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RÖVID TÁJÉKOZTATÁS
AZ ELHALASZTOTT ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
ÉS KÖZGYŰLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2020. szeptember 9-én a BME Hidak és Szerkezetek Tan
székén megtartotta elnökségi ülését.
A MAGÉSZ elnöksége a közgyűlést 2020. szeptember 23-ra, illetve a megismételt
közgyűlést 2020. szeptember 28-ra hívta össze, ahol elfogadták az elnökség
beszámolóját, az elmúlt év pénzügyi beszámolóját és mérlegét, valamint az
idei év költségvetését, a tagdíj mértékét és a munkatervet.
A közgyűlés szervezeti változásról is tárgyalt.

I.
Tájékoztató
a 2020. szeptember 9-i
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
NAPIREND ELŐTT:
„Az Év Acélszerkezete Nívódíj” és
„Diplomadíj” pályázatok bemutatása és az elnökség értékelése
– „ Az Év Acélszerkezete Nívódíj” pá
lyázat bemutatása és az elnökség
értékelése.
Beérkezett pályázatok:
– KÉSZ Ipari Gyártó Kft: „A Puskás
Stadion acél tetőszerkezetének kivitelezése”
– Hódút Kft. – SPECIÁLTERV Kft: „Po
roszló–Tiszafüred közötti kerék
párút hídjainak építési munkái.”
Az elnökség egyhangúlag úgy dön
tött, hogy a benyújtott pályázatok
olyan magas műszaki színvonalat
képviselnek, amely alapján mindkettő első díjban részesül.
– Diplomadíj pályamunkák értéke
lése: az értékelést Duma György és
Mátyássy László – dr. Szabó Gergely
vé
gezték. Írásban adták meg véle
ményüket. Személyesen nem tudtak
részt venni.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. napirend:
Szervezeti változás előkészítése
a közgyűlésre
A titkárcserével kapcsolatos „Titkári
teendők” leírását a jelenlegi titkár át
adta az elnökségnek. Részletek meg
beszélése.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a
titkár megismételt bejelentését, mely
szerint lemond a titkári teendők el
látásáról és azt a jelenlegi elnök
veszi át, úgy, hogy az elnöki és titkári teendőket összevonják. A végső
döntés közgyűlési hatáskör.
2. napirend:
A közgyűlés általános előkészítése,
a munkaterv elfogadása
Az előző elnökségi ülésen megvitatott
és kiegészített „Munkaterv 2020” végleges szövegét az elnökség egyhangú
lag jóváhagyta és azt a közgyűlés ré
szére elfogadásra javasolja.

Az elnökség egyhangúlag úgy dön
tött, hogy a „Diplomadíj” pályázatok az alábbi helyezéseket kapják:

3. napirend:
A 2019. évi beszámoló és mérleg
elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése
A MAGÉSZ 2019. évi beszámolóját,
valamint a 2019. évi mérleget a
pénzügyi gazdálkodással kiegészítve
az elnökség elfogadta. Jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjeszti.

–M
 SC kategória I. hely:		
Kovács Attila: „Szendvicspanelek
kapcsolatának vizsgálata emelt
hőmérsékleten”
– BSC kategória: I. hely:
Király Krisztián: „Öszvérszerkeze
tű irodaépület tervezése”

4. napirend:
A 2020. évi tagdíj mértékére
javaslat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a
tagdíjak mértékét, mely szerint azo
kon 2020-ban nem változtatunk.
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A közgyűlés részére az alábbi előter
jesztést teszi a 2020. évi tagdíjak mér
tékére:

6. napirend:
EGYEBEK

Tagvállalatoknak az előző év nettó
árbevételének függvényében:

6/1 B
 ehajthatatlan és téves
követelések leírása.

500 MFt alatt a tagdíj
180 EFt;
500-1000 MFt. között
240 EFt;
1000-2000 MFt között
420 EFt;
2000-4000 MF. között
480 EFt;
4000 MFt felett
600 EFt
a tagdíj mértéke.
Egyéni tagoknak
15  000 Ft/év,
Nyugdíjasoknak
0Ft/év
Pártoló tagoknak
180  000 Ft/év
Társult tagoknak
50 000 Ft/év
Az év közben be-, illetve kilépők idő
arányosan fizessék a tagdíjat.

Az elnökség egyhangúlag döntött az
alábbi követelések leírásában:
– Antal Árpád: kilépése után számláz
tunk (tagdíj: 15 000 Ft).
– TWS Emelő- és Anyagmozgatógép
Kft.: kilépett és nem kíván fizetni
(pártoló 360 000 Ft).
– Fémszerkezet Építő Kft. nem ismeri
el (tagdíj, 2016-os 300 000 Ft).
– Via-Pontis Kft. téves számlázás (újság
rendelése: 15 960 Ft).

5. napirend:
A 2020. évi költségvetés
elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése

6/2 2
 020. december 9-i
évzáró rendezvény
Program megbeszélése. A két nívódíjas
előadása.

–A
 z ECCS kétévi tagdíját idén kellett
kifizetni: 2 300 EFt (2019–2020).
– A titkárváltáshoz új eszközök beszer
zését tartalmazza.

6/3 J övő évi konferencia
rendezéséről gondolatok

Az elnökség az ülésre beterjesztett MAGÉSZ 2020. évi költségvetést
19  590 EFt bevételi és 18  670 EFt ki
adási összeggel elfogadta és azt a közgyűlés elé terjeszti.
A tagvállalatok második félévi tag
díját nem számlázzuk a nehéz gazda
sági helyzet miatt.

6/4 „Az acél szépsége”

Nem tartunk konferenciát.

Az elnökség egyetért azzal, hogy az
„Az acél szépsége” cÍmű könyv 30 példányát megvásároljuk.
Egyéb napirendi pont nem lévén, a
levezető elnök az ülést berekesztette.

A közgyűlés résztvevői
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II.
Tájékoztató
a 2020. szeptember 28-i
KÖZGYŰLÉSRŐL
ÆA
 z elnökség beszámolója
Az elnök megtartotta a beszámolót
a 2019-es évzáró rendezvényen,
melyet az Acélszerkezetek 2020/1.
számában is leközöltük.
ÆA
 2019. évi pénzügyi beszámoló
és mérleg elfogadása
A MAGÉSZ 2019. évi gazdálkodását
az elnökség megvitatta és azt a
közgyűlés elé terjesztésre megfele
lőnek ítélte.
Az egyszerűsített mérleget és a gaz
dálkodásról szóló beszámolót min
den jelenlévőnek átadtuk. Ebben
az összes bevételünket és az összes
kiadásunkat részleteztük. A mérleg
szerinti eredményünk közel 3 MFt.
Ez igen jelentős változás az elmúlt
évhez viszonyítva, amikor –5,7 MFt
veszteség volt az eredmény. (20.
éves rendezvény; MAGÉSZ könyv
kiadása; Lánchíd könyv kiadásának
ránk eső része.)
A fordulónapi követeléseink jelen
tős része realizálódott az elmúlt
időben.
A közgyűlés a mérleget és a pénz
ügyi beszámolót egyhangúlag elfo
gadta.

Æ A 2020. évi munkaterv
jóváhagyása
Az előző elnökségi ülésen megvi
tatott és kiegészített „MUNKATERV
2020” végleges szövegét az elnök
ség egyhangúlag jóváhagyta és azt
a közgyűlés részére elfogadásra ja
vasolja.
A közgyűlés a 2020. évi munkatervet elfogadta.
Æ A 2020. évi tagdíj megállapítása
Tagdíjváltoztatást az elnökség nem
javasol a közgyűlés részére. Ennek
megfelelően tartalmazza a kiosztott
melléklet az idei tagdíjakat.
A közgyűlés a 2020. évi tagdíjat
elfogadta.
Aszman Ferenc beszédét tartja a közgyűlésen

Æ A 2020. évi költségvetés
elfogadása
Az elnökség a MAGÉSZ 2020. évi
költségvetését 19  590 EFt bevétellel és 18  670 EFt kiadással, javasol
ja elfogadni a közgyűlés részére.
A költségvetés-tervezetet a jelenlé
vők megkapták.
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a MAGÉSZ 2020. évi
költségvetését az elnökség által elő
terjesztett bevételi és kiadási öszszeggel.
A levezető elnök tájékoztatta a
közgyűlést a tagdíjfizetés tekintetében alkalmazandó fizetési könnyí
tésről.

A

A

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

által alapított

által alapított

AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ
I. helyezettje

AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ
I. helyezettje
2020-ban

2020-ban
a

a

HÓDÚT Kft. – SPECIÁLTERV Kft.

KÉSZ IPARI GYÁRTÓ Kft.

A díjat
„POROSZLÓ–TISZAFÜRED KERÉKPÁROSHIDAK ÉPÍTÉSE”
során megvalósított újszerű megoldásokért, a magas műszaki színvonalért,
minőségi és esztétikai követelmények kielégítéséért
ítélte oda a MAGÉSZ ELNÖKSÉGE.

A díjat
„A PUSKÁS FERENC STADION ACÉL TETŐSZERKEZETÉNEK
KIVITELEZÉSE”
során megvalósított újszerű megoldásokért, a magas műszaki színvonalért,
minőségi és esztétikai követelmények kielégítéséért
ítélte oda a MAGÉSZ ELNÖKSÉGE.

Budapest, 2020. december 9.

Budapest, 2020. december 9.

Aszman Ferenc
elnök

ÆS
 zervezeti változás
előterjesztése, elfogadása
A levezető elnök tájékoztatta a köz
gyűlést, hogy dr. Csapó Ferenc tit
kár a szövetségnél betöltött ezen
tisztségéről 2021. január 15. napján
hatályosan leköszön. A titkári tiszt
séget az elnöki teendők ellátása
mellett az elnök látja el a közgyűlés
következő döntéséig. Ezzel a szö
vetség székhelye is megváltozik:
1025 Budapest, Boróka utca 10.
I. em. 3. sz. Az alapszabály ennek
megfelelően módosításra szorul.
„A közgyűlés megköszönve dr. Csa
pó Ferenc titkárnak e tisztség ellá
tása során hosszú évek alatt kifej
tett áldozatos és eredményes mun
káját, ezen tisztségéből történő
visszavonulását 2021. január 15-i
hatállyal elfogadja.”

Aszman Ferenc
elnök

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

KOVÁCS ATTILA

KIRÁLY KRISZTIÁN

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
végzős hallgatója részére
a

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
végzős hallgatója részére
a

MAGÉSZ
Acélszerkezeti Diploma Díjat

MAGÉSZ
Acélszerkezeti Diploma Díjat

adományozza
a

adományozza
az

„Szendvicspanelek kapcsolatának vizsgálata emelt
hőmérsékleten ”

„Öszvérszerkezetű irodaépület tervezése”

című diplomamunka kiemelkedő színvonalú kidolgozásáért,
mellyel 2020-ban a legjobb helyezést érte el
az MSc kategóriában.

című diplomamunka kiemelkedő színvonalú kidolgozásáért,
mellyel 2020-ban a legjobb helyezést érte el
a BSc kategóriában.

2020. december 9.

2020. december 9.
MAGÉSZ ELNÖKSÉGE

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

MAGÉSZ ELNÖKSÉGE

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

A 2020. évi díjazottak oklevelei
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A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI
NÍVÓDÍJ”
pályázatot
A pályázat célja
A kiemelkedő szakmai színvonalon megvalósult acél
szerkezeti termékek, építmények alkotóinak (terve
zők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat
Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó,
elkészült és 2020. évben átadott, Magyarországon
saját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szerkezet
nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást
kielégítő pályázat benyújtására jogosult. Tervezők,
gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is
pályázhatnak. Önálló pályázat esetén a másik két
résztvevőt meg kell jelölni.

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem
haladhatja meg (a mellékletek terjedelme nincs korlátozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén
max. 10 perces, vetített előadásban is be kell mutatni.

Az értékelés szempontjai a hazai
és külföldi referenciák alapján
–
–
–
–
–

újszerűség,
esztétikai követelmények kielégítése,
minőség,
műszaki színvonal,
gazdaságosság.

Évente egy első díj ítélhető oda, a II. és III. helyezett
oklevélben részesül.

A pályázat jellege
Beadási határidő: 2021. március 2.

Országos, nyilvános, egyfordulós.

A pályázat tartalmi és formai
követelményei
– összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás,
a díjra terjesztés rövid indoklása;
– a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok,
gyártás és szerkezettechnológia;
– tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalma
zott módszer, szoftver stb.;
– műszakigazdasági paraméterek, megvalósítási idő;
– mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanú
sító iratok, referenciák, szakvélemény, vevő vélemé
nye, szaklapcikk stb. becsatolása;

4

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük
eljuttatni:
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1025 Budapest, Boróka utca 10. I. em. 3. sz.

További információ:
Aszman Ferenc,
Mobil: 20/4796309
Honlap: www.magesz.hu
A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.
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MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI
DIPLOMADÍJ”
pályázatot
A diplomadíj célja

A benyújtás helyei

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figye
lemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulá
sát. Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú
képesítéssel rendelkező ipari szakembert igényel.
A szakemberutánpótlás hosszú távú megoldásának
egyik alapvető feltétele az acélszerkezeti szakma rang
jának visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj
az előbbi törekvés egyik megjelenési formája. A díj
azoknak a mérnökhallgatóknak adományozható, akik
szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ
tagvállalatainak profiljába eső témában – kiemelkedő
színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő
szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban
magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szak
mai elismerés korai megszerzésére (a díjnyertesek
pályázati munkáját szakmai lapunkban, a MAGÉSZ
„Acélszerkezetek”ben közzétesszük).

• BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Pályázati feltételek
• Felsőfokú intézményben 2020ban, vagy 2021. feb
ruár 10ig megvédett, jeles (5) minősítésű diploma
munka/szakdolgozat és az intézmény javaslata.
• A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kap
csolatos az acélszerkezetekkel, feleljen meg a tag
vállalatok profiljának.
• A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens
támogatásával ellátott pályázati űrlap határidőre
való benyújtása a felsőoktatási intézmény szervezeti
egységénél.

• Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai
Tanszék
• Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai
Kar, Építőmérnök Tanszék
• Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geo
technikai Tanszék

Az elbírálás kiemelt szempontjai
• a probléma megoldásának újszerűsége,
• valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni megol
dása,
• a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása
Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sor
rendjét a MAGÉSZ elnöksége határozza meg. A dön
tésről minden pályázó írásos értesítést kap legkésőbb
2021. március 31ig.

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai
• MSc Diplomamunka Díj:
150 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,
mely az első két évben tagdíjmentes.
• BSc Diplomamunka Díj:
120 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,
mely az első két évben tagdíjmentes.
Jelentkezési lap: www.magesz.hu

A pályázat benyújtása
A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályá
zati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szer
vezeti egységénél kell benyújtani és a MAGÉSZ címére
kell eljuttatni legkésőbb 2021. február 17ig.

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.
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Mátyássy László vezérigazgató, felelős tervező
Mátyássy Dániel irányító tervező
Gilyén Elemér projektvezető
Pálossy Miklós osztályvezető
Dr. Szabó Gergely PhD. irányító tervező
Pont-TERV Zrt.

AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD
ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK TERVEZÉSE II.
A Duna feletti szakasz szabadszerelése
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a
Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. alkotta
H-M Duna-híd Konzorcium 2017 nyarán megkezdte
az új komáromi Duna-híd építését. Az új Dunahíd előkészítő munkáiról, az alapozási és mederben
folyó munkálatokról, valamint a szlovák oldali par
ti nyílások szerelésének tervezéséről már a 2019/1
számban írtunk részletesen. Ebben a cikkben a híd
szerkezet Duna-meder feletti szabadszereléséről, a
magyar oldali szélső nyílás összeállításáról, a híd sarura helyezéséről és a próbaterhelésről számolunk be.

1. ÁTTEKINTÉS
Az új Duna-híd egypilonos, ötnyílású ferde kábeles szer
kezet, amely nyitott acél főtartóval hidalja át a folyót.
A Magyarországról Szlovákia felé tartó szelvényezés szerint
sorakozó nyílások felszerkezete azonos keresztmetszetű,
ám szinte mindegyikhez más-más építéstechnológiát al
kalmaztunk. Elsőként a Szlovákia felé eső szélső nyílások
(3–4, 4–5 é 5–6) készültek el a meder felől szakaszos be
tolással, víz fölötti szerelőtér és segédjármok segítségével.
Ezután a medernyílás (2–3) és a Magyarország felőli szélső
nyílás (1–2) építése párhuzamosan zajlott, előbbi konzolos
szabadszereléssel, utóbbi szintén szakaszos (de nem kon
zolos, hanem folytonos pályán történő) előretolással. A két
szerkezet összezárása a 2-es pillér meder felőli oldalához
közel, 6-os jelű illesztésnél történt.

2. S
 ZABADSZERELÉS SEGÉDÁRBÓC
SEGÍTSÉGÉVEL
Amikor a merevítőtartó szlovák oldali, a 22-es illesztés és a
6-os hídfő közötti szakasza a helyére került (szakaszos be
tolással), a merevítőtartó építése konzolos szabadszerelés
sel folytatódott a magyar oldal felé. A betoláshoz használt
jármokból csupán háromra (C.1, C.2 és D.1 jelűek) volt
szükség, ezek gyámolították a felfüggesztett nyílásokban a
szerkezetet a kábelek megfeszítéséig.
A készre szerelt elemek továbbra is vízi úton érkeztek a
helyszínre, ezeket a hídvégre történt beemelés után nyíró
fogak és kapcsoló szerkezetek segítségével konzolosan rög
zítették, magassági és vízszintes értelemben beállították,
majd a megfelelő helyzetben összehegesztették. A 3-as pil
lért két elem konzolos szerelése után érte el a híd. Ez után
történt meg a meglévő hídszerkezet sarura engedése a 3-as,
4-es, 5-ös, 6-os támaszon. A végleges saruzás szerint a 3-as
támasz a híd hosszirányú fix pontja. A 4-es, 5-ös támaszon
megfeszítették a lekötőrudakat is. Ettől fogva az egész parti
szakasz végleges alaprajzi pozícióban állt.
A 3-as támasz után még két elemet szabad konzolként
lehetett szerelni, a harmadik elem szereléséhez azonban,
melyhez az első ferde kábel csatlakozott, már szükség volt
segédárbóc állítására és ideiglenes kábelekkel való felfüg
gesztésre is. A segédárbócot a 3-as pillér támasza fölött
állították fel, majd az árbócon elhelyezett kábeleknek a
tervezett mértékig való megfeszítésével a 18–19 elemet
(és vele a teljes hidat) megemelték. A függesztéshez ol
dalanként 2–2 pár kábelt használtak a meder és a part felé
is, összesen tehát 8 darabot. E kiékelés tette lehetővé a

1. ábra: Általános elrendezés
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2. ábra: A híd oldalnézete

3. ábra: A merevítőtartó keresztmetszete

17–18 jelű elem konzolos szerelését is, annak ellenére,
hogy a merevítőtartó keresztmetszete ezt a terhelést ön
magában már nem viselte volna el. A támasztól számított
konzol hossza ekkor 62,4 méter volt, ehhez mindössze 2,5
méteres főtartó magasság tartozott.

3. A MEDERNYÍLÁS SZERELÉSE
A 252 méter hosszú medernyílást 8 pár – jobb és bal ol
dali – ferde kábel függeszti fel a pilonra, és természetesen
mindnek megépült a hátrakötő párja is. A felfüggesztések
a 2-es pillértől 36 méterre kezdődnek és 24 méterenként
követik egymást. A pilon előtti utolsó pár attól 48 méterre
található. A hátrakötő kábelek ezeknek szimmetrikus párjai,
a 4. pár a 4-es pillérhez, az utolsó, 8. pár az 5-ös pilléhez
csatlakozik. A kábelek az utolsó hátrakötő pár kivételével
43 és 55 darab héteres pászmából állnak, utóbbi 85 pász
mával készült. A teljes rendszert a Freyssinet által tervezett
és gyártott elemekből építették fel.
A 17–18 főtartó elem rögzítése után lehetővé vált az első
kábelpár befűzése és megfeszítése, erre 2019. szeptembe
rének első napjaiban került sor. A további ütemekkel el
lentétben itt a meder felőli kábelpár fűzését kezdték meg
először, és ezek részleges, megadott erőre történő meg
feszítése után az árbóc ideiglenes kábeleit elbontották, így
azok a végleges hídalak (és a feszítőerők) beállítását már
nem befolyásolták.
A merevítőtartót a tendertervekben a kábelkiosztáshoz
igazodóan 12 méter hosszú elemekre bontottuk, így minden
második elemen ugyanabban a pozícióban történt volna a
függesztés, és az utolsó kábeltől számított konzolhosszak
is azonosak lettek volna. A kivitelezés gyorsítása érdeké
ben azonban szükséges volt az elemillesztések számának
redukálása, ezért az osztást megváltoztattuk: 15 és 18 mé

4. ábra: Szerelés segédárbóc segítségével

ter hosszú egységek készültek, ezzel az időigényes, teljes
keresztmetszetű hegesztések számát jelentősen csökken
tettük. Ez azzal is együtt járt, hogy a kábelcsatlakozások
elemen belüli pozíciója az első és utolsó kereszttartó között
változott, így a tisztán konzolos hídvég-hosszak helyenként
megnőttek, és immár nem is voltak egyforma hosszúak.
A munka gyorsítása érdekében a kábeleket alkotó pász
mák befűzése a part felőli hátrakötő párral kezdődött, mert
ezt a mederoldalon felhelyezett új elem készre hegeszté
se előtt el lehetett végezni. A meder felőli kábelpárok be
fűzése és feszítése mindig a merevítőtartó megfelelő ele
mének hegesztéses rögzítése után történt.

4. A KÁBELEK FŰZÉSE ÉS FESZÍTÉSE
Egy ferde kábeles híd merevítőtartója igen karcsú szerkezet
a felfüggesztett nyílás méretéhez képest, alakját elsősor
ban a kábelek hossza és nyúlása adja meg. Éppen ezért
kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy a kábelfeszítés
után lehorgonyzott erő a tervezett mértékűre sikerüljön.
Az egyes feszítési műveleteket két ütemre bontottuk: az
elsőben a fűzés és erőbevitel zajlott, melyet geodéziai
méréssekkel ellenőriztünk. E mérések és a híd számí
tott viselkedése alapján határoztuk meg, hogy a második
ütem feszítése milyen erőre és kihúzódásra történjen.
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1. kép: A konzolos szabadszerelés megkezdődött

2. kép:
A támaszos elem
beemelése
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3. kép: Segédárbóc a pályáról nézve

4. kép: Az első fűzések
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5. kép: Tekintélyes konzolméret

6. kép: Konzol madártávlatból

10

7–8. kép: Burkolócső-emelés
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5. ábra: Kábelfűzés
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A merevítőtartó alakváltozásai mellett a pilon helyzetét is
minden állapotban ellenőriztük, hiszen az erőbevitel mind
két szerkezeti elemen alakváltozással járt.
A komáromi híd sajátossága, hogy „egylábú”, konzolos
pilonnal épült meg, ami a saját önsúlya és a ráterhelt me
revítőtartó súlya alatt nem csupán összenyomódik és híd
tengely irányban hajlik, hanem a híd tengelyére merőlege
sen is alakváltozást szenved. (A teljes keresztirányú mozgás
1 méter körül adódott.) Ezek a mozgások természetesen
számíthatóak, de a szerkezet tényleges viselkedése ily módon a szokásosnál többféle eltérés lehetőségét hordozta.
A szabadszerelés követését és a kábelhosszak terv szerinti
beállításának tervezését nehezítette az is, hogy a rendel
kezésre álló idő rövidsége miatt a pilon építése az első
kábelek fűzésekor még nem fejeződött be, a pilonépítés a
merevítőtartóéval párhuzamosan zajlott. Ez különösen azért
okozott gondot, mert a felső lehorgonyzásoknál nem volt
ismert „nullmérés” vagyis a pilon alakhibáit nem lehetett
szétválasztani a feszítés eltéréseitől. Tovább nehezítette az
alakméréseket a pilonon kúszó állványzat, amelyet annak
építéséhez és a kábelfűzéshez is használtak, és ami szinte
a teljes pilontetőt kitakarta, illetve hasznos teherként be
folyásolta a pilon keresztirányú mozgását.
Nem minden feszítési ütem után, de a medernyílás sze
relése folyamán több alkalommal sor került a kábelerők
ellenőrző mérésére is. Ezeknél az addig befűzött és meg
feszített kábelek 5–10 darab véletlenszerűen kiválasztott
pászmáján megmérték azt az erőt, amellyel az ékelést épp
fel lehetett emelni, a kapott értékek átlagából pedig a teljes
kábelerőt közelítően számítani tudtuk. Ezzel a módszerrel
a tervezett kábelerők meglétét, illetve az attól való eltérést
jó közelítéssel ki lehetett mutatni, és annak esetleges okait
a kábelerő-eloszlásból fel lehetett deríteni.

9. kép: Pászmafűzés

10. kép: Egy alsó lehorgonyzás – még csillapítók nélkül

11. kép: TMD beemelése
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5. KONZOL LENGÉSEINEK CSILLAPÍTÁSA
A szabadszerelés során a konzolhossz növekedésével csök
ken a szerkezet merevsége, ezért a szél keltette lengése
ket külön vizsgálni kellett. Oldalirányú légáramlás esetén
minden konzolhossznál előfordulhat egy kritikus szélsebes
ség, amelynél a merevítőtartóról leváló örvények frekven
ciája közel esik a konzol első hajlítási sajátfrekvenciájához.
Ebben a kedvezőtlen esetben rezonancia miatti nagy amp
litúdójú, függőleges lengések léphetnek fel, amit minden
képpen el kell kerülni. A lengésamplitúdók csökkentését
első közelítésként kézenfekvőnek látszott a merevítőtartó
végének drótkötéllel történő rögzítésével elérni. Ez haté
kony módszer, de a kötél lehorgonyzását a Duna medrében
kellett volna megoldani, ami a hajózási forgalom zavarása
miatt nem tűnt kivitelezhetőnek. Emiatt a híd lengéseinek
csökkentésére végállapotban betervezett 6 darab TMD len
géscsillapítót alkalmaztuk építési állapotban is. Ehhez a
TMD berendezéseket már a szabadszereléskor el kellett
helyezni, és számítással kellett igazolni hatékonyságukat.
Bár a TMD jellemzőit (tömeg, rugómerevség és csillapítás)
a végállapoti sajátfrekvenciához állítottuk be, az értékek
módosítás nélkül hatékonynak bizonyultak építési állapo
tokban is, így nem volt szükség minden egyes konzolos
állapothoz hosszadalmas hangolást (TMD lengő tömegének
növelése vagy csökkentése) végezni. Az építés közbeni

lengésvizsgálatok részleteiről egy külön cikkben fogunk beszámolni.

6. A
 MAGYAR OLDALI SZÉLSŐ NYÍLÁS
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Mialatt a merevítőtartó Duna-meder feletti szakasza épült,
a magyar oldali szélső nyílás is elkészült. Mivel az egyes
elemek ide is bárkán érkeztek, a szerelést itt is a meder
felől végezték. Az 1–2 nyílás teljes hosszában tolópálya
épült; a nyílás felezőjében jármot építettek, majd erre, a
hídfőre és a 2-es pillére helyezték el a pálya acélgerendáit.
Első lépésként az 1–2 jelű elemet emelték be a 2 pillér fe
lől, majd ezt az elemet a part felé tolták. Ez után a 2–3 jelű
elemet is beemelték, és a kettőt összehegesztették. Ismét
tolás következett, majd a következő, 3–4 jelű elemet helyez
ték el és az előző részekhez erősítették. Hasonló módon
került a helyére 4–5 jelű elem is, miközben az épp elké
szült hídszakasz mindig két ponton a tolópályára támaszkodott.
Az 5–6 jelű elemet, amely a 2-es pilléren túlnyúlik, már
konzolos szereléssel illesztették a helyére. Amikor az első
öt elemből a merevítőtartó magyar oldali része ily módon
elkészült, a szerkezetet az 1-es hídfőn és a 2-es pilléren
ideiglenes támaszokra helyezték, és a tolópályán lévő ko
csikat eltávolították.

12. kép: Hátratolás a magyar oldalon

13. kép: Elkészült az 1–2 nyílás
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7. A MEREVÍTŐTARTÓ ZÁRÁSA
A magyar oldali szerkezeti rész és a meder fölötti, 224 m-es
konzolos hídrész között egy 15 m-es záróelem elhelyezése
teremtette meg a kapcsolatot. Ezt az elemet először a me
der felőli oldalhoz rögzítették, a korábbi elemeknél használt
nyírófogas technikával. Ekkor érte el a híd a legnagyobb
konzolhosszt, közel 240 métert. Ez után a magyar oldali
szerkezetet a mederkonzolhoz húzták, a tengelyét beállí
tották és a támaszokon megemelték úgy, hogy a szerkezet
véglapjai a tervezett pozícióba kerüljenek. Az utolsó elem
beemelésére 2019. december 3-án került sor, mindössze
három hónappal az első kábelfűzés megkezdése után.
A konzolosan épített szerkezetek zárása alapvetően kétféle
statikai elv szerint történhet. Az egyik lehetséges módszer
a két rész összezárása az épp aktuális alak alapján a vég
lapok összevágásával és összehegesztésével. E módszernél
a korábbi igénybevételeket a szerkezetbe „fagyasztjuk”,
a többtámaszú viselkedés csupán a további terhekre jön
létre. A komáromi hídnál egy másik eljárást választottuk:
a merevítőtartó feszültségmentes alakjához ragaszkodtunk,
így a két szabad véglapot szögre és magaságra is beállít
va illesztettük, tulajdonképpen a többi elem beállításával
megegyező módon. Ehhez a magyar oldali hídtestet mind
két támaszán mozgatni kellett, hogy ne csak magassági ér
telemben kerüljön a mederkonzollal egy szintre, de a vég
lapok által bezárt szög is a megkívánt értékű legyen. Azért,
hogy ez minél kevesebb mozgatással járjon, a zárást annál
az illesztésnél irányoztuk elő, amely a híd saját súlyára és

a tervezett feszítőerő-rendszerre kialakuló nyomatéki ábrá
jának nullpontjához legközelebb esett.
Amikor a véglapok beállítása megtörtént, rögzítették egy
máshoz a szabad elemvégeket, először ideiglenesen, majd
véglegesen is. Ezután kerülhetett sor az 1-es hídfő és a
2-es pillér feletti saruk beépítésére. Ezzel a művelettel a
merevítőtartó a teljes hosszán elkészült.

8. BEFEJEZŐ MUNKÁK
A merevítőtartó zárása után a szokásos, ám igen fontos be
fejező munkák maradtak hátra: segédszerkezetek bontása,
szigetelés, burkolatépítés, vízelvezetés készítése, korlátok
szerelése, táblázás. Az önsúlyterhek zömének felhordása
utáni időpontra előirányoztunk egy kábelállítási ciklust is,
mellyel a merevítőtartó alakján lehet az esetleges hibákat
korrigálni. Ez végrehajtható volt egyrészt pászmánkénti
feszítéssel, minimum 25 mm ráhúzási hosszal (a pászma
végek levágása és a korrózióvédelem kialakítása előtt), más
részt rendelkezésre állt a teljes kábelt egyszerre feszíteni
képes sajtó is. Ezzel a teljes kábellehorgonyzást meg lehet
emelni, így a lehorgonyzófejen lévő menettel a feltámasz
kodási felület néhány centiméter nagyságrendben süllyeszt-
hető vagy emelhető. A szabályozást a kábeleken előre meg
határozott sorrendben, a végleges állapot felé iterálva lehet
végrehajtani, mivel az egyes kábeleken történő beavatkozás
a többi kábel állapotára is visszahat. Végül erre a szabályozá
si ciklusra nem volt szükség, a hídalak az aszfaltozás utáni
állapotban kielégítően közel esett a tervezett állapothoz.

14. kép: Az utolsó elem is a helyére kerül
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15. kép: A kész szerkezet

9. PRÓBATERHELÉS
A híd próbaterhelésére 2020. május 16-án került sor,
e műveletet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építőmérnöki Karának Hidak és Szerkezetek Tan
széke tervezte és végezte. A híd viselkedését 11 statikus
teherállásban, összesen 32 rakott tehergépkocsival vizsgál
ták, melyek össztömege a szabványos (számított) terhelés
~80%-a volt. A teherállások között teljes leterhelés, tá
masznyomatékra mértékadó leterhelés és csavaró teher
eset is volt. A hídalakot geodéziai mérésekkel, a viselkedést
nyúlásmérő bélyegekkel követték. A tervezett és mért lehaj
lások szinte pontosan megegyeztek, a teljes teherállásban
például főtartónként 1 milliméter különbség adódott, ez
kb. 0,15% eltérés csupán.
A dinamikus viselkedést egy pár rakott teherautó külön
böző sebességgel történő áthaladása alatt mérték. A próba
terhelés számításához független modell is készült, mely a
kivitelezés során általunk használt modellel megegyezően
viselkedett.

6. ábra: A próbaterhelés eredménye (forrás: BME)

A következő cikkben a szlovákiai társtervező kollégák fogják bemutatni a pilonépítés részleteit.

10. VÉGSZÓ
A híd építésének befejező munkálatait beárnyékolta az
egyre terebélyesedő koronavírus-járvány, amely – határhíd
lévén – kiemelten érintette a komáromi építkezést. Ennek
ellenére a munkálatok határidőre befejeződtek, és 2020.
szeptemberében ünnepélyesen átadták a hidat.
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Bauernhuber Ákos hegesztőmérnök
Szabó Gábor projektvezető
Wildanger Dalma munkahelyi mérnök
H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM

A MONOSTORI HÍD ÉPÍTÉSI MUNKÁI
Magyarország legnagyobb konzolos túlnyúlással épü
lő hídja lett a 2020. szeptember 17-én forgalomba
helyezett Komáromot Komárnóval összekötő új Dunahíd. A híd pilonja különleges alakú, szerkezetű és
anyaghasználatú, amely felfüggeszti az ortotrop acél
pályalemezes, két főtartós merevítőtartót. A híd tervezéséről, szereléstechnológiájáról és kivitelezéséről
már több cikk megjelent a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZE
TEK folyóiratának korábbi számaiban, jelen cikk a
híd hegesztési és szerelési tapasztalataiból ad íze
lítőt (1. kép).

működésével. A pilon acélszerkezetét az MCE Slaný s.r.o
gyártotta, szerelését a Hódút Kft. végezte, szintén az
MCE Slaný s.r.o közreműködésével. A ferde kábeleket, sarukat, dilatációkat, lengéscsillapítókat, lekötéseket és a monitoringrendszert a Pannon-Freyssinet Kft. szállította és
szerelte. A hídtartozékokat a Doboz Kft. gyártotta. A geodéziai munkákat a Poláris 2005 Kft. végezte. A pilon kor
rózióvédelmi bevonatrendszerét az MCE Slaný s.r.o készítette, míg a merevítőtartó bevonatrendszerét a Hídtechnika
Kft. A műszaki ellenőrzési feladatokat a Komáromi Híd
Mérnök Konzorcium látta el, melynek tagjai a FŐBER
Zrt., a VIA-PONTIS Kft., az Utiber Kft., az Oviber Kft. és az
ESP Consult s.r.o.

A BERUHÁZÁS SZEREPLŐI

A MEREVÍTŐTARTÓ SZERELÉSE

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenská
správa cies megrendelése alapján a Komárom–Komárno
határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkáinak elvégzését a közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett H-M
DUNA-HÍD KONZORCIUM végezte, melynek tagjai a Hídépí
tő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. A projektben kiemelt
alvállalkozóként vett részt a Hódút Kft., a Duna Aszfalt Kft.
és a HSP Hídépítő Speciál Kft. A híd kiviteli és technoló
giai terveit a Pont-TERV Zrt. és a DOPRAVOPROJEKT a.s.
készítette. A merevítőtartó főtartókat, középső pályatáblákat
és szegélyeket a BANIMEX Sp. z o.o., a szélső pályatáblákat
a SAM SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. gyártotta,
szerelését a Hódút Kft. végezte a Provix-híd Kft. közre

A merevítőtartó szerelését technológiailag három részre
osztották. A szlovák oldali, pilontól hídfőig tartó merevítő
tartó szakaszos tolással, a magyar oldali hídfőtől 2. támaszig
tartó szakasz, 4 hídelemen keresztül szakaszos húzással, a
közöttük található rész, a hajózható nyílás, úgynevezett sza
badon szereléssel készült. A szabadszerelés során a hídele
met nem jármok támasztották alá, hanem a pályalemezre
ideiglenesen hegesztett rögzítőkészlet tartotta. Ezek a sza
badon szerelt szerkezeti elem ideiglenes rögzítését szolgál
ták a keresztirányú illesztés elkészültéig. A rögzítőkészlet
szerkezetileg és funkcionálisan három önálló szerkezetet
alkotott. Első a nyírófog, funkciója a beemelt szerkezeti
elem reakciójának (a nyíróerőnek) átadása a hídkonzolra,

1. kép: Dunai harmónia
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a főtartó felett a pályalemezen; második a rögzítőkészlet
(Dywidag-rúd, alátétek, védőcső, anyák), funkciója a beemelt
egység nyomatékának a húzó komponensének felvétele a
főtartó felett, a pályalemezen; a harmadik a kitámasztó kész
let, feladata a nyomó komponens felvétele a főtartó alsó
öve közelében. A keresztirányú illesztés elkészítése után az

ideiglenes rögzítőszerkezet elemeit eltávolították, a varra
tok helyét repedésvizsgálattal ellenőrizték. Az illesztés a híd
alakjához készített kétszintes szerelőállványról történt (2.
kép), melyet a járdalemez szélén elhelyezett U acélpályán
mozgattak elektromos csörlők segítségével. Az első, végle
ges kábelbekötéséig a konzol állékonyságának biztosítására
ideiglenes, árbócos függesztőművet állítottak fel, majd a
feszítőkábelekkel beállították a konzolos alakot (3. kép).

SZERELÉSTECHNOLÓGIA A CSÚCSON
A pilon szerelése három szakaszból állt, az alsó bebetono
zott részből, a pályaszinttől a ferde kábelekig tartó részből
és a legfelső, kábelbekötéseket tartalmazó részből. A sze
relés legnagyobb kihívása a kábelbekötéseket tartalmazó
felső rész volt. Az eredeti tervek szerint a pilont meg kellett
volna építeni, majd utána lehetett volna a ferde kábelek
szerelését megkezdeni, azonban a pilon alapozásának ké
szítése során nem várt geotechnikai problémák merültek
fel. Így meg kellett keresni minden olyan lehetőséget, ahol
vállalható kockázat árán időt lehetett nyerni a sikeres befe
jezés érdekében. Az ütemtervben a legjelentősebb gyorsítást
úgy lehetett elérni, hogy a pilon, a merevítőtartó és a ferde
kábelek szerelése párhuzamosan haladt. Azonban a végle
ges hídalak sikeres eléréséhez ez hatalmas felkészülést és
komoly odafigyelést igényelt. A közös szerelés k
özben a
vállalkozók órára lebontva, párhuzamosan végezték a fel
adatukat három hónapon keresztül éjjel-nappal. A pilonmerevítőtartó – ferde kábelek szerelése 12 ciklusban készült
(4–5. kép). A ciklus első elemeként a pilon szereléséhez
használt speciális kúszóállványt felkúsztatták. A kúsztatás a
ferde kábelekig azonos rendszerben történt, ugyanis addig
a pilon geometriája folyamatosan szűkült, azonban a ferde
kábeleknél a pilonban egy „kanyar” van, a pályairányába
történő elhajlás kiegyenesedik. A kanyar bevétele hosszas
tervezést és tűpontos kivitelezést igényelt. Következő lé
pésként beemelték a következő, 40–50 tonnás pilonelemet
(6. kép), geodéziailag beállították, majd meghegesztették.
––

2. kép: Merevítőtartó illesztése

3. kép: Magyarország legnagyobb konzolos túlnyúlással épülő hídja
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4. kép: Látvány a pilonból 2019. októberében

5. kép: Látvány a pilonból 2019. decemberében zárás előtt

6. kép: Ferdekábel-bekötést tartalmazó pilonelem emelése

18

7. kép: Kábelfeszítés monopuskával és két iPad-dal
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Ezzel párhuzamosan előrehúzták a merevítőtartó szerelő
állványt, felemelték a soron következő, megközelítőleg
170 tonnás merevítőtartó elemet, geodéziailag beállították,
majd meghegesztették. A merevítőtartó hegesztésével egy
idejűleg beállították és meghegesztették a legbonyolultabb
hegesztési eljárást igénylő kábellehorgonyzó lemezeket, az
ún. „cápauszonyokat”. A pilon a szerelési és végleges ter
helés hatására 80 centimétert elhajlott Budapest irányába,
ezért a lehorgonyzások ágyúcsöveit hegesztés közben úgy
kellett beállítani, hogy pontosan a pilon ágyúcsöveinek vég
leges pozíciójába mutassanak. Ezt tovább nehezítette, hogy a
merevítőtartó pozíciója is folyamatosan változott a végleges
állapotig. A ciklus megkezdése előtt előre meghegesztették
a ferde kábelek védőcsöveit és bekészítették a ferde kábelek
pászmadobjait a szükséges pozíciókba. A merevítőtartó és
pilonelemek beemelése után elkezdték fűzni a szlovákiai
oldali ferdekábelpászmákat, majd, amikor a szabadszerelt,
Magyarország felőli oldalon a hegesztési varratok elérték a
80%-os készültséget, ott is elkészítették a ferde kábelek be
fűzését és 70%-os erőre történő feszítését (7. kép). Másnap
hajnalban megtörtént a pilon és a merevítőtartó pozíciójá
nak geodéziai bemérése. A Tervező rendkívüli gyorsasággal
aktualizálta a hídmodellt, adatot szolgáltatott, és a ferde
kábeleket megfeszítették a végleges alakra. Ebben az eset
ben már nem erőre, hanem alakra állítottak. Ez a végleges
feszítés volt a ciklus utolsó lépése. Az ütemterv tarthatósá
gát tovább nehezítette, hogy a hajózóútban elhelyezkedő
merevítőtartó elemeknél két héttel előre hajózási zárlatot
kellett kérni. Ha a ciklus egyik eleme megcsúszott volna,
akkor egy teljes ciklusnyi csúszás keletkezett volna, ám ez
szerencsére nem fordult elő. A hajózási útvonalban min
den második ciklusban a hajózási zárlatot kihasználva fel
kellett húzni a „TMD”-rendszerű hangolt lengéscsillapí
tókat (8. kép). Mindezen feladatok végrehajtásakor a me
revítőtartó szerelésén 34 fő, a pilon szerelésén 40 fő, a
ferde kábelek szerelésén 48 fő, a korrózióvédelem elkészí
tésén 4 fő, a varratok ellenőrzésén 12 fő, a hajózási és daru
zási munkákon 27 fő, a munkák koordinálásán 17 fő és a
hídalak meghatározásán a Tervező részéről 9 fő dolgozott.
Így a legfelső, harmadik szakasz sikeres megépítéséhez és
az ütemterv betartásához megközelítőleg 200 fő három hó
napon keresztül tartó, megfeszített munkája kellett.

8. kép: A
 TMD beemelése, merevítőtartó beemeléssel
párhuzamosan

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK
A merevítőtartó hazai hídépítési szemmel méretileg, szer
kezetileg, gyártástechnológiai szempontból szokásosnak
mondható konstrukció. Ezzel szemben a pilon és a kábel
lehorgonyzó szerkezetek a magyarországi hídépítésben
egyedülállónak számítanak, amelyek a hegesztőket és a he
gesztési felelősöket is rendkívüli feladat elé állították.

9. kép: J9-es szárnylemez geodéziai beállítás és lakatolás után

A FERDE KÁBELEK ALSÓ LEHORGONYZÓ
SZERKEZETEINEK HEGESZTÉSE
A legnehezebben kivitelezhető és legkomolyabb szakmai
felkészültséget igénylő hegesztési feladat a cápauszonyok
hegesztése volt. Összesen 32 darab, 50 mm vastag szárny
lemez épült be. A szárnylemezek toldóvarratai szimmetrikus
K varratok, amelyek haránt (PC) pozícióban 70–100 mm-re
helyezkednek el a pályalemeztől (9. kép). Ez az elhelyezke
dés és pozíció okozta a nehézségeket a hegesztés során,
ugyanis csak térdelve, négykézláb, vagy fekve fértek hozzá
a hegesztők a varratokhoz (10. kép). Ilyen körülmények
között kellett közel 2 tonna huzalelektródát leolvasztani.
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10. kép:
Szárnylemeztoldóvarrat
hegesztése
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11. kép: Szárnylemez-toldóvarrat szénelektródás gyökfaragása

12. kép:
Szárnylemez-toldóvarrat PT vizsgálata
gyökfaragás után

13. kép:
Szárnylemez-toldóvarrat
szerelésközi munka
próbájának makro
csiszolata

Első lépésként geodéta segítségével beállították az egyes
szárnylemezek dőlésszögeit, és lakatolták a szárnylemeze
ket. A hegesztést 136-os eljárással, gyorsan dermedő sala
kú, rutilos portöltetű huzalelektródával végezték a hegesz
tők. A gyök megtámasztására kör keresztmetszetű kerámia
alátétet használtak. A gyöksor és két töltőréteg elkészülte
után a gyökoldalon szénelektródás gyökfaragást (11. kép),
majd köszörülést hajtottak végre. A kimunkált gyök felü
letét folyadékbehatolásos vizsgálattal (PT) ellenőrizték (12.
kép). Indikáció esetén a hegesztők tovább folytatták a gyök
oldal kimunkálását. Ezt követően a gyökoldalon is meg
he
gesztettek két réteget. A továbbiakban a szárnylemez
dőlésszögét folyamatosan ellenőrizni kellett, és az aktuális
dőlésszög függvényében kellett a további hegesztési sor
rendet meghatározni. Az átlagosan 50–60 sorból felépülő
hegesztési varratoknál (13. kép) szükség esetén akár 2–3
sor meghegesztése után oldalt váltottak a hegesztők.
A legtöbb esetben így ±0,5°-os intervallumon belül sikerült
tartani a beállított dőlésszöget, ami feltétele volt annak,
hogy a ferde kábelek pászmáit szerelni lehessen a lehor
gonyzó szerkezetbe. Ahol ezt a dőlésszöget mégsem sike
rült tartani, ott lángegyengetéssel történt meg a korrigálás.
A hegesztés elkészülte után a hegesztési varratokat teljes
terjedelemben MT és UT vizsgálatokkal ellenőrizték az
anyagvizsgálók (14. kép).
A híd építése során voltak olyan napok, amikor egyszerre
26 hegesztő dolgozott éjjel és nappal a szerelési helyszí
nen, közülük 10-en csak a szárnylemezek hegesztésével
foglalkoztak. A leghatékonyabb hegesztőpáros 12 órás mű
szakokban dolgozva 5 nap alatt készült el egy ilyen toldó
varrattal.

A FEJES CSAPOK HEGESZTÉSE
A PILONON

14. kép: Szárnylemez-toldóvarrat ultrahangos vizsgálata

15. kép: A
 pilon pillérbe épülő részén a palást toldóvarratának
előmelegítése hegesztés előtt
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A pilon acélszerkezete S355 NL és S460 NL minőségű acél
ból készült, a legnagyobb beépülő anyagvastagság S355NL
minőségű alapanyag esetében 80 mm, S460NL minőségű
alapanyag esetében pedig 60 mm volt. Az utóbbi anyag
minőség esetében a hegesztés nagy hidegrepedési kockázat
tal jár. (A szóban forgó anyag szénegyenértéke jellemzően
CEV=0,51% körül alakul.)
A fentiek miatt a pilonszerkezet hegesztése rendkívüli
odafigyeléssel, állandó hegesztésfelügyeleti jelenlét mellett
készült mind a gyártás, mind a helyszíni szerelés során,
különös tekintettel az előmelegítés megfelelő alkalmazására
(15. kép). Emellett az elkészült hegesztett kötéseken az
előírt vizsgálati terjedelmek többszöröse valósult meg.
A pilon szerkezetén a lemezalkatrészek 
t
ompavarratos
és sarokvarratos kötésein túl a pillértest és a pilon acél
szerkezetének együttdolgozását biztosító fejes csapok he
gesztett kötései is meghatározóak. A gyártás során összesen
30  000 darab 25 mm átmérőjű fejes csap került a pilon
gyártási egységeire.
A fejes csapok hegesztése 783-as eljárással, kerámia ív
húzásos csaphegesztéssel történt.
A pilonelemek gyártója a csapok hegesztéstechnológiá
jának megfelelőségét S460N anyagminőségű, 25 mm vastag
ságú lemezen végzett csaphegesztés EN ISO 14555 szerinti
eljárásvizsgálatával igazolta. Az EN ISO 14555 szabvány sze
rint az eljárásvizsgálat érvényességi tartománya az anyag
vastagságnak csak alulról szab határt, azaz 25 mm és annál
vastagabb lemezekre érvényes a gyártó eljárásvizsgálata.
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Az eljárásvizsgálat hegesztése során a gyártó nem alkalma
zott előmelegítést, és ez alapján a hegesztési utasítását is
úgy dolgozta ki, hogy az utasítás nem írt elő előmelegítést.
A pilon szerkezetére fejes csapokat S460NL minőségű alap
anyag esetében 30 mm-estől 60 mm-es vastagságig kellett
hegeszteni. Itt felmerült az a kérdés, hogy a kötésminőség
ilyen vastagságú alapanyagok előmelegítés nélküli hegesz
tésekor is megfelelő lesz-e. A kérdés megválaszolására a
Hódút Kft. hegesztésfelügyelete a gyártóval közösen kísér
leteket és vizsgálatokat hajtott végre.
A csaphegesztési kísérleteket a pilonba beépülő 60 mm
vastagságú, S460NL minőségű alapanyagokon, 25 mm
átmérőjű csapokkal, PA pozícióban, a hegesztési utasításon
szereplő paraméterekkel (2200–2300 A áramerősség; 1,2 s
hegesztési idő) végezték a gyártó hegesztői –50 °C, 20 °C,
100 °C és 200 °C előmelegítési hőmérsékletek mellett.
A –50 °C-os alapanyag-hőmérsékletet szárazjég alkalmazá
sával sikerült elérni (16. kép), a 100 °C-ra és a 200 °C-ra
való melegítést lánggal végezték el.

16. kép:
Csaphegesztési
kísérlet végre
hajtása száraz
jéggel hűtött
próbatesten

Az elkészült próbadarabok mechanikai vizsgálati laborató
riumba kerültek, ahol az alábbi vizsgálatokat végezték el a
laboratórium kollégái:
– szakítóvizsgálat,
– csaphajlító vizsgálat,
– makroszkópi vizsgálat,
– mikroszkópi vizsgálat,
– keménységmérés.
A szakítóvizsgálat során a szakadások a csapok hegesz
tési varratától távol, a csapok hengeres szárrészén követ
keztek be. A csaphajlító vizsgálatok során a csapok tenge
lyétől mért 60°-os szögig végezték a hajlításokat. A vizs
gálatot követően repedést, törést nem észleltek. A külön
böző hőmérsékleten hegesztett próbatestekből 1–1 darab
csiszolati metszet készült, melyeken makroszkópi (17. kép),
illetve mikroszkópi vizsgálatokat végeztek és keménység
méréseket hajtottak végre.
A mikroszerkezeti vizsgálatok során – mind a négy elő
melegítési hőmérséklet alkalmazása esetén – rendre ferrit –
perlit szövetkép volt megfigyelhető az alapanyagban, a hő
hatásövezetekben és a hegesztési ömledékben is (18. kép).
A hőhatásövezetekben helyenként felső bénit is látható
volt. Egyedül a –50 °C-ra hűtött lemez hőhatásövezetének
egy keskeny sávjában volt bénit – martenzit szövetkép meg
figyelhető, illetve a szemcsék körüli hálót alkotva felső bé
nit, valamint helyenként maradék ausztenit is észlelhető
volt.
A keménységmérés mérőhelyeit a 19. kép szerint jelöl
ték ki, a mérési eredmények a 20. képen láthatóak. A mé
rési eredményekből jól látszik az a várt tendencia, hogy a
kisebb alapanyag-hőmérséklet melletti hegesztés hatására
nőnek a keménységértékek. Meglepő volt viszont az, hogy
a különböző próbák keménységértékei között nincsenek
nagy különbségek, és a –50 °C-os lemez esetében is
380 HV10 alatt maradt a legnagyobb mért keménységérték
(366 HV10).

17. kép:
A pilon palástjára hegesztett
fejes csap makrocsiszolata

18. kép:
A pilon palástjára hegesztett
fejes csap szövetszerkezete
a palást felőli hőhatásövezetben

19. kép:
A csaphegesztés vizsgálata
során alkalmazott keménység
mérési pontok

A vizsgálatok meglepő, de egyben megnyugtató ered
ménnyel szolgáltak. Ez alapján a Hódút Kft. hegesztésfel
ügyeletének jóváhagyásával a gyártó a fejes csapokat elő
melegítés nélkül hegesztette a pilon palástjához.
20. kép: A
 csaphegesztési kísérlet keménységmérési eredményei
különböző előmelegítési hőmérsékletek mellett
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FESZÍTÉS
A hídon 16 kábelpár található, melyek kiosztása legyező
rendszerű. Lehorgonyzásuk a merevítőtartón 24 méteren
ként, a pilonban 2,78 méterenként történt. A kábelbeköté
sek kialakítása miatt a pályalemezen lévő lehorgonyzások
fixek, a feszítés a pilonban valósult meg. A kábelek párhu
zamos pászmákból készültek, melyeket egyenként feszítet
tek meg. Ennek nagy előnye volt, hogy a pilonban kis he
lyen is, kis feszítőpuskákkal el tudták végezni a feszítést.
A pászmaszámok kábelenként 43 és 85 között változtak.
A kábelek 1860 N/mm2 szakítószilárdságú, 0,6”-os, héterű
pászmákból kis menetemelkedéssel kötegelt párhuzamos
pászmákból állnak. A héterű pászmákat zsírral kiöntött poli
etilén héj veszi körül, továbbá a kábelkötegben futó egyedi
pászmákat is UV-sugárzásálló, rezgéscsillapító spirálozással
ellátott. műanyag burkolócső védi. A kábelek beépítésének
első lépéseként befűzték a mesterpászmát az előre meghe
gesztett HDPE burkolócsőbe (21. kép), majd toronydaru
segítségével felemelték a pilonban lévő kábelbekötésbe
(22. kép). A felső lehorgonyzásba való befűzés és a pászma
felső végének lehorgonyzása után a pályalemezen lévő

vágópadon méretre vágták a pászmákat, majd befűzték az
alsó lehorgonyzásba (23. kép) és megfeszítették a Tervező
által számított erőre, ami megközelítőleg a végleges érték
70%-át jelentette.
A feszítést monostrand feszítőpuskával (24. kép), az
ISOTENSION-rendszer elvei szerint készítették a pilon bel
sejében. Manapság a feszítéshez szükséges adatfeldolgozás,
feszítési erő – út meghatározás és minősítés készítéséhez
egy iPad elegendő. A mesterpászma az első pászma a kábel
ben, amelyet meghatározott erőre kellett feszíteni, és refe
renciaként szolgált a több pászma feszítésénél. A pászmában
ébredő erőt erőmérő cella mérte, egy másik erőmérő cella
a feszítőpuskában mérte a feszítés mértékét. Amint a két
erőmérő cella által jegyzett érték megegyezett, a műveletet
az ISOTENSION-rendszer automatikusan leállította. Ez a fo
lyamat ismétlődött mindaddig, amíg a többi, úgynevezett
standard pászmák behúzása és megfeszítése az adott kábel
ben meg nem történt. Ekkor az összes pászmában ébredő
erő ugyanannyi volt. A másnap hajnali geodéziai bemérés,
majd a Tervező által szolgáltatott adatok megérkezése után
a pászmákat ismételten egyenként megfeszíttették a meg
határozott nyúlásra.

21. kép:
HDPE hegesztés

23. kép: 
Ferde kábel alsó lehorgonyzás
(a hosszabb pászma a mesterpászma)

22. kép: Pilonszerelő állvány –1. szint, burkolócső és mesterpászma beemelése
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24. kép: 
Ferde kábel felső lehorgonyzása a pilonban,
feszítés monopuskával

25. kép:

Tipikus napfelkelte 2019. őszén

Ahhoz, hogy a pilon szerelésével párhuzamosan szerel
hető legyen a ferde kábel, a pilon kúszóállványra egy kiegé
szítő –1. szintet helyeztek el. Ezt a szintet úgy kellett kiala
kítani, hogy munkavédelmi szempontból állandóan biztonságos platformja legyen a kábelszerelésnek, és a kábelek
szerelése után felnyithassuk, hogy a kúszóállvány gondtalanul tovább haladhasson. Az állványtervezést tovább nehezí
tette, hogy a pilon kábelágyúcsövek mindegyike más szög
ben állt. Az első kábelek közvetlen a pilon elé mutattak,
míg a legfelső kábel a 200 méterrel távolabbi kábel
bekötésekhez. A feszítés végén bebizonyosodott, hogy sike
rült egy jól működő kúszóállványrendszert kitalálni. A feszí
tési munkák 2019 őszén készültek, jellemző életkép volt,
hogy a reggeli köd miatt a pilonban feszítést végző kollégák
és a merevítőtartón dolgozó kollégák egyáltalán nem látták
egymást (25. kép).
Az első kábelpárt 2019. szeptember 7-én emeltük fel.
A pilon, a pályalemez szerelése és a kábelezés jó ütemben
haladt, az utolsó hídelem várva várt beemelésére december
3-án került sor.

TMD, MONITORINGRENDSZER
A szerkezetre elvégzett széldinamikai vizsgálatok eredmé
nyei megállapították, hogy a merevítőtartó szabadszerelése
során 146 méteres konzolhossz felett és végállapotban gon
doskodni kell a konzol végének merevítéséről 40 km/h-t

meghaladó szél esetén. A vizsgálatok és a nemzetközi ta
pasztalatok alapján ez a szerkezet végállapotában a TMDrendszerű lengéscsillapítással megoldható, azonban a szabadszerelés alatti lengéscsillapításra, különösen a 252
méteres konzolos állapotra nem voltak ilyen egyértelmű ta
pasztalatok. Az előzetes tervek alapján a merevítőtartó kon
zolos végét le kellett volna horgonyozni 700 kN erővel a
Duna medrébe minden egyes szerelési ciklusban. Viszont az
alak megfelelősége miatt a lefeszítést minden geodéziai
méréskor fel kellett volna oldani. A részletek kidolgozása
közben meg kellett állapítanunk, hogy a szigorú feltételek
ellehetetlenítenék az ütemterv tarthatóságát és negatívan
befolyásolhatnák a hídalakot. Ezután minden résztvevő
megpróbálta a lehető legtöbb adatot és tapasztalatot össze
gyűjteni. A lehetséges megoldások közül egy olyan megol
dást találtak, ami részleteiben megvizsgálva kivitelezhető
nek tűnt a végleges TMD-k áthangolása ideiglenes állapotra.
Mivel azonban erre számottevő szakirodalom nem létezett,
de a fizikai elvek és a széldinamikai számítások alapján biz
tonságos megoldásnak tűnt, ezért egy kisebb konzolos álla
potban a TMD-k működését tesztelték. A TMD, műkődési
elvét tekintve hasonló, mint egy személyautó lengéscsillapítója. A TMD szerkezetében van egy önálló rezgő tömeg,
rugókkal és hidraulikus csillapítókkal összekötve (26. kép).
Ha az önálló rezgő tömeg elég nagy, akkor önmagában
olyan tehetetlenséggel bír, hogy a hidraulikus csillapító
kon keresztül a híd lengését csillapítja. A tesztek során
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SARU

26. kép: A TMD szerkezete

a merevítőtartóra és a lengéscsillapítókra elhelyeztek szá
mos gyorsulásmérőt, hőmérőt és szélsebességmérő szen
zort. A konzolvéget különböző frekvenciákon belengették
ki- és bekapcsolt lengéscsillapítókkal. Szabad szemmel is
jól láthatóan érzékelhető volt, hogy kikapcsolt állapotban
a merevítőtartó konzol belengett, bekapcsolt állapotban
pedig a lengéscsillapító rezgő tömege intenzív mozgásba
kezdett, míg a merevítőtartó konzol „meg sem mozdult”,
stabil állapotban volt. Az eredmények alapján a szabad
szerelés közben a konzol lengéscsillapítására a különböző
értékekre hangolt TMD-ket használták. Mivel korábban
nem volt használható szakirodalom a témában, illetve nem
álltak rendelkezésre adatok, ezért a konzolos építés teljes
időtartalmában fenntartották a teszteknél használt moni
toringrendszert, és folyamatosan ellenőrizték a szél, hő
mérséklet és építési forgalom okozta lengéseket. A mere
vítőtartó zárása után az adatokat kiértékelték, és megálla
pították, hogy megfelelően hangolt lengéscsillapítókkal a
lengés elleni védelem biztosítható.
A híd fesztávolsága és különleges kialakítása miatt moni
toringrendszert kellett kiépíteni a hídon. A monitoring
rendszer méri a fontos fizikai jellemzőket, a gyorsulást, a
hőmérsékletet és a geometriai változást a híd kritikus pont
jain. A monitoringrendszer részekén kiépítettek egy me
teorológiai állomást, amely folyamatosan képes integrált
szélsebesség, hőmérséklet, csapadék, jegesedés mérésére,
valamint egy webkamera segítségével a ferde kábelek esetleges lengéseinek megfigyelésére. A kábelek pilonban levő
lehorgonyzásaiba kábelerőmérőket építettek, melyek folya
matosan mérik a kábelekben fellépő erőket. A sarumozgá
sok ellenőrzésére gyors és lassú mozgások mérésére alkalmas szenzorokat telepítettek. A gyors mozgások mérésére
szolgáló szenzorok a járműáthaladásból, összeadódó fé
kezőerőből adódó mozgásokat mérik, míg a lassú mozgások mérését szolgáló szenzorok a hőmérséklet-változásból
adódó mozgásokat mérik sokkal precízebb tartományban.
A felszerkezet lengéseit végállapotban a merevítőtartóra,
a pilonra és a ferde kábelekre elhelyezett gyorsulásmérők
mérik. A monitoringrendszer a gyűjtött adatokat a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazga
tóságára, Tatabányára küldi, ahol a jeleket folyamatosan
feldolgozzák.
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A hídon ISOGLIDE gömbsüveg sarukat építettek be, me
lyek a hagyományos gömbsüveg sarukhoz hasonló ki
alakításúak, azonban a gömbsüveg saruknál alkalmazott
PTFE lemez helyett speciális ISOGLIDE lemezt alkalmaztak.
Az ISOGLIDE lemez nagyobb kopásállósággal rendelkezik,
így hosszabb élettartamot biztosít. Nagyobb nyomószilárd
sággal rendelkezik és kevésbé érzékeny a magas hőmérsék
letre, így kisebb szerkezeti méretben is jól alkalmazható.
A saruk és saruékeslemezek között csavaros kapcsola
tot, az éklemezek és a híd főtartójának alsó öve között
hegesztett kapcsolat alakítottak ki. Az alsó kapcsolat bebetonozandó acél lehorgonyzó csapokhoz való rögzítés
sel a saruzsámolyok tetején készített habarcságyba ültetve
adják át a felszerkezet terheit az alépítményeknek. A leg
nagyobb saru súlya 4455 kg, a legnagyobb ékeslemez súlya
3420 kg, amelyeket a híd alakjának bemérése után kellett
a híd alá bejuttatni. A 2-es és 4-es pillérnél jelentkezhet
nek a legnagyobb függőleges terhek, ezért az ottani sa
rukat 15  000 kN függőleges teher felvételére méretezték.
A pilonra fekvő fix sarut és saruzsámolyt a földrengésből szár
mazó teher miatt 16  764 kN hosszirányú reakció felvételére
kellett méretezni, amelyre a hagyományos vasbeton saruzsámoly nem volt alkalmas. Ezért egy 1950 mm x 1720 mm
25 mm oldalfalú, 50 mm alaplemezű acélkeretet terveztek
vasbeton belsővel, ahol az acél és a beton között a kapcso
latot 674 darab fejes csap és 200 kg betonacél biztosítja.

ASZFALTOZÁS
A hídon egyszerre két aszfaltbedolgozó géplánc dolgozott,
annak érdekében, hogy a hossziránti munkahézagot még
melegen összedolgozzák. Az organizációt úgy alakították ki,
hogy az előadagoló előtt mindig legyen teherautó, a híd
megszakítás nélküli aszfaltozása érdekében. Ez 64 nyerges
autó folyamatos, egész napos érkezését jelentette (27–28.
kép). A hídon körülbelül 1600 tonna aszfaltot dolgoztak be,
amely tömege tervezetten 500 mm lehajlást eredményezett
a legnagyobb nyílásban a merevítőtartón.

PRÓBATERHELÉS
Az utolsó hídelem beemelése után a következő mérföldkő
a próbaterhelés volt. A próbaterhelési tervet és a próbater
helés végrehajtását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszéke készítette.
A próbaterheléshez összesen 32 darab, 31 tonna tömegű,
5 tengelyes tehergépkocsit használtak (29. kép). A statikus
terhelés során összesen 16 teherállásban végeztek mérése
ket. A statikus teherállások során magasrendű szintezés
sel mérték a szerkezet lehajlását, nyúlásmérő bélyegekkel
a kiválasztott keresztmetszetekben (felszerkezet és pilon)
keletkező nyúlásokat, továbbá mérőállomással a piloncsúcs
elmozdulását. A dinamikus próbaterhelést 5, 20, 40, 60,
80 és 90 km/h sebességgel, egymással párhuzamosan át
haladó 2 darab teherautó hatására, nyúlásmérő bélyegek
alkalmazásával végezték.
A híd különlegességét és egyediségét a próbaterhelés
adatai is alátámasztották. A legnagyobb 2. és 3. pillér kö
zötti 252 méteres nyílás maximális mért lehajlása 482 mm
volt. Az egyetem szakemberei nagyon jól modellezték
a szerkezetet, ugyanis a számított lehajlás 481 mm volt.
Ez olyan jelentős lehajlás, hogy szabad szemmel is jól lát
ható, impozáns látványt nyújtott.
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27–28. kép: A
 szfaltozás két géplánccal. az aszfalt tömege 500 mm lehajlást okozott
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29. kép: Próbaterhelés

30. kép: A híd hajnali fényben
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30. kép: Terepasztal nagyban

32. kép: Nappal
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33. kép: Éjjel

Az egész napos próbaterhelés kiértékelése alapján a híd
a tervben meghatározott teherbírási követelményeknek
megfelelt, és megkapta a forgalomba helyezéshez szüksé
ges engedélyt.

A borítókép, a 27.; 28.; 29.; 30.; 31.; 32. és a 33.
kép Dernovics Tamás és Bernát Benjámin – Magyar
Építők, az 1. kép Karkus János, a 2.; 6.; 22. és 23.

UTÓSZÓ

kép Wildanger Dalma, a 3. kép Gelencsér István,

A komáromi Duna-híd első látványtervei 2013 környékén
jelentek meg. Akkoriban mindenki csodálkozva nézte a lát
ványtervet, és azon gondolkozott, hogy hogyan lehet egy
ilyen grandiózus, különleges hidat megépíteni. Mára a lát
ványtervek valósággá váltak, beépült 7200 tonna acél, 320
tonna ferde kábel és 20  000 m3 beton közel ezer ember ki
tartó munkájával, amelyet ezúton is köszönünk. A híd mél
tó jelképe lehet Komáromnak és Komárnónak a következő
legalább száz évben.

a 4. kép Viniczai Ferenc, az 5.; 24.; 26. kép Varga
János, a 7.; 21. kép Szabó Gábor, a 8. kép Réti Tamás,
a 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 17.; 18.; 19. valamint
a 20. kép Bauernhuber Ákos, a 16. kép Horváth Gábor,
a 25. kép Opoldusz Máté felvétele.

HÍREK
HÍRE
K
Æ Tájékoztatás a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencia előkészületeiről
A Magyar Hegesztési Egyesület nevében dr. Gáti József elnök névre szóló felkérést küldött Aszman Ferenc MAGÉSZelnök részére az „Acélszerkezetek gyártása” szekció nyitására és a témakörhöz kapcsolódó 5–6 előadás megszer
vezésére. A konferenciafelhívás általános, rövidített változatát az Acélszerkezetek 2020/1. számában megjelentettük.
A konferencia szervezői úgy döntöttek, hogy az új időpont 2021. január 28–30.
Megjegyzés: A Magyar Hegesztési Egyesület és a MAGÉSZ „Együttműködési megállapodás”-t kötött 2014. május 6-án.
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Forgalmazza:
Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.
A termékek gyártója:

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu
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Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

Szabó Gábor projektvezető
H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM

A DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI HÍD ÉPÍTÉSI MUNKÁI
A Déli Körvasút kivitelezésének első üteme a Déli összekötő
vasúti Duna-híd korszerűsítése. A beruházás során a régi,
rossz állapotú felszerkezeteket a Duna Aszfalt Zrt. szakem
berei kicserélik, és egy további, új felszerkezetet építenek.
Ezzel az átkelőt kettőről háromvágányosra bővítik, mindezt
a vasúti és a hajóforgalom folyamatos biztosítása mellett.
A három új acél hídszerkezet építéséhez felszerkezeten
ként 6 darab, átlagosan 80 méter hosszú, 425 tonnás ele

met kell a meglévő pilléreken elhelyezni. A három új híd
szerkezet együtt összesen 7 ezer tonnát nyom majd. A be
ruházás során – 2022 őszéig – összesen 18 elem legyártása,
összeszerelése, úsztatása és beemelése szükséges.
2020. szeptember 26-án, másfél hétig tartó megfeszített,
több mint 130 embert megmozgató, helyszíni munka ered
ményeképpen a 18 elemből helyére került az első.

1. kép:
Az első úsztatási
egység átemelése
emelőműre

2. kép:
Az emelőművek
megemelték
az első
úsztatási egységet
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3. kép:
Az első úsztatási
egységet Pest
irányába húzzák
emelőművőn
és tolójármon

4. kép:
Felemelték
az első úsztatási
egységet

A MAGÉSZ Acélszerkezetek folyóiratban hamarosan egy
részletesebb beszámoló készül a Déli összekötő vasúti
Duna-híd korszerűsítéséről.

A képeket Nagy Mihály, a Magyar Építők munkatársa
készítette a Duna Aszfalt Zrt. megbízásából.

A MEISER Ferroste Kft. megnyitotta webshopját! A sztenderd méretű tűzihorganyzott járórácsokat,
lépcsőfokokat, prostep komplett lépcsőket, létrafokokat, egyéb késztermékeket a www.jaroracsshop.hu
weboldalról rendelve már 3–5 munkanapon belül házhoz szállítják. Keressék fel oldalukat!
Az alábbi videó pedig betekintést enged a Dunaújvárosban működő üzem tevékenységébe.

https://youtu.be/YCHeGPkN4vo
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Dr. Jankelovics János

BUDAPEST ELSŐ FÜGGŐKERTJE
Acélszerkezeti és tájépítészeti szempontból egyaránt új parkkal gaz

dagodott Budapest. Az egykori Ganz
gyár helyén, a Millenáris Park bőví
tésével egy 6 hektáros közösségi te
ret alakítottak ki, amely több me
rész látványelemet tartalmaz. Ezek
közül a legérdekesebb a „Széllkapu
projekt” keretében 2020. augusztus
20-án átadott függőkert. A szerző
írásában visszatekint a terület egykori ipari múltjára, és saját fotóival
mutatja be az építés/szerelés folyamatát és megújult jelenét.

GYÁRTÖRTÉNET
DIÓHÉJBAN
A Ganz, a magyar ipar egykori felleg
vára, a hazai villamos gépipar úttörője. A gyár története az 1800-as évek
közepére nyúlik vissza, amikor a sváj
ci származású Ganz Ábrahám (1814–
1867) megalapította vasöntő műhelyét
Budán. Az üzem országos ismertségét
az épülő Lánchíd kereszttartóinak ön
tésével alapozta meg. Ganz halála után,
Mechwart András (1853–1942) vette át
a dinamikusan fejlődő cégbirodalom
irányítását. Nevéhez fűződik a gyár ön
álló villamossági osztályának kialakítása. A szakma úgy tekint a részlegre,
mint a hazai elektrotechnikai ipar bölcsőjére. Az 1878-ban, a budai Kacsa
utca 18-ban létrehozott szervezeti egy
ség vezetésével Zipernowsky Károlyt
bízta meg a vezérigazgató. A részleg
1882-ben kiemelkedő sikert aratott a
Blaha Lujza téri Nemzeti Színház vi
lágításának elkészítésével. Még ebben
az évben az osztály szakembergár
dá
jához csatlakozott a hazai elektrotech
nika két kiválósága: Déri Miksa (1854–
1958) és Bláthy Ottó Titusz (1860–
1939). A „trió” nevéhez fűződik a
villamos erőátviteli rendszer alapját képező transzformátor feltalálása 1885ben. A találmány megszületésének
100. évfordulóján emléktáblát avattak
a Ganz Lövőház utcai irodaépületének
bejárata közelében. A gyár kiemelkedő
egyéniségei közé tartozott Kandó Kál
mán (1869–1931) is. A villamos vasúti
vontatás kidolgozója 1894-től öregbí
tette a Ganz hírnevét. A jelentős sze
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mélyiségek felsorolásából nem hagyha
tó ki Jendrassik György (1898–1954),
a Ganz–Jendrassik motorok megalko
tója sem.
A Lövőház utcai ipartelepet 1885ben hozták létre. Mintegy 10 évvel ké
sőbb itt alakult meg – a korábbi Elekt
ro
technikai osztály dolgozóival – a
Ganz Villamossági Rt. A vállalkozás ön
állósága 1929-ben megszűnt, és beolvasztották az anyavállalatba, része lett
a hosszú nevű „Ganz és Társa Villa
mossági, Gép, Waggon- és Hajógyár
Rt.”-nek. A cégbirodalom profilja szin
te teljesen átfogta a gépipart, a járműipart és az energetikát. A Ganz,
1946. évi államosítását követően több
vállalatra esett szét. A Lövőház utcai
ipar
telep hivatalos elnevezése több
ször változott. Az államosítást követő
Ganz Villamossági Gyár 1953-tól Kle
ment Gottwald Villamossági Gyár, majd

1964-től Ganz Villamossági Művek né
ven szerepelt a cégiratokban. A rend
szerváltást követően a vállalat válságos
helyzetbe került. 1990-ben az Ansaldo
Invest Spa-val vegyes vállalatot hozott
létre, az együttműködés azonban nem
hozta meg a várt sikert. 2000-ben az
olasz cég részesedését eladta a Trans
elektro Rt.-nek. Az értékes ingatlan
részben állami tulajdonban maradt,
részben a Mammut csoporthoz került.

A TERÜLET
ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
A Marczibányi tér – Kis Rókus utca –
Fény utca – Lövőház utca által határolt
területen az egykori csarnokok részbe
ni megtartásával 2001-ben nyílt meg a
Millenáris Park. A patinás gyárépületek
az elmúlt 20 évben számos sikeres
kiállításnak és nagy rendezvénynek

1. kép: Egy korábbi szerelde bontása, 2015. február

2. kép: A Nemzeti Táncszínház homlokzatának építése 2018 tavaszán
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3. kép: A Nemzeti Táncszínház épülete

A SZÉLLKAPU PROJEKT

4. kép: A tágas előcsarnok

ad
tak otthont. A Margit körút és a
Lövőház utca sarkán ugyancsak 2001-
ben ad
ták át a Mammut II. be
vá
sárlóközpontot. A kormány 2013-ban
határozatot 
hozott a Millenáris Park
befejezéséről, az értékes a terület kö
zösségi hasznosításáról oly módon,
hogy az egységes egészet képezzen az
első fázisban kialakított parkkal, és
hozzájáruljon a városrész levegőtiszta
ságának lényeges javításához. A terv a
Széllkapu nevet kapta. Az állami tu

lajdonban maradt, lepusztult üzemi
épü

letek és az egykori Ipari Minisz

térium irodaházának bontása 2014
végén kezdődött és 2015-ben fejező
dött be.
A Millenáris Park kulturális kínálata
2019-ben új színfolttal gazdagodott,

február 15-én a korábbi Teátrum át
építésével nyitotta meg kapuit a Nem
zeti Táncszínház. Az építési munkák
2014-ben kezdődtek a ZDA Zoboki
Építésziroda tervei alapján. A közel
7000 m2 alapterületen 368 nézőt be
fogadó színháztermet, 120 fős kama
raszínházat, próbatermet és kiszol
gáló helyiségeket alakítottak ki. A ház
több érdekes megoldást rejt magában.
A nagyterem széksorai összetolhatóak,
az így kialakítható tér egyéb rendez
vények lebonyolítására is alkalmas.
A tágas, pillérek nélküli előtér érde
kessége, hogy a színház kisterme
csonka gúlaként „lóg” a csarnoktérbe.
A reprezentatív, faburkolatú előcsar
nok közösségi térként a park látogatói
számára is nyitva áll.
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A Széllkapu projekt a Budapest II. ke
rület, Fény utca – Kis Rókus utca – Mar
git körút – Mammut II. bevásárló
köz
pont által határol területen valósult
meg. Az új, két és fél hektáros park
a Fény utca mentén kapcsolódik a
20 éve elkészült Millenáris Parkhoz.
Az átjárás több ponton biztosított: a
függőkert hídján, az új, „zsinóros” ját
szótéren és a dombon keresztül – ez
alatt fut a lesüllyesztett Fény utca for
galma – valamint egy hagyományos,
szintbeli zebrán. Ennek köszönhetően
a Marczibányi tértől kellemes, 500 mé
teres sétával érhető el a Margit körút,
Széna tér csomópont. A hatalmas
zöldfelületet mesterséges tó, vízjáték,
növénykertek, pihenőhelyek, a koráb
ban említett függőkert és napeleme
ket tartó design „fák” tagolják, teszik
változássá. Külön érdekesség, a Mar
git körút felé eső oldalon épített, szö
vegeket megjelenítő párásító vízfüg
göny. A parkban teraszos kávézók várják
a látogatókat. A felszín alatt 500 gépkocsi befogadására alkalmas, kétszin
tes mélygarázst, elektromos töltőállo
mást és kerékpártárolót rejtettek el.
A Széllkapu tervezése 2016–17-ben,
építése 2017–20 között zajlott. A park
igazi attrakciója a Mammut II. Margit
körútra merőleges falával párhuzamo
san létesített függőkert. Az 5–15. ké
pek a kivitelezés néhány mozzanatát
idézik fel.
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A bevásárlóközpont és a függőkert
közötti fasor a gyalogosoké, burkola
ta azonban lehetővé teszi a mentők,
tűzoltók és a rendőrség bejutását
a park közelébe. A 200 méter hosz
szú, 20 méter magas installáció a Mil
lenáris Játszóháznál korábban emelt,
stilizált Heller–Forgó-hűtőtorony melletti lépcsőnél indul és a Margit körútig vezet. A feljutást automata lift
is megkönnyíti. A növényfalat kilátó
terasz zárja, ahonnan láthatjuk a kör
nyék néhány patinás épületét. Ezek
sorából kiemelkedik az Országos M
 eteorológiai Intézet 1910–ben épült
Kitaibel Pál utcai tömbje (tervezője:
Neuschloss Kornél) és a Margit körút
egyik legszebb lakóháza, a 64/A-B.
A belső kertes ikertömb 1912-ben ké
szült el, tervezője Nagy Virgil egyete
mi tanár volt. A terasz „jószemű” né
zelődője a Parlament kupoladíszét is
megpillanthatja a magasból.
Az acélszerkezet első fele a Fény ut
ca felett átívelő híd. Az 5 méter széles
pályatest csúszásmentes burkolatot
kapott. A Fény utcát elhagyva újabb
lépcsősor biztosít kapcsolatot a föld
felszínnel. Az egyszintes híd fokozato
san szélesedve viszi át a sétálókat a
két oldalról növényekkel borított füg
gőkert 6–7 méteres, változó szélességű
és kialakítású belső tereibe. A nyáron
kellemes hűvöst nyújtó szerkezet be
vásárlóközpont melletti szakasza le
hetőséget kínál a pihenésre, felfrissü
lésre. A Mammut II. kapujával szem
ben, átjárót nyitottak a Széllkapu park
felé, innen újabb lift és lépcsősor
teszi lehetővé a feljutást. A növényfal
Margit körúti szelvényének alsó szint
je egyben a föld alatti parkoló kijára
ta a főút irányába, a gépkocsifeljáró
ferde kialakítású födémje beépült a
növényfalba, faborítású padlószintjén
kényelmes pihenőhelyeket alakítottak
ki. Amint arra korábban utaltunk, a
szerkezet teraszáról, mintegy 20 mé
teres magasságból szemlélhetjük a
környéket, ezzel együtt a hatalmas
zöldfelület „jótékonyan betakarja” a
Mamut II. bevásárlóközpont monoton,
szürke oldalfalát.
Az installáció vázát – első ránézés
re – rendezetlennek tűnő, a valóság
ban szabályos rendben ismétlődő füg
gőleges és ferde acéloszlopsorok ké
pezik. A statikusok, oldalanként 40 da
rab 30 x 30 cm befoglaló méretű, HEB
300 keresztmetszetű tartóoszlopot ter
veztek S355J2 és S235JR (oszlopok, főtartók, fióktartók) anyagminőséggel.
Ezek fesztávolsága a ferde elrendezés
miatt 4–10 méter között változik.

5. kép: Építés/szerelés, 2018. szeptember

6. kép: Építés/szerelés, 2018. szeptember

7. kép: Építés/szerelés, 2019. január
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8. kép: Építés/szerelés, 2019. február

9. kép: Építés/szerelés, 2019. március
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10. kép: Építés/szerelés, 2019. március

11. kép:
Építés/szerelés,
2019. március

36

Acélszerkezetek 2020/4. szám

12. kép:
Építés/szerelés,
2019. április

13. kép: Építés/szerelés, 2019. június

14. kép:
Építés/szerelés,
2019. június
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A ferde kialakítású tartóoszlopok biz
tosítják a szerkezet hosszirányú stabi
litását, ezért külön merevítőállásokat
csak harántirányban kellett beépíteni.
A járófelületeket az acélszerkezettel
együttdolgozó előregyártott vasbeton
kéregpanelekkel és ezen, monolit fel
betonnal oldották meg. Ez biztosítot
ta, hogy a vasbeton lemezeket a nagy
magasságokban nem kellett zsaluzni,
és az acélgerendák erőjátéka is ked
vezőbbé vált. A látogatóktól elzárt ke
zelőfelületek tűzi horganyzott taposó
rácsokat kaptak.
A tervezők fokozott figyelmet fordí
tottak a szerkezet korrózióvédelmére,
amelyet duplex festési technológiával,
továbbá a növényzetrögzítő egysége
ket és a merevítőrendszer bizonyos
részeit KO35 (A4) anyagminőségű acé
lok alkalmazásával érték el.

15. kép: Építés/szerelés, 2019. szeptember

A szerkezet kifeszített acélhálóira
előnevelt kúszónövényeket futtatnak
fel, közöttük leggyakoribbak a boros
tyán és a vadszőlő, ezek különösen
alkalmasak a szálló por megkötésére.
A növényeket 30 x 100 cm-es tartókba
ültették. Jelenleg mintegy 3000 m2-t
borít zöld, ehhez 30  000 tő növényt
ültettek ki. Az üres hálófelület be
telepítésével a növényzet rövid időn
belül eléri a 4000 m2-t. Levegőt szűrő
és tisztító futókat a függőkerten kívül,
a park több függőleges falfelületére is
telepítettek.
A tervezők a Margit körúti végpont
kialakításánál számoltak azzal a lehe
tőséggel is, hogy a Széna tér várható
átépítésekor a műtárgy esetleg gyalo
goshídként folytatódhat a Margit körút
felett.
A Széllkapu további különlegessé
ge a növényfal és a vízjáték közötti
területen emelt, napelemeket tartó
3 darab „design-napelem fa”. Az ívelt
acéltörzs magassága közel 8 méter, a
„korona” átmérője ugyancsak mint
egy 8 méter. A fák, az árnyékolás mel
lett, napelemeikkel bekapcsolódnak a
park energiaellátásába. (Megjegyez
zük, hogy a függőkert legfelső szintjé
re is telepítettek napelemeket.)
Esténként a vízjáték és a 3 design fa
különleges látványt nyújt színpompás
fényeivel.
A Széllkapu projekt több ezer négy
zetméteres pihentető mikroklímáján
túlmenően – nevéhez illően – haté
konyan hozzájárul a városrész észak
nyugat/délkelet irányú folyamatos át
szellőzéséhez, levegőminőségének ja
vításához.

16. kép: A Fény utca feletti gyalogoshíd

17. kép: Hídpálya
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18. kép:
A függőkert látványa
a park felől 1.

19. kép:
A függőkert látványa
a park felől 2.

20. kép:
A függőkert látványa
a Mammut felől
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21. kép:
Hídpálya-átvezetés

22–23. kép:
A függőkert belső tere
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24. kép: Napelemek

25. kép: Kilátóterasz

27. kép: Fakorona

26. kép: A park, napelem fái

Acélszerkezetek 2020/4. szám

41

28. kép: Esti tükröződések

MELLÉKLET:
A függőkert szerkezeti rajza (Forrás: Terv-Kontroll Kft.)
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SZEMÉLYES
TAPASZTALATOK
A kitűnően sikerült Széllkapu átadá
sát követően szinte azonnal népszerű
lett, különösen a II. kerületiek köré
ben. Gyorsan birtokba vették az em
berek, kihasználva a kert nyújtotta
lehetőségeket. Reggelente a munká
ba indulók és a diákok keresztezik
a parkot. Délelőttönként főleg kis
mamák és nyugdíjasok keresik fel, de
gyakran látni óvodás csoportokat is.
A délután és a kora est főleg a fia
taloké. A bevásárlóközpont látogatói
ugyancsak itt pihenik ki fáradalmaikat.
A Széllkapu átadását követően lénye
gesen nőtt a már korábban átadott
Millenáris Park látogatottsága is.
A szerző köszönetet mond Pin
tér Imre úrnak (TervKontroll Kft.), a
Széllkapu felelős statikus tervezőjének
a cikk megírásában nyújtott segítségé
ért, szakmai lektorálásáért és a mel
lékletként csatolt tartószerkezeti mű
leírás átadásáért.

A Széllkapu projekt tervezésében az alábbi cégek
és munkatársaik vettek részt:
Generáltervező

TSPC Mérnökiroda Kft.
– Kádár Mihály, Könözsi Szilvia

Felelős statikus tervező

TervKontroll Kft.
– Pintér Imre Tamás

Statikus tervező munkatárs

TSPC Mérnökiroda Kft.
– Fejér Szabolcs

Kertészet

4D Tájépítész iroda
– Balogh Andrea, Majoros Csaba

Gyártmánytervező

BIM Design Kft.
– Paksa Péter

A Széllkapu projekt kivitelezője

X5 FASTMIG
Kimagasló hatékonyság a hegesztésben

a West Hungária Bau Kft.
és a Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

Hivatalos magyarországi képviselet

www.corweldplus.hu

www.kemppi.com
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Goda Balázs konstrukciós főmérnök
Rácz Balázs tervező
Álló László tervező
FŐMTERV Zrt.
Deák László műszaki igazgató
Török Gyula projektvezető
MCE Nyíregyháza Kft.

AZ M8 AUTÓÚT 1799 JELŰ ÖSZVÉRHÍD
ACÉLSZERKEZETÉNEK MEGVALÓSULÁSA A TERVEZÉSTŐL
A BETOLÁSIG, SARUZÁS
Jelenleg épül az M8 autópálya Körmend–Rábafüzes
szakaszának első üteme (2 x 1 sáv). A beruházó a NIF
Zrt., amely ellátja a mérnöki teendőket is.
A szakasz legnagyobb műtárgya a 1799 jelű, Vasszentmihályi
völgyhíd. A fővállalkozó a Mészáros és Mészáros Kft. – Duna
Aszfalt Zrt. konzorcium, az acélszerkezetek gyártását és
szerelését a Hódút Kft. megbízásából az MCE Nyíregyháza
Kft. végezte. Az alépítmények és a pályalemez vasbeton
szerkezeteinek építése, valamint a befejező munkák el
készítése az A-Híd Zrt. feladata.
A generáltervező az UTIBER Kft., a szakasztervező és a
híd főtervezője az UNITEF-83 Zrt. Az öszvér felszerkezet
engedélyezési és kiviteli terveinek, az acélszerkezetek gyárt
mányterveinek és a híd szereléstechnológiai terveinek elké
szítése a FŐMTERV Zrt. feladata volt.
A híd R = 65  000 m-es domború lekerekítésben fekszik,
helyszínrajzi értelemben R = 1500 m sugarú bal ívben talál
ható. A híd alatt nyitva maradó tér maximális magassága
kb. 22,20 m.
A jobb pálya és a távlati bal pálya külön-külön szerkezeten
halad. A zárt acélszerkezetet a kezelővel egyeztetve alakítot
tuk ki a madarak betelepülését elkerülendő. A függőleges
gerincet gyártástechnológiai előnyök indokolták, tekintettel
a felszerkezet vízszintes és függőleges görbületére.
A folytatólagos gerenda összesen 10 nyílású, csak a két hídfőnél vannak beépítve dilatációs szerkezetek. A nyílásbe

osztás: 47 + 8 x 60 + 47 m = 574 m (az autópálya elméleti
tengelyében mérve). A támaszok: 1. jelű hídfő (Körmend
felé), 2–10. pillér, 11. hídfő (országhatár felé). Minden
támasz merőleges a híd hossztengelyére.
A hosszirányban fix megfogású saruk az 5., 6. és 7.
pilléren helyezkednek el, a többi megtámasztáson mozgó
saruk találhatóak. A jobb oldali gerinc alatt minden irány
ban szabadon elmozduló saruk, míg a bal oldali gerinc alatt
egy irányban mozgó, a mozgási középpont felé beállított
saruk helyezkednek el. A híd mozgását nem kényszerítjük
tengely irányba, a saruk tengelyét ezért a szabad mozgásnak
megfelelően kellett beállítani.
A hídfőkre és a közbenső pillérek szerkezeti gerendái
ra a felszerkezet támaszonként két-két teflonbetétes ún.
„gömbsüveg saru” közvetítésével támaszkodik. A saruk ten
gelytávolsága 5,40 m.
A hegesztett acél szekrénytartó alsó éle keresztirányban
vízszintes, míg a vasbeton pályalemez az út keresztesését
követve 3,5%-os bal oldali esésben kialakított. Az acélszer
kezet gerinclemezeinek magassága a keresztesésnek meg
felelően különböző, 2470 illetve 2690 mm. A gerincek
egymással koncentrikusak, tengelytávolságuk 6400 mm.
A gerinceket és a fenéklemezt trapézbordákkal mereví
tettük.
A főtartók felső övének szélessége 400 és 750 mm között
változik, az acélszerkezet pályalemezzel való együttdolgoz
tatása felhegesztett csapokkal történik.

1. kép:
 felszerkezet
A
madártávlatból,
néhány méterrel
a teljes behúzás
előtt
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4. kép:
 saruzáshoz
A
szükséges
segédszerkezetek

2. kép: A betolt felszerkezet az 1-es hídfő felől

5. kép: 
Az együttdolgoztató
csapok

3. kép: A
 felszerkezet alulnézetből, támaszokon alkalmazott
szerelőpódiumokkal

6. kép: A felszerkezet végkereszttartója, megkezdődött a zsaluzás

A támaszok feletti keresztmerevítések tömör gerincű,
búvónyílással ellátott diafragmák. A saruhelyek és az emelé
si helyek fölött megfelelő teherbírású merevítéseket alakí
tottunk ki.
A felszerkezet hossza mentén maximum 12,0 m-enként
hengerelt I szelvényű rudaktól kialakított, közbenső rácsos
merevítéseket alkalmaztunk, ezek között pedig maximum
4,0 m-enként keresztbordákkal merevítettük a gerinc- és a
fenéklemezt.

A szekrénytartó teljes hosszban járható, a belső vizsgáló
járda a szekrény tengelyében, a hosszbordák tetején rög
zítve helyezkedik el.
A vasbeton pályalemez egy irányban teherviselő, két szé
lén konzolos kialakítású, a vastagsága mezőközépen 25 cm,
a konzolvégeken 20 cm, a főtartók feletti kiékeléseknél
40 cm.

7. kép: Az acélszerkezet merevítőrendszere

8. kép: Készül a pályalemez vasszerelése
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A felszerkezet
Teljes szélesség: 1
 2,63 m
(távlatban + 11,88 m, 0,47 m légréssel)
Szélesség beosztása: 1,315 + 10,00 + 1,315
Területe: 7262 m2
A teljes szerkezeti magasság: 3,16 m
Kiviteli és tenderterv
A felszerkezet acélszerkezeti tervei a Tekla Structures
3D-modellező szoftverrel készültek, az általános terveket
és a vasbeton szerkezetek terveit a tervezők AutoCAD, ill.
AutoCAD-alapú szoftverkiterjesztések használatával hozták
létre.

2. ábra: A
 SOFISTIK modell és a 6–7 támaszok közötti szakasz
részlete

téren történő szakaszos összeszerelését, majd a pilléreken
és a minden támaszköz felezőpontjában elhelyezett segéd
jármokon történő, pályalemez nélküli betolását irányozta
elő. A segédjármok a pályalemez önsúlyának hordásában is
részt vesznek a betonozás során, a pályalemez megszilárdu
lása során elbonthatóak.
1. ábra: A
 TEKLA modell részlete

Technológiai terv

A statikai számítások tartalmazták az egyes szerkezeti
elemek szilárdsági, globális és lokális stabilitási, alakvál
tozási, repedéstágassági, fáradási és dinamikai vizsgálatait,
a szerkezet helyzeti állékonyságvizsgálatát, a földrengés
vizsgálatot és az építési állapotok vizsgálatát. Az öszvér
felszerkezet építési állapotainak számítása, valamint a szer
kezet globális számítása az egyes fázisokat végigkövetni
képes SOFiSTiK végeselemes szoftver, a statikai számítás
többi része az AxisVM szoftver alkalmazásával készült.
A feltételezett építéstechnológia a kiviteli tervben az ala
pozások és az alépítmények elkészülte után a felszerkezet
acélszerkezetének az egyik hídfő mögött található szerelő

A Kivitelező a tendertervi építéstechnológiát, a felszerkezet
hosszirányú betolását választotta, azzal a különbséggel,
hogy a pályalemez betonozásához csak a szélső nyílások
ban épültek segédjármok, így elkerülhető volt a ~20 m
magas jármok alkalmazása a közbenső támaszközökben.
Az acélszerkezet betolásánál így kialakuló 60 m-es támasz
köz átlépéséhez egy 20 m hosszú betolócsőrt alkalmaztunk.
A technológiai változtatás az acélszerkezet részleges újra
tervezését tette szükségessé, mivel a segédjármok elhagyá
sa a közbenső nyílásokban a támaszok fölötti felső övek
igénybevételeinek megnövekedését vonta maga után, illet
ve a betolócsőrhöz csatlakozó szélső nyílás keresztmetsze

9. kép: A betolócsőr megkezdi útját a 2. támasz felé
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teit meg kellett erősíteni a betolás során fellépő nagyobb
igénybevételekre. Az acélszerkezet össztömege így a kiviteli
tervi 1312 t-ról 1452 t-ra emelkedett. A részletes Tekla BIMmodell segítségével az anyagrendeléshez szükséges acélkimutatásokat gyorsan elő lehetett állítani.
A gyártmányterveket és elemterveket a TEKLA modellből
exportálva AutoCad alapú szoftverekkel készítettük.
A technológiai tervezés során elvégzett statikai ellenőrzé
sek közül a legfontosabbak az acélszerkezet betolása során,
illetve a vasbeton pályalemez betonozása közben előálló épí
tési állapotok részletes végigkövetése, valamint a betolás köz
ben fellépő reakcióerők felvételének lokális vizsgálata voltak.
Szereléstechnológia
A felszerkezet összeállítása az 1. hídfő mögött kialakított
helyszíni szerelőtéren történt, oda érkeztek trélereken a
~20 m hosszúságú, fél keresztmetszetű elemek. A szerelő
terület kialakítását a felszerkezet összeállítási és mozgatási
részleteinek kidolgozását követően tudtuk véglegesíteni.
A végleges verzió több előzetes változat kidolgozása és ki
vitelezővel történő egyeztetése után alakult ki. Az 1. hídfő
mögött egy 120 m hosszú hosszmozgatási zónát, illetve e
mellett egy 60 m hosszú, burkolt előszerelési teret alakí
tottunk ki. Így három technológiai fázis zajlott egyidejű
leg: az előszerelő téren a szállítási egységek beállítása és
összehegesztése történt, a hosszmozgatási területen pedig
a keresztbe húzott egységek beállítása és hozzáhegesztése
a már korábban előretolt hídszerkezethez, és a festősátor
alatt a korrózióvédelem.
A hosszmozgatási zónában készült a felszerkezet végső
bevonatrendszerének felhordása, amihez a kivitelező meg
lévő anyagaiból terveztünk festősátrat. A szerelőtér tervezé
se közben kiemelt figyelmet kellett fordítani a felszerkezet
alaprajzi görbületére.
Az előszerelés során két ~20 m hosszú fél keresztmetszeti
egységet, majd ezekből három darab teljes keresztmetszeti
egységet kellett összeilleszteni az alakbeállítást követően,
így az előszerelő téren kialakult egy ~60 m hosszú hídegység. A gyártmányok trélerekről való levételének segédszer
kezeteit és annak folyamatát is ki kellett dolgoznunk, hiszen
az előszerelés daru igénybevétele nélkül zajlott.
Az előszerelt egységet a hosszmozgató pályára kellett
húzni keresztirányban, melyhez kereszthúzó pályát és egye
di csúsztatóberendezést terveztünk.
A felszerkezet hosszirányú mozgatása a hídfőre telepített,
ún. fix pontokhoz rögzített menetes rudak (Dywidag) segít
ségével történt. A rudak húzását vízszintes pozícióban tar
tott, lyukas kialakítású hidraulikus sajtók végezték. A 60 m
hosszú menetes rúd másik végét a felszerkezet alsó élén
elhelyezett egyedi „fül”-szerkezethez rögzítették. Az acél
szerkezetű fix pont méretezésénél 20%-os tapadási súrlódá
si tényezőt vettünk figyelembe a biztonság kedvéért (teher
bírása: 300 t).
Az előszerelt felszerkezet a hosszmozgató pályán és a pil
lérekre telepített billegő csúszópályán mozgott. A mozgatás során a fenéklemez és a billegők közé egyedi csúszó
papucsot terveztünk. Csúszófelületnek a nagyobb teher
bírás és ezáltal az esetleges gyűrődések elkerülése végett
PTFE helyett MSM anyagot alkalmaztunk, zsírzsákos kiala
kítással. A gyakorlatban a csúszási súrlódási tényező kb. 6%,
a tapadási pedig kb. 8–10% körül alakult. A csúszópapu
csok tetejére teherelosztó gumilemez és a felszerkezet alsó
övének vastagságváltozását kiegyenlítő keményfa betétek
kerültek.

10. kép: A festősátor az 1-es hídfőnél

11. kép: A szállítási egység leemelése az előszerelő térre

12. kép:
Kereszthúzó pálya
és segédszerkezetek

13. kép: A
 z alsó övhöz hegesztett húzófül segítségével történt
a felszerkezet hosszirányú mozgatása
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14. kép: 
Csúszópapucs
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15. kép: B
 illegőszerkezet keresztmerevítővel. A csúszópapucsok
mozgatásához a Kivitelező kollégák kreatív ötletekkel
álltak elő

A billegőszerkezetre keresztvezető sínt is terveztünk (te
herbírása: 50 t), mely a felszerkezet ívben való mozgatása
során fellépő esetleges keresztirányú kitérést volt hivatott
megakadályozni.
A támaszokra egyedi csőrvég segítségével lépett fel a
felszerkezet. Fellépés előtt a számított lehajlás ~100 cm
volt, amit a hosszú löketű sajtók letámasztásával és ki
nyomásával lehetett kiegyenlíteni. Amikor a felszerkezet
elérte a tolási magasságot, egy lehajtható rövidkonzolelem
alkalmazásával lehetett a billegő gerendán elhelyezett pa
pucsokra terhelni.

3. ábra: A
 kitolt konzolállapotnál a csőr 900 mm-es legnagyobb
lehajlása jól egyezett a számított értékkel

Gyártás
A híd kivitelezésében az acélszerkezeti munkákra, az MCE
Nyíregyháza Kft. – mint gyártás, korrózióvédelem, szállítás,
helyszíni előszerelés, helyszíni korrózióvédelem, szakaszos
előretolással végzett szerelés, valamint saruzás – kapott
megbízást.
Az acélszerkezet gyártása az ilyen hidaknál megszokott
módon készült. A hídelemekkel egy időben indítottuk a
szerelési segédszerkezetek gyártását is, mint szerelőtéri ba
kok, keresztbe toló szerkezetek, betolásnál használt csőr,
vagy a pillérekre kerülő pódium részegységei.
A gyártást és a szállítást, valamint a helyszíni szerelés or
ganizációját úgy kellett szerveznünk, hogy a helyszíni sze
relés kezdetének időbeni jelentős hátratolása ellenére a
végső határidő ne változzon. Sikerült ezt a feltételt teljesí
tenünk, pedig a folyamatos szerelési munkákat meg is kel
lett szakítanunk, meg kellett várnunk, amíg az egyik, ütem
ben lemaradt pillér alkalmassá vált a híd fogadására.
A híd alapanyagainak minősége S355 J2+N, S355 K2+N
volt, hajlított elemeknél „C” kiegészítő követelménnyel, va
lamint a fejes csapok S235 J2+C470 minőségben kerültek
beépítésre. Természetesen az anyagrendeléskor figyelembe
vettük a csak Magyarországon szokássá vált egyéb követel
ményeket, melyek az alapanyag beszerzést drágították.
Az üzemben egy keresztmetszetet egyszerre indítottunk
gyártásba, tehát a jobb és bal oldali fél párhuzamosan ké
szült.
Lehetőség adódott a gyártmánytervek véglegesítése előtt
a tervezővel egyeztetnünk. Olyan kivitelezői igényeket vet
tek a tervezés során figyelembe, melyek segítették a ko
rábban már említett határidő-rövidítést megvalósítani.
A híd alaprajza és támaszkiosztása miatt szériagyártás a
szó szoros értelmében nem volt megvalósítható. Mégis si
került az egyeztetéseken olyan megoldásokat kialakítani,
hogy szériagyártás-szerű üzemi munkákat lehetett végezni.
Ilyenek voltak a hegesztési varratok tipizálása, és a típusok
tervi jelölése, vagy az egyes keresztmetszetek geometriai
kialakítása.
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16. kép: A
 felszerkezet az utolsó métereit a hátsó csőrök
segítségével tette meg

A képek alapján követhető, a lehetőség szerinti nagy
méretű lemezekből kivágott alkatrészek alkalmazása üzemi
toldások helyett, (17. kép) az azonos fajtájú elemek elő
gyártása, (18. kép 19. kép) valamint az azonos elemek szé
riaszerű készítése (20. kép).
Hegesztéseknél törekedtünk korszerű eljárásokkal és le
hetőleg automatizált hegesztéssel kialakítani a varratokat
(21. kép).
A keresztmetszet egy időben történt gyártása adta az
egyébként nem szükségszerű gyári előszerelés lehetőségét
(22. kép), biztosítva ezzel a helyszíni illesztések pontos
kialakítását. A keresztbordák futását, valamint a geometriát
módunk volt az egymás melletti elemeknél ellenőrizni.
Az egymás után követő keresztmetszeteket nem volt szüksé
ges előszerelni, méréssel győződtünk meg a kapcsolódó
elemek geometriájának jóságáról. A helyszínen nem fordult
elő ebből eredően korrekció vagy javítás.
Szokás szerint a támasz- és végkereszttartóknál szüksé
ges teljes keresztmetszetű varratok, valamint a szűkös hely
jelentett csak kihívást a hegesztőknek. Jól jött a balkezes
dolgozó (23. kép).
Végső ellenőrzés után az elemeket festésre adtuk át. A zárt
gyártási, korrózióvédelmi rendszer előnyei különösen a téli
időszakban mutatkoztak meg. Az elemek nem áztak meg,
nem hűltek le. A gyári korrózióvédelmet a Color Help Kft.
végezte.
A gyári korrózióvédelem háromrétegű festése után páro
sával szállítottuk ki az elemeket a helyszínre (24. kép). Kör
nyezetvédelmi megfontolások alapján a maszkolóanyagokat
minden esetben eltávolítottuk szállítás előtt.
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17. kép: 
A pályaés gerinc
lemezeket
egy táblából
vágjuk ki

19. kép: 
Előgyártott
felső övek
az együtt
dolgoztató
csapokkal

18. kép: Alkatrészek beépítéshez előkészítve, csoportosítva

20. kép: K
 eresztmerevítések koponyázása
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21. kép: Trapézbordák hegesztése nagy teljesítményű fedőporos, kétfejes, tandemhegesztéssel

22. kép: Egy támaszkereszttartós keresztmetszet gyári illesztése
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23. kép: Keresztmetszet az utolsó ellenőrzési helyen, a korrózióvédelem előtt

24. kép: Egy szállítási egység rakodás közben
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25. kép:
Előtömörített,
murvázott
szerelőterület

Helyszíni szerelés előkészítése
és a szerelőterület kialakítása
A gyártással párhuzamosan a helyszíni szerelési munkák
előkészítése is elkezdődött. A helyszíni szerelési technoló
gia meghatározása során a cégünk, az MCE Nyíregyháza Kft.
a már általa alkalmazott, Wertachtal völgyhíd betolása során
bevált hídmozgatási technológiát választotta alapul. A hely
színi szerelési technológia kialakítása, annak kidolgozása
megrendelőnk, a Mészáros és Mészáros Kft. – Duna Aszfalt
Zrt. képviselőivel egyeztetve történt. Az alkalmazott szerelé
si és hídmozgatási technológia terveit a Főmterv Mérnöki
Tervező Zrt. készítette.
A felszerkezetet hosszirányú behúzással építettük. A hídszerkezet összeszerelése a gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalában, az 1. sz hídfő mögött kialakított szerelőterü
leten történt. A szerelőtér kezdete 179+500 km sz. vége
179+634 km sz. A szerelőtér hosszesése 7‰. Húzóvonalban a szerelőterület köves murvázott, részben cement
stabilizációval ellátott felületű volt.
A húzóvonallal párhuzamosan a hídszerkezet jobb olda
lán kiépíttettük az előszerelő területet. Az előszerelő
terület cca.15–20 cm vastag betonlemez, befoglaló mérete
60 m x 11 m. Az előszerelő területen összeszerelt tolási egy
ség húzóvonalba történő mozgatása kereszthúzó pályán
történt. A kereszthúzó pálya hossza 19 m, az alapozott és
tervezett kereszthúzó szerkezetek középvonalainak távolsá
ga 23,4 m. A szerelőterület hossza 134 m, míg szélessége
25 m volt.
A híd készre szerelése, a végső korrózióvédelmi bevonat ki
alakítása a szerelőterületen történt, valamint a hídszerkezet
terv szerinti üzemszerű pozícióba mozgatáshoz szükséges
tolószerkezetek a szerelőtéren és a támaszokon kerültek el
helyezésre. A szerelőterületet és közlekedési utakat az elő
zetesen jóváhagyott organizációs terv szerint a Hódút Kft.
építette ki. A völgyhíd szerkezete öszvér kialakítású.
Az áthidalandó támaszközök méretei miatt, statikai okokból
volt szükséges „csőr” alkalmazása. A csőr fogadó területét a
11. j. hídfő mögött alakítottuk ki, értelemszerűen.
A helyszíni szerelés főbb tevékenységei:
• s zerelőtér kiépítése,
• a szerelési egységek kiszállítása az építési helyszínre a
szerelés sorrendjének megfelelően, leemelése a szállító
járműről,
• a kiszállított szerelési egységek szerelési pozícióba történő
összeállítása, rögzítése, geometria-ellenőrzése, hegesztési
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•
•
•
•
•
•
•
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munkafolyamatok kivitelezése, legyártott és helyszínre
kiszállított acélszerkezeti elemek tolási hossznak meg
felelő egységekbe történő összeszerelése, az első tolási
egységet közvetlenül a hídszerkezet építési és tolóvona
lában építettük össze, ideiglenes állványszerkezeten sze
reltünk. A további tolási egységeket az előszerelő terüle
ten kialakított állványszerkezeten készítettük el.
csőr összeépítése, valamint összehegesztése a 29–30 épí
tési egységgel,
az előszerelő területen összeépített tolási egységek ke
reszttolása,
tolóvonalba áthelyezett, beállított és leellenőrzött geo
metriai méretek megfelelősége után keresztmetszet-tol
dások kialakítása,
összeszerelt szerelési egységek részleges korrózióvé

delme,
hídszerkezet hosszirányú tolása,
hídszerkezet saruszerkezetre történő mozgatása,
hídszerkezet végső korrózió védelme,
szerelési dokumentáció elkészítése,
hídszerkezet végleges működési állapotban történő át
adása Megrendelőnk részére.

Alátámasztások kialakítása
Szerelőtér szintje és a szerelőbakok kialakított magassága
kb. 1400 mm volt, ami a hegesztési toldások szakszerű ki
vitelezhetőségét biztosította.
Az ideiglenes alátámasztást szintezéssel kellett beállítani
a meghatározott túlemelési magasságoknak megfelelően,
amit szerelés közben is rendszeresen ellenőriztünk. Az ide
iglenes alátámasztások süllyedését kontrolláltuk.
A híd terv szerinti helyzetét, túlemelési alakját esetleges
süllyedés esetén is biztosítottuk hézagolással az újabb tol
dási műveletek megkezdése előtt.
A támaszoknál a keresztirányú elmozdulás megakadályo
zását az ideiglenes megtámasztások biztosították. A beton
talpakhoz lehorgonyzó csavarokkal rögzítettük a tolótáma
szok szerkezeteit és a hídszerkezet tehermentes szerelésé
hez használt csőbakokat.
A szerelés folyamán külön kidolgoztuk azokat a mérési
szempontokat, amelyek szerint a teljes hídszerkezet geo
metriai méretének ellenőrzése történt. A híd túlemelését
az acélszerkezet kitűzési és jelölési terve határozta meg.
A szerelés időtartama alatti nyári és napközbeni hőmérsék
let-ingadozások miatt a geometriai méréseket minden alkalommal reggel, napfelkeltéig el kellett végezni.
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4. ábra: A
 1799 j. völgyhíd a B710B j. út és a Vörös-patak felett az M8 gyorsforgalmi út 179 + 929,00 km-szelvényben létesülő,
ún. „Vasszentmihályi völgyhíd” szerelőtér-kialakítása

26. kép: Előszerelő terület, keresztbehúzó pálya, támaszok és festősátor látható
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5. ábra: A
 felszerkezet összeszerelésének és mozgatásának kezdőfázisai

27. kép: Tehermentes alak beállítását biztosító alátámasztás

28. kép: T
 olótámasz nyugalmi helyzetben, alsó rész lépcsős
keresztirányú állítási lehetőséggel, billegő és állítható
keresztvezetéssel valamint csúszópapucsokkal

29. kép:
Kiszállított
bal oldali főtartó
átterhelése
és leemelése
a szállító járműről
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mozgattuk. Az elem szerelési alátámasztási helyzetbe tör
ténő átterhelése és pozicionálása után kezdtük az elem
finombeállítását, a geometriai méretek ellenőrzését, majd
összeillesztéssel és lakatokkal történő rögzítését.
Jobb és bal oldali főtartó szerkezet
összeállítása, előszerelése és készre hegesztése,
geometriai méretek ellenőrzése

30. kép: F
 enéklemez hosszvarratának készítése, hegesztés
huzatmentességének biztosítása sátrazással,
a következő varratszakasz alapanyag melegítése

A hídszerkezet tervezésekor az üzemi gyártási egységek
geometriai méreteit úgy határoztuk meg, hogy a helyszíni
szerelés során a lehető legkevesebb hegesztési varrattömeg
kivitelezésére legyen szükség. Így a helyszínen alapvetően
a fenéklemez teljes hosszvarratát, a kereszttartók kereszt
metszeti toldását kellett szerelési körülmények között kivi
telezni. A főtartó jobb és bal oldali elem szerelési tengely
be történő beállítása során ügyelni kellett a rajz szerinti
szerelési irányra. Szerelési helyzetben fenéklemez, gerinc
lemezek, kereszttartó övek és gerincek méretre állítása,
összelakatolása történt. A fűzővarrattal rögzített hossz mi
nimum 50 mm lehetett. A hegesztési varrat környezetét
fémtiszta felületi minőségben meg kellett tisztítani minden
esetben 50–80 mm szélesen. Addig hegesztési tevékenység
nem végezhető, míg az általános hegesztési előírásoknak
megfelelően a varrat környezete fémtiszta felület-előkészí
tése nem történt meg. Az összeállított fő tartószerkezet
varratainak elkészítése előtt, méretellenőrzés után készre
hegesztettük a helyszíni hegesztési varratokat. Az egyes var
ratméreteknek a terven megadottaknak meg kellett felelnie.

Szerelési egységek kiszállítása az építési helyszínre,
leemelése a szállító járműről, pozicionálás

Az előszerelő területen összeépített tolási egységek
kereszttolása

A helyszíni építési területre túlméretes kamionokkal szállí
tottuk az elemeket. A megtervezett alátámasztékokra történő
emelésüket a szállító jármű szintező pneumatikus-hidraulikus rendszerének segítségével végeztük. Az elemek ki
szállítása a szállító jármű rakfelületére helyezett HEB 300
gerenda támasztékokon történt. A szállító jármű leemelési
po
zicionálása és a szükséges támaszszerelések elvégzését
követően a szállító jármű szállítási magasságának süllyesz
tése után a szállított elem feltámaszkodott a szerelési tá
maszon. A szállítást végző kamion kigördült a szállított
elem alól majd a kiszállított elemeket szerelési tengelybe

Az előszerelő terület befoglaló geometriai méretét úgy
alakítottuk ki, hogy egy-egy szerelési tolási egységet meg
lehessen építeni. A tolási egységek összeépítése a már em
lített kereszttoldás-kialakítás szerint történt.
A hídelem keresztirányú mozgatásának főbb lépései: a
készre szerelt tolási egység átterhelése a kereszttoló szer
kezetre, hídszerkezet rögzítése (láncos megfogás) a kereszt
toló szerkezeten, kiépített kereszttoló pályán való vonszolás
hidraulika segítségével, tolóvonalban átterhelés a tolópálya
fogadó szerkezetére.

6. ábra: V
 égkereszttartóval és a köztes támaszkereszttartóval ellátott jobb és bal oldali
főtartó szerkezet összeállítása, a zászlós varratok a helyszíni szerelés során kivitelezett
hegesztési varratokat jelölik
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7. ábra: 
Vég- és köztes támaszkereszttartó búvónyílás összeállítása
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32. kép: K
 észre hegesztett főtartó a HEA 100 ferde támasztórudakkal.
Látható a 1 505 800 mm sugarú hídtengely

31. kép: S
 zerelési keresztmetszet illesztése
munka közben, fenéklemez–gerinc

Tolóvonalba áthelyezett,
beállított keresztmetszet-toldás kialakítása

8. ábra: 
Normál
kereszttartó
összeállítása

A szerkezetek egymáshoz történő szerelését csak az előző
szakaszok mérési eredményének kiértékelése után folytat
tuk, figyelembe véve az esetleges függőleges vagy vízszin
tes iránykorrekciók szükségességét. Ha szükséges volt a
tervi méretek változtatása, akkor a változtatott méretek
mértékének adatszolgáltatását a Főmterv Zrt. szolgáltatta.
A keresztirányú illesztés, geodéziai beméréssel ellenőrzött
és dokumentált, jóváhagyott mérőlap esetén kezdődhetett
meg.

Csőr összeépítése a főtartó szerkezettel

Korrózióvédelmi munkák

Az üzemben legyártott és a szerelési helyszínre kiszállított
csőr I alakú főtartóinak építési tengelye egybeesett a híd
szerkezet-főtartók gerinc-középvonalával. A csőr szerkezeti
kialakítása a könnyebb helyszíni szerelés és bonthatóság
miatt csavarozott kapcsolatokkal ké
szült. A gyártás során
előzetesen az üzemben összeszereltük a csőrt. Az építési
helyszínen a mozgatása, szállító járműről történő leeme
lése daruval történt. Helyszíni építését előre elhelyezett ba
kokon végeztük. A bakok teherelosztó acéllemezen támasz
kodtak, melynek felülete alatt homokkiegyenlítés biztosí
totta az egyenletes felfekvést.
A csőr rajz szerinti összeállítása után építettük össze a
hídszerkezetet a csőrrel. A csőr és a hídszerkezet közötti
teherviselő kapcsolatot hegesztett kötésekkel oldotta meg
a tervező. A hegesztett kapcsolatot a hídszerkezet és a csőr
tervben meghatározott geometria beállítása, valamint an
nak leellenőrzése után kezdtük kialakítani.
A szerkezet elejére 19,55 m hosszú, könnyített I szelvé
nyű és HEA 140 merevítőrudakból csőrszerkezetet alakítot
tunk ki (9. kép). A tolás során a csőr elülső oldalán a leg
nagyobb mértékű lehajlás a tolt hídszerkezettel együtt mint
egy 900 mm volt. A lehajlás miatt a pillér elérésekor a csőr
elülső szerkezetén kialakított hidraulikus munkahengerek
segítségével emeltük a hídszerkezetet a húzóvonal terv sze
rinti magasságába. A csőrszerkezet középvonalában kiala
kított pódium lehetővé tette a csőr elülső szerkezetének
megközelítését és az elülső részben történő biztonságos
munkavégzést.

A helyszíni korrózióvédelmi munkákat a Color Help Kft.
végezte. A helyszíni festési munkákat két részletben valósí
tották meg. A szereléssel egy időben, azzal párhuzamosan
készítették el a szerkezet külső felületének teljes bevonatát,
és a szerkezet belső felületéből a két oldalsó részt, a fenék
től mért kb. 200 mm magasságig, azaz „tálca” kialakításával,
amire a tolási és betonozási munkálatok ideje alatti bejárás
miatt van szükség.
A második fázis a pályalemez betonozását követően (pár
huzamosan) készülő festés az alábbiak szerint: tolási és
betonozási sérülések javítása valamint a „tálca” és javított
részek fedőfestése.
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A hídszerkezet hosszirányú mozgatása
A húzóvonalba beállított és összeszerelt tolási egység a ki
alakított geometriai méret ellenőrzését követően behúzás
sal került a végleges helyére. Az egy alkalommal behúzandó
hídszerkezet hossza 60 m volt.
A tolási szintre történő süllyesztés az emelési helyek alatt
elhelyezett 100  t-ás sajtókkal történt. Az emelőberendezé
seket, máglyákat az e célra kialakított alátámasztási helyek
re telepítettük.
Alapvetően az első tolási egység esetén történt csak a
tolási szintre történő mozgatás, a többi tolási egységnél a
húzóvonalban és tolási szinten illesztettük az aktuális ke
resztmetszetet.

Acélszerkezetek 2020/4. szám

34. kép: Fix pont szerkezeti kialakítása

33. kép: T
 olóvonalban elhelyezett festősátor. A korrózióvédő szakemberek időjárástól
és a szerelés folyamataitól függetlenül végezhették munkájukat

A hídszerkezet mozgatásához szükséges feszítőerőt hid
raulikus „lyukas” munkahengerrel állítottuk elő. A kiala
kuló feszítőerő fix pontja az ideiglenes támasz, majd a
későbbiekben telepítettük a fix pontot a hídfőre.
A húzószerkezet megfogási pontjait a kész hídelemek
alsó övén helyeztük el, azokat még az MCE üzemében fel
hegesztettük.
A feszítőerőt a hidraulikarendszer időlefutást tekintve
közel lineáris egyenes mentén építi fel, ez azt jelentette,
hogy amikor a feszítőerő elérte majd meghaladta azt a

35. kép: A
 lsó övön elhelyezett megfogási
pontok

vízszintes irányú reakcióerő-összetevőt, ami a hídszerkezet
a húzóhimbákon tömegénél fogva generált, megindult a
teljes húzott hídszerkezet. A csőrszerkezet pillérre történő
léptetését az erre a célra kiépített hidraulikus munka
hengerek segítségével végeztük el. Ezek méretezésénél
1200  mm maximális konzollehajlást vettünk figyelembe.
A hídszerkezet-mozgatás teljes ideje alatt a Geodéta folya
matosan ellenőrizte a betolócsőr és a hídszerkezet támasz
kereszt tartó tengelyeiben a hídtengelyhez képest történő
oldalirányú kitérését és adatokat szolgáltatott a Mozgatás

36. kép: A
 csőrszerkezet pillérre történő léptetése. A csőr elülső részének tolási szintre
emelése egy lépésben
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37. kép: A
 hídszerkezet mozgatásához
hidraulikus aggregátor biztosította
a szükséges energiát
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38. kép: A csőr elhagyja a második támaszt

irányítónak. A folyamatos adatszolgáltatás ismeretében a
Mozgatás irányító döntött az oldalirányú „kormányzás”
szükségességéről, helyéről és módjáról.
A hídszerkezet országhatár felőli hídfőre érkezése után
ideiglenes támaszra átterheltük az M8 híd acél főtartót.
Kiszereltük a pilléren elhelyezett, a híd mozgatásához hasz
nált szerkezeteket. Saruzási szintre mozgatás után, éklemez
beépítését, saruszerkezetek elhelyezését végeztük el.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ezzel a híd acélszerkezete elkészült. A híd gyártása, szerelé
se és betolása során a folyamatos kapcsolattartás a terve
ző és a kivitelező között lehetővé tette, hogy a felszerke
zet számottevő fennakadás nélkül a terv szerinti helyére
jusson.

A képeket készítették:
Főmterv Zrt.
Goda Balázs, Álló László;
MCE Nyíregyháza Kft.
Deák László, Kocsis János, Török Gyula
39. kép: A
 csőrszerkezet lassan eléri a 11. támaszt, a szerelés
kezdete óta erre vártunk
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Raktár, iroda: 2360 Gyál,
Kőrösi út 49.

Telefon:
+36 29 75 15 36;

Mail: info@hegpont.hu
Web: www.hegpont.hu

MSc MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
H-1115 Budapest, Sárbogárdi út 16.
Tel: (+36-) 20-777-0120 Fax: (+36-1) 618-2392
E-mail: msc@mschu.hu Honlap:www.mschu.hu

TEVÉKENYSÉGI KÖR:
 ipari és egyéb acélszerkezetek
tervezése, vizsgálata, felújítása;
 független tervellenőrzés;
 szabványok, műszaki előírások készítése.

Fotó: Dr. Domanovszky Sándor

 acél és vasbeton közúti és vasúti hidak,
aluljárók, alagutak tervezése, vizsgálata,
rehabilitációja;
 támfalak, zajvédő falak tervezése;
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

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

| 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.

Acélszerkezetek 2020/4. szám

www.wagnerszorastechnika.hu | facebook.com/wagnerszorastechnika | tel: (06 20) 555 0709

Kovács Attila diplomadíjas, okl. építőmérnök

SZENDVICSPANELEK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA
EMELT HŐMÉRSÉKLETEN
EXAMINATION OF SANDWICH PANEL CONNECTION
AT ELEVATED TEMPERATURE
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerkezet-építőmérnök mesterszakának hallgatójaként diplomamunkám témája a STABFI WP2 nemzetközi kutatási projekt [1] keretei között, emelt
hőmérsékleten végzett fizikai kísérletek verifikálása
volt. A kísérletek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Laboratóriumában
készültek. A vizsgálatok célja a főtartó és a szend
vicspanel közötti rögzítések hatására létrejövő elfor
dulási rugómerevségek megállapítása volt. A laboratóriumi méréseket felhasználva ANSYS 19 általános
végeselem szoftverben szimulációkat készítettem és
az eredményeket értékeltem. Legnagyobb feladatot a
szendvicspanel töltetek (PIR és ásványgyapot) hőmérséklettől függő anyagminőség-változásainak leírása
jelentette. Végül a hőmérsékletfüggő anyagminőségváltozások leírására egyszerű empirikus formulákat
határoztam meg, a kísérletek eredményeit ezek felhasználásával verifikáltam.

As a Master’s student in Structural Engineering at
the Budapest University of Technology and Economics,
the topic of my dissertation was the verification of
physical experiments performed at elevated tempera
tures within the framework of the STABFI WP2 inter
national research project [1]. The experiments were
performed in the Civil Engineering Laboratory of the
Budapest University of Technology and Economics.
The aim of the tests was to determine the rotational
spring stiffness created by the fixings between the
main girder and the sandwich panel. I used the
laboratory measurements to perform simulations in
ANSYS 19 general finite element software and evalu
ated the results. The biggest task was to describe the
temperaturedependent changes in material quality
of the sandwich panel fillings (PIR and mineral
wool). Finally, I defined simple empirical formulas
to describe the temperaturedependent changes in
material quality, and I verified the results of the ex
periments using them.

BEVEZETÉS

Dolgozatom fő részét képezte végeselemszámítási eljá
rással készített numerikus szimulációk fejlesztése és kiér
tékelése, a valós kísérleti adatok verifikálása és a fejlesztett
modellek érzékenységvizsgálata.

Idealizált körülmények között a szendvicspanelek rögzítései
a főtartót egy meghatározható rugómerevséggel rendelkező
kapcsolattal támasztják. A kapcsolati merevség nagyságát
befolyásolják mind a panel, mind a rögzítések alkotóinak
anyagjellemzői és geometriai tulajdonságai. A kapcsolato
kon keresztül a teherhordó burkolati panel diafragmaként
saját síkjában működve, illetve a kapcsolatokon keresztül
a panel hajlítómerevségét is bevonva segítenek a főtartó
stabilizálásában.
Emelt hőmérséklet hatására az acélanyagnak és a gya
korlatban elterjedt egyéb építőanyagoknak is romlanak a
tartószerkezeti tulajdonságai, melyek az általánosan hasz
nált anyagok esetén már szabványosított keretek között is
mertek. A szendvicspanelszerkezetek kitöltő magjára vo
natkozóan azonban ilyen ismeretanyagot mindeddig nem
fogalmaztak meg, pedig a szendvicspanelek alkalmazása
széles körben elterjedt.
Az eddigi tanulmányok során a szendvicspanel és főtartó
elem közötti csomópont rögzítéseinek mechanikai hatását
kisebb mértékben vizsgálták, így a rögzítések merevségének
kiértékelése és szabványosítása jelenleg is megoldandó
mérnöki feladat.
A kísérlet keretei között S355 szerkezeti acélból készült
HEA120 és HEA160 szelvényeket használtam fel, 100 mm és
160 mm vastagságú QuadCore töltettel rendelkező szend
vics tetőpanelekkel és 100–230 mm vastagságú ásványgya
pot falpanelekkel.

SZABVÁNY HÁTTÉR
A Nemzetközi Építésügyi Kutatási és Innovációs Tanács
(röv.: CIB) a szendvicspanelek merevítő hatásának figyelem
bevételére kidolgozott eljárásokat közöl [2]. A nyírási és el
fordulási rugómerevségek meghatározására kidolgozott el
járások az Eurocodedal [3] szoros összhangban vannak, a
szabvány alkalmazhatóságát nagymértékben megkönnyítik.
A szendvicspanelek csavarozott kapcsolata által biztosí
tott rugalmas elfordulási merevséget a Cϑ,k merevségű tor
ziós rugó mechanikai modellje alapján lehet számítani.

ahol:
CϑA,k a gerenda és a stabilizáló kontinuum közötti kapcsolatból származó elfordulási merevség, a gerenda
egységnyi hosszára,
CϑB.k a gerenda-keresztmetszet kifordulásvizsgálatából
származtatott elfordulási merevség a gerenda egységnyi hosszára értelmezve,
CϑC,k a gerenda egységnyi hosszára jutó elfordulási merevség.
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merevség értéke különböző. Mivel a tartókifordulás iránya
a tervezés során egzaktul nem meghatározható, így azzal
a feltételezéssel kell élni a merevítő hatás figyelembevéte
lénél, hogy a kedvezőtlenebb, nyomott oldali eset alakul
ki, mely kisebb stabilizáló hatást biztosít. Ebben az eset
ben Cυ1 és Cυ2 merevségi komponensek közül Cυ2 értéke
zérus. Húzott övoldali csavar merevítő hatása kizárólag ak
kor vehető figyelembe, ha a főtartó feletti panelátvezetés
folytatólagos és mind a két övoldali csavarozás kialakításra
kerül, tehát minden esetben biztosított a húzott övoldali
rögzítés.

1. ábra: T
 orziós rugó mechanikai modellje

A CϑC,k és CϑB.k merevségek, a szendvicspanelek geo
metriájától és a használt gerendák típusától függnek.
A CϑA,k merevségi komponens, mely magának a rög
zítés merevségének a függvénye, az alábbi formula fel
használásával számítható:

3. ábra: T
 ipikusan alkalmazott kapcsolatok nyomaték-elfordulás
diagramja, nyomott és húzott övoldali rögzítések esetén

CϑA,k értéke amennyiben kielégíti, hogy

ahol:
0.35 vagy 1.00, rugalmas, illetve képlékeny számítás
Ku
esetén [3, pp. 83, BB. melléklet],
a nyomatékeloszlást és a megtámasztási viszonyokat
Kϑ
figyelembe vevő tényező [3, pp. 83, BB.melléklet,
BB1. táblázat],
Mpl.k a megtámasztott gerenda képlékeny nyomatéki te
herbírásának karakterisztikus értéke,
abban az esetben a gerenda megtámasztása kifordulással
szemben teljes értékűnek tekinthető.
CϑA,k csomóponti merevséget a 2. ábra szerint értelmez
hetjük.

MINTAPÉLDA AZ ELFORDULÁSI
MEREVSÉG MEGHATÁROZÁSÁRA
Jelen bemutatott számításban nem került bemutatásra a
használhatósági kritériumok szerinti szögelfordulás maxi
mum és megtámasztó nyomaték maximalizált értékének
számítása. Ezen paraméterek vizsgálata tervezési helyzet
ben akkor szükséges, amennyiben a merevségszámítás kí
sérleti adatok hiányában általános eljárás szerint történik.
Mivel feladatom kísérleti eredmények feldolgozására épült,
a használhatósági kritériumok igazolása ez esetben nem
elvárás, illetve extrém tervezési helyzetben (tűzeset) nem
releváns. A használhatósági hatérértékek igazolása [2] elő
írásai szerint végezhető.
A mintapéldát, egyenletesen megoszló teherrel terhelt
kéttámaszú csuklós gerenda, nyomott övperemen történő
illesztés feltételezése mellett CIB ajánlás [2] szerint muta
tom be:

2. ábra: C
 ϑA.k szekáns merevség értelmezése

A jellemző kapcsolatkialakítások és tartóelfordulási ese
tek között – mint nyomott és húzott övoldali csavarkap
csolatok (3. ábra) – a figyelembe vehető megtámasztó
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3. b) ábra
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– Kitöltő PIR-hab anyagjellemzői:

Iz
b
nf
c1

– Főtartó: HEA160

c2
φϑt
kc
Kϑ

– Konstans adatok

Ku
bk

–M
 ag átlagos rugalmassági modulusa, maximált érték
figyelembevételével:

– Mag kúszással módosított rugalmassági modulusa:

a

főtartó gerenda gyenge tengelyű hajlítási inercianyo
matéka,
a főtartó gerenda övszélessége a feltámaszkodás síkján,
r ögzítési pontok száma a gerenda egységnyi hosszán,
a szendvicspanel anyagától és profilozási mélységétől
függő konstans [2, pp. 21, 2.3 táblázat],
a szendvicspanel anyagától és profilozási mélységétől
függő konstans [2, pp. 21, 2.3 táblázat],
a szendvicspanel mag kúszási tényezője [2, pp. 20, 2.2
táblázat],
k
 orrekciós tényező [3, pp. 63, 6.6 táblázat],
nyomatékeloszlást és a megtámasztást figyelembe vevő
tényező [3, pp. 83, BB. melléklet],
rugalmas és képlékeny számítási eljárást figyelembe
vevő tényező [3, pp. 83, BB. melléklet],
a rögzítési vonal és a kontaktvonal közötti távolság.

A számítás végeredményét jelen esetben a CϑA,k szekáns
merevség-komponens meghatározása jelenti. Mint látható,
a bemutatott számítás a mag rugalmassági modulusát maxi-
malizálja
értékre. Tehát amennyiben a panel és a
kapcsoltat kihasználható merevségét ki tudjuk használni, a
kapott elfordulási rugómerevség már elegendően nagy a
főtartó kifordulással szembeni megtámasztására.

SZENDVICSPANELEK VISELKEDÉSE
MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN
Általánosságban elmondható, hogy önmagában a hagyomá
nyos PUR-hab tűzzel szemben igen kedvezőtlenül viselke
dik. Magas a füstképződési tulajdonsága és égése heves.
A jelenleg forgalmazásba kerülő paneleket, ezért módosí
tott PUR-habokkal látják el. Ezeket a habokat égésgátló ve
gyületekkel kezelik, vagy anyagszerkezetükben módosítják,
így a 4. ábra szerinti, különböző anyagösszetételű zárt
cellás habokról beszélhetünk.

– Rögzítés helyzetének értékelése:

– Merevség-komponensek számítása:

– Szekáns merevség értéke:

– Kifordulással szembeni megtámasztottság vizsgálata:

Tehát a szelvény kifordulással szemben megtámasztott!
Paraméterek:
ECc a kitöltő mag nyomási rugalmassági modulusa,
ECt a kitöltő mag húzási rugalmassági modulusa,
fCc a kitöltő mag nyomószilárdsága,
fCt a kitöltő mag húzószilárdsága,
tF1 a felső fegyverzet vastagsága,
tF2 az alsó fegyverzet vastagsága,
EF a fegyverzet anyagának rugalmassági modulusa,
Es a főtartó gerenda anyagának rugalmassági modulusa,

4. ábra: P
 UR típusú habok anyagösszetétel szerint

Kutatómunkám során a PUR-habok tűzzel szembeni
viselkedésére egyetlen kutatássorozatot leltem fel, melynek
értékét tovább növelte, hogy magyar szerzőtől származott.
Heizler György cikkében [4] a fegyverzet nélküli szend
vicspanel magok közvetlen tűzhatásra történő viselkedését
mutatja be (5. ábra és 6. ábra). A kísérletet négy magtípu
son (PUR, PUR B3, PIR B2 és IPN) végezte. A bemutatott
tűzkísérlet 11 percig tartott. A habtípusok közvetlen tűz
hatással szembeni ellenálló képességében jelentős különb
ségek mutatkoznak. A kísérletet tömegmérés zárta, és a ki
indulási paneltömeghez viszonyítva a maradó tömegrészt
hasonlította össze (7. ábra). Az eredményekből látható,
hogy a modern habok tűzállók, míg a hagyományos PURhabok alkalmazása tűzvédelmi szempontból kerülendő.
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5. ábra: A
 tűzkísérlet: 2 perc közvetlen gázláng hatására
bekövetkezett változások

8. ábra: Megfigyelhető delaminálódás a fegyverzeten

SZENDVICSPANEL ANYAGJELLEMZŐI
NORMÁL HŐMÉRSÉKLETEN

6. ábra: A
 tűzkísérlet: 11 perc közvetlen gázláng hatására
bekövetkezett változások

A szendvicspanelek merevítő hatásának figyelembevételé
hez elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjük a kitöltő mag
pontos anyagjellemzőit és a fegyverzettel történő együtt
dolgozás határait. Sajnos nem elhanyagolható, hogy az
Eurocode és egyéb előírások alkalmazhatóságát gyakorlati
lag ellehetetleníti, ha nem ismerjük ezeket a paramétere
ket. Függetlenül attól, hogy magának a szendvicspanelek
teherbírásának és alakváltozásainak meghatározásához lé
teznek kidolgozott tervezési eljárások [6], a gyakorló mér
nök számára a bemenő paraméterek ismeretlenek, hiszen
a panelforgalmazók és gyártók teherbírás adatokkal szol
gálnak a forgalmazott termékeikre adott gyártási normák
betartása mellett, az anyagjellemzők (pl. húzási és nyomási
rugalmassági modulus) több esetben még számukra sem
ismert.
Kutatómunkám során a PUR típusú habok anyagjellem
zőire vonatkozó, említésre méltó adatokat mindössze
G. Hintendorf 1977-es könyvében találtam [7], melyeket
az 1. táblázatban foglaltam össze. A táblázat a PUR-habok
szilárdsági és merevségi tulajdonságaira a térfogatsűrűsé
gük függvényében ad irányértékeket. Az évszám jól példáz
za, mennyire elhanyagolt része jelenleg az építőmérnöki
kutatás számára a műanyag habok konzekvens vizsgálata,
1. táblázat: P
 UR-habok mechanikai tulajdonságainak
irányértékei térfogatsűrűségük függvényében

7. ábra: T
 ömegveszteség 11 perc nyílt gázláng hatására

A panelek magas hőmérsékleten történő viselkedésének
elemzésére Heizler György fegyverzettel ellátott, külön
böző töltettel rendelkező panelek vizsgálatáról is pub
likál kísérleti megfigyeléseket [5]. A bemutatott kísérlet a
fegyverzet kedvező hatásának köszönhetően már 35 per
cig folyt (8. ábra). Magas hőmérsékleten a fegyverzettel
ellátott panelek tönkremenetele egy speciális jelenséggel
történik, amit a szakirodalom delaminálódásként említ.
Magas hőmérsékleten a fegyverzet és a mag közötti integ
ritás megszűnik, mely a szerkezet teljes tönkremenetelét
eredményezi.
A delaminálódás hatása a jelenlegi technológia mellett
nem kivédhető, de megfigyelhető, hogy a tűzálló IPN-hab
bal ellátott panelen a jobb hőáramlás gátló hatás miatt a
delaminálódás jelensége sokkal később és kisebb mérték
ben jelentkezik.
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Nyomószilárdság

Nyírószilárdság

[N/mm2]

N/mm2]

Rugalmassági
modulus
(E)
[N/mm2]

20

0,1

0,06

4

30

0,150

0,09

6

40

0,22

0,13

8

50

0,31

0,18

10

60

0,4

0,24

13

Sűrűség
[kg/m3]

(σ)

(τ)

80

0,6

0,36

19

100

0,8

0,48

28

120

1,05

0,63

40

150

1,5

0,9

60

200

2,8

1,68

90

Nyírási modulus (G) ≈ 0.5 ˙ E
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függetlenül attól, hogy napi szintű építőipari felhasználás
ban állnak. Természetesen az anyagtechnológiában történt
változások miatt az 1. táblázat adatainak közvetlen fel
használása ma már nem ajánlott, viszont az adatok igen
hasznos irányértékeknek tekinthetők.
Természetesen jelen kutatási projekt elengedhetetlen ré
sze volt a felhasznált panelek anyagjellemzőinek pontos
ismerete. A panelek normál hőmérsékleten történő anyag
vizsgálatait [8] a finnországi HAMK University of Applied
Sciences készítette. A vizsgálatok kiterjedtek a nyomó és
húzó határfeszültségek és rugalmassági modulusok meg
határozására.
9. ábra: K
 ísérleti elrendezés elvi vázlata

Az adatok értékelése során igen érdekes összefüggést le
hetett megfigyelni, mely a vizsgált minták vastagságával füg
gött össze. Az eredmények azt mutatták, hogy a vastagabb
(egyéb geomteriai méret változatlan) mitadarabokon mért
határfeszültség és rugalmas összenyomódási modulus ép
pen a vastagság arányával növekedett.
Ez a megfigyelés a hőmérsékletfüggő anyagparaméterek
megalkotása során igen hasznosnak bizonyult, amit a nume
rikus szimulációk fejlesztése során kamatoztatni tudtam.

KÍSÉRLETEK
A fizikai kísérletek és kiértékelésük [9] a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Laborató
riumában készült. A teszteléshez négy szendvicspaneltí
pust alkalmaztak. A kísérletek során két falpaneltípust –
100 mm és 230 mm vastagságú ásványgyapot maggal – és
két tetőpaneltípust – 100 mm és 160 mm vastagságú fejlett
PIR (Quad Core) maggal – alkalmaztak. A panelek kétolda
li acél fegyverzettel rendelkeztek. A vizsgált mintadarabok
500 x 1000 mm-es egységek voltak, melyekhez a HEA120 és
160 szelvényeket önfúró csavarokkal rögzítették.
A kísérleti elrendezés elvi vázlatát a 9. ábra, illetve a
megvalósított elrendezést a 10. ábra mutatja. A kísérlet
során a szendvicspanel végkeresztmetszeteit melegen hen
gerelt U szelvények közé szorították, melyek vertikális
irányú megtámasztást biztosítottak a szendvicspanelnek.
A vízszintes irányú elmozdulásokat csak a súrlódás gátolta.
Az acélszelvények kifordulását a szelvény elfordításával szi
mulálták.
A csavarokat az elfordítás hatására kialakuló nyomott
övoldalon helyezték el. Ennek az oka, hogy ezzel az elren
dezéssel a gerenda szempontjából kisebb stabilizáló hatás
érhető el (3. ábra), illetve a több részből álló falpanelek
esetén a nyomott oldal érvényesül erőteljesebben.
A két paneltípus közötti elrendezési különbség, hogy a
falpanelek kettő, míg a tetőpanelek egy elemből álltak.
A falpanelek gyakorlati felhasználásuk során is folytonos
hosszanti illesztésekkel rendelkezhetnek, általában a tartó
oszlopoknál, és mindkét paneldarabot összekapcsolják az
oszloppal. Ezeknek a különbségeknek köszönhetően a fal
panelek rögzítéséhez kettő, a tetőpanelek rögzítéséhez egy
csavar alkalmazása elégséges volt a vizsgálatok elvégzéséhez
(11. ábra).

10. ábra: M
 egvalósult kísérleti elrendezés

A szendvicspanel és az acéltartó hevítéséhez kerámia fűtő
lapokat használtak (12. ábra). A kísérleti hőmérsékletnek a
szendvicspanel alsó fegyverzetén mért hőmérsékletet tekin
tették. Ezeket az előírt hőmérsékleteket elhanyagolható el
térések mellett sikerült előállítani a kísérletekben. A vizs
11. ábra: Falpanel (bal) és tetőpanel (jobb) kapcsolati kialakítása
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12. ábra: Kísérleti elrendezés kerámia fűtőpanelekkel

gálati hőmérsékletek 20, 200, 250, 300, 450, 600 °C voltak.
Az acélgerendát úgy tekintették, mint tűzvédő bevonattal
védett elemet. Ezt úgy lehetett figyelembe venni, hogy az
előzménykutatásokból rendelkezésre álló tűzvédő bevonat
tal ellátott acél gerendák hőmérsékleti adatainak megfele
lően beállított fűtőpanelekkel, különböző hőmérsékletre
fűthették a szendvicspanel alsó felületét és az acél gerendát.

HŐMÉRSÉKLETFÜGGŐ ANYAGJELLEMZŐK
Az acél alkotókra vonatkozó hőmérsékletfüggő paraméte
rek [10] alapján a gyakorlat számára ismertek és kézzel
foghatók. A numerikus szimulációk során az acél hőmér
sékletfüggő anyagjellemzőit [10, pp. 22, 3.1 táblázat] sze
rint vettem figyelembe (2. táblázat).
13. ábra: Hőmérsékletmérő szenzorok elhelyezési vázlata

2. táblázat: S
 zerkezeti acélok hőmérsékletfüggő redukciós
tényezői
Reduction
Reduction
Reduction
factor
factor
factor
Steel
(relative to fy) (relative to fy) (relative to Ea)
Temperature
for effective for proportional for the slope
[C°]
limit
of the linear
yield strength
elastic range
(kp,θ)
(kE,θ)
(ky,θ)

14. ábra: M
 aximális elfordítás után tapasztalt deformációk
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20

1

1

1

100

1

1

1

200

1

0,807

0,9

300

1

0,613

0,8

400

1

0,42

0,7

500

0,78

0,36

0,6

600

0,47

0,18

0,31

700

0,23

0,075

0,13

800

0,11

0,05

0,09

900

0,06

0,0375

0,0675

1000

0,04

0,025

0,045

1100

0,02

0,0125

0,0225

1200

0

0

0
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A PIR-hab hőmérsékletfüggő tulajdonságainak meghatá
rozásához a kiindulási (20 °C) modellkísérlet során mért
eredményeket használtam fel, majd kiterjedt anyagi érzé
keny
ségvizsgálattal a numerikus szimuláció eredményeit
a magas hőmérsékletű valós kísérletek során mért ered
ményekre illesztettem. Ezzel az eljárással a magasabb hő
mérséklethez rendelhető anyagi redukciós tényezőket ha
tároztam meg (15. ábra). Az anyagi redukciók tágabb le
írásához a hőre lágyuló (tömör) műanyagok rugalmassági
modulusának változását leíró ismert képletét alakítottam át
a jelenlegi speciális helyzethez.

QUAD-CORE
rugalmassági modulus "θ" csökkentő tényezője hőmérséklet
függvényében

500
450
400
350

T [°C]

300

dc=100mm

250

dc=160mm
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100

PIR-hab hőmérsékletfüggő rugalmassági modulusa:
– 100 mm vastagságú PIR-hab tetőpanel:
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ÁSVÁNYGYAPOT
mechnaikai tulajdonságainak változása a hőmérséklet változás hatására
(d
c=100mm)
15. ábra: PIR-hab rugalmassági modulusának hőmérsékletfüggő

redukciós értékei
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mechanikai tulajdonságainak változása a hőmérséklet változás hatására
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16. ábra: 100 mm vastag
ásványgyapot hőmérsékletfüggő

anyagredukciós tényezői
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– 230 mm vastagságú ásványgyapot falpanel:
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a mért hőmérséklet,
Tm
a mag rugalmassági modulusa 20 °C-on,
E0	
a mag Young-modulusának szekáns értéke a vizs
E1T	
gált hőmérsékleten,
a mag arányossági határ utáni felkeményedésének
E2T	
modulusa.
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Az ásványgyapot hőmérsékletfüggő tulajdonságainak 0,100
meg
határozása a PIR-hab vizsgálata során nyert tapasztalatok
fel
0,000
0
használásával történt. Természetesen jelentős különbségek
voltak tapasztalhatók. Az ásványgyapot esetén önmagában
a rugalmassági modulus változtatásával a hőmérsékletfüggő
anyagi degradáció nem írható le megfelelően. A rugalmas
sági modulust, a határszilárdságot és a határszilárdság utáni
felkeményedést mind külön változóként kellett kezelni.
Az érzékenységvizsgálatok elvégzése után a 100 mm és a
230 mm vastag ásványgyapottal ellátott panelekre is előállí
tottam a kísérletek numerikus reprodukálásához szükséges anyagredukciós tényezőket (16–17. ábra). A panelekhez
1
rendelt hőmérsékletfüggő anyagjellemzőket exponenciális
0,9
függvényekkel közelítettem:
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ahol:
T = Tm
Tm a mért hőmérséklet °C-ban,
E0 a mag rugalmassági modulusa 20 °C-on.
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– 160 mm vastagságú PIR-hab tetőpanel:
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17. ábra: 2
 30 mm vastag ásványgyapot hőmérsékletfüggő
anyagredukciós tényezői
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NUMERIKUS SZIMUILÁCIÓ
A fal- és tetőpaneltípussokkal történő numerikus model
lek fejlesztéséhez a WP2 kísérletsorozatban alkalmazott
paneltípusokat és acél gerendaelemeket alkalmaztam.
A modell fejlesztéséhez ANSYS 19 R1 Mechanical APDL
programot használtam, melynek felhasználásával a fizikai
kísérletek eredményeit verifikáltam. A numerikus kísérletek
kísérleti mátrixát a 3. táblázatban foglaltam össze.
A numerikus modellek hasonló elvek alapján épültek fel,
a geometriai sajátosságok figyelembevételével. A tetőpane
lek a modellekben egycsavaros kapcsolattal csatlakoztak a
gerenda felett folytatólagos tetőpanelhez. A falpaneleket al
kalmazó modellek panelelemenként egy-egy csavarral csat
lakoztak a gerendagerinc felett megszakítással átfutó, két
paneldarabból álló falpanel rendszerhez.
Mindkét modelltípus esetén a terhelés szimulálása 15 ra
dián mértékű kényszerelfordulással történt. A kényszert a
gerenda végkeresztmetszetein létrehozott terhelési tárcsán
működtettem, a kísérleti elrendezéssel összhangban. Ilyen
mértékű elfordítás már elegendő az elfordulási merevség

vizsgálatához, az alakváltozások lezajlanak, és a számított
adatok mennyisége elegendő a kísérleti diagramokkal való
összevetéshez.
A gerenda és a fegyverzet az ANSYS végeselem palettájá
ból választott négy csomópontú, csomópontonként hat
szabadságfokú SHELL181 héjelemből, a szendvicspanel ki
töltő magja nyolc, csomópontonként három szabadságfokú
SOLID185 végeselemtípusból állt. A csavart BEAM188 végeselemtípussal modelleztem.
A szendvicspanel hexaéder felosztású SOLID185 véges
elemekből álló magját, a várható nagy alakváltozások kör
nyezetében sűrített hálózással láttam el. Szem előtt tartva a
hőterhelés modellezését, a szendvicspanel magot több ré
tegben hoztam létre. A rétegeken külön-külön definiálható
anyagmodell és a rétegvastagságok paraméteres változtatá
sa tette lehetővé a hőmérséklet-eloszlás figyelembevételét
és a panelen belüli réteghőmérsékletekhez rendelt anyagi
redukciók alkalmazását.
1

ELEMENTS
MAT

NUM
OCT 21 2020
18:53:52

3. táblázat: Kísérleti mátrix
Kísérleti
hőmérséklet
[°C]
20
200
250
300
20
200
250
300
20
200
250
300
20
200
250
300

QUAD-CORE (PIR) tetőpanel
Panel
jellemző vastagság

Acélszelvény
(HEA)

100 mm

120

160 mm

120

Y
Z

18. ábra: Tetőpanel végeselem modellje
1

ELEMENTS
MAT

100 mm

160

160 mm

160

NUM
OCT 21 2020
19:29:45

Y
Z

Kísérleti
hőmérséklet
[°C]
20
300
450
600
20
300
450
600
20
300
450
600
20
300
450
600
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X

X

Ásványgyapot falpanel
Panel
jellemző vastagság

Acél szelvény
(HEA)

100 mm

120

19. ábra: F
 alpanel végeselem modellje

230 mm

120

A terhelési tárcsa anyaga lineárisan rugalmas, rugalmassá
gi modulusa egy fiktív magas érték, így a tárcsa alakváltozá
sa nem befolyásolja a számított eredményeket.

EREDMÉNYEK
100 mm

160

230 mm

160

A numerikus szimulációból nyert eredményeket táblázatos
és diagram formában foglaltam össze. A paraméteres érzé
kenységvizsgálat eredményeiből látszik (24–25. ábra),
hogy a kapcsolatból származó elfordulási merevség nagysá
ga alig függ a fegyverzett merevségétől és szilárdságától.
A főtartó merevségében bekövetkező változás már figyelmet
érdemel, de a meghatározó paraméter a szendvicspanel ki
töltő magjának szilárdsága és rugalmassági modulusa. CIB
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SMX =33.3106

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =102
TIME=1
USUM
(AVG)
RSYS=0
DMX =25.3261
SMX =25.3261

OCT 21 2020
18:42:29

Y

OCT 21 2020
19:25:48

X

Z

Y
X

Z

MX
MX

0

3.70118

7.40236

11.1035

14.8047

18.5059

22.2071

25.9083

29.6094

0

33.3106

2.81401

5.62801

8.44202

11.256

MN

14.07

16.884

19.6981

20. ábra: Tetőpanel alakváltozásai a szimuláció során

22. ábra: F
 alpanel alakváltozásai a szimuláció során
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21. ábra: Tetőpanel és a gerenda felső övének kontaktfelülete

23. ábra: Falpanel és a gerenda felső övének kontaktfelülete

ajánlás szerinti elfordulási rugómerevség számítás (lásd
[2] szerint bemutatott mintapélda) a fegyverzet paraméte
reitől független, melyet a vizsgálataim eredményei is alá
támasztanak. A paraméteres vizsgálatok segítségével alkot
tam meg a vizsgált paneltípusokat alkotó PIR-hab és az ás
ványgyapot hőmérsékletfüggő anyagjellemzőit leíró empiri
kus képleteket.
A kísérletek során mért nyomaték–elfordulás diagramokat
a numerikus számítások eredményeivel verifikáltam. A mo
dellezési eredményeimet a mért és számított adatok közötti
abszolút és relatív hiba kimutatásának mértékével igazoltam.
Annak érdekében, hogy a panelen belüli hőmérséklet-el
oszlás szemléletessé, a numerikus szimulációk során pedig
az anyagi redukciók szükséges mértékének meghatározá
sa könnyebbé váljon, a hőmérsékleti szenzorok adataiból
hőmérséklet-eloszlás diagramokat készítettem, melyeket a
végeredményeim dokumentálásához csatoltam.

merevségének meghatározása volt. Kidolgozott modellezé
si eljárásommal a fizikai kísérletek kétharmad részét nagy
pontossággal sikerült szimulálnom. A véges időintervallum
a felmerülő eltérések kivizsgálására már nem adott lehe
tőséget, így további kutatási anyagoknak is teret engedve
a megalkotott numerikus modellek további vizsgálatát ja
vaslom. Vizsgálandó továbbá a szendvicspaneleket alkotó
kitöltések (PUR-habok és ásványi szálas kitöltések) mecha
nikai tulajdonságai és anyagjellemzői, az anyagjellemzők
hőmérséklettől függő változásainak leírása.
Mint a mintaszámításban bemutattam, megfelelő szilárd
sági és merevségi értékekkel rendelkező szendvicspanelek
a főtartót oly mértékben képesek merevíteni, hogy stabili
tásvesztéssel szemben az Eurocode előírásai szerint meg
támasztottnak minősülhetnek, így a gazdaságos szerke
zetek kialakítása érdekében javasolt a panelek merevítő
hatásának figyelembevétele. A panelek tűzhatással szembe
ni ellenállása az anyagtechnológia fejlődésével egyre ked
vezőbb, hosszabb ideig stabilizálják a kilágyuló acélszer
kezetet, mely bekövetkező tűzeset során értékes perceket
jelenthet.
A szendvicspanelek kapcsolatának merevítő hatását vizs
gáló kutatási projektek az elkövetkezőkben is folytatódnak,
a valós szituációkat egyre inkább szimuláló kísérletekkel.

ÖSSZEFOGLALÓ
Diplomamunkám során a STABFI WP2 nemzetközi kuta
tási projekt keretein belül, emelt hőmérsékleten végzett
fizikai kísérleteket verifikáltam, melyeknek célja a szend
vicspanelek csavarozott kapcsolatainak elfordulási rugó
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GERENDA

Quad-Core tetőpanel paraméteres vizsgálata
REFERENCIA
BEAM_Es
BEAM_fy

FEGYVERZET

PIR

REFERENCIA

*
**

BEAM_Es
210

CORE_Es
30

BEAM_fy
355
52,5
105,0
210,0
210,0

CORE_fy
0,1

355,0
355,0
177,5
532,5

5,0
0,10
15,0
0,10
45,0
0,10
30,0
0,05
CORE_fy
30,0
0,15
30,0
0,20
FEGYVERZET_Es FEGYVERZET_fy
REFERENCIA
210
350
52,5
350,0
A.FEGYV_Es
105,0
350,0
210,0
175,0
A.FEGYV_fy
210,0
525,0
52,5
350,0
F.FEGYV_Es
105,0
350,0
210,0
175,0
F.FEGYV_fy
210,0
525,0
paranéter változásának %-os nagysága a referencia értékhez képest
számított nyomaték relatív eltérése a referencia értéktől
CORE_Es

m [kNm]
0,2905
0,2612
0,2784
0,2867
0,2927
m [kNm]
0,2905
0,1588
0,2351
0,3324
0,2219
0,3494
0,3989
m [kNm]
0,2905
0,2827
0,2742
0,2817
0,2933
0,2538
0,2703
0,2725
0,2913

α.0 [%] *
75%
50%
50%
-50%
α.0 [%] *
83%
50%
-50%
50%
-50%
-100%
α.0 [%] *
75%
50%
50%
-50%
75%
50%
50%
-50%

α.m [%] **

MEGJEGYZÉS

10%
KISSÉ ÉRZÉKENY
4%
1%
NEM ÉRZÉKENY
-1%
α.m [%] **
45%
19%
-14%
24%
-20%
-37%
α.m [%] **

MEGJEGYZÉS
ÉRZÉKENY

ÉRZÉKENY
MEGJEGYZÉS

3%
NEM ÉRZÉKENY
6%
3%
NEM ÉRZÉKENY
-1%
13%
KISSÉ ÉRZÉKENY
7%
6%
NEM ÉRZÉKENY
0%

24. ábra

FEGYVERZET

ÁSVÁNYGYAPOT

GERENDA

Ásványgyapot falpanel paraméteres vizsgálata

*
**

BEAM_fy
m [kNm]
355
0,0918
52,5
355,0
0,0778
BEAM_Es
105,0
355,0
0,0872
210,0
177,5
0,0819
BEAM_fy
210,0
532,5
0,0997
CORE_Es
CORE_fy
m [kNm]
REFERENCIA
19
0,04
0,0918
2,0
0,04
0,0632
5,0
0,04
0,0733
CORE_Es
10,0
0,04
0,0815
15,0
0,04
0,0875
30,0
0,04
0,1014
19,0
0,015
0,0629
19,0
0,020
0,0694
CORE_fy
19,0
0,060
0,1111
19,0
0,080
0,1286
FEGYVERZET_Es FEGYVERZET_fy
m [kNm]
REFERENCIA
210
350
0,0918
52,5
350,0
0,0899
A.FEGYV_Es
105,0
350,0
0,0908
210,0
175,0
0,0917
A.FEGYV_fy
210,0
525,0
0,0918
52,5
350,0
0,0851
F.FEGYV_Es
105,0
350,0
0,0884
210,0
175,0
0,0879
F.FEGYV_fy
210,0
525,0
0,0932
paranéter változásának %-os nagysága a referencia értékhez képest
számított nyomaték relatív eltérése a referencia értéktől
REFERENCIA

BEAM_Es
210

α.0 [%] *
75%
50%
50%
-50%
α.0 [%] *
89%
74%
47%
21%
-58%
63%
50%
-50%
-100%
α.0 [%] *

25. ábra

70

Acélszerkezetek 2020/4. szám

75%
50%
50%
-50%
75%
50%
50%
-50%

α.m [%] **

MEGJEGYZÉS

15%
KISSÉ ÉRZÉKENY
5%
11%
KISSÉ ÉRZÉKENY
-9%
α.m [%] **

MEGJEGYZÉS

31%
20%
11% KISSÉ ÉRZÉKENY
5%
-10%
31%
24%
ÉRZÉKENY
-21%
-40%
α.m [%] **
2%
1%
0%
0%
7%
4%
4%
-2%

MEGJEGYZÉS
NEM ÉRZÉKENY
NEM ÉRZÉKENY
NEM ÉRZÉKENY
NEM ÉRZÉKENY
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26. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a 100 mm vastagságú Quad-Core tetőpanelben 300 °C kísérleti hőmérsékleten
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27. ábra: 1
 00 mm vastagságú tetőpanel kapcsolatának mért és számított nyomaték–elfordulás diagramja
és az eredmények hibaszámítása
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28. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a 100 mm vastagságú ásványgyapot falpanelben 600 °C kísérleti hőmérsékleten
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29. ábra: 1
 00 mm vastagságú ásványgyapot falpanel kapcsolatának mért és számított nyomaték–elfordulás diagramja
és az eredmények hibaszámítása

Acélszerkezetek 2020/4. szám

71

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Diplomamunkámban nyújtott segítéségért és a cikk elké
szültéért köszönöm: dr. Joó Attila László (BME), dr. Horváth
László (BME), Kollár Dénes (BME), Lendvai Anita (BME),
Kotormán István (Swedsteel-Metecno), Maczon Csaba (okl.
építőmérnök) és Kőszegi László (okl. gépészmérnök) köz
reműködését és segítségét.
Jelen kutatást az Európai Unió támogatta, a Research
Fund of Coal and Steel (RFCS) program keretén belül
valósult meg. A projekt hivatkozási száma 751583, meg
nevezése “Steel cladding system for stabilization of steel
buildings in fire (STABFI)”. A szerzők köszönetüket nyil
vánítják a támogatás odaítéléséért.

IRODALOMJEGYZÉK
[1] European Commission Research Programme of the
Research Fund for Coal and Steel, Technical Group:
TGS8 Steel products and applications for buildings, construction and industry, Grant Agreement
Number: 751583 – STABFI – RFCS, 2016.
[2] CIB and ECCS, „European Pecommendations on the
Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels,”
CIB Publication 379, 2014.

[3] MSZ EN 1993-1-1 Acélszerkezetek tervezése: Általá
nos és az épületekre vonatkozó szabályok, 2009.
[4] H. György, „Tűzkísérlet III – Hogyan égnek a hőszige
telt falak?,” Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 21.
évfolyam, 4. szám,, p. 29., 2014.
[5] H. György, „Hogyan égnek a hőszigetelő anyagok II.,”
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 21. évfolyam,
2. szám, p. 23., 2 2014.
[6] J. Davies, „Lightweight sandwich construction,”
Osney Mead, Oxford OX2 0EL: Blackwell, Sienc Lta,
2001, p. 370.
[7] G. Hintendorf, Műanyag Tartószerkezetek, Budapest:
Műszaki könyvkiadó, 1977.
[8] Hamk University of Applied Sciences, „SPA100 and
SPA230Core Material Properties Terts,” HAMK Sheet
Metal Centre, Hämeenlinna, 2019.
[9] „Horváth, L., Joó, A., Lendvai, A.,: Test report on
torsional restraint, Deliverable 2.3, 751583- STABFIRFCS-2016, Budapest University of Technology and
Economics, Budapest, 31-03-2019”.
[10] MSZ EN 1993-1-2 Acélszerkezetek tervezése: Általános
szabályok. Tervezés tűzteherre, 2005.

Making our world more productive

Lángtechnológiák
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.

www.lindegas.hu

72

Acélszerkezetek 2020/4. szám

Könyvajánló
Emlékezés Horváth Istvánra,
a Dunaferr egykori elnök-vezérigazgatójára
Ami pedig a címválasztásokat illeti, „Időkerék” címmel je
lent meg 2006ban a Dunaferr Dunai Vasmű elnökvezér
igazgatójának visszaemlékezés kötete. Nyolc évre rá, 2014.
június 1jén Horváth István befejezte földi létét, hogy az
után a 72. születésnapját megelőző napon, 2014. június 16
án családtagjai, barátai, közeli munkatársai utolsó útjára
kísérjék a Szent Gellért Plébániatemplom Urnatemetőjébe.
Az „Időkerék” megszűnt forogni, elcsendesedett, megállt.
Az Idővonal tart az Univerzumba…
A könyv címadó visszaemlékezése dr. Menyhárt Ferenchez, a
Lemezalakító Kft. egykori ügyvezető igazgatójához fűződik:
„István a gimnáziumi tanulmányaiból elmélyült humán
szemléletet hozott magával. Villamosmérnökként ezt a tudást ötvözte az anyag belső lényegét ismerő, természettudományos műveltséggel. Az acélban a sokoldalúan hasznosítható terméket, a jövőt látta. Tisztelte a fémet, és azt a
csodát, ahogy a föld alatti, elrejtett ásványokból egyszer
csak megjelenik a Ferrum, az égi fém, az an-bar, ahogy
a sumér nyelvben nevezik. Valami olyan varázsa van,
hogy aki ember a különböző munkafolyamatokban a vassal kapcsolatba kerül, annak minden feldolgozási fázisa
tetszik.”

Az acél szépsége
A hazai ipar története új kiadvánnyal gazdagodott „Az acél
szépsége” címmel, amelyben a Dunaferr egykori elnök
vezérigazgatójára, Horváth Istvánra emlékeznek a szakma
jeles képviselői, jó néhány vezetőtársa és mindazok, akik
nek pályáját nagyban meghatározták a rendszerváltást kö
vető évtized társadalmi, gazdasági és politikai változásai.
Az előszót jegyző dr. Chikán Attila 1991 és 1998 között
volt a Dunaferr Felügyelő Bizottságának elnöke: „Ezek az
évek hazánk történelmi átalakulásának botladozó lépésekkel megjárt, de optimista időszakát jelentették. Az új
feltételek még a gazdag tapasztalatokkal rendelkezők számára is sok újdonságot hoztak, együtt tanultuk a piacgazdaság gyakorlatát. A Dunaferr sikertörténet volt: az
acélipar iránt érzett, sok év alatt sem csökkenő mély tisztelettel léptem át a kapuját az ország akkor legnagyobb
termelő vállalatának, amely szimbóluma is lehetett az átalakulásnak szocialista nagyvállalatból sikeres piacgazdasági szereplővé. Sok órát töltöttem Pistával és munkatársaival, de vele kettesben is, gondolkodva a turbulens
körülmények közötti helytállás lehetőségein. Az évek során
kapcsolatunk a tárgyszerű szakmai tartalom megtartása
mellett személyessé, barátivá vált. A Dunaferrnek és Dunaújvárosnak szerencséje volt, hogy ezekben az években
Horváth István volt az elnök-vezérigazgató” – gondolatok
kal ajánlja az olvasók figyelmébe dr. Chikán Attila „Az acél
szépsége” című kötetet.

A kötet gazdag képanyaga a Dunaújvárosi Vas és Acélszob
rász Alkotótelepek alkotásairól, illetve azok részleteiről ké
szült, ezzel is hangsúlyozva a Dunaferr értékteremtő, mű
vészetpártoló tevékenységét. „Hálával gondolok arra az
időszakra, amikor még volt „MŰTERMEM”, ugyanis így
hívtuk Móder Rezső barátommal a GYÁRAT. Miként elődeiét, így Horváth István támogatását is mindvégig élveztük.” – vall a korszakról a kötetben szintén megszólaló
Friedrich Ferenc szobrászművész, aki Birkás Istvánnal,
Reszler Ernesztinnel és Erdész Lászlóval közösen elindítot
ta az Amatőr Képzőművészeti Műhelyt, a Dunaújvárosi Vas
és Acélszobrász Alkotótelepek elődjét.
A visszaemlékezők sorában találjuk dr. professzor emeritus
Farkas Ottót, dr. Tardy Pált, dr. Domanovszky Sándort, ösz
szesen harmincöten szólalnak meg.

A kiadvány a Rolling Nyomda gondozásában jelent meg –
felelős szerk.: Szente Tünde, olvasószerk.: Munkácsi Imre,
lektor: Menyhártné dr. Zsiros Mária, borítóterv, tipográfia,
képszerkesztés és fotók: Várnai Gyula –, a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamarában szerezhető be.
Az ünnepélyes könyvbemutató 2020. szeptember 18án
Dunaújvárosban, az Intercisa Múzeumban volt.
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Király Krisztián MSc építőmérnök hallgató
BME

ÖSZVÉRSZERKEZETŰ IRODAÉPÜLET TERVEZÉSE
A BSc diplomamunkám témája az Agora Budapest vá
rosközpont A2 toronyépületének tartószerkezeti ter
vezése volt. A 17 emelet magas toronyházat eredeti
leg monolit vasbeton szerkezetből tervezték, amelyet
öszvér keretszerkezetté terveztem át. Elkészítettem
az épület globális végeselemes modelljét, és különbö
ző elrendezésű merevítőrendszerekkel vizsgáltam a
szerkezet térbeli viselkedését. A tervezési feladat
során két eltérő kialakítású öszvér födémrendszert
vizsgáltam vázlattervi szinten, majd az értékelés során kedvezőbbnek talált változatot terveztem meg
részletesen. A tartószerkezet alsó részeire öszvér-, a
felső szinteken acélszerkezetű oszlopot terveztem a
csomóponti részleteivel együtt.

AZ AGORA BUDAPEST A2 TORONYÉPÜLET
Az Agora Budapest fővárosunk új városközpontja a Váci úti
irodafolyosó szívében. A multifunkcionális városközpont
prémium kategóriás, modern irodákkal és a napi igénye
ket kiszolgáló szolgáltatásokkal tervezték meg. Látványterve
az 1. ábrán látható. A projekt tervezetten 2023-ra készül el
(https://www.agorabudapest.com).
Tervezési feladatomban az Agora városközpont A2 épüle
tével foglalkozom, amely nagy belterületű irodaházaknak
és tetőteraszoknak ad teret.

A toronyépület alaprajzát tekintve szabálytalan sokszög
alakú, több beugró résszel. Alaprajzi befoglaló mérete
40 x 47,7 méter. A torony közepén található vasbeton me
revítőmagot liftek, lépcsőházak és egyéb gépészeti aknák
csoportja alkotja. A toronyépület 17 emelet magas, a tető
szint magassága 62,85 méter. A pillérek közötti fesztávok
6–7 méter körül mozognak. Ezen vázas szerkezetű épület
térbeli merevségét a vasbeton merevítőmag biztosítja.
Az építész tervek megszabták az álmennyezet és az ál
padló szintjét, amiben a szerkezetnek el kellett férnie a
gépészettel együtt. A szerkezet áttervezése során figyelem
be vettem ezeket a korlátokat, törekedtem a lehető leg
kisebb szerkezeti magasságra.

A SZERKEZET TÉRBELI VISELKEDÉSE
Szakdolgozatom egyik célja az irodaépület tartószerkezeté
nek térbeli viselkedésének az elemzése. Ehhez több tér
beli modellt készítettem AxisVM végeselemes szoftverrel,
melyeken keresztül különböző kialakításokkal vizsgáltam a
szerkezetet. Első lépésben két egyszerűsített modellt ele
meztem, amelyek csak a merevítőrendszerben tértek el
egymástól.
Az első változat az eredeti tervek szerinti vasbeton mere
vítőmaggal készült. A második kialakításban alternatív acél
merevítőrendszert vizsgáltam, ahol az eredeti tervek sze
rinti liftaknák továbbra is vasbeton merevítőmagként funk
cionálnak, ugyanakkor az eredeti mag peremén oszlopo

1. ábra:
Az Agora Budapest
látványterve
és az A2 Toronyépület1
1

Kép forrása: https://www.agorabudapest.com
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kat helyeztem el, amelyek közé mindkét irányba acélmere
vítés került. Az acél merevítőrendszer az alapozástól a
tetőig állandó keresztmetszettel rendelkezik. A merevítés
csőszelvényből készül, a mindkét végén csuklós rácsrúd
húzást és nyomást is képes felvenni. Statikailag kedvezőbb
lenne a kialakítás, ha a merevítések az épület peremén he
lyezkednének el, erre azonban építészeti okokból nincs le
hetőség. A két változatot a 2. ábrán mutatom be.
A két szerkezeti kialakítást az elmozdulások alapján ha
sonlítottam össze. Vízszintes terhelésre a két típus hason
lóan viselkedik, mindkét esetben érzékeny a szerkezet az

elcsavarodásra. Szemléletből és az elmozdulások összeha
sonlításából is az következett, hogy a tisztán vasbeton mere
vítőmag jóval merevebb. Megfelelő szelvényválasztással és
kialakítással az alternatív mag esetében is elérhető a kívánt
merevség, így ezt vizsgáltam tovább.
A részletes modellben az acélmerevítés egyik oldalán
K rácsozást alakítottam ki, a másik oldalon X rácsozást.
Itt az oszlopokat a normálerő függvényében háromszinten
ként változtattam. Az alsó hat szinten öszvér-, a többin acél
szerkezetű oszlopokat terveztem. A részletes modell alap
rajzi és magassági értelemben a 3. ábrán látható.

2. ábra: Az eredeti és az alternatív merevítőmag

3. ábra: A részletes modell felülnézete és oldalnézete
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A tartószerkezet aszimmetrikus alaprajzi kialakítása miatt
vízszintes terhelésre eltolódik és elcsavarodik. Egyirányú
szélteherre a szerkezet elmozdulásai a 4. ábrán látható.

4. ábra: A szerkezet elmozdulásai

AZ ÖSZVÉR KERETSZERKEZET
Napjainkban egyre többször alkalmaznak öszvérszerkeze
teket tartószerkezetek tervezésénél. A legelterjedtebb szer
kezeti rendszer az öszvér keretszerkezet, amelyről akkor
beszélünk, ha vagy az oszlop, vagy a gerenda, vagy mind
kettő öszvér kialakítású. Jelen esetben a gerenda, vagyis a
födém öszvérszerkezetű, az oszlopok részben öszvér-, rész
ben acélszerkezetűek.

A tervezési feladatomban két típusú födémrendszert vizs
gáltam. Az első változat a hagyományos, melegen henge
relt HEB 340 főtartóból és HEA 180 fiókgerendából, fe
lette 70 mm vasbeton lemezből álló födémszerkezet (5.
ábra). A gerendák tetejére alacsony bordás ComFlor 51+
trapézlemez került, amely egyrészt bennmaradó zsaluzat
ként szolgál, másrészt képes együttdolgozni a betonnal.
Ez utóbbi tulajdonság a felület speciális kialakítása miatt
lehetséges. Az acél és beton összekapcsolására fejes csapos
nyírt kapcsolóelemeket alkalmaztam, melyek közé tervez
tem a kétirányú vasalást. A csapok helyszíni csaphegesztés
sel rögzíthetők a trapézlemezen keresztül. Ez a sűrű és
alacsony bordás trapézlemez azért indokolt, mert csak
így lehet kedvezően elhelyezni a nyírt kapcsolóelemeket.
Magasabb bordázatú trapézlemez esetén aránytalanul kel
lett volna növelni a betonlemez vastagságát, hogy olyan
méretű fejes csapot lehessen alkalmazni, amely képes a
teljes nyírt kapcsolat biztosítására. További kritérium, hogy
legfeljebb 20 mm átmérőjű csap hegeszthető át a trapéz
lemezen. Hátránya azonban ennek a trapézlemeznek, hogy
építési állapotban önmagában nem képes áthidalni a 3,70
méteres fesztávolságot, így alá kell támasztani. Fontos
megjegyezni, hogy a statikai váz folytatólagos többtámaszú
tartó, vagyis a csomópontokban negatív nyomaték ébred,
amit fel kell venni. Ezáltal bonyolult és drágább csomópon
tok szükségesek. A rendszer kialakításának köszönhetően
viszont egyszerűen lehet konzolokat kialakítani a vasbeton
lemez túlnyújtásával.
A második változat az integrált öszvérfödém volt, amely
a felső övnél szélesebb alsó övű, 220 mm magas hegesz
tett gerendából és HEB 300-as főtartóból áll (6. ábra).
A hegesztett gerenda szélesített övére támaszkodnak fel a
bennmaradó zsaluzatként szolgáló ComFlor 210 trapéz
lemez bordái, amelyek itt is együttdolgoznak a betonnal.
Ez a kialakítás képes nagy fesztávolságokat áthidalni, a ma
gas bordája miatt viszonylag kevesebb beton szükséges, így
csökken az önsúly. Mivel a borda a hegesztett szelvény alsó
övén helyezkedik el, a nyírt kapcsolóelemek kiosztását nem
érinti. A bordák végeit ennél a változatnál le kell zárni a
födém megfelelő betonozása érdekében. A vasbeton lemez
ben kétirányú vasalás helyezkedik el, de a bordákban lévő
vasalás nem folytonos, a fióktartón nem mennek keresztül.
Az acélgerenda felső részére
5. ábraa hagyományos kialakításhoz
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8.

hasonlóan fejes csapos nyírt kapcsolóelemek kerülnek,
melyek biztosítják az együttdolgozást a vasbeton lemez
zel. A statikai váz eltér a korábbitól, az öszvérgerendákat
kéttámaszú tartóként modelleztem. Ennek oka, hogy a tá
masznál keletkező negatív nyomaték az alacsony acélszel
vényben keltene nyomást, amely a födémszerkezet szem
pontjából kedvezőtlen kialakítást követelne meg. Az így
kialakítandó csuklós csomópontok egyszerűbbek és olcsób
bak is, mint a hagyományos rendszernél. A vasbeton bordá
kat szintén kéttámaszú tartóként alakítottam ki, mivel az
egyes bordák csak a gerendák között helyezkednek el, fel
támaszkodva az alsó övekre.
Az első változathoz képest a szerkezeti magasságok csök
kentek, aminek köszönhetően az önsúly is csökken, ráadá
sul több hely marad a gépészetnek. Emellett természetesen
a födém merevsége csökken, a lehajlás nagyobb, mint a
korábbi változatnál. Fontos megjegyezni, hogy a konzolok
kialakítása bonyolultabb, mint az első változatnál, hiszen
itt nem lehet túlnyújtani a trapézlemezeket, mindenkép
pen a gerendák közé kell a bordákat kéttámaszú tartóként
elhelyezni.
Az összehasonlító elemzés után arra a döntésre jutottam,
hogy az integrált öszvérfödém a kisebb szerkezeti magasság,
a kedvezőbb statikai váz, az egyszerűbb csomópontok és a
fejes csapok hatékonyabb kiosztása miatt előnyösebb. Ezért
ezt az innovatív szerkezetet terveztem meg részletesen.
Az integrált öszvérfödém az alsó szinteken öszvér-, a fel
ső szinteken acélszerkezetű oszlopokhoz csatlakozik. A fel
ső szinteken nincs lehetőség gazdaságos öszvéroszlop ki
alakítására, mivel a minimális méretekkel is csak 40%-os
kihasználtság érhető el. Az alsó szinten acélszerkezet ese
tén két HEB 360-as szelvény összeillesztésével kapott máltai
kereszt szelvényű oszlop képes viselni a terheket. Ugyan
erre elegendő egy körbebetonozott HEB450 öszvéroszlop.
A tervezés során elsősorban az Eurocode 4, MSZ EN 19941-1 (2010) szabvány öszvérszerkezetekre vonatkozó feje
zeteit alkalmaztam. A vasbeton részleteknél az Eurocode 2,
MSZ EN 1992-1-1 (2010), az acél kapcsolatoknál pedig az
Eurocode 3, MSZ EN 1993-1-8 (2012) szabványokat vettem
figyelembe.
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A feladatom számomra egyik legbonyolultabb része az
egyes csomópontok és részletkialakítások megtervezése
volt. Az előtanulmányom során ugyan találtam javaslato
kat öszvérszerkezetű csomópontok kialakítására, de külön
méretezési eljárás nem állt a rendelkezésemre.
Az oszlop–gerenda és gerenda–gerenda kapcsolatok min
den esetben csuklósak. Ha nyomatékbíró kapcsolatok lettek
volna, helyesen feltételezhetném, hogy a negatív nyoma
tékból keletkező húzást a betonacél veszi fel, míg a nyo
mást az acélon kialakított kapcsolat. Ennél bonyolultabb a
csuklós kialakítás, hiszen a betonban folytonos a vasalás.
Jó ötlet lehet a betonacél megszakítása, mivel így a beton
bereped, nem vesz fel terhet és csak nyíróerő adódik át az
acél kapcsolaton. Ez azonban nem oldható meg, ugyanis a
betonacélnak nemcsak hosszirányban, de keresztirányban
is kulcsfontosságú szerepe van. Ugyanaz a hosszvasalás
felelős a merőleges irányú gerenda együttdolgozása miatt
fellépő keresztirányú erőinek felvételére is, így tehát nem
lehet megszakítani a vasalást. Ez a nehézség oszlopok kap
csolatánál nem jelentkezik, hiszen itt megszakad a vasalás.
Ezek alapján a csuklós kapcsolatot úgy terveztem meg,
hogy a negatív nyomaték hatására a betonacél megfolyik, az
acél alsó részén hagyott kellő hézag engedi az elfordulást.
Így tehát csak nyírásra kell méretezni a csomópontot.
Az oszlopok esetén pengelemez van felhegesztve egy tü
körlemezhez, ami az öszvéroszlop acélgerincéből és övéből
áll ki. A tükörlemez alsó és felső övekkel rendelkezik, hogy
a nagy külpontosságból adódó többletnyomatékot felvegye.
A tükörlemezhez egy szögacél kerül hegesztett kapcsolattal,
amelynek célja a gerenda építési állapotban való rögzítése.
Ezt oválfurattal kell kialakítani, hogy a kapcsolat ne legyen
képes a normálerő átadására. Az oszlop–gerenda kapcsola
tokat a 7. ábra mutatja.
A gerenda–gerenda csomópontokban két gerendát szög
acélos csavaros kapcsolattal kötöttem össze. A gerendák fel
ső övei egy síkban vannak, így a fióktartó felső övét le kell
vágni, hogy elférjen a főtartó övétől, a fióktartó gerincét
pedig be kell tolni a főtartó gerincéig. A csomópontok a
8. ábrán láthatók.
Az oszlopok illesztését homloklemezes kapcsolattal ol
dottam meg, amely képes a nyomaték felvételére. A mére
tezés során a biztonság javára
való közelítésként csak az
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ÖSSZEFOGLALÁS
Diplomamunkámban az Agora Budapest A2 toronyépület
eredeti tervek szerinti vasbeton szerkezetét terveztem át
öszvér keretszerkezetté. A szerkezet globális viselkedését
teljesen vasbeton merevítőmaggal és kiegészített alterna

tív acél merevítőrendszerrel is megvizsgáltam. Bár az utób
binál nagyobb elmozdulások léptek fel, megfelelő acél
szelvénnyel és szerkezeti kialakítással biztosítani tudtam a
szükséges merevséget. Vázlattervi szinten két típusú öszvér
födémrendszert vizsgáltam: a hagyományos és az integrált
födémet. A kisebb szerkezeti magasság, a kedvezőbb sta
tikai váz, az egyszerűbb csomóponti kialakítás és a nyírt
kapcsolóelemek hatékonyabb kialakítása indokolta, hogy az
integrált öszvérfödémet tervezzem meg részletesen. Ezek
alapján a végleges szerkezet melegen hengerelt főtartóból,
szélesített alsó övű hegesztett fióktartóból, együttdolgo
zásra képes trapézlemezből, fejes csapos nyírt kapcsoló
elemből és kétirányú vasalásból álló födémrendszer.
Az épület alsó szintjeire öszvér, a felsőkre pedig acélosz
lopokat terveztem. Az integrált födémet, az oszlopokat és
a merevítőrendszer csomópontjai szintén megterveztem,
ezen kívül a peremek részletkialakításait is elkészítettem.
Elmondhatom, hogy sokat tanultam a dolgozat elkészítése
során, és bízom abban, hogy diplomamunkámmal, vala
mint ezzel a cikkel is segítem az öszvérszerkezetek elter
jedését Magyarországon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm dr. Dunai László tanár úrnak (BME Hidak és Szer
kezetek Tanszék), Kocsis András Balázsnak és Lewandowski
Dávidnak (Bim Design Kft.), hogy szakmai tudásukkal, ész
revételeikkel és tanácsaikkal segítették a diplomamunkám
sikeres megírását. Ezenkívül köszönet illeti a tervezőket,
hogy a szükséges terveket a rendelkezésemre bocsátották.
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acélszelvények között létrejött kapcsolatot vizsgáltam, el
hanyagoltam azt a további merevséget, amelyet az öszvér
oszlop ad (vasalás, beton). A szelvényváltásoknál az öszvér
oszlopok hosszvasait össze kellett húzni, hogy a felső szel
vényben a megfelelő helyre kerüljenek (9. ábra). Az oszlop
csuklósan csatlakozik az alapozáshoz, amelyet talplemezes
kialakítással alakítottam ki.
Mivel a födém gerendái nem az épület szélén helyezked
nek el, a peremkialakításról gondoskodni kellett. Monolit
vasbeton födém esetén ez nem jelent gondot, hiszen köny
nyedén kizsaluzhatók a peremek is. Ennél a kialakításnál
azonban konzolok kialakítása szükséges. Az egyik irányban
a fióktartó nyomatékbíró kapcsolattal túlnyúlik a peremig,
így az alsó övekre felfektethetők a trapézlemez bordák.
Az erre merőleges irányban a fióktartóra egy acéltálcát kell
hegeszteni, amelyre elkészülhet a vasbeton födém. A pe
remkialakításokat a 10. ábra mutatja.
Az acél merevítőrendszerek részletkialakításait csomóle
mezek segítségével terveztem, K és X rácsozás esetén is.
A merevítéshez alkalmazott csőszelvényt kötőlemez segítsé
gével, csavaros kapcsolattal kell rögzíteni a csomólemez
hez, amelybe a födém gerendáját is rögzítik. A lemez az
öszvéroszlop acélcsonkjához csatlakozik, hasonlóan, mint
a gerendák kapcsolatánál.

MCE Nyíregyháza
hidak kivitelezője

Elérte az M8 gyorsforgalmi út 574 m hosszú völgyhídja a túlsó hídfőt.
A híd acélszerkezetének kivitelezéséről cikkben számolunk be ebben a lapban.
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RÉSZBEN KÖRBEBETONOZOTT SZELVÉNYBŐL ÁLLÓ
ÖSZVÉROSZLOP MÉRETEZÉSE
DESIGN OF THE COMPOSITE COLUMNS WITH PARTIALLY
CONCRETE ENCASED SECTION
Ez a munka a szerző a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK
című folyóiratban „Körbebetonozott szelvényből álló
öszvéroszlop méretezése” és a „Kibetonozott, kör ke
resztmetszetű cső szelvényből álló öszvéroszlop mére
tezése” címmel megjelent cikkei folytatásának tekint
hető. E munkák közlik az öszvéroszlopok méretezési
lépéseit. Jelen tanulmány egy számpélda keretében
részletesen ismerteti egy részben körbebetonozott
szelvényből álló öszvéroszlop tervezését. Utóbbi el
lenőrzése nyomásra és egyidejű hajlításra kétféle
módon történik: az N–M interakciós görbe („egzakt”
módszer) és az N–M interakciós poligon (közelítő mód
szer) segítségével. E számpélda az egyidejű nyomásra
és hajlításra igénybe vett erőbevezetés számítását is
bemutatja.

This work can be considered as continuation of the
author’s articles published in MAGÉSZ ACÉLSZER
KEZETEK journal under the titles „Design of the com
posite columns with concrete encased section” and
„Design of the composite columns with concrete-filled
circular hollow Section”. These studies describe the
steps of the composite column design. This paper in
the frame of a worked example presents a calculation
in detail of a composite column with partially con
crete encased section. The resistance of the member
to combined compression and bending is calculated
in two ways: using the interaction curve of N–M (the
„exact” approach) and applying the interaction poly
gon of N–M (the approximate approach). This worked
example demonstrates the design of load introduc
tion to combined compression and bending as well.

1. BEVEZETÉS

2. R
 ÉSZBEN KÖRBEBETONOZOTT
SZELVÉNYBŐL ÁLLÓ ÖSZVÉROSZLOP
MÉRETEZÉSE. SZÁMPÉLDA

Napjainkban, hazánkban kevés acél–vasbeton öszvértartót
építenek a magasépítésben. [10] öszvérgerendák, valamint
profillemezes öszvértartók Eurocode-szerinti méretezését
mutatja be magyar nyelven, de nem foglalkozik öszvérosz
lopokkal. Jelen sorok szerzője 2000-ben két szakcikkel [11],
[12] járult hozzá az utóbbi részkérdés népszerűsítéséhez.
E munka publikálása is az utóbbi célt szolgálja. Bár [11]
és [12] az elméleti hátteret részletesen bemutatja, néhány
részfeladatot a közölt számpéldák tárgyalnak.
A 1.1. ábra öszvéroszlopok jellemző keresztmetszeti ki
alakításait mutatja be. A 1.1. a) ábrán körbebetonozott
szerkezeti acél szelvény látható. Az 1.1. b) és c) ábrák rész
ben körbebetonozott keresztmetszetű oszlopszelvényeket
mutatnak be. Derékszögű négyszög és kör keresztmetszetű
öszvéroszlop szelvények láthatóak az 1.1. d) és e) ábrákon,
melyekbe, ha a tűzállóság követelmény, akkor kell csak
vasalást elhelyezni. A kibetonozott zárt szelvényű öszvér
oszlopok belső szerkezeti acél (melegen hengerelt) szelvén
nyel is készülhetnek [lásd az 1.1. f) ábrát], ekkor a vasalás
teljes mértékben mellőzhető. A fenti keresztmetszetek
előnyeit és hátrányait [11] írja le részletesen. Jelen munka
egy, az 1.1. b) ábrán bemutatott keresztmetszetű öszvér
oszlop részletes számítását mutatja be. Utóbbi ellenőrzése
nyomásra és egyidejű hajlításra kétféle módon történik; az
N–M interakciós görbe („egzakt” módszer) és az N–M inter
akciós poligon (közelítő módszer) segítségével. E számpél
da az egyidejű nyomásra és hajlításra igénybe vett erőbeve
zetés számítását is bemutatja.

82

2.1. Kiindulási adatok
2.1.1. F
 eladat megfogalmazása, statikai váz,
hatások
Adott a 2.1. ábrán bemutatott, részben körbebetonozott
szelvényből álló öszvéroszlop.
A szerkezeti acél S355, a beton C 40/50, a betonacél
B500 minőségű. Az acéltartó szelvénye: HE 280B. A 4 da
rab hosszirányú acélbetét átmérője 20 mm. Az L hálózati
hossz: 4,0 m.
Ellenőrizzük az oszlopot kihajlásra, nyomásra és egyide
jű hajlításra két tengely mentén nyírásra, valamint az erő
bevezetést!
HATÁSOK:
Állandó hatások
Axiális erők (lásd a 2.1. ábrát):
Változó hatások
Axiális erők (lásd a 2.1. ábrát):
Az ed külpontosság 0,3 m (2.1. ábra).
A tervezési igénybevételek
Normálerők:
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- Szerkezeti acél: HE mennyiség.
280B
tengelyen
mért
mennyiség.
- Betonacél: 420mm
- e0, z a z, az e0, y imperfekció pedig az y
tengelyen mért mennyiség.

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

2.1. ábra:
Statikai váz, hatások,
öszvéroszlop keresztmetszete
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Az oszlop tetején ható nyomaték:

Az e0,z és az e0,y imperfekciókat a 2.1. ábra szerint kell
értelmezni.

2.1.2. Anyagjellemzők     

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

Nyírt kapcsolóelem: duktilis,
Nelson típusú fejes csap

fu = 450 N/mm2

2.1.3. Geometriai jellemzők, arányok
a) Alkotóelemek keresztmetszeti jellemzői       

tw
tf
r

Öszvéroszlop alkotóelemeinek
inercianyomatékai
Hajlítás az y – y tengely mentén:

Szerkezeti acél:

eti acél:

b

d = 19 mm, hsc = 100 mm

b
tw

h = 280 mm
b = 280 mm
t f = 18,0 mm

h = 280 mm
b = 280 mm
t f = 18,0 mm

tw = 10,5 mm
tw = 10,5 mm
r = 24 mm
r
h
Aa = 131,36 mm2r = 24 mm
h
A = 131,36 mm2
4 a
I y ,a = 19270 cm
Hajlítás az z – z tengely mentén:
y
I4 y ,a = 19270 cm4
I z ,a = 6594,52 cm
I z ,a = 6594,52 cm4
z
W pl , y ,a = 1534,43 cm3
z
W 3pl , y ,a = 1534,43 cm3
W pl , z ,a = 717,57 cm
W pl , z ,a = 717,57 cm3
2.2. ábra. Szerkezeti acél (HE 280B)
2.2. ábra. Szerkezeti acél (HE 280B)
Betonacélok: 2.2. ábra. Szerkezeti acél (HE 280B)
A φ20 mm-es betonacélok keresztmetszeti területe:

Beton:
A beton keresztmetszeti területe (bc = b, hc = h):

Öszvéroszlop alkotóelemeinek képlékeny
keresztmetszeti tényezői      
Hajlítás az y – y tengely mentén:      

(lásd a 2.1. ábrát)
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2.1.4. Számításhoz szükséges mennyiségek    
a) Effektív rugalmassági modulus

   

Az effektív rugalmassági modulus kiszámításához a kúszási
tényező végértékét meg kell határozni.1 A szükséges ada
tok:
– u száradásnak kitett keresztmetszetrész kerülete [2] sze
rint;

Hajlítás a z – z tengely mentén:

– h0 elméleti vastagság:

– t0 = 28 nap;
– beltéri környezeti feltételek, átlagos relatív pártartalom
RH = 50%;
– cement típusa: N.

b) Öszvéroszlop alkotóelemeinek arányai

A fenti adatokból az MSZ EN 1992-1-1 (B.2) szerint a kúszá
si tényező végértéke:

–V
 asalás – betonkeresztmetszet arány [MSZ EN 1994-1-1
6.7.3.1. szakasz (3) bekezdés]:
   

Terhek:
0,3% és 6% közé esik, megfelel!

A beton effektív rugalmassági modulusa:   

–A
 cél teherviselési hányad [lásd az MSZ EN 1994-1-1,
6.7.3.3. (1) bekezdését]:

b) Ö
 szvérkeresztmetszet nyomással szembeni
ellenállása
Öszvérkeresztmetszet Npl,Rd nyomással szembeni képlékeny
ellenállása:
[lásd a 2.1.3 szakasz b) bekezdését].
Az öszvérkeresztmetszet Npl,Rk nyomással szembeni képlé
keny ellenállásának karakterisztikus értéke:

0,2 és 0,9 közé esik, megfelel!

c) Lokális horpadás    
Részlegesen körbebetonozott acélkeresztmetszet (I és H
szelvények) esetén a helyi lemezhorpadás hatásai elhanya
golhatóak, ha az alkotólemezek arányai az MSZ EN 1994-1-1
6.3. táblázatban megadott
értékeket nem haladják meg.

c) A
 z 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:

megfelel!
  

1	[10],

Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban című könyv 2.2. példája részletesen bemutatja a kúszási
tényező végértékének számítását.    
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A kritikus normálerő:

Redukciós tényező:

A viszonyított karcsúság:
megfelel!2     
Hajlítás az z – z tengely mentén     
Az effektív hajlítási merevség tervezési értéke:  

2.3. Ö
 szvéroszlop ellenőrzése nyomásra
és egyidejű hajlításra     
2.3.1. N
 yomott és egyirányban,
az y – y tengely mentén hajlított
öszvéroszlop ellenőrzése
az egyenértékű elemimperfekciók
számításbavételével

A kritikus normálerő:

2.3.1.1. A
 μdy mennyiség meghatározása kölcsönhatási
görbe segítségével
A 2.3. ábra egy részben körbebetonozott szelvény azon
régióit mutatja be, melyekbe a különböző képlékeny sem
leges tengelyek (PNA3) eshetnek. Feltételezzük, hogy e
tengely az alsó övbe metsz (2.4. ábra), ha az NEd-hez tartozó
Mpl, y. N, Rd redukált tervezési nyomaték meghatározását tűz
zük ki célul. A képlékeny semleges tengely helyzete a kö
vetkező feltételből kapható:

A λ̄ y és λ̄ z kisebb, mint 2,0 feltétel teljesül!
–V
 asalás – betonkeresztmetszet aránya [lásd a 2.1.3. szakasz
b) bekezdését]:
ρs =1,96%, mely 0,3% és 6% közé esik, megfelel!    
– Acél teherviselési hányad [lásd a 2.1.3. szakasz b) bekez
dését]:
δ = 0,7,
    0,2 és 0,9 közé esik, feltétel teljesül!   
– Magasság – szélesség arány [MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.1. sza
kasz (4) bekezdés]:

y

tf

h

b

2. 1. régió

A viszonyított karcsúság:

z
feltétel teljesül!

Mpl,y,N,Rd
N Ed

h1

3. régió

V Ed

h2
tf

2.3. ábra:
A
 képlékeny
semleges
tengelyek
(PNA) pozíciói
2.3. ábra.
A képlékeny
semleges
tengelyek
(PNA4) pozíciói
a különböző régiókban
a különböző régiókban

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

2.2. Öszvéroszlop ellenőrzése kihajlásra    
Mivel λ̄ z = 0,78   >   λ̄ y = 0,52, ezért a z – z tengely körüli
kihajlás a mértékadó.    
Az MSZ EN 1994-1-1. 6.5. táblázata szerint a z – z tengely
körüli kihajláshoz a „c” görbét kell alkalmazni. Az imperfek
ciós tényező: αc = 0,49. NEd = 3600 kN, Npl,Ed = 6660,48 kN.

ahol Ncompression a nyomó, Ntension a húzó axiális normálerő,
melyek a 2.4. ábra alapján:

A fenti normálerőket az Ncompression – Ntension = NEd egyenlet
be behelyettesítve, átrendezés után;

b

3

2. 1. régió

2	Keretek

y
tf

h

0,85 f cd

f yd

f sd
Mpl,y,N,Rd

h1

N Ed

h2

stabilitásvizsgálatakor az MSZ EN 1993-1-1 5.2.2 szakaszának (7)(a) bekezdése szerint „Ha az egyes rúdelemekben fellépő
t f vizsgálatában
(-)
(+) (-)teljes mértékben
másodrendű hatásokat és a vonatkozó rúdelem-imperfekciókat a tartószerkezet globális
erőtani
z 3. régió
számításba vesszük, a rúdelemeknek az MSZ EN 1993-1-1 6.3. szakasza szerinti külön stabilitásvizsgálatára nincs szükség.”
PNA – Plastic Neutral Axis
2.4. ábra. A képlékeny semleges tengely az alsó övbe metsz
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Az 1,54 cm-es Δtf húzott zónamagasság kisebb, mint a
18  mm-es tf övvastagság, ezért feltételezésünk helyes volt.

Plasztikus keresztmetszeti tényezők a 2∙hn régióban      
Szerkezeti acél:

b

2. 1. régió

y
tf

h

0,85 f cd

z

f yd

f sd
Mpl,y,N,Rd

h1

3. régió

N Ed

Vasalás:

h2
tf

(-)

(+) (-)

Beton:

2.4. ábra: A képlékeny semleges tengely az alsó övbe metsz

2.4. ábra. A képlékeny semleges tengely az alsó övbe metsz

A fél keresztmetszet statikai nyomatéka a súlyponti ten
gelyre4;

Az Mn, y, Rd nyomaték:
Az Mpl, y, Rd redukált tervezési nyomaték:
(lásd a 2.5. ábrát).    
Ha NEd = 0, akkor a képlékeny semleges tengely az 1. régió
ba metsz (távolsága a középvonaltól hn  ) és

A kölcsönhatási görbéhez szükséges további nyomatékok:

10
hn számítása (lásd a 2.8. ábrát);

632,1 kNm (lásd a „D” ponth
(lásd a „D” ponthoz tartozó 2.7. ábrát is);
tartozó 2.7. ábrát is);
(a beton nyomóerővel szembeni ellenállásának tervezési
értéke).
M pl , y , Rd  M max, y , Rd  M n , y , Rd  632,1  20,94 
611,16 kNm.
N

(feltételezzük, hogy a hn régióban nincs betonacél),

N pl,Rd

feltételezzük ugyancsak, hogy
N Ed

A képlékeny semleges tengely helyzete:

= 404,91 kNm

M pl,y,N,Rd

3600 kN
Mmax,y,Rd
M
Mpl,y,Rd
Mpl,y,N,Rd = dy M pl,y,Rd

2.5. ábra. „Egzakt” kölcsönhatási görbe (y – y tengely körüli hajlítás)

2.5. ábra. „Egzakt” kölcsönhatási görbe (y-y tengely körüli hajlítás)

A μhajlításra
tengely körüli dhajlításra
vonatkoztatott
μd té
A  dy y-y tengely körüli
tényező (2.5.
ábra);
dy y – y vonatkoztatott
nyező (2.5. ábra);
M pl , y , N , Rd 404,91
0,66  1,0 megfelel!
 dy 


611,16
M pl , y , Rd

2.3.1.2. A dy mennyiség meghatározása kölcsönhatási poligon segítségével
megfelel!
a) A kölcsönhatási poligon pontjainak meghatározása
4	Mivel

a keresztmeszet (kétszeresen) szimmetrikus,
ezért csak
az acél formulákat
övlemez rész
marad, mert a többi alkotó
A számításhoz
szükséges
[1]statikai
- [4] ésnyomatéka
[8] tartalmazza.
anyag statikai nyomatéka zérus.

A pont

Az „A” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.6. ábrán látható.
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0,85 f cd
h

f yd

f sd

Mpl,y,N,Rd = dy M pl,y,Rd

2.5. ábra. „Egzakt” kölcsönhatási görbe (y-y tengely körüli hajlítás)
 dy y-y 2.3.1.2.
tengely körüli
vonatkoztatott  d tényező (2.5. ábra);
A μhajlításra
dy mennyiség meghatározása

kölcsönhatási poligon segítségével

dy

M pl , y , N , Rd 404,91
0,66  1,0 megfelel!



611,16
M pla)
A kölcsönhatási
poligon pontjainak meghatározása
, y , Rd

As, n = 0 cm2
(feltételezzük, hogy a hn régióban nincs betonacél)
Feltételezzük, hogy

A számításhoz
formulákat
[1]–[4] és
[8] tartal
A képlékeny semleges tengely helyzete:
3.1.2. A
meghatározása
kölcsönhatási
poligon
segítségével
dy mennyiségszükséges
mazza.  

A kölcsönhatási poligon pontjainak meghatározása

A pont    
számításhoz
szükséges formulákat [1] - [4] és [8] tartalmazza.
pont

Az „A” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.6. ábrán

látható.
z „A” ponthoz
tartozó feszültségeloszlás a 2.6. ábrán látható.

0,85 f cd

f yd

f sd
Plasztikus keresztmetszeti tényezők a 2∙hn régióban      

h

y

N pl,Rd
(-)

(-)

z

2.6. ábra: Az
A ponthoz
tartozó
feszültségeloszlás
2.6.
ábra. Az A
ponthoz
tartozó feszültségeloszlás
pl, Rd

Szerkezeti acél:

Vasalás

= 6660,48 kN (lásd a 2.1.3 b) szakaszt).

[lásd a 2.1.3 b) szakaszt].

pont

„D” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.7. ábrán látható.

Beton:

D pont       

A „D” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.7. ábrán lát
ható.
b
0,85 f cd

f yd

f sd

h

y

N pm,Rd /2
(-)

bz

Mmax,y,Rd

(+) (-)

f cd
f yd
2.7. ábra: A D 2.7.
ponthoz
feszültségeloszlás
f sd
ábra. Atartozó
D 0,85
ponthoz
tartozó feszültségeloszlás
h

y

(lásd a D pontot)

Mmax,y,Rd

N pm,Rd /2
B pont     

z

(-)

(+) (-)

2.7. ábra. A D ponthoz tartozó feszültségeloszlás
(a beton nyomóerővel
szembeni ellenállásának tervezési
értéke) b

0,85 f cd

C pont    

f yd

f sd

h n 2hn h

y

A „B” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.9. ábrán
látható.   

0,85 f cd

Mpl,y,Rd

N pm,Rd

A „C” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.8. ábrán lát
ható.    
(-) (+) (-)
b

0,85 f cd

f yd

h n 2hn h

y
z

(-)

(+) (-)

N pl,Rd
(-)

(-)

2.9. ábra. A B 2.9.
ponthoz
feszültségeloszlás
ábra. Atartozó
B ponthoz
tartozó feszültségeloszlás

Mpl,y,Rd

N pm,Rd

2.8. ábra: A C 2.8.
ponthoz
feszültségeloszlás
ábra. Atartozó
C ponthoz
tartozó feszültségeloszlás
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z
f sd

f sd

h

y

z

2.8. ábra. A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás

f yd

(lásd a 2.8. ábrát, „C” pont).
A μd nyomás és egytengelyű hajlítás tervezésére vonat
kozó tényező számításához először az ACDB kölcsönhatá
si poligon segítségével meghatározzuk az NEd tervezési
normálerőhöz tartozó Mpl, y, N, Rd nyomatéki ellenállás értékét
(2.10. ábra);   
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c) N
 yomott és y – y tengely körül egyirányban
hajlított öszvéroszlop számítása
Nyomaték tervezési értéke az oszlop tetején (2.11. ábra):

(az „egzakt” érték 404,91 kN, 11,33%-os a különbség).
A μdy y – y tengely körüli hajlításra vonatkoztatott μd té
nyező (lásd a 2.10. ábrát);

Nyomaték tervezési értéke az oszlop alján:
A nyomaték tervezési értéke imperfekcióból (MSZ EN 19941-1 6.5. táblázat).

megfelel!

N
N pl,Rd

Igénybevételek
Imperfekció

A

N Ed
M y,Ed

N Ed

3600 kN

C

N pm,Rd

M Ed

359,03 kNm

Mpl,y,N,Rd =

Mpl,y,Rd
L

e 0,z

1
2

N pm,Rd

dy M pl,y,Rd

B
Mpl,y,Rd

M Ed,imp

D Mmax,y,Rd
M

2.10. ábra: K
 ölcsönhatási poligon. Mpl, N, Rd és NEd értékek ábrázolása

2.10. ábra. Kölcsönhatási poligon. M pl , N ,Rd és N Ed értékek ábrázolása

2.11. ábra. Elsőrendű igénybevételek, imperfekció

b) Másodrendű számítás elvégzésének szükségessége    

Igénybevételek másodrendű számításhoz

A beton effektív rugalmassági modulusa:

A k1,M tényező számítása
A végnyomatékok aránya (MSZ EN 1994-1-1 6.4. ábra):

Az effektív hajlítási merevség:

3.8. ábra. Elsőrendű igénybevételek, imperfekció

mivel
Egyenértékű nyomatéki tényező:

A kritikus normálerő:

A rugalmas kritikus teherparaméter:

Imperfekció másodrendű számításhoz
Egyenértékű nyomatéki tényező:  
(MSZ EN 1994-1-1 6.4. táblázat),

másodrendű számítást kell végezni!   
feltétel nem teljesül, de a k2, imp = 1,17 értéket alkalmaz
zuk a továbbiakban, mert a másodrendű számításnál tar
talék van.5
5	Az

oszlop számításba vehető nyomatéka: a végnyomatékok vagy az oszlop hosszán keletkező nyomatékok legnagyobbika. Itt a vég
nyomatékot együtt alkalmazzuk az imperfekcióból tartóközépen keletkező nyomatékkal, mely tartalék.
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Másodrendű nyomaték igénybevételből és imperfekcióból:

A Wpl, z, a, N keresztmetszeti modulus:

(6).
h

Nyomott és y – y tengely mentén egyirányban hajlított ösz
véroszlop ellenőrzése az alábbi egyenlőtlenség teljesítését
jelenti:

1. régió

z
PNA
tf

2.r

b

0,85 f cd

f yd

f sd
Mpl,z,N,Rd

h1
b1 h2

N Ed

(-)

(+) (-)

2.12. ábra: A képlékeny semleges tengely az övlemezekbe metsz

2.12. ábra. A képlékeny semleges tengely az övlemezekbe metsz

Vasalás:
megfelel!

2.3.2. N
 yomott és egyirányban, a z – z tengely
mentén hajlított öszvéroszlop
ellenőrzése az egyenértékű elem
imperfekciók számításba vételével
2.3.2.1. A μdz mennyiség meghatározása
kölcsönhatási görbe segítségével
A képlékeny semleges tengely az övlemezekbe metsz, hely
zete a következő feltételből kapható:
ahol Ncompression a nyomó, Ntensiona húzó axiális normálerő,
melyek a 2.12. ábra alapján:

Az Mpl, z, N, Rd redukált nyomatéki ellenállás:

Ha NEd = 0, akkor a képlékeny semleges tengely az 1. régió
ba metsz (távolsága a középvonaltól hn  ) és

hn   számítása (lásd a 2.12. ábrát);
A fenti normálerőket az

–

egyenletbe behelyettesítve, átrendezés után;
(a beton nyomóerővel szembeni ellenállásának tervezési
értéke),
–
(feltételezzük, hogy a hn régióban nincs betonacél),
– feltételezzük, hogy
A képlékeny semleges tengely helyzete:

(2.12. ábra)
Plasztikus keresztmetszeti modulusok számítása
Szerkezeti acél:
A fél keresztmetszet statikai nyomatéka a súlyponti ten
gelyre;

6	Az

MSZ EN 6.7.3.4. szakasz (5) bekezdése szerint: „Az oszlop hosszán belül a másodlagos hatások figyelembe vehetők az elsőrendű
számításból kapott legnagyobb MEd hajlítónyomaték tervezési értékének k tényezővel való szorzásával, amely a következő kifeje
zéssel számítható.”
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2.3.2.2. A μdz mennyiség meghatározása
kölcsönhatási poligon segítségével

Keresztmetszeti modulusok számítása
Szerkezeti acél:

a) A kölcsönhatási poligon pontjainak meghatározása
A számításhoz szükséges formulákat [1]–[4] és [8] tartal
mazza.

Vasalás:

A pont     
Az „A” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.14. ábrán
látható.  

Beton:

h
h

Az öszvérkeresztmetszet Mpl, z, Rd nyomatéki ellenállása:

megfelel!

N pl,Rd
N pl,Rd

6660,48
z kN (lásd a 2.1.3.b szakasz b) bekezdését). N pl,Rd
D pont

=
t

A μdz érték (lásd a 2.13. ábrát):

f sd
f sd

(-)
(-)
y
(-)
2.14. ábra: Az A hy
ponthoz tartozó(-)
feszültségeloszlás
0,85
f cd ftartozó
f sd
yd
2.14. ábra. Az A
ponthoz
feszültségeloszlás
[lásd
a
2.1.3.
szakasz
b) bekezdését].
Azszakasz
A ponthoz
tartozó feszültségeloszlás
6660,48 kN 2.14.
(lásd ábra.
a 2.1.3.
b) bekezdését).

=
=
t
t

A maximális nyomatéki ellenállás:

f yd
f yd

b
b

z
z

Mn, z, ,Rd számítása:

0,85 f cd
0,85 f cd

A „D” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.15. ábrán lát
(-)
(-)
y
ható.
h
0,85
f cd
f ydtartozó feszültségeloszlás
f sd
A ponthoz
h 2.14. ábra. Az
Mmax,z,Rd
0,85 f cd
f yd
f
6660,48 kN (lásd a 2.1.3. szakasz b) bekezdését). sd M
max,z,Rd
b
z
N pm,Rd /2
b
z
N pm,Rd /2
(-)
(-)
(+)
y
h
0,85
f sd
(-) f cd (+)f yd(-)
y
Mmax,z,Rd
2.15. ábra. A D ponthoz tartozó feszültségeloszlás

2.15. ábra: A D ponthoz tartozó feszültségeloszlás

2.15. ábra. A D ponthoz
tartozó feszültségeloszlás
b

N

z

N pm,Rd /2

N pl,Rd

M pl,z,N,Rd = 330,95 kNm

N Ed

(-) (+) (-)
2.13. ábra. „Egzakt” y
kölcsönhatási görbe (z-z
tengely körüli 2.15.
hajlítás)
ábra. A D ponthoz tartozó feszültségeloszlás

3600 kN
M max,z,Rd

(a beton nyomóerővel szembeni ellenállásának tervezési
értéke).

M
Mpl,z,Rd
Mpl,z,N,Rd = dz M pl,z,Rd
2.13. ábra: „ Egzakt” kölcsönhatási görbe
(z – z tengely körüli hajlítás)

C pont

0,85 f cd
f yd
f sd
Mpl,z,Rd
A „C” ponthoz tartozó feszültségeloszlás
a 2.16.
0,85 f cd
f yd
f sd ábrán
Mpl,z,Rd
látható.
b
2h
n
hn
z
N pm,Rd
h n 2hn b
z
N
0,85 f cd

z

f yd

f sd

pm,Rd

Mpl,z,Rd
(-) (+) (-)
y
(-) (+) (-)
y
2hn b
h
n
2.16. ábra. A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás
N pm,Rd
2.16. ábra. A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás
y

(-)

(+) (-)

2.16. ábra: A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás

2.16. ábra. A C ponthoz tartozó feszültségeloszlás
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(lásd a „C” pontot)
(feltételezzük, hogy a hn régióban nincs betonacél).
Feltételezzük, hogy
A képlékeny semleges tengely helyzete:

A μd nyomás és egytengelyű hajlítás tervezésére vonat
kozó tényező számításához először az ACDB kölcsönhatá
si poligon segítségével meghatározzuk az NEd tervezési
normálerőhöz tartozó Mpl, z, N, Rd nyomatéki ellenállás értékét
(lásd a 2.18. ábrát);

A μd z – z tengely körüli hajlításra vonatkoztatott μd tényező;
Plasztikus keresztmetszeti tényezők számítása
a 2∙hn régióban
Szerkezeti acél:

megfelel! (μd = 0,93 az „egzakt” érték)

N
Vasalás:

N pl,Rd

Beton:

N Ed
N pm,Rd
1
2

Az Mn, z, Rd nyomaték:

A
Mpl,z,N,Rd =
3600 kNm

208,77 kNm

C

N pm,Rd

dz M pl,z,Rd

B
Mpl,z,Rd

Mpl,z,Rd
D Mmax,z,Rd
M

2.18. ábra: Kölcsönhatási poligon (z – z tengely)   

2.18. ábra. Kölcsönhatási poligon (z-z tengely)

b) Másodrendű számítás elvégzésének szükségessége     
A kölcsönhatási poligonhoz szükséges további nyomatékok:

A beton effektív rugalmassági modulusa:

Effektív hajlítási merevség:

B pont

A kritikus normálerő:

A „B” ponthoz tartozó feszültségeloszlás a 2.17. ábrán
látható.

h
0,85 f cd

f yd

f sd

h n 2hn b

z
y

A rugalmas kritikus teherparaméter:

Mpl,z,Rd
(-)

(+) (-)

másodrendű számítást kell végezni!

2.17. ábra: A B ponthoz tartozó feszültségeloszlás

2.17. ábra. A B ponthoz tartozó feszültségeloszlás
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c) N
 yomott és z – z tengely körül egyirányban
hajlított öszvéroszlop számítása
Nyomaték tervezési értéke az oszlop tetején (2.1. ábra):
Nyomaték tervezési értéke az oszlop alján (2.1. ábra):

2.4.1. A
 feltételezett tönkremenetel az y – y
tengely körüli hajlítási síkban történik     
a) A
 másodrendű My, Ed, II nyomatékot
és az e0, z egyenértékű eleminperfekciókat
figyelembe vesszük:

Az MSZ EN 1994-1-1 6.5. táblázatából, a z – z tengely menti
hajlításból az egyenértékű elemimperfekció L/150, a kihaj
lási görbe pedig c jelű.

b) A
 másodrendű Mz, Ed, II nyomatékot figyelembe
vesszük és az e0,y egyenértékű eleminperfekciókat
figyelmen kívül hagyjuk:

Imperfekciós tényező:
Nyomaték imperfekcióból:
k1,M faktor meghatározása igénybevételhez

Az interakciós formulákba behelyettesítve;
Egyenértékű nyomatéki tényező:
feltétel teljesül!

feltétel teljesül;

feltétel teljesül!
k2, imp faktor meghatározása imperfekcióhoz
Az MSZ EN 1994-1-1 6.4. táblázatából a β2 egyenértékű nyo
matéki tényező: β2 = 1,0.

feltétel teljesül!  
A másodrendű nyomaték:

2.4.2. A
 feltételezett tönkremenetel
a z – z tengely körüli hajlítási síkban
történik    
A teherbírás igazolása

a) Az e0, z egyenértékű eleminperfekciókat elhanyagoljuk, a másodrendű My, Ed, II nyomatékot figyelembe
vesszük:

megfelel!

2.4. Egyidejű nyomás és kéttengelyű hajlítás

b) A
 másodrendű Mz, Ed, II nyomatékot
és az e0,y egyenértékű eleminperfekciókat
figyelembe vesszük:

Az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.7. szakaszának (1) bekezdése
értelmében mindkét hajlítási síkban végrehajtjuk az egy
idejű nyomás és kéttengelyű hajlítás vizsgálatát, mivel nem
ismerjük a tönkremenetel síkját, azaz a kritikus síkot.
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Az interakciós formulákba behelyettesítve;

Oszlop alja:

feltétel teljesül!
A másodrendű nyíróerő:
feltétel teljesül!

Az öszvéroszlop nyírási ellenállásának számítása
Az egzakt μd (0,66 és 0,93) értékek alkalmazásakor a fenti
feltétel eredménye: 0,74 < 1,0 megfelel!       

A nyírt terület számítása
Szükséges mennyiségek:

2.5. Öszvéroszlop ellenőrzése nyírásra
2.5.1. Ö
 szvéroszlop ellenőrzése nyírásra
a z – z tengellyel párhuzamos
nyíróerőre

A nyírt terület [MSZ EN1993-1-1 6.2.6 (3)]:

A 2.19. ábrán az elsőrendű nyíróerők láthatók. Hatások;
MEd végnyomaték és az eleminperfekció. Utóbbiból egy
qEd, i intenzitású egyenletesen megoszló teher számítható
vissza:
N Ed

A szerkezeti acél nyírási ellenállása [MSZ EN1993-1-1
6.2.6 (2)]:

N Ed
M Ed,I

megfelel!

M Ed,I

V Ed,1

L

e 0,z

qEd,i

R1

nincs kölcsönhatás hajlítás és nyírás között [MSZ EN 19941-1 6.2.2.4(1)].
A

R2
V Ed,2

kihasználtság csekély mértékű!

2.19. ábra. Elsőrendű nyíróerők

2.19. ábra. Elsőrendű nyíróerők
2.5.2. Ö
 szvéroszlop ellenőrzése nyírásra
az y – y tengellyel párhuzamos
nyíróerőre

R1 és R2 a reakcióerők (lásd a 2.19. ábrát).

A szükséges elsőrendű nyíróerő a 2.20. ábrán látható.
A tervezési nyíróerő:

A tervezési nyíróerők
Oszlop teteje:
A másodrendű tervezési nyíróerő:

A nyírt felület:
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h

Imperfekció
V Ed,1

MEd

N Ed

Ma,Ed

N a,Ed

e D0

L

e 0,y

qEd,i

b

R1

Mc,Ed+Ms,Ed

R2

Nc,Ed+Ns,Ed

V Ed,2

2.20. ábra: Elsőrendű nyíróerők

2.20. ábra. Elsőrendű nyíróerők

2.21. ábra: Erőbevezetés kialakítása, igénybevételek

2.21. ábra. Erőbevezetés kialakítása, igénybevételek

A nyírási ellenállás:

b
f yd

f sd

Ma,Rd

z pl

N a,Rd

y

Mc+s,Rd
N c+s,Rd

+

MRd

=N

Rd

tf

h

0,85 f cd

Az öszvéroszlop ellenőrzése nyírásra:

z

(+) (-)

(-)

2.22. ábra: Erőbevezetés,
feszültségblokkok,
igénybevételek
2.22. ábra. Erőbevezetés,
feszültségblokkok, igénybevételek

nincs kölcsönhatás hajlítás és nyírás között [MSZ EN 19941-1 6.2.2.4(1)].  
A
kihasználtság csekély mértékű!   

2.6. Erőbevezetés vizsgálata     
Igénybevételek (2.21. ábra):

A fejes csap adatai:
– a csap szárának átmérője: dcs = 16 mm;
– a csap teljes magassága: hsc = 100 mm;
– a csapok keresztirányú távolsága: b0 = 150 mm;
– az egy sorban elhelyezett csapok száma: ncs = 2 ∙ 2 db
egy sorban;
– a csapok fu szakítószilárdsága: 450 N/mm2;  
– parciális tényező: γv = 1,25.
Egy csap tervezési nyírási ellenállása [MSZ EN 1994-1-1
6.6.3.1. szakasz (1) bekezdés];
– az acélcsap szempontjából:

Szükséges ellenállások (2.22. ábra):
– a beton szempontjából:

Igénybevételek:
Befeszülésből származó súrlódási erő figyelembevétele
(nem festett felület), μ = 0,5:
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2.6.1. Erőbevezetés vizsgálata rugalmas alapon
A 2.23. ábrán a rugalmas alapon számított normálerőből és
nyomatékból származó csaperők láthatóak. A kapcsolóelem
távolság mindkét irányban 140 mm.
PRd (N)
PEd (M)
PEd (M) y
PEd,h z i i C
r
PEd,v

2 .7 . A számpéldából levonható következtetések
Jelen számpélda bemutatta egy részben körbebetonozott
szelvényű öszvéroszlop méretezését. Az alábbiakban ismer
tetjük a legnagyobb kihasználtságokat:
– kihajlás: 80%;
– nyomás és egyirányú hajlítás (y–y): 59%, (66%)7;
– nyomás és egyirányú hajlítás (z–z): 59%, (93%);
– egyidejű nyomás és kéttengelyű hajlítás: 103%, (74%);
– nyírási vizsgálat: 14%.

3. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁS

Mc,Ed+Ms,Ed

Jelen tanulmány egy, az öszvéroszlopok méretezésével
foglalkozó – három részből álló – cikksorozat utolsó tagja.
PRd (N)
Az első munka körbebetonozott szelvényből, a második,
2.23. ábra: A fejes csapokban keletkező nyíróerők rugalmas elmélet
kibetonozott, kör keresztmetszetű csőszelvényből álló ösz
PEd (M) elmélet alapján
2.23. ábra. A fejes
csapokban keletkező nyíróerők rugalmas
alapján
véroszlop méretezését taglalta elméleti összefoglaló és
PEd (M) y
számpélda keretében. Jelen tanulmány már csak az utób
Szükséges mennyiségek:
PEd,h z i i C
r
bit tartalmazza, melyben nagyon részletesen bemutatta egy
PEd,v
részben körbebetonozott öszvéroszlop méretezését. Jelen
sorok szerzője reményét fejezi ki, hogy a közölt ismeretek
Mc,Ed+Ms,Ed
Nc,Ed+Ns,Ed
kel megkönnyíti mérnökhallgatók és gyakorló mérnökök
munkáját e tárgyban.
Nc,Ed+Ns,Ed

2.23. ábra. A fejes csapokban keletkező nyíróerők rugalmas elmélet alapján
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A zárójelben lévő értékek az „egzakt” módszerrel számított eredmények.
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WELDCLOUD HEGESZTŐSZOFTVER.
Egy hálózati szoftverplatform, amely a maximális termelékenység érdekében
egyetlen felületen gyűjti és kezeli a hálózatra kapcsolt áramforrások hegesztési
adatait, paramétereit.

WELDCLOUD UNIVERZÁLIS
CSATLAKOZÓ.
Csatlakoztasson hegesztő áramforrásokat gyártótól függetlenül a
WeldCloud-hoz és tekintse meg az összes hegesztési adatot egy helyen
a termelékenység javítása és a dokumentáció egyszerűsítése érdekében.

A WELDCLOUD UNIVERZÁLIS
CSATLAKOZÓ ELŐNYEI.
Egyszerűen csatlakoztatható – A WeldCloud
univerzális csatlakozó lehetővé teszi a hegesztő
áramforráshoz való csatlakoztatást anélkül, hogy a
meglévő rendszert módosítani kellene.
Egyszerűen konfigurálható – Egy Androidos eszközre telepíthető mobilalkalmazás
minden, ami szükséges az univerzális csatlakozó
konfigurálásához és a WeldCloud szerverhez való
csatlakoztatásához.

UNIVERZÁLIS
CSATLAKOZÓ ÉRZÉKELŐ

UNIVERZÁLIS
CSATLAKOZÓ ÉRZÉKELŐ

Egyszerűen használható – Az univerzális
csatlakozó adatokat küld a WeldCloud szervernek,
és ugyanazt az egyszerű interfészt használja az
adatok megtekintéséhez.

TUDJON MEG TÖBBET AZ ESAB.COM WEBOLDALON.
ESAB / esab.com
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Pál Gábor vezető tervező, a híd felelős tervezője
Kemenczés András hídtervező
Dési Attila statikus tervező
Speciálterv Kft.

A SZENTENDREI DERA-PATAK KERÉKPÁROSHÍDJA
CYCLE BRIDGE OVER THE DERA-STREAM IN SZENTENDRE
A hazai kerékpáros közlekedési infrastruktúra jelen
tős fejlesztésen esik át, melynek egyik kiemelt célki
tűzése az Európát kelet–nyugati irányban a Feketetengertől az Atlanti-óceánig átszelő EuroVelo 6 út
vonal magyarországi, Duna menti szakaszának több
ütemben történő megépítése. Idén ősszel ennek a háló
zatnak a Budapest és Szentendre közötti szakaszát
vehették használatba a biciklisek. Az nyomvonal kez
deti szakaszán található a Dera-patak keresztezése,
mely felett egyedi acélszerkezetű híd épült.
A kis nyílású kerékpároshidakat a közúti és vasúti hi
dakkal szemben kisebb terhelésre méretezik, ezért le
hetőség van légiesebb, esztétikusabb szerkezetek ter
vezésére. A Speciálterv Építőmérnöki Kft.-nél hagyo
mánya van az íves, csőfőtartójú szerkezetek alkal
mazásának, melynek a szentendrei Dera-patak hídja
egy újabb megvalósult példája.

The Hungarian cycling transport infrastructure is
currently going through a significant development,
one of the key objectives of which is the construction
of the Hungarian section of the EuroVelo 6 route. This
long-distance cycling route crosses Europe in the east–
west direction from the Black Sea to the Atlantic Ocean
in. This autumn, the Budapest – Szentendre part of
this route has been opened for the public. As part of the
new cycle road, a unique steel-structured bridge was
built over the Dera-stream.
Small-span cycle bridges are designed for a lower
magnitude of live loads than road or railway bridges,
therefore bridge designer have more opportunity to
create less robust and more aesthetic structures.
Speciálterv Építőmérnöki Kft. has a tradition of using
curved pipe structures for bridges, and the Derastream bridge in Szentendre is another completed
example of this type.

A szentendrei Dera-patak feletti híd az Eurovelo 6 kerék
páros útvonal Budapest–Szentendre közötti szakaszán he
lyezkedik el. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a
Partner Mérnöki Iroda Kft.-t, mint nyertes ajánlattevőt bízta
meg a szakasz generáltervezési feladatával, akik cégünket, a
Speciálterv Építőmérnöki Kft.-t bízták meg a híd engedélye
zési és kiviteli terveinek elkészítésével.
A híd kivitelezési munkáit nyílt közbeszerzési eljárás ke
retében a HE-DO Kft. nyerte el, s ők végezték a szerkezet
megvalósítását.

vezetését tekintve R = 400 m-es domború lekerekítésben he
lyezkedik el. A felszerkezet hossza 37,40 m, a szabad nyílás
36,00 m. A híd méretezési terhe e-UT 07.01.12:2011. szerin
ti 5,00 kN/m2 egyenletesen megoszló gyalogosteher, illetve
ezen kívül a méretezéskor figyelembe vettük egy 10 tonnás
kiszolgáló jármű áthaladását is.

1. KIINDULÁSI ADATOK, ADOTTSÁGOK
A tervezett kerékpáros-felüljáró a kerékpárútszakasz leg
elején, 0+024,10 km-szelvényben hidalja át a Dera-patakot.
A tervezési helyszín a magyarországi viszonyok között vi
szonylag ritka, ugyanis egymáshoz közel fekvő, magas árvíz
védelmi töltések között kellett az összeköttetést biztosí
tani. A híd alatti terület jelentősen aszimmetrikus, egyik
oldalt lankás, míg a meder másik oldala meredeken esik.
Ugyanakkor az átvezetendő út induló és érkező magassága
azonos: az érvényben lévő mértékadó árvízszintig magasí
tott töltésen található. A kerékpáros-felüljáró geometriáját
emellett jelentősen befolyásolta az a tervezői szándék is,
hogy egyedi, de mégis gazdaságosan előállítható hidat kívántunk létrehozni.
A felüljárón a kerékpárosok számára az Európai Kerék
párút Hálózaton szükséges 3,50 m-es burkolatszélesség biz
tosítása alapvető elvárás volt. A felsőpályás ívhíd vasbeton
pályalemezét az acél fő- és kereszttartókkal együttdolgozóan
alakítottuk ki. A híd alaprajzilag egyenes, magassági vonal
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1. a) ábra: A Dera-patak hídjának keresztmetszete
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1 . b) ábra: A Dera-patak hídjának hosszmetszete

2 . SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
A pályaszerkezet kétoldalt egyegy Ø 323,9 mm átmérő
jű, hajlított acélcsőből és nyírócsapokkal együttdolgoz
tatott vasbeton pályalemezből áll. A pályaszerkezetet egy
darab Ø 406,4 mm hajlított acélcső támasztja alá, amelyet
még a pályalemez zsaluzása előtt kibetonozásra került.
A pályaszerkezetet az ívtartóra támaszkodó acél kereszt
tartók támasztják alá. Az acélívek a hídfőkbe befogottak.
Az íves acélszerkezetet két emelési egységben helyezték el
a hídfőkre és egy középső építési segédjáromra, amelyet az
acél csőtartók helyszíni illesztése és a pályalemez betonozá
sa után távolítottak el. A karcsú szerkezet miatt jelentősebb
túlemeléseket kellett alkalmazni a szerkezeten.
A híd légies, könnyű szerkezete és az altalaj teherbírása
lehetőséget adott síkalapozás alkalmazására. Az aszimmetri
kus terephez igazodó geometriai elrendezést alkalmaztunk,
mely különböző magasságú hídfőket eredményezett. Ezért
az alapozások befoglaló mérete is eltérő: az „A” hídfő alap
lemeze 80–93 cm magas, alaprajzilag 4,40 x 5,30 m be

foglaló méretű, a „B” hídfő alaplemeze 80–86 cm magas,
alaprajzilag 4,40 x 4,00 m befoglaló méretű. A hídfőfalak
80–100 cm, ill. 60–80 cm vastagságúak, szélességük az alap
lemezével megegyezően 4,40 m.

3 . SZERKEZETI VISELKEDÉS
ÉS ESZTÉTIKA HANGOLÁSA
A síkalapozású ívszerkezet, kombinálva az aszimmetrikus
kialakítással, az erőjáték szempontjából érzékeny szerkeze
tet eredményezett, ahol figyelembe kellett venni a háttöltés
megtámasztó hatását is. Az eltérő magasságú hídfők egyút
tal eltérő földnyomásokat és megtámasztási viszonyokat is
jelentettek. A hídfők mögött a töltésben lehajtott, munka
térhatároláshoz is használt szádlemezeket bentmaradóan
terveztük, mely a hídfő vízszintes irányú megtámasztását
segítve ad további többletbiztonságot.
A befogott ívek egy minimális méretű betontömbbe csat
lakoznak, melyet az alaplemezzel és hídfőfallal együtt mind
össze 33 m3 beton felhasználásával meg tudtunk építeni.

2 . ábra: Az acélszerkezet szerelése építési segédjárom segítéségével
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3. ábra: Hídfők kialakítása, az ívtartók bekötése

Fotó: NIF

Fotó: NIF

4. ábra: A Dera-patak-híd statikai modellje

5. ábra: A
 „csupasz” acélváz, a felső csőtartókat
összefogó keresztirányú vonórudak
a betonacélok számára kialakított furatokkal
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Az alsó mono-ív és a pályaszerkezet között törekedtünk
minél légiesebb, „minimalista” kapcsolatot kialakítani. A karcsú pályaszerkezet csavarómerevsége önmagában nem
lenne elegendő, azonban az esztétikai–tartószerkezeti szem
pontok figyelembevételével megformált, „V” alakú kereszt
tartókkal már biztosított a felszerkezet megfelelő csavarási
merevsége. Hosszirányban a szerkezet Vierendeel-tartóként
viselkedik, melynek hatását csökkentettük a kis inerciájú ke
reszttartókkal, valamint a kihajlás miatt szükséges övleme
zeket nem kötöttük be az ívtartóba és hossztartókba. A „V”
alakú kereszttartók (Viereendel-oszlopok) keresztirányú át
kötő vonórúdjait a pályalemez alsó síkjába besüllyesztet
tük, ezzel is tovább csupaszítva a szerkezet megjelenését.
A letisztult szerkezethez transzparens korlát megjelenést
választottunk, mely nem hangsúlyos. és nem vonja el a
figyelmet az íves, karcsú főtartó szerkezetről. A tervezés
során meghatároztuk a híd színét: az elegáns, könnyed for
mához elegáns törtfehér színt javasoltunk. Sajnos tervezői
gyakorlatunkban nem egyedülálló módon a tervező nincs
befolyással a híd színére, azt a pillanatnyi „egyéb” szem
pontok döntik el. Ezúttal a városüzemeltetés által alkalma
zott, szó szerint „kukazöld” szín volt a város kérése, mely
eldöntésébe a közvéleményt is bevonta: egy internetes sza
vazáson a sötétszürke és a sötétzöld között lehetett „válasz
tani”. Az alkalmazott zöld szín a hidat övező dús természeti
környezetben teljesen beleolvad a tájba, a gondosan meg
formált főtartó szerkezetet szinte láthatatlanná teszi.
A karcsú szerkezetek dinamikailag érzékenyebbek, ugyan
akkor tisztán kerékpáros-funkciójú híd lévén, az elvárt
komfortigényt a jelentős gyalogosforgalomra méretezett
városi gyalogoshidaktól eltérően lehet csökkenteni, és nem
szükséges feltétlenül a drága és karbantartásra szoruló csil
lapítók beépítése.
Számításaink alapján az első hajlítási rezgésalak került a
gyalogosok által keltett rezgések kritikus tartományába, de
még nagyobb csoport esetén is lehetett teljesíteni a mű
szaki ajánlásokban szereplő minimum dinamikai komfort
fokozatot.
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6. ábra:
A „V” alakú
kereszttartók
az elkészült
hídszerkezeten

7. ábra:
Kereszttartók
építés közben

8. ábra:
A hídszerkezet
a pályaszintről
nézve
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4. VÉGSZÓ

A híd kialakításánál hozott tervezői döntések hangsúlyos
sá tették a műtárgy (műszaki és köznapi értelemben is)
látványos, egyedi és elegáns megjelenését, melyen sokat
rontott a nem megfelelő színválasztás. Egyedi szerkezetek
esetében fontos eszköznek tartjuk a színválasztást, melybe
a tervezői véleményt kérjük és javasoljuk nagyobb súllyal
figyelembe venni. Egy egyedi híd tudatos döntések soroza
ta és a Tervező a forma szabadságát sok esetben a színnel
együtt szándékozná kézben tartani.

Fotó: HE-DO kft.

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. története során több íves
csőszelvényű hidat is tervezett. A megvalósult példák e
szerkezettípusra a körmendi vasút feletti felüljáró, a bajai
kerékpároshíd, a Tisza-tó idén átadott Eger- és Szomorka-
patak-hídja, valamint a tiszafüredi Tisza-híd bővítése.
A Dera-patak hídja ennek a családnak lett a legújabb tagja.
A csőszerkezetek kihajlással és csavarással szemben opti
mális formáját kihasználva lehet esztétikus és gazdaságos
szerkezeteket tervezni. Jelen példánál a mono-ív és a pálya
lemez peremtartóinak csőszelvényei adják azt a minimál
tartószerkezetet, mely gazdaságosan tudott esztétikus kiala

kítást létrehozni. Az acélszerkezet mindösszesen 17,36 ton
na, amely mindösszesen 113 kg/m2 szerkezeti acél anyag
felhasználást jelent.

9. ábra: Az elkészült hídszerkezet és statikus próbaterhelése
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2020-ban MAGÉSZ Acélszerkezeti Nívódíjat nyert
a „Poroszló–Tiszafüred közötti kerékpárút
hídjainak építési munkái̋ című pályázat.

Eger-patak-híd a Tisza-tavon
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Ismerjék meg új termékeinket!
Cégünk, a MEISER Ferroste Kft. 28 éve végzi tevékenységét Dunaújvárosban. A járórácsok és lépcsőszerkezetek gyártása mellett más termékek értékesítésével is foglalkozunk. Most két terméktípust és
annak felhasználási területeit mutatjuk be Önöknek.

MEISER TÍPUSÚ LEMEZRÁCSOK
Vannak olyan esetek, ahol a nagy áthidalási távolságok miatt a járórácsok alkalmazása nem lehetséges.
A MEISER cégcsoport e célból fejlesztette ki a lemezrácsokat. A csúszásmentes felületek biztosítása
bizonyos felhasználási területeken elengedhetetlen.
A lemezrács alkalmazásával a legmagasabb lépésbiztonságot és stabilitást érhetjük el, ugyanakkor magas fokú esztétikai követelményeknek is megfelelnek. Mindezek következtében építészeti, ipari homlokzatok burkolási és árnyékolástechnikai feladatait
is ellátják.
A MEISER típusú lemezrácsból készült lépcsőfokok
tesztelt csúszásállósága R9-13 osztályba sorolható.
A termékek felületi kialakítása többféle és különböző méretben áll rendelkezésre, igény szerint egyedi
méretre vághatóak. Vállaljuk a pódiumok és felületek
teljes körű felosztási tervének az elkészítését is.
A lemezrács kitűnően alkalmas különböző lépcsőfokok oldallemezzel való gyártására is.
A termékek korrózióvédelmét a tűzihorganyzás
adja.
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MEISER TÍPUSÚ MŰANYAG RÁCSOK (GFK)
A MEISER GFK rács végtelenített üvegszál megerő
sítéssel és műgyantával készített. A legkülönbözőbb
felhasználási területekre fejlesztették, egyszerűen
és gyorsan szerelhető, magas fokú terhelhetőséggel
rendelkezik. Kiemelkedő tulajdonságai közé tartozik,
hogy kis súlyú, ellenáll a korróziónak, a savaknak,
lúgoknak, vegyszereknek. Magas hő és hideg hatására
is alakmegtartó, mindkét irányban terhelhető, erős,
merev anyag.
Alkalmazható járófelületként, pódiumnak, lépcső
fokként. Lefedésekre, homlokzatok kialakításánál is
használják, valamint szennyvíztisztításnál.
A felhasználástól függően kétféle anyagminőségben
kaphatók: univerzális típus, illetve a vegyszerek ellen extrém ellenálló képességgel rendelkező. A felü
let kialakítása lehet konkáv, kvarchomokkal ellátott
(a magasabb csúszásvédelem érdekében), illetve zárt
kialakítású.
A MEISER műanyag járófelületek GFK-járórácsokból
és laminált GFK-lapokból állnak. A járórácsok teher
hordó szereppel bírnak, míg a laminált lapok (3 mm
vastagságú) a zárt felületet adják. Utóbbi is magas minőségű, UV-álló poliészter gyantából készül.
A zárt felületet kvarcbevonattal látják el, majd egy
úgynevezett Gel-köpennyel zárják le, ami biztosítja
a kvarcfelület hosszú élettartamát. A MEISER biztonsági járófelületek szürke (RAL 7032) színben ké
szülnek, de a megrendelő kérésére a RAL színskála
színeivel egyedivé lehet tenni.
A GFK-lépcsőfokok minden oldalon zárt, szemcsé
vel bevont és színezett belépőéllel készülnek. A biztonsági belépőél eltérő színezése biztonságtechnikai
szempontból lényeges, a megcsúszás ellen is véd.
Segítséget nyújtunk a felmérésben, műszaki ta
nácsadásban, tervezésben, valamint a GFK rácstáb
lák igény szerinti darabolását és alakra vágását is
elvégezzük.
(X)
Kapcsolattartónk:
Majorosi Andreas - termékmenedzser
Tel: 0625/511-026, majorosi.andreas@ferroste.hu
www.ferroste.hu
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ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA,
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek
továbbfeldolgozásában és gyártás-előkészítésében
MINŐSÉG

SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
–
–
–
–
–
–
–

egyedi méretre történő gyártás
egyedi csomagolás
egyedi termékazonosítás
speciális tárolóeszközök kialakítása
termékfejlesztés
vevői konszignáció
vevői rendelés követése

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900
Acélszerkezetek
2020/4. szám
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www.dutrade.hu
• dutrade@dutrade.hu

Gépek és Rendszerek
Szolgáltató Kft.
Messer Cutting Systems
Magyarországi Képviselete
www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét,
Irinyi u. 29.

Új, kompakt lángés plazmavágó.
Német minőség,
versenyképes ár.

www.geper.hu
CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz

11 részes online szakmai előadássorozatot indítunk. Hegesztési
eljárásváltozatok, automatizálás versenyelőnyei, digitalizáció a
hegesztéstechnikában, offline programozás, szenzorrendszerek,
virtuális Cloos gyárlátogatás és minden, ami hegesztés.
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Szerző: Stefanie Nüchtern
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
Fordította: Steinbach Ágoston
Crown International Kft.

GYORSAN, RUGALMASAN, CSÚCSMINŐSÉGET

CLOOS robotok hegesztik a gépezetes tolólétrát
a magasból mentő gépjárművek számára
Karlsruhe/Haiger, 2019 december – A tűzoltóságok az
egész világon alkalmazzák a Rosenbauer Karlsruhe
GmbH & CO. KG gépjárműveit. A tűzoltósági tech
nológiákban nemzetközileg is vezető szerepet betöltő
gyár a Carl Cloos Schweißtechnik GmbH-t kérte fel a
robotos hegesztés bevezetésére. A Rosenbauer összesen
három QIROX robotkarral hegeszti a magasból men
tő gépjárműveihez való, úgynevezett gépezetes tolólétra különböző elemeit. A robotos hegesztésnek kö
szönhetően a gyár még rugalmasabban képes a vevői
elvárásoknak való megfelelésre, időt takarít meg a
hegesztés és az átállás alatt, miközben kiváló he
gesztési minőséget biztosít.

A nagy múltú vállalat 1998-ban került a Rosenbauer Interna
tional AG tulajdonába. Ma 470 alkalmazottal évi több, mint
200 magasból mentő gépjárművet fejlesztenek és gyár
tanak. A gépjárműveket rugalmasan, az egyedi vevői igé
nyeknek megfelelően állítják elő. „Számos ország – ahová
a termékeinket exportáljuk – saját szabvánnyal rendelkezik,
amelyeknek meg kell feleljünk. Ez megjelenik a termékek
fajtáinak számosságában is” – mondja Hans-Peter Lörch, a
Rosenbauer Karlsruhe üzemvezetője. Ez az oka annak, hogy
számos gépezetes tolólétra létezik, amelyek magasságban,
szélességben vagy akár a korlát magasságában különböznek
egymástól. A létrák 20 és 64 méter között alkalmazhatóak.
Három QIROX robotberendezés
A gépezetes tolólétrákat 2019 közepe óta két azonos fel
építésű QIROX robotberendezés hegeszti. A robotkarokat függesztve, vízszintes és függőleges elmozdulási lehető
séggel egy sínpályán építették fel, így minden irányba
jelentősen nőtt a munkaterületük.
A berendezés még a hosszú, illetve nagyméretű munka
darabok hegesztése közben is folyamatosan képes optimális
pozícióban dolgozni. A létrák két forgatóberendezés közé
kerülnek, amelyeket függőleges munkadarab-felfogóval sze
reltek fel. A készülékek közé befogott munkadarab így egy
vízszintes tengely körül folyamatosan az optimális helyzet
be forgatható.

Karlsruhe már 1905 óta a tűzoltósági technológiák inno
vációjának bölcsője. A Carl Metz gépgyárat 1842-ben ala
pította és nevezte el maga után egy feltaláló, aki tűzoltás
hoz és mentéshez használatos készülékekre szakosodott.
A székhely csak az alapító halála után került át Karlsruhe-ba.

1. kép: R
 obotberendezés magasból mentő tűzoltóautók gépezetes
tolólétrájának hegesztése közben
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2016 óta egy további kompakt robotberendezés hegesz
ti az emelőkosarak létrájának csuklós szerkezetét és más
kisebb alkatrészeket. Ez egy hosszpályás, sínpályán futó
oszlopra függesztett robotkar, ami vízszintes elmozdulás
ra képes. A munkadarab-forgatót csapágyazott ellenoldali
tartóval alakították ki.

2. kép: A
 robot nagymértékben megnövelt munkatérben tud
mozogni, köszönhetően a függőlegesen és vízszintesen is
elmozdítható hosszpályás függesztett kialakításnak
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A kiváló varratminőséget a szenzorok biztosítják
A robotberendezéseket online és offline szenzorokkal is
felszerelték, hogy a munkadarabok tűréséből adódó elté
réseket kezeljék. Az online lézerszenzor a méréseket a he
gesztés közben végzi el. Ehhez a hegesztőpisztollyal párhu
zamosan rögzített szenzor lézernyalábot bocsát a munka
darab felületére, méri a visszaverődő fényt, valamint a mért
étékeket továbbítja a robotberendezés vezérlésébe. Itt az
adatok kiértékelése történik, hogy a tűrésekből és a hőha
tás következtében fellépő feszültségekből eredő elmozdulá
sokat kiegyenlíthessék. Az aktuálisan mért értékeknek meg
felelően, valamint a hegesztési jellemzők alapján módosítja
a rendszer a hegesztőpisztoly pályáját. Az online szenzorok
lehetővé teszik a hegesztés közben történő finomhangolást,
ezzel biztosítva az optimális hegesztési eredményt.
„A gépezetes tolólétráink esetében fontos a keskeny ki
alakítás, miközben nagy terhelést kell elviselniük” – hang
súlyozza Lörch úr. „A munkadarabok minőségében nem
engedhetünk meg eltérést.” Ezért egy minősített hegesztő
a további megmunkálás előtt minden munkadarab minősé
gét szemrevételezéses vizsgálattal ellenőrzi. A folyamatos
és biztonsággal megismételhető varratminőségnek, illetve a
kevés fröcskölésnek köszönhetően az utómunka jelentősen
csökkent.

A rugalmasság és a termelékenység növekszik
„A különböző munkadarabok számosságának eredménye
ként egy új gyártási rendet kellett kidolgozni” – magyarázza
az üzemvezető. „A készülékbe manuálisan befogott munka
darabok kézi hegesztésétől eljutottunk a piaci igényeknek
megfelelően folyamatosan változtatható, rugalmas gyár
tásig.”
Az új berendezés lehetővé teszi a különböző munka
darabok robotos hegesztését. A tolólétrák mellett a robot
berendezést szükség esetén más munkadarabok hegesz
téséhez is igénybe tudják venni a Rosenbauer gyárában,
ezzel lehetővé válik az egyedi vevői igények kielégítése.
Korábban egy teljes gépezetes tolólétra hegesztése kiala
kítástól függően 4–9 órát vett igénybe. A robotos hegesztés
sel ez az idő durván a felére csökkent. Mivel az átállási idők
jelentősen csökkentek és a félkész termékek útja is opti
malizálásra kerülhetett, az ütemidő kereken 50%-kal keve
sebb lett. „Azzal, hogy a gyártáson átáramló anyagmennyiséget sikerült csökkenteni és a gyártósorok ütemezetten
dolgoznak, elértük a célunkat” – mondja Lörch úr.

folyamatok kapják a nagyobb figyelmet. Mivel a robotok a
nehéz fizikai munkát kiváltják, az ívfény és a hegesztési füst
káros hatásának is kevésbé vannak kitéve az alkalmazottak.

3. kép: E
 gy további kompakt robotberendezés az emelőkosarak
és egyéb alkatrészek hegesztését végzi

A jövő projektje az offline programozás
A gyártás modernizálása ezzel a fejlesztéssel most egyelőre
befejeződött. Azonban a Rosenbauer vállalat a robotberen
dezések kihasználtságának növelése érdekében az 
off
line
programozáshoz szükséges RoboPlan szoftver bevezetésén
dolgozik. A RoboPlan szoftver segítségével a robotkar és
a hegesztés, valamint a szenzorok programozása számító
gépen, 3D környezetben valósulhat meg, és az így elkészí
tett program közvetlenül a robotberendezés vezérlésébe
tölthető fel.
„A CLOOS vállalat a robotos hegesztés minden kompo
nensét egy kézből kínálja. Ez nagy előnyökkel jár számunk
ra” – hangsúlyozza Lörch úr. „A kezdetektől fogva szoro
san együttműködtünk a Philippe céggel, amely a CLOOS
képviseletét látta el, illetve a CLOOS szakembereivel, akik
kel hatékony ötletelést valósíthattunk meg, és egymást tá
mogattuk a projekt során.

Az automatizálás a munkakörnyezetet is
vonzóbbá teszi
Korábban a gyártási kapacitás erősen függött a kézi ívhe
gesztő munkaerőtől. A Rosenbauer számára is egyre nehe
zebb megfelelően képzett hegesztőket találni. Ráadásul a
képzésük is egyre nagyobb feladatot jelent.
A robotberendezések azonban a munkaerőnek is vonzó
és izgalmas munkakörnyezetet kínálnak. A robotos hegesz
tésre való átállással lehetőség nyílt arra, hogy a hegesztési

4. kép: A munkadarabot két függőleges készülékbe rögzítik
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Szolgáltatások
hegesztőüzemek
számára
Akkreditált, notifikált státuszban,
illetve nemzeti kijelölés alapján
kiadott tanúsítványok

Milyen szolgáltatást kínál az ÉMI-TÜV SÜD?
 Személytanúsítás
Hegesztők, forrasztók, gépkezelők, műanyaghegesztők
minősítése, vizsgáztatása, tanúsítása, jóváhagyása,
tanúsítványok meghosszabbítása
Választható érvényességi idő
– EN ISO 9606-1/2/3/4/5
– EN ISO 14732
– EN ISO 13585
– EN 13067
– EN ISO 17660-1
– AD 2000 HP3
– 2014/68/EU - PED-2014 / 44/2016 (XI.28) NGM
rendelet
 Hegesztés-, forrasztástechnológiák vizsgálata,
ellenőrzése, jóváhagyása
– MSZ EN ISO 15614-1:2017
 Hegesztőbázisok, képzőhelyek tanúsítása
 Hegesztőüzemi tanúsítások
– EN ISO 3834-2/3/4
– 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet
– 1/2016 (I.5.) NGM rendelet

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
(+36) 26 501 120 info@emi-tuv.hu www.emi-tuv.hu

– CPR/EN 1090-1 –
jel
– EN 1090-2, EN 1090-3
– EN 1090-4, EN 1090-5 ÚJ!
– 2014/68/EU (PED-2014)
– EN 15085-2
– MSZ ISO/TS 22163 (IRIS) ÚJ!

További szolgáltatások hegesztőüzemek számára:
 2014/68/EU/ 44/2016 (XI.28) NGM rendelet szerinti
megfelelőség tanúsítás jel
 TPED/ADR/RID
 MIR (ISO 9001:2015), KIR (ISO 14001:2015)
 EMAS-2017
 Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer,
EIR (ISO 50001:2011)
 MEBIR/OHSAS és SCC
 Információbiztonsági Irányítási Rendszer,
IBIR (ISO 27001)
 Szakvélemény készítés, szakértői közreműködés,
állásfoglalások készítése
 Komplex műszaki felügyeleti tevékenység
 Állapotfelmérés, káresemények kivizsgálása

Együtt jó dolgokat fogunk
megvalósítani
Szívesen tartunk helyszíni bemutatót és
próbahegesztéseket végzünk Önökkel együtt.
Segítünk a kobotos hegesztésre alkalmas termékek
kiválasztásában.
Kipróbálás céljából vállaljuk termékek
hegesztőprogramjának elkészítését és kísérleti
gyártását.
Alaposabb tesztelés céljából bérbe adjuk.
Vásárlás estén részletfizetést biztosítunk.
A sikeres alkalmazáshoz folyamatos
támogatást nyújtunk.

ENGEDJE SZABADON A FANTÁZIÁJÁT!
Korszerűsítse, gyorsítsa,
tegye jobbá és gazdaságosabbá a hegesztést.

BENNÜNK PARTNERRE TALÁL A TÖREKVÉSEIHEZ

Videó a kobotos hegesztésről:

REHM Hegesztéstechnika Kft.
 2766 Tápiószele, Jászberényi út 4.
 Tel.: +36 (53) 380 078
 E-mail: rehm@rehm.hu
 Web: www.rehm.hu

