systems 
Magyarországi Képviselete

www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét,  
Irinyi u. 29.

CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz
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A 2020. júliusában készült légi felvétel a dunaújvárosi  
Pentele hidat és a csatlakozó útszakaszokat szemlélteti,  
forgalomba helyezésük 13. évfordulója alkalmából.  
A „leg”-ek hídjával az alkotók számos hazai  
és nemzetközi rekordot állítottak fel.
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A projekt az M8as autópálya Duna jobb partján fekvő 
6. sz. és a bal parti 51. sz. főútvonalakat köti össze,  

kb. 5 km hosszú, 2 x 2 sávos útszakasszal. Ennek  
részét képe zi a három egységből álló, 1682 m  

hosszú Pentele híd (a 312 m hosszú meder-
hídhoz a jobb parton 1068 m, a bal parton  

302 m hosszú ártéri hidak csatlakoznak).
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A TISZA-TAVI KERÉKPÁROSHIDAK TERVEZÉSE

DESIGNING CYCLE BRIDGES OVER LAKE TISZA

Pál Gábor ügyvezető, vezető tervező, a hidak felelős tervezője
Dési Attila statikus tervező
Speciálterv Kft.

2020. június 20-án átadták a Tisza-tó körüli kerék-
pár út 6,5 kmes új szakaszát. Az új nyomvonalon 
veze tett kerékpárút négy új műtárgyat tartalmaz.  
A Spe ciál terv Kft.nek a Tiszató környezetébe il
leszke dő új hidak tervezésének összes tervfázisában 
 al kal  ma nyílt részt venni. A formák és koncepciók 
ki ta lá  lásától az engedélyezési terveken keresztül a 
kivi  teli, majd az építés során a technológiai és gyárt
mány  tervek készítéséig végigkísérhettük e műtár gyak 
létrejöttét. A hidak formai alapja a „hullám”for-
ma kifejtése egy funkcionális szerepben. Az Eger
híd 308 m-es hosszában alkalmunk nyílt a szinusz-
függvény le követésére a p … 14 * p  szakaszon. Kisebb 
 testvére, a Szomorkahíd 86 men a hullámforma egy  
vegyes pályás hídba vetített alkalmazása. A Tisza 
folyó feletti új felszerkezet alsó és felsőpályás ele
mei rímelnek a tavi hidakra, azonban az eltérő 
kötöttségek hez eltérő szerkezettípust alkalmaztunk.  
A X. öblítőcsatorna műtárgya Magyarország első 
nyit ható ke rék  pároshídja.

On 20 June 2020, a new 6.5 km section of the cycle 
path around Lake Tisza was opened tot he public. The 
bike path on the new trail includes four new bridges. 
Speciálterv Kft. had the opportunity to participate in 
all planning phases of the design of the new bridges 
The structures had to be fitting into the surroundings 
of Lake Tisza. From the implementation of shapes and 
concepts, through permit design, to the detailed de-
sign and in the construction period the preparation of 
technological and fabrication plans, we were able to 
follow the creation of these works of art. The formal 
basis of bridges is the expression of the “wave” form 
in a functional role. In the 308 m length of the Eger 
bridge we had the opportunity to follow the sinus 
function on the section p … 14 * p. The application of 
the waveform projected into a mixedtrack bridge at 
86 m on the Szomorka Bridge. The lower and upper 
track elements of the new structure above the Tisza 
River rhyme with the lake bridges, however, we used 
a different type of structure for the different connec-
tions. The structure of the X. rinsing canal is the first 
openable bicycle bridge in Hungary.

1. ELŐZMÉNYEK

A Tiszatavi kerékpárút fejlesztéséhez szükséges tanul má
nyok és fejlesztési elképzelések a 2000es évek eleje óta 
fo lyamatosan napirenden voltak. A hazai kerékpáros tu riz
mus térnyerése az utóbbi évtizedekben exponenciális volt, 
a ta vat átszelő 33 út azonban kiemelt baleseti kockáza
tot jelentett. A TANDEM Mérnökiroda Kft. és cégünk, a 
SPECIÁL TERV Kft. 2006ban készítettük első tanulmányain
kat a hidak kialakítására. Elsődleges cél a forgalombizton  
ság megteremtése volt, azonban ki emelt igényként szerepelt 
a gazdaságosság és a tájba illeszkedő mérnöki megoldások 
alkalmazása. A kö vet kező években készültek engedélyezési, 
majd kiviteli ter vek, melyek alapján a NIF Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beru házásában kiírták a kivitelezési tendert. 
A tender győztese a Hódút Kft. volt, a kerékpárút és műtár
gyai építését ők vé gezték.

A beruházást összességében több projektelemben készí
tettük el. Alapvető cél a biztonságos kerékpáros közlekedés 
lehetőségének megteremtése volt a 33 sz. főút mentén Po
roszló és Tiszafüred között, csatlakoztatva a Tiszató körül 
üzemelő, meglévő kerékpárforgalmi létesítményeket a nyu
gati és a keleti partok között. A megépült létesítmény a 
térség turisztikai és hivatásforgalmi kerékpáros igényeit 
egy aránt szolgálja.

A nyomvonal négy jelentősebb vízfolyáskeresztezése 
esetén eltérő műszaki problémákat kellett megoldanunk. 
Az egyes helyszínek sajátosságait figyelembe véve három 
eltérő környezetet különböztethetünk meg: Az Eger és 
Szomorkapatakok a klasszikus, duzzasztott tó környezetet 

jelentik, sekély, csak kis víz esetén értelmezhető vízfolyás
sal az Egerpatak esetében közel 300 mes, a Szomorka
patak nál kb. 80 mes vízfelülettel. Mindkét helyszínen 
egyegy meglévő közúti és vasúti híd vezetett át a tavon.  
A Tisza folyó hajózható, fő medre esetében a meglévő köz
úti híd felhasználásával igyekeztünk a kerékpárút átveze
tését megoldani.

Minden egyes helyszínen más evolúció vezetett a végül 
megépült műtárgyakig.

Az elkészült hidak adatai

Eger-patak: 
támaszok:  ,45 m + 50,72 m + 47,43 m +47,43 m + 

47,43 m +47,43 m + 50,72 m + 8,45 m,
hídhossz: 308,46 m,
acél felszerkezet tömege: 383 t.

Szomorka-patak:
támaszok: 19,25 m + 47,40 m + 19,25 m,
hídhossz: 86,30 m,
acél felszerkezet tömege:  112 t.

Tisza-híd:
támaszköz: 34,11 + 3 x 68,50 + 34,10 m,
hídhossz: 279,47 m,
acél felszerkezet tömege: 362 t.

Öblítőcsatorna-híd:
támaszköz: 6,30 m,
hídszélesség pályalemezen: 2,80 m,
acél felszerkezet tömege: 6,5 t.
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1 . ábra: Légi felvétel az elkészült Eger-patak-hídról (Photo: Dernovics Tamás / magyarepitok .hu)

2 . ábra:  Tisza-tó – környezet (Photo: Bernát Benjámin / magyarepitok .hu)
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3 . ábra: Tisza-tó – környezet

5 . ábra: Légi felvétel az elkészült Eger-patak-hídról (Photo: Dernovics Tamás / magyarepitok .hu) 
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Öblítőcsatornahíd

Egerpatak

Tiszahíd 

Szomorkapatak

4 . ábra: A Tisza-tavi hidak végleges formája

EGER- ÉS SZOMORKA-PATAK-HIDAK

A hidak tájba illeszkedésére támasztott megbízói igényre 
egy, a tóra jellemző szimbólumot kerestünk, és ezt igye
keztünk a szerkezet vonalvezetésébe beilleszteni. Több öt
let közül végül a hullámformát választottuk. Az 50 mes tá
maszközök már lehetővé tették a hullámmotívum kifej té sét. 
Egy folyamatos szinuszhullámot tekertünk rá a támaszokra, 
mely a pálya alatt és felett haladva egy folytonos vonalat 
eredményezett. A kialakuló természetes vonal egyszerre 

szim bolizálja a tó lágy hullámait és a mindenséget alkotó 
rez gések hullámainak alapformáját.

A forma megtalálása után az optimális statikai pe rem
fel tételek rendszerét kellett hozzáhangolni a kiválasztott 
alak hoz. A szerkezet vegyespályás kialakítású, a támaszok 
fe lett felsőpályás, míg mezőben alsópályás vezetésű.  
A felső pályás szakaszon nyomott rácsrudak, míg az alsó
pályás részen húzott függesztőrudak kapcsolták a pályát a 
folytatólagos ívhez.
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6 . ábra: Az elkészült Eger-patak-híd a poroszlói oldalról (Photo: P . Gyukics

A felszerkezet egy főtartós, az ív a hídtengelybe került.  
A merevítőtartóhoz mereven csatlakoztatva haladnak ke
resztül, és a térbeli merevséget a vasbeton pillérek tetején 
ki alakított lekötés adja. A pálya elcsavarodás elleni stabi
li zálását részben annak csavarómerev szekrényes kialakí
tásának, részben a pálya alatti térrácsalátámasztásnak kö
szönheti.

Az új hidak nyílásainak meghatározásakor figyelembe 
 kellett venni a meder és a tározó szélességét, a mértékadó 

árvízszintet, valamint a szomszédos közúti hidak nyílás
beosztását is.

A „hullám”koncepciónak megfelelő folytatólagos ívek 
su gara változó, szinuszhullámhoz hasonló geometriájú.  
A támaszoknál az ívtartó a merevítőtartó alá bukik, a me
zőkben pedig a merevítőtartó fölött íveli át a hídnyílást.  
Az ívek tetőpontjának magassága a merevítőtartó felett 
5,81  m, a merevtőtartó alatt pedig 2,30 m.

7 . ábra: Eger-patak-híd koncepció – terv – megvalósulás (Photo: P . Gyukics)

fx(x) sin(x):=
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fx(x) sin(x):=

1-
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sin x( )
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Az Egerpatak felett a híd kilenctámaszú, 8,45 m + 
50,72  m + 4 x 47,43 m + 50,72 m + 8,45 m támaszkiosz
tású, ortotrop pályalemezes, alsó ill. felsőpályás acél ívhíd 
szekrénykeresztmetszetű merevítőtartóval. A felszerkezet 
teljes hossza 308,46 m. 

A Szomorkapatak felett egy négytámaszú, 19,25 m + 
47,40 m + 19,25 m támaszkiosztású, ortotrop pályaleme
zes, alsó ill. felsőpályás acél ívhidat terveztünk, szekrény 
keresztmetszetű merevítőtartóval. A felszerkezet teljes hosz  
sza 86,30 m.

A két hídszerkezetet azonos felszerkezeti kialakítással, 
hasonló geometriájú alépítményekkel terveztük. Az el
térő támaszkiosztások miatt azonban – az inflexiós pontok 
számán kívül – az ívtartók alakja is kismértékben külön
böző a két híd esetében.

Mindkét híd hegesztett acélszerkezetű szekrénytartós fel
szer kezetének szélessége 3,91 m, a szerkezeti  magassá ga 
pedig 60 cm. A hidak közepén a pálya 6,31 mre szé
lesítésével egyegy pihenőhelyet is terveztünk ülőbútorral 
és kerékpártárolóval, ahonnan lehetőség nyílik körbetekin
teni a nem mindennapi tájon.

Alépítmények

A hídfők szokványos kilakításúak, melyeket tömör hídfő
falakkal, pár hu zamos szárnyfalakkal és kétkét cölöpalap pal 
építettünk meg.

A közbenső pillérek alatt 3 darab ∅ 100 cm átmérőjű fúrt 
cölöpből álló cölöpalapozás készült. A cölöpök egy vonal
ba kerültek, tengelytávolságuk 3,00 m. A cölöpösszefogó 

ge rendák 8,00 x 1,40 x 1,40 m befoglaló méretűek, a pillér 
alatt szélességük 1,40 mről 3,00 mre növekszik. 

A pillérek a cölöpösszefogó gerenda felső síkjáról in
dulnak, ellipszis keresztmetszeti kialakítással. A hidak me
der pilléreinek keresztmetszete felfelé haladva 3,00 m ma
gasságig sudarasodik. A pillérek tetején az ívtartók foga
dására kialakított, ellipszis alaprajzi kialakítású, 51,5 cm 
vas tagságú szerkezeti gerendák készültek. A teljesen egye
di megjelenésű, minden irányból karcsúnak látszó pillérek 
geometriai tervezése 3D modellezéssel készült. Az alsó 
és a felső ellipszis keresztmetszetek főtengelyei  egymásra 
merőlegesek – a pillér alján a vízfolyás irányában, felül 
pedig a híd hossztengelye irányában állnak. A függőleges 
pillérvasak egyedi alakjait a térbeli felület modelljén felvett 
keresztmetszetek segítségével szerkesztettük meg.

Felszerkezetek

Az Eger és Szomorkahidak felszerkezete ortotrop pálya
lemezes, alsó ill. felsőpályás, acél ívhíd, szekrénykereszt
metszetű merevítőtartóval. A szerkezeti magasság: 60 cm.  
A szekrénykeresztmetszetű merevítőtartók felső öve a 
3,91  m széles pályalemez, alsó öve pedig 1,39 m széles
ségű. A pályalemez 100 x 12 mm keresztmetszeti méretű 
hosszbordákkal merevített, melyek távolsága 400 mm.  
A szekrénytartó gerincei a függőleges irányhoz képest 29°
kal kifelé döntöttek.

A szekrénytartó gerincéhez 0,98 m hosszú, változó ke
reszt metszetű (h = 60 – 31 cm), konzolos kereszttartók kap
cso lódnak, távolságuk 2,80–3,07 m között változik. A pálya

14 p
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8 . ábra Szomorka-patak-híd statikai modellje

9 . ábra  Pillér szerkezeti elem 
kézi skicce . . .

vasalása . . . 

és a kizsaluzott vasbeton szerkezete 
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lemez vastagsága 12 mm, a gerinclemezek 10 mm vastagok. 
A pályalemez 3%os kétirányú kereszteséssel rendelkezik, 
hosszirányú emelkedése nincs. A középső támaszközben 
mezőközépen a pályalemez 6,31 mre szélesedik, alaprajzi
lag íves kialakítással. 

Az ív tetőpontjának magassága a pályaszinttől mérve a 
merevítőtartó felett 5,81 m, a merevítőtartó alatt pedig  
2,30 m. Az ívfőtartók ∅ 610 mm keresztmetszetű csőszel
vé nyek, változó falvastagsággal. A pillérek felett a csőtartó 
3,00 men vízszintes, falvastagsága 60 mm. A pillér és híd fő 
között a csőtartó falvastagsága 16 mm. A pillérek közötti 
szakaszokon 16 mm és 10 mm falvastagságú szelvényt al
kalmaztunk.

Az ívtartó pillérekhez kapcsolódó alsó szakaszait az alsó 
szerelési egység határáig kibetonoztuk. A betonozó és a 
levegőztetőnyílásokat az acélszerkezet gyártmánytervei nek 
készítésekor terveztük be.

A merevítőtartó és az alatta vezetett csőtartó között 
∅ 193,7 x 20 mm csőszelvényű rácsozás biztosítja a mere
vítő tartó alátámasztását. A rácsrudak a merevítőtartó ge
rincvonalába kötnek be. A rácsrudak alsó végeiken közvet
lenül az ívtartó palástjához csatlakoznak, az ívtartó belse
jében a jobban igénybe vett csomópontokat körbemenő 
keresztirányú borda merevíti.

A merevítőtartó és a felette vezetett csőszelvény között 
sugarasan elhelyezett függesztőrudak találhatóak. A füg
gesztőrudak keresztmetszete az igénybevételekhez igazod
va ∅ 24 – ∅ 42 mm között változik. A függesztőrudak alsó 
cso mópontjai a kereszttartók vonalában találhatóak.

A hídfőtámaszoknál a reakciók felvételére a merevítő
tartóban végkereszttartók készültek. A végkereszttartók ki
alakítása megegyezik a közbenső kereszttartókéval A vég
kereszttartókat 20 mmes, az ívfőtartóval találkozó kereszt
tartókat 12 mmes, a közbenső, általános keresztartókat 
8  mmes vastagsággal terveztük. A hídfőknél a felszerkezet 
vízszintes keresztirányú elmozdulását megakadályozó acél
szerelvények készültek.

Statika

A felszerkezet és az alépítmény kapcsolatának megterve
zésekor egyedi megoldások alkalmazására volt szükség.  
A hosszú, helyszínrajzilag egyenes, csőtartókon támaszko 
dó szerkezeteken a megtámasztásoknak nyomatékbíró, 
me rev befogást kellett biztosítani a tér minden irányában 
(Mx, My, Mz), ezért a klasszikus saruszerkezeteket, saruel
rendezési megoldásokat nem lehetett alkalmazni. 

Az ívtartók alátámasztása a pilléreken hossz és kereszt
irányban nyomatékbíró kapcsolattal történik. A merevített 
lekötő szerelvény fix megtámasztást biztosít a pillérfejekbe 
bebetonozott tőcsavarokkal.

10. ábra:  Merevítőtartó keresztmetszete normál és szélesített 
szakaszon

12 . ábra: Ívtartó támaszelem a gyártócsarnokban

13. ábra: Ívtartó támaszelem a Eger-patak-hídon a pihenő alatt

-
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A hőmozgások mindkét műtárgy esetében a két hídfő 
felé egyenletesen alakulnak ki. Az Egerhíd felszerkezete a 
középső 3 pilléren fix megtámasztású, a szélső 2–2 pilléren 
a hosszirányú elmozdulás a lekötő szerelvénybe helyezett 
teflonréteggel biztosított. A Szomorkahíd felszerkezete a 
kisebb felszerkezeti hossz miatt a közbenső pilléreken fix 
megtámasztású.

A hídfőknél a függőleges megtámasztást 2–2 ingaosz
lop biztosítja. Az ingaoszlopok a híd hőtágulásból adódó 
hosszirányú mozgását engedik, a függőleges erőt pedig 
köz vetítik a hídfőre. A hídvégek keresztirányú elmozdulá
sát a hídfőtérdfalakra rögzített nyírótüskék gátolják meg –  
cső a csőben rendszerrel, a dilatációs mozgások akadályo
zása nélkül.

A folytatólagos többtámaszú, hullámzó ívvel merevített 
híd a közbenső támaszoknál mereven, a hídfőknél csukló

san megtámasztott. A merev közbenső megfogások miatt a 
felszerkezet és az egysoros cölöpös alépítmények egy foly
tatólagos kerethidat alkotnak, a közbenső támaszok nyo
matékot vesznek föl a keretek „T” elágazásainál. 

A közbenső támaszoknál a gyenge altalaj miatt 3–3 cö
löpre volt szükség támaszonként. A cölöpöket egy sorba 
rendeztük, mivel így a „keretoszlopok” alsó befogási me
revségét csökkenthettük, csökkentve a merev szerkezet be
feszüléséből keletkező hatásokat.

A fenti merevségcsökkentő elvet követte a pillérek geo
metriájának kialakítása is, ahol az az esztétikai szempontok 
mellett statikai szempontokat is követ: cél volt az igénybe
vételkövető kialakítás, mely révén a cölöpösszefogó felé 
haladva a pillér merevsége legyen csökkenthető.

Mivel a szerkezet a cölöpökkel az altalajba befogott, és 
a talaj befogási merevsége visszahat a felszerkezet igénybe
vételeire, a cölöpök ágyazási merevségét szélesebb tarto
mányban, több esetre is vizsgáltuk, a cölöpöket határrugós 
ágyazással modelleztük. Az Egerpatak esetében a közbenső 
3 pilléren lévő fix megfogás a fentiek alapján végzett vizs
gálatok eredményei miatt bizonyult elfogadhatónak.

Az ív kialakításakor a szinuszhullámot idéző alak kon cep
cionális döntés volt. Ennek aránya és optimális geo met
riá ja a tervezés fázisai során többször módosult, hango ló
dott, hogy egyszerre feleljen meg a statika, esztétika és a 
gyárthatóság szigorú feltételeinek.

Az ívtartóhoz kapcsolódó rácsrudak esetében szintén 
esztéti kai szempontú célkitűzés eredménye, hogy a csomó
pontok nem kaptak külső merevítőlemezeket. A rúdbekö
tések kismértékben külpontosak az ívtartó tengelyhez ké
pest, így csavarásra a szerkezet erőjátéka kedvezőbbé vált.  
A jobban igénybe vett rácsrúdbekötéseknél az íves fő tartó 
csőben belső merevítőbordákat helyeztünk el.

A kereszttartók gerincei alul övlemez nélküliek, ami mi
att a kereszttartók horpadási stabilitásvesztésre való meg
felelését részletesen vizsgálták. Csak a pihenőhelyeknél 
ki szélesedő kereszttartóknál kellett a kereszttartókat rövid 
sza kaszon övlemezekkel ellátni.

Főként a hídszerkezet dinamikai viselkedésének javítása 
érdekében az ívek merevítőtartó alatti szakaszait kibeto
noztuk.

A merevítőtartót az ívekhez függesztő rudak radiális el
rendezésűek, átmérőjük az ívváltól befelé haladva folya
matosan növekszik, az igénybevételeknek megfelelően.  
A függesztőrudakat az építéstechnológia részeként meg
feszítettük oly módon, hogy a merevítőtartó és az ívtartó 

AxisVM X5 R3g · Jogosult felhasználó: Dési Attila okl. építőmérnök

Munka:
Tervező: Speciálterv Kft.
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14 . ábra: Ívtartó megfogás – Szorító kéz

15. ábra:  Csőtartó egy irányban mozgó lekötésének végeselemes 
modellje

16 . ábra: Az elkészült Szomorka-patak-híd a poroszlói oldalról (Photo: P . Gyukics) 
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készre hegesztését követően a megadott sajtóerővel meg 
kellett emelni a merevítőtartót, ami mezőközépen 15 mm 
es elmozdulást eredményezett, hogy utána a járomreakció
kat és hozzáadott sajtolási erőt megszüntetve, a rudakban  
a megfelelő feszítő/húzó erő ébredjen. Ezáltal a rudak  
egye sével való feszítését elkerülhettük. Ez nagy könnyebb
séget jelentett a kivitelezés során.

Dinamika

Az Eger és Szomorkahidak sajátossága, hogy mindössze
sen egy ívvel merevítettek. Bár a merevítőtartó csavaró  
merev szekrény keresztmetszetű, ugyanakkor a hidakat csak  
a pillérek feletti pontokban fogtuk be egy nagy falvas tag
sá gú csőkeresztmetszettel. A kiviteli tervezés során a te
her  bí rási (szilárdsági, stabilitási) és a használhatósági 
 (hasz  nos terhekből keletkező alakváltozás) megfelelések 
ki mutatását követően elvégeztük a hídszerkezet dinamikus 
ter helésekre való vizsgálatait is. A dinamikus terhelésekre 
kapott szerkezeti válaszokból kimutatható volt, hogy a fel
szerkezet csaravási merevségének növelése  szükséges, mi
vel a kitűzött komfortfokozathoz tartozó gyorsulási krité
riu mokat a szerkezet még nem teljesíti.

A komfortérzettel kapcsolatos kritériumokat általában 
akkor szükséges igazolni, ha a felszerkezet alaprezgésszá

ma függőleges rezgések esetén 5,00 Hznél, vízszintes 
síkú (keresztirányú) és csavarási regések esetén 2,50 Hz
nél kisebb. A két híd több sajátrezgésalakja is a gyalogos
dinamikailag érzékeny tartományba esett. A hidak alap ve
tően kerékpáros funkció kiszolgálására épülnek, és a ke
rékpáros nem okoz olyan jellegű dinamikus hatást, mint 
egy hídon áthaladó gyalogos – ugyanakkor fontos volt a 
hidak dinamikai megfelelőségének javítása.

A dinamikai érzékenység csökkentésének érdekében 
a következő eszközökkel éltünk:

–  a dinamikus terhelés számításakor a támaszrugók me rev
ségét növeltük – a nemzetközi szakirodalmi ajánlá sok nak 
megfelelően,

–  a korábban alkalmazott ∅ 100 x 20as rácsrudak kereszt
metszetét ∅ 193,7 x 20 szelvényre növeltük,

–  az alsó ívszakaszokat részben kibetonoztuk, amellyel a 
me revség növekedett, és a beton által javult a szerkezet 
csil lapítása is.

A dinamikai számítások során a hídon gyér gyalogos for
galmat feltételeztünk. A gyalogosdinamikai ajánlások sze
rinti besorolásban: „Átlagos használatú gyalogoshíd, ame
lyen alkalmanként nagyobb gyalogos csoport halad át.”

19 . ábra: Eger-patak – Dinamikus próbaterhelés (Photo: Dernovics Tamás / magyarepitok .hu)

18. ábra: Eger-patak – 1. függőleges hajlítórezgés

17 . ábra:  Szomorka-patak-híd – Dinamikus próbaterhelés (Photo: Dernovics Tamás / magyarepitok .hu)
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TISZA-HÍD

A 33. sz. út a Tisza folyót annak 430 + 53 fkm folyási szel
vényében keresztezi. Itt korábban egymással párhuza  mo
san épült meg egy közúti és egy vasúti Tiszahíd. A köz
úti és a vasúti hidak szerkezete a két szélső nyílásban két
két felsőpályás gerendahíd, míg a főmeder felett egyegy 
alsópályás rácsos szerkezetű híd. A vasúti hidak három füg
getlen, kéttámaszú, szegecselt tartóból állnak, a  közúti híd 
háromnyílású folytatólagos rácsos tartó NFcsavaros illesz
tésekkel hegesztett szelvényekből.

A Tisza fő medrének a keresztezésénél a meglévő közúti 
Tiszahíd felhasználásával igyekeztünk a gazdaságos kerék
pár útátvezetést biztosítani.

A tervezés kezdetekor a közúti híd rácsos felszerkezeté
hez történő konzolokra helyezett új pályalemezbővítés le
he tő ségét vizsgáltuk. A részletesebb vizsgálatok során kimu
tat tuk, hogy a közúti hidat gazdaságosan tervezték: a karcsú 
szelvényei nem adtak kellő teherbírási tartalékot a külpon
tos kerékpáros teher felvételére. A szerkezet meg erősítését 
is vizsgáltuk, de a csomóponti kialakítások azt nem tették 
lehetővé. Végül a kerékpáros pályát új fel szerkezetre kellett 
helyezni.

Az új felszerkezetet független hídként, vagy az alépítmé
nyek konzolos bővítésével lehetett elkészíteni. Új pillérek 
építése a Tisza medrében jelentős költséggel járt volna, 
így az alépítmények bővítése volt a gazdaságosabb meg
oldás. Szerencsére a mederpillérek keszonalapjai  komoly 
teherbírástartalékkal rendelkeztek, így a megoldandó mű
szaki feladat a megfelelő konzolos kibővítés volt. 

A fejgerenda kiegészítésére több acél, beton, tartóbetétes 
beton és feszített beton megoldást is vizsgáltunk. A végső 
megoldásként egy vasbeton verziót választottunk, mely a 
meglévő fejgerendákat körbeköpenyezve, azokon átfúrt 
nyírt csapokkal és befúrt, beragasztott vasbeton tüskékkel 
kapcsolja az új, konzolos fejgerendabővítményt a meg
lévőhöz. 

A szélesítés alátámasztásainak kidolgozásával lehetőség 
nyílt egy, a szomszédos hídéval azonos támaszközű kerék
páros felszerkezet létesítésére. A tervezés ezen fázisára az 
Eger és Szomorkapatakhidak „szinuszhullám” koncepció
ja kialakult, így egy azokkal és a szomszédos hidakkal is 
összhangban lévő felszerkezeti rendszert kerestünk.

Az első nyílást – a környező hidakhoz hasonlóan – felső
pályásra, míg a közbenső nyílásokat alsópályásra kialakítva 
íves vonalvezetésű tartókkal imitálni lehetett a „tavi hidak” 
hullámjátékát, ezzel végig megjelenhet a tó környezetében 
létesített kerékpáros nagy műtárgyak organikus motívuma.  

20. ábra: Tisza-híd – Sematikus ábra a felszerkezeti elemekről

21. ábra:  Tisza-híd – Meglévő fejgerenda javítása, tüskézések 
előkészítése

22. ábra:  Tisza-híd – Kész, konzolosan szélesített és erősített  
fej gerenda

23 . ábra:  Az elkészült kerékpáros Tisza-híd rúdhálója és a közúti 
híd rácsozata (Photo: P . Gyukics)
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Tekintettel a hajózási űrszelvényre, a középső felszer ke zet 
nem lehet „fejjel lefelé”, így a hullámközépen transzformált 
abszolútértéke a következetes függvénynek.

A végül kialakult hídforma a szélső nyílásban felső pá lyás 
feszítőmű íves vonalvezetésű alsó övvel, 34,10 mes támasz
közökkel. A közbenső nyílások: 68,50 m tá maszközű, alsó
pályás ívhidak, hálózatos függesztőrend szerrel. A függesz
tőrudak pozícióját hozzáigazítottuk a szomszédos közúti 
híd ferde rácsrúdjaihoz, így oldalnézetben a két híd formá
ja rímel egymással.

FELSZERKEZET
Pályalemez, merevítőtartók

A 3,31 m széles felszerkezeten az ívek között 2,50 mes  
pályaszélesség biztosított. A merevítőtartók és az  ív tar tók 
∅ 406,4 mm átmérőjű, CHSszelvény  keresztmet sze tűek, 
ke resztirányú 100 mm x 10 mm  keresztmetsze tű lapos
acél bordás ortotrop pályalemezzel. A  rúdbe kö té seknél 
félcső keresztmetszetű keresztartók találha tóak. A szerke
zeti magasság megegyezik a cső átmérőjével. A pálya
lemez teljes szélessége 2,50 m, vastagsága 12 mm,  
két oldali 3%os kereszteséssel a középvonal ban elhel ye 
zett mélyvonal irányába. A híd hosszirányú lej  té sét 0,5%
os hullámoztatással alakítottuk ki, 17,5 men ként víznyelőt 
elhelyezve. 

Ártéri hidak, feszítőmű

A hídszerkezet szélső, 34,11 m támaszközű mezőit felső
pá lyás feszítőműves szerkezeti rendszerrel alakítottuk ki.  
A feszítőmű tengelye íves, melynek belógása a pálya szinttől 
2,90 m. A feszítőmű alsó övrúdjai ∅ 355,6 mm átmérőjű, 
változó vastagságú CHSszelvény keresztmetszetűek.

A ferde kitámasztórudak ∅ 101,6 mm átmérőjű CHSszel
vény keresztmetszetűek.

A kéttámaszú tartók végkereszttartóinak gerince  
580  mm x 20 mm, övei pedig 300 mm x  20 mm keresztmet  
sze tűek. Az 5,82 menként elhelyezett kereszttartók fél cső
keresztmetszetűek, 195,51 mm külső sugárral.

Mederhidak, ívtartó

A 3 darab 68,50 m támaszközű közbenső nyílás szerke
zeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhíd. Az ív  
tengelyének magassága a pályaszint felett 8,187 m, szel vénye 
∅ 406,4 mm átmérőjű, változó falvastagsá gú kör szelvény
keresztmetszetű. Az ívhíd nyílmagassága f/L = ~0,12.

Az ívtartó függesztőrúdjat networkrendszerrel alakítot
tuk ki, melynek hálózata követi a meglévő közúti híd rá
csos tartójának rúdkiosztását, így az alsó függesztőpontok 
távolsága 5,83 m. A függesztőrudak keresztmetszeti kialakí
tása: ∅ 27 mm átmérőjű tömör rudak.

Az ívtartó keresztkötései: ∅ 82,5 mm átmérőjű, 7,1 mm  
falvastagságú körszelvénykeresztmetszetű rudak.

A kéttámaszú tartók végkereszttartóinak gerince 
582  mm x 20  mm, övei pedig 300  mm x 20  mm kereszt met 
sze tűek. A 4,00 menként elhelyezett kereszttartók ge rince 
160  mm x 12  mm, övei pedig 140  mm x 14  mm ke resztmet
szetűek.

Statikai viselkedés

Az ívhíd nyílmagassága igen lapos f/L = ~0,12, de a net
workrendszerű hidak előnyéből fakadóan az ív nem kap 
akkora hajlítást, mint a függőleges, vagy sugaras rudazatú 
ívhidaknál. Az ív karcsúságával a szélfelület csökkenthető 
volt, ugyanakkor a nyílások méretéhez képest a keskeny 
híd kedvezőtlen, mivel a szél borítóhatására érzékenyebb 
a szerkezet, és a saruknál szükség volt hú zott saruk beter
vezésére.

A híd hasznos parciális leterheléseiből kialakuló bur koló 
lehajlási ábrák alapján a kialakuló alakválto zások az út
ügyi műszaki előírás L/400as kritériumát messzemenőleg 
teljesítik. Az L/400as határérték a kis nyílás ese tén 85 mm, 
míg a nagy nyílás esetén 171 mm. A maxi mális számított 
lehajlás 11,1 mm.

A hídszerkezet kellően merev, ezért elhangolásra, be épí
tett csillapítókra nem volt szükség. A kezdeti terv fázisban 
felmerült a csövek kibetonozása, de végül a  többlettsúlyra 
nem volt szükség, azt az acélszerkezeti elemek vastagsá
gaival kezelni lehetett, és így a meglévő híd fejgerendájára 
is kisebb tömeg hárult.

A dinamikai számítások során a hídon gyér gyalogos
for galmat tételeztünk fel. A gyalogosdinamikai ajánlások 
 sze rinti besorolásban: „Átlagos használatú gyalogos híd, 
amelyen alkalmanként nagyobb gyalogos csoport ha lad 
át.” A számított sajátfrekvenciaértékek nem esnek bele a 
gya logosoknál érzékeny frekvenciatartományokba az  adott 
be sorolásban. A hidak alapvetően kerékpároshidak, és a 
kerékpáros nem okoz olyan jellegű dinamikus hatást, mint 
a gyalogos, de a csárda melletti szakaszon fennáll a le
hetősége annak, hogy a csárdából az embe rek felsétáljanak 
a hídra.
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Az ívszerkezet keresztkötéseinek hálózatát több változattal 
is vizsgáltuk, és végül a „K” rácsozású keresztkötésrendszert 
választottuk. A keresztkötés csőátmérőit a kapuzat és annak 
közelében lévő csomópontok határozták meg. Azért, hogy 
a csőátmérőket ne kelljen növelni, az al só csomópontokba 
rejtett csomólemezes bekötéseket készítettünk. A fenteb
bi rudak falvastagságait fokozatosan csökkenteni lehetett a 
csomólemezek elhagyása mellett. 

Az összetettebb csomópontokhoz, mint a keresztkötések 
csomópontjaihoz, a rúdbekötések csomópontjaihoz és az 
ívváll és merevítőtartó kapcsolatához részletesebb véges
elemes héjmodellek készültek.

A mederelemeknél a networkhálózat miatt és a kis ön
súly miatt nagy figyelmet kellett fordítani a rúdszabályozás
ra, mivel egy rosszul megválasztott építési sorrenddel és a 
rudak feszítése nélkül a rudakban nyomás is kialakulhatna, 
akár már önsúly hatására is. Mindezek miatt a szereléskor 
sűrű alátámasztást kellett alkalmazni, a rudakat adott sor
rendben lehetett behelyezni, és a támaszokat adott sor
rendben kellett kivenni.

24 . ábra: Az elkészült Tisza-híd (Photo: P . Gyukics)

25 . ábra: Tisza-híd – Sajátfrekvencia 4 . alak

26 . ábra: Tisza-híd – Ívváll és végkereszttartó végeselem-modell
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27 . ábra: Tisza-híd – Feszítési ütemek

28 . ábra: Tisza-híd – Kész híd

ÖSSZEFOGLALÁS

A Tiszatavi folytatólagos ívekkel merevített hidak formája 
nemzetközi szinten is egyedülálló. Az Egerhíd kilencnyílá
sú, 308 m hosszú felszerkezet létesítését a hőmozgásnak 
teret adó, egyedi statikai döntések és részletmegoldások 
tették lehetővé. A híd viselkedésének analíziséhez használt 
mód szerek – a talaj rugalmas ágyazásának figyelembevétele, 
a felszerkezet–alépítmény részlegesen merev befogása és 

az alépítmény–altalaj iterakció több talajparaméterrel való 
statikai vizsgálata – az elmúlt évtizedben fejlődtek ki, így 
mondhatni, hogy innovatív új híd épült. 

A Tisza folyó feletti fejgerendaszélesítésen épülő új acél
hidak gazdaságos és esztétikus kerékpárútátvezetést tettek 
lehetővé, melyek megépítéséhez – a nagyméretű elemek 
vízről beemeléséhez – bravúros kivitelezői munkára volt 
szükség. Erről és a projekt keretében létesült nyitható  
X. öblítőcsatornahídról külön cikk számol be.
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Tóth László, a Miskolci Egyetem volt professzora el
indított egy sorozatot 2001-ben. Bemutatott  egyete - 
mi és nem egyetemi professzorokat, szakembereket. 
Élet útjukat, szakmai eredményeiket. Többek között 
Terplán Zénó, Pungor Ernő, Gyulai József, Czibere 
Tibor és még sokan mások szerepeltek a sorozatban. 
Meg kértem, hogy bekapcsolódhassak ebbe a sorozat-
ba, és írhassak volt kollégámról, tanítómesteremről, 
Farkas Józsefről.

A könyvben volt tanítványai, kollégái és rokonai írnak róla, 
mit jelentett számukra, milyen élményeik társulnak sze mé
lyéhez.

Jármai Károly

Könyvajánló

FARKAS JÓZSEF 
IFJAN – ÉRETTEN – ÖREGEN
GazdászElasztik Kiadó és Nyomda, Miskolc, 187 old.  
2019, ISBN 9786158021289
Email: gazdasz@upcmail.hu

A Miskolci Egyetemen, illetve jogelődjénél  dolgozott 
1950től, életének utolsó hetéig, 89 éves koráig. Szak
mai te rü  lete a fémszerkezetek, hegesztett  szerke zetek 
tervezése, hegesztési maradó feszültségek számítása, 
szerkezet optimálás. Ő honosította meg a szerkezet
optimálást, ahol a szerkezet analízis a szerkezetszin-
tézissel  össze -kapcsolódik. Bemu tat ta sok szerkezetnél, 
hogy a tervező matematikai mód szerek alkalmazá
sával meg tudja ha tározni a legjobb megoldást, tud 
tömeget és költséget csökkenteni. 

Nagyszámú tudományos cikke jelent meg, főként  an gol 
nyel ven. Több magyar és angol nyelvű szakköny vet írt 
– rész ben társszerzőkkel –, melyek hazai és nemzet
közi kiadóknál, a Műszaki, az Akadémiai Kiadónál, 
a Gazdász Kiadónál és Nyomdánál, az Ellis Horwood, 
a Balkema, a Millpress, a Horwood és a Springer Ki-
adóknál.

Mérnökgenerációkat oktatott. Részt vett a  nemzet közi 
he gesztőmérnök, illetve a nemzetközi hegesztett szer
ke zettervező mérnök képzésekben. A Nemzetközi He
gesz tési Intézet munkájában már a 60as évektől részt 
vett, és ma gyar képviselő volt a hegesztett szer kezetek 
tervezésével és a szerkezetek fáradásával fog lalkozó 
bizottságokban. A MAGÉSZ tagjaként bekap cso lódott 
az acélszerkezetek ha zai kutatási, oktatási és gyártási 
folyamataiba.

Farkas József nagyon szerette a zenét. Játszani is, hall-
gatni is. Úgy érezte, hogy írnia kell a zenéről, hogy át 
tudja adni másoknak azt a felemelő érzést, amit ér
zett a hallgatásukkor. Négy könyve jelent meg magyar 
és angol nyelven a komolyzenéről. Sokoldalúságát bi-
zonyítja,  hogy rendszeresen készített CD-ket, melyeken 
orgonált.

FARKAS JÓZSEF  
emeritusz professzor,  

a műszaki tudomány doktora 
(1927. december 15 – 2016. szeptember 15.)

ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA, 
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek 
továbbfeldolgozásában és gyártás-előkészítésében

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
– egyedi méretre történő gyártás
– egyedi csomagolás
– egyedi termékazonosítás
– speciális tárolóeszközök kialakítása
– termékfejlesztés
– vevői konszignáció
– vevői rendelés követése
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A POROSZLÓ–TISZAFÜRED KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT  
HÍDJAINAK KIVITELEZÉSE

Wunderlich István Péter acélszerkezeti projektvezető
Hódút Kft.

BEVEZETÉS

A Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpárút megvalósítá-
sa projekt kiemelten fontos közlekedésfejlesztési program 
Heves megye és JászNagykunSzolnok megye határán.  
A projekt célja a 33. sz. főúttól délre eső Tiszató kerék
páros körút teljessé tétele, mely ezáltal elősegíti a turiz
mus további fejlődését, valamint szolgálja a hivatásforgal
mi kerékpáros igényeket a két érintett település között a 
főút mentén, megteremtve a biztonságos kerékpáros köz
lekedés feltételeit a megnövekedett forgalomból fakadó 
bal eseti kockázat jelentős csökkentése által.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése 
alapján a Poroszló–Tiszafüred közötti kerékpárút építését a 
közbeszerzési eljárás győzteseként a Hódút Kft. kivitelezte.  
A projekt generáltervezését és a hídszerkezetek kapcsoló dó 
szakági tervezését a Fővállalkozó megbízásából a SPECIÁL
TERV Kft. végezte.

A projekt kivitelezése során a főúttól fizikailag különálló, 
mintegy 6,5 km hosszú kerékpárút épült a Tiszató porosz
lói gátjától a tiszafüredi Ady Endre, illetve Ártéri utcákig. 
Az épített szakasz átszeli a Tiszatavat (Eger és Szomorka
patakot), a Tiszát és a X. Öblítőcsatornát (1. ábra). 

A keresztezett környezeti akadályok másmás műszaki 
probléma megoldását kívánták meg a tervezés részéről, így 
született meg a négy egyedi hídszerkezet:
•  Eger-patak-híd: kilenctámaszú, folytatólagos ortotrop 

pá lya lemezes, szekrénykeresztmetszetű merevítőtartóval 
ren  delkező, acél ívhíd,

•  Szomorka-patak-híd: négytámaszú, folytatólagos orto
trop pályalemezes, szekrénykeresztmetszetű merevítő
tartóval rendelkező, acél ívhíd,

•  Tisza-híd: ötnyílású, ortotrop pályalemezes, csőszelvé
nyű merevítőtartókkal rendelkező, acél ívhíd,

•  X. Öblítő műtárgy hídja: lengőkarú csapóhíd.

A szerkezetek tervezésénél az egyik fő szempont a termé
szetes környezetbe illeszthetőség volt, mely az íves főtartó 
könnyedségével, nagyobb támaszközök, kevesebb pillér al
kalmazásával valósult meg. A kivitelezési munkák tervezése 
során nagy gondossággal kellett eljárni az érintett Natura 
2000 besorolású területek megóvása és a 33. sz. főúttól 
északra elhelyezkedő, fokozottan védett terület közelsége 
miatt.

A hídszerkezetek főbb adatai:

Eger-patak-híd
hídhossz: 308,46 m,
nyílások száma: 8,
hídszélesség: 3,91 m,
acél felszerkezet  
tömege: 383 t.

Szomorka-patak-híd
hídhossz: 86,30 m,
nyílások száma: 3,
hídszélesség: 3,91 m,
acél felszerkezet  
tömege: 112 t.

1 . ábra: 
A Poroszló–Tiszafüred közötti 
kerékpárút nyomvonala

Tisza-kerékpároshíd
hídhossz: 279,47 m,
nyílások száma: 5,
hídszélesség: 3,65 m,
acél felszerkezet  
tömege: 362 t.

X. Öblítőcsatorna-híd
támaszköz: 6,30 m,
hídszélesség: 2.80 m,
acél felszerkezet  
tömege: 6,5 t.
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AZ EGER- ÉS SZOMORKA-PATAK-HÍD  
KIVITELEZÉSE

1. Előkészületek és gyártás

A hidak kivitelezése során az egyik legnagyobb kihívást 
a hidak nevét adó áthidalt patakokból – a Tiszató duz
zasztásával – előállt nagy, összefüggő vízfelület jelentette.  
A projekt teljes ideje alatt szükséges volt a munkaterület 
zavartalan megközelíthetőségét biztosítani,  függetlenül a 
Tiszató nyári és téli vízállásától. Ezt az úszóműves kiszol
gá lás nem tette volna lehetővé, így a KözépTiszavidéki  
Vízügyi Igazgatóság szakembereivel egyeztetve egy kő anya
gú szervizutat építettünk ki, párhuzamosan az építendő 
hidakkal. A betöltés tette lehetővé a CFAtechnológia alkal
mazását, az alépítményi és felszerkezeti munkák folytonos, 
zavartalan kivitelezését.

Az Egerpatakhíd (383 t) acélszerkezetének  gyártása a cég 
csoport déllengyelországi gyárában, a BANIMEX Sp.z o.o.  
csarnokaiban történt, míg a Szomorkapatakhíd (112  t) ele
meit a kapacitástervezés mutatói és a  szoros  ütemterv tart
hatósága érdekében – Sárospatakon – a Weinberg ’93 Kft.  
gyártóüzemében készítették. Ütemtervi meg fontolásból az 
Egerpatak és Szomorkapatakhidat a Tiszahíd szerkezet
gyártásának kezdetét követően, azzal pár huzamosan gyár
tották.

Mind az Egerpatakhíd, mind a Szomorkapatakhíd fő 
tartóelemeit, a 610 mm átmérőjű, variálódó falvastagságú 
acélcsöveket a németországi székhelyű Mannesmann gyár
totta. A gyártókapacitás lekötését a teljes mennyiségre volt  
célszerű megtenni, ezért az Egerpatak és Szomorkapatak
híd gyártásához szükséges csöveket ugyanazon hen ger
műből, egy időben szállították át Hollandiába, a Kers ten 
Europe üzemébe, ahol a csövek hajlítása történt. A gyár
tóüzemekbe – a déllengyelországi Będzinbe, vala mint 
Sárospatakra – már a kész hajlított csőfőtartókat szállítottak.

A hajlított tartók ívsugara az Egerpatak és Szomorka
patakhíd esetében 15–63 m közötti, a falvastagság a 10–

60  mm tartományba esik. A szerkezetek könnyedségét, a 
hidak szépségét éppen az ezekből a hajlított csövekből ki
alakuló, lendületes vonalak és ívek adják. 

A BANIMEX technológiai fejlesztési programja keretében 
egy csúcstechnikát képviselő, 28 méter asztalhosszúságú,  
3D vágásra alkalmas plazmavágó gép beruházására is sor  

2 . ábra: Eger-patak-híd oldalnézete (1–5 . pillér)

3 . ábra: Szomorka-patak-híd oldalnézete

4. ábra: Eger-patak- és Szomorka-patak-híd csőfőtartóinak hajlítása

5 . ábra: Munkában az új 3D plazmavágó berendezés
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került, amellyel lemezek és csövek egyaránt  meg mun kálha  
tók a he gesztési élkiképzést vagy a csövek át hatási vonalait 
is bele értve.

Ennek a gépnek a főpróbáját éppen a poroszlói hidak 
al katrészgyártása jelentette, ahol természetesen  hibátlanul 
vé gezte feladatát, nagyon jelentős munkaóraráfordítást 
meg  takarítva és méretpontos gyártást garantálva a hagyo
mányos megmunkáláshoz képest.

Az egyik legnagyobb kihívás az íves csőtartók terve zői elő  
 írások szerinti gyártása és összeállítása volt, mivel a csőele
meken nem definiálható jól bázisvonal, ami a gyártás so rán 
minden mérés alapja. 

A különböző típusú szerelési egységekhez gyártókészülék 
és sablon készítése volt szükséges, mert egyedül ezáltal volt 
biztosíthattuk az előírt geometria tűrésen belül tartását és 
a csatlakozóelemek helyszíni szerelhetőséget. A gyártás és  
összeszerelés pontosságát optikai és lézeres szintező és 
mé rő műszerekkel, speciálisan a projekthez előre  legyártott 
ellenőrző ívsablonokkal, az összeállító készülékekhez rög
zített és pontosan bemért bázisokkal és a szokásosnál 
lénye gesen intenzívebb mérnöki felügyelettel biztosítottuk. 
Még ezek együttes alkalmazása is komoly kihívás elé állí
totta a gyártásban és a helyszíni szerelésben részt vevőket.

A gyártmánytervezés a Poroszló–Tiszafüred közötti kerék
páros hidak esetében még szorosabb együttműködést kí
vánt meg Tervező és Kivitelező részéről, az egyedi, nem ti
pizál ható cső–cső áthatások és a szerkezet belső  kialakítása 
 mi att. Folyamatos optimalizálás volt szükséges a hegesz
té  si var ratok tervezése és kivitelezhetőség kapcsolatának 
 biz tosításaként, mely csak a Hódút Kft.  hegesztésfelügyelete 
és a SPECIÁLTERV Kft. tervezőcsapata közötti folyamatos 
kommunikációval volt lehetséges.

A szerkezet könnyedsége tette lehetővé az egyfőtartós 
kialakítást, bár a támaszreakciók ezzel fordított arányban 
nőttek a külpontos hatások miatt. A fellépő támaszerőket 
csak robusztus kialakítású, „klasszikus” sarugyártmány al
kal  mazásával lett volna lehetséges felvenni, mely jelentős 
ráfor dítást és egyben a hídszerkezet összhangjának meg
bon tását eredményezte volna. Így született meg a hossz
irányú mozgások és a felszakítóerők felvételére alkalmas 
támasz elem, az ún. „hurkatöltő”.

A hídelemek gyártása során a teljes 3,91 m keresztmetsze
ti szélesség megtartása mellett döntöttünk, mérlegelve a 

köz úti szállítás korlátait, a helyszíni szerelés többlet idő és 
ka pa citásigényét is. 

A helyszíni szerelhetőség érdekében a szerelési ráhagyá
sokat minden pillérközben egy elemvégen alakítottuk ki, 
100 mm hosszban.

A szállítást megelőzően – a gyártási sorrendnek megfele
lően – történt az elemek próbaszerelése. Igen impozáns 
látvány, amikor egy bonyolult térgeometria próbaszerelése 
során, már a csarnokban megmutatja magát a szerkezet kis 
része, és előrevetíti a majdani híd szépségét.

8 . ábra: 
A Szomorka-patak-híd  
pálya próbaszerelése

7. ábra: Felsőpályás szakasz keresztmetszete

6. ábra:  A „hurkatöltő” támasz  
(Eger-patak- és Szomorka-patak-híd támaszelem)
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2 . HELYSZÍNI SZERELÉS

A helyszíni kivitelezési technológia tervezésekor fő szem
pont volt, hogy a 33. sz. főút forgalma nem volt korlá
tozható. Az előző fejezetben említett betöltés biz tosította 
minden körülmény mellett a zavartalan kivite lezést. 

Nagy kihívás volt a szállítmányozó cégek számára a 3,91 m  
széles, 12–22 m hosszú és 0,8–3,5 m magas, több  esetben 
~30 t tömegű, túlméretes hídelemek szállítása, melyek ki
záró lag este léphettek be a közúti forgalomba. Külön meg
oldást kívánt a tervezett formából adódó magas súlypontú, 
támaszos elemek stabil állapotának fenntartása szállítás 
köz  ben, melyet külön erre a célra tervezett szállítóbölcsők 
alkalmazásával tudtunk biztosítani.

9 . ábra: Eger-patak-híd P1–P11 elemek próbaszerelése

11 . ábra: 
Szomorka-patak-híd  
T2 jelű elem érkezése

10. ábra: Szomorka-patak-híd betöltés és szerelőterület

12 . ábra: 
Szomorka-patak-híd  
T2 jelű elem beemelése
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A helyszíni szerelést Hódút Kft. megbízásából az ACÉL
HIDAK Kft. inszitu végezte, azaz a legyártott, próba szerelt 
hídelemeket a szállító járművekről a tervezett helyük re egy
ből beemelték. A szerelés közbeni stabilitást a már előző
leg elkészült, egyedi vasbeton pillérek és azok két oldalán 
telepített acél járomszerkezetek adták.

A helyszíni szerelés során a betöltés szélességi korlátai 
miatt a hídelemet szállító trailer és a beemelést végző daru 
elhelyezkedése csak egy tengelyben volt lehetséges, mely a 
nagyobb elemek esetében 160–200 t teherbírású autódaru 
felvonultatását igényelte mindkét híd esetében.

Az Egerpatak és Szomorkapatakhíd szerkezeti geomet
riája nagyon hasonló, így 7 darab acél járomszerkezet gyár
tá sával és azok megfelelő logisztikájával mindkét híd szer
kezet szerelése kiszolgálható volt.

A Szomorkapatakhíd helyszíni szerelése két ütemben 
való sulhatott meg a hídfőalapozások kényszerű áttervezése 
miatt. Első ütemben a közbenső merevítőtartók és főtartó 
elemek kerültek a helyükre, majd a hídfők elkészülte után 
a szélső elemek szerelése is megtörtént.

Az ívfőtartók szerelését követően helyeztük be a Pfeifer  
UMIX rendszerű függesztőrudakat, melyek feszítése a füg
gesztett merevítőtartószakasz meghatározott reakcióerő 
növekménnyel történő megemelése, majd visszaengedése 
által történt meg. A rúdfeszítést követően minden esetben 
geometriai ellenőrzést kellett végrehajtani, mely igazolta a 
fe szítés sikerességét.

Az Egerpatakhíd szerelése Poroszló felől Tiszafüred felé 
haladva, folytonosan történt. Míg a Szomorkapatakhíd 
men tén a Tiszatóba történt betöltés teljes mederszélességű 

volt, az Egerpatak medrében egy pillérközben folytonosan 
biztosítani kellett az akadálymentes átfolyást a betöltésbe 
előre beépített, 1,8 m átmérőjű átereszek mellett. A fenn
tartandó „folyó”szakaszon csőcölöpökre telepített jármok 
szolgáltak támaszként a hídelemek beemelésekor. 

Az Egerpatakhíd helyszíni szerelése során az elemek 
be építése mindig támasztól támaszig tartott. A  pilléreken 
kialakított, előre bebetonozott M50/M42 menetes  szá rak ra 
daruzott támaszos főtartó elemeket a közbenső merevítő
tar tók követték, melyek alátámasztása az ideiglenes segéd
jármokon valósult meg. A gyártás során az egyes merevítő
tartók végén kialakított 100 mm szerelési ráhagyás levágása 
után vált folytonossá a szerelésbe fogott támaszköz. 

Az ívtartók beemelése és szerelése az erre kialakított 
ívszerelő állványok segítségével történt.

A függesztőrudak feszítése a Szomorkapatakhídon is
mertettek szerint zajlott, annyi módosítással, hogy a feszítés 
mindig a következő támaszköz ívtartójának szerelése után 
valósulhatott meg.

A szerkezetek a funkciójuk és elhelyezkedésük alapján 
egy aránt érzékenyek a gyalogosok, illetve a szél által  keltett 
dinamikus gerjesztésre. A sajátfrekvenciák elhangolása ér
dekében a csőfőtartókat szakaszosan kibetonoztuk. 

A hídelemek korrózióvédelmét COLOR HELP Kft. végezte 
üzemben és helyszínen, így nyerte el a bevonat  végleges 
320 µm száraz rétegvastagságát. A színválasztás során fon
tos nak tartottuk, hogy a hídszerkezetek jelkép státusza és 
légiessége egyaránt hangsúlyos, esztétikus legyen. A Meg
rendelővel és leendő Üzemeltetővel történt egyeztetés fo
lyományaként a hídszerkezetek fedőrétegeként RAL 9018 
papirusz fehér színt határoztuk meg.

13 . ábra: Szomorka-patak-híd építés közben
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14 . ábra: 
Eger-patak-híd ívtartójának 
szerelése

15 . ábra: Eger-patak-híd

TISZA-KERÉKPÁROSHÍD KIVITELEZÉSE

1. Előkészületek és gyártás

A Tiszakerékpároshíd kivitelezésének helyszíne Natura 
2000 és fokozottan védett terület, halászcsárda és a 33. sz.  
főút Tiszahídja által határolt. A szerkezet könnyedsége tet
te lehetővé, hogy a szerkezet alépítménye a szomszédos, 
meglévő közúti híd fejgerendáinak konzolos átalakításá
val a legkisebb környezeti befolyással valósulhasson meg.  
A ter ve zés során fontos szempont volt, hogy a felszerkezet 
mi nél kisebb súlyú legyen, ezáltal az új vasbeton konzolra 
mi nél kevesebb teher jusson. A meglévő szerkezetet – rossz 
állapota miatt – saruzónában utólagos feszítéssel kellett 
megerősíteni, mely feszítőerőt 36 mm átmérőjű Dywidag
rudak biztosítják.

Az új kerékpárhíd felszerkezeti rendszere a szélső mezők
ben kéttámaszú, felsőpályás, rácsos szerkezetű, a közbenső 
három mezőben pedig kéttámaszú, alsópályás, acél ívhidak 
sorozata. 

16. ábra:  A 33. sz. főút közúti híd és a kerékpáros Tisza-híd 
keresztmetszete
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A tiszafüredi parton a meglévő közúti híd kifolyási olda
lán eredetileg bozótos ártéri erdő volt. A szerelőtér végle
ges kialakításának tervezése előtt a terület vagyonkezelőjé
vel, hatóságokkal egyeztetés történt. 

A kezdeti fázisban több lehetséges szereléstechnológia 
vizsgálata folyt:
– hosszirányú betolás,
– inszitu építés jármokon,
– beúsztatás bárkákkal.

Az első kettő irányt gyorsan elvethettük a híd tömegéhez 
képest indokolatlanul nagy segédszerkezet igénye miatt. 
Min den ezt követő tervezés a beúsztatásra épült, ennek 
rendeltük alá a szerelőtér kialakítását, a hídelemgyártmá
nyok tagolását.

A Tiszahíd (362 t) acélszerkezetének gyártása – időrendi
leg az Egerpatakhíd gyártását megelőzve – a cégcsoport 
déllengyelországi gyárában, a BANIMEX Sp.z o.o. csar
nokaiban történt.

A szerkezet össztömege, bár elmarad a hasonló fesztávú 
hidakétól, ám a tervezés és a teljes kivitelezési folyamat ösz
sze tettsége vetekedik azok idő és kapacitásráfordításával.

A szerkezetek fő tartóelemei a varratmentes, 406 mm 
át mérőjű csövek, melyeket a Tiszahíd esetében a lengyel 
Bá thorycsőgyár gyártott. A hajlított tartók ívsugara 75 m.  
A Tiszahíd szerkezeti csomópontjairól – az előző két híd
hoz hasonlóan – szintén elmondható, hogy bővelkedik 
egye di cső–cső áthatásokban, melyek leszabása 3D plazma
vágó berendezéssel történt. 

17 . ábra: Tisza-kerékpároshíd 0–I–II . pillér

18 . ábra: Tisza-kerékpároshíd III–IV–V . pillér

19 . ábra: 
Tisza-híd csőfőtartó 
csomópontja
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A vonatkozó gyártási szabványoktól szigorúbb tűrések 
sze rint történt a gyártás, melyet az alkalmazott HALFEN 
Detan függesztőrúdrendszer állítási tartománya miatt kel
lett előírni. A szállításokat megelőzően minden hídelemet 
próbaszereltünk, ellenőrizve a megadott szigorúbb tűré
seket.

Az előírásokban ugyan nem szerepelt, de az elemeket 
spe ciális vízpróbának is alávetettük. A pályaelemeket a be
építési pozícióba állítva, a magas pontról egy vödör vizet 
óvatosan kiöntve megfigyelhettük, hogyan folyik rajta végig 
a csapadékelvezető nyílásig. A víznyom szemléletes vissza
jelzést adott arról, hogy mennyire lett pontos és egyenletes 
a pálya, a kereszt és hosszbordák hegesztéséből adódó de
formációk egyértelműen behatárolhatóvá váltak, ezzel meg
határozva a szükséges egyengetések mértékét és behatási 
övezetét.

A Tiszahíd gyártásának előkészítése során is az elemtago
lás döntő jelentőségű volt, optimalizálva a túlméretes szál
lít mányok számosságát és a helyszíni szerelhetőséget. 

2. A vízi kiszolgálás tervezése, előszerelés

A meghatározott technológia vízi kiszolgáláshoz HSP Kft. 
bizto sította az úszóműveket. Az egyeztetések előrehalad
tával egyre tudatosult a résztvevőkben, hogy a kivitelezési 
folyamat e speciális munkarésze nem mindennapi kapaci
tást, odafigyelést igényel. A vízi munkafolyamatokat rész
letes technológiai tervezés előzte meg, mely során a bárka
stabilitás, bárkára telepíthető daru mérete, egyenlőt len 
bárkasüllyedés, medergeometria, bárkák szinkronmoz ga tá
sa, hídelemreakcióerők folyamatos kiegyenlítése a moz ga
tások során, mindmind fontos befolyásoló tényező volt. 

A helyszíni szereléstechnológia kialakítása érdekében 
ir  tás, területrendezés és terepegyengetés történt, majd a 
meg  felelő teherbírás biztosítása érdekében feltöltés készült 
a parti szerelőtéren 40…60 cm vastagságban, tömörített zú
zott kővel. 

Az előkészítést követően a helyszíni szerelési munkákat a 
Hódút Kft. megbízásából az ACÉLHIDAK Kft. végezte.

A szerelőtéren az öt hídelem összeállítása  
két fázisban történt:

Első szerelési fázis: az úsztatott elemek (1 darab 35 m hosszú 
ártéri és 2 darab 70 m hosszú mederelem) összeállítása, 
kereszt és hosszirányú tolópálya kiépítése.

Második szerelési fázis: a parti elemek (1 darab 70 m 
hosszú mederelem és 1 darab 35 m hosszú ártéri elem) 
moz gatás nélkül, csak darus beemeléssel kerültek a helyük
re, ezért a szerelőterület organizációját – ennek megfele
lő en optimalizálva – át kellett rendezni. A feleslegessé vált 
sínpályákat elbontották, és a szerelőállványok áttele pítése 
is megtörtént, hogy a hídelemek összeállítását a beemelési 
hely közelében lehessen elvégezni.

20. ábra: Tisza-híd ártéri elemének próbaszerelése fejtetőre állítva

21. ábra: Tisza-híd szerelőtér
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A szerelés során először a pályakeresztmetszetillesztése
ket hegesztették szerelőbakokon, majd utána az íveket 
szerelték az ívszerelő állványokon. A szerkezet összeállítása 
és az ívállványok kiszabadítása után az ívfőtartó önhordóvá 
vált, ekkor kezdődhetett a feszítőrudak behelyezése. Meder
elemoldalsíkonként 20 darab egymást keresztező rúd he
lyezkedik el networkrendszerben, azaz a 3 mederelemre 
összesen 120 darab rudat szereltek fel.

A networkrajzolatú rúdrendszer elemeinek feszítési álla
pota közvetlen kölcsönhatásban van a kapcsolódó és vala
mennyi másik függesztőrúddal is, ezért kulcsfontosságú 

volt a rudak behelyezési és feszítési sorrendje, mely 13 fá
zist tett ki. 

Az egyes fázisokban elvégzendő rúdfeszítések pontos sá
gát valós idejű feszültségméréssel kellett validálni. A feszí
tés monitoringot a Hódút Kft. megbízásából a Budapesti 
Mű  szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar 
Hidak és Szerkezetek Tanszéke végezte nyúlásmérő bélye
gek felhelyezésével.

A feszítést követően a közbenső támaszokat eltávolították. 
A szerkezet kéttámaszúsításával mozgathatóvá vált kereszt/
hosszirányban a hídelem. A készre szerelt hídelemek sze

22 . ábra: Tisza-híd mederelemének szerelése 23 . ábra: Tisza-híd medereleme a rúdfeszítés folyamatában

24 . ábra: 
Tisza-híd TM1 és TM2 mederelem  
a szerelőtéren
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relő téri mozgatása a keresztpályán egyszerű WälzWagen
gör gőkkel, hosszirányban pedig speciálisan erre a célra 
tervezett kocsikkal történt, az alsó sínpályán magas, az in
dítóállványon és a bárkákon pedig alacsony kivitellel. A ma
gas kocsikba beépített és hidraulikusan összekötött sajtók 
segítségével folyamatosan lehetőség nyílt a sínpálya ter
heléseinek kontrollálására mozgatás közben is. A mozgatást 
a kocsikba oldalvezetéssel ellátott WWgörgőkön végezték.  
A mederelemek ívtartói, ennek megfelelően, csak a végei
ken voltak alátámaszthatók, függeszthetők a darus emelések 
alkalmával. 

A szerelés befejeztével a COLOR HELP Kft. készítette az 
üzemi korrózióvédelem javítását a helyszíni varratok kör
nye zetében, majd a teljes felület fedőfestésével.

3 . A bárkafedélzetek berendezése 

Az elembeemelésekhez az alkalmazott 2 darab TS40 típusú 
bárkára előzetesen egyegy LIEBHERR LTM 1200 – 5.1 tí
pusú, 200 t teherbírású autódarut kellett feltelepíteni, ame
lyekkel a gémkinyúlás csökkentése érdekében szükséges 
volt minél köze lebb állni a pillérekhez. 

A bárkasínpályákat a szerelőtéri hosszpálya folytatása
ként, a bárkák hossztengelyére merőlegesen, a parti indító 
állványhoz csuklósan rögzítve alakítottuk ki. A sínpá lyák 
megtervezésekor figyelembe kellett venni, hogy a bárkák 
csak középvonalukban terhelhetők, valamint teher hatására 
nemcsak süllyednek, hanem hosszirányban billennek is, 
ezért a pályát olyan csuklós kapcsolatokkal kellett kialakí
tani, amelyek a hídelemek bemozgatásakor fellépő összes 
deformációt le tudják követni.

4 . Hídelemek mozgatása bárkákra és beemelés

A két TS40 bárka szinkronúsztatása kulcsfontosságú volt 
a szállítmány épségének megőrzése kapcsán, ezért a be
úsztatások és beemelések idejére teljes  mederszélességben 
hajózási zárlatot rendeltek el. A munkafolyamatokat meg
előzően a közúti és vasúti hidakra kihelyezték az áthalad ni 
tilos A.1 jelzéseket. A fázisok közötti időben egy part menti 
hídnyílásban át lehetett hajózni, kíméleti hajózás betartása 
mellett.

Az elemmozgatások során, amint a hídszerkezet eleje el
hagyta az indítóállványt, megkezdődött a bárkák terhelése, 

25 . ábra: 200 t teherbírású daruk beléptetése a TS40 bárkákra (Kép: HSP Kft .)

26 . ábra: 
Tisza-híd első mederelem beúsztatása
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és ezáltal fokozatos süllyedésük is. Mivel a bárkák aszim
metrikus terhelése és süllyedése miatt az első kocsi alatt a 
sínpálya csavarodott, ezt a hatást a parti sínpályán mozgó 
magas kocsival hidraulikus módon, menet közben le kellett 
követni a pálya túlterhelésének elkerülése érdekében. 

A beemelés megkezdésekor a két bárka a hordozott 
szer kezet súrlódása révén, egy merev „U” keretet alkotott.  
A hídelem bárkáról történő elemelkedésekor a  határozott 
statikai rendszer átalakul egy határpontos stabilitással ren
delkező rendszerré, melyben minden erőpárt és hatás távol
ságát figyelembe kell venni. A stabilitás biztosításának elég
séges feltétele az alábbi tengelyek egybevágósága:
– bárka tengelye,
– telepített 200 t teherbírású daru tengelye,
– hídelem alátámasztásának támadáspontja,
– hídelememelőfül tengelye.

Kiemelt fontossággal bírt a megtervezett kikötési pontok, 
horgonyok telepítése, melyek a teljes mozgatási folyamat 
során precízen biztosították a mozgatott 70 m fesztávú híd
elemek stabilitását és a kivitelezési fázis sikerességét.

Az első mederelem a bárkákon lévő két 200 ts daru pá
ros emelésével került a helyére. 

A második mederelem beemelése az egyik bárkára tele
pített 200 ts daru és egy parti 200 ts daru páros emelésével 
történt, a fent már ismertetett módon. Parti daruként az 
időközben feleslegessé vált, bárkáról kiléptetett darut alkal
maztuk. A szinkronúsztatások és pillérközeli vízi manőve
rek az összeszokott csapatnak köszönhetően gyorsan, pre
cízen történtek.

28 . ábra: Az elkészült Tisza-híd

27. ábra: Tisza-híd második mederelem beemelése (Kép: Magyar Építők)
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5. X. öblítőcsatorna nyitható hídja

A Poroszló–Tiszafüred közötti szakaszon a legkisebb és leg
egyedibb híd a X. öblítőcsatorna hídja a maga 5,5 m szabad 
nyílásával és nyitható kialakításával. 

A Hódút Kft. megbízásából a Weinberg ’93 Kft. gyártásában 
és DLW 91 Kft. helyszíni szerelésével valósult meg a 6,5 t 
össztömegű szerkezet. A gyártás során rendkívül precíz el
lenőrzéssel lehetett csak a gépészeti elemek és szerkezeti
acélelemek olajozott együttműködését biztosítani. 

A gyártási folyamat során több alkalommal történt próba
szerelés üzemi körülmények között, ahol a gépészet mű
ködését tesztelték. Nagy szerepet kapott a gém hátsó ívébe 
tervezett ellensúly, melyet acéllemezből kialakítva sikerült 
a szerkezetet finomhangolni.

A korrózióvédelmet üzemi körülmények között COLOR 
HELP Kft. végezte a szerkezeten, melyet a bevonat száradását 
követően, szétszerelt állapotban szállítottak helyszínre.

A telepítés, a gyári próbaszereléseknek köszönhetően, 
gyor san és problémamentesen zajlott.

A POROSZLÓ–TISZAFÜRED KÖZÖTTI 
HIDAK PRÓBATERHELÉSE

1 . Dinamikus próbaterhelés

A 2020 májusára tervezett dinamikus próbaterhelés kivite
lezése a Hódút Kft. 56 kollégájának részvételével történt, 
mely egy régi hagyomány felidézése a hídépítésszakmában 
– évtizedekre visszatekintve –, egyedülálló esemény volt.

A dinamikus terhelési eseteket több különböző nagyságú 
és különböző sebességgel haladó csoporttal modelleztük.  
A hídon való rendezett áthaladás során kulcsfontosságú 
volt a csoport alakzat és lépésfrekvenciatartása.

31. ábra: A Szomorka-patak-híd dinamikus próbaterhelése a Hódút Kft. kollégáinak közreműködésével (Kép: Magyar Építők)

29. ábra: X. öblítőcsatorna-híd üzemi próbaszerelése

30. ábra: A megvalósult X. öblítőcsatorna-híd felnyitás közben
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A futamok stratégiájának és tervezett sorrendjének cél ja 
a szerkezetekre mértékadó gerjesztőfrekvenciák meghatá
rozása volt. Ennek érdekében a három híd terhelése ugyan
azon a napon történt, azonos program szerint. Hidanként 
28 futamot terveztünk, mely a csoportokban részt vevő sze 
mélyek számára 12–16 áthaladást jelentett  mindegyik hí
don. A dinamikus és statikus próbaterhelések során szük
séges méréseket és a mérési eredmények kiértékelését a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építő 
mérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszéke végezte.

A hídon gyorsulásmérőket helyeztek el a szerkezet füg
gőleges és vízszintes gyorsulásértékeinek meghatározására 
a futamok során, illetve a híd különböző pontján 3–4 fő 
komfortérzet szempontjából értékelte a híd dinamikai vi
selkedését.

A szubjektív komfortértékelők megítélése alapján a dina
mikai szempontból mértékadó futamok áthaladása során is 
csak kismértékben, illetve mérsékelt módon zavaró rezgé
sek keletkeztek a szerkezeten.

2 . Statikus próbaterhelés

A statikus próbaterhelés a három nagy híd esetén vízzel 
feltöltött IBCtartályokkal történt. Az alkalmazott tartály
számok:
– Egerpatak hídja: 128 db,
– Szomorkapatak hídja: 116 db, 
– Tiszahíd: 100 db. 

A vizestartályok darabszámát úgy határozták meg,  hogy 
a próbateher a tervezési teherszint minimum 80%át biz
tosítsa. A szerkezetek terhelése 6–9féle teherállásban 
történt, minden állásban felsőrendű szintezőműszerekkel 
rögzítették a hídalakot ±0,5 mm pontossággal. A terhelé
si ese tek között rögzítettek hosszirányú parciális terhelést, 
totális terhelést, féloldalas és csavaró jellegű terhelést is. 

A statikus és dinamikus próbaterhelés eredményei iga
zolták a hídszerkezetek terv szerinti viselkedését és a szer
kezetek kellő teherbírását, melyek kielégítik az ÚT 22.208
2004 Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó előírásait. 

Bár a szerkezetek össztömege elmarad a hasonló fesztáv
val, hosszúsággal rendelkező hídszerkezetektől, a gyártás, 
kivitelezés bonyolultságát tekintve vetekszik a legnagyob

bakkal. A hosszú tervezési és kivitelezési folyamat eredmé
nyeként a projekt során megvalósított hidakról elmond
ható, hogy funkciójuk mellé kivételesen szép, környezetbe 
illő, egyedi forma párosul. A kerékpárútszakaszt 2020.
június közepén adták át a nagyközönség részére.

32. ábra: A Hódút Kft. próbaterhelő csapata (Kép: Magyar Építők)

33 . ábra: A Szomorka-patak-híd statikus próbaterhelése

34 . ábra: A Szomorka-patak-híd statikus próbaterhelése
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A SZOMORKA-PATAK-HÍD ACÉLSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA

Csorosz Márta kereskedelmi és gyártási koordinátor
Weinberg ’93 Építő Kft.

A Szomorka-patakon átívelő híd acélszerkezetét a 
sáros pataki székhelyű Weinberg ’93 Építő Kft. gyártot-
ta, felületkezelte és szállította a beemelési helyszínre .

A Weinberg ’93 Kft. több, mint 12 000 m² fedett gyártó
területe és műszaki felszereltsége tökéletesen alkalmas 
a jelen és jövő építészeti elgondolásainak kivitelezésére.  
Az acélszerkezetgyártó üzem a legmodernebb automati
zált gyártósorral, CNC fúró és darabológépekkel, valamint  
80 tonna emelőkapacitással felszerelt. A technikai felsze
reltség lehetővé teszi bonyolultabb szerkezetek gyártását, 
próbaszerelését. A 3000 m²es festőcsarnok automatikus 
el szívórendszerrel és szikkasztási üzemmóddal felszerelt, 
ol dó szeres és vízbázisú festékrendszerek és tűzgátló be vo
natok felvitelére alkalmas.

Profil lézervágó gépük (Mazak Fabri Gear 400-III), 
 amelyet 2019ben üzemeltünk be, végzi a profilelemek 3D 
csomópontjainak kialakítását. 

Működési tartománya csövek esetén 410 mmig, nyitott 
szelvények esetén (300 x 300 mm befoglaló méretig), H, I 
gerendák, L szelvények hengerelt vagy egyedileg hajlított 
vágása, jelölése, menetelése.

A szegmenses acélszerkezetek – amelyek a jelen és a jövő 
építési technológiáját képviselik –, a különleges formák ki
alakításához elengedhetetlen a pontos elemgyártás, ame
lyek a lakatosmunkát megkönnyítik illesztéseknél, jelölé
seknél.

A Skoda FCW150 Horizont fúró-maró gép Magyarorszá
gon egyedülálló munkatartománnyal rendelkezik, CNC
működéssel.

A körasztal terhelhetősége 25 000 kg, a fix asztal terhel
hetősége 180 000 kg X, Y, Z, W irányban direkt mérő
rendszerrel. 

Munkatartománya: 13 000 mm x 3000 mm x 1900 mm.

A hídszerkezet hegesztéstechnológiája új eljárásrendet 
ho nosított meg a gyártóüzemben. 

A hídszerkezetnek a hegesztéséhez a normál acélszer
ke zetektől eltérően szimultán, többféle hegesztési eljárást 
(védőgázos, fogyóelektródás ívhegesztés gépesített és kézi 
formában, valamit fedett ívű eljárás) és azok kombináció
ját kellett alkalmazni. A pályaszerkezetet 3 mmes tűréssel 
kellett legyártani. De nem ez jelentette a kihívást, hanem 
a hídszerkezet „lelke”, az ívfőtartó. A vizuális megjelenítés
ben a szinuszgörbéhez hasonló ívfőtartók 610 mm át
mérőjű csőből, 10, 16 és 60 mm falvastagsággal készültek. 

Sárospataki gyártócsarnok
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Az impozáns látványt nyújtó szerkezet elemeit számos, 
egymástól különböző hajlítási sugárral gyártottuk. Az el
térő hajlítási sugarak és különböző falvastagságok miatt 
az ívfőtartó szeg menseinek illesztése során a csövek kalib
rációja rendkívül igényes műszaki megoldások elé állította 
az acélszerkezetgyártásban jártas szakembereket. Az eltérő 
falvastagságok és az illesztések kalibrálása a Skoda FCW 
150 fúrómaró géppel történt.

A rácsrudak áthatásainak és az áthatásokhoz tartozó var
ratelőkészítések bonyolult, 3D geometriáját is a Skoda 
FCW 150 készítette el, és ez is nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a szerkezet gyártása során elvárt méretek és tűrések 
tart hatók legyenek.

A megszokott vizuális repedés és térfogati ultrahang 
anyag vizsgálatok kiegészítéseként röntgensugaras és izotó
pos anyagvizsgálati technológia alkalmazása volt indokolt 
a hegesztett kötések roncsolásmentes anyagvizsgálatára, 
minősítésére.

Az elemek csatlakozása és illesztése nagy pontosságú, 
 igényes kivitelezést igényelt mind a lakatos, mind a hegesz
tő szakemberektől.

A szerkezetet – térbeli geometriájának méretei miatt – 
Leica Tracker 3D abszolút trackerrel mértük be az üzem
ben.

A hídelemek biztonságos szállításához a Weinberg elő ké
szítő mérnökei speciális szállítókalodát szerveztek, hogy az 
acélszerkezet Sárospatakról a beépítési helyszínre sérülés
mentesen megérkezzen.

A hídgyártás a Weinberg életében egy fontos  mérföldkő, 
amely egy új utat nyit meg az acélszerkezetgyártás területén 
a sárospataki üzemben. 

Leica Tracker

Tervnézet a hídszerkezetről

Hídpályalemez

Vastag falú cső tompa toldása

Felületkezelés szórókabinban
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B5 .0 – KERÉKPÁROS-FELÜLJÁRÓ  
A X. ÖBLÍTŐCSATORNA FELETT

A Weinberg ’93 Építő Kft. által gyártott a B5 jelű ke rék
pároshíd a X. öblítőcsatorna felett képezi az egyetlen 
 emel hető pályatestű művet.

A mozgatható zsilipszerkezet egy úgynevezett „műtárgy”, 
amelynek súlya 6,469 tonna. 

A híd szerkezeti rendszere

A híd holland típusú csapóhíd, melynek pályalemeze két
támaszú, ortotrop felsőpályás, acél nyitható gerendahíd.  
A felnyílás a Tiszafüred felőli hídfőn elhelyezett csuklók 
körül történik. A híd felnyitását oszlopokra támaszkodó 
acél emelőgémszerkezet végzi, melynek híddal ellentétes 
oldalán acél ellensúly található. A kerékpároshíd emberi 
erővel emelhető ellensúlyos szerkezet, aminek  mozgatása 
csigahajtóművel, illetve a hozzá kapcsolódó  lánchajtással 
történik. Felnyitott állapotban ellensúlyos reteszelhető 
szerkezet rögzíti a szerkezetet.

A „műtárgy” paraméterei

támaszköz: 6,30 m,
szabad nyílás: 5,70 m,
hídszélesség pályalemezen: 2,80 m,
teljes szélesség oszlopoknál: 2,74 m,
átvezetett út szélessége: 2,00 m.

Gyártás és gyártástechnológia

Az emelhető pályalemezt Lv = 10 mm vastaglemezelemek
ből egy 6525 mm  x  2900 mm  x  500 mm befoglaló méretű 
gyártmányként hegesztettük össze. 

A pályalemezen alakítottuk ki az emeléshez szükséges 
emelőrudak kapcsolati pontjait, valamint a forgási tengelyt 
biztosító csapágyhelyeket.

A pályalemezt emelőrudakon keresztül Lv = 20 mm vas
tag lemezből hegesztett ellensúllyal ellátott gém emeli fel.  
A mozgó pályalemez és gém miatt fontos volt az eltérő sí
kokban lévő forgási tengelyvonalak párhuzamosan történő 
gyártása. Ehhez szükséges volt a készre hegesztett szerkezet 
csap és csapágyhelyeinek Skoda FCW 150 horizontális 
fúrómaró művön történő egytengelyű forgácsolása. 

A gém és pályatest emeléskor fellépő terheit két oszlop 
veszi fel. Az oszlopok forgástengelyeinek pontos kiala
kítását készrehegesztés után Skoda FCW 150 horizontális 
fúrómaró művön történő kiesztergálással biztosítottuk. 

Az egyedileg tervezett és nagy pontosságú gyártást igény
lő gépészeti alkatrészeket Mazak VTC marógéppel és Skoda 
FCW 150 horizontális fúrómaró géppel készítettük.

Próbaszerelés üzemi körülmények között 
Sárospatakon

A készre gyártott és anyagvizsgált szerkezetet a helyszín 
szint viszonyait és geometriáját mintázó szerelőkészülékben 
próbaszereltük üzemi körülmények között. 

A próbaszereléskor beállítottuk a külön gyártmányokra 
szerelt mozgatóelemek üzembiztos kapcsolódásait, különös 
figyelmet fordítva a pályatest–gém–oszlop forgási tengelyek 
párhuzamosságára.

A próbaszerelés zárásaként elengedhetetlen volt a próba
üzem, hogy a 2,6 tonna tömegű pályalemez egyenletesen, 
deformáció nélkül emelődik és zárul a rögzítési helyén.

HELYSZÍNI SZERELÉS
A helyszíni szerelést a speciális helyi adottságok miatt rész
letesen meg kellett tervezni. A kerékpárút zúzalék kővel 
feltöltött alapjai álltak rendelkezésre. A kerékpárút és a 
meg lévő beton alépítmények Natura 2000 védelem alatt 
álló természetvédelmi területek között helyezkednek el. 

A keskeny kerékpárútalaptól és a meglévő beton alépít
ménytől oldalirányban semmi módon nem lehet  talpalási, 
rakodási helyet kialakítani. A szerelési helytől távolabb kel
lett a kamionról történő lerakodást és darus „KCR”es teher

Hídpályalemez hegesztése Csőfalvastagság-átmenet maratása

Hídpáyalemez helyszínre szállítása
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autóra történő átrakodás helyszínét biztosítani a működő, 
szállóvendékeket fogadó Tisza Balneum Hotel nyugalmát 
nem zavarva. 

A híd készrefestett gyártmányait egyesével a KCRs teher
autó a beszerelési iránynak megfelelően magára rakta, így 
a keskeny kerékpárút alapján betolatva a szerelési helyre, 
a megfelelő pozícióba emelte. A pályalemez csapágyait ké
szülék segítségével az üzemi próbaszereléskor kimért he
lyére tudtuk hegeszteni, így biztosítva a forgástengelyek 
párhuzamosságát.

A pályalemez torzulás nélkül emelése megkövetelte az 
emelőrudak hosszának pontos beállítását.

A szerelést követő próbaüzemmel vizsgáltuk a híd mozgó 
szerkezeti részeinek biztonságos, akadásmentes, folyama
tos működését.

Az acélszerkezetgyártásban egy híd és elemeinek gyártása 
mintegy „műtárgy” kategóriába tartozik, melyet a Weinberg 
’93 Építő Kft. a Megrendelővel, a Hódút Kft.vel szorosan 
együttműködve, sikeresen kivitelezett.X. Öblítő-csapóhíd

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon a MAGÉSZ Acélszerkezetek  
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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A LÁNGEGYENGETÉSI HŐCIKLUSOK SZÖVETSZERKEZETRE 
GYAKOROLT HATÁSA NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOKNÁL

EFFECT OF FLAME STRAIGHTENING THERMAL CYCLES  
ON MICROSTRUCTURE OF HIGH STRENGTH STEELS

Gyura László okl. hegesztőszakmérnök (CEWE, CIWE)  
hegesztéstechnológia vezető 
Linde Gáz Magyarország Zrt.

Gáspár Marcell egyetemi docens
Balogh András c. egyetemi tanár
Miskolci Egyetem,  
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 

Absztrakt. A lángtechnológiák egy részét, mint például 
a láng egyengetést acélszerkezetek gyártásánál, így a 
nagyszilárdságú acélból készült szerkezeteknél nap-
jainkban is gyakran alkalmazzák. Az eljárás a nem 
túl koncentrált, de relatíve magas hőmérsékletű hőfor
rás nak köszönhetően komoly anyagszerkezeti válto
zá sokat okozhat, amelyek az acélok biztonságos fel-
használhatóságát veszélyeztethetik. Különösen igaz 
lehet mindez nagyszilárdságú acéloknál, amelyekről 
e téren meglehetősen kevés tapasztalattal és konkrét 
mérési eredménnyel rendelkezünk. Az eljárás követ-
keztében kialakuló hőhatást számos tényező befo
lyá solja (alkalmazott gázok, égők, hűlési viszonyok, 
technológiai paraméterek, lemezvastagságok stb.). 
Méréseink során különböző feltételekkel vizsgáltuk a 
technológia hatására kialakuló hőmérsékleteloszlá
sokat, a munkadarabok egyegy pontjában kialakuló 
hőciklusokat. A kimért hőciklusok alapján elemeztük 
azok lehetséges hatását az anyag szerkezetére, annak 
mechanikai tulajdonságaira. A közvetlen hő hatás
vizsgálat mellett a technológia során kimért hő cik
lu sok alapján GLEEBLE 3500 termomechanikus fizi
kai szimulátor segítségével vizsgálatokat  végeztünk.  
Az alábbi cikkben a valós technológiákból adódó és a 
szimulációs vizsgálatokból adódó eredményeket (ke-
ménységvizsgálatok, szövetszerkezet-elemzések) mu-
tatjuk be, külön kitérve a helyes és helytelen tech-
nológiákból adódó különbségekre.
Kulcsszavak: lángegyengetés, hőciklus, nagyszilárdsá
gú acél, GLEEBLE szimuláció

Abstract. Flame technologies, especially for flame 
straightening, are a common technique in the man-
ufacture of steel structures, such as highstrength 
steel structures. Due to the not very concentrated but 
relatively high temperature heat source, the process 
can cause significant changes in the microstructure 
which can endanger the safe use of these steels. This 
may be particularly true for the highstrength steels, 
for which we have very little experience and concrete 
measurement results. The heat effect of the process 
is influenced by several factors (gases used, burners, 
cooling conditions, technological parameters, plate 
thicknesses, etc.). Under different conditions we stud-
ied the temperature fields resulting from the technol-
ogy and the heat cycles at each point of the workpiec-
es. Based on the measured heat cycles, we analyzed 
their potential effect on the structure of the material 
and its mechanical properties. In addition to the di-
rect thermal effect study, the GLEEBLE 3500 thermo-
mechanical physical simulator was used to perform 
thermal cycles measured during the straightening 
process. In our presentation, we will show the re-
sults of real technology and simulationbased studies 
(hardness tests, microstructure tests), with special 
reference to the differences between right and incor-
rect technology. 
Keywords: flame straightening, thermal cycles, high
strength steels, GLEEBLE simulation

1 . BEVEZETÉS

A lángegyengetés technológiája a mai 
fémszerkezetgyártás nál, elsősorban az  
acélból készült szerkezetek esetén még  
mindig fontos szerepet játszik. Sok  
esetben a hegesztések utáni egyenge
tés a gyártás nélkülözhetetlen eleme.  
A technológiához kiválasztott eszkö
zök, éghető és égést tápláló gázok ese
tén kiemelten fontos a technológiai 

paraméterek meghatározása (pl. me
legítési hőmérséklet, hőntartási idő,  
hűtés módja stb.), amely sok eset
ben nem annyira egyértelműen meg
határozható, mint más hegesztéssel 
kapcsolatos eljárások esetén.

Ennek betartása különösen fontos 
le het az egyre gyak rabban  alkalma  
zott nagyszilárdságú acélból készült 
szerke zeteknél, mivel a helytelen 
tech no lógia (túlhevítés, hos szú ideig 

történő hőhatás, hirtelen hűtés stb.) az 
 anyag szerkezetének,  tulajdonságainak 
megváltozásához, károso dásához ve
zethet.

2 . LÁNGEGYENGETÉS 

2 .1 . A lángegyengetés elve

A lángegyengetés azon fizikai elven 
alapszik, hogy a fémek hevítés hatására 

Az alábbi cikk eredetileg a Hegesztéstechnika 
szakmai folyóirat 2020/2 számának Tudományos 
Publikációk rovatában jelent meg.
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tágulnak, hűtés hatására pedig zsugo
rodnak. Amennyiben a felhevítés (hő
hatás) alatt a szerkezet alakváltozása 
akadályozott, a felhevített zónában 
nyo mó feszültség alakul ki, amely a 
szer kezetet maradó alakváltozásra 
kény  szeríti. Az alakváltozás korlátozása 
tör ténhet akár mesterséges úton (pl. 
súlyterhelés, kiékelés stb.), de akár 
adódhat a szerkezet kialakításából is. 
A hevítés hatására kialakuló maradó 
alakváltozás alkalmazható egy tudatos 
geometria kialakítására (pl. hajlítások, 
alakítások), ill. egy a gyártás során 
ki alakult alakváltozott szerkezet geo
metriájának visszaállítására is (láng
egyengetés). 

A hőbevitel mértéke alapján a láng
egyengetést két eset re lehet osztani. 
Nagyon gyakori, általánosan alkalma
zott technológia a szerkezet teljes ke
resztmetszetéhez képesti  részleges, gya
korlatilag csak a felületi réteg (jel lem 
zően a teljes keresztmetszet 30–35%
áig történő) felhevítése. A  hőbe vitel  
mértéke ebben az esetben a  mun  
kadarab anyagvastagságához  ké pest 
csekély, a hűlési sebesség jel lem zően 
nagy. Amikor a munkadarab teljes ke
resztmet sze tét lokálisan hevítjük fel, 
relatíve magas hőbevitelre és kis hűlé
si sebességre számíthatunk [1].

2 .2 .  A lángegyengetés  
technológiája

A többsoros varratok hegesztése so
rán alkalmazott réteg közi hőmérséklet 
korlátozásához hasonlóan a  lángot 
hasz náló eljárások technológiai hő
mér sékletének betar tására is szigorú an 

figyelni kell. A teljes keresztmetszet re 
ható melegítéseknél jellemzően nem
csak a hőmérséklet maxi malizálása, de 
a hőntartás ideje is fontos lehet. Nagy 
hő mérsékleten történő hosszú idejű 
hőntartás olyan diffúziós folyamatok 
le játszódására ad lehetőséget, amelyek 
fá ziskiválást, szövetszerkezetváltozást 
és szemcseméretnö ve kedést okozhat
nak, jelentősen rontva ezzel az acél 
eredetileg beállított tulajdonságait [2].

A lángegyengetési hőmérséklet meg
határozásához nyújt segítséget a CEN/
TR 10347:2006 „Guidance for form
ing of structural steels in processing” 
című műszaki jelentés,  amely aján
lásokat ad a különböző technikával, 
tech nológiával kivitelezett lángegyen
ge tések esetén az egyes típusú acélok 
maximális hőmérsékletére vonatkozó
an (1. táblázat) [3]. 

A megfelelő hőmérsékletmező el éré
séhez, azaz a lángegyengetés el vár ha
tó hatásfokának eléréséhez (va la mint 
a munkadarab hirtelen túl heví tésének 
el kerülése érdekében) az adott alap
anyag esetén a falvastagsághoz illesz
tett teljesítményű égőt kell választani 
[4].

Alapvetően a felhevítés körülményei, 
valamint döntően a hűlési feltételek 
meghatározók az anyag szerkezeté ben 
lejátszódó folyamatokra. A gyakorlat
ban a technológia gyor sítása érde
ké ben a szakirodalom által javasolt 
nyugvó levegőn történő hűlési viszo
nyokkal szemben gyakran alkalmaz
nak vízzel (esetleg fúvott/fújt leve
gő vel) tör ténő gyorsított hűtést, ami 
nagy szilárdságú acéloknál különösen 
kritikus következményekkel járhat.

2 .3 .  A lángegyengetés 
hőciklusai

A lángegyengetés hatására bekövetke 
ző hőciklus és hőmér sékleteloszlás 
 vizsgálatára 10 és 25 mmes  vastagsá gú 
le mezeken végeztünk  kísérleteket kü
lönböző peremfel téte lekkel. A kísér le
tek során az égőket egyenletes sebes
séggel lángvágó automatához  hasz nált 
traktor segítségével  mozgattuk. A vizs  
gált 300 x 300 mmes lemezt kö  zép 
vonala mentén hevítettük úgy, hogy a 
le mezvastagsághoz a 2. táb lá zatban 
je lölt, megfelelő teljesítmé nyű égővel 
a lemez felső harmadán terveztük a 
hő mérsékletet az egyengetés  hőfokára 
emelni.

Annak érdekében, hogy a túlheví  tés 
hatását is vizsgálni lehessen, mé rése
ink során a  munkadarab felü le tét kis
mértékben túlhevítettük (a fe lületen 
el értük a közel 1000 °C hő mérsékle tet 
is). A munkadarabban több termoele
met he lyeztünk el, amelyek egy ré sze 
a lemez különböző belső pontja it, 
egy része a munkadarab  felületi hő
mérsékletváltozásait mérték. Mind
ezek alapján rendelkezésünkre állt 
olyan hőciklus, amely kismértékben 
túl hevített ponthoz, ill. olyan is,  amely 
a korábban bemutatott táblázatban ja
vasolt maximális hőmérséklethez köt
hető (nem közvetlenül a lánggal érin
tett területhez tartozó). A  vizsgálatokat 
aceti lén–oxigén üzemű égővel végez
tük, miközben a felhasznált gázok tér
fogatáramát átfolyásmérő (rotaméte
res) áramlás mérőkkel folyamatosan 
mértük. A hőciklusméréseknél al kal
mazott technológiai paramétereket a 
2. táblázatban fog laltuk össze.

1. táblázat: Ajánlás a lángegyengetés megengedett maximális hőmérsékletére

Szállítási állapot
Rövid szakaszon  
felületi hevítés

Rövid szakaszon  
teljes keresztmetszetben 

történő hevítés

Teljes keresztmetszetű hevítés,  
hosszú hőntartási idővel

Normalizált, ötvözetlen acél  
355 MPa szilárdságig ≤ 900 °C ≤ 700 °C ≤ 650 °C

Termomechanikusan hengerelt acélok 
460 MPa szilárdságig ≤ 900 °C ≤ 700 °C ≤ 650 °C

Termomechanikusan hengerelt acélok 
500–700 MPa szilárdság között ≤ 900 °C ≤ 600 °C ≤ 550 °C

Nemesített nagyszilárdságú acélok  
(pl. S690QL, S960QL)

≤ a választott alapanyag megeresztési hőmérséklete alatt  
általánosan 20 °Ckal (kb. 530 °C)

2. táblázat: A hőciklusok felvételén alkalmazott lángtechnológia paraméterei

Lemez vastagság 
(mm)

Égő típusa 
Nyomás  

(bar)
Gáz térfogatárama 

(l/h) Égő sebessége  
(cm/min) 

Égő – lemez távolság 
(mm)

O2 C2H2 O2 C2H2

25 LFH8  
speciális égő [5] 5 1 2000 1800 15,5 18

10 „8”as  
égőszár 3,5 0,8 1000  850 11 12
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Példaként az 1., 2. ábrán a cca. 610– 
680 °C maximális hőmérsékletre he
vült néhány pont hőmérsékletválto
zását (hőciklusát) mutatjuk be. Az 
áb  rákon a 300 mm hosszú lemez he
ví tésekor, a hevítési vonal mentén 50 
mmenként elhelyezett termoelemek
kel mért hőmérsékletváltozások lát
hatók (1. ábra a melegítés után fúvott 
levegővel, 2. ábra vízzel történő hű
tés). A levegővel történő hűtésnél a 
lemez elején és a végén lévő pontok 
hőciklusai, a lehűlés jellege között 
je lentős különbségről nem beszélhe
tünk. Az inten zív vízhűtés közben vi
szont a kialakult hőciklus lehűlési 
sza kasza nagymértékben függ attól, 
hogy mekkora területet melegítet
tünk már fel, és a hőhatás után meny
nyi idő múlva következik be a hűtés.  
A vonalban történő hevítés során (pl. 
egyenes hosszú varratokkal szembeni 
hevítések) a hevítés kezdeti szakasza 
jellemzően már lényegesen kisebb 
hőmérsékletű a hűtés megkezdésekor, 
mint a kezelés előtti utolsó terület 
(lásd 2. ábra).

2 .4 . A vizsgált anyagok

Napjainkban például a jármű szer ke
zetek gyártásához gyakran használt 
ko pásálló és egy nagyszilárdságú szer
ke zeti acélon végeztünk  kísérleteket. 
A nagy kopásállóságú XAR400 típu
sú acélt elsősorban a mezőgazdasági 
jár művek, földmunkagépek („yellow 
goods”) nagy kopásnak kitett al kat
ré  szeihez alkalmazzák, jellemzően 
he  gesz tett szerkezet formájában [6].  
Az S960QL nagyszilárdságú acél  egyik  
leg jellemzőbb felhasználási te rülete 
a mobil daruk gémjei nek  kitolha tó 
acélszerkezete, de gyakran  fel  hasz  nál  
ják nagy teljesítményű vonta tott jár
művek, pótkocsik vázszer ke ze teinek 
építésekor is, amelyeket szin tén kü
lön böző hegesztési eljárásokkal készí
tenek [7].

Mindkét esetben a kívánt nagy szi
lárdságot, kopásállósá got az alap
anyaggyártók speciális gyártástechno
ló giával ál lítják elő. Az alapanyagok he 
gesztéssel történő feldolgozá sa so rán  
gyakran szükség van a lánggal  törté  nő  
geome triai kor rekcióra, amely lo ká
lisan olyan mértékű anyagszer ke zet, 
 ezzel mechanikaitulajdonságváltozást 
idéz het elő, ami az egész szerkezet 
integ ritása szempontjából kritikus le
het [8]. A vizsgált 25 mm lemezvas
tagságú, ko pásálló acél és a 10 mm 
vastagságú, S960QL acél vegyi össze
tételét a 3. táb lázat tartalmazza.

1. ábra:  A hevítés vonala mentén egymástól 50–50 mm-re lévő pontokban kialakuló  
hőciklusok fúvott levegős hűtés esetén
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3 . táblázat: A vizsgált anyagok kémiai összetétele

(%) C Si Mn P S Al B Cr

XAR400 0,15  0,19 1,32  0,011  0,0018 0,094  0,0021  0,69

S960QL 0,16 0,2 1,22  0,011 0,001 0,055 0,001 0,2

(%) Cu Mo Nb Ni Ti V Ce (IIW) CET

XAR400 0,03 0,02  0,023 0,06 0,006 0 0,518   0,322

S960QL 0,01  0,605  0,015 0,05 0,002 0,037 0,536   0,355

2.5.  A vizsgált anyagok hő-
terhelése a gyakorlatban 
alkalmazott technológia 
szerint

A bemutatott hőciklusok felvételénél 
alkalmazott technológiával a válasz
tott anyagokat a lángegyengetésnél ki
alakuló hőciklusokkal terheltük (meg
felelő égő kiválasztá sával, helyes tech
nológiai paraméterekkel), a hevítést 
kö vető nyugvó levegős, valamint in
tenzív vízhűtéssel.

A hőnek kitett 300 x 300 mmes le
mezek geometriai kö zéppontjánál 
(köz vetlenül a lánggal érintett terület 
kö ze pén, ahol a termoelemekkel mért 
maximális hőmérséklet jellemzően 
1000 °C körüli) optikai mikroszkópos 
(felület alatt 0,5 mmnél) és makro
vizsgálatokat, keménységvizsgálatot 
vé geztünk, valamint hő hatására be kö
vet kezett ke resztirányú szögelfordu lást 
mértünk. A keménységvizs gá la tokat 
a lemez geometriai középpontjánál a 
felület alatt, a felületre merőlegesen  
0,5 mmenként, 10 mérési  pontban mér 
 tük, mely eredményeket  átlagol tuk. 
A mikroszkópos vizsgálatok során ka
pott eredményeket az alapanyagok 
tulajdonságaival, jellemzőivel vetettük 
össze (4., 5. táblázat).

Mindkét acélnál megfigyelhető,  hogy 
az alapanyag gyár tásánál létre hozott 
szövetszerkezet és mechanikai tulaj
donságok a hő hatására kedvezőtlen 
irányba változtak. A szemcseszerkezet 
mindkét esetben durvábbá vált, és a 
keménységértékek is jelentősen eltér
nek az alapanyagétól. 

A kopásálló XAR400 acél  esetében 
elsősorban a lassú hűléssel járó hő
hatás következtében jelentős lágyulás 
kö vetkezett be, amely még a gyorsabb 
vízhűtés esetén is érezhe tő. A lánggal 
érintett terület lokális kopásállósága 
az alapanyagéhoz képest jelentősen 
lecsökkent.

A S960QL anyagnál a keménységnek 
ugyan nincs akko  ra jelentősége, bár az 
intenzív vízhűtéssel járó ke ménység
növekedés várhatóan szívósság csök
ke néssel is jár. A fel kemé nye dés mér
téke ugyanakkor az  idevonatkozó  
CR ISO 15608 szabvány szerinti 3as  

acélcsoportnál (a vizs  gált  anyag eb
be a csoportba tartozik) a hegesztett 
kötésben meg engedhető  maximá lis  
450 HV 10 értéket nem érte el [9, 
10]. Az intenzív vízhűtésnél  látha tó 
szemcsedurvu lás az anyag szilárd sá
gának és szívósságának lokális válto
zását eredmé nyezheti.

A XAR400 és az S960QL közötti kü
lönbségek elsősorban egyrészt az el
térő karbonegyenértékkel, másrészt a 
molib dén tartalom különbözőségével 
magyarázhatók. A  molibdén megeresz
tésállóságjavító hatásának köszönhe
tő en a heví tés hatására a molibdénnel 
ötvözött acél jobban megtartja szi
lárdságát.

A mikroszkópi felvételeken a  fehér 
részek ferrit jelenlé té re utalnak. A ko
pásálló anyag nyugvó levegőn törté
nő hű té sénél bainites jellegű szö vet

szerkezetet, a vízhűtésnél ke vés fer
rittel vegyes bainit–martenzites szer
kezetet kaptunk. Az S960QLs acél 
alapvetően bainit–martenzites, gyors   
hű tés esetén pedig gyakorlatilag tel
jesen martenzites (kis mennyiségű fer
rittel) szövetszerkezetű.

3 .  FIZIKAI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGÁLATOK
3.1. A vizsgálatok hőciklusai

Az előző fejezetben bemutatott hőcik
lusoknak megfelelően korábbi tapasz
talataink alapján [11] a GLEEBLE 3500 
be rendezéshez létrehozott, programo
zott hőciklussal terheltük a 10 x 10 
mmes próbatesteket, miközben a fo
lyamat alatt a próbatest hőmérsékle
tét arra felhegesztett termoelemekkel 

4 . táblázat: XAR 400 típusú acél vizsgálati eredményei

Alapanyag: XAR400 (s=25 mm) Nyugvó levegős hűtés Intenzív hűtés vízzel

Alapanyag szövetszerkezete

394 HV10 256 HV10
Keresztirányú szögelfordulás: 1,02 fok

357 HV10
Keresztirányú szögelfordulás: 0,95 fok

5 . táblázat: S960QL típusú acél optikai mikroszkópos vizsgálati eredményei

Alapanyag: S960QL (s=10 mm) Nyugvó levegős hűtés Intenzív hűtés vízzel

Alapanyag szövetszerkezete

348 HV 10 343 HV10
Keresztirányú szögelfordulás: 2,22 fok

431 HV10
Keresztirányú szögelfordulás: 2,76 fok
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mértük. A szimulációhoz mind nyug
vó levegőn, mind vízhűtéssel felvett 
hőciklust használtunk. A hőnek kitett 
munkadarab pontjai a hőforrástól tá
volodva akár oldal, akár mélységi 
irányban értelemszerűen másmás hő
terhelést kapnak, az elért maximális 
hőmérséklet egyre kisebb, így annak 
az acél szerkezetére és a mechanikai   
tu lajdonságaira való hatása sem egy
forma (egy bizonyos ma ximális hő
mér séklet alatt bizonyára el is ha nya
golható). Kísérleteinknél így a me
tal lurgiai folyamatok szempontjából 
meg határozó A1 és A3 hőmérséklete
ket vettük alapul. A szimulációk so
rán A1 hőmérséklet alatti (de  ahhoz  
közeli) 675   °Cos, az A1–A3 hő mér
séklet között 800 °Cos, és A3 felet
ti (túlhevített) 1000 °Cos maximális 
hőmérsékletet biztosító  hőciklusok  
kal terheltük próbadarabjainkat, össz
hangban a tényleges darabon mért 
hőciklusokkal. 

A 4. a) ábrán példaként három kü
lönböző maximális hőmérséklethez, 
vízhűtéshez tartozó, a szimulációhoz 
használt, programozott görbét muta
tunk be. A 4. b)  áb ra egy 25 mmes  
lemez esetén 1000 °Cos maximális 
 hő mérséklethez tartozó mért, való
ságos hőciklust és a próba test vizsgá
lat alatti hőmérsékletváltozását mutat
ja intenzív vízhűtésnél.

4 . ábra: 
a)  A szimulációhoz alkalmazott hőciklusok 

különböző maximális hőmérsékletnél, 
vízhűtéssel

b)  A valóságos, mért hőciklus (piros) 
és a szimuláció során a próbatest 
hőmérséklet-változása (zöld)
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5. ábra. A vizsgálatok során az alapanyag, a hevített lemez, valamint a szimulációs próbatestek 
mért átlag keménységértékei XAR400 típusú anyagnál  
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5 . ábra:  A vizsgálatok során az alapanyag, a hevített lemez, valamint a szimulációs  
próbatestek mért átlag keménységértékei XAR400 típusú anyagnál

6 . táblázat .  A XAR400 típusú acél szimulációs vizsgálati eredményei, összevetve  
a hevített lemeznél végzett vizsgálatok eredményével (N 1000X) 

Alapanyag: XAR400 Nyugvó levegős hűtés Intenzív hűtés vízzel

Alapanyag szövetszerkezete Hevített lemez szövetszerkezete (lásd korábban 4. táblázat)

394 HV 10 256 HV 10 357 HV10

Tmax=675 °C
Szimulációs eredmények

263 HV10 268 HV10

Tmax=800 °C

253 HV10 250 HV10

Tmax=1000 °C

308 HV10 331 HV10
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3 .2 .  A szimulációk  
eredményei

A próbatesteken a hővel terhelt ré
szen (a próbatest közepe) kemény ség
méréseket (a próbatest 10 x 10 mmes 
keresztmetszetében 5 pontban, egyen 
letesen elosztva), valamint a szö vet
szerkezet vizsgálatához optikai mik
rosz kópi csiszolatokat készítettünk.  
A szi mulációs eredmények mikrosz
kópi képeit a két acél alapanyag ese
tén a 6. és 7. táblázatban mutatjuk be.  
A keménységértékösszehasonlítások
nál a mért eredményeket az 5., 6. áb-
rán szemléltetjük.

A kopásálló XAR400 acél 
kísérleti eredményeinek 
kiértékelése

A 675 °C maximális hőmérsékletre 
hevült területen az acél gyakorlatilag 
egy magas hőmérsékletű megeresz
tésen  esett át, és az alapanyaggyártás 
során beállított 400 HV10 ke ménység 
260–270 HV10 re esett vissza (függet
len a hűtés intenzitásától). 

A Tmax   = 800 °Cot elérő terület 
ugyan már részben ausztenites tarto
mányba kerül, de a relatív rövid idők 
és kis hőmérséklet miatt nincs ideje 
kialakulni homo gén ausztenitnek. 

Az erősen túlhevített, 1000 °Cot el
ért  területrészeken már egy hosszabb 
idejű ausztenitesítési szakasz van, bár 
a hűtés nem elég intenzív, de nagyobb 
ke ménységű szö vet szerkezetet ka
punk. Ebben az esetben sem érjük el  
azon ban az eredeti alapanyag ke
ménységét. A hűtés módjának a túlhe
vített részeken nagyobb jelentősége 
van, a fel keményedés nagyobb mérté
kű. Összeségében ennél a kopásálló 
anyag lángegyengetésénél a láng által 
érintett te rület kopásállóságát gyakor
latilag elveszítjük.

Az S960QL típusú acél kísérleti 
eredményeinek kiértékelése

Ennél a nagyszilárdságú acélnál mind 
a valós, mind a szimulációs kísérletek 
akár egy minimális túlhevítés során 
egyértelműen igazolták a vízhűtés ne
ga tív hatását. A túlhevített, relatíve vé
kony anyagban az ausztenitesedési fo
lya mat megindulása után a gyors hű lés 
jelentős keményedést okoz. Ez a ke
ménységnövekedés a nagyszilárdságú 
anya  goknál a szívósság csökkenésére 
utal, amely a hőnek ki tett területnél lo
kális problémát okozhat a  szerkezetben. 
Ez különösen kritikus lehet olyan be
rendezéseknél (pl. járművek), ahol je
len tős dinamikus ha tások léphetnek fel.
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7 . táblázat:  Az S960QL típusú acél szimulációs vizsgálati eredményei, összevetve  
a hevített lemeznél végzett vizsgálatok eredményével (N 1000X)

Alapanyag: S960QL Nyugvó levegős hűtés Intenzív hűtés vízzel

Alapanyag szövetszerkezete Hevített lemez szövetszerkezete (lásd korábban 5. táblázat)

348 HV 10 343 HV10 432 HV10

Tmax=675 °C
Szimulációs eredmények

338 HV10 339 HV10

Tmax=800 °C

321 HV10 342 HV10

Tmax=1000 °C

356 HV10 410 HV10

ºC ºC ºC
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A hegesztés előtti előmelegítési folyamatok hatékony és gyors 
végrehajtása acetilén-sűrített levegő üzemű égőkkel, 
az alapanyag szerkezetének károsodási veszélye nélkül.

Az eljáráshoz szükséges berendezéseket és gázokat 
a Linde Gáz Magyarország Zrt. biztosítja Önöknek.

Lángtechnológiák

Making our world more productive

A valós melegítési körülmények és 
a szimulációknál kapott, kismértékben 
eltérő vizsgálati eredmények  (melyek 
mind a keménységben, mind a mikrosz
kópi képeken lát hatók) valószínűleg 
egy részt a valós és szimulációs próba
testek geometriai különbségéből, a va 
lós körülményeknél vizsgált terület ma 
 xi mális hőmérsékletének és a szimu
lá ciós hőmérséklet különbségéből (a 
vizs gált terület nem biztos, hogy éppen 
1000 °Cra hevült) és a hő okozta mara
dó alak változás hatásából adód hatnak.

4 . ÖSSZEFOGLALÁS
Cikkünkben röviden összefoglaltuk a 
lángegyengetés elvét, annak várható 
hatásait a kopásálló és nagyszilárdságú 
acélok feldolgozásakor. Az acélok ezen 
kategóriájába tartozó két alapanyagon 
(XAR400, S960QL) valós és szimulált 
körülmények között vizsgáltuk a hővel 
érintett zónában le játszódó folyamato
kat. A fizikai szimulációhoz  szükséges 
hőciklusokhoz vékony (10 mm) és vas
tag (25 mm) lemezek több pontjá ban 
kimértük a hőmérséklet időbeli vál
tozását. A szimulációval, a kimért hő
mérséklet – idő görbék alapján prog  
ramozott hőciklussal terhelt próba
darabokon vizsgál tuk a kialakult szö
vet szerkezet, ill. az anyag  kemény  
sé gé nek változásait. Kísérleteink bizo
nyították, hogy a láng egyengetésnek 
jelentős hatása lehet az alapanyag ere
deti tu lajdonságaira. A nagy kemény

ségű, kopásálló anyagok ese tén még 
egy helyesen, a paraméterek betartá
sa  mellett végrehajtott technológia is 
a lokális kopásállóság csökke néséhez 
vezethet. Az S960QL acélnál a tech
no lógia para métereinek betartása az 
anyag vizsgált tulajdonságaiban je
len tős változást nem okoz  (korábbi 
vizs gálataink alapján a 800 °Cos he
ví tésnél valószínűleg a szívósság je len
tősen lecsökken – melynek vizsgálata 
folyamatban van), ugyanakkor a túl
hevítés és a hirtelen hűtés kritikus 
keményedést okozhat, amely mind 
a szilárdsági, mind a szívóssági tulaj
donságok romlására utal.

A jövőben elemezni fogjuk, hogy a  
felvett hőciklusokból melyek  lehet nek 
azok a mérőszámok (adott hő mér
séklet felett eltöltött idő, hűlési se
bes ség, hűlési idő stb.), me lyek leg
inkább alkalmasak a hőhatás közben 
lejátszódó fo lya matok hatásának vizs
gálatára, jellemzésére  (hasonló an a he
gesztés technológiáknál használt t8,5/5,  
t8/5  hűlési időkre). Előkészítés alatt 
vannak továbbá szimulációs folya ma
tokkal készített próbatestek szívós sági 
vizsgálatai. Ered ményeinkről egy kö
vetkező publikációban számolunk be.
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A BIODOM GYÁRTÁSÁNAK KIHÍVÁSAI 

CHALLENGES OF PRODUCING THE BIODOM

Simonkay Veronika
Alukonstrukt Kft.

Jelen cikk a Hegesztéstechnika 2019.  szeptemberi 
szá mában bemutatott Biodom nevű építmény gyártá
sának kihí vásait, minőségbiztosítási kérdéseit mutat
ja be rész letesebben. A munka során új gondol ko-
dásmódra, új megoldásokra és új eszközökre egyaránt 
szükség volt; de mindezek nem sokat értek volna a 
munkában részt vevő kollégák kreativitása és elhiva-
tottsága nélkül.
Minden nehézség ellenére a teljes projekt minden fá
zisában sikerült a kívánt és a szabványok által elő írt 
gyártási és szerelési pontosságot biztosítani.

AZ ELEMEK GYÁRTÁSÁNAK 
NEHÉZSÉGEIRŐL
A legelső kihívás, amivel szembesültünk – és a gyártás min
den fázisában kezelni kellett – az az volt, hogy az alapanyag, 
vagyis a csövek maguk nem teljesen kör keresztmetszetűek 
voltak, hanem oválisak vagy néha „amorf” alakúak; illetve 
nem voltak egyenesek.

A beszállított alapanyag megfelelt a gyártási tűréseknek, 
azonban mind a plazmavágásnál, mind a hegesztésnél és az 
összeállításnál figyelembe kellett venni és korrigálni kellett 
ezeket az eltéréseket.

Az elemeket a lehetőségek mérlegelése után végül terv 
szerinti méretre vágtuk le, így a gyártmányok mérete ké
sőbb, az összeállítás során kisebb lett, mint a terv szerinti 
méret. Ez azonban épp megfelelő volt, mert a tervező által 
meghatározott tűrés 0 / –2 mm volt; illetve beilagok alkal
ma zásával kompenzálható volt a hézag.

Az elemek pontosságát a 3Ds tervezőprogramból .stp 
formátumba exportálva programoztuk. A plazmagép prog
ramozásához Lantek Flex3D nevű programot használtunk, 
de kezdetben nem volt világos az importálás sem, minden 
lépést ki kellett kísérletezni. A program forgalmazójának 
segítségével sikerült a felmerülő kérdésekre választ találni. 
Ilyen volt pl. a gyök élletörésének programozása vagy a 
szerelőnyílás sugárirányú vágása.

Az általunk használt plazmagépet nem csövek, ill. áthatás 
vágására specifikálták. A gép a vágás előtt 4 ponton történő 
méréssel ellenőrzi a vágandó szelvény befoglaló méreteit. 
Azonban míg egy szögletes keresztmetszet esetén ez ele

1 . kép: Nyersanyag az udvaron

2 . kép Nyersanyag az üzemben

3. kép: Elem ellenőrzése SolidEdge programmal

4 . kép: Vágások programozása a csövön
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gendő, addig egy csőszelvény esetén ennyiből nem derül 
ki, ha az nem szabályos kör keresztmetszetű. Így a vágás 
el méleti vonala a valóságban hol közelebb, hol távolabb ke
rül a valós csőpalásttól. Ugyanígy megoldandó kihívás volt 
az áthatások kivágása a megfelelő élelőkészítéssel, amely a 
csőpaláston gyakorlatilag egy térbeli görbét jelent.

Az elemek jellemző pontjait (legrövidebb, leghosszabb 
mé retek az áthatásoknál) mérőszalaggal ellenőriztük.

A szerkezet rudakból és csomópontokból (csonka vagy 
egész csillagokból) állt össze. Egy rúd gyártmánya egy köz
benső, valamint két rúdvégelemből állt össze (illetve köz
benső diafragmákból). A csillagok egy központi, 406 mm 
át mérőjű, 400 mm hosszú csődarabból álltak, valamint talp  
csomópont esetén egy talprészből, illetve 1–3 darab cső
csonkból; míg közbenső csomópont esetén mindig 6 cső 
csonk csatlakozott a központi elemhez. A szerkezet jellege 
miatt ezek mindenfelé szögben álltak alaprajzi és a köz
ponti elem tengelyéhez képest is, így az áthatások miatt 
nem volt két egyforma elem; emiatt két egyforma gyárt
mány sem.

Alapvetően kétféle csőcsonkot kellett gyártani. Az egysze
rűbb fajtába tartoztak a merőleges vágással határolt da
rabok (a rúdvégeken), ezeken csak a szerelőnyílás kivágása 
volt a feladat (illetve a hegesztés miatti élletörés); míg a bo
nyolultabbak voltak a csomópontokhoz csatlakozó, áthatás
sal készülő csőcsonkok. Ezek között voltak egyszeres és 
két szeres áthatással metszett elemek.

A GYÁRTMÁNYOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
KIHÍVÁSAIRÓL

Az elemek kivágása után következhetett a gyártmányok ösz
sze állítása.

A gyártmányok összeállítása egy speciálisan csak erre 
a pro jektre készített munkapadon készült (lásd 5. kép).  
A mun kapadra rá volt marva a koordinátarendszer, amire 
az alaprajzi pozicionáláshoz volt szükség. A munkapad ori
gó jában egy tokmány volt, ami elegendő megtámasztást biz 
  tosított a csomóponti gyártmányok központi elemének el 
billenése ellen, illetve központosítja azt.

A lábak szögben történő állítását speciális, állítható „ékek
kel” végeztük el, amelyekkel a csőcsonkok magasságát és 
dő lésszögét lehetett beállítani.

A gyártmányok összeállítása talpcsomópontoknál a talp
ra állítva, míg közbenső csomópontnál a központi cső elem, 

mint az összes gyártmányban állandó méretű elem pozi
cionálásával történt. A közbenső csőelem mint referencia 
működött, ezen elem tengelye és a tengely középpontja 
volt a gyártmány origója. A csőcsonkokat tulajdonképpen a 
tangens segítségével lehetett pozícióba állítani (lásd 6. kép), 
vagyis a központi csőelem tengelyén és a láb tengelyén is 
1,000 m távolságban felvett mérőpontok átlós távolságával 
(a 6. képen az 1351,3 mm méret).

A gyártmányok méretellenőrzése a korábbi cikkben em
lített módon, a szerkezet 3D modelljéből exportált, szintén 
.stp kiterjesztésű, 3Ds modellhez képest történt (részle
tesebben lásd később). Az ellenőrzést egy 3D mérésre al
kalmas mérőműszerrel végeztük el, ami tulajdonképpen 
egy letapogató kart jelent. Ez egy francia készülék (lásd 7. 
kép), a gyártó által garantált pontosság ±0,100 mm, amely 
a mi készülékünk esetében (a gyártó által tanúsítvánnyal 
igazoltan) ±0,043 mm volt.

A készüléket a központi csőelemben elhelyezve „tapogat
tuk le” a mérendő méreteket, amelyek a csőcsonkok jel
lemző pontjai, illetve a csavarlyukak voltak.

A mérés pontosságát 20’re állítottuk be, amely 1/3°ot 
jelent. Ez 1,0 men 5,8 mm eltérést jelent, ami a valóságban 
elegendőnek bizonyult.

5 . kép: A munkapad

6. kép: Részlet a gyártmánytervről

7. kép: A 3D-s mérőműszer a dobozában
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Egy csomópontnál először 3, a közel 120°ban álló, egy
szeres áthatással rendelkező lábat helyezte el az össze
állításért felelős lakatosmester (a 9. képen az „1.” számmal 
jelölt lábak). Ezeket fűzővarrattal rögzítette a helyes po
zícióban. A 3 darab „első körös” láb elhelyezését ellen őr
ző mérés követte. Amennyiben a mért értékek a tűrésen 
belül voltak, úgy a lábakat készre hegesztették, majd ezután 
következett a 3 darab „második körös” láb ideiglenes pozi
cionálása ugyanilyen módon, majd az ellenőrző mérés után 
a készrehegesztése.

A lábak pozícióit folyamatosan addig korrigálták, amíg 
az a terv szerinti értéket közelítette. Az összeállítás során a 
terv szerinti geometriát igyekeztek megcélozni a kollégák, 
és nem törekedtek a várható hegesztési zsugorodás becs
lésére, mivel a gyártmányok jellegéből adódóan ezeket gya
korlatilag lehetetlen volt előre jelezni (hogy hol, milyen 
irányban és mekkorák lesznek).

A 10. kép a 3D mérőműszer programjáról készült fotó. 
A jobb oldalon a modellből nyert elméleti geometria, míg 
a bal oldalon a mérések láthatók. A 11. képen a program 
segítségével készített mérési jegyzőkönyv látható. Az el
téréseket színekkel jelölte a program, a zöld szín a tűrésen 
belüli értékekre utal. Túl nagy eltérés esetén a szín pirosra 
változik.

A GYÁRI HEGESZTÉSEKRŐL
Mind a gyári, mind a helyszíni hegesztési varratok meg
követelt minősége az MSZ EN ISO 5817 szerinti „B” volt (a 
teherviselő varratokra vonatkozóan).

A szerkezet jellege miatt minden hegesztési varrat kéz
zel készült, nem lehetett automatizálni a folyamatot. Emlé
keztetőül: 112 darab peremrúd ill. peremcsomópont, vala
mint 427 darab közbenső csomópont és 1391 darab köz
benső rúd alkotta a Biodom acélszerkezetét.

A közbenső rudak egy központi és két végelemből  álltak 
(a peremrudak a helyszíni varrat miatt csak egy csőből áll
tak). A szerelőnyílások és a felületkezelés miatt (a cső bel
sejét nem lehet kifesteni) kellett ilyen módon különválasz  
tani a rudak gyártmányát. A rúdvégelemeken a sze relő

8 . kép: 
A 3D-s 
mérőműszer 
a gyártmányon

9. kép: Közbenső csomópont összeállítási sorrendje

10 . kép: A gép programja

11. kép:  A 3D mérőműszer programjával készített mérési 
jegyzőkönyv
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nyílásokat, illetve a csőcsonkok végén a megfelelő gyök
kialakítást a plazmagéppel készítettük el. A csővégek  
(a cinkszórt véglemez és a diafragmák behegesztésével) 
egy formák voltak, ezáltal azon kevés munkarész közé tar
toz tak, amellyel előre lehetett dolgozni. A rúdvégek és a  
köz benső cső összeállítása összesen 2 toldást igényelt, azon
ban a próbaszerelésnél ez megtérült (erről részleteseb ben 
később).

A próbaszerelésig a csőcsonkokat csak fűzővarrattal rög
zítettük a közbenső rúdelemekre.

A gyári hegesztési varratokat 20%, illetve ahol a kihasz
náltság igényelte, ott 100% UT vizsgálatnak vetettük alá 
(ter mészetesen a hegesztők az egyes varratsorokat 100%
ban szemrevételezték). Hiba esetén a 20%ot kiterjesztettük 
100%ra.

Az alapanyag gyártási tűrései miatt sok esetben vastag 
 ság vagy síkbeli eltérések adódtak (már amennyire egy 
cső nél a síkbeliség értelmezhető). A varratvizsgálatnál ezek 
szerint van értelme és jelentősége az adott projektre jel
lemző specifikus értékelésnek.

A varratvizsgálatnak meg kellett előznie a felületkezelést, 
a felületkezelés azonban több napot igényelt a rétegrend 
teljes kiszáradása miatt. A törekvés, hogy minél több alkat
rész előregyártható legyen, ezzel ellentétesen ható igényt 
je lentett.

A rudak tompavarratai a legtöbb esetben 3 (néhány vas
tagabb csőnél 4) sorból álltak, amelyből a gyöksort minden 
esetben 4 részletben hegesztették meg. Ennek a sorrendje 
az volt, hogy először egy negyedívet hegesztett a hegesz tő, 
majd ezzel átellenesen 180°ban a másik oldalon is meg
hegesztett egy negyedívet, majd befejezte a kimaradt 3. 

és 4. negyeddel. A töltő, ill. takarósornál már nem volt 
szük ség az ilyen módon történő szakaszolásra. A csövek  
PA hely zetben történő hegesztéséhez forgatóberendezése
ket hasz náltunk.

A csomópontok csőcsonkjainak hegesztésénél sem alkal
maztuk a szakaszos sorrendet, mert a varrathalmozódás  
és a varratok mindenféle iránya miatt nem volt sok értel  
me. A központi csőelembe egy plusz diafragmát is elhelyez
tünk az alaktartás miatt.

A hegesztők visszajelzései alapján a hegesztési zsugoro
dások gyakorlatilag minden irányban torzíthatták a cso
móponti gyártmányokat. (A torzulás akár a 0,5°ot is el
érhette.) Végül azonban egy merev konstrukció jött létre, 
pont a hegesztési varratok sokasága miatt.

A munkafolyamatok megszokottá válásával átlagosan  
6 csil lag készült el naponta. Kisebb vagy nagyobb korrek
ciókkal minden csomópontot sikerült a tűrésértékeken be
lül összeállítani.

A kapott gyártási dokumentációt néhány esetben – ter
mészetesen a tervezővel egyeztetve – korrigálnunk kellett, 
pl. a hegesztési varratjelek esetében vagy (pl. rossz oldalra 
történő feljelölés), vagy ha a terv szerinti méret túl nagy 
gyökhézagot eredményezett volna (lásd 14.kép – ezt a ké
pet állatorvosi lónak tartottuk meg, a hiba észlelése után a 
hasonló gyártmányoknál a lemezt nagyobbra vágtuk és ezt 
a csomópontot is kijavítottuk).

Az ilyen, kimondottan a gyártásra kihatással lévő esetek
ben célszerű a gyártó céggel közösen elkészíteni a gyártási 
dokumentációt, vagy rábízni a tervek ilyen szintű kidolgo
zását (pl. hegesztési sorrend és terv).

A HELYSZÍNI HEGESZTÉSEKRŐL

A helyszíni hegesztéseket a saját minősített  hegesztő ink elő
zőekben leírt terheltsége miatt alvállalkozóval készít tet tük 
el. A peremcsövek helyszíni varratai 141 és 135 jelű eljá
rásokkal készültek. Az AWI gyököt a minőség igény (szintén 
MSZ EN ISO 5817 szerinti „B”) és a nehéz javíthatóság in
dokolta. Míg az üzemben a forgatóberendezésnek köszön
hetően a varratok PA helyzete biztosított volt, addig a hely
színen nem volt ilyen szerencséje a hegesztőknek, ott PH 
helyzetben kellett hegeszteni.

A helyszínen továbbá a szokásos nehézségeken – mint 
időjárás, hozzáférhetőség – kívül a szerkezet jellege is fel
adta a leckét. A bebetonozott szerelvényekhez rögzített talp 
és a talpcsomópont között ugyanis csak 1 darab M64 mé
retű csavar biztosította a kapcsolatot, azonban ez lehetővé 
tette a csomópont kismértékű elfordulását. A féloldalas 

12 . kép: Talpcsomópont hegesztése

13 . kép: Hegesztési varrat köszörülése

14 . kép: 
Tervezési 
hibából adódó 
túl nagy 
gyökhézag
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napsütés és a folyamatosan készülő varratok miatt pedig 
ez be is következett. Ezekben az esetekben a csomópontot 
még a hegesztés előtt erővel vissza kellett fordítani a terv 
szerinti helyzetébe.

A gondos beállítás ellenére a terv szerint elképzelt ál
landó gyökhézag a csomópont egyik oldalán kisebb, a má
sik oldalon viszont emiatt nagyobb volt (ezek azonban se
hol nem haladták meg a vonatkozó hegesztési utasításban 

meghatározott értéket, ami 2–6 mm volt). Ebben az esetben 
felrakó hegesztéshez hasonlóan fel kellett tölteni az egyik 
oldali csővéget, majd a WPSnek megfelelően elkészíteni a 
varratot. A helyszíni varratok is 3 rétegből álltak.

A helyszíni varratokat 100%ban UT és PT vizsgálatnak 
ve tettük alá.

A fogások megszokottá válásával átlagosan 3–4 helyszíni 
kapcsolat készült el naponta.

15 . kép: 
Hegesztéshez előkészített csomópont

16. kép:  Helyszíni hegesztéshez előkészített 
csomópont



17 . kép: Kész varrat 18 . kép:  Penetrációs vizsgálaton 
átesett varrat

19 . kép:  Helyszíni hegesztési 
varrat a peremcsövön

20 . kép:  Félkész helyszíni  
hegesztési varrat  
a peremcsövön

21 . kép: Lehegesztett csomópont

22 . kép: Lehegesztett csomópont
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A KORRÓZIÓVÉDELEM 
KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MINŐSÍTÉSÉRŐL

Az előzőekben már említettem, hogy a határidők tekin
tetében a szűk keresztmetszet a korrózióvédelem volt a 
száradási idő miatt. Ez azt jelentette, hogy ez határozta meg 
az üzemen belüli munkarendet és a gyártás ütemezését.

A szerkezetre előírt korrozivitási kategória C4, hosszú 
élettartammal. A tervezők által előírt szín RAL9002 fehér.  
A tűzterhelésre való méretezés szerint az első csomópontig 
60 perces tűzálló festéssel kellett ellátni a szerkezetet. Az ál
talunk használt festékrendszer mindkettőt tudta, de ez két 
külön szabványnak való megfelelést jelent. A korrózióvédel
mi rendszereknek egyegy eleme önmagában nem alkal
mas az előírt követelmények kiegészítésére, hanem azok 
együttesen, rendszerben működnek. Amely rész alkalmas 
az egyik re, az nem alkalmas a másik követelmény kielégíté
sére és fordítva. Például a tűzvédő festék önmagában nem 
képes megvédeni a szerkezetet a C4 korrozivitási kategó
ria jelentette környezeti hatásoktól; illetve a C4 kategóriá  
nak megfelelő rétegrend nem felel meg tűzvédő rétegként. 
Az általunk alkalmazott festékrendszer forgalmazójával 
 olyan rétegrendet állítottunk össze, amely együttesen 
mindkét igényt kielégíti.

A kivitelezés során tehát sikerült kielégíteni a kiírt műsza
ki igényeket, és ez megfelelt az érvényes és hatályos szab
ványok szerinti követelményeknek is. Ehhez nagy segítséget 
nyújtott az alkalmazott festékrendszer forgalmazója.

A megkívánt igényeket kielégítő és a piacon elérhető 
rend szerek közül azt a rendszert választottuk, amellyel a 
leg rövidebb száradási időket lehetett biztosítani.

A C4 korrozivitási kategória olyan módon is visszahatott 
a gyártásra, hogy pl. különös gonddal kellett kialakítani 
az élletöréseket. A C4 kategória továbbá olyan rétegren
det kívánt meg, ami a bonyolultabb csomópontok esetén 
a szokásosnál is gondosabb kivitelezést kíván. Ezért ezek
nél az alkatrészeknél különös körültekintéssel kellett eljár
nunk a felületek tisztítását illetően (oldószeresen és ho
mokszórással egyaránt dolgoztunk).

A felületkezelés előkészítése Sa 2 ½ minőségű, míg az 
érdesség 30–40 mm volt.

Az előzőekben leírtak szerint kidolgozott technológiai 
renddel megfelelő tapadásértékeket értünk el. A 24–29. 
képek a mintarétegrend elkészítését mutatják be.

Az olyan elemek, amelyek a szállítás, szerelés során 
 könnyen sérülhettek, extra bánásmódban részesültek.  
 

23 . kép: Lehegesztett csomópont

24. kép: Festés minősítéséhez előkészített cső

25. kép: Mérés az előkészített csövön

26 . kép: Normál rétegrend a csövön

27 . kép: Rétegvastagság-mérés
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Ilyenek voltak pl. a ponyvák fogadására felhegesztett fülek 
vagy a csővégeken és a csillagok csatlakozólábain elhe
lyezett homloklemezek. (Ez közel 40 000 darab fület és 
több, mint 2600 darab homloklemezt jelentett!) A ponyva
fogadó füleket tűzihorganyzott, míg a csővégekre kerülő 
lemezeket cinkszórt felületkezeléssel láttuk el. Utóbbi meg
felelő érdesség biztosításában is segített, mivel a homlok
leme zes kapcsolatokat nyomatékkulccsal a tervező által 
meg adott értékre (1250 Nm) kellett meghúzni. A szere
lésnél alkal mazott beilagok szintén tűzihorganyzott kivitel
ben készítettük el.

A rétegrendet a műszaki ellenőr felé a megrendelőn 
keresztül anyagbemutatás keretében jóvá kellett  hagyatni. 
Erre jegyzőkönyveket készítettünk, amelyekben a fenti ké
peken látható mintarétegrendről készült képeket is fel
használtuk.

A normál rétegrend:
–  120 mm alapozóréteg,
–  80 mm közbensőréteg,
–  80 mm fedőréteg. 

A tűzvédős rétegrend:
–  120 mm alapozóréteg,
–  tűzvédő réteg a cső falvastagságától függően:

• 8 mm falvastagságú cső (U/A = 125 1/m): 1160 mm,
• 12,5 mm falvastagságú cső (U/A = 80 1/m): 775 mm,
• 16 mm falvastagságú cső (U/A = 63 1/m): 621 mm;

–  2 x 60 mm fedőréteg (porózusmentesen).

A szerelőnyílásokat eredetileg nem kellett volna lezárni, 
azonban ebben az esetben minden szerelőnyíláson külön 
furatot kellett volna elhelyezni, amelyen keresztül a csapa

dékvíz kifolyhat. Ennek a szerelőnyílás legmélyebb pont
ján kellett volna lennie, azonban ezt előre meghatározni 
gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás, a szerkezet jellege 
miatt. Ezért kezdeményeztük a szerelőnyílások lezárását, 
amelyet végül a megrendelő jóváhagyott. Speciálisan erre 
a projektre készíttettünk műanyag fröccsöntött kupakokat  
(45 000 dbot!), amelyeket külön jóvá kellett hagyatni a 
műszaki ellenőrrel. A kupakok anyaga megfelelt a tűzálló
ság és az égve csöpögés kritériumának, továbbá minden 
kupakba egy vízzáró gumigyűrűt ragasztottunk be. Színük 
– a tartószerkezettel egyezően – RAL9002 fehér.

AZ ÜZEMI PRÓBASZERELÉSRŐL
A helyszíni szerelést meg kellett, hogy előzze az üzemi 
próba szerelés. Ez nemcsak a méretellenőrzés szempontjá
ból volt kritikus, hanem azért is, mert ekkor történt a pony
vafogadó fülek elhelyezése.

Mivel a szerkezet görbült felületet követ le egyenes ru
dakkal, minden csomópont és rúd másmás irányban áll. 
A ponyvafogadó fülek két szomszédos háromszög közöt
ti rúdon a szögfelező irányába, kifelé kell, hogy álljanak. 
Azonban a rudak végére kerülő homloklemezes csavarkap
csolathoz képest a rúdtengely mentén ezek elcsavarodást 
mutatnak, és ezt nem lehet előre elkészíteni. Beállításuk 
úgy történt, hogy a csillagok lábaira fel voltak hegesztve az 
első pengék, amelyekhez képest a rúdra kerülő pengéket 
egyenletesen ki lehetett osztani.

A dómok felső részein voltak olyan háromszögek, ame
lyekbe később szellőzőzsalu került. Dómonként 30, össze
sen 120 darab szellőzőzsalus háromszög volt. Az ezen 
szellőzőzsalukat tartó bakokat is a próbaszerelés során kel

28 . kép: A ponyvafogadó fülek maszkolása

30 . kép:  
Méretellenőrzés céljából 
készített „próbakupak”  
egy csővégen próbaszerelve

29. kép: Tűzvédős réteg a csövön 31 . kép: A helyszínen, a víztartási próbán készült kép
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32 . kép: 
Zsaluk felülnézete

33 . kép: 
Próbaszerelt háromszög

lett elhelyezni, tehát összesen 4 x 120 = 480 darab bakról 
van szó, amelyeknek pontosan a háromszög síkjában kellett 
állnia, hogy a zsalu felfekvése megfelelő legyen.

A rúdvégi csavarképek továbbá a csatlakozó csomópon
tok megfelelő lábain jelentkező csavarkép elfordulásához 
kell, hogy igazodjanak, mert azok már készen voltak ekkor. 
A rudakat tehát két dolog miatt nem lehetett egyből kész
re hegeszteni: egyrészt a csatlakozó csillagok lábain lévő 
csavarképek miatt, illetve a rúdhossz miatt. A cikk elején 
említett mínuszos tűrést itt kellett beállítani úgy, hogy a 
szerkezet könnyen szerelhető legyen, de túl nagy se legyen 
a hézag, amit esetleg beilagokkal kell kitölteni.

A megfelelő hosszúságúra beállított és pengékkel ellátott 
rudak végeire feljelölték az üzemi kollégák, hogy melyik 

vég melyik csomóponthoz csatlakozik. Ez egyrészt a hely
színi előszerelés miatt volt szükséges (mivel minden lába 
másfelé állt a csillagnak, ezért nem volt mindegy a csatla
kozás sem); másrészt pedig a ponyvás alvállalkozó miatt, 
mivel neki fontos volt az egyenletes pengekiosztás.

Az egyes alkatrészeket minden csatlakozó háromszög 
irányából le kellett próbálni. Ez azt jelentette, hogy a ru
dakat két szomszédos háromszög sikeres próbaszerelése 
után lehetett véglegesíteni, míg a csillagokat minden csatla
kozó háromszög (talpcsomópontnál 3, 4 vagy 5, közbenső 
csomópontnál mind a 6!) csatlakozó sikeres próbaszerelése 
után! A gyártmányokat csak ezután hegesztették készre, 
 majd újabb felülettisztítás, előkészítés után festették.
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Végül a próbaszerelés során határozták meg azt is, hogy 
a csillagok és rudak közé hány [mm] beilaglemezt szüksé
ges elhelyezni. Erről táblázatot küldtek ki a helyszínre a 
kollégák. A próbaszereléshez a háromszög oldalainak háló
zati hosszaira volt szükség. Ezt úgy tudták  megmérni a 
próbaszerelést végző kollégák, hogy a csomópontok köz
ponti csőelemének fenéklemezén előre bejelölték a kör 
alakú lemez középpontját.

Két kritikus eleme volt a munkának, amely visszahatott 
a gyártás és a szerelés összes mozzanatára: a szerelési sor
rend és a csövek mint alapanyagok gyártási tűrése. Az első 
gondos munkaszervezéssel, a második pedig a folyamatos 
visszaellenőrzésekkel és korrekciókkal volt kezelhető.

A gyártási tűrés a szerkezet kitéti besorolási osztályától 
függ (EXC). Ettől szigorúbb irányba el lehet térni, azon
ban elképzelhető, hogy a jobb minőségű termék belátható 
szállítási határidőn belül nem elérhető. Ez nem jelenti azt, 
hogy az általában alkalmazott tűrési osztályok ne lennének 
megfelelőek és a projekt teljes megvalósítási folyamatában 
kezelhetőek (mint a Biodom esetében is). Ennek ellenére a 
kisebb tűrési előírásokat tartalmazó osztályba tartozó alap
anyag, ha elsőre akár jóval drágábbnak is tűnik, a gyártás 
és szerelés során sokszorosan megtérülhet. Természetesen 
mérlegelni kell, hogy a projekt határidői, illetve a büdzsé 
megengedike ezt, de ezek általában már nem műszaki 
kérdések.

Végül nem lehet említés nélkül hagyni a tervezés és a 
gyártás–kivitelezés közti kommunikáció fontosságát. Nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy műszaki igények és a 
megvalósíthatóság sokszor egymásnak ellentmondanak, 
azonban ezek az ellentmondások feloldhatók, ha minden 
érintett fél törekszik a közös érdekek mentén haladni.

A cikk megírásához segítséget nyújtottak: Kiss Pál acél
üzemvezető, Daru Péter hegesztési felelős, Bozóki Gábor 
műszakvezető/gyártáselőkészítő, Morvai Dániel műszakve
ze tő, Molnár Gyula lakatosmester, Fischer Ferenc és Ken 
der István Sándor minősített hegesztők. Munkájukat az 
elkészült létesítmény dicséri. Segítségüket ezúton is kö
szönöm!

34 . kép: Az utolsó

35 . kép: 2018 . december

A cikkben szereplő fényképeket a szerző kollégái, 
 illetve a szerző készítették.
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5 KONTINENS 25 VÁROSÁNAK, TÁJEGYSÉGÉNEK 50 HÍDJA 
– AHOGY ÉN LÁTTAM

Dr. Jankelovics János 

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy 
cikkemet ezúttal rendhagyó módon 
kezdjem. Ez a 25. publikációm a 
MAGÉSZ „Acélszerkezetek” című 
lap jában. A korábbi számokban 
megjelent írásaim témáját egy-egy 
város, régió acélszerkezetei,  hídjai, 
építészeti érdekességei képezték, 
ezen túlmenően foglalkoztam ki
emel kedő személyiségekkel és  ipa ri 
létesítményekkel is. Jelen cikkem-
ben – a címmel összhangban – 
azok ból a hidakból állítottam ösz-
sze egy válogatást, amelyeket uta- 
zásaim során láttam, illetve fo 
tóztam. A helyszínek között kis vá - 
rosok és hatalmas metropoli szok 
egyaránt megtalálhatóak, de szá-
momra kedves tájegységek is. 
A ré gebbi felvételek még a ha gyo
má nyos, analóg technikával ké-
szül tek, ezek élessége és  színhű sé  ge 
messze elmarad a digitális fotó 
zás manapság megszokott szín- 
vo na  lától.

EURÓPA
Képzeletbeli utazásunkat Hollandiá
ban kezdjük. Amsterdam a csatornák, 
a vizek városa, észak Velencéje, folyója 
az Amstel. A város körútjait, sugárút
jait a csatornák (grachtok) alkotják, 
hosszúságuk 44 km. A település 100 
szigetre épült, ezeket a csatornák felett 
átívelő hidak kapcsolják össze, számuk 
szinte hihetetlen: 1281, közülük 65 
felnyitható. Az átkelők közül egy fel
nyitható és egy jellegzetes csatorna
hidat mutatok be. A Walter Süskind 
felnyíló híd a Nieuwe Herengracht
csatornán épült 1972ben. 

Svájc harmadik legnagyobb  városa 
a német–francia határ mentén, a Raj
na partján fekvő Bázel. A 180 ezer 
lakosú települést 2019ben a világ tíz 
leginkább élhető városa közé vá lasz
tották. Hídjai közül a  továbbiak ban a 
történelmi belvárosban épített négy 
 átkelőt emelek ki. A  fotók – a vá ros leg
magasabb pontjáról – a  Müns ter tor 
 nyából készültek. Észak nyugati irány

ban három: a Mittlere brücke, a Johan
niterbrücke és a Drei rosen brücke, míg 
délkeleti irányban a Wettstein brücke 
látható. 

A Mittlere brücke a város legrégibb 
hídja és egyben jelképe, helyén már az 
1300as években is átkelő volt. A jelen
legi 192 méter hosszú és 18,8 méter 
széles, 6 nyílású kőhidat 1903–1905 kö  
zött létesítették. A Johanniterbrücke, 
kétpilléres, 235 méter hosszú vashidat 
1882ben adták át. A jelenlegi, rácsos 
szerkezetű, kétpilléres – közvetlenül 
a svájci–francia határ mentén épült –  
Dreirosenbrückét 2004ben nyitották 

meg. A helyén állt hidat 1934ben 
avatták fel. 

A Münstertől délkeletre fekvő acél
szerkezetű Wettsteinbrückét pedig 
1879ben létesítették. A növekvő for 
 galom már az 1930as  években szük
ségessé tette felújítását. 1995ben ismé
telten átépítették a szerkezetet, ezzel 
nyerte el a mai képét. Érdekességként 
jegyezzük meg, hogy a kiírt pályázat
ra a merész megoldásairól ismert spa
nyol építész, Santiago Caltarava is el
küldte tervjavaslatát, a bírálóbizott ság 
azonban a svájci Bischoff & Rüegg cég 
ajánlatát hirdette ki győztesnek. 

1. kép: Amsterdam, Walter Süskind felnyíló híd

2. kép: Amsterdam, egy jellegzetes csatornahíd
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A Liffey folyó torkolatánál épült  
félmillió lakosú ír főváros, Dublin ked  
velt turisztikai célpont. Egyes szá mí tá
sok szerint a harmadik leglátoga tot tabb 
európai főváros, Párizst és  Lon  dont kö 
vetően. A Liffey folyón mintegy 20 át 
kelő van, ezek közül négyet  mutatok be  
az olvasóknak. A legismertebb át kelő 
a Samuel Beckett híd. A 2009ben át
adott, hárfát formázó, 120  mé ter hosz  
szú, 48 méter magas ferde  kábeles szer
kezetet Santiago Cal tarava  ter vezte.

A belváros legforgalmasabb híd
ját, az O’Connelt 1880ban emelték.  

A klasszikus, kőből épí tett szerkezet 
háromnyílású, szobrok kal és kande
láberekkel díszített. To vábbi érdekes
sége, hogy szélessége – 50 méter –  
meghaladja 45 méteres  hosszúságát. 

A történelmi városmag egyik ékes
sége a 45 méter hosszúságú, gyalogos 
Half Penny Bridge. Az 1816ban épült 
egyívű, öntöttvas hidat faburkolattal 
látták el, dísze a közepén emelt ková
csoltvas lámpatartó. 

Negyedik dublini hidunk a 30 mé
ter hosszú, öntöttvas Sean Heuston 
Bridge. Az egyetlen ívű szerkezet 1827 

ben épült, 2002. évi felújítása után 
visszanyerte eredeti szépségét.

A magyar turisták egyik legnép sze
rűbb desztinációja az Adriaitenger 
menti Dubrovnik. A történelmi emlé
kekben gazdag város tengeri kikötő jé
nek bejáratánál 2002ben épült a ferde 
kábeles Franjo Tudjman híd. Né hány 
jellemző paraméter: teljes hossza: 
518, szélessége: 14, tenger feletti ma
gassága: 49, továbbá „A” alakú tartó
oszlopának magassága: 141 méter.

Utunkat az Európa és Ázsia hatá
rán fekvő Isztambulban folytatjuk. 
A Bosz porusz és a Márványtenger két 
oldalán elterülő 15 milliós metropo
lisz különleges fekvése és páratlan 
mű emlékei évenként turisták millióit 
vonzzák. Az Aranyszarvöböl különle
ges hídja a régi és új városrészt össze
kötő Galata híd. Az öböl feletti átkelés 
közel 1500 éves múltra – Jusztinianus 
császár korára – tekint vissza, ezt kö
vetően az adott kor színvonalának 
megfelelő hidat építettek. A ma álló 
490 méter hosszú, 80 méter széles 
szer kezetet 25 éve adták át a forga
lomnak. Érdekessége, hogy alsó szint
jén halpiac és haléttermek működ nek. 
A város modern kori büszkesége az 
1560 méter hosszú, 39 méter széles 
Boszporusz függőhíd, amely 1973 óta 
áll az átkelők rendelkezésére. A pá lya 
tengerszint feletti magassága 64 mé
ter. Isztambul második Bosz porusz
hídja, a Mehmed szultán híd. Az 1510 
méter hosszú és 39 méter széles füg
gőhíd 1988ban épült.

3. kép: Bázel, Mittlere brücke, Johanniterbrücke és Dreirosenbrücke

4. kép: Bázel, Wettsteinbrücke
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5. kép: Dublin, Samuel Beckett Bridge

6. kép: Dublin, O’Connel Bridge

7. kép: Dublin, Half Penny Bridge

8. kép: Dublin, Sean Heuston Bridge

9. kép: Dubrovnik, Franjo Tudman híd
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10. kép: Isztambul, Galata híd

11. kép: Isztambul, Boszporusz-függőhíd

12. kép:  
Isztambul, Mehmed szultán híd
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Az 1414–18. évi zsinatjáról ismert
té vált Konstanz Németország egyik 
legdélebbi városa. A 80 ezer lakosú 
település híres szülöttje Ferdinand 
Zeppelin, a léghajó atyja. A Rajna 
Konstanznál hagyja el a Bodeni tavat. 
A folyón három híd áll, ezek közül 
a legszebb, a történelmi központban 
épített Régi Rajnahíd. A város, már a 
rómaiak idején is fontos kereskedel
mi út állomása volt. Az első, fából 
épített átkelő ebben a korban épült. 
A fahidat folyamatosan átépítették és 
erősítették. 1860ban vasutat vezettek 
át rajta. Az 1938ban átadott acélhidat 
1957ben bővítették. A ma álló há
romnyílású híd teljes hossza 127 mé
ter, szélessége 27 méter, a hídnyílás 
magassága 5,75 méter. Az elkülönített 
gyalogos és kerékpárutak mellett,  
5 köz úti forgalmi sáv, továbbá két vas
úti pálya is átvezet rajta.

Németországban maradva az egy
milliós nagyváros, Köln hét hídja kö zül 
a legszebbet, a Hohenzollernbrücket 
nézzük meg. A jobb parti hídfő a törté
nelmi belvárosban, a Dóm, a főpálya
ud var és a Germán Múzeum közelé ben 
van. A híd története időszámítá sunk 
szerint 310re nyúlik vissza, amikor 
Nagy Konstantin császár uralkodása 
alatt átkelőt építettek a Rajnán. A mo
dern korban ezen a helyen állt 1859–
1911 között a Dombrücke. A rácsos 
szerkezetű hídon két vasúti vágány és 
két közúti sáv futott. Az 1900es évek 
elejére a megnövekedett vasúti forga
lom szükségessé tette új híd építését. 
1908 és 1910 között szakaszosan „ki
cserélték” az átkelőt, majd 1911ben 
megnyitották a Hohenzollernbrücket. 
A II. világháborút követően a hidat 
újjáépítették, kibővítették és a  köz úti 
forgalmat megszüntették, hossza: 410  
méter, leghosszabb  áthidalása: 167 
mé ter, szélessége: 26 méter. Korunk
ban háromszor két vágányon, na pon ta 
1200 vasúti szerelvény halad át, ezzel 

Németország  legforgalmasabb kötött 
pályás hídja. Kétoldalt, elkülö nített 
gyalogos és kerékpárossávokat alakí
tottak ki.

Az Atlantióceánba ömlő Tajo folyó 
torkolatában épült portugál főváros 
Lisszabon két impozáns híddal büsz
kélkedhet: az Április 25. és a Vasco de  
Gamma. A nevében a Salazar rend
szert megdöntő 1974. április 25i szek
fűs forradalom dátumára utaló átkelő 
műszaki adatai imponálóak. 2278 mé  
 terével a világ 21. leghosszabb függő
hídja. Tenger feletti magas sága 70, a 
pilonok magassága: 170 méter. A 21 
méter széles hídon 2 x 3 közúti sáv ve
zet át, melyet átlagosan napi 150 ezer 
jármű vesz igénybe. Mintegy 15 kmre  
északnyugatra, az 1998. évi EXPO egy
kori helyszínének közelében a világ
kiállításra készült el a Vasco de Gamma 
híd. (Az átadás dátumához egy kerek 
évforduló is kapcsolódik. Névadója 
500 éve fedezte fel az Indiába vezető 
hajóutat.) A teljes rendszer 17,2 km 
– ebből a kábelhíd 0,8 km, viaduktjai 
11,6 és 4,8 km. Ezzel kiérdemelte az 
Európa leghosszabb hídja megtisztelő 

címet. A díjköteles átkelőn 2 x 3 sávon 
halad gépkocsiforgalom.

Portugáliából délnyugati szomszé
dunk, Szlovénia fővárosába vezet kép
zeletbeli utunk. Ljubljana folyója a 
Szávába ömlő, mindössze 41 km hosz
szú Ljubljanica. A belváros két leg
szebb hídja a Sárkányos és a Hármas 
híd. Az előbbi, 1901ben épült  rácsos 
szerkezetű vasbeton hidat Ferenc Jó
zsef császár uralkodásának 40. évfor
dulójára építették. A nevét adó 4  darab 
sárkányszobor a város címerében is 
megjelenik. Az egynyílású híd hossza 
35 méter. A város egyik legismertebb 
nevezetessége az óvárost az új negye
dekkel összekötő, három hídból álló 
hídrendszer. Az átkelő középső elemét 
1842ben építették. A növekvő forga
lom átvezetését sajátos módon oldot
ták meg a várostervezők az 1930as 
években: az átkelő két oldalán egyegy 
elkülönített gyalogoshidat építettek.

Az ezer kilométer hosszú Loire, 
Fran ciaország leghosszabb folyója. 
A Loire völgye mesés kastélyaival, 
han gulatos kisvárosaival az ország ki  
emelt turisztikai régiója. A folyó szám
talan hídja közül hármat tárok az  ol 
 vasók elé. Tours – Szent Márton  püspök  
szülővárosa – legszebb hídja a Pont 
Sus pendu de SaintSymphorien 1847 
ben épült függőhíd. A ma csak gyalo
gosok által használt átkelő hossza 480  
méter. A kastélyáról és tankmú zeumá
ról híres Saumur kisváros Loire kő híd
ja – pont Cessart – két szektorból áll.  
A szigetig tartó hosszabb, 270 méteres 
pálya 11 nyílású, a másik ág 215 mé
ter hosszú, 7 nyílású. Amboise neve
zetessége a királyi kastély, kőhídja a 
9+7 nyílású, 440 méter hosszú Pont 
du Maréchal Leclerc.

13. kép: Konstanz, Régi Rajna-híd

14. kép: Köln, Hohenzollernbrücke
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15. kép: Lisszabon, Április 25. híd

16. kép: Lisszabon, Vasco de Gamma híd

17. kép: Ljubljana, Sárkányos hídA Sárkányos híd névadója



Acélszerkezetek 2020/2–3. számAcélszerkezetek 2020/2–3. szám 75

Hídnéző túránk következő állomá
sa London. Képzeletbeli sétánkat a 
város jelképénél, a 125 éves Tower 
Bridgenél kezdjük. A híd az angol 
főváros északi és déli szektorát köti 
össze. Különlegességei a neogótikus 
kaputornyok és a felnyitható középső 
hídelemek, ez utóbbi biztosította a 
tengerjáró hajók feljutását a Temzére. 
Hossza 244, legnagyobb támaszköze 
61 méter és tornyainak magassága 65 
méter. A jelenleg látható Southwark 
Bridge helyén 200 éve nyitották meg 
az öntöttvas íveiről nevezetes – a köz
nyelv által – Iron Bridgeként emlege
tett hidat, amelynek leghosszabb íve 
73 méteres volt, amely akkor világ
rekordnak számított. A ma látható 
klasszikus szépségű acélszerkezetű 
hidat 1921ben adták át a forgalom
nak. A 240 méteres hidat 3 pillér tart
ja. A londoni belváros gyalogoshídja 
a 20 éves Millennium Bridge a Tate 
Modern Gallery és a Szent Paul szé
kes egyház között biztosít közvetlen 
össze kötetést. A 370 méter hosszú 
füg gőhíd alumíniumszerkezetű, terve
zője: Norman Foster. Az építész 
munkái közül a legismertebbek: a 
Bri tish Múzeum belső terének lefedé
se, a Wembley stadion és a Reichstag 
újjáépítése. A 2000ben megnyitott 
hi dat kétnapi használatot követően – 
nem várt kilengések miatt – lezárták 
és két évig tartó munkálatok után 
nyitották meg ismét. 

Londonból ismét Svájcba utazunk, 
és az alpesi ország egyik legszebb 
fekvésű városát, Lucernt keressük 
fel. A város jelképe és egyben turista 
látványossága Reuss folyó két partját 
összekötő Kapellbrücke. A Európa leg
régebbi fahídja 1335ben épült, és 200  
méteres hosszával a kontinens má
sodik leghosszabbja. 

18. kép: Ljubljana, Hármas híd 19. kép: Loire völgy, Tours, Pont Suspendu de Saint-Symphorien

20. kép: Loire völgy, Saumur, Cessart híd

21. kép: Loire völgy, Amboise, Pont du Maréchal Leclerc
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22. kép: London, Tower Bridge

23. kép: 
London, Southwark Bridge

24. kép: 
London, Millennium Bridge
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100 ezer lakosával Szlovénia máso
dik legnagyobb városa, a magyar ha
tártól mindössze 60 kmre fekvő Ma
ri bor. A település Drávahídjai kö
zül két átkelőt mutatok be. A belvá
ros klasszikus szépségű acélhídja a 
Stari most, amely 1913ban épült, 
hossza 270, legnagyobb támaszköze 
166 méter. Tervezője: Edvard Zotter 

(1857–1938) bécsi építész, aki több 
hi dat, középületet és templomot alko
tott. A hídon két forgalmi sáv és egy
egy járda vezet át. A másik híd – színe 
alapján – a Kék híd a Dráva feletti vas
úti összeköttetést biztosítja. Az alsó 
tá maszú acélhídon két vasúti vágány 
vezet át.

Párizs, a szép hidak városa. A met  
ropolisz 37 Szajnahídja közül a ne
kem legjobban tetsző ötről szólnék.  
A ma látható Pont Notre Dame he
lyén már a nyolcszázas években át
kelő épült, később fahidat, majd kőhi
dat építettek. A jelenleg alsótámaszú 
egyetlen ívű acélhidat 1914ben adták 
át. A 105 méter hosszú híd szerke
zeti elemeinek díszítése  különleges. 
Tervezője: Jean Résal, francia mér
nök, akinek műve a csodálatos Pont 
Ale xandre III. szerkezet is. A 62 mé
ter hosszú Pont SaintMichel  helyén 
1378 óta működik átkelő. Ezt több
ször átépítették, mai képét 1857ben 
nyerte el. A főváros első gyalogoshíd
ját,  amely egyben az első vashídja is 
volt, 1804ben építették. Az eredeti 
szerkezetet többször átépítették. Je
len legi formáját 1984ben nyerte el.  
A 155 méter hosszú, kecses acélhíd 
tervezője Louis Arretche francia mér
nök. Párizs harmadik legrégebbi hídjá
nak helyén 1632 óta működik átkelő. 
Többszöri átépítést követően 1850 óta 
áll a mai híd. Nevét XIV Lajos királyról 
kapta, aki az 1689. évi rekonstrukciót 
finanszírozta. Párizs legszebb  hídjával, 
a Pont Alexandre III–al veszünk búcsút 
a francia fővárostól. Az 1896–1900 
között épített, dúsan díszített ívhíd 
tel jes hossza 160 méter, melyből az 
acélszerkezet 107 méteres. A hidat mí
ves kandeláberei és aranyozott szobrai 
teszik különlegessé.

Európai körutazásunk a Duna alsó 
ausztriai völgyében, Wachauban ér 
vé get. A festői táj, a borvidék, az épített  
környezet tömegeket vonzó, kedvelt 
kirándulóhely. A völgy két acélhídját 
nézzük meg. A 330 méteres Mautern 
Dunahíd 2–2 négyzetes és felsőíves, 
egyenként 82,5 méteres elemből áll. 
Ettől mintegy 2 kmre keletre áll a 
hosszabb, 685 méteres Kremsi Duna
híd. A kikötő szomszédságában lévő 
átkelő 7 elemből áll, ezek 5 x82,1 mé
ter és 2 x 62,9 méter.

AMERIKA
Elhagyva Európát, képzeletbeli híd
tú ránkat az Újvilágban folytatjuk. Az 
Egye sült Államok egyértelműen az 
acél hidak országa. Első állomásunk mi 
más lehetne, mint New York, a Nagy 
Alma. A 9 milliós város legismertebb 
hídja Brooklyn híd, amelyet 1883
ban adták át. Ez az Egyesült Államok 
egyik legrégibb függőhídja, egyben a 
világ első acélkábeles függőhídja volt. 

25. kép: Lucern, Kapellbrücke

26. kép: Maribor, Öreg híd

27. kép: Maribor, Kék vasúti híd 
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28. kép: Párizs, Pont Notre-Dame

29. kép: 
Párizs, Pont Saint-Michel

30. kép: Párizs, Pont des Arts
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31. kép: 
Párizs, Pont Royal

32. kép: 
Párizs, Pont Alexandre III.

33. kép: Wachau, Mauterner Brücke

34. kép: Wachau, Kremsi Donau Brücke
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Néhány adat: teljes hossza: 1825, szé
lessége 26, legnagyobb támaszköze: 
486, és a neogótikus hídoszlopok víz   
szint feletti magassága 84 méter.  
A hí don 2 x 3 forgalmi sáv vezet át, a 
gya logosok és kerékpárosok számára 
kü lön szintet építettek. Tervezője  
John Augustus Roebling (1606–1869 
né met származású mérnök volt.  
A  Man  hattan függőhíd ugyancsak az 
East River folyón ível át, mindösz 
sze 500 méterre a Brooklyn hídtól.  
Az 1909ben megnyitott 2089 méter 
hosszú át  kelő arányos, szép szerke
zetével kel ti fel a látogatók figyelmét. 
A híd legnagyobb fesztávolsága: 448 m, 
a függesztőkábelek hossza: 983 m. 

Számos alkalommal tervezték az épít
mény eltávolítását, de végül 2000ben 
restaurálták és fennmaradt. A híd ter
ve zője Leon Solomon Moisseiff (1872– 
1943), az 1920as és 1930as évek
ben az Egyesült Államok vezető híd
mérnöke volt, részt vett a Golden 
Gate megalkotásában is. Ugyanakkor 
ne véhez kapcsolódik az elhíresült 
Tacoma Narrows híd is, amely 1940
ben egy szélviharban omlott össze. 

Az East Riveren északnyugatra, mint
egy 1,5 kmre egy újabb acélszerkeze
tű átkelőt találunk, a kétkonzolos és 
kétszintes Ed Koch Queensboro hidat. 
Az 1135 méter hosszú műtárgy 1909re 
készült el. A Rooseveltszigetet keresz

tező hídon 9 sávon (4 a felső, 5 az 
al só szinten) halad a járműforgalom.  
A gyalogosok és a kerékpárosok szá
mára ugyancsak külön sávot biztosí
tanak. A híd hivatalos elnevezése 2001
től, a korábbi New Yorki polgármester 
emlékére Ed Koch nevével bővítették. 
A három városi híd megtekintését 
követően, rövid kirándulást teszünk a 
Hudson folyón észak felé. 

A nagyvárostól mintegy 60 kilomé
terre egy kecses acélhidat nézünk meg 
a Purple Heart Memorial Bridget.  
A 687 méter hosszú, klasszikus kábel
híd két kapuja közötti áthidalása 497 
méter. 

35. kép: New York, Brooklyn Bridge 36. kép: New York, Manhattan Bridge

37. kép: New York, Ed Koch Queensboro Bridge
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Az Egyesült Államok és Kanada ha
tá rán fekvő Niagaravízesés a vi
lág legismertebb és leglátogatottabb 
természeti csodái közé tartozik. A je
lenlegi átkelő helyén korábban állt 
Nászút hidat 1938ban a jégzajlás oly 
mértékben megrongálta, hogy szük
sé gessé vált elbontása. A Niagara fo   
lyón átívelő Rainbow Bridge 1941
ben épült. A mederpillér nélküli alsó
támaszú acél ívhíd teljes hossza 442, 
a folyó feletti áthidalása 290, széles

sége 20 méter. A folyó vízszintjétől 
mért magassága 62 méter. Tervezője: 
Richard (Su Min) Lee építész volt. 

Arizona, az Amerikai Egyesült Ál la
mok 48. tagállama. Az ország délnyu
gati részén elterülő, nagyrészt sivata gi 
éghajlatú állam két városát keres sük 
fel. Első állomásunk Page városa.  
A te lepülés közelében a festői Grand 
Ca nyon folyóján, a Coloradón, épült, 
a Carl Hayden vízerőművel egyidejű

leg 1959ben, a Glen Canyon Dam 
Bridge. A 387 méter hosszú acélhíd 
vízszint feletti magassága 210 méter, 
amely átadásakor a világ legmagasab
ban fekvő hídja volt. 

Utunk következő megállója a Page 
városától 380 kmre fekvő Lake 
Havasu City. A Colorado folyó duz
zasztásával kialakított, mesterséges 
Lake Havasu tó egyik szigetére vezet 
át a London Bridge. A városalapító 
Robert P. McCulloch olajmágnás ál
tal megvásárolt londoni Temzehíd 
újraépítésével a város egy  különleges 
idegenforgalmi nevezetességgel gaz
da godott. A szerkezet eredetileg az 
1830as években létesült. A 283 méter 
hosszú, 15 méter széles kőhídon rend
kívül nagy forgalom haladt át, ennek 
hatására süllyedésnek indult, amely 
az évek során fokozódott. Az 1960as 
 években a város  önkormányzata ha tá
rozatot hozott a bontásról, és javas
latot tettek az átkelő eladására. 1968
ban jelentkezett Robert P. McCul loch, 
bejelentve vételi szándékát, majd 
2,5 millió USDért megvásárolta azt.  
A szerkezetet lebontásakor kövenként 
megszámozták, és hajón Kaliforniába 
szállították. Az újraépítést 1971re fe
jezték be. 

38. kép: Hudson folyó, Purple Heart Memorial Bridge

39. kép: Niagara Falls, Rainbow Bridge
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40. kép: Page, Glen Canyon Dam Bridge

41. a) kép:  A London Bridge a Temzén  
az 1910-es években, forrás: Wikipedia

41. b) kép: Az újraépített London Bridge a Colorado folyón
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Amerikai utazásunk utolsó előtti 
állomása az Oregon állambeli Port
land. A 650 ezer lakosú város a Co
lumbia folyó csendesóceáni torkola
tának közelében, a Columbiába öm
lő Willamette folyó partján fekszik.  
A település egyik legérdekesebb átke
lője a Morrison Bridge. Helyén 1887
ben építették az első fából  ácsolt 
szerkezetet, amelyet 1905ben egy 
kor szerűbbre cseréltek. Ez 1958ig állt  
forgalomban. Ekkor készült el a har
madik – 236 méter hosszú – felnyit
ható híd. Ezt 2011–12ben korszerűsí 
tették, a pályatest új borítást kapott, és 
átalakították az irányítókabinokat is.  
(A 42. kép a korszerűsítés előtt ké
szült 2001ben.) Ekkortól  szerepel 
az átkelő az Egyesült Államok „Törté
nelmi Helyszíneinek Nemzeti Nyil ván
tartásában” (National Register of His
toric Places – NRHP). 

Képzeletbeli amerikai kalandozá
sun kat a csodálatos fekvésű San 
Fran ciscoban – sokak szerint a világ 
leg szebb városában – fejezzük be. 
Össze állításunkból nem maradhat ki 
a Golden Gate. Ami New Yorknak a 
Brooklyn Bridge, az San Franciscónak 
a Golden Gate. Elsőként látogassunk 
el az ikonikus hídhoz, amely a New 
Yorki VerrazanoNarrows hidat köve
tően, az Egyesült Államok második 
leghosszabb függőhídja. Felépítéséig 
az átmenő forgalmat komphajókkal 
bo nyo lították le, amely a  viharos és 
kö dös szorosban veszélyes és bizony
talan volt. Az „Aranykapu” a Csen des  

óceán és a San Francisoöböl közöt
ti tengerszorost íveli át. A szer ke
zet tervezése 4 hídmérnök – Jo seph 
Strauss, Charles Alton Ellis, Irvin 
Morrow és Leon Solomon Moisseiff 
– közös munkája volt. A kivitelezés a 
1929–1933. évi gazdasági világválságot 
követően indult, és 1937ig tartott.  
A híd teljes hossza 2730, legnagyobb 
áthidalása 1280, a hídnyílás vízszint
től mért magassága 67, és a pilonok 
–  ugyancsak a vízszintjétől mért – ma
gassága 227 méter. A 27 méter széles 
pályán 6 közúti és 2 gyalogossáv ha
lad át. 

Második hidunk a San Francisco
Oakland Bay Bridge, amely a San 
Fran ciscoöböl felett a Golden Gate 

től keletre, mintegy 10 kmre vezet 
át. Tervezője: Charles Henry Purcell 
(1883–1951). Az átkelő két szektorból 
áll, amelyeket a Yerba Buena Island 
választ el egymástól. A két pálya hosz  
sza szinte azonos, a nyugati 3141, a 
 keleti 3102 méter. A hidat, a világ
válságot követően 1933–1936 között 
építették. A két pályaszakasz jellegé
ben eltér egymástól. A nyugati kábel
hidat 4, egyenként 160 méter magas 
pilon tartja, leghosszabb  áthidalása 
704 méter. A keleti pályaszakasz kon
zo los hídelemének egy szakaszát  
2013ban átépítették és új nyomvo
nalon, egypilonos kábelhídra cserél
ték. (A 2013 tavaszán készült 44. b) 
képen együtt látható a régi és az új 
pálya.)

42. kép: Portland, Morrison Bridge 2001-ben

43. kép: San Fracisco, Golden Gate Bridge
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ÁZSIA

Ázsiát Izrael és Dubaj képviseli kép
zeletbeli utunk során. Izraelben szá
mos monumentális átkelőt építettek. 
Ilyen a Santiago Calatrava által terve
zett Húrok hídja Jeruzsálemben, vagy  
az ugyancsak a sztárépítész  által meg
álmodott gyalogoshíd Petah Tik vában. 
Azonban érdekesebb és ked ve sebb, 
mint az eilati Moshe Kol Me morial 
Bridge talán nincs az országban. A Vö
röstenger melléki divatos für dőhely 
jachtkikötőjének bejáratánál ál ló fel
vonóhíd hossza mindössze 35 méter. 

Dubajt a Creektengeröböl  szin te 
folyóként szeli át, amelyen több autó 
pályahidat és felnyitható hidat is épí
tettek. Ugyancsak készültek  át ke  lők a 
város új negyedében, a  Du baj Marine
ben is. Virtuális utazásunk so rán azon
ban egy kis  gyalogoshidat né  zünk 
meg a híres Burj Al Arab luxus  szálló 
szom szédságában. A kőhíd mind   össze 
20 méter hosszú,  azonban kecses íve 
felkelti a látogatók figyelmét.

44. a) kép: San Francisco, SF-Oakland Bay Bridge, nyugati szektor

44. b) kép: San Francisco, SF-Oakland Bay Bridge, keleti szektor

45. kép: Eilat, Moshe Kol Memorial Bridge
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AUSZTRÁLIA

Ausztráliáról Sydney és a híres Kikö tői 
híd jut az ember eszébe, erről az Acél
szerkezetek 2018/4. számában rész
letesen beszámoltam a lap olvasói
nak. Most a mintegy 300 kmrel dé
lebbre, a hatalmas területű állam fővá
rosába, Canberrába utazunk. A szé  
les Molongolo folyón két híd ível át.  
A hosszabb átkelő, a 380 méte res His
toric Waterloo Bridge, amely az A23 
autópálya forgalmát vezeti át. A be
tonhíd két különálló, egymástól 10 
mé terre fekvő pályatestből áll, ezeken 
3–3 forgalmi sáv és kerékpárút halad. 
A hídra jó rálátás nyílik az Ausztrál 
Nemzeti Múzeum felől.

AFRIKA
Világ körüli utunkat ÉszakAfrikában, 
Marokkó fővárosában, Rabatban fe   
jezzük be. Autóbuszos városnéző sé
tán kon egy kivitelezés alatt álló autó
pályahidat sikerült lencsevégre kap
nom. A híd mára bizonyára felépült.

46. kép: Dubaj, Gyalogos kőhíd

47. kép: Canberra, Historic Waterloo Bridge

48. kép: Rabat, építés alatt álló autópályahíd

Megköszönöm tisztelt Olvasóimnak, hogy velem tartottak a 17 országot 
érintő virtuális hídnéző túrán és bízom abban, hogy a továbbiakban is 
érdeklődéssel követik újabb írásai mat a MAGÉSZ „Acélszerkezetek” lapjának 
hasábjain.
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KÖZPONTI ADATGYŰJTÉS ÉS FELDOLGOZÁS  
A CLOOS C-GATE ALKALMAZÁSÁVAL

Hálózatba kötött hegesztési folyamatok  
a Viessmann–Berlin cégnél

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Steinbach Ágoston 
Crown International Kft.

Haiger/Berlin – A gyártási és hegesztési adatok 
szem léltetése, kiértékelése és további feldolgozása. 
A Carl Cloos Schweißtechnik GmbH új terméke, a 
C-Gate, minden adatot rögzít, és azokat egy központi 
adatbázisban dolgozza fel. A Viessmann Werke Ber-
lin GmbH saját üzemében tesztelte a teljes körű in
formációs és kommunikációs eszközt. „Az új C-Gate 
alkalmazásával a robotberendezéseinket képesek va-
gyunk összekapcsolni, ezáltal a gyártási folyama-
ta inkat fejleszteni”, mondja Bernhard Rothkegel, a 
ber lini Viessmann vállalat programozója.

A Viessmann évek óta partneri viszonyban áll a hesseni 
Haigerben működő hegesztési specialista CLOOS vállalat-
tal. A nemzetközi viszonylatban vezető hűtő-, fűtő- és ipari 
rendszereket gyártó cég célként tűzte ki, hogy a termelési 
folyamatait automatizálja és digitalizálja. A berlini üzemük-
ben jelenleg 11 CLOOS hegesztőrobot dolgozik különböző 
alkatrészek gyártásán. A CLOOS és a Viessmann cégek 
együttműködése már korábban is jelentős mértékben járult 
hozzá az Ipar 4.0 fejlődéséhez a hegesztés területén.

A termelés digitalizációja, mint a jövő projektje

A Viessmann célja, hogy a közepes méretű kazánok gyártá-
si folyamatát teljeskörűen digitalizálja. 2018 elején a két 
projektpartner megállapodott a C-Gate bevezetésének fel-
tételeiről és követelményeiről. A fő szempont az  eszközök 
felügyelete volt, hogy hiba esetén gyorsan be lehessen 
avat kozni, illetve, hogy az állásidők dokumentálásra kerül-
je nek az átfutási idők optimalizálásának érdekében. „Min-
de nekelőtt a teljes gyártósor hatékonyságát vizsgáljuk a 
ren delkezésre állás, a teljesítmény, a minőségi tényezők, 
vala mint a legyártott mennyiség tükrében” – magyarázza 

Bernhard Rothkegel. A Viessmann már 2018 júliusában há-
rom berlini robotberendezésére telepítette a C-Gate rend-
szert.

A CLOOS által kifejlesztett C-Gate a berendezéshez 
kap csolódó fizikai eszközből, és Termelés, Minőség-
menedzs ment, illetve Szolgáltatás szoftvermodulokból áll.  
A CLOOS elsőként a termeléshez kapcsolódó szoftvermo-
dult szállította le, amit a Viessmann azóta is használ. Ezzel 
a felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy a robotbe-
rendezés teljesítményét és gazdaságosságát  megjelenítse, 
a termelésben a szűk keresztmetszeteket kimutassa és a 
hatékonyságot növelje. A Termelés modul lehetővé teszi to-
vábbá a robotrendszerek online felügyeletét a rendelkezés-
re állásról, a teljesítményről és a minőségről készített rész-
letes jelentéssel. „A kezelő így idejében észlelheti a terme-
lés során az esetleges hibákat, és lehetősége nyílik, hogy a 
berendezések termelésből való kiesését, vagy az átszerelés-
ből, beállításokból eredő várakozási időket és üresjáratokat 
jelentősen csökkentse”, hangsúlyozza Ralf Pfeifer, a CLOOS 
IT és Szervezés osztályának vezetője, aki azt az interdisz-
ciplináris csapatot vezeti a CLOOS-nál, amely az Ipar 4.0 
hegesztésben való megoldásait fejleszti.

Számos funkció  
– különböző felhasználói csoportoknak

A berendezés pillanatnyi állapota mellett annak rendel ke-
zésre állása és teljesítménye is megállapítható. A munka-
darabszámláló mutatja, hogy adott idő alatt melyik munka-
darabból hány darabot hegesztett meg a robotberendezés. 
Ezeket az értékeket aztán összevetik a berendezés teljes 
eszközhatékonyság-mutatójának (OEE – Overall Equip ment 
Effectiveness) értékével. Az időadatok alapján a további 
esetle ges hibákat is kimutatja. A riasztás funkció pedig 

1. kép:  A C-Gate tartalmaz egy áttekintő felületet, ami sokoldalú 
adatmegjelenítést tesz lehetővé

2. kép:  A C-Gate által mentett adatok különböző számítástechnikai 
eszközökről azonnal elérhetők (PC, tablet, mobiltelefon)
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egy automatikus email üzenetet hoz létre, amint egy hiba 
fel lép. Továbbá a rendszer egy automatikus figyelmeztető 
emailt küld a munkadarab elkészülése előtt 20 perccel az 
előre meghatározott felhasználók számára.

Interfészeken keresztül minden adat és funkció rendel-
kezésre áll. A Viessmann szakemberei ezt arra használják, 
hogy az adatokat egy megjelenítőn szemléltessék. A C-Gate 
alaptartozéka az a megjelenítő felület és kiértékelő egység, 
amely kifejezetten a hegesztési folyamatok adatainak szem-
léltetésére, illetve nyomon követesére szolgál.

A Viessmann-nál a különböző adatokhoz különböző cso-
portok férnek hozzá. „Míg az üzemvezető mindenekelőtt 
a berendezés aktuális állapotát, a darabszámot és a vára-
kozási időket szeretné látni, addig a középvezetőket inkább 
a berendezés hatékonysága és egyéb teljesítménymutatók 
(KPI – Key Performance Indicator) érdeklik”, magyarázza 
Rothkegel úr. „Az adatok a különböző csoportok számára 
elérhetők és letölthetők.”

„Az új C-Gate alkalmazásával lehetőség nyílt a hegeszté-
si adatok igény szerinti kezelésére, így a gépek és beren-
dezések termelékenysége jelentősen javulhatott. A hibák 
időpontjának és gyakoriságának dokumentálása segített ab-
ban, hogy ezekre gyorsabban reagálhassunk, és az esetleges 
állásidőket csökkentsük”, mondja Rothkegel úr.

Partneri együttműködés a vevőközpontú  
fejlesztésekért

A Viessmann és a CLOOS háromhetente tart telefonos meg-
beszélést, ahol a projekt minden résztvevője beszámol az 
aktualitásokról. „A megbeszéléseken kívül is folyamatosan 
kapcsolatban állunk, hogy a felmerülő kihívásokra gyor-
san megoldást találjunk, legyen ez egy telefon, email, vagy 
személyes megbeszélés”, mondja Rothkegel úr. „A CLOOS 
C-Gate csapatával igazán nyitott és partneri együttműködést 
sikerült kialakítanunk.”

„A folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően a C-Gate 
továbbfejlesztése is optimálisan haladt”, fűzi hozzá Pfeifer 
úr. „A fő teljesítménymutatókhoz kapcsolódó gazdag kiérté-
kelési lehetőségekkel és statisztikákkal támogatjuk ügyfe-
leinket a hálózatba kötött termeléshez vezető úton.”

A C-Gate alkalmas arra, hogy már meglévő Ipar 4.0 kör-
nyezetbe integrálják. A standard interfészeken keresztül az 
adatok továbbításra kerülhetnek olyan IT alapú magasabb 
rendszerekbe, mint amilyen például a MES (Manufactur-
ing Execution System), vagy felhőalapú alkalmazásokba 
és egyéb rendszerekbe. A Viessmann is szeretné a C-Gate 
rend szert egy folyamatirányítási rendszerrel összekötni.  
A konk rét megvalósulásra már készültek középtávú tervek.

A pilotprogramban részt vevő berendezések egy olyan 
csarnokban találhatóak, ahol párhuzamosan több Ipar 4.0 
projekt is fut. „Ha minden a tervek szerint halad, akkor 
további, Cl1 típusú kazánokat gyártó CLOOS berende zé-
se ket szeretnénk a C-Gate rendszerrel felszerelni”,  foglalja 
össze Rothkegel úr. „Hosszú távon további gyártóegy sé-
geket, így például a vállalat székhelyén, a hesseni Allen-
dorfban működő üzemünket is szeretnénk bevonni ebbe a 
jövőbe mutató projektbe.”

3. kép:  C-Gate használatával lehetőség nyílik a berendezések  
online felügyeletére

4. kép:  Dokumentálják a termelékenységi adatokat, hibákat, 
állásidőket, gyártási adatokat, melyeket személyre  
szabottan, az igényeknek megfelelően lehet kigyűjteni

5. kép:  A C-Gate teljes mértékben eleget tesz az Ipar 4.0 
követelményeinek, igény szerint gyártásirányítási  
rendszerekhez is kapcsolható
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KIBETONOZOTT, KÖR KERESZTMETSZETŰ  
CSŐSZELVÉNYBŐL ÁLLÓ ÖSZVÉROSZLOP MÉRETEZÉSE

DESIGN OF THE COMPOSITE COLUMN  
WITH CONCRETE-FILLED CIRCULAR HOLLOW SECTION

Dr. Szabó Bertalan nyugalmazott egyetemi docens PhD. 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

Ez a munka a szerző a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK 
című folyóiratban „Körbebetonozott szelvényből álló 
öszvéroszlop méretezése” címmel megjelent cikke foly
tatásának tekinthető. Jelen tanulmány ismerteti a 
kibetonozott, kör keresztmetszetű csőszelvényből álló 
öszvéroszlop tervezésének lépéseit és egy számpélda 
keretében részletesen bemutatja e tartók méretezését.
 

This work can be considered as continuation of the 
author’s article published in MAGÉSZ ACÉLSZER
KEZETEK journal under the title „Design of the com
posite columns with concrete encased section”. This 
paper describes the steps of the composite column 
with concretefilled circular hollow section design 
and in the frame of a worked example presents cal
culation in detail of these girders.

1. BEVEZETÉS

Napjainkban, hazánkban kevés acél – vasbeton öszvértartót 
építenek a magasépítésben. [11] öszvérgerendák, valamint 
profillemezes öszvértartók Eurocode szerinti méretezését 
mutatja be magyar nyelven, de nem foglalkozik öszvér
oszlopokkal. Jelen munka publikálása e hiány pótlását tűzi/
tűzte ki célul.

A tartószerkezeti Eorocode-ok megjelenése előtt az ösz
véroszlopokat hazánkban a vasbeton szerkezetek tantár gyak 
tartalmazták, merev vasbetétes, illetve kibetonozott acél
szel vényes oszlop elnevezéssel. Az Eurocodeban e típu sok 
megmaradtak, csak a tárgyalásuk került át az öszvér szer
kezetekhez (MSZ EN 199411 és MSZ EN 19942). 

Az öszvéroszlopoknak három nagy csoportját különböz
tethetjük meg; a körbebetonozott [1.1. a) ábra], vagy rész
ben körbebetonozott [1.1. b) 1.1. c) ábra], illetve a kibe

1  Öszvérgerendákra, lemezekre [11] tartalmaz elméleti alapokat és számpéldákat.

tonozott zárt (derékszögű négyszög, kör) keresztmetszetű 
tartókat [1.1. d) – 1.1. f ) ábra)]. Az öszvéroszlopok felhő-
karcolók (magasházak), parkolóházak és nagy fesztávú hi
dak tartószerkezeteinél alkalmazhatók (1.2. ábra). Az 1.1. 
áb rán látható öszvéroszlopszelvények előnyeit és hát rá nya it 
a szerző a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK című folyó irat ban 
„Körbebetonozott szelvényből álló öszvéroszlop mé-
re tezése” címmel megjelent cikke [12] tartalmazza, mely 
azonban nem tér ki részletesen a kör keresztmetsze tű ösz
véroszlopok speciális előírásaira (számpéldaszinten sem), 
viszont e tanulmány ezeket részletesen ismerteti. A két 
munka közötti átfedések sajnos szükségszerűnek lát szanak.

Azzal, hogy e sorok szerzője ismerteti magyar nyelven az 
öszvéroszlopok méretezését elméletben és két számpélda 
keretében is, az a nem titkolt szándéka, hogy a magyar 
mérnököket inspirálja e szerkezetek alkalmazására a gya
korlatban. 1 2 
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1.1. ábra. Öszvéroszlopok jellemző keresztmetszetei és jelölései2 
 

 

  a)3 

 
b)4  

 
c)5 

1.2. ábra. Kibetonozott, kör keresztmetszetű cső szelvényből álló öszvéroszlopokalkalmazási 
területei 

 

                                                 
2 Forrás: MSZ EN 1994-1-1,  6.17. ábra: Öszvéroszlopok jellemző keresztmetszetei és jelölései. 
3 Forrás: [10] Structural Steelwork Eurocodes Development of a Trans-national Approach (SSEDTA) 2001. Lecture 8. 
Citibank. Duisburg, Németország.  
4 Forrás: [10] Structural Steelwork Eurocodes Development of a Trans-national Approach (SSEDTA) 2001. Lecture 8. 
Parkolóház. Innsbruck, Ausztria.   
5 Forrás: [1] és [4] Az M4-es és M5-ös autópályák kereszteződése Almondsbury helység közelében (UK). Nagy 
teherbírású öszvéroszlopok. https://www.flickr.com/photos/brizzlebornandbred/32139176957.   2020. január. 

1.1. ábra: 
Öszvéroszlopok jellemző  
keresztmetszetei és jelölései  
(Forrás: MSZ EN 1994-1-1,   
6.17. ábra)
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2.  ÖSZVÉROSZLOP TERVEZÉSI 
LÉPÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1. Általános elvek

Az MSZ EN 199411, 6.7. szakasza a 1.1. ábrán bemutatott 
keresztmetszetű, S235-S460 anyagminőségű acélból, vala
mint C20/25-C50/60 szilárdsági osztályú, normál sűrűségű 
betonból készülő öszvéroszlopok méretezésére alkalmas.

Az MSZ EN 199411 6.7. szakasza nemcsak különálló 
oszlopok, hanem olyan keretszerkezetek oszlopai esetén is 
alkalmazható, amelyek többi szerkezeti eleme vagy öszvér, 
vagy acélszerkezetű.

A szerkezeti acél δ teherviselési hányada feleljen meg a 
következő feltételnek:

 (2.1)

[lásd az MSZ EN 1994-1-1, 6.7.3.3. (1) bekezdését]
ahol:
Aa a szerkezeti acél keresztmetszeti területe;
fyd a szerkezeti acél folyáshatárának tervezési értéke;
Npl.Rd  az öszvérkeresztmetszet nyomóerővel szembeni 

képlékeny ellenállásának tervezési értéke [lásd a 
(2.11) kifejezést].

2  Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.5.1.(2) bekezdése szerint „egy teljesen körbebetonozott acélszelvény övlemezének betonfedése ne legyen 
kisebb sem 40 mm-nél, sem az övlemez b szélességének 1/6-ánál”.

Az öszvéroszlopok keresztmetszetei feleljenek meg az 
MSZ EN 1994-1-1, 6.7.1. (5), (7), (8) és (9) bekezdésében 
foglaltaknak.

Az MSZ EN 199411 6.7.1. szakasz (6) bekezdése két 
tervezési eljárást javasol öszvéroszlopok méretezésére:
•  a 6.7.2. szakasz szerinti általános eljárást, „amelynek al

kalmazási területe magában foglalja a nem szimmetrikus, 
vagy nem állandó keresztmetszetű elemek tervezését is”, 
és a; 

•  6.7.3. szakasz szerinti egyszerűsített eljárást, mely „csak 
kétszeresen szimmetrikus, állandó keresztmetszetű ele
mek tervezésére használható”.

Jelen tanulmányban az egyszerűsített eljárást 
alkalmazzuk.

A tervezés során a szerkezeti acélkeresztmetszet helyi 
lemez horpadásának az ellenállásra gyakorolt hatását figye
lembe kell venni. A helyi lemezhorpadás hatásai elhanyagol
hatóak a 6.7.5.1. szakasz (2) bekezdésének megfelelően 
teljesen körbebetonozott acélkeresztmetszet esetén2, vala
mint olyan más típusú keresztmetszetek esetén, melyek 
arányai az MSZ EN 1994-1-1 6.3. táblázatában megadott 
értékeket nem haladják meg.

A hajlított, nyírt gerendatartókkal ellentétben, öszvérosz
lopok tervezésénél a szerkezeti acél és a beton közötti 
tapadás és súrlódás számításba vehető [MSZ EN 1994-1-1 
6.7.4.3.szakasz (3) bekezdése].

a) c)

b) 1.2. ábra: 
Kibetonozott, kör keresztmetszetű 
csőszelvényből álló öszvéroszlopok 
alkalmazási területei

a)  Duisburg Citibank, Németország 
[10]

b)  Parkolóház. Innsbruck, Ausztria 
[10]

c)  Nagy teherbírású öszvéroszlopok. 
Az M4-es és M5-ös autópályák 
kereszteződése Almondsbury 
helység közelében (UK).  
https://www.flickr.com/photos/ 
brizzlebornandbred/32139176957.    
2020. január.  [1], [3]
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2.2. Egyszerűsített tervezési eljárás

2.2.1.  Egyszerűsített tervezési eljárás  
alkalmazhatósága, alapelvek

Az egyszerűsített eljárás alkalmazhatóságának feltételei: 
•  a keresztmetszet melegen hengerelt, hidegen hajlított 

vagy hegesztett acélszelvényeket tartalmazó, kétszeresen 
szimmetrikus, állandó keresztmetszetű elemekből álljon;

•  az MSZ EN 1994-1-1. 6.7.3.3. szakaszában definiált λ
_
 

viszonyított karcsúság 2,0-nél ne legyen nagyobb;
•  teljesen körbebetonozott acélszelvény esetén, lásd a 1.1. 

a) ábrát, a számításba vehető betontakarás vastagsága3:
– az y tengely irányában: 40 mm ≤ cy ≤ 0,4b;
– a z tengely irányában: 40 mm ≤ cz ≤ 0,3h,
ahol a jelölések az 1.1. a) ábra szerint értendők.

•  az MSZ EN 1994-1-1, 6.7.3.1. szakasz (3) bekezdése sze-
rint, a számításban figyelembe vehető maximális hossz-
irányú vasalás mennyisége ne haladja meg a betonterü let 
6%át4;

•  az öszvérkeresztmetszet magasság–szélesség aránya a 0,2 
és 5,0 határok között legyen.

A λ
_
 viszonyított karcsúság számítását jelen szakaszban tár

gyaljuk. 

  
(2.2)

ahol: 
Npl,Rk  a képlékeny nyomási ellenállás karakterisztikus ér

téke,
Ncr  a mértékadó stabilitásvesztéshez tartozó rugalmas 

kritikus normálerő.

Öszvéroszlopkeresztmetszet Npl,Rk képlékeny  nyomási el 
lenállásának karakterisztikus értéke a keresztmetszet al  ko
tó  elemei képlékeny ellenállásainak összegzésével kap ha tó 
meg: 

     
                                                

( 5 )       (2.3)

ahol:
Aa a szerkezeti acél, Ac a beton, As pedig a vasalás kereszt
metszeti területe, fyk a szerkezeti acél, fsk a betonacél 
folyáshatárának karakterisztikus értéke, fck pedig a  beton 
hengeren mért nyomószilárdságának karakterisztikus ér
téke. 

Az Ncr Euler-féle kritikus erő számításához szükséges  
(EI)eff effektív hajlítási merevség tervezési értékét a követ
kező kifejezés alapján kell meghatározni:

(2.4)

ahol:
Ke korrekciós tényező , melynek értéke 0,6;
Ia, Ic és Is   az acélkeresztmetszet, a repedésmentes beton

keresztmetszet és a vizsgált hajlítási síkhoz tar
tozó vasalás inercianyomatéka.

3  Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.5.1.(2) bekezdése szerint „egy teljesen körbebetonozott acélszelvény övlemezének betonfedése ne legyen 
kisebb sem 40 mm-nél, sem az övlemez b szélességének 1/6-ánál.”

4   Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.5.2.(1) bekezdése szerint „körbebetonozott oszlopok hosszirányú vasalása akkor számítható be az ellenállás
ba, ha a keresztmetszeti területe legalább a betonkeresztmetszet területének 0,3%-a. Kibetonozott zárt szelvények esetén, ha a 
tűzállóság nem követelmény, általában nem szükséges hosszirányú vasalás alkalmazása.”

5   Kibetonozott kör keresztmetszetű csőszelvények esetén a 0,85 értékű együttható 1,0-del helyettesíthető.

További alapelv; az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.3. szakaszának 
(4) bekezdése szerint; „a tartós hatásoknak az effektív haj-
lítási merevségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. 
A beton Ecm rugalmassági modulusát a következő kifejezés 
szerinti Ec,eff értékre kell csökkenteni:”

 (2.5)

ahol:
ϕt   az MSZ EN 1992-1-1 3.1.4. vagy 11.3.3. szakasza 

szerinti ϕ(t,t0) kúszási tényező, amely függ a beton 
korától a vizsgálat (t) és a megterhelés (t0 ) idő pont-
jától;

NEd a teljes normálerő tervezési értéke;
NG,Ed a teljes normálerőnek az állandó része.

2.2.3. Hatások számítása      

Öszvéroszlopok igénybevételeinek (hatásainak) meghatá
ro zásakor – az első lépések között – tisztázni kell, hogy 
elsőrendű, vagy másodrendű számítás szükséges-e. Ebben 
a tekintetben az MSZ EN 199411 kissé ellentmondásos, 
mert a 6.7.3.4. szakasz (1) bekezdése szerint „a szerkezeti 
elem ellenőrzése esetén másodrendű, lineárisan rugalmas 
erőtani vizsgálatot kell végezni”. Ezzel szemben az MSZ 
EN 1993-1-1:2009 5.2.1. szakaszának (3), valamint az MSZ 
EN 1994-1-1:2010 5.2.1. szakaszának (3) bekezdése szerint 
elsőrendű számítást lehet alkalmazni, ha a következő felté
tel teljesül:

 (2.6)

ahol: 
αcr  az a szorzótényező (más néven rugalmas kritikus 

teherparaméter), mellyel a terhek  tervezési értékét 
növelni kell ahhoz, hogy globális módú, rugalmas 
sta bilitásvesztés jöjjön létre;

FEd a tartószerkezetre ható terhelés tervezési értéke;
Fcr  globális stabilitásvesztési módhoz tartozó, az eredeti 

rugalmas merevségekkel számított rugalmas kritikus 
teher.

Öszvéroszlopoknál az NEd és az Ncr mennyiségek hasz
nálatosak FEd és Fcr helyett.

Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.4. szakaszának (2) bekezdése 
szerint az igénybevételek meghatározásához az (EI)eff, II 
 effektív hajlítási merevség tervezési értékét a következő 
kifejezés alapján kell meghatározni:

  (2.7)

ahol:
Ke, II   korrekciós tényező, melynek értékét 0,5-re kell fel-

venni;
K0  kalibrációs tényező, melynek értékét 0,9-re kell fel-

venni.
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Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.4. szakaszának (5) bekezdése 
szerint az oszlop hosszán belül a másodrendű igénybe-
vételek az elsőrendű számításból kapott legnagyobb MEd 
hajlítónyomaték tervezési értékének k tényezővel való szor-
zásával, a következő kifejezéssel számítható:

          (2.8)

ahol:
Ncr, eff  a mértékadó tengelyhez tartozó, Eulerformulával 

szá  molt kritikus normálerő az MSZ EN 1994-1-
1 6.7.3.4. szakasz (2) bekezdésében megadott  
(EI)eff , y II hajlítási merevséggel számítva [lásd a (2.7) 
összefüggést] és az Leff effektív hosszat az oszlop 
hálózati hosszával megegyezőre felvéve;

β  az MSZ EN 199411 6.4. táblázatában megadott 
egyen értékű nyomatéki tényező, mely elemimper-
fek cióból vagy hosszirányú teherből származó első-
rendű hajlítónyomatékok esetén 1,0, végnyomaté-
kok esetén 0,66 + 0,44 ⋅ r ≥ 0,44 értékű (itt r a vég
nyomatékok aránya). 

Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.4. szakasz (4) bekezdése sze
rint „a geometriai és szerkezeti imperfekciók számításba 
vehetők egyenértékű geometriai imperfekciókkal”. A meg
felelő kihajlási tengelyhez tartozó elemimperfekciókat (és 
a kihajlási görbe jelét) az MSZ EN 1994-1-1 6.5. táblázata 
egyértelműen megadja.      

Öszvéroszlopoknál a nyíróerő hatása általában csekély 
mértékű, de „ha Va, Ed > 0,5 Vpl, a, Rd 

6, akkor a keresztirányú 
nyírásnak a hajlítással és egyidejű nyomóerővel szembe
ni ellenállásra gyakorolt hatását számításba kell venni a 
folyáshatár tervezési értékének az Av nyírt területen az (1ρ) 
fyd értékre való csökkentésével, az MSZ EN 199411 6.2.2.4 
szakasz (2) bekezdése és a 6.18. ábra (itt 2.1. ábra) alap
ján”. A ρ tényező az alábbi formulával számítható;

                        ( 7 )     (2.9)

Egyszerűségképpen feltételezhető, hogy VEd egyedül 
az acélkeresztmetszeten működik. A vasbeton rész Vc, Ed 
nyírási ellenállását az EN 199211 6.2. szakasza alapján, 
illetve pontosabb számítás hiányában VEd szétbontható az 
acél keresztmetszeten működő Va, Ed és a vasbeton kereszt
metszeten működő Vc, Ed részre a következő módon: 

                   (2.10)

ahol:
Mpl, a, Rd  az acélkeresztmetszet képlékeny nyomatéki el

lenállása;
Mpl, Rd  az öszvérkeresztmetszet képlékeny nyomatéki el

lenállása.

6 Az „a” index a szerkezeti acélra utal.
7 VRd az MSZ EN 1993-1-1 6.2.6. szakasz (2) bekezdés (6.18.) összefüggés szerint számítható.

2.3.  Ellenállások számítása, ellenőrzés kihajlásra, 
nyomás és egyidejű egy-, illetve kéttengelyű 
hajlításra 

2.3.1. Axiális nyomás, ellenőrzés kihajlásra
Öszvéroszlopkeresztmetszet Npl, Ed nyomással  szembeni kép
lékeny ellenállása a keresztmetszet alkotóelemei  képlé keny 
ellenállásainak összegzésével kapható meg: 

      (2.11)

ahol, Aa a szerkezeti acél, Ac a beton, As pedig a vasalás 
keresztmetszeti területe, fyd a szerkezeti acél, fsd a beton acél 
folyáshatárának tervezési értéke, fcd pedig a beton henge
ren mért nyomószilárdságának tervezési értéke. A fenti kife
jezés érvényes a 1.1. ábrán látható összes keresztmetszetre. 
Kibetonozott acélszelvények esetén a 0,85 értékű együtt-
ható 1,0-del helyettesíthető.    

A λ− 
y és λ− 

z viszonyított karcsúságok számítását már a 2.2.1. 
szakaszban bemutattuk. Meg kell határozni a mértékadó ki
hajlási síkot, melyhez az MSZ EN 1994-1-1. 6.5. táblázatából 
kiválasztható a megfelelő kihajlási görbe. Utóbbihoz egy α 
imperfekciós tényező tartozik. Kiszámítjuk a χ redukciós 
tényezőt;      

      

                      
ahol                                . (2.12) 

A  (2.13)

feltétel teljesülése esetén az oszlop kihajlásra megfelel. 

N pl,Rd

N Ed

Mpl,Rd

M      =    Mpl,N,Rd pl,Rdd

M

fyd 0,85fcd fsd

fsd

N Ed

Mpl,N,Rd

VEd
yd(1 - )f

N
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N Ed
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fsd
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VEd
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2.1. ábra:  Nyomás és egyidejű egytengelyű hajlítás  
kölcsönhatásgörbéje

 

1
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Keretek stabilitásvizsgálatakor az MSZ EN 1993-1-1 5.2.2 
szakasz (7)(a) bekezdése szerint „Ha az egyes rúdelemekben 
fellépő másodrendű hatásokat és a vonatkozó rúdelem-im
perfekciókat a tartószerkezet globális erőtani vizsgálatában 
teljes mértékben számításba vesszük, a rúdelemeknek az 
MSZ EN 1993-1-1 6.3. szakasza szerinti külön stabilitásvizs
gálatára nincs szükség.” E szakaszban a rend kedvéért az 
öszvéroszlop kihajlásvizsgálatát is ismertettük.

2.3.2.  A keresztmetszet nyomással  
és egyidejű hajlítással szembeni 
ellenállása és ellenőrzése 

a)  A kölcsönhatási görbe/poligon pontjainak 
meghatározása 

A kölcsönhatási görbe/poligon (lásd a 2.2. ábrát) pontjai
nak számításához szükséges formulák először az MSZ ENV 
1994-1-1 C mellékletében [8] jelentek meg, de [1] is tárgyal
ja. A számítás egyszerűsítése céljából a kölcsönhatásgörbe 
(a 2.2. ábrán szaggatott vonallal jelzett) poligonnal helyet
te síthető. Npm, Rd értékét8 a 0,85 fcd � Ac szorzat adja körbe
betonozott és részben körbebetonozott keresztmetszetek 
ese tén, lásd az 1.1. a)–c) ábrát. Kibetonozott acélszelvény 
ese  tén [lásd az 1.1. d)–f) ábrát], a 0,85 értékű együttható 
1,0-del helyettesíthető.

Az MSZ EN 1994-1-1 6.18. (itt 2.1. ábra) és 6.19. ábrá
ja9 bemutatja azokat a négyszög alakú feszültségtesteket, 
melyek alapján körbebetonozott [1.1. a) ábra], vagy rész
ben körbebetonozott [1.1. b), 1.1. c) ábra)] öszvéroszlop 
keresztmetszetek plasztikus nyomatékai számíthatóak. 

b)  Nyomott és egyirányban hajlított elemek 
ellenállásának vizsgálata 

Nyomott és egyirányban hajlított elemek ellenállásának 
vizsgálatakor teljesíteni kell a 2.2. ábra szerinti kölcsön
hatásgörbén alapuló feltételt:

(2.14)

8 A beton nyomóerővel szembeni ellenállásának tervezési értéke.
9 A 3. bekezdés számpéldájában részletesen bemutatjuk a kölcsönhatás görbék/poligonok pontjainak meghatározását.    

ahol: 
MEd  a végnyomatékok vagy az oszlop hosszán kelet

kező nyomatékok legnagyobbika, amelyet az im
perfekciók és másodlagos hatások szükség szerinti 
figyelembevételével, az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.4. 
szakasza alapján kell meghatározni;

Mpl, N, Rd  a 2.2. ábrán NEd hez tartozó képlékeny nyomatéki 
ellenállás;

Mpl, Rd  a 2.2. ábrán a B ponthoz tartozó képlékeny nyo
matéki ellenállás;

μd  a nyomás és egytengelyű hajlítás tervezésére vo-
natkozó tényező.

„S235 és S355 közötti minőségi osztályba tartozó (bele-
értve az S235 és S355 osztályokat) acélanyag esetén az αM 
együttható értékét 0,9-re, míg S420 és S460 minőségi osz
tályba tartozó acélanyag esetén 0,8-ra kell felvenni.”    

A (2.14) formula átrendezés után,

 (2.15)

alakot ölti. Itt; 

 (2.16)

és

 . (2.17)

A (2.15) kifejezés igazolásának lépéseit az alábbiakban 
közöljük. A 2.2. a) ábra kölcsönhatásgörbéjéhez már eleve 
szükséges az Mpl, Rd plasztikus nyomatéki ellenállás számítá
sa, az Mpl, N, Rd mennyiség pedig egyszerűen kapható az NEd 
tervezési normálerő függvényében [2.2. b) ábra]. A μd nyo
más és egytengelyű hajlítás tervezésére vonatkozó té nye-
ző az előző két nyomaték hányadosaként (Mpl, N, Rd / Mpl, Rd) 
számítható [(2.16) kifejezés]. Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.6. 
szakaszának (2) bekezdése szerint „A μd  =  μdy, vagy μdz 
érték” (lásd az MSZ EN 1994-1-1 6.20 ábráját) „a vizsgált 
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a) Kölcsönhatásgörbe/poligon pontjai b) Mpl, N, Rd meghatározása

2.2. ábra:Kölcsönhatásgörbe/poligon
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hajlítási síkban számítható Mpl, Rd képlékeny nyomatéki el
lenállás tervezési értékére vonatkozik. 1,0-nél nagyobb μd 
értékek csak akkor használhatók, ha az MEd hajlítónyomaték 
közvetlenül az NEd normálerő hatásától függ, például, ha 
az MEd nyomaték az NEd normálerő külpontosságából szár
mazik”. „Más esetben” az MSZ EN 1994-1-1 „6. 7. 1. szakasz 
(7) bekezdése szerinti kiegészítő ellenőrzés szükséges.”  
A μd nyomás és egytengelyű hajlítás tervezésére vonatkozó 
tényező ismeretében az MRd nyomaték [(2.16) kifejezés] 
már számítható, mivel αM értéke ismert, így az MEd /MRd 
hányados már adódik.

Az MSZ EN 1994-1-1:2010 6.7.3.2. szakaszának (6) bekez-
dése szerint a beton ellenállásának abroncsolás hatásá -
ra bekövetkező növekedését számításba lehet venni  
kör keresztmetszetű, kibetonozott acélcsövek esetén; fel-
téve, hogy az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.3. szakaszában meg-
ha tározott λ− viszonyított karcsúság értéke nem haladja 
meg a 0,5-et és e/d < 0,1; 

ahol 
e  a teher külpontossága (e = MEd /NEd) és 
d az oszlop külső átmérője. 

A fenti feltételek teljesülésekor a képlékeny nyomási el
lenállás a következő kifejezéssel számítható: 
 

 (2.18)

ahol t az acélcső falvastagsága.

Olyan elemek esetén, ahol e = 0, az ηa = ηa0 és ηc = ηc0 
értékét a következő kifejezések adják:

  (2.19)

  (2.20)

Ha a 0 < e/d ≤ 0,1 feltétel teljesül, akkor egyidejűleg nyo
motthajlított elemek esetén, ηa és ηc értékeit a (2.21) és 
(2.22) kifejezés alapján kell meghatározni, ahol ηa0 és ηv0 
értéke a (2.19) és (2.20) összefüggés szerinti:

  (2.21)

  (2.22)

e/d > 0,1 esetén ηa = 1,0 és ηc = 0.

2.3.3. Egyidejű nyomás és kéttengelyű hajlítás      

Egyidejű nyomásra és kéttengelyű hajlításra igénybe vett 
öszvéroszlopok számítását a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK 
című folyóiratban „Körbebetonozott szelvényből álló ösz
véroszlop méretezése” címmel megjelent cikk [12] tartal
mazza.

2.4.  Kereszt- és hosszirányú nyírás, erőbevezetés 
vizsgálata   

2.4.1. Keresztirányú nyírás vizsgálata   

A Va, Ed és Vc, Ed keresztirányú nyíróerők számítását a 2.2.3. 
szakasz tartalmazza. Pontosabb számítási eljárás hiányában 
feltételezhető, hogy a nyíróerő csak a szerkezeti acélra hat. 
Az Av nyírt terület az MSZ EN1993-1-1 6.2.6. szakasz (3) 

bekezdése, a szerkezeti acél nyírási ellenállása (Vpl, a, Rd ) 
az MSZ EN1993-1-1 6.2.6. szakasz (2) bekezdése  szerint 
számítható. Az MSZ EN 199411 6.2.2.4 szakasz (1) be
kezdése szerint a hajlítás és nyírás közötti kölcsönhatás is 
megvizsgálandó. Ha VEd > 0,5 ∙ Vpl, a, Rd, akkor a 2.2.3. szakasz 
szerint kell eljárni, végül a VEd keresztirányú tervezési 
nyíróerő nem lehet nagyobb a Vpl, a, Rd nyírási ellenállásnál, 
ekkor felel meg az öszvéroszlop keresztirányú nyírásra.

Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.4.3. szakasz (5) bekezdése sze
rint, részben körbebetonozott I szelvények [1.1. b) 1.1. c) 
ábra] oldalirányú teher vagy végnyomatékok hatására ke
letkező gyenge tengelyű hajlításból származó keresztirányú 
nyírás esetén mechanikus kapcsolóelemeket (pl. fejes csap) 
mindig alkalmazni kell, mert az acél és a beton az érint
kező felületük mentén elválhatnak egymástól. Ha a kereszt-
irányú nyírási ellenállást nem csak az acélszelvény nyírá
si ellenállása alapján határozzuk meg, akkor az MSZ EN 
1994-1-1 6.7.3.2. szakasz (4) bekezdése (itt a 2.2.3. szakasz) 
szerinti Vc, Ed nyíróerő felvételéhez szükséges keresztirányú 
vasalást hozzá kell hegeszteni az acélszelvény gerincleme
zéhez vagy át kell vezetni a szerkezeti acél gerinclemezén.     

2.4.2. Hosszirányú nyírás vizsgálata    

Az MSZ EN 199411 az öszvérgerendák nyírt kapcsolatai 
esetén nem engedi számításba venni a szerkezeti acél és 
a vasbeton lemez közötti súrlódási, illetve tapadási erőket/
feszültségeket, ezzel szemben öszvéroszlopoknál  utóbbi 
 te kintetbevételét kifejezetten előírja azáltal, hogy a tRd nyí
rási ellenállás nevű mennyiséget bevezeti, mely a két felület 
közötti tapadásból származik. Ha a szerkezeti acél betonnal 
érintkező felülete nincs mázolva, nem olajos vagy zsíros, 
nincsen a felületén lepattogzás vagy rozsda, tRd értékei csak 
akkor kaphatók meg az MSZ EN 199411 6.6. táblázatából, 
ha a 2.2.1. szakasz szerinti betontakarás mértéke teljesül, 
vagy annál vastagabb. Ez utóbbi esetben teljesen körbe
betonozott szelvénynél egy βc � tRd növelt értékkel lehet szá
molni, ahol;

  (2.23)

ahol;
cz  a betontakarás névleges mértéke mmben [lásd az 

1.1. a) ábrát],
cz, min = 40 mm minimális betonfedés.

A szerkezeti acél és a beton érintkezési felületein fellépő 
csúsztató feszültségeket a kúszás és zsugorodás hatását fi
gyelembe vevő rugalmas analízissel kell meghatározni, 

Ha a keresztmetszetekre ható igénybevételekből számí
tott csúsztató feszültségek nem haladják meg a beton és 
az acél közötti tRd nyírási ellenállás tervezési értékét, nyírt 
kapcsolóelemek alkalmazására nincs szükség, ellenkező 
 esetben igen. 

2.4.3.  Erőbevezetés és keresztmetszetváltás 
környezetének vizsgálata    

Az erőbevezetés és keresztmetszetváltás környezetében  
nem érvényesek az elemi szilárdságtani képletek, a nyíró 
erőket a normálerők erőbevezetési szakaszon való változá-
sából kell meghatározni. Ha az erőket csak a betonke reszt-
met szeten keresztül vezetjük be, akkor olyan rugalmas 
vizsgála tot kell készíteni, mely a kúszás és zsugorodás ha
tásait szá mításba veszi. A kedvezőtlenebb esetek kimutatá-
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sához rugalmas vagy képlékeny elmélet szerint kell az érint
kezési felületen keletkező erőket meghatározni.

Kapcsolódva az előző bekezdéshez; ha a tEd csúsz
tatóerő tervezési étéke meghaladja a tRd nyírási ellenállás 
értékét, akkor nyírt kapcsolóelemeket kell elhelyezni az  
LE ≤ min (2 �  d, L/3) erőbevezetési szakaszon, ahol d a 
keresztmetszet minimális keresztirányú (erő irányára 
 merőleges) mérete, L pedig az oszlop hossza. Pontosabb 
számítás hiányában NEd szétbontható az Na, Ed , Ns, Ed és 
az Nc, Ed komponensekre, melyek az acél, a vasalás és a 
beton keresztmetszeten működnek;

 (2.24)

 (2.25)
   

(2.26)

 (2.27)

ahol:
Npl, a, Rd , Npl, s, Rd , Npl, c, Rd   a szerkezeti acél, 

a vasalás és a  
 betonkeresztmetszet  
képlékeny nyomási ellenállása;

Npl, Rd  az öszvéroszlop keresztmetszet  
nyomási képlékeny ellenállása;

Általában a VL, Ed  hosszirányú nyíróerő a (2.24) – (2.26)  
kifejezésekből számítható;

      (2.28)

A szükséges kapcsolóelemek száma:

 
 

(2.29)

ahol:
PRd egy kapcsolóelem ellenállása.

A VL, Ed hosszirányú nyíróerő számításakor azt kell első-
sorban szem előtt tartani, hogy a külső erő fizikailag  mely 
anyagra (acél, vasbeton) adódik át közvetlenül, mert a 
(2.28) összefüggés ebben a formában esetlegesen nem al
kalmazható. A további bekezdések még a gyakorlat számára 
fontos információkat tartalmaznak.

Öszvéroszlopok esetén, amikor az erő homloklemezes 
kapcsolaton keresztül adódik át, nem szükséges nyírt kap
csolat alkalmazása az erőbevezetéshez, ha a homloklemez 
és a beton teljes érintkezési felületén a kúszás és zsugo ro
dás figyelembevétele mellett is mindig nyomóerő adódik 
át [MSZ EN 1994-1-1 6.7.4.2.(3)]. Más esetek ellenőrzésére 
az MSZ EN 1994-1-1 6.7.4.2. szakasz (5)–(9) bekezdései 
tartalmaznak előírásokat. 

Ha a teljesen vagy részben körbebetonozott I szelvény 
gerinc lemezéhez fejes csapok kapcsolódnak, akkor számí
tás ba vehetők a betonnak az acél övlemezek által meggátolt 
oldalirányú mozgásából (befeszülésből) származó súrlódá
si erők. Az így adódó ellenállás összegezhető a nyírt kap-
csolóelemek n � PRd ellenállásával. A többlet ellenállás mind
egyik övrész és mindegyik vízszintes csapsor esetében  
μ� PRd /2 értékűre vehető fel, amint azt a 2.3. ábra mutatja. 
Az itt szereplő μ tényező értéke mázolatlan acélszelvények 
esetén 0,5-re vehető fel. Az övlemezek belső szélei közötti 
távolság ne haladja meg a 2.3. ábrán [mm]ben megadott 
értékeket; eltérő esetekre kísérleti vizsgálatok végzése java
solt [MSZ EN 199411 6.7.4.2. (4)].

3.  KIBETONOZOTT, KÖR KERESZT-
METSZETŰ CSŐSZELVÉNYBŐL 
ÁLLÓ ÖSZVÉROSZLOP TERVEZÉSE. 
SZÁMPÉLDA

3.1. Kiindulási adatok

3.1.1.  Feladat megfogalmazása, statikai váz, 
hatások

Adott a 3.1. és a 3.2. a) ábrán bemutatott C40/50 minősé-
gű betonból, S355 minőségű acélból és B500 minőségű 
betonacélból készült öszvéroszlop. A hálózati hossz: 7,8 m. 
A szerkezeti acél a 3.2. b) ábra szerinti. 10 db 16 mm át
mérőjű, hosszirányú acélbetétet alkalmazunk. Ellenőrizzük 
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2.3. ábra: 
Többlet súrlódási ellenállás 
a beton befeszüléséből



96 Acélszerkezetek 2020/2–3. számAcélszerkezetek 2020/2–3. szám

le az oszlopot kihajlásra, nyomásra és egyidejű hajlításra 
egy tengely mentén. A 3.2. a) ábra szerinti saruszerkezet 
csak egyirányú hajlítást tesz lehetővé (ingaoszlop).

Hatások [3.1. a) ábra]:

Axiális erők:
NEd  =  24 000 kN  (teljes axiális tervezési erő);
NG,Ed  =  17 280 kN  (az axiális tervezési erő állandó része).

Külpontosság:  
 a híd felszerkezetének deformációja a maximális terhelés 
felhordásakor a reak cióerő 75 mm-es maximális excent rici-
tá sát okozza, vagyis;
ed = 75 mm.

Az oszlop tetején és alján ható nyomatékok külpontos
ságból:     

My, Ed = NEd � ed = 24 000 � 0,075 =1800 kNm,      

Az e0, z imperfekciót a 3.1. b) ábra szerint kell értelmezni.

3.1.2. Anyagjellemzők

3.1.3. Geometriai jellemzők, arányok     

a) Alkotóelemek keresztmetszeti jellemzői       

Szerkezeti acél: 

A kör keresztmetszetű szelvényt [1] és [3] szerint vettük 
fel [3.2. b) ábra].

3.1. ábra. Statikai váz, hatások, öszvéroszlop keresztmetszete
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3.1. ábra. Statikai váz, hatások, öszvéroszlop keresztmetszete

" a)

Imperfekció

NEd

Igénybevételek

L

e0,z

ed

ed NEd

e0,z

"

Betonacél: 10"

"  a vasbeton keresztmetszet átmérője,  
őbb. 

Megjegyzés:  

Az ! imperfekció a z tengelyen mért 
mennyiség. 

b)

d
t

y

z

dc
R

y
2

y
1

φ

cd

ze ,0

 16 mm. 
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3.1. ábra:  
Statikai váz, hatások, 
öszvéroszlop kereszt-
metszete

Szerkezeti acél, S355 fy, k = 355 N/mm2

Ea = 210 000 N/mm2

Beton, C40/50 fc, k = 40 N/mm2

Ecm = 35 000 N/mm2

Betonacél, B500 fs, k = 500 N/mm2

Es = 210 000 N/mm2

 

a) b)
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 a) b)

3.2. ábra: Erőbevezetés, szerkezeti acél keresztmetszete, méretek

Megjegyzés:

Az e0,z imperfekció a z tengelyen mért  
mennyiség.
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A szerkezeti acél keresztmetszeti területe:   

A szerkezeti acél átmérőjét [4] szerint tűzteherre (R30) is 
ellenőrizzük;  

  

megfelel!    

Betonacélok:

Az alkalmazott 10 db φ16 mmes betonacél keresztmetsze ti 
területe:

Abar = 2,01 cm2 As = 10 ∙ Abar = 10 ∙ 2,01= 20,2 cm2     

Beton: 

A beton keresztmetszeti területe:

Öszvéroszlop alkotóelemeinek inercianyomatékai

Hajlítás az y – y tengely mentén:

A betonacélok távolsága az y – y tengelytől:

(lásd a 3.1. ábrát)
      

Öszvéroszlop alkotóelemeinek  
képlékeny keresztmetszeti tényezői    

Hajlítás az y – y tengely mentén:      

Szerkezeti acél:

Betonacél:

 (lásd a 3.1. ábrát)

 (lásd a 3.1. ábrát)

Beton:

b) Öszvéroszlop alkotóelemeinek arányai    

– Vasalás – betonkeresztmetszet arány:  
  

0,3% és 0,6% közé esik, feltétel teljesül!   

– Acél teherviselési hányad:
 

[abroncsolás nélkül, a számítás részleteit lásd a 3.14. 
szakasz (b) bekezdésében] 

Abroncsolás figyelembevételével: 

[a számítás részleteit lásd a 3.14. szakasz (b) bekezdé-
sében]

0,2 és 0,9 közé esik, feltétel teljesül! 

c) Lokális horpadás

Az MSZ EN 1994-1-1 6.3. táblázata szerint a maximális  
d/t arány:

megfelel!
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3.1.4. Számításhoz szükséges mennyiségek    

a) Effektív rugalmassági modulus    

Az effektív rugalmassági modulus kiszámításához a kúszási 
tényező végértékét meg kell határozni. A beton száradása 
a csőszelvény miatt nagymértékben nehezített (h0 → ∞)10.

A szükséges adatok: 
t0 = 30 nap
Kültéri környezeti feltételek, átlagos relatív pártartalom 

RH = 80%.

Cement típusa: N.

A fenti adatokból az MSZ EN 1992-1-1 3.1. ábra szerinti 
nomogramból a kúszási tényező végértéke:

Terhek: NG, Ed = 17,28 MN;      NEd = 24,00 MN

A beton effektív rugalmassági modulusa:

b)  Öszvérkeresztmetszet nyomással szembeni 
ellenállása    

Öszvérkeresztmetszet Npl, Ed nyomással szembeni képlékeny 
ellenállása:

                             
(11) (abroncsolás nélkül)

    

Abroncsolás figyelembevételével: 

e/d = 75/750 = 0,1
ηa0  = 0,25 ⋅ (3 + 2 ⋅ λ

_
 ) = 0,25 ⋅ (3 + 2 ⋅ 0,47) =  

= 0,99 ≤ 1,0 feltétel teljesül.

ηc0  = 4,9 – 18,5 ⋅ λ
_
  + 17 λ

_ 
2  

= 4,9 – 18,5 ⋅ 0,47 +17 ⋅ 0,472 =  
= –0,05 ηc0  =  0 veendő figyelembe.

ηa  = ηa0 + (1 – ηa0 ) ⋅ (10 – e/d ) = 
= 0,99 + (1 – 0,99) ⋅ (10 ⋅ 75/750) = 1,0

ηc  = ηc0 + (1 – 10 ⋅ e/d ) = 0,0 + (1 – 10 ⋅ 75/750) = 0,0

10 h0 elméleti vastagság
11 Kibetonozott kör keresztmetszetű csőszelvények esetén a 0,85 értékű együttható 1,0-del helyettesíthető.

Az öszvérkeresztmetszet Npl,Rk nyomással szembeni kép lé
keny ellenállásának karakterisztikus értéke:

 
Abroncsolás figyelembevételével: 

Megjegyzés: nincs különbség az abroncsolás és az abron-
csolás nélküli értékek között.

c)  Az egyszerűsített tervezési eljárás  
alkalmazhatósága

–  A keresztmetszet kétszeresen szimmetrikus és prizmati
kus az oszlop hossza mentén.   
Ez a feltétel teljesül.

–  Viszonyított karcsúság ellenőrzése
Hajlítás az y – y tengely mentén:    
Az effektív hajlítási merevség tervezési értéke:

A kritikus normálerő: 

A viszonyított karcsúság:

 λ
_

 kisebb, mint 2,0 feltétel teljesül!

–  Vasalás – betonkeresztmetszet arány

                                      ,

0,3% és 0,6% közé esik, feltétel teljesül!

–  Acél teherviselési hányad:

                                              ,

0,2 és 0,9 közé esik, feltétel teljesül!

–  Magasság – szélesség arány
Kibetonozott csőszelvény esetén e vizsgálat nem alkal
mazható.

–  A betontakarás maximális vastagsága
Kibetonozott csőszelvény esetén e vizsgálat nem nem al
kalmazható.

 

  

 

  
 



Acélszerkezetek 2020/2–3. számAcélszerkezetek 2020/2–3. szám 99

Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.1. bekezdésének minden köve-
telménye teljesül, ezért az oszlop egyszerűsített tervezési 
eljárással számítható.

3.2. Öszvéroszlop ellenőrzése kihajlásra

 

Az MSZ EN 1994-1-1. 6.5. táblázata szerint 

esetre az „a” görbét kell alkalmazni. 

Az imperfekciós tényező: 
 .

Redukciós tényező:

A kihajlás ellenőrzése:

 megfelel!

(γa = γM1 = 1,0 értékkel számolva) 

Hidaknál a γa = γM1 parciális tényező értéke 1,1; ezért a 
Npl, Rd nyomással szembeni ellenállás 35877,34 kN nagysá-
gúra változik. 

A kihajlás ellenőrzése:

 megfelel!

(γM1 = 1,1 értékkel számolva)

3.3.  Öszvéroszlop ellenőrzése nyomásra  
és egyidejű hajlításra     

3.3.1.  Nyomott és egyirányban,  
az y–y tengely mentén hajlított  
öszvéroszlop ellenőrzése az egyenértékű 
elemimperfekciók számításbavételével    

a)  A kölcsönhatási görbe/poligon pontjainak 
meghatározása 

A számításhoz szükséges formulákat [1] és [8] tartalmazza.      

A pont   

[lásd a 3.1.4. szakasz (b) bekezdését].  

D pont    

 
(a beton nyomóerővel szembeni ellenállásának tervezési 
értéke)

C pont 

As, n = 4,02 cm2 

(feltételezzük, hogy a hn régióban 2 db betonacél van)

A képlékeny semleges tengely hn helyzete, feltételezve, 
hogy az axiális erő zérus:

 

 

 

 
 18 

d
t f

Mmax,Rd

cd fyd fsd

y
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N       /2pm,Rd

 

 

d
t f
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3.3. ábra: Az A ponthoz tartozó feszültségeloszlás

 

d
t fcd fyd fsd

y
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3.4. ábra: A D ponthoz tartozó feszültségeloszlás
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3.5. ábra: A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás
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Plasztikus keresztmetszeti tényezők a 2 ∙ hn régióban: 

Szerkezeti acél:

Vasalás:

Beton:

 

(lásd a D pontot)

B pont

                   

(lásd a C pontot).

A μd nyomás és egytengelyű hajlítás tervezésére vonatko-
zó tényező számításához először az ACDB  kölcsönhatási 
 poligon segítségével meghatározzuk az NEd tervezési nor
mál erőhöz tartozó Mpl, N, Rd nyomatéki ellenállás értékét  
[3.7. b) ábra];    
 

lásd a 3.7. b) ábrát.

A μdy y–y tengely körüli hajlításra vonatkoztatott μd té   
nyező;

                                                  megfelel!

b)  Másodrendű számítás elvégzésének  
szükségessége    

A beton effektív rugalmassági modulusa:

Ec, eff = 18078,51 N/mm2

Az effektív hajlítási merevség:

 
A kritikus normálerő:

A rugalmas kritikus teherparaméter:

αcr = 7,11 < 10, másodrendű számítást kell végezni! 

 

 

  
 

d
t fcd fyd fsd

hn 2hn
y

z (-) (+) (-)

Mpl,Rd

 
3.6. ábra: A B ponthoz tartozó feszültségeloszlás
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3.7. ábra:  Kölcsönhatási görbe/poligon. Mpl, N, Rd és NEd értékek 
ábrázolása
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c)  Nyomott és y–y tengely körül egyirányban  
hajlított öszvéroszlop számításának  
gyakorlati végrehajtása

A nyomaték tervezési értéke az oszlop tetején (3.8. ábra):

MEd.top = 380 kNm 

A nyomaték tervezési értéke az oszlop alján:

My.Ed.bot = 0 kNm     

A nyomaték tervezési értéke imperfekcióból (MSZ EN 1994
1-1 6.5. táblázat) 

Igénybevételek másodrendű számításhoz

A végnyomatékok aránya (MSZ EN 1994-1-1 6.4. táblázat):

                   , mivel 

Egyenértékű nyomatéki tényező:

Imperfekció másodrendű számításhoz

Egyenértékű nyomatéki tényező:

β1= 1,0 
(MSZ EN 199411 6.4. táblázat)

feltétel teljesül!

Másodrendű nyomaték igénybevételből és imperfekcióból:

Nyomott és az y–y tengely mentén egyirányban hajlított 
öszvéroszlop ellenőrzése az alábbi egyenlőtlenség teljesítét 
jelenti;

                                          0,95 < 1,0 megfelel!

3.4. Öszvéroszlop vizsgálata nyírásra

A 3.9. ábrán az elsőrendű nyíróerők láthatók. Hatások; 
egyenlő nagyságú MEd végnyomatékok és az eleminperfek
ció. Utóbbiból egy qEd, i intenzitású egyenletesen megoszló 
teher számítható vissza:

A reakcióerők (végnyomatékok azonosak, ezért nem szere
pelnek az alábbi kifejezésben):

Nyíróerők:

3.8. ábra. Elsőrendű igénybevételek, imperfekció 
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3.8. ábra: Elsőrendű igénybevételek, imperfekció
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3.9. ábra: Elsőrendű nyíróerők
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Másodrendű nyíróerő(k) számítása:

A nyírt terület [MSZ EN1993-1-1 6.2.6(3)]:

A szerkezeti acél nyírási ellenállása [MSZ EN1993-1-1 
6.2.6(2)]:

nincs kölcsönhatás hajlítás és nyírás között [MSZ EN 1994
11 6.2.2.4(1)].

A    

kihasználtság csekély mértékű!

3.5. Hosszirányú nyírás, erőbevezetés vizsgálata

A hosszirányú nyíróerő-feszültség csekély mértékű, akár 
elemi szilárdsági alapon reciprocitásból számítjuk, akár a 
normálerők változásából. Ez utóbbi zérus, mert az oszlop 
hossza mentén a normálerő nem változik.

Erőbevezetéskor [1] szerint az acél csőszelvényben ke-
letkező normálerőt kell figyelembe venni, mely jelentős 
mé rtékű [lásd a 3.2. a) ábrát is];

A szerkezeti acélra jutó nyomaték:

Az erőbevezetési hossz: 

min (2 ∙ d) = 2 ∙ 0,75 = 1,5 m;  
L/3 = 7,8/3 = 2,6 m = 1,5 m.

Fejes csapokkal (16 db egy sorban) kívánjuk a nyírt kap
csolatot kialakítani (lásd a 3.10. ábrát). A φ 25 mm átmérő
jű fejes csap PRd ellenállásának számítását a következőkben 
mutatjuk be.

– A csap szárának átmérője: dcs = 25 mm
– A csap teljes magassága: hsc = 125 mm
– A csapok keresztirányú távolsága: b0 = 150 mm
–  Az egy sorban elhelyezett csapok száma:  

ncs = 16 db egy sorban
–  A csapok feltételezett hosszirányú távolsága:  

kcs = 125 mm
–  A csapok fu szakítószilárdsága: 450 N/mm2   
–  Parciális tényező: γv = 1,25

Egy csap tervezési nyírási ellenállása [MSZ EN 199411 
6.6.3.1. szakasz (1) bekezdés];

–  az acélcsap szempontjából: 

–  a beton szempontjából: 

Fejes csapok száma normálerőből:      
 

Ez a kapcsolóelemszám 16 oszlopba és 8 sorba helyez he-
tő el 1,0 m hosszon, mely kisebb, mint az 1,5 m-es erőbeve-
zetési hossz.

Fejes csapok számítása nyomatékból  
(képlékeny elmélet szerint): 

Vl, Rd, M =1625,05 kNm
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3.10. ábra:  16 db φ25 mm átmérőjű fejes csap elrendezése  
egy sorban




