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A felvétel a 2021. július 3-i helyzetet rögzíti.



Az Ön kihívása fémből gyártott anyagok összehegesztése. Tudja, hogyan kell 

hidakhoz, gépekhez és erőművekhez tervezett alkatrészeket hegeszteni.  

A munkájához nem „egy” megoldásra van szüksége, megérdemli a legjobbat. 

Egyedülálló portfóliónk csúcsminőségű hegesztőanyagokból, alkalmazástechnikai 

szolgáltatásokból, kiegészítőkből és hegesztőgépekből áll, mellyel teljes körű 

megoldást tudunk nyújtani. A Terra és Uranos termékcsaláddal pedig új mércét állítunk 

fel a mindennapos és a különleges hegesztési feladatoknál.  

A hegesztőanyagok és gépek az alkalmazástechnikai tudásunkra építve az iparágban 

egyedülálló módon össze lettek hangolva, mely a precizitás újabb lépcsőfokát teszi 

lehetővé. Ezzel megcélozhatja az iparágában legjobb kötéseket, melyekre büszke lesz. 

Ehhez 5 év garanciát adunk valamennyi Terra és Uranos hegesztőgépünkhöz.

TERRA & URANOS

Az új referencia a  
hegesztőgépek között.

Lasting Connections

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding
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ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

A szövetség elnöksége a COVID-19 
járvány miatt 2021. évi első elnökségi 
ülését az on-line térben tartotta meg.

Az elnökség tagjai egy fő kivételé
vel részt vettek az ülésen, melyen az 
 alábbi témák szerepeltek és döntések 
szü lettek:

1 . Diplomadíj-pályázatok

– BSc kategória
Két pályázat érkezett, a bírálást Du-
ma György végezte.
Az elnökség egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy I. helyezésben ré szesíti:
FRITZ ANETT: Jásztelki  közúti Zagy
vahíd mellé tervezett ke rék pár út 
hídjának tervezése pálya munkáját.

– MSc kategória
Öt pályázat érkezett, a bírálást Szabó 
Gergely végezte.
Az elnökség egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy két első díjat és egy kü
löndíjat ad ki.
I. helyezésben részesült
VARGA OLIVÉR: Integrált hídszerke
zet hídfőjének tervezése
és
SZABÓ ZALÁN: Folyatófúrással ké
szített kapcsolatok palástnyomású 
teherbírása
pályamunkája.

– Különdíjban részesült
BODOR DÁNIEL: Hosszbordával me  
revített gerinclemezes tartók be rop
panási ellenállása
pályamunkája.

2 .  Az Év Acélszerkezete Nívódíj

Egy pályázat érkezett. Az elnökség egy-
hangúlag – vita után, mivel a pályázat 
eltért a kiírástól – úgy döntött, hogy a 
HM DUNAHÍD Konzorcium – a Pont
TERV Zrt. – DOPRAVO PROJEKT a.s.  
„Mo nostorihíd acélszerkezetének ter
vezése és kivitelezése” közös pályáza-
tát nívódíjban részesíti.

3. Közgyűlés előkészítése

Az elnökség megvitatta a közgyűlés 
idő pontját és napirendi pontjait és a 
következő döntéseket hozta:

3. a) A közgyűlés időpontja

A közgyűlést a járványhelyzet miatt 
elektronikus hírközlő berendezés út-
ján tartják meg.

A közgyűlés 2021. május 19ére hir-
detjük meg, a megismételt közgyűlés 
időpontja május 26.

3. b)  A közgyűlés  
napirendi pontjai

–  a 2020. évi beszámoló és mérleg el-
fogadása,

–  a 2021. évi tagdíjak megállapítása,
–  a 2021. évi munkaterv jóváhagyása,
–  a 2021. évi költségvetés elfogadása,
–  egyebek.

Az elnökség a napirendi pontok-
hoz készített anyagokat áttekintette, 
elfogadta és a közgyűlés elé terjeszt
hetőnek minősítette.

4 . Acélszerkezetek folyóirat

A 2021. évi 1. szám megjelent. Az újság 
postázás útján jutott el a tagsághoz. 
Az elnökség megvitatta az kiadvány 
megjelenési gyakoriságát és az on-line 
hoz záférést. Az elnökség döntése sze-
rint cél a negyedéves megjelenés tar-
tása és cél a korábbi számok on-line 
el érésének biztosítása.

5 . Egyéni tagfelvétel

Az elnökség egyhangúlag döntött
– Latorovszky András József és
– Dési Attila
egyéni tagfelvétele mellett.

KÖZGYŰLÉS

2021 . május 19 . 9 .00

Az alapszabály szerint szavazati  joggal 
rendelkeznek a tagvállalatok képviselői 
és az egyéni tagok.
Összesen 83 szavazat. Határozat képes-
séghez a tagok több mint felének jelen 
kell lennie.
Az on-line megtartott  közgyűlésre 22 
szavazati joggal rendelkező jelentke-
zett be, így a levezető elnök  meg-
ál lapította, hogy a közgyűlés nem 
szavazatképes és a megismételt köz
gyűlésre 2021. május 26-án kerül sor.
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2021 . május 26 . 9 .00

1. NAPIREND: Határozatképesség 
megállapítása

Az online megtartott megismételt köz-
gyűlésre 13 szavazati joggal rendel
ke ző jelentkezett be. A megismételt 
közgyűlés az  erede ti napirendi pon-
tok tekintetében a részt  vevők szá má-
tól függetlenül sza va zat képes, így a 
levezető elnök meg álla pította a köz-
gyűlés megtart hatóságát.

2. NAPIREND: Az elnökség beszámolója

Az elnökség beszámolóját a meghívó-
hoz mellékeltük. A közgyűlés a szó
beli kiegészítések után a beszámolót 
egyhangúlag elfo gadta.

3. NAPIREND: 2020. évi pénzügyi 
beszámoló és mérleg

A pénzügyi beszámolót és mérleget a 
meghívóhoz mellékeltük. A MAGÉSZ 
2020. évi gazdálkodását az elnökség 
megvitatta és azt a közgyűlés elé ter-
jeszthetőnek minősítette.
Az egyszerűsített mérleg tartalmazza 
a 2020. évi kiadásokat és bevételeket.
A közgyűlés a 2020. évi pénzügyi be-
számolót és mérleget egyhangúlag 
elfogadta, és megbízta az elnököt an
nak aláírásával és benyújtásával.

4. NAPIREND: 2021. évi munkaterv 
jóváhagyása

A 2021. évi munkatervet a meghívóhoz 
mellékeltük. A munkaterv nem tartal-
mazza az aktuális „Acélszerkezeti Kon-
ferenciát”, mert ezt az elnökség 2022-
re halasztotta. A közgyűlés a 2021. évi 
munkatervet a szóbeli kiegészítések el
hangzása után egyhangúlag  elfogadta.

5. NAPIREND: 2021. évi tagdíjak 
megállapítása

A MAGÉSZ elnöksége javasolta a köz-
gyűlésnek a korábbi tagdíjtáblázat vál 
tozatlan jóváhagyását. A közgyűlés a 
tagdíjtáblázatot a 2021. évben egy-
hangú szavazással vál tozatla nul 
  fenn  tartja.

6. NAPIREND: 2021. évi költségvetés

A 2021. évre szóló költségvetési ter-
vezetet a meghívó mellékleteként ki-
küldtük. A közgyűlés a MAGÉSZ 2021. 
évi költ ségvetését egyhangúlag elfo
gadta, és fel  hatalmazza az elnökséget 
annak vég rehajtására.

7. NAPIREND: Egyebek

A közgyűlés az elnökség javaslatával 
egyetértve egyhangúlag  megszavazta 
dr. Csapó Ferenc korábbi titkár tisz
teletbeli tagként való megválasztását.

Mindenki úgy ismeri,  hogy 

ő a MAGÉSZ  titkára. Ez nem 
vé letlen,  mivel az 1998-as 
alapítás óta a idei év január 
15-ig dr. Csapó Ferenc lát-
ta el a titkári feladatokat . 
Az első elnök, Keresztes 
László bízta meg a szövetség 
ügyes-bajos dolgai nak ellá-
tá sával, és ezt a felada tot 
be  csülettel, a szövetség ér-
de  keit messzemenően figye-
lem be véve látta el .

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK
Æ  A MAGÉSZ 2021. május 26-án megtartott éves közgyűlésén  

az elnökség javaslata alapján megszavazták  

DR. CSAPÓ FERENC tiszteletbeli MAGÉSZ-tagságát

Dr. Csapó Ferenc régi vágású, mun kahelyéhez, környezetéhez ra gasz kodó 
szak ember. Szakmai pálya futását a ma már nem létező Csőszerelőipari 
Vállalatnál betöltött különböző vezetői beosztások és a rövid, Dunaferr-
nél töltött időszakot követő MAGÉSZ-titkári feladatkör határozta meg.

Az 1998. szeptember 29-én aláírt MAGÉSZ alapítási oklevél létrejöttében 
je lentős szervezői szerepet vállalt, és ellátta az új szövetség titkári fel-
adatait. 

Kezdeményezéséhez köthető, hogy a kezdeti MAGÉSZ Hírlevél 2004-re át-
ala kult, és megjelent az első MAGÉSZ Acélszerkezetek újság. Dr. Csapó Ferenc 
felelős szerkesztőként, munkatársával Nagy József hir detésszervezővel fo-
lya matosan fejlesztette az újságot, és az ő érdemük, hogy színvonalas szer-
kesztőt és nyomdát, a dunaújvárosi TEXT Nyomdát választották, akik az
óta is garanciái a jó minőségű és igényes megjele nésnek.

A szövetség kiadványa, a negyedévente megjelenő „Acélszerkezetek” 
folyó irat azóta is igyekszik a szakma fejlődéséről beszámolni. Az elméle
ti fej lődést, az új tervezési megoldásokat, a gyakorlat történéseit doku
mentálja, és a tagságot erről rendszeresen tájékoztatja.

A szövetség rendszeresen megrendezett konferenciáiról, melyek a  szakma 
állapotának felmérései, a konferenciák előadás-gyűjteményei és az „Acél-
szerkezetek” különkiadásai számoltak, számolnak be. 

Dr. Csapó Ferenc a MAGÉSZ tiszteletbeli tagjaként a szövetség és a szak
ma által elismert szakemberi körbe került, mint Keresztes László, dr. Do-
manovszky Sándor, Markó Péter.

Megérdemelten.
Új tiszteletbeli tagunk az idei évben töltötte be 80. életévét. Ezúton is 

gratu lálunk, és további jó egészséget kívánunk neki.

a MAGÉSZ elnöksége
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2021-BEN SZÉCHENYI-DÍJAS: 
DR . DUNAI LÁSZLÓ

A kormány előterjesztésére Áder János köztársasági elnök 2021. március 
15-én Széchenyi-díjat adományozott Dr. Dunai László építőmérnök, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, a Hidak és 
Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére, Magyarország 
számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az acél- és 
öszvérszerkezetek méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidol-
gozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős tevékenysége, valamint 
Budapest főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában 
vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

A Magyar Közlönyben és a médiában megjelent rövid fen-
ti hír kapcsán szeretnénk közelebbről bemutatni Dr. Du
nai Lászlót és pályafutását, ezzel gratulálva a rendkívüli 
teljesítményét elismerő kitüntetéshez. 

Medgyesegyházán született 1958-ban. A gyulai Erkel Fe-
renc Gimnáziumban matematika–fizika tagozatos osztályba 
járt, e tantárgyak szeretete alapozta meg benne a mérnö-
ki pálya iránti vonzalmat. 1978tól a BME Építőmérnöki 
Karának hallgatójaként nagyszerű oktatók tanították a szak-
ma szépségeire. Dunai László Halász Ottót, a BME egyko-
ri professzorát, akadémikust tartja mesterének, példa ké-
pé nek. „Hallgatókoromban kiváló előadásain ismertem 
meg, majd ő lett a tudományos vezetőm. Korai halála 
miatt csupán három évig dolgozhattunk együtt, de ez a 
periódus a teljes tudományos tevékenységemet meg hatá
rozta. … Irányításával kezdtem kutatásaimat a numeri
kus szimuláción alapuló acélszerkezeti analízis és mére
tezés megvalósításán, elsősorban stabilitási problémák 
ese tén.” – nyilatkozta az MTA székfoglalója után a Magyar 
Tudomány folyóiratnak. 

Egyetemi tanulmányai befejeztével a BME Acélszerkeze-
tek Tanszékén Halász Ottó irányításával tudományos ösz-
tön díjasként kezdte pályáját. Lehetősége volt bekapcsolód
ni a tanszék szakértői és tervezési feladataiba, laboratóriumi 
vizsgálataiba, megismerni a valós szerkezeti problémákat 
és megoldásuk gyakorlati módszereit – ez alapozta meg a 
mindmáig érvényes szemléletét a tudományos kutatás és a 

mérnöki alkotó tevékenység összhangjáról, amit igyekszik 
folyamatosan érvényesíteni. 

Két hosszabb külföldi tanulmányútjáról is pályafutását 
meg határozó élményekkel tért haza. Az Egyesült Államok-
ban a Lehigh-University-n, az acélszerkezeti kutatások ak-
kori fellegvárában Le-Wu Lu professzorral és doktorandu-
szaival elsősorban acélszerkezeti csomópontok  szeizmikus 
viselkedésével foglalkozott. Második tanulmányútján Japán-
ban, az Oszakai Egyetemen Yuhshi Fukomoto  professzor 
mun kacsoportjában kiváló laboratóriumi lehetőségeket ka
pott kutatásainak folytatására. A tanulmányutak során nem-
csak szakmai eredményeket és életre szóló szakmai kap cso-
latrendszert alakított ki, hanem itt ismerte meg azt a ku-
tatási módszertant, amit hazatérve itthon is  megvalósított, 
és eredményesen működtet. „A két tanulmányút során 
ismertem meg a hallgatói generációk együttműködésével 
megvalósuló kutatás működését, hatékonyságát, emberi 
von zatát.” – mondta az említett nyilatkozatában. 

Dunai László valódi iskolateremtő egyéniség. Tantárgyait 
folyamatosan korszerűsíti, előadásain gondot fordít az el-
mélet ismertetése után annak gyakorlati alkalmazására is. 
Kiváló előadó, hallgatói rendszeresen a legjobbak között 
tartják számon az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) 
értékelések során. Egyetemi óráin figyelemmel kíséri az 
érdeklődő hallgatókat. Izgalmas szakmai feladatokkal kész-
teti őket TDKmunka elkészítésére, és a jó képességű hall-
gatók aztán kutatómunkára is fogékony diplomázókká, dok-
toranduszokká válhatnak vezetése alatt. Csoportjának dip-

Mesterének, Halász Ottónak szoboravatásán 2016-ban

MTA székfoglaló előadásán
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lomatervezői rendszeresen sikerrel szerepelnek a MAGÉSZ 
diplomadíj-pályázatán. Saját bevallása szerint: „Az egymásra 
épülő, egymást segítő tudás és közös munka jó hangulatú 
közösségeket és szakmai sikereket eredményezett hall
gatónak és témavezetőnek egyaránt. Az utóbbi húsz évben 
a több mit százötven TDKzó és diplomázó hallgatómból 
nőtt ki tizenhat doktoranduszom, közülük kerültek ki 
azok a kollégáim, akik a köréjük gyűlt doktoranduszok
kal és hallgatókkal alkotják tanszéki kutatócsoportomat.” 
15 doktorandusza szerezte meg eddig a PhD címet, töb-
ben a Műegyetem tanszékeinek oktatói, kutatói, vagy neves 
külföldi intézményekben tevékenykednek kutatóként. Sőt, 
tanítványainak is vannak már végzett doktoranduszai – a 
német nyelvterületen „Doktor-Vater”-ként tartják számon a 
végzett PhDs témavezetőjét, így Dunai professzor már ki-
lencszeres „doktor-nagypapának” számít…

Dunai professzor kutatócsoportjával nagyon széles körű  
kutatási tevékenységet folytat elsősorban az acél és acél–
beton öszvér híd- és épületszerkezetek fejlesztése és mé-
retezése területén, beleértve a vékonyfalú  szerkezeteket, 
a stabilitási és fáradási kérdéseket és még számtalan más 
speciális problémát. Az egyik nemzetközi szinten is ki-
emelkedő kutatási területe az acélszerkezetek numerikus 
modell alapú tervezése, mely szakterületnek nemzetközi-
leg elismert szakértője. Magyarországon az ő nevéhez fű
ző dik az innovatív, numerikus modell alapú méretezési 
eljá rá sok széles körben való elterjesztése, építőmérnöki 
terve zési gyakorlatban való szabványos alkalmazása. Erről 
kitüntetése alkalmából így nyilatkozott a BME honlapján: 
„A főként méretezéselméleti kérdéskört részletesebben az 
’Acélszerkezetek – tradíció és innováció’ című akadémiai 
székfoglaló előadásomban fejtettem ki. Röviden összefog-
lalva: a hagyományos méretezés során a szerkezet egysze
rűsített modelljén számítottuk ki az állapotjellemzőket, és 
azok korlátjaiba építettük be a számítással nem követhető 
bizonytalanságokat. Az 1980-as évek közepe óta tartó 
acél szerkezeti innováció új és újabb anyagokat, gyártás 
és szereléstechnológiákat, szerkezeti kialakításokat ered
ménye zett, amelyek új és pontosított méretezési hátteret 
igé nyeltek. Az általam és doktoranduszaim által kidol
gozott és alkalmazott kutatási stratégiának legfontosabb 
eleme a kísérlettel ellenőrzött numerikus modell, amellyel 
szimulálható a szerkezet valós viselkedése, és figyelem
be vehetők azok a hatások és bizonytalanságok, amelyek 
korábban számítással nem voltak követhetők. A  térbeli, 
geometriai hibákat is tartalmazó modellen  végrehajtott, 
anyagilag és geometriailag nemlineáris szimulációs ana
lízis jelenti az új méretezési elv alapját.” 

Dunai professzor úr meghatározó szerepet tölt be ezek-
nek az acélszerkezeti méretezési módszereknek a fejlesz-
tésében és tudományos megalapozásában nemzetközi szin-
ten. Jelenleg elnöke az európai Eurocode új generációs 
szab ványsorozat egyik kötetének fejlesztésén dolgozó nem-
zetközi szakbizottságnak. Vezetésével egy forradalmian új, 
számítógépes szimulációra épített méretezési szabvány 
alap jait és előírásait dolgozzák ki. A vezetésével kidolgo-
zott méretezési eljárásokat nemzetközi szinten használják 
innovatív szerkezetek tervezésére, kutatási eredményeit az 
Eurocode acélszerkezeti szabványa és az USA földrengés-
szabványa is alkalmazza. Számos nemzetközi kutatási pro-
jektben vett részt eredményesen, ami nem kis részben já-
rult hozzá ahhoz, hogy Dunai professzor kutatócsoportját 
és a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéket nemzetközi szin-
ten magasan jegyzett kutatóműhelyként tartják számon. 

Munkásságában a tudományos kutatás és a mérnöki al ko-
tó tevékenység azonos súllyal van jelen. Fontosnak te kin ti 
a tudományos kutatás eredményeinek a mérnöki gya kor-
latba való bevezetését. Szoros együttműködést ala kí tott ki 
ipari partnerekkel, fejlesztőkkel, tervezőkkel, gyár  tókkal. 
Közös K+F+I projektekben való részvétel, út mu  tatók és 
és tervezési segédletek készítése – mindezek fon tos ele - 
mei az együttműködésnek. Személye az elmúlt évek jelen
tős acélhíd projektjeiben meghatározó volt: a Pen  tele híd, 
a Kvassay Dunaághíd és a sárvári Rábahíd társ tervezője, 
a Megyeri híd, az M0 Déli Duna-híd, Rákóczi híd és a 
Tiszavirág híd független ellenőre, a történelmi budapesti 
hidak és acélszerkezetek felújításának tudományos szak-
értője: Széchenyi lánchíd, Szabadság híd, Margit híd, Déli 
Összekötő Vasúti híd, Eiffelcsarnok. Irányította a BME sze-
gedi ELI lézerközpont építéséhez és a Paksi Atomerőmű 
szerkezeteihez kapcsolódó független szakértési tevékeny-
ségeit is.

Tudományos és szakmai tevékenységéhez rendkívül szé-
les körű nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki. Számos 
nemzetközi és hazai egyesület, testület elnökségének vagy 
munkacsoportjának tagja (ECCS, SSRC, ASCCS, IABSE, 
MAGÉSZ…). A szakma szinte mindegyik jelentősebb nem
zetközi konferenciája szervezésében, lebonyolításában részt 
vesz, ezek közül kiemelkedik és sokunk számára emlé-
kezetes marad a 2006os budapesti IABSE Szimpózium és 
a 2011es Eurosteel Konferencia, amelyek szervező bizott
ságát Dunai professzor vezette. A szakterület hat meg-
határozó folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja. 

Néhány tanítványa, doktorandusza körében

A Rákóczi híd próbaterhelésén
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Jelentősebb kitüntetései: Széchenyidíj (2021), Korányi 
Imre-díj és Az év hidásza díj (2018) Széchenyi Társaság 
díja (2017), Akadémiai díj (2009). 

Szabadidejében szívesen horgászik – szigorúan sportcél-
ból, futballozik és síel. 

Két ciklus óta látja el az Építőmérnöki Kar dékáni felada
tait. Vezetésével tartalmi és oktatásszervezési szempontból 
is megújult a Műegyetem építőmérnöki alap és mester-

képzése. Ennek legújabb eleme az építőipar digitalizáció-
jára való felkészülés és magának a folyamatnak a támogatá-
sa. Fontos feladatának tekinti a professzori utánpótlás ki-
nevelését, az új generációk támogatását ösztönző lépések 
megtételét, melynek eredményei a közeljövőben érnek be 
a karon. Dékáni megbízatásának lejártával energiáit teljes 
egészében az oktatásra és kutatásra tudja majd fordítani – 
ehhez kívánunk erőt, egészséget, és további sikereket! Csak 
így tovább, Professzor Úr! 

Az Eurosteel 2011  
megnyitása

Dékánként  
oklevelet ad át 
egy végzett  
hallgatónak
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A TATABÁNYAI MULTIFUNKCIÓS SPORTCSARNOK  
KÜLSŐ ÍVES LEFEDÉSÉNEK PARAMETRIKUS TERVEZÉSE

Gősi Levente okl. szerkezet-építőmérnök 
Péter Zsolt okl. szerkezet-építőmérnök 
ESteel Mérnöki Kft.

1.  PROJEKT ÁLTALÁNOS 
BEMUTATÁSA

A CÉH zRt. megbízásából és generál 
tartószerkezettervezői támogatásával 
az E-Steel Mérnöki Kft. végezte a Tata-
bányán építés alatt álló, 6000 férő
helyes multifunkciós  sportcsarnok 
két szer görbült, szabálytalan „kavics” 
alakú, acélszerkezetű lefedésének a 
tar tószerkezeti tervezését (1. ábra).  
A projekt komoly kihívást és igazi pró-
batételt jelentett. A volumene és bo-
nyolultsága miatt már a feladat leg ele-
jén nyilvánvaló volt, hogy a geometri-
át csak parametrikus megközelítéssel 
tud juk kezelni. Mivel kis lét számú tar-
tószerkezettervező iroda vagyunk (6 
fő), a projekt előrehalad tával óhatat-
lanul előforduló, bármilyen általános 

érvényű változtatás a geometriában 
szinte kezelhetetlen terhet rótt volna 
ránk a modellt létrehozó, általunk fej-
lesztett algoritmus hiányában. A para-
metrikus modell felépítése lehetővé 
tet te számunkra a geometria rugal mas 
kezelésén túl a tartó szerkezeti kon-
cepció gyors változtatását is. Számos 
meg ol dási mód kipróbálására volt 
lehetőségünk a projekt elő rehaladtá
val. Nagyobb energiabefektetés nélkül 
tesz telni tudtunk, és adott esetben el 
tud tunk vetni bizonyos szempontból 
előnytelen megoldásokat. Ehhez a 
ter vezési folyamathoz szükséges, hogy 
a tartószerkezet tervezésekor már a 
leg elejétől, a tartószerkezeti koncep-
ció(k) kidolgozásától szem előtt tart-
suk a szerkezet paraméterezhetőségét, 
törekedjünk arra, hogy a szerkezet 

egé szén alkalmazható, univerzális rész - 
leteket tervezzünk.

A külső csarnoklefedést összesen  
9 dilatációs egységre bon tottuk. A di-
latációs egységeket önmagukban, ön -
ál ló szer kezetekként vizsgáltuk, így 
mé reteztük a  szer kezeti ele meket.  
A di la tációs egységek határait úgy 
 vet  tük fel, hogy illeszkedjen az íves 
te tő geometriájához. A dilatációs egy 
 sé gek kö zül három kizárólag két tá-
maszú kon zolosan túllógatott tartók-
ból áll. Ezeknél a főtartóknál a kon-
zolrész jellemzően rövid, a konzolok 
csuklós szelemenekkel kap csolódnak 
egymáshoz. Hat dilatációs egység rész-
legesen a talajra támaszkodik, tartal-
maz háromtámaszú rácsos tartó kat is. 
Ezek merevsége lényegesen nagyobb, 
mint a lelógó, hosszú konzolok me-
revsége. Ezeknél az egységeknél fel-
adat volt a tartók elmozdulásainak 
összehangolása. 

Ezt bizonyos magasságokban elhe-
lyezett vízszintes síkú rácsos  mereví tés 
beépítésével és függőleges síkú, árbóc
szerű felkötésekkel és kitámasztá sok

1. ábra:  Tatabánya – Multifunkcionális csarnok építés közben (2021. március) [1]

2 . ábra:  
Banántartó  
(tört  vonalú övekkel 
készült oldalsó rácsos 
főtartó)  
Tekla-modellje

3. ábra:  Felső rácsos főtartó merevített 
csomópontjának vizsgálata  
(IDEA StatiCa)
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kal értük el. Így a földre  támaszkodó 
di latációs egység legszélső, földre tá
maszkodó tartója mindig erősített 
ki vitelű, mert ez a tartó veszi fel a 
szom szédos három-négy banántartó 
(íves, banán alakú rácsos tartó – lásd 
2. ábra) szélterhének és függőleges 
terhelésének egy részét. A csomóponti 
ellenőrzéseket Idea StatiCa program-
mal végeztük (3. ábra). 

2.  PARAMETRIZÁLT  
TERVEZÉSI FOLYAMAT

Parametrizált tervezésről beszélünk 
abban az esetben, ha a szerkezeti mo-
dell dinamikusan változtatható külön-
böző kiindulási adatok megadásával 
anélkül, hogy manuálisan újra kellene 
azt modellezni. Ez úgy valósítható meg, 
hogy egy arra alkalmas szoftverben a 
modellgeometria közvetlen megadása 
helyett egy algoritmust építünk fel, 
amely képes arra, hogy tetszőleges, ál-
talunk választott paraméte rek megadá-
sa után automatikusan kiszerkessze és 
legene rálja a struktúrát.

Jelen projekt során ehhez a munka-
fázishoz a Rhinoce ros CAD progra-
mot, és a hozzá tartozó Grasshopper 
 gra fikus programozó felületet használ-
tuk (lásd 4. ábra). A Grass hopper 
számos ismert építőmérnöki szoft
ver rel képes együtt dolgozni. Mi az 
acélszerkezeti modellezést és terv ké-
szítést Tekla Structures szoftverrel, 
a szerkezeti analízist pedig Axis VM 
prog rammal hajtottuk végre.

Az algoritmus felépítése során több 
nagyobb fázis különül el, melyek közül 
az első a peremfeltételek meghatáro
zása. Esetünkben a sportcsarnok le-

fedésének tervezéséhez adottak vol-
tak a vasbeton pillérek pozíciói, illet-
ve az építészek által megálmodott 
 bur kolandó „kavics” felület. 

A kiindulási geometria ugyan ren-
delkezésünkre állt a tervezés meg kez-
désekor, azonban ez egy mesh  (több 
ezer kis felületdarabból felépülő 3D 
test) modell volt. A nagy elemszám mi-
att a különböző geometriai műveletek 
(vetítés, metszés stb.) rendkívül erő-
forrásigényesek, és emiatt hosszadal-
masak is voltak. Annak érdekében, 
 hogy ezt kiküszöböljük, a modell szá-
munkra fontos részeit elkü lönítettük, 
és NURBS felületekké alakítottuk át.  
A NURBS (Non-uniform rational B -
spline) alakzatok törtvonalak he lyett 
folytonos, íves görbékből épülnek fel,  
ami teljes pontosságot biztosít szá-
munkra, továbbá a Rhinoceros3D 

prog  ram rendkívül gyorsan képes 
dol  gozni ezzel az adattípussal. A tar-
tó   szerkezet felszerkesztése így már 
akadály nélkül zajlott, a kavics-geomet-
ria ellenben továbbra is merev volt ab-
ból a szempontból, hogy magában az 
alakjában semmi lyen módosítás vég-
rehajtására nem volt lehetősé  günk. 
Ha  marosan kiderült, hogy a meg-
adott felületre nem tervezhető meg
felelő tar tószerkezet, illetve a helyszíni 
adott ságok miatt is szükségessé vált a 
ka vics formálása (lásd 5. ábra).

Ekkor tehát elkerülhetetlenné vált, 
hogy magát a kiin du lási geometriát 
is parametrizált módon  újraalkossuk. 
Az alap rajzi forma lekövetéséhez 4 
el térő sugarú kör és a hozzájuk érin
tő legesen csatlakozó további 4 kör ív 
alkotta görbét használtuk. A füg gő
le ges értelemben vett görbület re-

4. ábra:  Grasshopper-kódrészlet és a vele előállított rúdmodell

5 . ábra:  
Az eredeti kiindulási 
mesh modell (fent) 
és a parametrizált 
NURBS-felületekből 
álló modell (lent)
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produkálásához 104 metszősík segít
ségével körívdara bokat, majd azok 
összekapcsolásával görbéket határoz-
tunk meg. A kapott görbéket sor-
ban érintőlegesen burkoló fe lü letet 
(loft surface) kiszerkesztve előállt a 
kiindulási geometriával szinte teljes 
mértékben azonos, ám rugalmasan 
paraméterezhető alakzat.

Bár a kavics menet közben több 
kisebb változáson is át esett, a pillér-
pozíciókkal együtt alapjaiban hatá-
rozták meg az algoritmus logikáját, hi-
szen minden egyes elem ezen pontok 
vagy felületek függvé nye kellett, hogy 
legyen (lásd 6. ábra).

A második lépésben átgondoltuk a 
szerkezet geometriai hierarchiáját, és 
ennek megfelelően fokozatosan bő
vítve az algoritmust, kiszerkesztettük 
a tartószerkezet rúdmodelljét. Először 
a megadott pillérekre feltámaszkodó, 
konzolosan kinyúló felső rácsos tartók 
és azokról függesztett banántartók jel-
lemző pontjait határoztuk meg, majd 
azok összekötésével kialakultak a fő 
rácsos tartók. Mind a felső, mind az 
oldalsó tartók egyenként különbö ző
ek, köszönhetően annak, hogy a ka
vicsforma alaprajzi értelemben elté rő 
mértékben közelíti meg a pilléreket, 
valamint a peremtartó is más-más 
magasságban zárja le a burkola tot. 
Ezt a rácsrudak sűrítésének meg ha
tározásánál is figyelembe kellett ven-
nünk amellett, hogy a rudak  statikai 
és gyárthatósági szempontból is meg-
felelő szögben kap csolódjanak egy
máshoz.

A főtartók elkészítése után az azokat 
összefogó íves pe remtartó rudazatát 
alakítottuk ki. 

A peremtartón kívül vízszintes síkú 
merevítőrendszer és X rácsozású ru-
dazat köti össze a banántartókat, 
bizto sítva a kapcsolatot a konzolos 
és a földre támasztott szer kezetrészek 
között. 

A pillérekre felültetett felső rácsos 
tartókat a végeiken, illetve két köztes 
pontban körbefutó merevítő rácsozat 
egészíti ki, valamint a hosszan kinyúló 
tartók estében extra összekötő ruda-
kat is elhelyeztünk.

Az egyik legnagyobb kihívást a sze-
lemenezés kiszerkesztése jelentette, 
mivel nagyon pontosan le kellett vele 
kö vetnünk a felületet annak érde ké-
ben, hogy a burkolat rög zíthető le-
gyen. A főtartók egymásról 4,15– 4,30 
m-es tá volságra vannak, így azo kat 
egyenes szakaszokkal  összeköt ve a 
nagyobb görbületű zónákban (első
sorban a sarkoknál) túlzottan nagy 
eltartás alakult ki a felülethez képest. 

Ezt kiküszöbölendő, a kritikus helye
ken ívesített szelemeneket alkalmaz-
tunk. A gyártás megkönnyítése ér de-
kében 5 pontos, síkbeli görbékkel 
dolgoztunk, melyek 3 középső pont-
ja egy körívet határoz meg, a végei 
pedig annak érin tő irányú meghosz  
szabbításával kapott egyenes szaka-
szok. A szelemenkiosztás sűrűsége 
sem egy séges, a peremek mentén 
dupláz va helyeztük el őket a nagyobb 
szélterhelés miatt. Bár a burkolat tartó 
rudazat alakja és kiosztása változó, a 
főtartóktól mért távolságot egy szűk 
tartományon belül kellett tartani ah-
hoz, hogy a bekötés csomópontjai is 
kialakíthatók legyenek.

A burkolat folytonos megtámasztá-
sát a szelemenek mellett hajlított U 
takaró profilok biztosítják (lásd 7. áb
ra). Minden elem egyedi mérettel és 
bevágással rendelkezik annak érdeké-
ben, hogy pontosan illeszkedjen az 
adott fő tartóra és megfelelő távolság-
ban, a burkolatra merőleges állásban 
tudjuk elhelyezni. Az I szelvényű fő
tartók öve in és az U profilok alján is 

bemart jelek segítik a pozicioná lást 
a gyártás során. A bevágások és be-
marások geometriai információit az 
elemek Teklából generált STEP file-jai 
tartalmazzák. A STEP file-ok alapján 
a profilmegmunkáló gép automatiku-
san, milliméter pontossággal készíti el 
az elemeket.

Végül megterveztük a vápatartó se-
gédszerkezeteket és egyéb kiegé szí tő 
elemeket.

Az algoritmus bővítése során kerül
tük az egyedi, kézi megoldásokat, fo-
lyamatosan szerkezeti  rendszerben 
gondolkodtunk, aminek köszönhető
en, bár néhány módosítás bonyolul-
tabb megoldásokat kívánt meg, az 
al goritmus a projekt végéig koherens 
maradt. Ennek köszönhetően, bár vé
gül igen naggyá és szövevényessé vált 
a kód, az alap adatstruktúra logikája 
végigkövethető a teljes algoritmuson, 
ami nagy segítségünkre volt azokban 
az esetekben, amikor utólag egy ko-
rai fázisban készült szakaszt kellett 
módosítani.

6. ábra:  A peremfeltételként használt pillérek és határoló felület, valamint a hozzájuk 
idomuló rácsos tartószerkezet tengelyváza (sárgával)

Bevágás főtartón
→ egyszerű pozícionálás

45°-os levágás/1
→ hozzáférhetőség

45°-os levágás/2
→ hozzáférhetőség

Bemarás alsó élen
→ összeállítás megkönnyítése

U profil bevágva
→ pontos elhelyezés

7. ábra:  Az elemek elhelyezését segítő vágások és bemarások
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A projekt kidolgozása során folya-
matosan újabb paramet rizált jellem-
zők épültek be az algoritmusba. Ezek  
elsősorban geometriai méretek (távol
ságok, szögek, elemméretek), de van-
nak olyan számértékek is, amelyek a 
rácssűrűséget szabályozzák, vagy ép-
pen a körbefutó szelemensávok szint-
jeit. A végleges modell több mint 90 
paramétert tartalmaz, melyek bárme-
lyikét átírva néhány perc alatt a teljes 
csarnoklefedés geometriája átrende-
ződik a beállításnak meg felelően úgy, 
hogy továbbra is illeszkedik a jellegét 
megtartva szintén szabadon változ-
tatható felületre és a pillérekre.

Harmadik lépésként a kész geo-
metriát Tekla Structures-be generáltuk 
(lásd 8. ábra). A Tekla Live Link el-
nevezésű Grasshopperkiegészítő volt 
ebben a segítségünkre, ami számos 
Teklaspecifikus beállítást lehetővé 
tesz, illetve kifejezetten rugalmasan és 
stabilan működik. Egyelőre nagy hiá
nyossága azonban, hogy bár rúdele-
mek és csomópontkomponensek le-
rakására alkalmas, varratokat és csa-
varokat nem lehet vele közvetlenül el-
helyezni. Ekkora mennyiségű elemnél 
több tízezer hegesztett és csavarozott 
kapcsolatról van szó, ami rendkívül sok 
időt emésztett volna fel, ha kézzel kel-
lett volna létrehozni. Ezek elhelyezé-
sét végül hagyományos C# kódolás-
sal írt kisebb scriptek felhasználásá-
val épí tettünk be a Tekla-modellbe.  
A Grasshopper-modell vonalszakaszok-
ból áll, így ebben a fázisban nem 
csupán az elemek exportálásán volt a 
hangsúly, hanem a szerkezet tényleges 
összeállításán. Ehhez anyagminőség-
gel és profillal láttuk el a rúdelemeket, 
valamint szükség esetén beállítottuk 
az eltolásokat, elfordulásokat és leke-
rekítési sugarakat. A szelemenek min-
degyikének merőlegesnek kell lennie 

8 . ábra:  Teljes Tekla Structures modell

9. ábra:  A tartószerkezet építés közben, a belső oldalról fotózva. Az elkészült szakaszon 
már elhelyezésre kerültek a merevítőrendszer elemei és a szelemenek is [2]

10. ábra: Íves peremtartó a helyszínen / a Tekla-modellben [2]
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a burkolatra annak rögzíthetősége mi
att, így a több ezer különböző szög
értéket szintén az algoritmussal gene-
ráltuk le.

Az Axis VM modelleket a Grasshopper-
rúdmodell exportálásával vagy Teklá-
ból generálva állítottuk elő. A generált 
/exportált modelleket a projekt során 
többször elő kellett állítanunk.

Az algoritmus felépítése időigényes, 
de jelen feladatnál  nagyságrendekkel 
rövidíti le a munkafolyamatokat a ha-
gyományos kézi modellezéshez ké-
pest. Kiemelnénk, hogy mivel  két  
irányban görbült, minden szimmet ri-
át nél külö ző felület a kiindulási  alap,  
számos  elemet csak bonyolult szer-
kesz téssel le het precízen bepozi cio-
nálni és irányba forgatni. Ez kézi be-
vitel esetén egyet len elemnél akár 
több percet is jelenthet még egy gya-
korlott modellezőnek is – a hibázási 
lehetőségekről nem is beszélve – és 
ilyenből több ezer darab elhelyezésé 
 re volt szükség. A megfelelő algorit-
mus megírása után azonban szinte 
nincs különbség abban, hogy 1 vagy 
10 000 elemet kell elhelyezni, mind-
ezt hibátlanul, milliméterre pontosan, 
másodpercek alatt.

Ahogy más nagyobb projektek ese-
tében, így itt is számos nem várt 
módosítást volt szükséges  eszközöl ni 
– egyes esetekben az egész szer-
kezetet érintő változások is előfor-
dultak. Ezen alkalmakkor villámgyor-
san végre tudtuk hajtani a szükséges 
módosításokat, és a szerkezetet újra-
generálva akár már órákkal később 
folytatni tudtuk a munkát az új mo-
dellel, így tehát bőven megtérült a 
korábban befektetett többlet időrá-
fordítás. 

3. GYÁRTMÁNYTERVEZÉS
A kiviteli tervezés során törekedtünk 
arra, hogy gyártófüggetlen megoldást 
találjunk, attól a ponttól viszont, ami-
kor a gyártót kiválasztották (Wein-
berg '93 Építő Kft.), mind a statikai 
méretezés, mind a szerkezeti rész-
letek, csomópontok kialakítása során 
nagy hangsúlyt fektettünk a gyártóval 
történő együttműködésre. Mivel egy 
rendkívül összetett geometria alakult 
ki, biztosnak kellett lennünk abban, 
hogy a szerkezet valóban legyártha-
tó, szállítható, és össze is szerelhető.  
A gyártási–szerelési munkafolyama-

tokat elősegítendő, a gyártmányter-
vezés során bemarásokkal, jelekkel és 
sablonokkal is elláttuk az elemeket, 
amikhez szintén a parametrikus algo-
ritmust használtuk fel.

A különböző geometriai, beépíthe
tő ségi és egyéb kötöttségek miatt nem 
tudtunk minden problémát paraméte-
resen kezelni, egy ponton túl kényte-
lenek voltunk leválni a paraméteres 
modellről, de ez már a kiviteli ter-
vezés lezárása után, a gyártmányter-
vezés során következett be. Ebben a 
fázisban ezt már nagy biztonsággal 
megtehettük. A paraméteres model-
lünket továbbra is tudtuk használni 
különböző, a kiviteli tervi terjedelem-
ben nem szereplő részletek bedolgo-
zására, másodlagos szerkezetek rész-
letezésére.

Az alábbiakban közlünk néhány, a 
projektre jellemző számadatot, hogy 
jobban láthassuk a kezelendő terjedel-
met:
–  780 tonna elsődleges és másodlagos 

acélszerkezet,
–  96 egyedi főtartó gyártmány, 96 

egye di, szegmentált „banántartó” 
gyártmány,

–  3337 db egyedi, a felületet pontosan 
követő ívesített és egyenes szele-
men,

–  7680 m2 burkolandó felület,
–  1185 munkaóra kiviteli tervezés, 

en nek 55%-a parametrizált modell-
építés,

–  2559 munkaóra gyártmánytervezés, 
ennek 15%-a parametrizált modell-
építés,

–  2453 darab teljesen egyedi illesztett, 
vágott, jelölt burkolatfogadó U pro-
fil a szegmentált gyártmányokon,

–  71 287 darab Tekla-elem,
–  471 darab bemarás, jelölés és vágás 

a legösszetettebb banántartó gyárt-
mányon.

4. ÖSSZEFOGLALÁS
Összességében elmondhatjuk,  hogy 
teljes mértékben sikeres volt a para-
metrizált algoritmussal történő mo
dellépítés. Habár menet közben szá-
mos nehézséggel találkoztunk, vé gül 
minden elemet az  elvárásainknak 
megfelelően tudtunk elhelyezni. A ter  
vezési módszer előnye a pontossá ga, 
valamint a viszonylagos energiata-
karékosság, ami a folyamat alkalma-
zásával jár. A feladat kiviteli tervezés 

részén átlagosan 1 fő dolgozott 7 
hó napon keresztül, amit a komplex 
geo metriát figyelembe véve kifejezet-
ten gazdaságosnak mondható. Ez azt  
is jelenti, hogy számunkra, mint kis 
létszámmal működő tervezőcég szá
mára lehetővé tette a projektben va
ló részvételt, a módszer  alkalmazása 
nélkül ez lehetetlen vállalkozás lett 
volna. A kiviteli tervezés során a 
teljes munkaidő 55%át fordítottuk a 
Grasshopper-modellünk fejlesztésére. 
Ez az arány a gyártmánytervezés során 
15% alá csökkent, mégis elmondha-
tó, hogy a részlettervezés javát a 
Grasshopper-algoritmusunk továbbfej-
lesztésével végeztük.

Nagy örömmel figyeljük a paramet-
rikus tervezés egyre nagyobb tér hó-
dítását, az egyes szoftverek egyre szo-
rosabb integrációját, például, hogy 
IDEA StatiCa csomópontot Axisból 
és Teklából is létre lehet hozni, a 
Rhinoceros parametrikus modellt tud - 
juk használni Teklával és Axissal is, 
de akár építhetünk rá Karamba3D vé-
ges elemes modellt is. Az egyes ön álló 
szoftverek készítői általában töreked-
nek az egymással való szorosabb in-
tegrációra, újabb és újabb beépülő 
modulok készítésével segítik az együtt-
működést.

A projekt végére egy rendkívül pon-
tos gyártmánytervi modellt állítottunk 
elő. A folyamatos kommunikációnak 
köszönhetően a gyártás komolyabb 
zökkenők nélkül lezárult és a szerelés 
nagy része is befejeződött 2021 áp
rilisában.
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GYŐR ÚJ HÍDJA A MOSONI-DUNÁN

THE NEW BRIDGE OF GYŐR OVER MOSONI-DUNA

Kővári Ákos hídépítési irányító tervező 
Németh Gábor statikus tervező  
Taierling János statikus tervező 
Bartus Róbert irodaigazgató
Unitef’83 Zrt.

A Modern Városok Program keretében az idén 750. 
éves Győr jelentős közlekedési beruházással gazda-
godik. Az Ipar utca folytatásában új keleti teher-
mentesítő út épül a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában és az UNITEF’83 Zrt. 
tervezésében. Az új út keresztezi a Mosoni-Dunát, 
ahol látványos, ferde kábeles acélszerkezetű híd épül.

Within the framework of the Modern Cities Programme, 
Győr which has its 750th anniversary in this year 
will be enriched with a significant transport invest-
ment. In the continuation of Ipar utca, a new eastern 
traffic relieving road will be built in the investment 
of NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. and in 
the design of UNITEF’83 Zrt. The new road crosses 
the Mosoni-Duna, where a spectacular, cable-stayed 
steel bridge will be built. 

1. BEVEZETÉS – A KELETI KAPU

Az épülő új híd a győri belváros keleti lezáró elemeként 
elválasztja a beépítésre szánt területeket az ipari zó nától, 
valamint a Szigetköz Natura 2000 területeitől. A vá ros ve
ze tés és a beruházó alapvető igényként fogalmazta meg 
az emblematikus, jelképszerű megjelenést a tervezők felé.  

A tanulmányterv során három különböző szerkezeti rend
szerű és építészeti karakterű híd közül választották ki ezt 
a megoldást, amelyet „dinamikus híd” fantázianévvel illet-
tünk. Egyedi kialakítást választottunk az egysíkú kábel-
felfüggesztéssel, a folyó felé dőlő pilonnal, valamint a „hár-
fa” kábelelrendezéssel (1., 2. ábra). Ez utóbbival a koráb-
ban lebontott Vásárhelyi Pál hídra utaltunk vissza, mely az 
ország első ferde kábeles hídja volt [1].

Az új híd a városi sziluettből kiemelkedik 60 m feletti 
magasságával. Hozzá hasonló magasságú városi építmények 
a városháza tornya és az Árkád üzletközpont melletti víz-
torony. Így a kortárs formákkal kialakított pilon a keleti 
térség meghatározó, emblematikus pontjává tud válni.  
A híd magassága miatt a piloncsúcs és a húrkép felső része 
látható az ETO stadion és az 1. sz. főút felől, valamint a 
város északi oldalán levő vízparti sétányról is (3. ábra).  
A teljes látvány azonban leginkább a híd melletti déli ol-
dalról érvényesül, ahol a város fejlesztési terveiben új in-
tézményi és rekreációs terület jöhet létre. A pilont a bá csai, 
északi oldalra helyezték el. Ez a megoldás össz hangban van 
a meder geometriai sajátosságaival, és így ér vényesül leg-
jobban a látvány az új városrész felől.

1. ábra: A híd látványterve a hátrahorgonyzó kábelek felől

2. ábra: A híd látványterve madártávlatból a Mosoni-Duna felett 3 . ábra: A híd látványterve a partról
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2 . SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGOK

A hídszerkezet teljes hossza: 213,6 m, támaszközök: 144  m 
és 68 m, a szerkezet magassága: 69 m, a teljes szerkezet 
súlya 3906 t.

Az acélszerkezetű ferde kábeles híd a meder felett egy ká-
belsíkkal készül, az északi hídfő felé pedig 2–2 kábellel kö-
tik vissza. A merevítőtartó háromcellás szekrény szerkezet, 
a gyalogjárdát és az üzemi járdát konzolok tá masztják 
alá. A pilon szintén zárt keresztmetszetű (4. áb ra), ben-
ne lépcsőházat helyeztünk el, a piloncsúcsnál pe dig üzemi 
te  raszt. A piloncsúcson repülési irányfény és webkamera 
ta lálható. A felszerkezet támaszonként 4–4 sarun adja át 
terheit az alépítménynek. A híd egyedi szerkezeti megoldá-
sai innovatív megoldásokat igényeltek a tartószerkezeti ter-
vezés során. A továbbiakban a szerkezet tervezése, számítá-
sa során alkalmazott újszerű megol dá sokat mutatjuk be.

3 . HÍDSZERKEZET TERVEZÉSE
3.1 Felszerkezet

A Mosoni-Duna mellékfolyó nagyrészt III. osztályú vízi 
út, így a folyó hajózhatóságát biztosítani kell a híd alatt. 
Ez egyrészről hatással van a meder feletti szakasz fesz-
távolságára, másrészt a keresztmetszet magasságára. A híd-
fők az északi oldalon árvízvédelmi töltésben, a déli olda
lon a hullámtéren kívül a magas parton kaptak helyet, a 
hídszerkezet köztes támaszát pedig az ártérben helyezték 
el, így a folyó duzzasztott középvíz szintállása esetén a pil-
lér nem zavarja a lefolyást.

A szerkezet egy kábelsíkos híd, meder felé döntött pilon-
nal. A felszerkezet meder feletti részét 8 darab 30 fokban 
vezetett ferde kábel tartja, amelyeket 2–2 ártér felé vezetett 
hátrahorgonyzó kábel egyensúlyoz. A felszerkezetről a ká-
belekbe történő erőátadást a pályaszint alatti lehorgonyzó 
elemek biztosítják, amelyeket a közbenső cella gerincei-
hez hegesztettünk. A kábelekről a pilonba hasonló módon 
adódik át az erő, a pilon belső részén kialakított elemek 
biztosítják az erőátadást. A hátrahorgonyzó kábelek a m e
der kábelektől eltérően nem a középső cellába, hanem a 
gyalogosjárdák alá kötnek be, így biztosítva a pilon térbeli 
stabilitását.

A felszerkezet hossza mentén kiosztott kereszttartók 
kö zötti távolság általában 4 méter. A viszonylag nagyobb 
távolságot a zárt keresztmetszetű kialakítás teszi lehetővé, 
a keresztmetszet ekkora kereszttartótáv mellett is tarta-
ni tudja az alakját. A 4 méteres osztásközt alapul véve a 
felszerkezet meder feletti része 36 x 4=144 méter támasz-
közű, az ártér feletti része 17 x 4=68 méter támaszközű. 
A ferde kábelek lehorgonyzási pontjai között 3 kereszt-
tartónyi távolság, azaz 12 méter van.

A keresztmetszet magasságát felülről az út vonalvezetése 
(ami bizonyos korlátok között változtatható), alulról a ha-
jóút űrszelvénye korlátozza. A közúti egysíkos kábelhíd 
szerkezete rendkívül érzékeny elcsavarodásra, így a kereszt-
metszetnek természetesen zárt kialakításúnak kell lennie, 
a megfelelő csavarási merevséget pedig ~1–3 méteres 
keresztmetszeti magasság mellett szükséges biztosítani. 
Ennek megfelelően az első vizsgálatok a zárt keresztmetszet 
egyoldalú terhelés melletti elcsavarodására irányultak, a 
keresztmetszeti magasság függvényében.

A tanulmánytervi közelítő vizsgálatoknál feltételeztük, 
 hogy a híd keresztmetszete keresztirányban végtelen me-
rev, a hasznos terhet pedig csavarásra legkedvezőtlenebb 
módon helyeztük el a kocsipályán, illetve az ezzel azonos 
oldalú gyalogosjárdán. A keresztmetszet aszimmetrikus 
 ugyan, de az állandó terhekből adódó elcsavarodással nem 
szükséges számolni, hiszen az az építési folyamat során 
kiküszöbölhető a szerelési egységek egymáshoz igazítá-
sa során megfelelően beállított beforgatással. A csavarás-
ra mértékadóan leterhelt, egyszerűsített vizsgálatok ered-
ménye az 1. táblázatban látható.

1. táblázat: Egyszerűsített modell csavarási vizsgálata

Az eredményekből látható, hogy már ugyan 1,0 méteres 
keresztmetszeti magasság esetén is csekély keresztmetszeti 
esés jön létre, azonban több megfontolásból is inkább a 
2 méteres keresztmetszeti magasságot választottuk. Egy-
részt az egyszerűsített vizsgálat alulbecsüli a végleges elfor-
dulásokat, hiszen a számítás során feltételezett végte len 
keresztirányú merevség a valóságban véges értékű lesz, 
il letve a közúti teher mellett a szél hatását is figyelembe 
kell majd venni. Emellett a felszerkezet 1 méteres kereszt-
metszeti magasság esetén nem lenne járható, vizsgálha tó 
belülről, ami komoly fenntartási problémákat eredmé nyez
ne. Továbbá az elmozdulási követelmények mellett ter-
mé szetesen a statikai követelményeket is teljesíteni kell: 
a híd ártéren átvezetett része 68 méter hosszú, köztes 
alátámasztás és kábelfelfüggesztés nélkül. Ezen a szakaszon 
a felszerkezetben keletkező nyomatékok nem csökkennek 
közvetlen kábelbevezetések hatására, így a szerkezeti ma-
gasság növelésével biztosítandó a megfelelő nyomatéki el-
lenállás és hajlítómerevség.

Annak érdekében, hogy minél közelebb legyen a részletes 
modellből kapott eredmény az egyszerűsített modell ered-
ményéhez (és így az elcsavarodás valóban csekély mértékű 
legyen), törekedni kell a minél nagyobb keresztirányú 
merevség biztosítására. A 3 cellás szekrénykeresztmetszet 
a tervezési peremfeltételekből természetszerűen adódik, 
hiszen az egysíkos kábelelrendezés miatt a keresztmetszet 
közepén a kábelek lehorgonyzásának szükséges helyet biz-
tosítani (középső cella), így a kábelek mellett kétoldalt 
vezetendő az útpálya tartószerkezete (szélső cellák). A ke
reszttartókat ehhez alkalmazkodva kellett kialakítani, az  

4. ábra: A híd BIM modelljének hosszmetszete

Km. 
magassága

Km.  
elcsavarodása

Szélső pontok 
közötti  

magasság-
különbség

Esés 
hasznos 
teherből

h [m] φ [rad] e [cm] esés [%]

1 1,0 0,0196 58 2,0

2 2,0 0,0050 15 0,5

3 3,0 0,0023  7 0,2
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5. ábrán látható lehetőségeket – rácsos tartós és Vierendeel
kialakítást – vizsgáltuk.

A rácsos tartós kialakítás nagy előnye, hogy kevesebb 
anyag felhasználására van szükség, míg a Vierendeel-meg-
oldás egyenletesebb feszültségeloszlást és így várhatóan 
na gyobb merevséget eredményez (ezért a kábelbekötések 
ke reszttartói mindkét kialakításnál tömör tárcsák). A vizs-
gálatok kimutatták, hogy a rácsos tartós  megoldással is 
elérhető megfelelő csavarási merevség, azonban a sok kis 
elem (csomólemezek, rudak) rendkívül sok  varratot ered-
ményeztek volna. Emiatt gyártástechnológiai szempont-
ból a Vierendeel-megoldás mellett döntöttünk. Emel lett 
kedvezően alakíthatók ki a szükséges áttörések is. Vég
eredményben egy jól áttekinthető, fenntartható szerkezet 
jön így létre. 

A keresztmetszet mértékadó elcsavarodását természe-
tesen minden tervfázisban és nagyobb keresztmetszeti 
vál toztatásnál vizsgálni kellett. A végleges kiviteli szintű, 
nem lineáris számítás eredménye (6. ábra) a közelítő szá
mításhoz közeli eredményt adott: a híd két szélső pont-

ja közötti lehajláskülönbség 224, 7– 62,9 = 161,8 mm, ami 
29,73 méteres hídszélesség mellett 162/29 730 = 0,0054  rad 
elcsavarodásnak felel meg, ami 0,54%-os keresztirányú 
 esést jelent.

3.2 Pilon–felszerkezet csomópont

A ferde kábeles hídszerkezetnél a pilonban igen nagy 
erők keletkeznek, hiszen a tartókábelek a pilonra adják át 
igénybe vételüket. Jelen esetben ráadásul a pilon döntött, 
és aszimmetrikusan kötnek be két oldalról a kábelek, így 
kiemelten fontos a pilon megfelelő kialakításával és anyag
választásával (acél vagy beton) foglalkozni. Az előtervezési 
fázisban megvizsgáltuk, hogy a pilont vasbeton, vagy or-
totrop acél szekrényszerkezettel kedvezőbbe kialakítani. 
A vasbeton szerkezet esetén annak nagy merevsége a 
legnagyobb előny, míg az acél lemezszerkezet kedvezőb-
ben viselkedik alakváltozásra, esetleges építési pontatlan-
ságokra, nincsenek időben elhúzódó erőtani folyamatok 
(kúszás, zsugorodás).

5. ábra:  Kereszttartó-kialakítás lehetőségei – a) rácsos tartó, b) Vierendeel

6. ábra:  Végleges számítás elcsavarodási vizsgálata – mértékadó keresztmetszet lehajlásai [mm]

a)

b)
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Az előtervezés során a szerkezeti rendszerre vonatkozó 
tanulmányokat készítettünk, hiszen az anyagválasztás mel-
lett ez kulcsfontosságú kérdés. A szerkezet hosszirányú 
megtámasztás szempontjából lehet zárt vagy úszó rendszerű 
[2]. Zárt rendszer esetén a pilon és a merevítőtartó mere
ven egybeépített, és egyetlen, hosszirányban fix saru biz-
tosítja a szerkezet határozottságát. Úszó rendszer esetén 
a pilon független a merevítőtartótól, és be van fogva az 
alépítménybe, míg a merevítőtartó sarui nincsenek megfog-
va hosszirányú elmozdulásra.

A pilon–merevítőtartó kapcsolat különböző kialakítá-
sait egyszerűsített rúdmodelleken vizsgáltuk. A különböző 
meg oldásokat vasbeton- [7. a) ábra] és acél [7. b) ábra] 
pilon esetén is vizsgáltuk. Vizsgáltunk úszó rendszerű 
megtámasztást a merevítőtartótól függetlenített pilonnal  
[7. c) ábra], úszó rendszerű megtámasztást merevítőtartótól 
függetlenített pilonnal és a merevítőtartó közbenső táma
szánál elhelyezett hosszirányú rögzítéssel [7. d) ábra], és 
zárt rendszerű megtámasztással a merevítőtartóba befogott 
pilonnal, közbenső támaszánál elhelyezett hosszirányú rög-
zítéssel [7. e) ábra].

A modelleket a végleges szerkezet előzetes, közelítő ke
resztmetszeteivel készítettük, az önsúly és előfeszítő kábel-
erő, illetve a közúti hasznos terhek és szélterhek működ-
tek az összes variáción. A vizsgálatok során a pilonban és 
merevítőtartóban keletkező maximális nyomatékértékeket, 
illetve a merevítőtartó és pilon elmozdulásait ellenőriztük. 
A nyomatékok maximális értékei a 2. táblázatban láthatók.

Úszó rendszer esetén a pilonnak és merevítőtartónak 
nincs közös csomópontja, zárt rendszer esetén azonban 
a közbenső támasz felett össze vannak építve. Ebből adó
dóan úszó rendszer esetén a pilonban keletkező nyoma
tékérték jóval nagyobb a zárt rendszerhez képest, míg a 
merevítőtartó esetében úszó rendszer esetén jóval kisebb 
nyomaték keletkezik, mint zárt rendszernél. Zárt rendszer 
esetén továbbá a merevítőtartóban a csomópontnál előjelet 
vált a nyomatékábra. Egy szimmetrikus elrendezésű ferde 
kábeles hídnál az úszó rendszerű kialakítás jól működhet, 
azonban ebben az erősen aszimmetrikus esetben a relatív 
kisebb nyomatékértékek annak köszönhetők, hogy ameny
nyiben a merevítőtartót nem rögzítjük külön hosszirány-
ban, a szerkezet nagy hosszirányú elmozdulásokkal viseli 
az igénybevételek egy jó részét. Az úszó+hosszirányban 
rögzített merevítőtartóvariációra ezért is volt szükség – 
ebben az esetben a hosszirányú elmozdulások megfelelő 
mértékűek, a nyomatékok pedig természetesen nagyobbak.

A választás tehát a hosszirányú elmozdulások korlá-
tozásának érdekében az úszó+hosszirányban rögzített 
merevítőtartó és a zárt, merevítőtartóba befogott pilon-
variációk valamelyike kell, hogy legyen. Az úszó rendszer 
előnyei, hogy a merevítőtartóban lényegesen kisebb nyo
matékok keletkeznek a zárt rendszerhez képest, illetve a 
komplex pilon–merevítőtartó csomópont kialakítását is 
kiküszöböljük vele. Azonban az úszó rendszer esetén fel-

7. ábra:  A különböző anyagú pilonok ábrái (a–b), illetve 
hosszirányú megtámasztási variációk statikai modelljei 
(c–e)

Úszó [7. c)] Úszó+fix mt [7. d)] Zárt befogott [7. e)]

acélpilon vasbeton pilon acélpilon vasbeton pilon acélpilon vasbeton pilon

Mmax,pilon  
[kNm] 490 098 631 323 528 982 681 413 325 666 335 475

|Mmax,mt| 
[kNm]  55 142  48 941  77 853  74 220 231 894 234 868

2 . táblázat:  Különböző variációk egyszerűsített rúdmodelljeiből kapott nyomatékok

a)

b)

c)

d)

e)
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té telezett pilon befogási merevségétől nagymértékben füg
genek a szerkezetben kialakuló igénybevételek és fe szült-
ségek értékei. A széles körben alkalmazott, hagyo má nyos 
geotechnikai vizsgálatokból a különálló aszimmet rikus pilon 
befogási merevségeit nem lehet pontosan meghatározni, 
csak becslések léteznek. Az érzékeny erőjátékú felszerkezet 
esetében a kívánt pontosságú rugóállandó meghatározása 
nem lehetséges. Ezzel szemben a zárt rendszerhez nem 
szükséges ilyen jellegű becslésekkel számolni, továbbá a 
szerkezet kívülről egy háromtámaszú tartó, amit egyszerűb-
ben lehet klasszikus szemlélet alapján vizsgálni. Ezen meg-
fontolások alapján a zárt, összeépített pilon–merevítőtartós 
kialakítás mellett döntöttünk. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
pilon–merevítőtartó kapcsolatára így igen nagy figyelmet 
kellett fordítani, hiszen alapjaiban határozza meg a kiala-
kult feszítőerőket és elmozdulásokat ezen kulcsfontosságú 
csomópont merevsége.

A zárt rendszer esetén nincsenek nagy különbségek az 
acél- és vasbeton pilonnal épült modellek eredményei kö - 
zött, így a döntést konstrukciós szempontok alapján hoz -
tuk meg. A pilont ebben az esetben összeépítettük a 
merevítőtartóval, így az acélanyagú pilon egyértelműen elő
nyösebb, hiszen így a hegesztésekkel kialakított csomópont 
gyári körülmények között elkészíthető, és a helyszínen a 
csatlakozóelemek szintén hegesztéssel kapcsolódhatnak a 
csomóponthoz. Ezzel szemben vasbeton pilon esetén a 
csomópontban meg kellene oldani a két anyag együttdol-
goztatását, és bizonytalan lenne, hogy az építés során ki-
alakult merevségek mennyire egyeznek a számítás során 
feltételezettekkel. Emellett vasbeton szerkezetű pilon alkal-
mazásával a beton időben változó tulajdonságait figyelem-
be véve az erőtani számításban további bizonytalanságok 
(alaktartás, merevségváltozás) adódtak volna. Ennek meg-
felelően az acélpilon mellett döntöttünk.

A pilon–merevítőtartó csomópont a szerkezet egyik kri-
tikus részlete: itt érnek össze több irányból a legnagyobb 
feszültségek, így több részmodellen, nagy részletességgel 
vizsgáltuk. A zárt szerkezeti rendszer és az egynemű acél 
szerkezeti anyag kiválasztásának eredményeképpen a fel-
adat a megfelelő merevségű és teherbírású csomópont 
megalkotására korlátozódott, amely bonyolultsága ellenére 
könnyen megépíthető és fenntartható. Így a csomópontnál 
a pilon alatt amellett, hogy vastagabb kereszttartókat (40, 
illetve 80 mm) alkalmaztunk, feleztük a kereszttartók közöt-
ti távolságot (4 m helyett 2 méterenként), a mini málisan 
szükséges méretűre csökkentettük a kereszttartóáttörése-
ket, a pilon első merevítőlemezét szintén vastag és tömör 
lemezzel alakítottuk ki. Emellett a merevítőtartón az ártér 
irányában kialakuló nagy nyomatékok miatt egy vastag le-
mezekből (60 mm) kialakított, 1,90 méteres magasságról 
csökkenő ékelést alakítottunk ki (lásd 8. ábra), hogy a 
szerkezet biztonsággal tudja viselni a nagy feszültségeket.

Mivel a csomópont merevsége nagy hatással van a (leg-
inkább a csomóponthoz közeli, alsó) kábelerőkre, így ezt 
a részletet a rúdelemes és/vagy közelítő számításokban is 
héjelemekből modelleztük, hogy a megfelelő merevség 
hatására alakuljanak ki a kábelerők.

3.3 Ferde kábeles szerkezet

Az építészeti koncepció eredménye egy meder felé 67 fok-
ban dőlő pilon, amelyen a 144 méteres támaszköz felé  
8 kábel helyezendő el a meder és a pilon között, egyenletes 
távolságra egymástól, hárfa alakzatban. Az ártéri szakaszon 
nincsenek függesztőkábelek, e felett összesen 4 kábel vezet 
a pilon felső részéről a felszerkezet két oldalsó végéhez, 
amelyek célja egyrészt a meder felé vezetett kábelek egyen-
súlyozása (i), másrészt a pilon térbeli stabilizálása mind 
statikai (ii), mind dinamikai (iii) szempontból:
i.  Annak érdekében, hogy a pilon ne hajoljon meg 

túlságosan előre, természetesen szükségesek a hátra-
horgonyzó kábelek, amelyek fontos szerepe, hogy hely-
ben tartsák a pilon tetőpontját.

ii.  A meder felé egy kábelsíkban vezettük a kábeleket, így 
szükséges, hogy a hátrahorgonyzó kábelek a hídke reszt-
metszet szélső részeire kössenek be, így felülnézetben 
egy háromszög alakzatot adnak ki a kábelek – ez bizto-
sítja a pilon keresztirányú stabilitását.

iii.  A pilon dinamikai szempontból is igényli a térbeli ki-
kötést. A szél hatására bekövetkezhet a pilon táncolása, 
amennyiben a táncolás kezdeti szélsebessége nagyobb 
a kialakuló maximális szélsebességnél. A két síkban 
vezetett hátrahorgonyzó kábelek megnövelik a pilon 
kilengéséhez tartozó sajátfrekvenciát (9. ábra), így nem 
következhet be a táncolás jelensége.

Ferde kábeles hidaknál fontos követelmény, hogy ameny-
nyiben kábelszakadás vagy kábelcsere miatt kiesik egy kábel 
a teherviselésből, a híd – üzemi teherszinten – továbbra is 
állékony maradjon. Ennek érdekében a két irányba vezetett 
hátrahorgonyzó kábeleket kettesével szükséges elhelyezni, 
és úgy kell méretezni azokat, hogy az egyik kábel cseréje 
esetén a másik egymagában is viselni tudja az állandó és – 
az Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott – hasznos 
terhekből származó igénybevételeket.

A kábelátmérők és kábelerők beállítása az állandó terhek
re kapott nyomatéki igénybevételek alapján történik: általá-
ban az állandó terhek hatására a 0 körüli nyomatékértékek 
kívánatosak a merevítőtartóban. Erre egy módszer [3], ha a 
kábelerők beállítása során az alakbeállításra is figyelünk, és 
a merevítőtartó önsúlyra történő lehajlásait a feszítőerők-8. ábra: Pilon–merevítőtartó csomópont kialakítása héjelemekből

9 . ábra: A pilon kilengéséhez tartozó sajátrezgési alak
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kel 0-ra húzzuk vissza (zero displacement method). Ahhoz, 
hogy a kábelerőkre jó kezdeti közelítőértéket kapjunk, a 
kábeleket a merevítőtartó bekötési pontjain függőleges 
támaszokkal szokás helyettesíteni, így az elmozdulások 
ezek ben a pontokban 0k lesznek. Az így kapott függő
leges értékeket a kábelek hajlásszögének segítségével fer-
de erőkre átszámolva jó közelítést kapunk a szükséges fe
szítőerőkre. Azonban ez a módszer leginkább szimmetri
kus hidaknál működik jól, ahol minden kábelt kiegyensú
lyoz a pilonra vett tükörképe. Az aszimmetria és a pilon 
 megdöntése eredményeként a hátrahorgonyzó kábelekkel 
való kiegyensúlyozás nehezen követhető: ha a meder felő-
li kábelek valamelyikében növeljük a feszítőerőt, akkor 
egyrészt a pilon és a merevítőtartó egymás felé közelednek, 
másrészről a pilon görbülete is nő (hasasodik). A pilontető 
nagymértékű elmozdulása, illetve a pilon túlzott görbülése 
nem kívánatos, kerülendő. Emellett a pilon–merevítőtartó 
merevsége sem állítható be kellően pontosan egy rúdmo
dellen, ami pedig nagyban befolyásolja a csomóponthoz 
közeli kábelekben keletkező erők eloszlását.

Emiatt a kezdeti feszítőerők meghatározása egy  olyan 
modellen történt, ahol a merevítőtartóba bekötő kábele
ket függőleges irányú támaszokkal helyettesítettük, a pi-
lon tetejét pedig hosszirányú eltolódással szemben fogtuk 
meg [10. a) ábra]. Az önsúlyra való futtatás után a he-
lyettesítő támaszokban kapott értékeket átszámoltuk az 
eredő ferde erőkomponensre, majd párokban működtet
tük (merevítőtartó és pilon megfelelő pontjai) ismét a mo
dellen [10. b) ábra]. Néhány iteráció után a he lyet te sítő 
erők összege közelítően megadta, hogy a szerkezet belső 
egyensúlya és a megfelelő alak érdekében közelítő  en mek
kora erőt kell szétosztani a ferde kábelek között. Az elő
feszítő erők azonban újra elosztásra kerültek egy rész le
tesebb modellen, amin aztán a finomhangolás is tör tént, 
a következő szempontok szerint: merevítőtartó a me der 
fe lett ’0’ szinttől ne tolódjon el nagy mértékben, pilontető 
ne mozduljon el és pilon ne görbüljön nagy mértékben, 
szomszédos kábelek előfeszítő erői között ne legyen túlzot-
tan nagy különbség.

A kábelekben keletkező erők és kábelátmérők meg ha
tározása után a kábeleken dinamikai ellenőrzést kell vé
gezni. A kábeltestek két oldalán felváltva légörvények vál-
hatnak le, amelyek így oldalirányban mozgatják a kábeleket. 
Ha ez az örvényleválás periodikus, akkor a testet állandó 
sebességű szél is keresztirányú rezgésre gerjesztheti, amit 
el kell kerülni. Az örvényleválás vizsgálatához minden ká-
belre meghatározandó a Reynolds-szám, amelyhez a kábel 
hosszára, a benne ébredő erőre, a védőcsöve átmérőjére, 
sajátfrekvenciájára, illetve az előzőkből számított kritikus 
sebességre van szükség. A számítást a 3. táblázat foglalja 
össze.

Az áramlás körhenger alakú testeknél 100 < Re <  
(3–4) x 105 esetén nagyrészt lamináris, de örvényleválás 
figyelhető meg [4]. A kábelekhez számított legkisebb és 
legnagyobb Reynolds-szám is ebben a tartományban van, 
így ellenőrizni kell a kábelek örvényleválásra való érzé
kenységét. A Scruton-szám a szerkezet örvényleválás 

10. ábra:  Kezdeti kábelerők felvételére használt egyszerűsített  
rúdmodell

L [m] NEd [kN] D [mm] fkábel [Hz] vkr [m/s] Re

 1 103,63  6 850 280 1,22 1,71  31 883

 2  92,12  5 949 280 1,28 1,80  33 555

 3  80,63  6 336 250 1,66 2,08  34 646

 4  69,14  5 812 250 1,86 2,32  38 688

 5  57,67  8 193 250 2,64 3,30  55 021

 6  46,21  8 045 250 3,27 4,08  68 042

 7  34,75  8 385 250 4,43 5,54  92 333

 8  12,31  7 883 250 6,40 8,01 133 417

 9a 104,34 13 336 315 1,55 2,43  51 134

 9b  99,48 13 207 315 1,61 2,54  53 350

10a 104,34 13 421 315 1,55 2,44  51 299

10b  99,48 13 323 315 1,62 2,55  53 582

3. táblázat: Kábelek dinamikai ellenőrzése

a)

b)
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hatására keletkező rezgésekre való érzékenységét jellemzi, 
értéke a kábelek fajlagos tömegétől és átmérőjétől, illetve 
csillapításától függ. A 75, 91 és 109 pászmás kábelekhez 
tartozó Scruton-számok rendre 43,3, 42,0, 39,9 értéket 
vesznek fel. A szakirodalomban fellelhető kísérletek iga
zolják, hogy minél nagyobb a Scruton-szám, annál kisebb 
az örvényleválás hatására kialakuló rezgések amplitúdója.  
Sc > 15 esetén a kábelek nem kritikusak aerodinamikai 
instabilitás szempontjából [5].

A végleges kábelparaméterek birtokában a részletes szá-
mításokat másodrendű elmélettel végeztük a kábelek eset
leges nagy alakváltozásai miatt.

3 .4 Alépítmény

A híd alapozása védőcsöves fúrt cölöpök alkalmazásával 
valósul meg, melyre első körben cölöpösszefogókat,  majd 
hídfőket vagy pillért építünk. A felszerkezet alátámasztását 
támasztengelyenként négy darab gömbsüvegsaru biztosít-
ja. A hidat az 1es és 3as jelű támasztengelyeknél kereszt
irányban megtámasztottuk (1–1 darab keresztirányban 
fix saruval), míg hosszirányban a 2es jelű támasztengely 
 egyik saruja rögzíti a felszerkezetet. A felszerkezet nagy csa-
varómerevsége, valamint a gátolt csavarás hatása miatt az 
előtervezés során alkalmazott dupla hosszirányú megfogást 
a keletkező nagy kényszererők miatt el kellett vetnünk. Így 
végül a 2-es támaszon csak 1 hosszirányú megfogást ter-
veztünk. A hídfők és a hídpillér geometriai kialakítása a 
terepviszonyokhoz valamint a felszerkezethez igazodik, így 
alakult ki az aszimmetrikus alépítmény forma.

A híd tervezése során 2D számítógépes modell segít sé-
gével áramlástani vizsgálatot végeztünk (dr. Baranya Sán-
dor) a híd alépítményének vízduzzasztó hatását ta nul-
má nyozva. Az elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a 
 híd nak, illetve annak alépítményeinek nincs kimutatható 
víz duzzasztó hatása. Árvíz esetén a hullámtér szélén lévő 
hídpillér környezetében kismértékű sebességnövekedés 
alakul ki. Ez önmagában nem indokolná a medervédel-
met, azonban létre jöhetnek összetett áramlási viszonyok, 
örvényleválások, amelyek lokális eróziót okozhatnak, ezért 

medervédelem építését irányoztuk elő a pillér környezeté-
ben.

A 3as támasztengelyénél lévő kábeleket a mederoldal
tól eltérően, a szélső gerincek mentén horgonyozzuk le.  
A mederoldali, elválasztósávi kábellehorgonyzáshoz hason-
lóan, itt is kettő darab szárnylemez és egy teher el osztó 
lemez segítségével rögzülnek a kábelek merevítőtartó fe
lőli végei (11. ábra). A teherelosztó lemezek síkját a ká-
belek ten gelyére merőlegesen, míg a szárnyelemezek síkját 
a hátra kötő kábelekkel párhuzamosan építjük be. Bizo
nyos teheresetekben a hátrakötő kábelekben ébredő erő 
függőleges komponens a merevítőtartó végét megemelné.  
Ennek elkerülésére a felszerkezet alépítményhez való le kö-
tése szükséges. A lekötés oldalanként négy darab feszítőká-
bel segítségével valósul meg, a végkereszttartóhoz és a 3-as 
jelű cölöpösszefogóhoz rögzítve. A 3as jelű hídfőben kettő 
darab akna található, amelyekben a lekötő kábelek rögzít
hetők. Ezek feszítése a felszerkezet felől történik.

4. ELVI ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA
A ferde kábeles hidak erőjátékáról általánosságban elmond
ható, hogy az építési állapotok rendkívüli mértékben be-
fo lyásolják. Ezért már a szerkezettervezés kezdeti szaka-
szá ban szükséges gondolni a kivitelezésre, és biztosítani a 
híd megépíthetőségét. A valódi építéstechnológia természe
te sen nagymértékben függ a kivitelezőtől, így a tervezés 
 so rán egy elvi építéstechnológiát dolgoztunk ki.

Ez alapján a cölöpözés után az alépítmények felmenő 
szerkezetei épülnek meg: a hídfőfalak és a pillér, majd a 
sze relőtérrel párhuzamosan épülhetnek a betolást segítő 
jár  mok. A Mosoni-Duna árterében egy, medrében három 
ideig lenes járom épül.

A merevítőtartó és a pilon gyárban készített  szerelési 
egységeinek méretét a közúton történő szállíthatóság kor
látozza, mivel a Mosoni-Duna nem alkalmas a szerkezet 
beúsztatására (kis merülési mélység, új torkolati zsilip mé-
retkorlátai). A szerelési egységeket a helyszínen hegesz tik 
össze, a pilon és a merevítőtartó egymással párhuzamo-
san épülhet a folyó két oldalán. A merevítőtartó szakaszos 

11 . ábra: 
Hátrahorgonyzó kábelek dobozai 
és lekötő kábelek
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12. ábra: Pilon beforgatása

13 . ábra: 
Kábelek feszítése
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betolással juttatható végleges helyére, a betolás után pe-
dig a pilon helyére juttatásához szükséges sínek és se-
gédszerkezetek készülnek el a merevítőtartón.

A pilon felállítása a meder felőli alkotó alsó éle körüli 
beforgatással történik (12. ábra). A pilon a merevítőtartón 
vezetett síneken juttatható el a pilon–merevítőtartó cso mó
pontjánál kiálló csonkhoz. A csonk és a pilon megfelelő éle 
egy acélcsappal rögzíthető egymáshoz, amely körül a befor-
gatás történik. A beforgatás egy ideiglenes torony, egy azt 
lefeszítő kábelrendszer és egy, a pilont emelő kötélrendszer 
segítségével végezhető el.

A pilon csonkhoz hegesztése után történhet a kábelek be-
fűzése és feszítése. A kábelek feszítése 2 fázisban történik:
1.  Az első fázisban először a hátsó [13. a–d) ábra] visszakötő 

kábelek befűzése és részfeszítése után fűzhetők és 
feszíthetők a meder felőli kábelek a leghosszabbtól a 
legrövidebbig [13. e–f) ábra].

2.  A második fázisban először a meder felőli kábelek feszí-
tendők a teljes előfeszítő erő értékig, majd a hátsó ká-
belek, így biztosítva a pilon tetőpontjának precíz be
állítását.

Az alakbeállítás a feszítéssel történik, a feszítés során a 
híd fokozatosan elemelkedik a jármokról, amelyek ezután 
leereszthetők és elbonthatók.

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Az UNITEF’83 Zrt. tervezői számára a MosoniDuna feletti 
modern híd tervezése mérföldkövet jelentett mind a szer-
kezetkonstruálás, modellezés, mind a számítási metódusok 
alkalmazása terén. A cikkben bemutatott különle ges erőta
ni feladatok megoldása komoly tudományos és szabvány-

alkalmazási háttérkutatással járt együtt. Tervezőcsapatunk 
tagjai, akik a híd tervezésében részt vettek: Molnár Káz-
mér (magasépítési igazgató), Bartus Róbert (iroda igaz-
gató), Kővári Ákos (felelős tervező), Németh Gábor (sta-
tikus tervező – felszerkezet), Taierling János (statikus 
ter vező – felszerkezet), Berta Richárd (acélszerkezeti mo
dellezés, elvi építési állapotok vizsgálata), Halwax András 
(acélszerkezeti modellezés), Székely Márta (acélszerkezeti 
modellezés), Szepessy Gábor (statikus tervező – alépít-
mények, földrengésszámítás), Simon Viktória DLA (építész 
vezető tervező), Egyed Veronika (építész tervező), Tóth 
Domonkos (látványtervek). Külön köszönetet kell mon-
danunk szakértő kollégáinknak: Nagy Lászlónak és Dr. 
Dalmy Dénesnek, valamint az MSC Kft. tervezőinek: Duma 
Györgynek, Gyurity Mátyásnak, Szigeti Zoltánnak, Gondár 
Péternek és Németh Dávidnak a tervezés során nyújtott 
észrevételeikért, javaslataikért.
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ÍVHEGESZTŐ ROBOTOK ALKALMAZÁSI HATÁRAINAK 
KIBŐVÍTÉSE KORSZERŰ MÓDSZEREKKEL

EXPANDING THE APPLICATION LIMITS OF ARC  
WELDING ROBOTS WITH ADVANCED METHODS 

Barabás Péter üzeletágvezető
Kérdy Áron alkalmazástechnikai mérnök
Dr. Farkas Attila ügyvezető
Szabó Kristóf biztonságtechnikai mérnök
Flexman Robotics Kft.

A hegesztőrobotok gazdaságos alkalmazási területe 
a hegesztendő munkadarabok sorozatnagyságát te
kint ve a közepes és nagy sorozatok  hegesztésére kor
lá tozódik a köztudatban. Ez valóban sok évtizedig 
így is volt, azonban az utóbbi évek fejlesztései en nek 
a felfogásnak az újragondolására  késztetnek ben
nünket. Ezek a fejlesztések főleg a hegesztőrobo tok 
új és a korábbinál hatékonyabb  programozási le
hetőségeinek megjelenésében öltenek testet. Össze ál
lí tásunkban er ről adunk összefoglalást a Yaskawa 
fej  lesz téseinek tükrében, kitérve ennek néhány más 
összetevőjére is.

According to public knowledge, the economical appli
cation area of welding robots –regarding the scale of 
production –is limited to mid and largescale pro
ductions. Although this was true for several decades, 
the developments of the last few years encourage us 
to reconsider this view. These developments are main
ly taking shape in the appearance of opportunities 
–more effective than ever before –for programming 
welding robots. The following compilation summariz
es this topic in the light of Yaskawa’s developments 
while covering some other components as well.

1. BEVEZETÉS

Megfigyelve az elmúlt évtizedek fejlesztéseit a hegesztés 
robotosításában, megállapíthatjuk, hogy ebben a folyamat-
ban megtaláljuk a többé-kevésbé egyenletes fejlesztések 
eredményeit, mint például a robotok sebességének és 
pontosságának javulása, az egyre több vezérelhető  tengely 
és szinkronvezérelhető robotok számának növekedése, az 
egyre ergonomikusabban használható kézi programozó-
pultok megjelenése, a különböző programozást segítő ké
nyelmi funkciók kifejlesztése. 

A fejlesztések során voltak azonban olyan mérföldkövek, 
melyeknek az ívhegesztés robotosítására a fentiekhez ké-
pest is átütőbb hatása volt. Ezek között említhetjük a két
ezres évek közepén megje lent, ívhegesztési célra kifejlesz-
tett robotkart, az utóbbi év tizedben pedig a programozás 
területén megjelent újabb lehetőségeket. A legutóbbi évek-
ben a kollaboratív  robotok ívhegesztési alkalmazása nyitott 
meg egy új területet, azonban ez inkább még útkeresésnek 
tekinthető, és nem hozható közös platformra a korábbi 
évek fejlesztéseinek fő céljaival, a robottal hegesztett var-
ratok minőségi és megbízhatósági szintjének emelésével, 
a hatékonyság javításával és a terme lékenység növelésével. 
Összeállításunkban bemutatjuk az ívhegesztő kobotok al-
kalmazásának főbb sajátosságait is.

2. HARDVERES FEJLESZTÉSEK
Az ívhegesztés robotosításában tehát az egyik nagy jelen-
tőségű fejlesztés a hardver tekintetében az ívhegesztési 
célra kifejlesztett robotkar volt, melynek főbb előnyeit a 
következőkben foglalhatjuk össze:
–  jobb hozzáférési tulajdonságok a nehezen elérhető he

lyek hegesztéséhez,

–  a kompaktabb felépítés miatt többrobotos rendszereknél 
a robotok közelebb kerülhetnek egymáshoz,

–  a hegesztő munkakábel élettartama a többszörösére nő,
–  a huzalelőtolás még extrém robotkarhelyzetekben is 

akadálymentes,
–  a hagyományos on-line közvetett tanítású robotprogra-

mozás ideje rövidül, mert a programozónak nem kell 
figyelnie programozás közben a hegesztő munkakábel 
helyzetét,

–  az offline programozással készülő programoknál rövi
debb időt vesz igénybe az offline program valósághoz 
adaptá lása, mert elmaradhat a robotkábel miatti prog-
ram korrekció.

Mindezek az előnyök a villatestszerű robotfelsőkarkiala
kítással biztosíthatók a legteljesebben, mert itt két oldalról 
is védett a robotkábel.

A Yaskawa, mely ezen a területen trendteremtő fejlesz-
téssel honosította meg ezt az irányt az ívhegesztés roboto-
sításában, az utóbbi években a robotkart még továbbfejlesz-
tette úgy, hogy annak enyhén ívelt kialakításával még jobb 
hozzáférési lehetőséget kínál elődjénél.

A robot és hegesztőberendezésgyártók közötti együtt-
működés eredményeképpen az ívhegesztési célra fejlesz-
tett robotkarokhoz kifejezetten ezekhez tervezett hegesztő
felszerelések érhetők el, melyek között találunk nagyon jó 
kompakt megoldásokat, kihasználva a robottest által kínált 
kedvező lehetőségeket.

A hegesztőberendezések és a robotok közötti kommu-
nikáció módja az utóbbi évtizedben egyértelműen a digi
tális megoldások felé tolódott el, analóg vezérléssel egyre 
kevesebbszer találkozunk. A digitális kapcsolatoknál pedig 
a terepi buszos megoldások mellett a LAN-kapcsolaton 
alapuló megoldások is megjelentek, melyekkel legtöbbször 
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a hegesztési folyamatba lényegesen nagyobb sebességű és 
sokrétűbb beavatkozásra van lehetőség. Ezeknél tipikusan 
lehetőség nyílik a hegesztési paramétereket közvetlenül 
a kézi programozópultról programozni, hasonló módon, 
mint a kalibrált analóg vezérlés esetén. 

A kézi programozópult fejlesztése egyértelműen a köny
nyebb kezelhetőség, a jelentősen kisebb tömeg irányába 
hatott az elmúlt években. Az ezzel ergonomikusabbá tett 
on-line közvetett betanításos programozás hatékonysága 
javul, a programozási idő rövidítéséhez ez is hozzájárul.

A Yaskawa Smart pendant nevű okos programozópult 
(lásd a 2. ábra jobb szélén) a még gyakorlatlanabb prog-
ramozók számára biztosít hatékonyabb munkavégzést jól 
áttekinthető, nagyméretű, érintőképernyős kijelzőjével, fej 
lett help funkciókkal. Giroszkópos érzékelőjével a robot 
kézi mozgatásának koordinátatengelyeit képes automatiku-
san a programozópult irányába állítani.

3.  ROBOTPROGRAMOZÁSI  
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS  
SZOFTVERES FEJLESZTÉSEK

A YaskawaMotoman ívhegesztő robotok programozási le
he tőségeinek fejlődéséről publikációnkban  nemrégiben 
rész letesebben beszámoltunk [1], abból most csak néhány 
dolgot emelünk ki, melyek témánk tárgyalása szempontjá-
ból fontosak. Az on-line közvetett tanítású robotprogra-
mozás világszerte még mindig a legelterjedtebben alkalma-
zott progra mozási mód. Ez esetben a robotot a kézi prog
ra mozópult kezelőszerveivel mozgatjuk, de a robot ezt a 

kézi mozgatást nem jegyzi meg, csak azokat a robotkar-
helyzeteket, melyeket egy erre szolgáló nyomógomb meg-
nyomásával tárolunk a vezérlés memóriájában,  egyidejűleg 
rögzítve azt, hogy a robotnak milyen mozgásvezérlési mód-
dal és sebességgel kell megközelíteni ezt a pontot. A fő 
prob léma ezzel a programozási móddal, hogy lefoglalja 
a robotot a programozás, és addig nem termel hasznot 
a berendezés. Mivel világszerte ez a programozási mód 
dominált napjainkig, ezért a robotok alkalmazási területét 
a közepes és nagy sorozat gyártására állította be a  szakma 
azon az alapon, hogy egy adott darab programozási ide-
jét (amíg nem termel a robot) viszonyítva a teljes gyártási 
sorozat idejéhez jónak kell lenni az arányoknak a megfe-
lelő megtérülés érdekében. Itt megjegyezzük, hogy a so
ro zat nagysága viszonylagos fogalom, mert ezt a robottal 
rentábilisan he geszthető da rabszámot az egy darab ciklus-
ideje is jelentősen befolyásolja (tehát mást jelent a nagy 
darabszám egy autóipari alkat résznél, ahol szinte másod-
percekben mérhetjük a ciklusidőt, meg megint mást a ne-
hézgépszerkezet-gyártásban, ahol ez sokszor órás nagyság-
rendbe esik). Minél rövidebb tehát egy sorozat, annál 
lényegesebb, hogy a programozás idejét a lehető leg-
rövidebbre csökkentsük. Nem véletlen, hogy az első offline 
programozói szoftverek tipikusan éppen ezen a területen 
kerültek alkalmazásra.

Az offline programozói szoftverek használatának elsőd-
leges célja, hogy a robot programjának elkészítéséhez csak 
minimálisan legyen szükség gépi időt foglalni a roboton: 
a programozási idő lehető legnagyobb részét a robottól 
független számítógépen végezzük, és csak a modelltérben 
készült program adaptációjához legyen szükség a lehető 
leg rövidebb ideig a robotra a programozáshoz.

1. ábra: A Yaskawa-Motoman ívhegesztő robotjainak fejlesztése

 

2. ábra:  Az on-line közvetett tanítású programozáshoz használt programozófelületek fejlesztései a Yaskawánál
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Az offline programozói szoftverek első generációinál a 
programozási idő csökkentéséről nem beszélhetünk, vi
szont az, hogy a programozás idejének jelentős részét a 
robotról számítógépre vihetjük át, már itt is nagy előnyt 
jelentett, különösen a sok programozási műveletet igény
lő (és tipikusan a hosszabb ciklusidejű) munkadarabok 
 esetén.

A legújabb fejlesztésű offline programozói szoftverekkel 
azonban már a programozás ideje is csökkenthető. Ez kö
szönhető egyrészt a szoftverek kényelmi funkcióinak, illet
ve a részben vagy teljes egészében automatikus robotprog-
ram pályagenerálási képességeinek. Ha a modelltér és a 
valóságos robotcella közötti különbség miatt szükséges 
adaptációs időt minimalizálni tudjuk (a lehető legponto
sabb kalibrációval, illetve a robot intelligens képességeivel, 
szenzorok alkalmazásával) és ezekkel a szoftverekkel pedig 
már a teljes programozási időt is jelentősen csökkenthet
jük, akkor a robotok gazdaságos alkalmazhatóságánál a he-
geszthető sorozat nagyságát tekintve lényeges elmozdulást 
láthatunk a kis sorozatok, bizonyos esetekben akár az egye-
di gyártás irányába.

4. A FEJLESZTÉSEK STRATÉGIAI IRÁNYAI
Ha összességében megállapítjuk a robotfejlesztések fő cél-
ját, a fentiekből is egyértelműen látszik, hogy az a követ-
kező pontokban foglalható össze:
–  a robotok lehető legmagasabb szintű rendelkezésre állá

sának biztosítása a termelésben,
–  a robotok termelékenységének javítása,
–  magasabb szintű adaptivitás megvalósítása a helyei el-

térések kezelésére,
–  a kis sorozatok és akár az egyedi gyártás irányába bővíteni 

gazdaságosan a hegesztő robotok alkalmazási körét.

Figyelembe véve hardveres és szoftveres fejlesztések be-
mutatott trendjeit, fent említett célokat a robotfejlesztések 
a következőkkel kívánják elérni.
–  az on-line közvetett tanítású programozás hatékony sá gá-

nak javítása, a programozási idő csökkentése,
–  az off-line programozás hatékonyságának növelése, a 

prog ramozási idő csökkentése,
–  az off-line programozással elkészült modellprogram le he-

tő leggyorsabb adaptálása a valós robotcellához,
–  a termelékenység javítása elsősorban a robotkarok sebes

ségének fokozásával és az egyre több tengely egyidejű ve
zérléssel, többrobotos, integrált, magasabb szinten auto-
matizált robotcellák építésével lehetséges,

–  a robotok adaptív képességeinek biztosítása a mestersé-
ges intelligencia eszköztárának bevetésével, fejlett szen-
zortechnika alkalmazásával lehetséges.

5. ÍVHEGESZTŐ KOBOTOK
Az ívhegesztő kobotok olyan hegesztőrobotok, melyeknél a 
robot valamilyen általános célú kollaboratív robot, melyre 
a hagyományos általános célú ipari robotoknál megszokott 
hegesztő felszerelés van felszerelve és ez a gépegyüttes 
gyakran kézzel mozgatható mobil platformra van felhe-
lyezve (3. ábra).

Az előző bekezdés alapján felvetődik a kérdés, hogy ho
gyan helyezhetők el az ívhegesztő kobotok a fent ismer-
tetett fejlesztési trendekben?

Ha a fent ismertetett stratégiai fejlesztési irányokat nézzük, 
akkor az ívhegesztő kobotok esetén három biztosan kiesik 
a lehetőségek közül, mert azokat ugyan hatékony és in-
tuitív on-line közvetett betanításos technikával lehet prog-
ramozni, azonban sebesség tekintetében jóval lassabbak, 
mint az ipari robotok, nem rendelkeznek mindazokkal az 
előnyökkel, melyeket az ívhegesztési célra fejlesztett ro-
botok biztosítanak, nem rendelkeznek adaptív képességek-
kel, intelligens szenzortechnikával. Maradhat még elvileg a 
negyedik lehetőség, nevezetesen: „a kis sorozatok és akár 
az egyedi gyártás irányába bővíteni gazdaságosan a hegesz-
tőrobotok alkalmazási körét”. Itt viszont a gazdaságosság 
erősen megkérdőjelezhető, mert ugyanebben az árkategó
riában elérhetők normál ipari robottal épített kisméretű 
kompakt robotcellák is, melyek a robot lényegesen nagyobb 
sebessége miatt sokkal termelékenyebbek, így a megtérülé-
si idejük is jóval rövidebb, ha kihasználjuk őket.

Nézzük akkor meg, hogy mi lehet a hátterében annak, 
hogy az ívhegesztő kobotokra ilyen figyelem irányul az 
utóbbi időben.

Az ívhegesztő kobotokat értékesítő cégek többnyire a 
következő érvekkel kínálják robotjaikat:
a)  egyszerű programozás, 
b) gyors telepítés,
c)  nem kell biztonsági rendszer, ezért olcsóbbak, mint a 

hagyományos ívhegesztő robotok.

3. ábra: Ívhegesztő kollaboratív robotok
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Vizsgáljuk most meg ezeket az érveket kicsit alaposabban:
Ad a)  A kollaboratív robotok kézi mozgathatósága meg-

felelő programozást támogató szoftverrel valóban 
intuitívvá teszi a robot programozását, és egyszerű 
programozási műveleteket kezdőknek is könnyebb 
elvégezni.

Ad b)  A gyors telepíthetőség nem csak a kollaboratív ro-
botok sajátossága, mert kompakt ívhegesztő robot-
cellákat ugyanolyan gyorsan lehet beüzemelni.

Ad c)  Nagyon leegyszerűsített megközelítés ez az érv, és 
nem is feltétlenül igaz. A következőkben nézzük meg 
ezt egy kicsit bővebben.

5 .1 .  Ívhegesztő kobotok üzemeltetésének  
biztonsági kérdései

Az ívhegesztő kollaboratív robotok biztonsági kérdéseinek 
vizsgálatakor egyrészt a vonatkozó robotbiztonsági szabá-
lyokat kell figyelembe venni, másrészt, és éppen az azokban 
lévő előírások miatt is, a robotosított eljárás, jelen esetben 
a MIG/MAG hegesztésre vonatkozó biztonsági előírásokat 
is, azokkal egyidejűleg.

A kollaboratív robotokkal az ipari robotokkal kapcsola-
tos biztonsági szabványokhoz [2], [3] kiegészítésképpen 
megjelent műszaki specifikáció foglalkozik [4]. Ebben ol-
vashatjuk, hogy az ember–robot együttműködésnek négy 
változata van, melyből a köznapi szóhasználatban elterjedt 
kollaboratív robotok a teljesítmény és erőkorlátozással 
működő berendezések kategóriájába tartoznak. A robotok 
kollaboratív működésével kapcsolatosan részletesebben a 
Hegesztéstechnika folyóiratban megjelent publikációnkban 
beszámoltunk [5]. Ebből itt csak annyit emelnénk ki, hogy 
a kollaboratív robotokkal kapcsolatos biztonsági szabályo-
zások alapja, hogy az ember és a robot érintkezése nem 
okozhat sérülést. Ezt viszont nemcsak magára a robottestre 
kell vonatkoztatni, hanem a komplett robotos munkahely-
re, amelybe beletartozik a robotosított, jelen eset ben a 
hu zalelektródás védőgázas ívhegesztő berendezés min

den komponense, továbbá ide tartozik a hegesztőeljárás 
működéséből adódó expozíciók megfelelő kezelése is.

Az üzembe helyezés tekintetében jelentős különbség van 
a hagyományos hegesztő robotcellák és az ívhegesztő ko-
bot munkahelyek között. Főként abban, hogy a hagyomá
nyos ívhegesztő robotcellák a gépdirektíva szerinti CE II/A 
dokumentummal készülnek, mely egy arra vonatkozó nyi-
latkozat, hogy a komplett robotcella, mint munkahely gép-
együttes megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak 
(európai irányelveknek, és harmonizált szabványoknak). 
Ennek a dokumentumnak a megléte az egyik feltétele a 
sikeres üzembe helyezési eljárásnak. Az ívhegesztő kobo
toknál ilyen dokumentumot nem szállít a gyártó a robot-
hoz, csak legfeljebb részben kész gép beépítésére vonat-
kozó II/B dokumentumot.

A kobotos komplett hegesztési munkahelyre vonatkozó 
üzembe helyezési eljáráshoz magának a felhasználónak 
kell a teljes munkahelyre vonatkozó nyilatkozatot, illetve 
az  ezzel egyenértékű dokumentumot elkészíteni, vagy szak
értő cég által elkészíttetni. Ehhez jóval széles körűbb és 
át fogóbb kockázatelemzést kell végeznie a felhasználónak, 
mint a ha gyományos ívhegesztő robotcellák esetén. Arra 
vo natkozóan, hogy mit kell ilyenkor vizsgálni, a Yaskawa 
Nordic AB szempontrendszert dolgozott ki, melyet a 4. áb
rán mutatunk be.

Ehhez tegyük hozzá, hogy láthatunk az ívhegesztő ko-
botok mellett olyan érvet is, hogy könnyen áthelyezhetők. 
Ez fizikailag igaz is, azonban a fentiek alapján könnyen be-
látható, hogy minden egyes újabb munkahelyre az ottani 
körülmények figyelembevételével újra el kell végezni az 
üzembe helyezési eljárást az adott munkakörüményekre 
vonatkozó kockázatelemzéssel együtt.

A fenti elemzésből (figyelembe véve a 1. táblázatban 
bemutatott szempontrendszert) az is következik többek 
között, hogy amennyiben a kollaboratív ívhegesztő robot 
hegesztése közben, a robot mellett, annak közvetlen kö-
zelében akar valaki mindenképpen munkát végezni, akkor 
azt csak komplett hegesztési védőruházatban, hegesztő

1. táblázat:  A Yaskawa Nordic ajánlásai A Weld4Me ívhegesztő robot üzembe helyezési eljárásához szükséges kockázat értékeléshez,  
a Gépdirektíva megfelelő előírásai alapján
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pajzsban teheti meg. A kérdés, hogy ilyen komplett védő
felszerelésben milyen más munkát tud ott végezni a dol-
gozó, és annak milyen további kockázata van. Pl. hegesztő
pajzsban nem nagyon lát egyébként a dolgozó, hiszen, még 
ha fényre sötétedő pajzsot is használ, az ívfény mindunta-
lan lesötétíti a látóteret.

Összhangban a robotbiztonsági szabványokkal, a Yaskawa 
Weld4Me ívhegesztő kollaboratív robotjának gépkönyve 
egy lehetséges alkalmazási példát mutat be, mely szerint 
a robot munkatere felett helyi elszívást kell kiépíteni, a 
robotos munkahelyet a fényvédelmet megfelelően biztosító 
védőfüggönnyel kell körbevenni, és a dolgozóknak a robot 
működése alatt ezen kívül kell tartózkodni. [6]

Sajnos az interneten nagyon sok olyan ívhegesztő kobo-
tos híranyag található, videós alkalmazási példákkal, ahol 
ezeket a biztonsági előírásokat teljesen figyelmen kívül 
hagyják, és azt sugallják, hogy az ívhegesztő kollaboratív 
robotok közvetlen közelében mindenféle védőfelszerelés 
nélkül lehet dolgozni. Csak azért nem közlünk itt konk-
rét hivatkozásokat, mert nem akarunk egy céget sem rossz 
hírbe hozni ezzel.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
Az ívhegesztő robotok fejlesztésének alapvető célja többek 
között a robotok teljesítőképességének javítása, a minél 
rövidebb megtérülési idő biztosítása, a robotok egyre jobb 
kihasználása. Írásunkban bemutattuk, hogy ezen célok 
megvalósítása irányában a hardveres és szoftveres fejlesz-
tésekkel nagyon sokat fejlődött a technika. Különösen a 
programozás hatékonyságának javításával kitolódott az ív-
hegesztő robotok gazdaságos alkalmazhatósága a kisebb 

sorozatok, akár az egyedi gyártás területére is. Az utób-
bi években megjelent kollaboratív ívhegesztő robotok a 
gyártói ajánlások szerint ugyancsak a kis sorozatok hegesz-
tése területén adhatnak alternatív megoldást egyszerűbb 
munkadarabok hegesztése esetén. Ugyanakkor az ívhegesz-
tő kobotoknak a vonatkozó biztonsági előírások betartása 
melletti gazdaságos alkalmazhatósága sok kérdést felvet 
még. Elemzésünk szerint az ívhegesztő kobotok alkal-
mazása nem illeszkedik be a főáramú robotfejlesztésekbe 
az ívhegesztés robotosításánál, sokkal inkább egyfajta út-
keresésnek tekinthető.
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AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD  
ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK TERVEZÉSE

3 . rész: A konzolos szabadszerelés aerodinamikai vizsgálata

Mátyássy László vezérigazgató, felelős tervező
Dr. Szabó Gergely irányító tervező
Gilyén Elemér projektvezető
PontTERV Zrt.

Szabó Gábor acélszerkezeti projektvezető
Hódút Kft.

A komáromi Duna-híd tervezéséről (tervező: Pont-  
TERV és Dopravoprojekt) és a konzolos szabad sze-
re lésről (kivitelező: H–M Konzorcium) korábban be-
számoltunk. Jelen cikkünkben a szerkezet aero dina-
mikai vizsgálatát ismertetjük építési állapotban (1. 
kép). A karcsú konzol esetében (2. kép) az örvény le-
válások keltette függőleges lengések elkerülése volt a 
cél. A várható lengésamplitúdókat numerikus (áram-
lási és szerkezetdinamikai) szimuláció segítségével 
határoztuk meg, melynek pontosságát már megépült, 
és lengéseket mutató hidak alapján is ellenőriztük.  
A konzol szél keltette lengését hidraulikus tömeg–rugó 
rendszerű lengéscsillapítók (TMD) segítségével tervez-
tük csökkenteni. A legnagyobb konzolhossz elérésekor 
a tervezőcsapat gyalogos jellegű gerjesztéssel dina-
mikus tesztet hajtott végre, mellyel a lengéscsillapí-
tók megfelelő működését igazolni lehetett. A konzolos  
szabadszerelés közben fellépő szélsebességeket, szél-
irá nyokat és a híd lengéseit előre felszerelt szenzorok-
kal mérték és rögzítették, melynek eredményeit fel-
dolgoztuk és jelen cikkünkben ismertetjük.

1 . BEVEZETÉS

Hídszerkezetekkel kapcsolatos lengések említésekor a Ta-
coma Narrows híd leomlása a leggyakoribb példa. A híd 
belengését és végül összeomlását a lengések és az azok 
által generált áramlási erők (a Tacomahíd esetében torziós 
lengések és csavarónyomaték) kedvezőtlen kölcsönhatása 
okozta, amit torziós flatternek neveztek el. Hasonló me-
chanizmus okozza repülőgépek szárnyainál a  kapcsolt flat-
ter jelenségét, melynél a csavaró mellett a hajlító len gés -
alak is megjelenik. Egy marylandi repülőnapon egy F117  

es vadászbombázó szárnytörés miatt lezuhant. Az  eset oká-
nak a kapcsolt flattert nevezték meg, mely a videófelvételek 
alapján is megfigyelhető. Megjegyezzük, hogy a repülés se-
bessége alacsony volt a flatter előfordulásához, amit a vizs-
gálat eredménye is igazolt. Kiderült, hogy a karbantartás 
során egy kifelejtett merevítőelem következtében a szárny 
csavarómerevsége lecsökkent, ezzel lecsökkentve a flatter-
hez tartozó kritikus szélsebességet is. A flatter esetében a  
lengésamplitúdók időfüggvényét egy exponenciálisan nö 
vekv ő, periodikus görbe írja le, így matematikailag a vég 
telenbe tartanak, a gyakorlatban a szerkezet tönkre me  ne - 
teléig erősödnek a lengések. Látható tehát, hogy a flat-
tert mindenképpen el kell kerülni, amit elsősorban a 
szerkezet merevségével lehet biztosítani. Egy másik jelen-
ség az örvénygerjesztés, ami a flatterrel ellentétben nem 
okoz végtelenbe tartó amplitúdókat, de a tapasztalatok 
alapján az üzemszerű használatot mindenképpen akadá
lyozhatja. Az örvénygerjesztés oka az áramlásba helyezett 
testről leváló határréteg(ek) instabilitása, amely periodiku
san leváló örvényeket (Kármán-féle örvények), és ami 
építő mérnöki szempontból fontos, függőleges periodikus 
gerjesztést okoz. A lengésamplitúdó alakulása a szélsebes-
ség függvényében határozottan elkülöníti a két jelenséget 
(3. kép). Hídpályák esetében az utóbbi időben a volgográ di 
Volgogradsky híd (4. kép), a kínai Humen híd és az ame-
rikai Verrazano híd lengéseit figyelték meg, melynek követ-
kezményeképpen a hidakat le is kellett zárni. Hasonlóan 
rendellenesnek ítélt lengéseket tapasztaltak a Alconétar 
híd ívtartójának építési állapotában (5. kép). Az irodalom-
ban talált, hídszerkezetek örvénygerjesztéssel kapcsolatos 
lengésit a jellemző adatokkal táblázatban foglaltuk össze 
(6. kép). A táblázatban az építés éve mellett az elsőként 
tapasztalt lengés évét is feltüntettük. A táblázatban L: leg-
nagyobb fesztáv, D és B: keresztmetszet magasság és szé-
lesség, m: merevítőtartó folyóméter tömeg, f: az örvény-
gerjesztésnél mértékadó sajátfrekvencia (több domináns 

1 . kép:  Általános terv (szerelés közben)
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2 . kép:  A karcsú hídkonzol

3 . kép:  Szélcsatornamodellek jellemző szélsebesség–amplitúdó 
görbéje az örvénygerjesztés és a flatter közötti különbség 
érzékeltetésére

4. kép: A Volgogradsky híd lengése (forrás: Youtube)

5 . kép:  Az Alconétar híd ívtartójának lengése építési állapotban 
(forrás: Youtube)
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sajátfrekvencia esetén tartomány), Ucr: az örvénygerjesz-
téshez tartozó kritikus szélsebesség, Ymax: a maximális 
lengésamplitúdó (egyensúlyi helyzethez képesti kitérés).  
A táblázat alapján kiemelünk néhány érdekességet. Ha ösz-
szevetjük a kritikus szélsebességeket valamint az építés és 
a megfigyelt lengés éve közötti különbséget, feltűnik, hogy 
például a Verrazano híd esetében a kritikus szélsebesség 
magas, valamint a híd építése és a lengés között évtize-
dek teltek el. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagyobb 
szélsebességek, ráadásul az örvénygerjesztésnél mértékadó 
módon a merevítőtartóra közel merőleges irányban, kisebb 
valószínűséggel fordulnak elő. Ezzel szemben, ha a kritikus 
szélsebesség alacsony, az első lengés igen hamar bekövet-
kezik. Hozzátesszük azonban, hogy a lengések detektálását 
és az információ terjedését nagyban segíti az internet és az 
okostelefonok, így ilyen lengések már korábban is előfor-
dulhattak észlelés nélkül. A Kessock hídnál szintén nagyobb 
időtartam, közel 20 év telt el az első komolyabb lengés 
megfigyeléséig, ezzel összhangban nagy a kritikus szélse-
besség. A Humen hídnál szintén két évtized múltán jelent-
keztek a nagy lengésamplitúdók. Ennél a hídszerkezetnél 
2020-ban karbantartási munkálatok miatt magas és tömör 
ütközőelemek kerültek a forgalmi sávok széleire, erősen 
lerontva ezzel az egyébként áramvonalas keresztmetszet 
alakját. Ezzel összhangban 35 cm nagyságú lengéseket 
tapasztaltak, melyek a terelőelemek azonnali elbontásával 
15 cm nagyságúra csökkentek. A Trans-Tokyo Bay hídnál az 
építés évét megelőzően, már építési állapotban észlelték 
a lengéseket. Az örvénygerjesztés, mint rezonanciahatás 
jól kezelhető hangolt tömeg–rugócsillapító elemekből 
álló szerkezetekkel (TMD, Tuned Mass Damper). A TMD-
elemek a lengéseket a szerkezeti csillapítás növelésével ke-
zelik. Másik lehetőség az aerodinamikai erők csökkentése. 
A keresztmetszet áramvonalas kialakításával már eleve kis 
gerjesztési erőkkel számolhatunk, melyek még tovább 
csökkenthetők kiegészítő terelőelemek elhelyezésével, de 
gyártási és kezelői szempontok miatt a TMDelemekhez 
képest ezt ritkábban alkalmazzák.

2.  A LENGÉSAMPLITÚDÓ 
MEGHATÁROZÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI

A flatter vizsgálatánál a feladat annak a kritikus szélsebes-
ségnek a meghatározása, ami felett a szerkezet dinami kai-
lag instabillá válik. Az örvénygerjesztés esetében szintén 
meghatározandó egy kritikus szélsebesség, aminél az ör-
vényleválások frekvenciája egybeesik a szerkezet egyik 
saját frekvenciájával, így a maximális lengésamplitúdókat 

kapjuk. A flatterel ellentétben az örvénygerjesztéshez tar-
tozó kritikus szélsebességnek szabad kisebbnek lennie a 
valóságban előforduló szélsebességnél (Eurocode szerint 
a merevítőtartó magasságában számított átlag szélsebesség 
1,25-szöröse), de ebben az esetben számítani és értékelni 
kell a lengésamplitúdókat. Egy egy szabadságfokú lengő
rendszer periodikus gerjesztésének esetében a maximális 
amplitúdó akkor áll elő, amikor a gerjesztő frekvenciát azo
nosnak feltételezzük a tömeg–rugó rendszer sajátfrek ven-
ciájával. A lengésamplitúdó ekkor:

A képletben az erő (q) és a rugómerevség (k) arányában 
kapjuk a statikus elmozdulást, amit a csillapítási paraméter-
rel (γ = δ/π, ahol δ a csillapítás logaritmikus dekrementu-
ma) osztva kapjuk a dinamikus lengésamplitúdót. Acélhidak 
szerkezeti csillapítását alapul véve a dinamikus tényező 160
as érték is lehet. Az egy szabadságfokú rendszer kiterjeszt-
hető elasztikus szerkezetekre a modálanalízis segítségével. 
Az alábbi képletben a mértékadónak tekintett lengésalak-
hoz tartozó saját-körfrekvencia (ω = 2πf), a B hídszélességre 
vonatkoztatott dinamikus erőtényező (cy’), a Strouhal-szám 
segítségével számított kritikus szélsebesség (Ucr = f · b/St), és 
a szerkezeti csillapítási paraméter (γ) szerepelnek. A kép-
letben a zárójeles rész a rezonanciához tartozó kritikus 
szélsebesség alapján számított függőleges folyóméter te-
her. A Φ(x) a lengésalak függvénye, Φmax annak maximuma.  
Az integrál kifejezés egyszerűen helyettesíthető a lengés
alak átlagértékének és a terhelt szakasz hosszának szorza-
taként, amennyiben a tehereloszlás egyenletes. Hasonló 
integrálműveleteket kell végeznünk az Eurocode K és Kw 
tényezőinek meghatározásánál.

A Strouhalszám az adott keresztmetszeti alakra jellemző 
aerodinamikai paraméter, ami az örvényleválások (f) 
frekvenciájának, az áramlásra merőleges jellemző (b) méret-
nek és az áramlási átlagsebességnek (U) a viszonyát fejezi 
ki. Meghatározása történhet például szélcsatornában egy 
méretarányos modellen az St = f*·b*/ U* összefüggéssel (U* 
szélcsatorna szélsebesség és b* méretarányos méret mellett 
az f* leválási frekvencia mérhető), majd alkalmazható a valós 
méretű hídszerkezetre a kritikus szélsebesség számítására 
(Ucr = f·b/St, ahol f a szerkezet sajátfrekvenciája, b a valós 
méret, St a szélcsatornában meghatározott Strouhal-szám). 
A cy’ dinamikus felhajtóerő tényező a Strouhalszámhoz 

6 . kép: Örvénygerjesztés miatti lengést mutató hidak paraméterei
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hasonlóan a keresztmetszetre jellemző aerodinamikai pa
ra méter. Szélcsatornában a függőleges erőingadozás amp
li túdóját (Fy’) kell meghatározni, és osztani a dinamikus 
nyomással és a referenciafelülettel (B·L): 

Az Eurocode (MSZ-EN-1991-4) az alábbi képletet adja a 
szerkezet egy adott lengésalakjának figyelembevételével a 
maximális amplitúdó becslésére. A képletben Sc a Scrouton-
szám, ami a szerkezet tömegét, méretét és csillapítását veszi 
figyelembe. Az St a már említett Strouhal-szám, a K és Kw 
tényezők a lengésalaktól és a terhelés eloszlásától függő 
tényezők. Az Eurocode a b méretet használja a clat képle-
tében, de az irodalomban a b helyett (amit inkább D-vel je-
lölnek) a szélességet (B) használják az ingadozó erőtényező 
definiálásához. Ez azért lényeges, mert az Eurocode kép le-
tének alkalmazásához az irodalomból vett dinamikus erő
tényezőt esetlegesen át kell konvertálni úgy, hogy az az 
áramlásra merőleges (b) méretre legyen vonatkoztatva.  
Az Eurocode képlete az általunk bemutatott képlettől csak 
formailag tér el, azonban azzal teljesen ekvivalens.

A lengésalakot általános esetben végeselemes program-
mal határozhatjuk meg, melyet a modálanalízis szabályai 
szerint még normalizálni is kell. A lengésamplitúdó pontos 
számítását számos bizonytalanság nehezíti, melyeket pon-
tokba szedtünk:
–  A szerkezeti merevségben bizonytalanságok rejlenek. Bár 

betonnal ellentétben az acélszerkezeteknél az alapanyag 
rugalmassági modulusa jól becsülhető, a kiegészítő ele-
mek (szegélyek, korlátok, aszfalt, saruk stb.) növelik a 
merevséget, így a tapasztalatok szerint a  számított hoz 
képest a mért lehajlások kisebbek, a mért sajátfrek ven-
ciák nagyobbak. A szerkezeti csillapítást illetően még 
na gyobb a bizonytalanság, csak tapasztalati értékek áll-
nak rendelkezésre. A csillapítás ráadásul függ az  anyag 
feszültségi szintjétől, de függhet a hőmérséklettől is. 
Ágyazatátvezetéses vasúti hidaknál megfigyelték például, 
hogy télen magasabbak a mért sajátfrekvenciák, amit az 
összefagyott ágyazat merevségnövelő hatásával magya
ráznak.

–  A szükséges áramlási paraméterek a Strouhal-szám és 
az ingadozó erőtényezők. Értéküket a Reynoldsszám 
befolyásolja, ami a geometriai méret és a szélsebesség 
függvénye. A szélcsatornában meghatározott paraméte-
rek Reynolds-szám-függés esetén korrekcióra szorulnak 
a nagy kivitelre történő alkalmazás esetén. Kör kereszt-
metszet szélirányú erőtényezője például cd = 0,3–1,2 ér té
keket vehet fel, így más értékeket kell alkalmazni egy füg-
gesztőkábel, egy kémény vagy egy hűtőtorony esetében. 
Erre az Eurocode ad útmutatást. Szerencsére a szögletes 
keresztmetszetű hídszerkezetek aerodinamikailag kevés
sé Reynolds-szám-érzékenyek. Az áramlási paraméterek 
függnek továbbá a turbulencia intenzitástól is, így egy 
beépített terep feletti turbulens és egy sima vízfelszín fe-
letti simább áramlásban eltérések adódhatnak a Strouhal-
számban és az ingadozó erőtényezőben.

–  Szintén a turbulenciával függ össze egy további fontos 
paraméter, a korrelációs hossz, ami Lw jelöléssel szerepel 
az Eurocodeban. Erősen turbulens áramlás a mozdulatlan 
szerkezeten megzavarja az örvények leválását, így nehe-

zebben tud kialakulni periodikus gerjesztés. A szerkezet 
nagy amplitúdójú szakaszán azonban (kéttámaszú tartónál 
a mezőközépi, konzolnál a konzolvégi szakasz stb.) az 
áramlást a szerkezet vertikális lengése bekapcsol ja a saját 
lengési frekvenciájába (lock-in). A turbulencia örvény-
leválást zavaró hatása így lecsökken, és a periodikus ger-
jesztés ki tud alakulni. Nagy kérdés tehát az Lw hossz 
meg határozása. Az Eurocode az áramlásra merőleges (b) 
méret 6–12szeresét javasolja felvenni az amplitúdó függ
vényében. Jól mutatja a bizonytalanságot, hogy a DIN 
(Fachbericht 103: 200903) ívhidak függesztő rúdjaira 
na  gyobb, Lw = 24 · b értéket ajánl. Az irodalomban hidak 
me re vítőtartó örvénygerjesztésvizsgálatakor általában a 
teljes merevítőtartóhosszt veszik figyelembe (teljes kor
relá ció), ami az Eurocode ajánlásához képest komoly el-
té rést mutat.

–  Az áramlási erők nemlineárisak, ami azt jelenti, hogy egy 
bizonyos lengésamplitúdó felett a gerjesztés mérséklő-
dik. Ez egyfajta önbeszabályozó mechanizmus, hatása 
ked vező, elhanyagolása a biztonság javára történő köze
lí tést jelent.

Látható tehát, hogy magának az amplitúdónak a számítá-
sa az ismertetett, egyszerűsített képletek alkalmazásával 
nem bonyolult feladat, de a bemenő paraméterek saj
nos komoly bizonytalanságokat rejtenek magukban. Meg-
jegyezzük, hogy tapasztalataink szerint a flatter vizsgálata 
az örvénygerjesztéshez képest kevésbé paraméter érzékeny. 
Örvénygerjesztési amplitúdók számításánál fő kutatási cél-
kitűzés tehát a kiindulási adatok vizsgálata, pontosítása. 
Nagy fesztávolságú hidak esetében a zárt képletek mellett/
helyett teljes aeroelasztikus (az Akashi-Kaikio hídnál 40 m 
fesztávolságú) szélcsatorna kisminta modelleket készítenek, 
melyekkel az áramlási sebesség, az irány és a turbulencia- 
intenzitás beállítható, így számos fent említett bizonyta-
lanság kiszűrhető. 

3 .  A NUMERIKUS MODELLEK 
ELLENŐRZÉSE MEGÉPÜLT HIDAK 
ALAPJÁN

A komáromi híd vizsgálata előtt az 1. fejezetben ismer-
tetett hidak közül az oroszországi Volgogradsky híd és a 
kínai Humen híd dokumentált lengéseit vizsgáljuk a nu-
merikus modelljeink ellenőrzése céljából. A két híd egy
szerűsített rúdmodelljei az AXIS általános végeselemes 
programrendszer X4 verziójával készültek (7. és 8. képek). 
Az ábrákon a mértékadó vertikális hajlítólengésekhez tar-
tozó lengésalakok láthatóak. A Volgogradsky híd  esetében 
a sajátfrekvencia f = 0,41 Hz. A Humen hídnál ez az érték 
f = 0,23 Hz. A dinamikai sajátalakok normalizálásával meg-
kapjuk a 2. fejezetben ismertetett képletekhez szüksé-
ges Φ(x) függvényt. A lengésalakok és a sajátfrekvenciák 
meghatározását követően az áramlási paraméterek számítá-
sa a feladat. A célra numerikus áramlási modellezést 
(CFD, Computational Fluid Dynamics) alkalmaztunk, ami 
hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtized-
ben, és mára már a szélcsatorna-kísérletek egyenrangú 
partnerének tekinthető. Egy tetszőleges áramlást a híres 
Navier-Stokes differenciálegyenlet-rendszer ír le, aminek 
numerikus megoldásához a híd körüli áramlási teret le 
kell határolni, és ún. cellákra osztani (9. kép). Minden 
egyes ilyen véges tartományra számítani kell az áramlási 
sebességet (három irányban három érték) és a nyomást. 
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A turbulens áramlásoknál, mint egy hídpálya esetében, az 
áramlást még befolyásoló apró örvények számítására olyan 
finom hálózást kellene készíteni, ami akár többmilliárdos 
mére tű egyenletrendszerekhez vezetne. Erre a célra jelen-
leg még csak szuperszámítógépek alkalmasak, ezért a kis 
méretű örvények hatását a levegő „normál” viszkozitását 
növelő, ún. turbulens viszkozitással modellezzük (örvény
viszkozitás-modellek), így a megoldandó egyenletrendszert 
elfogadható méretűre lehet csökkenteni. A számítást az 
OpenFOAM ingyenesen elérhető áramlástani programmal 
(www.openfoam.org) végeztük el. A számítások időfüg-
gőek, cél a leváló örvényekből keletkező vertikális erőin-
gadozások erősségének és frekvenciájának meghatározása. 
Az áramképeket az áramlási sebességek nagyságával lehet 
ábrázolni (10. kép). Az örvények mérete összhangban van 
az áramlási erőkkel. A Humen híd áramvonalas, ezért az 
erőtényező az említett tömör terelőelemek nélkül viszony
lag kicsi (cy’ = 0,060, St = 0,095). A komáromi hídnál építé-
si állapotban nagyobb erőtényezőt kapunk (cy’ = 0,105, 
St = 0,111), összhangban a keresztmetszet kedvezőtlen 
 alakjával. A komáromi híd alakja végállapotban a korlátok 
miatt ennél még kedvezőtlenebb (cy’ = 0,250, St = 0,098). 
A Volgogradsky híd keresztmetszeténél szintén nagy erő
ingadozások alakulnak ki (cy’ = 0,241, St = 0,126). Az áram-
lási szimuláció a nem áramvonalas keresztmetszeteknél 
(Komárom és Volgogradsky) 6 órát igényelt (kétdimen-
ziós háló, ~30 ezer cella, k–ε turbulenciamodell, 1 pro-
cesszoros futtatás). A Humen híd esetében az áramlás 
kevéssé instabil, ezért pontosabb turbulenciamodellt kel-
lett alkalmazni az örvények számítására (Detached Eddy 
Simulation), de ehhez már finomabb hálózás szükséges 
(háromdimenziós szekciómodellhálózás, ~2 millió cel-
la), így a számítási idő 1 hét (4 processzoros futtatás).  
Az aero dinamikai paraméterek és a 2. fejezetben ismerte-
tett képletek birtokában a lengésamplitúdók számíthatóak.  
A Humen hídnál mezőközépen 14 cm értéket számítot-
tunk, ami némileg alacsonyabb a megfigyeltnél (~15 cm).  
A Volgogradsky hídnál 65 cm értéket számoltunk a köz-
benső nagy nyílás közepén, ami másfélszerese a megfigyelt-
nek (~40 cm). Utóbbi esetben az eltérés egyik lehetsé

ges oka az áramlási erő túlbecslése. Másik ok lehet a híd 
erőteljes lengésekor a feltételezett szerkezeti csillapítás 
növekedése, amit alátámaszt, hogy a lengésekről készült 
felvételeken a szerkezet a mozgás miatti súrlódás következ-
tében meglehetősen „zajos”.

4.  A KOMÁROMI HÍD LENGÉSEINEK 
VIZSGÁLATA

A komáromi híd tervezésekor a fő nyílásban, végállapotban 
60 cm nagyságú értéket számítottunk örvénygerjesztésből. 
Az irodalmi adatok alapján (teherbírási, fáradási, alakvál-
tozási és gyorsulási követelmények) ezt az értéket tervezői 
szempontból nem tartottuk elfogadhatónak, ezért a végál-
lapotra 6 darab, egyenként 5 tonna tömegű TMDelemet 
terveztünk be a legnagyobb amplitúdó környezetére három 
helyen, keresztmetszetenként két darabot (11. kép), ezzel 

7 . kép: A Volgogradsky híd lengésalakja

8 . kép: A Humen híd lengésalakja

9 . kép:  A komáromi hídkeresztmetszet aerodinamikai modellje

10 . kép:  A vizsgált híd- keresztmetszetek körüli áramkép  
(fentről lefelé: Humen, Komárom építési  és végállapot, 
Volgogradsky)
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a lengések néhány centiméteres értékre mérsékelhetők.  
A lengések csökkentésére nemcsak végállapotban, hanem 
a még érzékenyebb építési állapotban is komoly hangsúlyt 
fektettünk. A számított lengésamplitúdó konzolvégen a leg-
hosszabb konzolkinyúlásnál eléri a 40 cm-t, amit szintén 
csökkenteni kellett. Egy lehetséges megoldás a konzol ki-
horgonyzása a mederfenékhez (12. kép). A kihorgonyzás 
hatékonysága sajnos csak a konzol végének környezetében 
megfelelő, ami a hajózóút szabadon tartása miatt nem volt 
kivitelezhető. A kihorgonyzást továbbá minden hídelem 
beemelésekor fel kellett volna oldani a hídalak megfelelő 
beállításához, így más megoldást kellett keresni. A választás 
a végállapotra betervezett TMD-k építéskori alkalmazására 
esett (13. kép). Ehhez a TMD-ket már a konzolos szereléskor 
be kellett építeni, valamint a hatékonyságuk ellenőrzése is 
szükségessé vált. A TMD-k paramétereit (tömeg, merevség 
és csillapítás) ugyanis a végállapoti híd sajátfrekvenciájára 
(0,45 Hz) adtuk meg, de a szerelési állapotokban ettől 
eltérő, és a konzolhossz növekedésével folyamatosan vál-
tozó sajátfrekvenciákra kellett a hatékonyságot igazolni. 
Az ellenőrző dinamikai számítást az adott konzolhosszhoz 
tartozó lengésalak és a TMD-elemek együttes rendszerén 
(14. kép) végeztük el saját program segítségével. A TMD-

elemekről a relatív elmozdulással arányos rugóerők és 
a relatív sebességgel arányos hidraulikus erők adódnak 
a hídszerkezetre. A Hódút Zrt. kezdeményezésére már 
az építési állapotban szenzorok kerültek a hídszerkeze-
tre (BMGE, Hidak és Szerkezetek Tanszék), kifejezetten 
az épí téskori, szél keltette lengések vizsgálata céljából.  
Az épí téskori monitoringrendszer a folyamatosan növekvő 
kon zolvég közelében több ponton mérte a szélsebességet,  
a hídszerkezet hőmérsékletét, a merevítőtartó és a TMD len  
 gő tömegének gyorsulását. A PontTERV Zrt. tervezőcsapa
ta 2019. november 29-én helyszíni tesztet hajtott végre a 
konzolvégen (15. kép) a szerkezetdinamikai modell pon-
tosságának és a TMDelemek megfelelő működésének el-
lenőrzése céljából. A teszt lényege az volt, hogy a szerkezetet 
lengésbe hozzuk, majd a szabad lengéseket vizsgáljuk.  
A híd „beindítása” egyáltalán nem volt egyszerű feladat, mi-

11 . kép: 
A TMD-elemek elhelyezése  
a pályaszerkezet alatt

12 . kép: Lengések csökkentése kihorgonyzással

14. kép: A híd és a TMD-elemek közös szerkezetdinamikai modellje

13. kép: A TMD-elem kialakítása
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15. kép: A tervező csapat készen áll a dinamikus tesztre

vel annak alacsony sajátfrekvenciája (0,37 Hz, L = 209,40  m 
konzolhossznál) távol esik a függőleges gyalogosgerjesz-
tésnél veszélyesnek tekintett 1,60–2,40 Hz tartománytól.  
A jó hangulatú, csapatépítő jellegű tesztprogramunk során 
próbálkoztunk „összevissza” sétálgatással, guggolásokkal, 
ten gerészjárással, futással, de végül (a teszt céljából) a kon-
zolvégre emelt szegélyelemről egyszerre történő  leug rás–
visszalépés–leugrás sorozat bizonyult a  legsikeresebbnek. 
Az ismert periódusidő alapján a csapatot hangosan irányít-
va, 10 összehangolt ugrálási periódussal (ennél több fizi-
kailag nem ment) sikerült a konzolvégi lengésamplitúdót 
több centiméterre feltornászni. Az ugrálás leállásával a 
szerkezet csillapodó sajátlengést végzett, ami jól érezhető 
volt. A tesztet végrehajtottuk a TMD-elemek rögzített és 
el engedett állapotában egyaránt, így azok hatását tapasz-
talhattuk. A mért konzolvégi lengések (16. kép) a TMD-k 
rögzített és működő állapotában is nagyon jó egyezést 
mutatnak a numerikus számítás (17. kép) eredményeivel.  
A dinamikus szimulációnál a csapat ugrálását időfüggő 
konzolvégi periodikus tehermodellel becsültük. A TMD 
nélküli szerkezeti csillapítás mért értéke δ = 0,02 (logarit-
mikus dekrementum), ami megegyezik az MSZ-EN-1991-4 
(F2. táblázat) hegesztett acélhidakra adott értékével. A mért 

és számított sajátfrekvenciák igen jó egyezést  mutattak. 
Ennek oka, hogy a merevséget növelő kiegészítő elemek 
(aszfalt, szegélyek) még nem voltak a hídon, a „tiszta” 
acélszerkezet pedig pontosan számítható statikai és dina-
mikai esetekben egyaránt. A TMD-k aktiválásával a mért és 
számított csillapítás értéke δ = 0,08, ami az acélszerkezet 
csillapításához képest négyszeres érték. Ezt kellően nagy-
nak tartottunk ahhoz, hogy minden egyes építési fázis-
ban a tökéletes hatékonysághoz szükséges hangolást a 
TMDk lengő tömegeinek körülményes módosításával 
mellőzhessük. A dinamikus teszttel a szerkezetdinami-
kai modellünket ellenőriztük, emellett meggyőződtünk 
a TMDelemek megfelelő működéséről is. A monitoring
rendszer eredményeit a dinamikus tesztnél sikeresen fel 
tudtuk használni. A folyamatos mérésnek és adatrögzítés-
nek köszönhetően a konzol szél keltette lengéseit is vizs-
gálni lehetett. Az óriási adatállományból olyan időszakot 
kerestünk, amikor megfelelő szélerősség volt mérhető.  
Az L = 224,46 m konzolhossznál (2019. november 27., 
12–15 óra között) az átlag szélsebesség 7 m/s (~25 km/h) 
volt tartósan, ezzel összhangban a lengések is megnöveked-
tek (18. kép). A szerkezet függőleges gyorsulásának átla-
ga a felerősödött szélsebesség idején 20 mm/s2 (~5 mm 
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lengésamplitúdó), a konzolvéghez legközelebbi TMD-elemé  
40 mm/s2. A mért értékeket szimulációval is  ellenőriztük. 
A híd szél keltette lengéseinek számítását a  TMD-ele mek 
miatt már nem lehet a korábban bemutatott zárt képle-
tekkel elvégezni, ezért a gyalogostesztnél bemutatott nu-
me rikus szerkezetdinamikai modellt használtuk. A szél-
irány a merevítőtartóra merőleges iránytól 45 fokkal  eltér, 
ezért a szélsebesség vetületi értékével számoltunk (5 m/s).  
A hídkonzol végén a bonyolult  háromdimenziós megkerü-
lő áramlás miatt az örvénygerjesztés nem tud kialakulni 
a híd keresztmetszeti magasságának közel háromszoros 
hosszán (irodalmi adatok alapján), ezért a konzolvégi ~10 
méteren nem alkalmaztunk gerjesztést. A mért szélsebes-
ség és a keresztmetszet Strouhal-száma alapján a gerjesz-
tő frekvencia f = St·U/D = 0,098·5/2,62 = 0,187 Hz,  vagyis 
a szerkezetnek ezzel a frekvenciával kellene lengenie.  
A már korábban említett lock-in miatt azonban a lassabban 
leváló örvények (0,187 Hz) bekapcsolódnak a gyorsabban 
lengő szerkezet sajátfrekvenciájába (0,346 Hz), amit a mért 
frekvenciaeloszlás igazolt. Ennek megfelelően a gerjesztő 
frekvenciát a szerkezet sajátfrekvenciájával vettük azonos-
nak, az erőingadozást pedig a mért 5 m/s átlag merőle
ges szélsebesség alapján számítottuk. A szimulációval ka-
pott konzolvégi gyorsulás 60 mm/s2, a TMD lengő tömegé 
120  mm/s2. A számított gyorsulás a híd és a TMD-elem 
 esetében is háromszorosa a mért értéknek. A jelentős el-
térés oka feltételezéseink szerint elsősorban a méréskori 
ferde szélirányban keresendő. A ferdeség ugyanis erősen 
 zavarhatja a konzolvégi áramlást, ezért a feltételezett di-
namikus erő redukciós hossza lényegesen nagyobb lehet. 
A konzolvégi dinamikus gerjesztés mértéke – statikus ter-
heléssel, analóg módon – pedig nagy hatással bír az amp-
litúdókra. Az említett jelenséget a bemutatott kétdimenziós 
áramlási szekció-modellel nem lehetett figyelembe venni.

16. kép:  A konzol mért gyorsulásai a TMD-elemek  
ki- és bekapcsolt állapotában

17. kép:  A konzol számított gyorsulásai a TMD-elemek  
ki- és bekapcsolt állapotában

18. kép:  A mért szélsebesség (felül) és a TMD mért függőleges 
gyorsulása (alul)
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen cikkünkben hídpályák örvénygerjesztésével foglalkoz-
tunk. Numerikus áramlási és szerkezetdinamikai modell-
jeinket megépült hidakon tapasztalt lengések, valamint 
a komáromi híd építéskori lengésmérési eredményeinek 
feldolgozása alapján ellenőriztük. A szerkezetdinamikai 
modellt külön vizsgáltuk a komáromi híd ugrálásos tesz-
telésével. Megállapítottuk, hogy a mérés és a számítás 
nagyon jó egyezést mutat. A TMDk megfelelő működését 
szintén igazoltuk. A Humen híd szimulációs eredményei jó 
összhangot mutattak a mérésekkel. A Volgogradsky híd ese-
tében a megfigyeltnél 50 százalékkal nagyobb lengésamp-
litúdót számítottunk. Az eltérést az említett bizonytalan-
ságok figyelembevételével elfogadhatónak tartjuk, de az 
áramlási modellek további pontosítását és a szerkezeti 
csillapítás mélyebb megismerését látjuk szükségesnek.  
A komáromi híd szél keltette lengéseit jelentősen, három
szorosan túlbecsültük. A nagy eltérést az áramlás fer de-
ségével, és az ebből adódó összetett konzolvégi meg kerü lő 
áramlással magyaráztuk, ami erősen lecsökkentheti a pe
riodikus gerjesztést. Ezt a hatást azonban a hídpálya jelen-
legi kétdimenziós áramlási modelljével nem lehet figye-
lembe venni. Tekintettel arra, hogy ilyen karcsú szerkezet 
építés közbeni mérése egyedülállónak számít hazánkban, a 
rögzített eredményeket nagyon értékesnek tartjuk. Emiatt 

a bemutatott szélterhelési–lengési esetet a ferde turbulens 
hozzááramlás figyelembevételével egy részletes, a teljes kon-
zolt magában foglaló, kapcsolt áramlási-szerkezetdinamikai 
modellel tervezzük figyelembe venni a mért lengések pon-
tosabb közelítése érdekében. A numerikus modelljeinket 
további megépült hidak alapján is finomítani szeretnénk a 
lengésamplitúdók megbízhatóbb számítása érdekében, ami 
kiemelt fontossággal bír az egyre karcsúbb építőmérnöki 
szerkezetek tervezésénél. 
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Dr. Lévai Gábor fejlesztési igazgató 
NAGÉV CINK Kft. – Ócsa

NAGÉV: ÉLETHOSSZIG TARTÓ KORRÓZIÓVÉDELEM?  
IGEN: TŰZIHORGANYZÁS!

Kétségtelen, hogy a vas- és acélszer-
kezetek alkalmazása esetében az egyik 
legnagyobb figyelmet a megfelelő kor-
rózióvédelemre kell fordítani, a lehető 
leghosszabb élettartam elérésének ér-
dekében. Éppen ezért a  felhasználási 
körülményeket mérlegelve már a ter-
ve zés fázisában ki kell választani a 
meg felelő felületvédelmi eljárást. Ezen 
a területen napjainkban két technoló-
gia a legelterjedtebb: a tűzihorgany
zás és a festés, melyek közül a tűzi-
horganyzás az, amely biztosabb, jóval 
tar tósabb korrózióvédelmet képes 
biz  tosítani. A NAGÉV Csoport két hor-
ganyzóüzemében több, mint 20 éve 
elhivatottan és a legnagyobb szakmai 
felkészültséggel teszünk azért, hogy 
a hazai vas- és acélszerkezet-gyártók 
a tűzihorganyzás mellett döntsenek 
termékeik legtartósabb védelme érde-
kében. Ráadásul 2011 óta Ócsán, az 
or szág legnagyobb és legmodernebb 
horganyzóüzemében várjuk partnere-
inket, ahol akár 15 méter hosszúságú 
termékeket is el tudunk látni bevo-
nattal.

Mi különbözteti meg a tűzihor-
ganyzást más felületvédelmi eljárások-
tól, és miért érdemes ezt választani 
a korrózióvédelem számára a festés 
helyett? A tűzihorganyzás technológiá-

jában, mint ahogyan más felületvé del-
mi eljárásnál is, az első lépés a meg
felelő felületelőkészítés: zsír, olaj,  
oxid és minden egyéb szennye ző
dés től mentesnek kell lennie a ke
zelendő felületnek annak érdekében, 
hogy tökéletes bevonatot kapjunk.  
A horganyzás során a megfelelően 
elő  készített, alapos vegyi előkezelésen 
átesett szerkezeteket kb. 450 °C-os 
hor ganyolvadékba mártjuk: ez a leg-
főbb dolog, ami megkülönbözteti és 
kiemeli a többi korrózióvédelmi el-
já rás közül. A 450 °C-os horganyfür-
dő be mártás során ugyanis a magas 
hő mérséklet hatására úgynevezett ter-
modiffúziós folyamat megy végbe: a 
vasatomok mozgási energiája megnő, 
azok kilépnek rácsszerkezetükből, a 
helyükre pedig horganyatomok épül-
nek be. Az így kilépett vasatomok az 
alapanyag felületén különböző vas
tartalmú vas–horgany ötvözeti rétege-
ket ké peznek, melyek felületét egy 
vé  kony, tiszta horganyréteg fogja borí-
tani. Ezen a felületi rétegen fog a le-
vegőben lévő oxigén és széndioxid 
ha tására kialakulni az  úgynevezett 
hor ganypatina, egy olyan tömör védő
réteg, ami vízben nem oldódó, a kor-
róziós hatásoknak jól ellenálló, mely 
jelentősen megnöveli a horganybevo

nat élettartamát. A fentiek szerint 
kép ződő horganyréteg tehát kohéziós 
kötéssel kapcsolódik a vas és acél alap-
anyaghoz, tapadása mindig kiváló, ez-
zel a legmegbízhatóbb felületvédelmet 
képes biztosítani, szemben a könnyeb-
ben bontható, adhéziós kötésű festék
bevonattal. A tűzihorganyzás folya
mán kialakuló, az alapanyag kémiai 
össze tételétől és falvastagságától füg-
gően 50–150 μm vastagságú, kohéziós 
kötésű bevonat a megfelelő környezet-
ben akár 40–50 évig is képes korrózió-
mentes felületet biztosítani. Fontos 
ki emelni a horganyzás azon technoló-
giai sajátosságát, hogy a felületkezelés 
során a vas- és acélszerkezeteknek 
nemcsak a külső felületei, hanem a 
bel ső terei is bevonatot kapnak. Mivel 
alapvető technológiai elvárás, hogy 
egy zárt szerkezet is átjárható legyen a 
folyadékok számára, így a horganyfür-
dőbe mártáskor a szerkezetek belső 
tereibe is bejut (majd távozik) az ol-
vadék, és ellátja azt bevonattal. A fes-
tés ezzel szemben kizárólag a külső 
felületek védelmét látja el, ami például 
egy zártszelvény-szerkezet esetén azért 
hátrányos, mert a vékony falvastagság 
miatt a belső, kezeletlen felületekről 
kiinduló korrózió a szerkezet gyors 
átrozsdásodását, ezzel idő előtti tönk-
remenetelét okozhatja. A festéssel 
szemben a tűzihorganyzásnak hatal-
mas előnye még az úgynevezett kató-
dos védelem. Ez azt jelenti, hogy ha a 
bevonat esetlegesen megsérül, akkor a 
horgany negatívabb  elektrokémiai po-
tenciálja révén védeni fogja az alap-
fémet a sérülés helyén. Ezzel tulaj-
donképpen a sérült felület bizonyos 
mértékig képes saját magát javítani 
és biztosítani a vas/acél hordozó kor-
róziómentességét. Említést kell még 
ten nünk a horganybevonat mechani-
kai hatásokkal szembeni lényegesen  
jobb ellenálló képességéről is a fes  tés 
sel szemben. Ütésnek, koptató igény-
be  vételnek vagy alakításnak sokkal 
job ban képes ellenállni, mint a festék-
bevonatok, köszönhetően a horgany-
bevonat kohéziós kötéssel a hordozó 
felülethez való kapcsolódásának, vala-
mint a bevonat fémes tulajdonságai-
nak. Mi sem bizonyítja jobban kiváló Dombornyomott lemez



Acélszerkezetek 2021/2. számAcélszerkezetek 2021/2. szám 37

felületi tapadását, mint az, hogy a tű zi
horganyzásra és a tűzihorgany be vona
tokra érvényes MSZ EN ISO 1461:2009 
szabvány szerint jelenleg nin csen nem-
zetközileg elfogadott tapadás-ellen-
őrző vizsgálat. Köszönhető ez kiala
kulásuk mechanizmusának,  amely ből 
adódóan a felületre való ta pa dása bő
ven kielégíti a vele szemben fellépő 
igénybevételeket. Ezeket a hatásokat a 

horganybevonat – bizonyos mértékig 
– tönkremenetel nélkül  (lepattogzás, 
leválás) képes elviselni. Meg kell még 
említenünk a bevonatok várható élet-
tartamát, mely esetében szintén jelen-
tős különbségek vannak a horganyzás 
és a festés között. Egy közepes kor-
róziós hatásnak kitett közegben, egy 
70–80 μm vastagságú horganybevonat 
élettartama nagyjából négyszerese egy 

ugyanilyen környezetben lévő, 200  μm 
vastagságú, alapozó és  fedőfestékkel 
ellátott szerkezethez képest. Az MSZ 
EN ISO 9224:2012 szabványban rög-
zítve vannak az egyes fémek korrózió-
jának maximális irányadó értékei a 
különböző kategóriákban. A szabvány 
segítségével tehát már a tervezési 
fázisban számítani lehet a bevonat 
vastagsága és a kopási sebesség is-
meretében a horganybevonat várható 
élettartamát.

Látható tehát, hogy a tűzihorgany
zás során kialakuló bevonat tulajdon-
ságai kiemelik az eljárást a többi fe-
lü letvédő eljárás, például a festés kö
zül. Hosszabb élettartam,  biztosabb 
és teljes körű (külsőbelső) korró zió
védelem, hogy csak a legfontosabba-
kat emeljük ki pozitív tulajdonságai  
közül. A NAGÉV Csoportnál techno-
lógiánk és működésünk folyamatos 
fejlesz tésével, továbbá a megrendelő
ink felé biztosított szakmai segítség-
nyújtással arra törekszünk, hogy mi-
nél több esetben döntsenek a vas- és 
acélszerkezetgyártók a tűzihorganyzás 
és a NAGÉV Csoport mellett. 

Tartály
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MEGBÍZHATÓSÁG  
ÉS OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIA 
A LINCOLN ELECTRIC-től

ÚJ SZÉRIA

POWERTEC®-i S

Évente és 
berendezésenként 

akár
3 700 kWh* (~ 500 €) 

is megtakarítható.
* 350 A, napi 2 műszak, 30%-os hegesztési idővel

További részletek a  
www.lincolnelectric.eu oldalon.

A hegesztőgépek új szériája 
POWERTEC® i350S, i420S, i500S
Inverter alapú különtolós hegesztőgépek MIG/MAG 
és MMA hegesztéshez. 
Két előtoló közül választhat:

LF52D Standard kijelzővel A/V 
LF56D Advance intuitív kezelőpanellel
ArcFX ™ technológiával és programokkal
szinergikus  

Opcionális hűtés Cool Arc® 26 folyadékhűtéses 
egységgel.

A LEGNEHEZEBB IPARI 
KÖRÜLMÉNYEKRE KÉSZÜLT
  Moduláris és rugalmas konfiguráció
  3 év garancia 
  Felkeszülten a mára és holnapra

  Megtakarítás az alacsonyabb 
energiafogyasztásnak köszönhetően

  Optimalizált ergonómia

ÉÉ

• Tervezés BIM környezetben
• Közúti, vasúti alul- és felüljárók
• Gyalogoshidak, gyalogos-aluljárók, csarnokok
• Közúti, vasúti folyami hidak
• Föld alatti műtárgyak, szerkezetek
• Csarnokok, ipari létesítmények, magasépítési szerkezetek
• Műtárgyak felújításának optimalizálása, élettartam tervezés
• Támfalak, bélésfalak
• Hagyományos és különleges alapozások
• Hidak és műtárgyak szerkezeti vizsgálata

Jelenlegi kivitelezés alatt álló munkáink...

www.fomterv.hu
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REKORD DUNA-HÍD ÉPÜL ROMÁNIÁBAN

NEW RECORD-BREAKING DANUBE BRIDGE IN ROMANIA 

Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

A Duna legnagyobb nyílású hídjának vasbeton pi-
lonjai már elérték teljes, 193 méteres magasságukat: 
folyamatosan építik az 1974 m hosszú brăilai Duna-
hidat, 1120 m főnyílással, 490 m, illetve 365 m  
oldalnyílásokkal, továbbá mindkét oldalon 110 m 
hosszú csatlakozó hídszerkezettel. A függőhíd 31,7 m  
széles merevítőtartója ortotrop acél pályalemezes, 
szekrény-keresztmetszetű lesz, melynek teljes tömege 
21 100 tonna (szerelési egységek jellemző mérete 250 
tonna). A kocsipályán irányonként két forgalmi sáv 
lesz, valamint gyalogos- és kerékpáros-átvezetés.
A híd a tervek szerint 2023-ban készül el Brăila 
városánál (Bukaresttől északkeletre mintegy 170 
km-re). Az új átkelő fontos kapcsolat lesz Moldva, 
Munténia régiók és a Duna túlpartján elterülő 
Dobrudzsa régió között. A híd érdekessége, hogy 
38 m magas hajózási űrszelvénnyel építik, mivel a 
Duna legalsó torkolati szakaszán a Fekete-tengertől 
a brăilai hajógyárig tengerjárók is közlekednek.

The reinforced concrete towers of the new suspen-
sion bridge that will be the longest span over the 
river Danube have reached the full 193m height. 
The 1.974m long Brăila bridge under construction in 
Romania has a 1120m main span, two side spans of 
490m and 365m, as well as approach viaducts 110m 
in length. The 31.7m wide deck is an orthotropic steel 
box girder weighing 21,100t in total, or 250t per 
segment. It will carry four lanes of traffic as well as 
pedestrian/cycling lanes. 
When completed in 2023, the bridge will connect the 
city of Brăila, 170km north-east of Bucharest, with 
Tulcea county on the other side of Danube, improving 
links between the regions of Moldavia, Muntenia and 
Dobruja. It will also provide 38m of clearance for 
river traffic navigating between the Black Sea and 
Brăila shipyard.

1. ELŐZMÉNYEK

A Regensburg alatti Dunaszakaszon épült első állandó 
híd, a Széchenyi lánchíd 1849-ban készült el. 202 méteres 
főnyílása világrekord lánchídként egyben Dunarekord is 
volt az Erzsébet híd átadásáig. Az 1903-ban átadott Erzsébet 
lánchíd 290 m főnyílásával átvette az elsőbbséget, melyet a 
háború utáni újjáépítést követően kábelhídként is megtar-
tott a Duna-hidak sorában. Néhány évig a pozsonyi egypi-
lonos ferde kábeles Duna-híd volt a legnagyobb 303 m-es 

főnyílásával (1972től 1981ig), mikor megépült az újvidéki, 
szintén ferde kábeles, de kétpilonos Szabadság híd 351 m 
főnyílással. Az amerikai bombázás után újjáépítették eredeti 
formájában. A rekordok sorát nézve a Dunán vár hatóan 
hosszú távon magához ragadja az elsőséget a Ro mániában 
épülő brăilai Dunahíd 1120 m főnyílásával.

Románia legkeletibb régiója Dobrudzsa. Keleten a Fe ke-
te-tenger, nyugaton a Duna határolja. (Dobrudzsa a ré gió  
neve mellett egyúttal tájegységet is jelent, amely a román 
régión kívül tartalmaz egy-egy kisebb területet Ukrajnában 
és Bulgáriában is.) A régió két megyéből áll, északon 
Tulcea megye, déli felén pedig Konstanca megye. A régió 
legnagyobb városa Konstanca kikötőváros, melyet 1987
ben csatornával kötöttek össze a Dunával, elkerülve Duna-
deltát, egyúttal jelentősen lerövidítve a vízi utat. 

Dobrudzsa régiót nyugaton tehát Románia többi részétől 
elválasztja a Duna délről észak felé folyó szakasza. Ezen 
a szakaszon, ahol a Duna mindkét partja Románia, jelen-
leg csak három híd szolgálja a közlekedést – ebből kettő 
egymás mellett – folyásirányban felfelé haladva:
–  A 237,8 fkm-ben álló Giugeni – Vadu Oii híd 1970-ben 

készült el. A négy forgalmi sávos, ortotrop pálya leme zes 
közúti acél gerendahíd támaszközei: 120 + 160 +160 + 
+ 160 + 120 m.

–  A 300 fkmben áll az 1895ben épült, műemlék, egy
vágányú vasúti Anghel Saligny híd (korábban I. Károly 
király híd). A hidat 1944 után nevezték el tervezőjéről. 
Anghel Saligny román mérnök (1854–1925), a Bukaresti 
Műszaki Egyetem Hídépítési Tanszékének professzo-
ra, legnagyobb hídjának tervezésére készülve tanul-
mányutat tett az akkor már épülő Firth of Forth hídhoz.  
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1 . ábra: A Duna-torkolat térképvázlata
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2 . ábra: 
A brăilai Duna-híd  
és a csatlakozó 
útszakaszok terve

3 . ábra: 
A híd látványterve 
a tenderterv szerint 
(CNAIR)

4 . ábra: 
A híd látványterve 
a tenderterv szerint 
(CNAIR)



42 Acélszerkezetek 2021/2. számAcélszerkezetek 2021/2. szám

5. ábra: Épülő pilonok a keleti part felől (CNAIR)

A 750  m hosszú mederszerkezet Gerber-csuklós, acél szer-
kezetű, rá csos főnyílása 190 m, ennek közepén a befüg-
gesztett közbenső tag támaszköze 90 m.

–  A 300,07 fkm-ben 1987-ben épült fel a csernavodai új 
közúti-vasúti Duna-híd a 70 m-re párhuzamosan futó vas-
úti híd nyílásközeit megtartva. Az alsópályás, folytatólagos 
rácsos acélhídon középen két vasúti vágányt, annak külső 
oldalain két-két közúti forgalmi sávot vezettek keresztül.

A most épülő új híd a Duna 165,8 fkmében, az ukrán–
román közös folyószakaszhoz egészen közel épül. A folyó 
torkolatától tehát ez lesz az első állandó átkelő a Dunán.

Mint láthatjuk, az épülő híd főnyílása több mint három
szorosa lesz a jelenleg csúcstartó újvidéki hídnak. Méretét 
te kintve világszinten is jelentős, Európában pedig az inter
kontinentális Boszporusz- és Dardanellák-hidakat nem szá-
mítva az ötödik lesz a Great Belt híd (Dánia, 1998, 1624 m),  
a Humber bridge (Nagy-Britannia, 1981, 1410 m), a Har-
danger bridge (Norvégia, 2013, 1310 m) és a Höga Kusten 
bridge (Svédország, 1997, 1210 m) után.

A híd építésének terve természetesen sok évtizedre tekint 
vissza, többször felmerült Dunahíd építésének terve Brăila 
vagy a szomszédos Galat‚i térségében.

A hagyományteremtő I. Dunahidak konferencián (1992) 
Gheorghe Buzuloiu előadást tartott a román Dunaszakasz
ra álmodott jövőbeli hidakról. [1] Előadásában ismertette 
Galat‚i térségébe tervezett 320 m nyílású gerendahíd tervét, 
melynek folytatólagos felszerkezete a támaszok felett és a 
főnyílás közepe felé konzolosan vasbeton volt, középen 
130  m teljesen acél szekrény keresztmetszetű közbenső 
taggal. Ez a fiókban maradt hídterv egészen hasonlatos a  
2006ban átadott kínai Shibanpo Yangtze hídra, ahol a 
330  mes főnyílásban a közbenső acél szekrénykereszt-
metszetű tag hossza 108 m. Ugyanide készítettek egy két-
pilonos, ferde kábeles tervváltozatot is 600 m főnyílással. 
A Galat‚i mellé tervezett Duna-hídon kívül készültek tervek 
Brăila térségébe is. Akkor a most épülőtől délebbre tervez-
ték a keresztezést a Duna főága felett 300 mes főnyílással, 
a délebbi nyomvonal miatt keresztezett Măcin-Dunaág fe-
lett pedig 160 mes nyílással. Az ide tervezett vasútiközúti 
híd két vasúti vágányt és irányonként két közúti forgalmi 

sávot vezetett át a csernavodai új Duna-hídhoz hasonló el-
rendezéssel, de a Duna fölötti 300 méteres nagy nyílás-
ban a folytatólagos rácsos főtartó felett kiegészítő Langerív 
merevítéssel. 

Nem célunk ismertetni az elmúlt évtizedek valamennyi 
Brăila térségébe készített hídtervváltozatát. A most épülő 
rekordszerkezetet megelőző „utolsó előtti” változat szerint 
2004-ben kínai finanszírozással és kivitelezéssel tervezték 
egy 980 méteres függőhíd építkezésének megkezdését. [2]

Az épülő, 1974 m hosszú függőhíd kivitelezésének ver
se nyeztetése 2017-ben indult el. A feladat része a rekord 
hídszerkezethez kapcsolódó 23 km úthálózat megépítése.  
A pályázat 18 hónapot írt elő a tervek elkészítésére és to
vábbi 36 hónapot az építkezés befejezésére. 

A beruházás forrása 85%-ban európai uniós, 15%-ban 
ro mán nemzeti hozzájárulás. A nemzetközi pályázatra két 
aján latot nyújtottak be. 2018. január 15én szerződést kö
töttek az Asocierea Astaldi SpA – IHI Infrastructure Sys tems 
Co. Ltd konzorciummal nettó 145 Mrd forint értékben 
(1 995 932 260,25 lej). A másik pályázó egy kínai–spa nyol– 
román konzorcium volt. A nyertes kivitelezőpáros olasz tag-
jának (Astaldi) cégcsoportjához tartozik a brăilai hajógyár, 
ahol a függőhíd merevítőtartóját készítik. A konzorcium 
japán tagja (IHI) gyártja a függőhíd kábeleit. [3]

2. A HÍD FŐBB ADATAI
A közbeszerzési pályázat részét képezte a kivitelezés mel-
lett a tervezés is, természetesen a híd fő méreteinek meg-
tartásával. A tendertervekhez képest jelentősen módosult a 
híd alapozása, a pilon keresztmetszete és a merevítőtartó 
keresztmetszete is. 

A mederhíd főnyílásának támaszköze 1120,00 m, a két 
szélső nyílás eltérő méretű. A szélső nyílás a Duna nyugati 
partán (Brăila felől) 489,65 m támaszközű, a keleti pari 
nyílás (Jijila felől) 364,65 m támaszközű. A bal parti (nyu-
gati) pillér alapozását a partvonal mögött helyezték el, míg 
a jobb parti pillér alapozásához ideiglenes betöltést kel-
lett készíteni a folyóba. Így a pilonok induló magassága 
is eltérő. A pillérek alaptestje ikerkör alaprajzú, szekrény 
védelmében készített cölöpalapozással. A lehorgonyzó híd-
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6 . ábra:  A jobb parti pilon a csúszózsalus építés befejezésekor 
(2021. január)

7 . ábra:  A szerkezetkész merevítőtartó szakasz a Brăila hajógyárban 
(2020. június)

8 . ábra:  Brăila VARD hajógyár udvara egyik gyártócsarnokkal  
(2020. június)

9 . ábra:  A merevítőtartó ideiglenes átszállítása Galat‚iba (2021. február)
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11 . ábra:  
A Brăila felőli  
lehorgonyzó 
alaptest látképe  
(2021. május)

10. ábra:  A merevítőtartó keresztmetszete és axonometrikus rajza
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fők alapozása 25 m átmérőjű, kör alaprajzú alaptest. Ezen 
alaptestekhez a partok felől mindkét oldalon kétnyílású ge-
rendahíd kapcsolódik. 

A Duna 0-vízszintjéhez viszonyítva a pilonok magassá-
ga 192,64 m, a tartókábel belógása a főnyílásban 130 m  
(f = 1/8,6). A hajózási űrszelvény szélessége 180 m, előírt 
szabad magassága a tengerjáró hajókra tekintettel 38 m, 
melyet a mértékadó legmagasabb hajózási vízszinthez, 
+ 8,362 mhez vettek figyelembe. A mederviszonyok miatt 
a hajózási út tengelye nem esik egybe a híd közepével, kis-
mértékben a jobb part felé eltolódik.

A beruházás része összesen 23 km úthálózat megépítése 
is számos kisebb műtárggyal, csomóponttal.

3 . KIVITELEZÉS
A kivitelezéssel, noha egybeesik a koronavírus-járvánnyal, 
eddig alapvetően ütemterv szerint tudtak haladni. Az épít-
kezés egyes fázisai jól nyomon követhetőek az interneten 
elérhető beszámolók, rendszeres drónvideók segítségével.

A beruházás megkezdésével párhuzamosan végezték a 
szükséges kisajátításokat és a közműkiváltásokat is, melyek 
nem részei a kivitelező vállalásának. Emiatt sok bírálat érte 
a beruházást, nehogy a mederhíd úgy készüljön el, hogy a 
csatlakozó úthálózat kivitelezése késik.

A helyszíni munkákat 2018 decemberében, a függőhíd 
két pilonjának alapozásával érintett terület régészeti fel-
tárásával, majd az alapozással kezdték el. 

A pillérek szerkezetépítését csúszózsalus technológiával 
2020 szeptemberében kezdték meg. A nyugati parti pilon 
csúszózsaluja 2020. december 22én érte el a végleges, 186 
méteres magasságát, a keleti parti pilon csúszózsaluja pe-
dig 2021. január 7én érte el teljes, 162,5 méteres magassá
gát. A toronyépítés jellemző sebessége 2 m volt naponta.  

12 . ábra:  A Brăila felőli déli lehorgonyzás az iránytörő saruval 
(2021. május)

13 . ábra:  Brăila felőli lehorgonyzó alaptest melletti országút feletti 
acél védőhidak (2021. május)

14 . ábra:  A brăilai Duna-híd látképe, szélső nyílásba befűzött 
szerelőszőnyeg-tartó kábelekkel (2021. május)

15 . ábra:  A Brăila felőli mederpillér a koronasarukkal  
és a kábelszerelő segédszerkezetekkel  
(2021. május)
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16. ábra:  A Jijila felőli mederpillér a beépítésre váró koronasaruval és segédszerkezetekkel (2021. május)

18. ábra:  A Jijila felőli mederpillér teteje, északi oldalon beemelt koronasaruval (2021. május)

17. ábra:  A Jijila felőli lehorgonyzó alaptest (2021. május)
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A csúszózsaluk leszerelése után a pilonok utolsó szakaszait 
utólag betonozzák. A pilonszárak között terep szinten előre
gyártották a vasbeton szekrénykeresztmetszetű kereszt-
tartó párokat, majd felemelték, és terv szerinti helyükön a 
pilonszárakkal összebetonozták.

A japán gyártású főtartó kábelek teljes tömege 6700 ton-
na, melyekhez összesen 81 000 km huzalt használnak fel. 
A kábelekre a gyártó IHI Corporation japán cég 120 év 
garanciát vállalt. Ez a cég gyártotta többek között az Akasi 
Kaikjó híd (főnyílása 1991 m) kábeleit is.

A jelen beszámoló készítésekor készen áll kábelszerelésre 
a nyugati lehorgonyzó tömb, melyen már elhelyezték az 
iránytörő sarukat is, a nyugati pilonra felhelyezték a koro-
nasarukat és a kábelszereléshez szükséges segédszerkezete-
ket. A keleti oldalon néhány hetes lemaradással haladnak 
az egyes munkafázisok.

2021. májusban a Brăila felőli parti nyílásban megkezd
ték a szerelőszőnyeg építését, a tartókábelei szerelésével. 
Az eb ben a nyílásban található közút fölé a főtartó kábelek 
sík jában ideiglenes acél védőhidakat építettek a folyamatos 
forgalom védelmére.

A szekrénykeresztmetszetű, ortotrop pályalemezes mere
vítő tartó teljes tömege 21 100 tonna, melyet 86  szere lési 
egységben fognak beépíteni. Egyegy tag jellemzően 250 
tonna tömegű. A felhasznált acélminőségek: S355J2+N 
(pályalemez), S355J2C+N (hosszbordák) és S355J2H (ke-
reszt tartók).

2020 áprilisában a VARD Brăila Hajógyár elkészítette 
a merevítőtartó első két szegmensét. A hídpálya szerelé-
si egységek jellemzően 25 m hosszúak, magasságuk 3 m.  
A merevítőtartó teljes szélessége 31,7 m (22 m széles 
ko csipályával, irányoként két 3,5 m széles forgalmi sáv-
val). Egy gyártási egységet nyolc keresztmetszeti elemből 
állítanak össze. Az ehhez szükséges acél alapanyagot a 
galat‚i-i acélgyárban hengerlik. 

A hídelemeket azóta folyamatosan gyártják, kiemelt lo-
gisztikai kihívást jelent az elkészült merevítőtartószaka szok 
tárolása. Az elemek egy részét a tárolás miatt kénytele nek 
vízi úton Galat‚iba szállítani, ahonnan majd a beépítéskor 
szintén vízi úton fogják visszahozni. 

4 . ÖSSZEGZÉS
Világviszonylatban jelentős függőhíd születik a Dunán. 
A rekord függőhíd az elmúlt évtizedek talán legnagyobb 
és egyben leglátványosabb közlekedési infrastruktúra be-
ruházása Romániában. A hídépítés várható befejezése 2023 
decembere.

Romániában többen kritizálják a beruházást, elsősorban 
rendkívüli költségei miatt. Egyúttal büszkén hirdetik, hogy 
épülő hídjuk négy méterrel hosszabb lesz a híres Golden 
Gatenél, ami alapvetően igaz az egész függőhídra (1974 m),  
azonban ennek főnyílása 160 mrel rövidebb lesz. A ro
mán Golden Gate-nek nevezett Duna-híd hasonló mérete 
mellett áthallásosan a költségével is emlékeztet az aran y-
kapura.

A jelen rövid összegzés célja elsősorban a híradás volt 
e kétségkívül kiemelkedő hídépítésről. Összeállításunk ké
szítését nehezítette, hogy lényegében nem találtunk meg-
bízható műszaki beszámolót a híd szakmai részleteiről. [4] 
Mégis az összegyűjtött legfontosabb adatokat igyekeztünk 
megadni s aktuális képekkel bemutatni az építés előreha-
ladását. Reméljük, a szerelés előrehaladásáról sikerül majd 
alaposabb beszámolót is megjelentetni az Acélszerkezetek 
olvasói számára.

Végezetül köszönöm Viorel Esanu, Victor Cozmei és 
Raducu Drum helyszíni felvételeit jelen beszámolóhoz.
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INNOVÁCIÓ A KOBOTOS HEGESZTÉSBEN

REHM MAGIC PROGRAMMING TOOL

Kishore Kumar Nandagopal szoftverfejlesztő 
Szabó Gusztáv robottechnikai szervizmérnök
REHM Hegesztéstechnika Kft.

Egy robot kiválasztása során – jelen esetben az, hogy ha-
gyományos, vagy kollaboratív robotra esik a választás – a 
leginkább befolyásoló tényező a felhasználás és az iparág 
jellege. A kollaboratív robotok, vagy kobotok, arra lettek 
kifejlesztve, hogy emberekkel tudjanak egy térben, együtt-
működve dolgozni, ellentétben a hagyományos robotokkal, 
melyek nem együtt dolgoznak a humán munkaerővel, ha-
nem biztonságosan elzárva az embertől.

A hagyományos robotokhoz képest a kobotok rend-
kívül egyszerűen programozhatók. Az elvégzendő felada-
tokat munka közben be lehet programozni, a dolgozónak 
egyszerűen mozgatnia kell a robotkart, és megtanítani a 
szükséges pozíciókat, folyamatosan elmentve a beállításokat. 
Számos mozgási folyamatot tud tárolni a rendszer, és képes 
arra, hogy az elmentett mozdulatokat egy végtelen kör-
forgásban végezze. A kobotok programozásához nem kell 
egyéb készség, mint a logikai gondolkodás, míg a hagyo-
mányos robotokat ennél sokkal bonyolultabb kezelni – 
sokszor külön, offline kell elkészíttetni a programot egy 
programozó szakemberrel, vagy mérnökkel, telepíteni a 
robotra, tesztelni, majd igény szerint korrigálni. 

Kobot programozása hegesztési alkalmazásra

A hegesztő alkalmazás programozása elméletben egy egyér-
telmű folyamat. Helyezzük a pisztolyt a kezdési ponthoz, 
kapcsoljuk be a hegesztőgépet, hogy a pisztolyon keresztül 
hegesszen, majd mozgassuk a pisztolyt a befejező pontra, 
végül állítsuk le a hegesztést. A kezdőpontot és a végpontot 
megtanítottuk a robotnak a robotkar megfelelő pozícióba 
történő beállításával, majd a mozgáspont elmentésével. 
Bár a Universal Robots kobotjaival a programozás folyama-
ta egyszerű, az egyetlen mozgáspont beállításához szüksé
ges gombnyomások és a felhasználó- és programozópult 
közötti interakciók száma aránylag magas. A mozgástípus 
kiválasztásától kezdve, a folyamat megtanítása a robot - 
nak, a „freedrive” gomb használatával a programozópulton,  
összesen 6 lépésből áll. A „freedrive” (vagyis szabad 
mozgatás) módozattal a robotkar csuklóit szabad kézzel 
tudjuk mozgatni a kívánt helyzetbe. A gombot folyama-
tosan lenyomva kell tartani, míg kézzel erőt kell kifejteni a 
robotkar mozgatásához. 

Vajon lehete ezt a programozási folyamatot egyszerűb-
bé, gyorsabbá és ergonomikusabbá tenni? A REHM 
Hegesztéstechnika Kft. fejlesztésében készült „REHM Magic  
Programming Tool” elnevezésű eszköz, röviden MPT, 
pon tosan ezt a célt hivatott elérni. Segítségével nemcsak 
mozgatni tudjuk a kobotot, de egy lépésben programozni 
is képesek vagyunk, anélkül, hogy a kobot programozó-
pultjához kellene nyúlnunk. A REHM MPT egy UR kom-
pa tibilis kiegészítő, aminek segítségével sokkal gyorsabban 
 lehet egy hegesztési programot összeállítani. Az eszköz 
 egyik oldalon a robotkarhoz, a másikon a hegesztőpisz-
tolyhoz csatlakozik. 

Az MPT két részből áll, egy felső gombsorból és egy 
alsó programozó sávból (részből). A felső gombok úgy
nevezett „freedrive” gombok, melyek közül  bármelyik 
megnyomásával kioldanak a fékek, és a kobot kézzel 
mozgathatóvá válik. Az alsó gomb és kijelző sor, valamint 
forgatható gyűrű segítségével parancsokat tudunk bevinni 
a robot programozásához. Hasonlóan a felső gombsor hoz, 
itt is körkörös a kiosztás a használat megkönnyítéséhez, 
ráadásul nincsenek rajta kilógó elemek, így nem áll fönn a 
veszélye annak, hogy beakadjon valahova vagy adott eset-
ben letörjön róla egy alkatrész.

A programozópulttal történő programozáshoz képest az 
MPT-vel kétszer olyan gyorsan lehet dolgozni. Csupán az 
eszközön található „freedrive” gombok egyikét kell nyomva 
tartani a robotkar mozgatásához. Ezt követően az MPTben 
található parancslistából kiválasztjuk a szükséges feladatot, 
melyet a gomb hosszú nyomva tartásával elmentünk. En- 
 nek eredményeként a kezdő pozíció sikeresen mentésre 
kerül, egy „move” (mozgatás) paranccsal és egy mozgás-
ponttal együtt megjelenik a programozópult kijelzőjén.  
A fent leírt egyszerű hegesztőprogramot reprodukálni tud-
juk az MPT segítségével néhány egyszerű lépésben,  majd 

REHM Magic Programming Tool
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rövid idő alatt el is tudjuk kezdeni a hegesztési folya
matot. Az eszköz rengeteg időt megtakarít, és segíti a fel-
használót, hogy koncentrálni tudjon a hegesztési feladatra, 
miközben folyamatában tudja programozni a kobotot ahe-
lyett,  hogy a programozópult és a robotkar között kellene 

ugrálnia, növelve ezzel a hibák lehetőségét. Nem csupán 
a programozás idejét tudjuk lefelezni az MPT-vel, de a fel-
használó tanulási folyamata is gyorsabb.

Az eszköz egy szoftverrel működik együtt (URCap),  amit 
telepítünk a programozópultra. Egyaránt kompatibilis a 
CB3 és az e-Szériás UR kobotokkal is. A hegesztési alkal-
mazáshoz két extra paranccsal rendelkezik az MPT, ami 
az „Arc Start” (ív kezdése) és az „Arc End” (ív befejezés), 
amikkel a hegesztési folyamatot tudjuk elindítani, majd 
lezárni. Az eszköz parancslistájában megtalálhatók továbbá 
a „MoveL” (lineáris mozgatás), „MoveJ” (gyors mozgatás), 
„Waypoint” (mozgáspont hozzáadás), „MoveP” (pálya men ti 
mozgatás), „MoveC” (körív menti mozgatás), „Delay” (vá-
rakozás), és „Remove” (utolsó parancs törlése) parancsok.  
Az MPTvel bevihető hegesztés parancsok szintén a REHM 
fejlesz tésében készültek, és REHM hegesztőberendezések
hez lettek integrálva. 

A kollaboratív robotok a jövőben egyre nagyobb és na
gyobb teret szereznek könnyű programozásuknak köszön-
hetően, így a hegesztéstechnika terén is. A REHM MPT egy 
versenyképes megoldást nyújt a programozás tovább gyor-
sításához és ergonomikusabbá tételéhez, mellyel a kobotos 
hegesztés még hatékonyabbá tehető.

Az eszköz parancslistája

G é p e k  é s  R e n d s z e r e k 
S z o l g á l t a t ó  K f t .

H – 6 0 0 0  K e c s k e m é t , 
I r i n y i  u .  2 9 .

M e s s e r 
C u t t i n g 

S y s t e m s 
M a g y a r o r s z á g i 

Ké p v i s e l e t e
Te r m i k u s  v á g ó g é p e k

L é z e r-   –   P l a z m a -   –   L á n g v á g ó
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ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA, 
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

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

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

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
– egyedi méretre történő gyártás
– egyedi csomagolás
– egyedi termékazonosítás
– speciális tárolóeszközök kialakítása
– termékfejlesztés
– vevői konszignáció
– vevői rendelés követése
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HIDAK DÉLKELET-EURÓPÁBAN

Dr. Jankelovics János

Hidakat bemutató utunk során 
ezút tal Délkelet-Európa ismert és 
ke vésbé ismert országaiba látoga-
tunk. A régióban számos tör ténel-
mi emlékkel és napjaink híd épí té-
szetének alkotásával ta lál kozhat  
a látogató. Cikkünkben 6 ország 
21 hídjával ismertetjük meg ol va-
sóinkat. A cikk fotóit – az 1., 8., 
11., 14. és 21. képek ki vételével – 
a szerző készítette. 

ALBÁNIA

A hosszú ideig elzárt országot a ma-
gyar idegenforgalmi irodák a 2010-es 
évek elején fedezték fel. A kedvező 
árak, a látnivalók közül a szép tenger-
part, a magas hegyek rövid idő alatt 
vonzó úti céllá tették Albániát az uta-
zók körében.

Az észak felől gépkocsival érkezők a 
Szarajevóból kiinduló E762 úton érik 
el Albániát. A turisták első állomása – az 
albán–montenegrói határ közelében – 
a Shkodra tó partján, a Buna és a Drin 
folyók torkolatában fekvő Shkodra .  
A 200 ezer lakosú város Albánia 5. leg-
nagyobb települése. Történelme több 
mint kétezer éves múltra tekint vissza. 
Idegenforgalmi nevezetessége a XIV.  
században épült Rozafa várának romja. 
A vár építéséhez a Kőműves Kelemen 
balladához hasonló monda kötődik.  
A város közlekedési rendszerének ge-
rincét két közúti híd képezi. Ezek kö-
zül, a négysávos „Új Buna híd” 2011-  
ben épült, hossza 275 méter és szé-
lessége 13 méter. Az átkelő különleges
sége, hogy a nyugati hídfőtől 50 mé-
terre lévő, 70 méteres acélelem 90 
fokkal elfordítható, ezzel biztosítva a 
hajóforgalmat. Ettől 400 méterre dél-
nyugatra áll a Drin folyó hídja, az Ura 
E Bahçallëkut. A 200 méter hosszú be-
ton–acél szerkezet szélessége 9 méter, 
rajta 2 közúti sáv és 2 gyalogosjárda ve-
zet át. Érdekességként jegyezzük meg,  
hogy a hídtól északkeletre a folyó me-
derben meghagyták az 1889-ben épült 
acélszerkezetű átkelő eredeti pilléreit 
és felépítményének egy részét.

Albánia egyik legszebb  történelmi 
városa a Tiranától 70 kilométerre dél-
re fekvő Berat . A települést közel 2430  

éve alapították. Az évszázadok során 
számos esetben cserélt gazdát. A he-
gyekkel övezett város az Osum fo lyó 
sziklába vájt szorosa mentén  lé te sült. 
A várhegy oldalában  egymásra épített 
jellegzetes házak egyedi pano rámája 
alapj án méltán érdemelte ki az „ezer-
ablakos” jelzőt. Az Osum folyón vert 
hidak közül egy török kori és egy mo-

dern gyalogosátkelőt láthat az utazó. 
Az 1780-ban épített Gorica hidat ere-
detileg fá ból ácsolták, majd 100 éve 
kőből újí tották meg. A hét boltíves 
szerkezet hossza 129, szélessége 5,3 
mé ter. Be rat modern építészetét az 
„Ura e Varur”, a 100 méter hosszú 
gyalogos kábelhíd reprezentálja.

1. kép: Shkodra, Új Buna híd. Forrás: Wikipedia

2. kép: Shkodra, Az Ura E Bahçallëkut és a használaton kívüli Drin híd maradványa
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BOSZNIA–HERCEGOVINA

Az egykori jugoszláv tagköztársaság a 
délszláv háborút követően, 1992ben 
nyerte el függetlenségét. A mintegy 
fél magyarországnyi területű állam la
kosainak száma 3,5 millió fő. A tör
té nelmi és természeti értékekben 
gaz dag ország idegenforgalma kiakná-
zatlan, a beutazók száma alacsony. 
A nem egészen 20 éve önálló állam 
rendelkezik a világ talán legrövidebb 
tengerpartjával. A Horvátországba be-
ékelődött tengeri kijárat mindössze 20 
km hosszú, legismertebb üdülőhelye 
Neum. 

Az állam fővárosa a közel félmillió 
lakosú Szarajevó, amelyet az 1400-
as években a törökök alapítottak.  
A település 1878től – az Osztrák–
Ma gyar Monarchia részeként – gyors 
fejlődésnek indult. A város, az I. vi
lágháború kirobbanásához vezető me
rénylettel örökre beírta nevét a tör-
ténelemkönyvekbe. 1914. június 28-
án Gavrilo Princip szerb diák megölte 
Ferenc Ferdinánd trónörököst és fe-
leségét, Zsófia hercegnőt. A hegyekkel 
övezett Szarajevó 500 méter magasan 
fekszik a Miljacka folyó völgyében.  
A fo lyón épített számtalan átkelő kö zül 
a legismertebb és egyben a legrégeb bi 
a Latin híd, melynek északi hídfőjénél 
történt a világot felforgató merény-
let. A híddal kapcsolatos első említés 
1541ből származik, ekkor, mint fából 
ácsolt szerkezetre hivatkoznak a kora-
beli okiratok. 25 évvel később már 
kő hídként utalnak az átkelőre. 1790
ben a várost sújtó árvíz megrongálta 
az átkelőt. A 39 méter hosszú, három-
nyílású hidat a Monarchia korában 
járdákkal szélesítették. Ma már kizá-
rólag gyalo gosok használhatják.

Bosznia–Hercegovina ötödik legna-
gyobb városa Mostar, amelyet az egy-
kori jugoszláv tengerpartra igyekvő 
magyar turisták szinte kötelező prog
ramként kerestek fel. A Neretva-parti 
település már az őskorban lakott volt, 
történelme során római, frank, török 
uralom alatt állt. A város legismertebb 
műemléke az UNESCO Világörökségi 
listáján is szereplő Öreghíd. Egy 1452
ben kelt irat fahídként utal rá. A kőhíd 
építését Szulimán szultán határozta 
el 1557-ben, 10 év múlva már állt a  
30 méter hosszú átkelő. Avatásakor 
ez volt a leghosszabb egynyílású híd.  
A víz szinttől mért magassága környe
zetéhez igazodva 24 méter.

Az ország függetlenné válását kö-
ve tően kitört háborúk komoly káro
kat okoztak a város műemlékeiben.  

3. kép: Berat, az ezerablakos város

4. kép: Berat, Gorica híd

5. kép: Berat, Kábelhíd

6. kép: Szarajevó, Latin híd
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A har cok nem kímélték a mintegy öt-
száz éves hidat sem, 1993-ban egy 
horvát tank rombolta le. A magyar se-
gítséggel újjáépített Öreghidat 2004-
ben avatták újra.

Érdekességként említjük, hogy a fö-
de rációnak egy másik, UNESCO Világ-
örökségi listán szereplő hídja is van, 
a visegradi Mehmed Pasa Sokolovic.  
A fővárostól keletre, a szerb határ 
közelében, a Drina folyón átívelő im
pozáns, 180 méteres, kilencnyílású kő
híd 1577-ben épült. Viharos története 
során többször is lerombolták, újjá-
építették.

Az ország történelmi hídjainak be-
mutatását követően, egy kevésbé is

mert egysávos, közúti határhídján 
kelhetünk át – az E762es úton – 
Montenegróba. A fővárostól délre, 
mint egy 50 kilométerre Scepan Polje 
település közelében, a Tara folyó 65 
méteres acélhídjához érve az utazó 
azon csodálkozik, hogy az miként  bír - 
ja el a nehéz turistabuszokat. 

MONTENEGRÓ
A hegyek országa 2006ban nyerte 
el függetlenségét. A mindössze „fél 
 du nán túlnyi” állam lakosainak száma 
620 ezer fő. Montenegró az utóbbi 
években került fel a világ turisztikai 
térképére, és 2019ig töretlen fejlődés 
volt jellemező. 2019ben rekordszámú 

külföldi látogatót, 2,5 millió főt re
gisztrálhattak. A járvány által sújtott 
2020-as év – mint mindenhol – itt is 
drasztikus visszaesést hozott. Az ide-
genforgalmi kínálat középpontjában 
a 100 km-es tengerpart áll, amelynek 
gyöngyszemei a jugoszláv időkben 
már megismert, divatos Adria menti 
üdü lőhelyek: a Kotoriöböl, Budva, 
Sveti-Stefan és Ulcinj. Ma még kevésbé 
ismertek sípályák és a vadvízi evezésre 
kiválóan alkalmas folyószakaszok.

A balkáni állam hídjai közül három 
kevésbé ismert szerkezetet mutatunk 
be olvasónknak, amelyeket a boszniai 
határ közelében, 2000 méter magas 
hegyek gyűrőjében, a festői Piva folyó 
és tó felett emeltek. A 45 km hosszú, 
kanyargós szurdokvölgy mélysége eléri 
az 1000 métert is. A táj, az 1967–1975 
között a – Mratinje dam – vízi erőmű 
megépítésével nyerte el mai képét.  
A létesítmény 220 méter magas gátjával, 
egy 12,5 km2 területű mesterséges tó 
alakult ki. A világ egyik legmagasabb 
fekvésű víztárolójának mélysége eléri 
a 200 métert. A meredek szurdokfalra 
és falba épített, az európai úthálózat – 
E762 – részét képező út vonalvezetése 
különleges. A sziklába 56 rövidebb és 
hosszabb alagutat fúrtak. A főút két 
ponton kel át a folyón. 

A duzzasztógát mögött, mintegy 
3  km-re, a folyómederre 35 fokos 
szögben 800 méter magasan létesített 
műtárgy 30 méter hosszú. A kétpá
lyás, egyívű betonszerkezet további ér
dekes sége, hogy mind a két végpont-
ja alagútba torkollik. Ugyancsak a 
 duzzasztó mögött, attól mindössze 
250 méterre közvetlenül a folyó szint-
je felett, egy másik, 25 méteres üzemi 
hidat is építettek a gát kiszolgálására.

A duzzasztással kialakított Piva tó fe-
lett – az erőműtől 13 kilométerre dél-
re – építették meg a vízrendszer máso-
dik közúti hídját. A 350 méter hosszú, 
acélszerkezetű, kétpilléres hídon két 
forgalmi sáv vezet át.

7. kép: Mostar, az Öreghíd 1973-ban

8. kép: Visegrad, Mehmed Pasa Sokolovic híd. Forrás: Wikipedia

9 . kép:  Átkelés a Tara-patak határhídján 
Montenegróba
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10 . kép: 
A festői Píva 
mesterséges tó

13. kép: Mratinje dam üzemi hídja

14. kép: A Piva tórendszer közúti hídja. Forrás: Internet

11. kép: Piva-patak hídja. Forrás: Internet

12. kép: Átkelés a Piva-patak hídján
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ÉSZAK-MACEDÓNIA

A korábbi Jugoszlávia legdélebbi fek-
vésű tagköztársasága 1991. szeptem-
ber 8-án nyerte el függetlenségét.  
A 2 millió lakosú, 20 éves állam ide-
gen forgalma még gyerekcipőben jár, 
a turisták többnyire az albán határ 
men ti Ohridi tavat és a fővárost, 
Szkop jét keresik fel. A várost 1963
ban borzalmas földrengés rázta meg. 
A 6,1 fokozatú rengés több mint 
1000 halálos áldozatot követelt, és az 
épületállomány 3/4-e megrongálódott.

Észak-Macedónia leghosszabb folyó-
ja a koszovói határnál eredő és Thesz
sza lonikinál az Égeitengerbe ömlő 
388 kilométeres Vardar. A folyó fővá
rosi szakaszán több híd is épült, ezek 
közül a legrégibb és talán a legszebb 
a Kőhíd, amely egyben a város jelképe 
és szerepel annak címerében is. A 214 
méter hosszú és 6 méter széles átke
lő története az 1400as évekre nyúlik 
vissza. Építtetője II. Mehmed szultán 
volt. 600 éves fennállása során a híd 
többször is megsérült, majd felújí-
tották. 

HORVÁTORSZÁG

Déli szomszédunk a magyar turisták 
egyik legkedveltebb célpontja, ame-
lyet 2019ben közel 650 ezer honfi
társunk keresett fel. Horvátország szá-
mos nagyszerű híddal  büszkélkedhet. 
Ezek egyike a dubrovniki kikötő be-
járatánál 2002-ben épült ferde ká-
beles Franjo Tudjman híd. (A hídról 
bővebb információk olvashatók az 
ACÉLSZERKEZETEK 2020/2–3. számá-
ban.) A továbbiakban néhány érdekes 
és talán kevésbé ismert szerkezetet 
mutatunk be.

Első utunk Splitbe vezet, ahol a 
római korból származó elővárosban, 
Salonában, Diokleciánusz császár ak-
vaduktja tárul elénk. Az i.sz. 300 körül 
épített 9 km hosszú csatornarendszer 
a Jadro-forrás vizével látta el az egy-
kori palotát. A ma látható 18 nyílású, 
120 méteres szelvény Dalmácia egyik 
legjobban megőrzött régészeti emléke.

Következő állomásunk a Splittől 
mind össze 27 kmre keletre fekvő, mű 
emlékekben gazdag, 2300 éves múlt - 

ra visszatekintő Trogir . Alapítói görög 
telepesek voltak, később római,  majd 
Habsburg fennhatóság alá került. Az 
UNESCO Világörökségi list á ján 1997 
óta szereplő középkori belváros – 
templomaival, erődjével és tor nyai val 
– a kis Trogir Ciovo-szigeten fekszik. 

A városmagot két híd köti össze 
a szárazfölddel. A 32 méter hosszú 
„Tro girski Most” a városka három-
nyílású kőhídja a városkapuhoz vezeti 
a látogatókat. A jelenleg álló szerkezet 
1964ben épült. A sziget másik hídja a 
gyalogosok számára épült. A 25 méter 
hosszú, fából ácsolt, íves szerkezet, a 
„Drevni Most”, a turisták kedvelt ki-
látópontja 2006tól. 

A belvárostól délre fekvő nagyobb 
Ciovosziget divatos  üdülőtelepeihez 
vezető járműforgalom korábban a tör 
 ténelmi belváros keleti  szektorán ke-
resztül zajlott és folyamatos dugó kat 
okozott. A megoldást a szárazföld és 
a sziget – óvároson kívüli –  közvetlen 
összekötése jelentette. Az új Ciovo 
hidat 2018-ban nyitották meg a cent-
rumtól 1 km-re keletre. Az acél szer ke-
zet 546 méter hosszú és 12 méter szé
les pályatestét 13 pillér tartja a tenger 
szintjétől 7 méterrel magassabban.  
A híd érdekessége, hogy a szigettől 
150 méterre lévő, 50 méteres hídelem 
felnyitható, biztosítva a magasabb épí-
tésű hajók áthaladását.

A Krka, Közép-Dalmácia legna  gyobb 
folyója a Dinári-hegységben ered.  
A 72 km hosszú folyam festői víz-
eséseken és tórendszereken keresz-
tül Sibeniknél éri el az Adriai-tengert. 
Legszebb szakasza a Krka Nemzeti 
Park. A Krka, a tenger felől Skradin 
városáig hajózható. A népszerű üdü
lőhelynél vezeti át az 56os út forgal
mát a Krkán a Skradin híd. A jellegze-
tes, kék színű, impozáns acélszerkeze
tet 1955ben nyitották meg. Az átkelő 15. kép: Szkopje, Kőhíd

16. kép: Split, Diokleciánusz akvadukt
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19. kép: Trogir. Új Ciovo Most

17. kép: Trogir, Trogirski Most 18. kép: Trogir, Drevni Most

20. kép: Skradin, Kékhíd

115 méter hosszú, egynyílású, felső
pályás konstrukció. 

A „Kék hídtól” mindössze 2 km-re 
délnyugatra az A1 autópálya kivitele-
zésével egyidejűleg – 2002–2004 kö
zött – épült a Krka autópályahíd.  
A 2 x 2 sávos, felsőpályás, vasbeton 
ív híd 391 méter hosszú, folyó feletti 
nyílása 204 méter. 

A Krka hídtól mintegy 1,5 km-re 
dél re áll a tengerparti „Jadranska Ma-
gistrala” út hídja. Az eredeti Masle nica 
híd az egykori Jugoszlávia büszkesége 
volt. A felsőpályás átkelő 1955–1960 
között épült, hossza 315, legnagyobb 
áthidalása 155 méter. A nagy forgalom 
és a karbantartási hiányosságok miatt 
1989-ben a hidat fél évre lezárták.  21. kép: Skradin, Krka-híd. Forrás: Internet
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23. kép: Skofja Loka, Kapucinus híd

24 . kép: Bohinji tó hídja

22. kép: A Maslenica híd 1973-ban

Az 1990-ben megnyitott szerkezet ka-
landos története ezzel nem zárult le, 
mivel délszláv háborúban súlyos káro-
kat szenvedett. Újranyitására 14 évvel 
később, 2015ben került sor.

SZLOVÉNIA
Képzeletbeli túránk utolsó állomása 
Szlovénia. A természeti  látnivalókban 
és kulturális értékekben gazdag  or - 
szág legrégebbi hídja Ljubljanától 
észak nyugatra, mintegy 20 km-re egy 
mesés kisvárosban Skofja Lokában 
ta lálható. A település nevét a X. szá zad
ban kelt okiratokban említik elő ször.  
A Selska Sora folyóra emelt egynyí-
lású Kapucinus kőhíd 1380ban épült. 
Építtetője Leopold püspök volt, aki a 
mondák szerint átlovagolva az  ak kor 
még korlát nélküli hídon, a fo lyóba 
 esett és életét vesztette. A ma már 
 kor láttal védett, 25 méter hosszú át-
kelőn Nepomuki Szent János szob  
ra áll.

Szlovénia egyetlen nemzeti  parkja, a 
Triglav Nemzeti Park az ország észak-
nyugati szegletében, az  osztrák és az 
olasz határ közelében van. Név adója 
az állam legmagasabb hegycsú csa, a 
2864 méteres Triglav. A 880 m2 terüle-
tű nemzeti park déli szegmensében 
talál ha tó a páratlan szépségű Bo hinji 
tó . A mindössze 4 km hosszú alpesi tó 
ke leti kifolyásánál eredő Sava Boinjka 
folyó hídja kivételes szépségű. Helyén 
már a középkorban állt egy fából 
 ácsolt szerkezet. Ezt váltotta fel – kö-
zel 100 éve – 1926ban, a ma látható 
40 méter hosszú, kétnyílású kőhíd.

Szlovéniai utazásunkat az olasz ha-
tárhoz közeli, mindössze 1000 lakosú, 
festői szépségű községben, Kanalban 
fejezzük be. Az Isonzó-parti település 
első hídját még a rómaiak emelték, a 
ma álló átkelő az I. világháború után 
épült. Az egynyílású, felsőpályás kőhíd 
50 méter hosszú és 17 méter magas, 
útpályája 9 méter széles. (Szlovénia két  
nagyvárosának – Ljubljana és Mari bor –  
hídjait az ACÉLSZERKEZETEK 2020/2–
3. számában, az „5 kontinens, 25 váro-
sá nak, tájegységének 50 hídja” című 
írásomban mutattam be lapunk ol-
vasóinak.)
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25. kép: Kanalski kőhíd

Balkáni hídtúránk során 17 te le
pü lés és tájegység 21 hídját néztük 
meg. A felkeresett átkelők közel fe
le törté nelmi kőhíd, amelyek a ré
gió erős tö rök kapcsolatainak élő 
emlékei. A hidak közül a „legré geb
bin” forrásvizet szállítottak Dioc
letianus császár palotájába. A leg  
újabb átkelőt mindössze 3 éve avat 
ták fel Trogir mellett. A le  ge ket 
to vább kutatva cikkünk 3 leg rö vi
debb hídja egyformán 25 méteres, 
míg a leghosszabb: a Trogir mel
let ti új Ciovo híd 546 méteres. 
Az egyet len „leg”, amire nincs 
objektív válasz: vajon me lyik a 
térség legszebb bemutatott hídja?

Az MCE Nyíregyháza Kft nagyméretű és nagy szállítási tömegű hídelemeket gyárt és fest rutinszerűen. 
A képen Rajna-híd egy eleme látható, nyolcvan tonnás és mintegy huszonhat méter hosszú.

MCE Nyíregyháza 
hidak kivitelezője
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KIEMELKEDŐ PRECIZITÁS  
AZ AUTOMATIZÁLT CSISZOLÁS TERÜLETÉN

A Cloos csiszoló robotrendszere a kiváló minőség záloga  
a németországi Kohl & Sohn vállalatnál

Szerző: Stefanie Nüchtern 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Vachter Ákos 
Crown International Kft.

Haiger/Köln – A Kohl & Sohn GmbH nagyméretű acél, 
rozsdamenetes acél és alumínium  alapanya gú, ala-
kí tott alkatrészek és komplex hegesztett  szerke zetek 
gyártójaként kiemelt figyelmet szentel termékei minő-
ségének. A vállalat az általa gyártott ipari tar gon-
cák akkumulátorházainak gyártási folyama tá ban  
a Cloos automatizálási megoldásait  alkalmazza. Mi-
után a Cloos robotjai elvégezték a hegesztési mű ve-
lete ket, a munkadarabok egy másik robot elé kerül-
nek, mely a durva és finom csiszolási feladatokról 
gon doskodik. Mindez garantálja a gyártási  folyamat 
hosszan fenntartható magas minőségét és ennek ered-
mé nyeként a kiemelkedő minőségű végtermékeket.

Fémalakítás, hegesztés, vágás, szerszámkészítés, méréstech-
nika, felületkezelés vagy bevonatolás – a Kohl & Sohn a 
gyár tási eljárások széles skáláját alkalmazza az acélból, 
rozsdamentes acélból és alumíniumból készült magas kö-
vetelményeket támasztó alkatrészek előállításához. A válla
lat bonyolult hegesztett elemeket, illetve beépítésre kész 
állapotú alkatrészeket szállít közvetlenül gyártósorokra. 
Legyen szó akár mezőgazdasági gépek alkatrészeiről, targon

cák akkumulátorházairól, elektromos targoncák alvázá ról 
vagy automatizált logisztikai rendszerek emelőtargoncáinak 
komponenseiről – a cég nagyszámú ügyfele mind nagyra  
ér tékelik a hagyományos vállalat által képviselt magas 
gyártási minőséget. Az 1897ben alapított Kohl & Sohn a 
leg régebbi társaság a Kohl Csoporton belül. Összességében 
a vállalatcsoport ma mintegy 450 alkalmazottat  foglalkoztat 
három telephelyén Kölnben, illetve a lengyelországi Slu-
bicében.

A termelés folyamatos beruházást kíván

„A termékek minőségével szemben támasztott magas mű
szaki követelmények mellett ügyfeleink maximális rugal-
masságot várnak el tőlünk, mint beszállítótól” – magyarázza 
Hubertus Müller ügyvezető igazgató. „Mivel kis és közepes 
mennyiségek gyártására szakosodtunk, folyamatosan alkal-
mazkodnunk és bővítenünk kell a gépparkunkat, hogy idő-
ben reagálni tudjunk az ügyfeleink által támasztott változó 
igényekre.” 

2018-ban a Kohl & Sohn egy új robotrendszerbe fekte-
tett be a hegesztett alkatrészek automatizált csiszolásának 
területén. A kölni telephelyen a vállalat a csiszolórendszer 
mellett kilenc robotrendszert használ automatizált hegesz-
téshez, továbbá mintegy tizenöt hegesztőáramforrás áll 
rendelkezésre a kézi hegesztési feladatok elvégzésére. 
A vállalat egy további hegesztőrobotrendszert használ 
lengyelországi Slubice-i gyártóüzemében.

A CLOOS és a FerRobotics közös projektje

A Kohl & Sohn a CLOOS-szal és a FerRobotics-szal közö sen 
tervezte és valósította meg az automatizált csiszoló rend-
szert.

Míg a CLOOS a robotika és az üzemmérnökség területén 
szerzett know-how-jával járult hozzá a közös projekthez, 

1 . ábra: CLOOS robotok hegesztik az alkatrészeket 2 . ábra: Az automatikus csiszolási folyamat
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a FerRobotics a szabadalmaztatott erőérintkezési intelli-
genciával rendelkező, szenzitív robotika területén szerzett 
szakértelmével, a Kohl & Sohn pedig a csiszolási alkal-
mazások területén szerzett tudásával segítette a projek-
tet. „A mi csiszolórendszerünk volt az első közös pro-
jekt a CLOOS és a FerRobotics között. Minden kihívást 
közösen oldottunk meg” – jelentette ki örömmel Müller úr.   
„A két partnerünkkel való együttműködés kiváló eredményt 
 hozott.”

Kétállomásos robotrendszer

A robotrendszer két állomásból áll. Mindkét állomás két 
függőlegesen elhelyezett síktárcsával rendelkezik. A mun
kadarab vízszintes forgástengely körül elforgatva kerül op-
timális megmunkálási pozícióba. Az állomásváltás vízszin-
tes fordulómozgással valósul meg. A két állomásos kiala-
kításnak köszönhetően az alkatrészeket az egyik állomáson 
problémamentesen be lehet helyezni, amíg a robot a másik 
állomáson a csiszolási feladatot végzi. 

Különböző csiszolási technikák egy rendszerben

A robot szerszámcserélő rendszere maximális gyártási ru
galmasságot tesz lehetővé, mivel a felhasználástól füg gő
en különböző csiszolási műveletek végezhetők el a se gít
ségével. 

A Kohl & Sohn a FerRobotics Active Orbital Kit (AOK) és 
Active Angular Kit (AAK) termékeit használja. Az AOK egy 
robotizált használatra optimalizált rendszer csomag, amely 
ipari minőségű excenter csiszológépet tar talmaz valameny
nyi anyag textúramentes felületmegmunká lásához. Az AAK-
nak pedig egy nagy teherbírású, robotkompatibilis sarok-
csiszoló képezi a fő részét. A kompakt kiala kítású és köny
nyű szerkezetű köszörülési alkalmazásoknak köszönhetően 
kiváló gyártási minőség érhető el.

Intelligens kiegészítő funkciók

A rendszerbe egy csiszolóanyagcserélő állomást is integ
ráltak, melyben a csiszolólapok cseréjét egy érzékelő vezér-
li, a tárolók töltöttségi szintjét pedig egy szenzoros lekér-
dező funkció követi nyomon. Ezenkívül a CLOOS Grind 
Control Interface GCI 1.0 optimális ember–gép interfészt 
kínál a CLOOS robotrendszerhez. A forgási sebességtől 
kezdve a felületi nyomáson át az adagolási sebességig 
minden folyamatparaméter egyidejűleg egyedileg szabá  
lyozható. A CLOOS Grind Control Interface GCI 1.0 le-
hetővé teszi az egyszerű és intuitív vezérlést, valamint 
kiterjedt diagnosztikai lehetőségeket kínál cél és tényleges 
értékek alkalmazásával.

Hatékony gyártási folyamatok és legmagasabb 
minőség 

Mind ez idáig az alkatrészek megmunkálását kézzel végez-
ték. Ilyen esetben azonban a kívánt minőség eléréséhez 
szükséges munka mennyisége ingadozott, mivel a csiszolá-
si eredmény nagymértékben függött az adott dolgozó ké-
pességeitől. Ez a függőség azonban a robot használatával 
megszűnik. Precíz technológiájának köszönhetően egyenle-
tesen magas minőséget és reprodukálható eredményeket 
biztosít, miáltal a termelési kapacitás már kevésbé függ 
az egyes alkalmazottaktól. Összességében a Kohl & Sohn 
jelentősen fel tudta gyorsítani a gyártási folyamatait az 
 automatizált csiszolási technológiára való áttéréssel, illet-
ve a lecsökkent állásidőknek köszönhetően. A robotok 
használatának másik pozitív hatása a csiszolókorongok fo-
gyasztásának csökkenése. Az automatizált köszörülés során 
az állandó nyomásviszonyok miatt lényegesen kevesebb 
köszörűkorongra van szükség, mint a kézi köszörülés során.

A robotok használata javítja  
a munkakörülményeket

Végül, de nem utolsósorban a munkavállalók is profitál-
nak az új technológia használatából és a jobb munka-
környezetből, ugyanis a robotrendszer kihívásokkal teli 
és izgalmas munkahelyet kínál a számukra. Amíg a robot 
elvégzi a munka nehezét, addig ők a folyamatok felügye-
letére koncentrálhatnak. A keletkező szikrák, a káros anyag
kibocsátás és a hő okozta veszélyek sokkal kisebbek, mint 
kézi csiszolás esetén. Annak érdekében, hogy az inno-
vatív technológiát teljes mértékben ki tudják használni, a 
CLOOS intenzív képzésben részesítette a munkatársakat. 
Időközben öt kezelőt képeztek ki, hogy a robotrendszerrel 
háromműszakos üzemben folyamatosan lehessen végezni 
a termelést.

3. ábra:  A szerszámcserélő rendszer különböző csiszolási módok 
használatát teszi lehetővé

4 . ábra: A robot a finomcsiszolást is elvégzi 5. ábra:  Az alkatrészek egyenletesen magas minősége  
magáért beszél
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AHOL AZ IPARI FÚRÁS MEGSZÜLETETT – 
FÚRÁSI SZAKÉRTELEM 1895 ÓTA

1895-ben alkotta meg Emil Fein az első elektromos kézi fúrógé-
pet. Kevesebb, mint 100 év múlva, 1984-ben bemutatkozik az első 
FEIN mágnesállványos fúrógép, majd 1991-ben az első FEIN auto-
mata mágnesállványos gép. Mára a különböző teljesítményosztá-
lyok gépei optimálisan kiválaszthatók az adott fúrási feladathoz. 

FEIN MÁGNESÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP PROGRAM

Legyen szó akár sorozatgyártáshoz szánt teljesen automata meg-
oldásokról, akár alapfunkciókkal felszerelt gépekről, a FEIN a fel-
használási megoldások specialistájának számít a magfúrás terüle-
tén. Olyan kézi vezetésű magfúró rendszereket kínálunk, amelyek 
ideálisan alkalmasak a szűkebb helyen történő rugalmas haszná-
latra, valamint kompakt mágneses magfúrógépeket biztosítunk a 
lehető legkisebb mérettől az univerzális megoldásokig, amelyek 
csigafúráshoz, menetfúráshoz, dörzsárazáshoz és süllyesztéshez 
is használhatók. A FEIN magfúrógépek középen elhelyezett és in-
tuitívan működtethető kezelőelemekkel vannak ellátva. Optimális 
teljesítmény-tömeg arányuk lehetővé teszi a fej feletti, mobil mun-
kavégzést is. A rendkívül nagy lökettartománynak köszönhetően a 
leghosszabb fúrószerszámokat lehet használni csiga- és menet-
fúrásnál is. A KBU, KBM és a KBA sorozat modelljei mágneses tar-
tóerő-kijelzéssel is rendelkeznek. Az innovatív kialakítás biztosítja a 
megfelelő rálátást a fúrási művelet helyére. Tökéletesen összehan-
golt magfúrógép, magfúró és tartozékok: ezek ideálisan illeszked-
nek egymáshoz az acélban, rozsdamentes acélban és alumínium-
ban végzett fúrási munkálatoknál. Pontos fúrás koronafúróval, akár 
H7-es tűréssel átmérőhöz, anyagminőséghez és koronafúró fajtá-
hoz illeszkedő, optimalizált fordulatszámokkal (1 vagy 2 hajtómű 
áttétel + 4 elektronikusan állítható fordulatszám). A FEIN mágnes-
állványos gép programját tökéletesen egészítik ki az akkus gépek, 
melyek teljes függetlenséget és funkcionalitást biztosítanak.

FÚRÓSZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK

Anyagminőség szerint 3 féle FEIN magfúró (koronafúró) áll ren-
delkezésre a programban:
● HM Ultra: keményfém lapkás kivitel 1.450 HV keménységgel, szer-
kezeti acélok, rozsdamentes anyagok, öntvények megmunkálásához.
● HSS Dura: gyorsacél anyagból  TiN bevonattal, keménység: 
64  RC (800 HV) TiN (3 μm ): 1 550 HV, alumínium, szerkezeti acé-
lok és esetekben rozsdamentes anyagok megmunkálásához.
● HSS Nova: gyorsacél anyagból, keménység 64 HRC (800 HV), 
főleg alumínium és szerkezeti acélok megmunkálásához.

A FEIN magfúrói (koronafúrói) különböző csatlakozású (QuickIN, 
Weldon), munka hosszúságú és átmérőjű kivitelben érhetők el. 

A gazdag tartozékválasztéknak köszönhetően egy adapter segít-
ségével a Weldon csatlakozású fúrók is kompromisszum nélkül 
használhatók QI csatlakozású gépeken.

A FEIN KBU/KBM típusú gépekkel és HM magfúróval egyes Har-
dox anyagok is megmunkálhatók néhány technikai, műszaki kö-
rülményt figyelembe véve és betartva.

A FEIN, a rozsdamentes anyagok magfúrásához keményfémlap-
kás magfúró javasol  25m/perc optimális vágási sebesség mellett. 
A mechanikus kétfokozatú sebességváltóval és az elektronikus 
sebesség csökkentéssel ellátott magfúró egységek különösen 
alkalmasak,  hogy a sebességet optimálisan lehessen igazítani 
az adott feladathoz. A fúrófelület túlmelegedésének és a meg-
munkálandó anyag felületének károsodásának megakadályozása 
érdekében integrált belső hűtő kenést kell alkalmazni. Hűtőfolya-
dékként speciális fúróemulziók vagy nagy teljesítményű vágóola-
jok alkalmazhatók.

Nem mágnesezhető vagy nem sík felületű anyagoknál az elektro-
mágnes nem használható a magfúró rendszer rögzítésére. Ebben 
az esetben alternatív rögzítő eszközök segíthetnek: például szí-
vó- vagy vákuum szívótalp. A vákuum szívótalp biztosítja a biz-
tonságos tartást a strukturált felületeken, például bordáslemeze-
ken. A tartási erőhöz szükséges vákuum előállításához a vákuum 
szívótalpat egy tömlőn keresztül egy vákuumszivattyúhoz kell 
csatlakoztatni. Ezután a magfúró egység az elektromágnes segít-
ségével rögzítésre kerül a vákuum szívótalpra.

 A FEIN MEGGYŐZ 

● Nagyteljesítményű motorok – nagy nyomaték nehéz fúrási 
munkákhoz
● Rendkívül masszív konstrukció – kemény munkákhoz ter-
vezve az ipar és kisipar számára
● Elfordítható motorkábel védővezeték – csökkenti a a kábel 
elakadását a munkadarabon
● Nagyobb előtolási tartomány – akár dupla fúrómotor-meg-
vezetés nagyobb szerszámok használatához
● Billenésérzékelő –  Gép azonnal leáll csúszás vagy billenés esetén
● Fúrómotor rögzítő kar – szerszám nélküli előtolási tartomány 
állítás
● Kezelőszerv közvetlenül a látómezőben – egyszerű felhasz-
náló központú üzemeltetés
● Jobb/bal forgásirány, fordulatszám beállítás – univerzális 
bevethetőség
● Akár állandó mágnessel szerelve – biztonságos munkavég-
zés támogatása a magasban végzett munkákhoz, valamint füg-
getlenül az elektromos hálózattól

www.fein.hu | www.ew1867.hu

HIDAK | CSARNOKOK | FURATOK
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az adott feladathoz. A fúrófelület túlmelegedésének és a meg-
munkálandó anyag felületének károsodásának megakadályozása 
érdekében integrált belső hűtő kenést kell alkalmazni. Hűtőfolya-
dékként speciális fúróemulziók vagy nagy teljesítményű vágóola-
jok alkalmazhatók.

Nem mágnesezhető vagy nem sík felületű anyagoknál az elektro-
mágnes nem használható a magfúró rendszer rögzítésére. Ebben 
az esetben alternatív rögzítő eszközök segíthetnek: például szí-
vó- vagy vákuum szívótalp. A vákuum szívótalp biztosítja a biz-
tonságos tartást a strukturált felületeken, például bordáslemeze-
ken. A tartási erőhöz szükséges vákuum előállításához a vákuum 
szívótalpat egy tömlőn keresztül egy vákuumszivattyúhoz kell 
csatlakoztatni. Ezután a magfúró egység az elektromágnes segít-
ségével rögzítésre kerül a vákuum szívótalpra.

 A FEIN MEGGYŐZ 

● Nagyteljesítményű motorok – nagy nyomaték nehéz fúrási 
munkákhoz
● Rendkívül masszív konstrukció – kemény munkákhoz ter-
vezve az ipar és kisipar számára
● Elfordítható motorkábel védővezeték – csökkenti a a kábel 
elakadását a munkadarabon
● Nagyobb előtolási tartomány – akár dupla fúrómotor-meg-
vezetés nagyobb szerszámok használatához
● Billenésérzékelő –  Gép azonnal leáll csúszás vagy billenés esetén
● Fúrómotor rögzítő kar – szerszám nélküli előtolási tartomány 
állítás
● Kezelőszerv közvetlenül a látómezőben – egyszerű felhasz-
náló központú üzemeltetés
● Jobb/bal forgásirány, fordulatszám beállítás – univerzális 
bevethetőség
● Akár állandó mágnessel szerelve – biztonságos munkavég-
zés támogatása a magasban végzett munkákhoz, valamint füg-
getlenül az elektromos hálózattól
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MELEGEN HENGERELT SZELVÉNYŰ, TARTÓBETÉTES  
VASÚTI ÖSZVÉRHIDAK MÉRETEZÉSE

DESIGN OF THE COMPOSITE FILLER BEAM RAILWAY 
BRIDGES WITH HOT ROLLED SECTIONS

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

Szabó János statikus főmérnök. 
UVATERV ZRT.

Magyarországon napjainkban számos tervezőmérnök 
méretez tartóbetétes öszvérhidat. Azonban a szerzők 
véleménye szerint, a kapott eredmények meglehetősen 
szórnak. Ahhoz, hogy ezt a gyakorlatot összehangol-
juk, jelen munka szerzői megosztanák tapaszta-
lataikat melegen hengerelt szelvényű, tartóbetétes 
vasúti öszvérhidak tervezésével kapcsolatban. Jelen 
tanulmány először közli e hidak méretezési lépéseit, 
majd egy számpélda keretében részletesen ismerteti 
e szerkezettípus tervezését. A méretezés egy meglévő 
kézi, illetve MathCad programmal végzett számítás 
és a véges elemek módszere alapján készült. A mun-
ka befejező része röviden tartalmazza az eredmények 
összehasonlítását és javaslatokat. 

Nowadays in Hungary several practising engineers 
design composite filler beam bridges. However, in the 
opinion of the authors the obtained results are rather 
different. In order to harmonise this practice, present 
authors would like to share their experience in the 
design of composite filler beam railway bridges with 
hot rolled sections. Firstly this paper discusses the 
design philosophy of those girders, than in the frame 
of a worked example presents the calculation of these 
structures. The analysis can be carried out using an 
existing hand calculation and that of by MathCad 
software and finite element method. The final part of 
the study contains briefly the comparison of results 
and suggestions.

1 . BEVEZETÉS

Magyarországon napjainkban számos tervezőmérnök mére-
tez tartóbetétes vasúti öszvérhidat (lásd az 1.1. ábrát). 
Ebből a hídtípusból jelen munka szerzői számos műtárgyat 
terveztek, ellenőriztek, melynek során arra a megállapításra 
jutottak, hogy a méretezési eljárás szinte cégenként vál-
tozik. Még a hazánkban közkedvelt AxisVM program alkal-
mazása esetén is más-más modellek születnek. Az acélipar 
igyekszik kiszolgálni az igényeket (Rademacher és Tilley, 
2019), a melegen hengerelt szelvények  óriási tárháza áll 
rendelkezésre az Európai Unióban. Mivel hazánkban a 

1.1. ábra:  Tartóbetétes (acélgerenda-betétes) öszvérhíd 
[Képek forrása: Rademacher (2018). Wirtschaftliche 
Verbundbrücken kleiner und mittlerer Spannweite . 
39. Deutscher Stahlbautag. PPT.51p.]
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vasútvonalak általában sík terepen futnak, a tartóbetétes 
öszvérhíd a viszonylag kis szerkezeti magasság okán elő
nyös, az alkalmazott ágyazatátvezetés biztosítja a nagy (akár 
200 km/h) sebességet. Sok esetben nem is a teherbírási 
és használhatósági határállapot a mértékadó, hanem a híd 
megfelelő önrezgésszámának biztosítása. Nagy sebesség 
 esetén a híd előtt és után jellemzően nem alkalmaznak 
sín dilatációt, ezért a vágány és a szerkezet kölcsönhatását 
esetenként részletesen vizsgálni kell.    

Melegen hengerelt szelvények alkalmazása kéttámaszú 
tartók esetén nem célszerű, mert a felső öv nyomásra 
nincs kihasználva. Aszimmetrikus hegesztett szelvény alkal-
mazása gazdaságosabb, a híd túlemelési alakja is jobban 
megvalósítható (a szerkezeti acél gerinclemeze méretre 
szabható), a betonacélok (kengyelek) is könnyebben elhe-
lyezhetőek.

Bauer és Müller (2003) részletes számítást publikáltak 
tartóbetétes vasúti öszvérhidak tervezésére. E kiadvány 
számítását referenciaszámításnak1 tekintjük, melyet az első 
számú szerző MathCad programmal újraszámolt, a szer-
zők az eredményeket pontosították (alkalmazták a hazai 
viszonyokra), a szabványmódosítások miatti változásokat 
átvezették.   

Az acéltartók felső övének, gerincének bebetonozása 
számos előnnyel jár. A szerkezeti acél mázolása csak rész-
legesen szükséges, a beton és az acél együttdolgozása 
fejes csapok alkalmazása nélkül is megvalósul – az acélge-
rendák furatain átvezetett – keresztirányú lágyvasalás alkal-
mazásával, valamint a szerkesztési szabályok betartásával. 
Az acéltartók felső övének, gerincének horpadása – a be
betonozás jóvoltából – gátolt, valamint magasabb merevsé-
gi értékek érhetők el kevesebb acélfelhasználás mellett.  
E hidakat kis fesztávolságú szerkezeteknél alkalmazzuk, 
két-  és többtámaszú kivitelben (maximális fesztáv vasúti 
hidaknál 25 m, közúti hidaknál 35 m). 

1  A továbbiakban a referenciaszámítás megnevezést használjuk. 

2.  TARTÓBETÉTES (ACÉLGERENDA-
BETÉTES) ÖSZVÉRTARTÓK 
MÉRETEZÉSÉNEK LÉPÉSEI

2.1. Szerkezeti kialakítás, szerkesztési szabályok   

Tartóbetétes (acélgerenda-betétes) öszvértartók szerkezeti 
kialakítását, szerkesztési szabályait az MSZ EN 19942 6.3.1. 
szakasza tartalmazza. A 2.1. ábra egy tartóbetétes öszvér-
tartó jellemző keresztmetszetét mutatja be. Az acéltartó 
nincs teljesen bebetonozva, alsó övére nem teherviselő 
bennmaradó zsaluzat támaszkodik. Erre kerül a vasalás és 
a friss beton (normálbeton). A szerkezeti acélt a korábbi 
mérnöki gyakorlatban teljesen körbebetonozták. Ezek a 
szerkezetek merev vasbetétes öszvérszerkezetek néven vol-
tak ismeretesek. Az acélgerendák állandó keresztmetszetű
ek, hengerelt, vagy hegesztett szelvényűek. A tartóbetétes 
öszvérszerkezetek készülhetnek két- és többtámaszú kivi-
telben. A támaszok alaprajzi elrendezésben lehetnek híd-
tengelyre merőlegesek vagy ferdék. A Θ ferdeségi szög 
ne legyen nagyobb, mint 30° (a Θ = 0 érték merőleges 
támaszú öszvértartónak felel meg). Az acélgerendák síkjuk-
ban nem, de síkjukra merőlegesen készülhetnek ívelt kiala
kítással (utóbbi a túlemelt alak). A szerkezeti acél felületét 
le kell tisztítani. E gerendák alját, az alsó öv felső felületeit 
és széleit korrózióvédelemmel kell ellátni. A tartóbetétes 
öszvértartókra vonatkozó részletesebb szerkesztési szabá-
lyokat az alábbiakban ismertetjük (lásd a 2.1. ábrát). 

Az acéltartók névleges h magassága a következő méretek 
között legyen; 210 mm ≤ h ≤ 1100 mm. Az acélgerendák 
gerinclemezeinek sw távolsága ne haladja meg a h/3 + 600 
mm és 750 mm közül a kisebb értéket. Az acéltartók fölöt-
ti cst betonfedés feleljen meg a következő feltételeknek:  
cst ≥ 70 mm, cst ≤ 150 mm, cst ≤ h/3, cst ≤ xpl – tf , ahol xpl 
a képlékeny semleges tengely és a nyomott beton szélső 

2.1. ábra:  Tartóbetétes (acélgerenda-betétes) öszvértartó keresztmetszete  
[Forrás: DB Richtlinie 804 (2013): Eisenbahnbrücken. (804.4302 Verbundbrücken mit einbetonieren Stahlträgern. Bild 14.)]
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szála közötti távolság pozitív nyomaték esetén, és tf  az 
acélgerenda felső övlemezének vastagsága. Az öszvértartó 
széle és a szélső acéltartó alsó övének széle közötti távolság 
ne legyen kisebb 80 mmnél. Az acélgerendák felső övei 
közötti sf szabad távolság a megfelelő kibetonozhatóság 
és a bedolgozhatóság miatt ne legyen kisebb 150 mm-nél, 
ezért is célszerű aszimmetrikus, hegesztett szerkezeti acélt 
alkalmazni2.

Az alsó, keresztirányú vasalás keresztül van vezetve az 
acélgerendák gerinclemezén fúrással kialakított lyukakon, 
és le van horgonyozva a szélső acéltartók után úgy,  hogy 
minden egyes acélbetét mindegyik végén a folyáshatár sze-
rinti feszültség kialakulhasson az MSZ EN 1992-1-1 8.4. 
szakaszának megfelelően. Bordázott betonacélok esetén az 
MSZ EN 1992-1-1 3.2.2. szakasza és a C melléklet szer-
int kell eljárni. Az acélbetétek átmérője ne legyen kisebb 
16  mmnél és osztástávolságuk ne haladja meg a 300 mmt.     

A minimális hosszirányú vasmennyiséget az MSZ EN 
1994-2 7.5.3. szakaszának 1. bekezdése tárgyalja. Eszerint 
– pontosabb eljárás hiányában – a hosszirányú felső vasalás 
egy fiktív öszvérgerendára jutó mennyisége; 

As,min ≥ 0,01 · Ac,eff , 
ahol 
Ac,eff  a beton effektív keresztmetszeti területe 

(Ac,eff = sw · cst ≤ sw · deff  ), 
itt deff  a beton effektív vastagsága (deff = c + 7,5 · φs),
φs  a hosszirányú acélbetétek átmérője mmben 

(10 mm ≤ φs ≤ 16 mm), 
c és cst   a hosszirányú vasalás és az acélszelvény beton -

fedése (lásd a 2.1. ábrát). 

A hosszirányú vasalás betonacéljainak s osztástávolsága a 
következő feltétel szerinti legyen: 100 mm ≤ s ≤ 150 mm.

2   A bevezetőben említettük, hogy az acéltartó felső öve kéttámaszú tartó esetén nyomott, tehát a kihasználtság alacsony, 
indokolt tehát kisebb felső öv választása, mely hegesztett szelvény esetén valósítható meg. 

3  A továbbiakban ezt a terminológiát használjuk.

2 .2 . Keresztmetszetek osztályba sorolása 

Tartóbetétes (acélgerenda-betétes) öszvértartók keresztmet-
szeteinek osztályba sorolását az MSZ EN 1994-2 5.5.3. 
szakasza tartalmazza. A szerkezeti acélkeresztmetszet c tá-
volságra kinyúló t vastagságú övlemezét a 2.1. táblázat alap-
ján kell osztályba sorolni. Ugyanezt a többi alkotóelemre az 
MSZ EN 1993-1-1 5.5.2. szakasza szerint kell elvégezni. Egy 
bebetonozott, 3. keresztmetszeti osztályba tartozó gerinc-
lemez, egy ugyanolyan keresztmetszetű, 2. keresztmetszeti 
osztályba tartozó effektív gerinclemezzel helyettesíthető.

2.3.  Keresztmetszeti jellemzők, igénybevételek 
számítása 

Tartóbetétes (acélgerenda-betétes) öszvértartók keresztmet-
szeti jellemzőinek és igénybevételeinek számítását az MSZ 
EN 1994-2 5.4.2.9. szakasza taglalja. 

A 2.1. ábrán látható öszvérszerkezetet képzeletben sw 
szélességű „fiktív öszvérgerendákra” 3 osztjuk. Ezek tartal-
mazzák a szerkezeti acélt, a betont és a hosszirányú beton-
acélokat. Utóbbiakat általában nem vesszük figyelembe.  
Az sw szélesség azonos az együttdolgozó szélességgel, mert 
„keskeny” és vastag betonlemezről van szó, melynek elemi 
szálai – feltételezés szerint – nem lépnek ki a sík kereszt-
metszetből (BernoulliNavier hipotézis). A szerkezeti acél 
és a beton közötti megcsúszás az alkalmazott keresztirányú 
vasalás miatt nagymértékben gátolt, így figyelmen kívül ha-
gyható. 

Az sw szélességű fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jel-
lemzőit – a vasbeton szerkezeteknél használt – első és má-
sodik feszültségi állapotban, más megközelítésben repedés-
mentes és berepedt keresztmetszet feltételezésével számít-
juk. Mindkét esetben Fritz (1961) módszerét alkalmazzuk, 
mely a betonkeresztmetszetet ekvivalens acélkereszt-
metszetté tramszformálja („n-es számítás”). A teher jellegét, 
rövid idejű, vagy tartós (t = 0, t = ∞) is figyelembe vesszük.  
 

Hengerelt szelvény Hegesztett szelvény

Feszültségeloszlás  
(nyomás pozitív)

Osztály Típus Maximális korlát (c/t)

     
fy N/mm2-ben1.

Hengerelt 
vagy 

hegesztett

c/t ≤ 9ε

2. c/t ≤ 14ε

3. c/t ≤ 20ε

2 .1 . táblázat:  A c/t maximális értékei merev acélbetétek övlemezeinek osztályba sorolásához  
(Forrás: jelen táblázat az MSZ EN 1994-2 5.2. táblázata alapján készült.)

,
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A kúszásnak az alakváltozásokra gyakorolt hatásai az MSZ 
EN 19942 5.4.2.2. szakasza alapján vehetők figyelembe. 
A beton zsugorodásának hatása figyelmen kívül hagyható 
[MSZ EN 19942 5.4.2.9. (6)]. Ágyazatátvezetés nélküli vas
úti hidak kivételével a hőmérsékleti hatások fáradástól el-
térő teherbírási határállapotok számítása során elhanyagol-
hatóak [MSZ EN 1994-2 5.4.2.9 (8)]. Ha a repedésmentes 
és berepedt keresztmetszet ideális inercianyomatékai rövid 
idejű terheknél Ii,0.I és Ii,0.II , akkor használhatósági határál-
lapotban a lehajlás és a túlemelés számítása során, valamint 
dinamikai számítás esetén a fiktív öszvérgerendák effektív 
hajlítási merevsége a következő módon számítható:

ahol:

értékének számításakor az MSZ EN 1994-2 5.4.2.9. szakasza 
szerint a nyomott betonkeresztmetszet területe képlékeny 
feszültségeloszlás alapján is meghatározható, vagyis xpl al-
kalmazásával4 (harmadik feszültségi állapot)5.

A továbbiakban az igénybevételek meghatározásához 
szükséges elveket tárgyaljuk, A metszeterőket/belső erőket 
és nyomatékokat rugalmas erőtani vizsgálattal kell megha
tározni, figyelmen kívül hagyva a beton berepedése mi-
att bekövetkező igénybevételátrendeződést. Ha a beton 
megszilárdulása után a pályalemezre ható terhek kereszt-
irányú eloszlása nem egyenletes, akkor a számítás során 
figyelembe kell venni a szomszédos fiktív öszvérgerendák 
eltérő alakváltozásából származó keresztirányú igénybevé-
tel eloszlását, valamint a keresztirányú hajlítási merevséget, 
kivéve, ha bizonyított, hogy az egyszerűsített, keresztirány-
ban merev teherviselkedést feltételező vizsgálat kellő pon-
tosságú. Ha keresztirányú tehereloszlást feltételezünk fel, 
akkor az alábbi modellezési lehetőségek egyikét kell alkal-
mazni:
–  ortotrop lemezként való modellezés az acélgerendák szét-

kenésével;     
–  síkbeli tartórácsként való modellezés; a betont szakaszos-

nak feltételezve, úgy, hogy síkbeli tartórács alakuljon ki, 
amelynek elemei hajlítási és csavarási merevséggel ren-
delkeznek. A szerkezeti acél keresztmetszet csavarási 
merevsége figyelmen kívül hagyható. A keresztirányban 
keletkező igénybevételek meghatározásakor a kereszt
irányú betonelemek hajlítási és csavarási merevsége a 
repedésmentes merevség 50%ával vehető figyelembe;       

–  az MSZ EN 1994-2 5.4.3. szakasza6 szerinti általános 
számítási eljárásokkal.

A beton Poissontényezőjének névleges értékét teherbírá-
si határállapot esetén zérusra, használhatósági határállapo-
tok esetén pedig 0,2-re lehet felvenni.

Fáradástól különböző teherbírási határállapotok esetén 
a negatív hajlítónyomatékok maximálisan 15%-kal átren-
dezhetők az alapanyag képlékeny viselkedése miatt, ha a 
többtámaszú, fiktív öszvérgerendák közbenső támaszainál  
 

4 xpl a képlékeny semleges tengely és a nyomott beton szélső szála közötti távolság pozitív nyomaték esetén.
5 A közölt számpéldában bemutatjuk a nyomott öv magasságának meghatározását második feszültségi állapotban.
6  Az MSZ EN 199411 5.4.3. szakasza („Hidak nemlineáris globális erőtani vizsgálata”) a mérnöki gyakorlatban csak nagy 

nehézségek árán alkalmazható. Alkalmazási szabályok nincsenek a javasolt nemlineáris erőtani vizsgálathoz, a nyírt kapcsolat 
viselkedésének számításbavételére sincs javaslat, a szerkezet terhelés során megváltozott alakja hatásának figyelembevétele 
csak a másodrendű hatásokra érzékeny szerkezeteknél szükséges, itt nem, a szerzők véleménye szerint. 

a keresztmetszet 1. keresztmetszeti osztályba tartozik [MSZ 
EN 1994-2 5.4.2.9. (5)]. A metszeterőknek és a terheknek 
minden terhelési esetben az igénybevétel-átrendezés után 
is egyensúlyban kell lenniük. 

2 .4 . Határállapotok       

A tartóbetétes öszvértartókat teherbírási határállapotokra 
az MSZ EN 19942 6.3.26.3.5. szakaszainak megfelelően, 
használhatósági határállapotokra pedig az MSZ EN 1994-
2 7. fejezete alapján kell tervezni. Csavarozott kapcsolatú 
és/vagy hegesztett acélgerendák fáradásvizsgálatát el kell 
végezni. Tartóbetétes öszvértartóknál – a keresztirányú 
vasalásnak és a szerkesztési szabályok betartásának köszön-
hetően – mechanikus nyírt kapcsolat alkalmazása nem 
szükséges.      

2 .5 . Keresztmetszetek ellenállása     

2 .5 .1 . Hajlítási ellenállás

Tartóbetétes öszvértartók hajlítási ellenállásának számítását 
az MSZ EN19942 6.2.1. és 6.3.3. szakaszai taglalják. 
Harmadik feszültségi állapotban a fiktív öszvérgerendák 
képlékeny nyomatéki teherbírását a 2.2. ábra feszültség-
blokkjainak felhasználásával lehet meghatározni; vízszintes 
vetületi egyenletből a szükséges xpl 

képlékeny semleges 
helyét, nyomatéki egyenletből pedig az Mpl,Rd nyomatéki 
teherbírást. A vasbeton keresztmetszetek keresztirányú haj-
lítással szembeni ellenállását az MSZ EN 1992-2 alapján 
kell meghatározni. Ha az acélkeresztmetszetben a függő
leges nyíróerő értéke meghaladja az MSZ EN 19942 6.3.4. 
szakaszában megadott ellenállás értékének a felét, akkor 
ennek a nyomatéki ellenállást befolyásoló hatását az 6.2.2.4. 
szakasz (2) és (3) bekezdése alapján kell figyelembe venni.

2.5.2. Függőleges nyírási ellenállás 

Tartóbetétes öszvértartók függőleges nyírási ellenállásának 
számítását az MSZ EN19942 6.3.4. szakasza tárgyalja.  
Az öszvérkeresztmetszetek függőleges nyírási ellenállását a 
szerkezeti acélkeresztmetszet Vpl,a,Rd ellenállásának értéké-
re kell felvenni, kivéve, ha a gerenda vasbeton része be-
vonható a teherviselésbe az EN 19922nek megfelelően. 

2 .2 . ábra:  Az Mpl,Rd szintjén keletkező feszültségeloszlás  
1 . és 2 . keresztmetszeti osztályba tartozó fiktív  
öszvér gerendák esetén
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A teljes függőleges nyírás VEd értékének a keresztmetszet 
vasbeton részére ható Vc,Ed része  – pontosabb számítás 
hiányában – a

kifejezéssel számítható, ahol 

A belső erők zs karját a 2.2. ábra szemlélteti az 1. és 
2. keresztmetszeti osztályba tartozó fiktív öszvérgerendák 
esetén. A szerkezeti acélok közötti betonkeresztmetszet 
füg gőleges nyírási ellenállását az EN 1992 szerint kell el-
lenőrizni.  

2 .5 .3 .  Acélgerendák ellenállása és stabilitása  
a kivitelezés során             

A beton megszilárdulása előtt az acélgerendákat ellenőrizni 
kell az MSZ EN 199311 és az MSZ EN 19932 előírásai 
alapján (MSZ EN 19942 6.3.5. szakasz).

3 .  TARTÓBETÉTES  
(ACÉLGERENDA-BETÉTES),  
VASÚTI ÖSZVÉRHÍD TERVEZÉSE. 
SZÁMPÉLDA

3 .1 . Kiindulási adatok

3.1.1.  Feladat megfogalmazása, alapadatok, 
statikai váz

Adott a 3.1. táblázatban és a 3.1.–3.2. ábrákon bemuta-
tott C 30/37 minőségű betonból, S235 minőségű acélból és  
B500 minőségű betonacélból készült ívben fekvő, tartó
betétes (acélgerenda-betétes), vasúti öszvérhíd. A támasz-
köz: 16,0  m. A szerkezeti acél: HE 800M. Ellenőrizzük az 
öszvértartót, összehasonlítva a referenciaszámítás eredmé-
nyeivel!

A létesítmény két egymástól független hídból áll, a 3.2. 
ábra szerinti szerkezetből, ill. annak tükörképéből. 

Geometriai alapadatok 

Teljes hossz Lf = 18,00 m

Fesztávolság L = 16,00 m

Tartóvégi konzolhossz* L0 = 1,00 m

Felszerk. teljes szélessége B = 5,77 m

Felszerk. alsó szélessége b = 4,62 m

Szerkezeti magasság H = 1,75 m

Vég-kereszttartó hossza lE = 4,62 m

Vég-kereszttartó szélessége bE = 2,00 m

Vég-kereszttartó magassága hE = 1,20m

Görbületi sugár R = 3500 m

Sínek szintkülönbsége u = 0,081 m

Terepszint feletti magasság HSO = 6,50 m

Egyéb paraméterek

Tervezési sebesség ve = 200 km/h

Környezeti feltételek** XCD4, XCD1, XF2

Cement osztálya 32,5N (S)

Vasúti terhek

71. tehermodell γ71 = 1,45, α = 1,0

SW/2 tehermodell γSW/2 = 1,20

71. tehermodell Fáradás vizsg.-hoz

3 .1 . táblázat: Alapadatok

* Lásd a 3.1. ábrát.
** Az MSZ EN 1992-1-1 4.1. táblázata szerint.

3.2. ábra: Tartóbetétes (acélgerenda-betétes), vasúti öszvérhíd keresztmetszete

3 .1 . ábra: Vég-kereszttartó méretei
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(7)
3 .1 .2 .  Dinamikus vizsgálat elkerülésének 

feltételei   

Bármilyen vasúti hidat kezd el tervezni a gyakorlómérnök – a 
korábbi magyar előírásokkal ellentétben – az MSZEN 1991
2 6.4.4. szakasza szerint a vasúti hidak statikus analízise 
mellett estlegesen dinamikus vizsgálatokat is végezni kell. 
Ezt már a számítás kezdetekor fontos ellenőrizni, bár nem 
ismerünk csak kiindulási adatokat (szükséges az öszvér-
tartó inercianyomatéka és önsúlya8 ). Dinamikus vizsgálato-
kat nem kell elvégezni, ha; a legnagyobb helyszíni pályase-
besség nem haladja meg a 200 km/h-t (v ≤ 200 km/h), 
a kéttámaszú híd támaszköze nagyobb vagy egyenlő  
40 m- nél (L ≥ 40 m) és ahol a híd n0 első önrezgésszáma 
megszabott határok közé esik9.  n0 értéke:

= 5,35 Hz (10)   (n0 = 5,3 Hz Axis VM).

Alsó határ (4 m ≤ L = 16,0 m ≤ 20 m):  

Felső határ:

 7 Rendkívüli tervezési állapotban a γc parciális tényező értéke 1,2 (MSZ EN 199211 2.4.2.4 szakasz 2.1.N táblázat).
 8 Az inercianyomaték és az önsúly számítását a 3.2.1.2. és a 3.3.1. szakasz tartalmazza.  
 9 n01 ≤ n0 < n02. Ha a feltétel nem teljesül, akkor az MSZEN 19912 szabvány 6.4.6. szakasza szerint kell eljárni.
10 Forrás: DB Richtlinie 804 (2013): Eisenbahnbrücken. 804.3301 A 01. Abs.1.     

Az önrezgésszámra vonatkozó

feltétel teljesül, tehát nem kell dinamikus vizsgálatokat vé-
gezni!    

3.2. Keresztmetszeti jellemzők számítása     

3.2.1. Keresztmetszeti jellemzők számítása 
repedésmentes keresztmetszet esetén     

3 .2 .1 .1 .  A teljes vasbeton lemez nettó keresztmetszeti 
területének számítása   

A 2.1. ábrán bemutatott acélgerenda-betétes öszvérszerke-
zet minden alkotóeleme megfelel a 2.1. szakasz szerinti 
szerkesztési szabályoknak, melyek igazolását – terjedelmi 
korlátok miatt – nem közöljük.   

A szerkezeti acél a 3.4. ábrán, a bruttó vasbeton kereszt-
metszet a 3.5. ábrán látható. 

A vasbeton lemez bruttó keresztmetszeti területe:    

A vasbeton lemez nettó keresztmetszeti területe:  

Főtartó Vég-kereszttartó*

3 .3 . ábra: Statikai vázak
Megjegyzés: az 1–1 metszetben a hajlítást, a 2–2 metszetben pedig a nyírást ellenőrizzük.
* Jelen munka keretében a vég-kereszttartó méretezését nem végezzük el .

Anyagjellemzők     

Szerkezeti acél: S255

Beton: C30/37

Betonacél: B500

(7)
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A továbbiakban a fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jel-
lemzőit számítjuk. A repedésmentes öszvérkeresztmetszet a 
3.6. ábrán látható.

   

3 .2 .1 .2 .  Fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jellemzői  
(t = 0) 

A fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jellemzőinek meg
határozásakor a betonacélokat (lásd a 3.6, 3.8. és 3.17. áb-
rát) repedésmentes, berepedt és képlékeny állapotban – a 
biztonság javára tett közelítéssel – nem vesszük számításba.

A szerkezeti acél súlypontja a felső száltól:

A betonblokk nettó keresztmetszeti területe részletezés nél-
kül 11: 

A betonkeresztmetszet súlypontja a felső száltól részletezés 
nélkül (lásd a 3.6. ábrát):    

A betonblokk inercianyomatéka részletezés nélkül: 

11  E számításokat terjedelmi okok miatt nem közöljük részletesen.  
Megjegyzés: az acéltartó lekerekítéseit is figyelembe vesszük a kalkulációban.

Az n0 rugalmassági modulus hányad:

A 3.6. ábrán látható fiktív öszvérgerenda ideális kereszt-
metszeti területe, súlyponti távolsága a felső szélső száltól 
és inercianyomatéka;

3 .4 . ábra:  Szerkezeti acél 
(HE 800M)

3 .5 . ábra: Bruttó vasbeton keresztmetszet számítása

3 .6 . ábra: Repedésmentes keresztmetszet  

Megjegyzés: 
ba = b = 30,3 cm,        
ha = h = 81,4 cm,          
bc = 57,75 cm, beton blokk szélesség,  
hc = 90,0 cm, vasbeton lemez vastagság,     
za   a szerkezeti acél súlypontja  a felső száltól,
zc,n  a beton súlypontja a felső száltól,
zi   az ideális keresztmetszet súlypontja  a felső száltól,   
cst  = 12,6 cm, betonfedés. 
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3 .2 .1 .3 .  Fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jellemzői  
(t = ∞)     

Az nL tényező meghatározása

Az nL rugalmassági modulus hányad kiszámításához a 
kúszási tényező φ (t, t0 ) végértékét meg kell határozni.
 
A szükséges adatok:      
–  u száradásnak kitett keresztmetszetrész kerülete (3.7. 

ábra)

–  h0 elméleti vastagság:

–  t0  = 10 nap;
–  kültéri környezeti feltételek, átlagos relatív pártartalom  

RH = 80%;
–  cement osztálya: S  (32,5N).

A fenti adatokból a kúszási tényező végértéke 12: 

Keresztmetszeti jellemzők

12  A kúszási tényező végértékének meghatározására itt az MSZ EN 199211 3.1. ábra szerinti nomogramot alkalmazzuk. Lásd 
még az MSZ EN 1992-1-1 B1. mellékletét.     

3 .2 .2 .  Keresztmetszeti jellemzők számítása 
berepedt keresztmetszet esetén 

3 .2 .2 .1 .  Fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jellemzői  
(t = 0)   

A zi,0 semleges tengely (lásd a 3.8. ábrát) helyzete (az is-
meretlen x távolság mindkét oldalon van): 

Átalakítás után;

A zi,0,I magasságú betonblokk nettó keresztmetszeti terü le te 
részletezés nélkül:

A betonkeresztmetszet súlypontja a felső száltól részletezés 
nélkül (lásd a 3.8. ábrát):  37,99

A betonblokk inercianyomatéka részletezés nélkül:

3 .7: ábra: u száradásnak kitett keresztmetszetrész kerülete

Megnevezések:
Lp és eslab a vasbeton lemez méretei (4,62 m – 0,90 m)  
a gyalogjáró konzol figyelmen kívül hagyásával.

3.8. ábra: Berepedt keresztmetszet (második feszültségi állapot)
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A 3.8. ábrán látható fiktív öszvérgerenda ideális kereszt-
metszeti területe, súlyponti távolsága a felső szélső száltól 
és inercianyomatéka; 

3 .2 .2 .2 .  Fiktív öszvérgerenda keresztmetszeti jellemzői  
(t = ∞)

A semleges tengely helyzete (lásd a 3.8. ábrát zi,L,I he-
lyettesítéssel): 

A nettó betonkeresztmetszet területe részletezés nélkül:

A betonkeresztmetszet súlypontja a felső száltól részletezés 
nélkül: 

A betonblokk inercianyomatéka részletezés nélkül:

A fiktív öszvérgerenda ideális keresztmetszeti területe, súly-
ponti távolsága a felső szélső száltól és inercianyomatéka; 

 

3.2.3.  Keresztmetszeti jellemzők számítása 
képlékeny (harmadik feszültségi) 
állapotban 

Az xpl képlékeny semleges tengely magasságot a 3.17. ábra 
feszültségblokkjai alapján lehet meghatározni. Teherbírási 
határállapotban xpl = 0,289 m = 28,9 cm. 

3 .2 .4 . Keresztmetszetek osztályba sorolása    

A számításhoz szükséges segédmennyiség: 

13 A konzol súlyát azért kell külön kiszámolni, mert a külpontossága csavarónyomatékot okoz.

Övlemez osztályba sorolása  
(biztonság javára tett közelítéssel)

a 2.1. táblázat szerint az alsó öv 1. kereszt-metszeti osz-
tályú.

Gerinclemez osztályba sorolása
Az acéltartó gerinc d egyenes szakasza 674 mm.

a gerinc 1. keresztmetszeti osztályú az MSZ EN 1993-1-1 
5.5.2. szakasza szerint. Rendkívüli tehercsoportban is osz-
tályoztuk a gerincet. Eszerint is 1. keresztmetszeti osztályú 
a gerinc.

3 .3 . Terhek és hatások tartós tervezési állapotban     

3 .3 .1 . Állandó terhek      

A számításhoz szükséges jelölések a 3.9. ábrán láthatóak. 
Egy fiktív öszvérgerendát külön kiemeltünk. 

   A vasbeton lemez és a szerkezeti acél gk,1 önsúlya 

A vasbeton lemez nettó keresztmetszeti területe 

A konzol keresztmetszeti területe:

A konzol súlya:13

A magbeton súlya:

Összesen:

3 .9 . ábra:  A számításhoz szükséges jelölések, egy fiktív öszvér-
gerenda (7. jelű) ki van emelve
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A gk,1 erő ek,1 külpontosságának meghatározása   

A 3.5. ábra szerinti keresztmetszet (vasbeton lemez és 
gyalogjáró konzol) területei: 

A 3.7. ábra szerinti Lp szélesség 4,62 m.    

A konzol keresztmetszeti területe: 

A konzoltartó alkotóinak súlypontjainak távolsága Lp szé-
lesség jobb szélétől:

A konzollemez súlypontja a kétvágányúnak tekinthető híd 
szimmetriatengelyétől:

A konzoltartó Lp szélességű magbeton középpontjától mért 
külpontossága:

A konzol külpontossága miatti fajlagos nyomaték:

A gk,1 erő külpontossága:

A vasúti pálya gk,2 önsúlya  
(beleértve a szigetelést és a védőbetont)

A zúzottkő ágyazat térfogatsúlya:

A zúzottkő ágyazat átlagos vastagsága:

A zúzottkő ágyazat szélessége: 

14  Az önsúlyterhek külpontosak. Közelítésként az n0 önrezgésszám meghatározásához az összes önsúlyterhet összegezzük.

Zúzottkő ágyazat:

1 cm szigetelés + 5 cm védőbeton: 

Sín (UIC 60:

Keresztalj:

Összesen:

A vasúti felépítmény szélessége és a gk,2  erő külpontossága:

(lásd a 3.2 . ábrát),   

A vasúti felépítmény külpontossága miatti fajlagos nyo-
maték:

    
A vasúti pálya gk,3 önsúlya

Betonszegély:

Kábelcsatorna:    

Korlát:  

Összesen:

Megjegyzés: Aszegély=  0,550 m2, a referenciaszámítás 18. ol-
dala szerint.
A szegélyszerkezetek súlypontja a kétvágányúnak tekint-
hető híd szimmetriatengelyétől:  

(lásd a 3.2 . ábrát).

A gk,3 erő külpontossága:

A gk,3 erő külpontossága miatti fajlagos nyomaték:

Az összes önsúly14:

3 .3 .2 . Esetleges terhek
3 .3 .2 .1 . Függőleges vasúti terhek
3.3.2.1.1. 71. tehermodell

A 71. tehermodellt a 3.10. ábrán láthatjuk. A koncent-
rált terheket ágyazatátvezetéses hidaknál célszerű a b) 
áb rán bemutatott megoszló teherrel helyettesíteni. Szá-
mítástechnikai szempontból a c) ábra szerinti teherfelosz-
tás jelen hídnál előnyös. Az MSZ EN 19912 6.3.2. szakasz 
3. bekezdése szerinti α tényező értéke 1,0.

Az MSZ EN 19912 6.4.5.2. szakasza szerint a 71., az SW/0 
és az SW/2 jelű statikus terheket, vagy az azokból származó 
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igénybevételeket/feszültségeket egy Φ dinamikus tényezővel 
meg kell szorozni. Gondosan karbantartott vágány esetén:   

Az                                  feltétel teljesül (15).

Az alábbiakban meghatározzuk a 71. tehermodell kül-
pontosságait, melyek a referenciaszámításban a tartóten-
gely irányú nyomatékok számítására szolgálnak.

A 71. tehermodell külpontosságai

a) Terv szerinti külpontosság:

(lásd a 3.2 és a 3.11. ábrát).

b)  Az MSZ EN 19912  6.3.5. szakasza szerinti eq,2 függőle
ges teher külpontosság (r / 18):

                                                (16)  

c)  A függőleges terhek keresztdőlés okozta külpontossága 
(lásd a 3.3.2.2.1. szakaszt):   

A 71. tehermodell maximális külpontossága (lásd a 3.11. 
ábrát):

A 71. tehermodell minimális külpontossága (lásd a 
3.11. ábrát):

15  Az MSZ EN 19912 6.4.5.3. szakasza szerinti LΦ jellemző hossz kéttámaszú tartó esetén a fesztávolság (lásd még az MSZ EN 
19912 6.2. táblázatát).

16 r a sínek tengelytávolsága (1,50 m).
17 bsleeper  , hsleeper értékét a referenciaszámítás 48. oldala tartalmazza.
 

3.3.2.1.2. SW/2. tehermodell      

Az SW/2. tehermodellt a 3.12. ábra és a 3.2. táblázat mu-
tatja be. 

Az SW/2 teher külpontossága:  

A 3.13. ábra a 71. és az SW/2 terhek szétterjedését mutat - 
ja be.  A bm szélesség: 

                                                                    (17)  

A referencia- és a MathCad számítás a bm méretet használja.

3 .10 . ábra:  
71. tehermodell [az (1) méret hossza  
nincs korlátozva]

3 .11 . ábra: A 71 . tehermodell külpontosságai

6,4 m(1) (1)

q  = 80 kN/mvk q  = 80 kN/mvk

 Δq  = 76,25 kN/mvk
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3.3.2.2. Vízszintes vasúti terhek   

3.3.2.2.1. Centrifugális erők    

A centrifugális erő a 3.14. ábrán látható (MSZ EN 1991-2 
6.5.1. szakasz).

Az f csökkentő tényező számítása a 71. tehermodellhez 
120  km/h és 200  km/h esetén (MSZ EN 19912  6.5.1. sza
kasz 8. bekezdés): 

 f 120 = 1,00;

itt  Lf = 18,00 m.      

Figyelembe veendő esetek  
az MSZ EN 19912 6.5.1. szakasz 7. bekezdése szerint:18

a) 71. tehermodell,  

V120  = 120 km/h, f120 = 1,00

Centrifugális erők meghatározása

                           
(19),

 

18 A 3.10 c). ábra szerinti terhekre, az MSZ EN 19912 6.5.1. szakasz 4. bekezdése szerint.
19 R görbületi sugár m-ben (lásd a 3.1. táblázatot).

b) Redukált 71. tehermodell,  
V200  = 200 km/h, f200 = 0,72

Centrifugális erők meghatározása   

3 .12 . ábra: Az SW tehermodellek

Teher-
modell

qvk 
[kN/m]

a  
[m]

c  
[m]

SW/0 133 15,0 5,3

SW/2 150 25,0 7,0

3 .2 . táblázat:  
A függőleges terhek karakterisztikus 
értéke az SW tehermodellek esetén

3 .13 . ábra: A 71 . és az SW/2 terhek szétterjedése 

3.14. ábra: Centrifugális erő  

Magyarázat  
r sínek tengelytávolsága (1500 mm),
s nyomtáv (1435 mm),
hs  a sínkorona és a teher támadáspontja közötti távolság (1800 mm)
u sínkorona magasság különbség,
α  keresztdőlés  α = arctan (u / r) = arctan (0,081/1,50) = 3,9°,   
h1 = cos α · hs = cos 3,9° · 1,80 = 1,80 m
h2 =  0,81 + 0,81/2 = 0,85 m   a vasbeton lemez felső szála és az átlagos 

sínkoronamagasság közötti függőleges távolság
zs = zi,0 = 0,482 m,
zt,tot = h1 + h2 + zs = 1,80 + 0,85 + 0,482 = 3,13 m,
M  a szétterjedési hossz felezőpontja.
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SW/2. tehermodell, 

VSW/2  = 80 km/h,  fSW/2 = 1,0 (20)

(centrifugális erő). 

3.3.2.2.2. Oldallökő erő    

Az oldallökő erő karakterisztikus értéke: 
Qsk = 100 kN (MSZ EN 19912 6.5.2. szakasz).

3.3.2.2.3. Vontatási és fékezőerő    

Az MSZ EN 19912 6.5.3. szakasza szerinti vontatási erő;

a 71., az SW/0, az SW/2 és a HSLM – tehermodell esetén,

fékezőerők;

a 71., az SW/0 és a HSLM – tehermodell esetén,

az SW/2 tehermodell esetén.

20 MSZ EN 19912 6.5.1. szakaszának 5. és 8. bekezdése.
21  A hőmérsékleti hatásból származó igénybevételek a 3.1. szakasz szerint elhanyagolhatóak, mértékük csekély, nem vesszük 

számításba. 

A vontatási és fékezőerők karakterisztikus értékeit nem sza
bad sem a Φ (lásd a 3.3.2.1.1. szakaszt) sem a 3.3.2.2.1. 
szakasz szerinti f tényezővel megszorozni.

A 3.3. ábrán hosszirányban rugalmas megtámasztású sa-
rukat láthatunk. A vontatási és fékezőerőt ezek veszik fel, a 
felszerkezetben nem keletkezik igénybevétel.

3.3.2.2.4. Hőmérsékleti hatás és szélteher   

A referencia- és MathCad programmal készített számítás 
tartalmazza a hőmérsékleti hatás 21 és szélteher számítását, 
azonban ezeket terjedelmi korlátok miatt nem közöljük.    

3.3.2.2.5. Vasúti terhek csoportosítása   

A referenciaszámítás és MathCad programmal végzett 
számítás a vasúti terheket a 3.3. táblázat alapján csopor-
tosította.

3 .4 .  Terhek és hatások rendkívüli tervezési  
állapotban    

A 3.15. ábra a vasúti járművek kisiklásából származó 
hatásokat mutatja be I. és II. tervezési állapotban (MSZ 
EN 19912 6.7.1. szakasz 3. és 4. bekezdés). A II. tervezési 
állapotot a helyzeti állékonyság igazolására lehet használni, 
de ezt a  vizsgálatot nem végezzük el.    

Teher-
csoportok 

(8)
Függőleges erők Vízszintes erők

Megjegyzésaz  
EN 1991-2  

szerinti 
hivatkozás

6.3.2. / 6.3.3. 6.3.3. 6.3.4. 6.5.3. 6.5.1. 6.5.2.

LM71(1)

SW/0(1)(2)

HSLM(6)(7)
SW/2(1)(3) üres  

szerelvény

vontatási 
és fékező

erő (1)

centrifugális  
erő (1)

oldallökő 
erő (1)

gr11 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5) 1. sz. legnagyobb függőleges és 
legnagyobb egyidejű hosszirányú

gr12 1 0,5(5) 1 (5) 1 (5) 2. sz. legnagyobb függőleges és 
legnagyobb egyidejű keresztirányú

gr13 1 (4) 1 0,5 (5) 0,5 (5) legnagyobb hosszirányú

gr14 1 (4) 0,5 (5) 1 1 legnagyobb keresztirányú

gr15 1 1 (5) 1 (5) oldalirányú stabilitás az „üres 
szerelvény” esetén

gr16 1 1 (5) 0,5 (5) 0,5 (5) SW/2 és legnagyobb egyidejű 
hosszirányú

gr17 1 0,5 (5) 1 (5) 1 (5) SW/2 és legnagyobb egyidejű 
keresztirányú

(1) Minden vonatkozó tényezőt (a, F, f, …) figyelembe kell venni.
(2) Az SW/0 tehermodellt csak folytatólagos többtámaszú hidak esetén kell figyelembe venni.
(3) Az SW/2 tehermodellt csak akkor kell figyelembe venni, ha az adott pályára ezt előírták.
(4) Ha kedvező hatást eredményez, akkor az érték 0,5re csökkenthető, de zérus értékű nem lehet.
(5) Ha kedvező hatást eredményeznek, akkor ezeket a nemdomináns értékeket zérusra kell felvenni.
(6) Ha a szükséges, akkor a HSLM tehermodellt és a tényleges vonatokat kell figyelembe venni a 6.4.4. és a 6.4.6.1.1. szakaszok szerint.
(7) Ha a 6.4.4. szakasz szerint dinamikai vizsgálatra van szükség, akkor lásd még a 6.4.5.6. szakasz (3) bekezdését és a 6.4.6.1.2. szakaszt.
 A tehercsoport domináns összetevője.

3.3. táblázat: A vasúti járműforgalom tehercsoportjainak összeállítása (Forrás: MSZ EN 1991-2  6.11. táblázat)
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Az I.a tervezési állapothoz szükséges adatok számítása  
(3.15 a. ábra) 

Kerékterhek (folytonos vonallal ábrázolva):

A bal szélső teher vágánytengelytől mért maximális külpon-
tossága 22:

feltétel teljesül.
  
A C súlyponthoz közel eső teher vágánytengelytől mért kül-
pontossága:

A teljes teher súlypontra vonatkoztatott excentricitása 23:

Az I.b tervezési állapothoz szükséges adatok számítása 
[3.15 a. ábra]

Kerékterhek (szaggatott vonallal jelölve):

A jobb szélső teher vágánytengelytől mért maximális kül-
pontossága 24:

feltétel teljesül.  

22  A szimmetriatengelytől a vágánytengelyig mért távolság 2,00 m.
23  Az öszvérlemez teljes szélessége: 4,62 m.
24  A vágánytengelytől az ágyazat széléig mért távolság: 2,10 m.

A C súlyponthoz közel eső teher vágánytengelytől mért kül-
pontossága:

A teljes teher súlypontra vonatkoztatott excentricitása:

A II. tervezési állapothoz szükséges adatok számítása 
[3.15 b. ábra]

A kerékteher (az MSZ EN 19912 6.7.1. szakasz 4. bekezdése 
szerint legfeljebb 20 m hosszon működtethető) és a kül-
pontosság:

3 .5 .  Igénybevételek és alakváltozások 
meghatározása  

3 .5 .1  Igénybevételek és alakváltozások  
tervezési állapotban

3 .5 .1 .1 Az AxisVM modell ismertetése     

A tartóbetétes öszvérhíd függőleges irányú igénybevételeit 
és alakváltozásait a második számú szerző az AxisVM prog
ram X4. verziójával határozta meg. A kapott eredmények 
ér telmezése a szerzők közös munkája. A végeselemes ana
lízisben a 90 cm vastag vasbeton lemezt és a gyalogjáró 
konzolt héjelemekkel, a tartóbetéteket pedig külpontos 
bordaelemekkel modelleztük, figyelembe véve a 3.3. ábrán 
látható támaszokon túlnyúló 1,0 m-es konzolokat is. A vég- 
kereszttartóban lévő szerkezeti acélokat az alattuk lévő 
támaszokkal, merev test elemekkel kötöttük össze.

Az MSZ EN 1994-2 5.4.2.9. 3. bekezdése szerint a be ton 
Poissontényezőjének névleges értékét teherbírási határ
állapot esetén zérusra, használhatósági határállapotok ese tén 
pedig 0,2-re, valamint a beton keresztirányú rugalmasságú 
modulusát a hosszirányú érték 50%-ára vettük fel.

Az MSZ EN 19942 5.4.2.9. 6. bekezdése szerint tartó
betétes öszvérhidak esetében a beton zsugorodása elhanya-
golható. A kúszás hatását a Fritz-féle módszerrel [Fritz 
(1961)] vettük figyelembe.

3 .15 . ábra: 
Járművek kisiklásából származó 
hatások . I . és II . tervezési állapot
*  az I .a tervezési állapotnál  

az erők jelölése folytonos,  
az 1 .b állapotnál pedig szaggatott 
vonalakkal vannak ábrázolva
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A számítás során, reprezentatív módon a függőleges irá
nyú hatásokat, vagyis az önsúly és állandó terheket; a vas-
úti forgalomból származó (71. és SW/2 tehermodell) ter-
heket; a vasúti járművek kisiklásából származó hatásokat; 
valamint a közforgalom elől elzárt szolgálati gyalogjárók 
terhét vettük figyelembe. A hőmérsékleti és szélhatástól a 
terjedelmi kötöttségek miatt eltekintettünk.

A vasúti járműteher kedvezőtlen oldalirányú eltoló dásá
nak hatását, továbbá a – vasúti vágány túlemelését is fi-
gye lembe véve – az ívben fekvő vasúti pálya okán kelet-
kező centrifugális erőből származó külpontosságot az MSZ 
EN 19912 6.3. szakaszában ismertetett lineárisan változó 
keresztirányú szétterjedésű felületi terhelés helyett, a 
kül pontosság kétszeres értékével csökkentett szélességű 
egyen letes keresztirányú szétterüléssel vettük figyelembe 
(lásd a 3.16. ábrát és a 3.4. táblázatot). Ezt azért tettük, 
mert az AxisVM program ez idáig minden verziójában, a 
mozgó terhelés modellezésénél csupán egyenletes szétter-
jedés alkalmazására van lehetőség.

A fiktív öszvértartók igénybevételeinek meghatározására 
a virtuális rúd funkciójának használatával nyílik lehető
ség. Fontos megjegyezni, hogy az AxisVM program min den 
verziójában lekérdezhető a borda MyV igénybevételének 
értéke. A fiktív öszvérgerenda nyomatékát azonban a követ-
kező összefüggéssel lehet meghatározni:

ahol Ma, Mc, Na, Nc az acéltartóra és külön a vasbeton le-
mezre ható dinámok 25.

                 (26) 

(lásd még Szabó (2017) 132. oldal 4.4.5.1. szakasz).

25 Az acéltartóra és a vasbeton lemezre ható normálerők egyenlők, ezért az N jelölést alkalmazzuk.
26  ez az acéltartó és a vasbeton lemez súlypontjai közötti távolság, aa és ac a szerkezeti acél, valamint a betonlemez ideális 

súlyponttól mért távolsága.

Tehát MyV közvetlenül nem alkalmas a fiktív öszvérgerenda 
keresztmetszet nyomatékainak meghatározására.

A tartóbetétes öszvérhidak építéstechnológiai sajá-
tosságának megfelelően az acélgerendák önállóan viselik 
a saját és a vasbeton pályalemez súlyát. Ebből adódóan 
a vasbeton konzol elkészítésének időpontjától függően a 
lemezkonzol önsúlyából, az acélgerenda és a pályalemez 
önsúlyából származó igénybevételek és alakváltozások meg-
határozására külön (pl. kézi) számítást célszerű készíteni. 
Az AxisVM modellből közvetlenül csak a repedésmentes 
 alakváltozásokat kapjuk. Az alakváltozásokat közelítő mó
don a repedésmentes modellből számított lehajlási értékek 
Ea · I1/Ea · I2 merevségi hányadosokkal (tartós és rövid ide-
jű terhelések esetében) történő szorzásával számíthatjuk. 
Ahol I1, I2 és Ea értelmezése a 2.3. szakaszban található.

3 .5 .1 .2 Igénybevételek állandó teherből   

Igénybevételek gk,1 önsúlyból

A vasbeton lemez és a szerkezeti acél gk,1 önsúlya:

A konzol külpontossága miatti fajlagos nyomaték:

A gk,1 erő külpontossága: 

A fiktív öszvérgerendák távolsága a magbeton kereszt-
metszet súlypontjától (lásd a 3.9. ábrát, ahol az elfordulás 
középpont a C pont): 

   

3 .16 . ábra:  Terhek szétterjedése  
(egyenletes eloszlás AxisVM 
modellhez)

Forgalmi terhek külpontosságainak meghatározása vágánytengelyre

MSZ EN 19912 6.3.5. szakasza szerint eq2  = ±83 mm

Keresztdőlés okozta külpontosság eq3  = –97 mm

MSZ EN 19912 6.5.1. szakasz 7. bekezdése szerint
zt.tot = 3,13 m Ф = 1,20 R = 3500 m

V120 = 120 km/h f120 = 1,00 e120 = +84 mm

V200 = 200 km/h f200 = 0,72 e200 = +169 mm

VSW2 = 80 km/h fSW2 = 1,00 eSW2 = +38 mm

Vágánytengelyre számított külpontosságok átszámítása hatásfelületre

Vasúti járműteher szétterjedési szélessége felezőjének távolsá-
ga a terv szerinti vasúti vágánytengelytől: eb1 = –40 mm

Ívben fekvő vasúti vágány húrmagasságának fél értéke  
a felszerkezet hossza mentén mérve: eb2 = ±6 mm

Mértékadó külpontosságok számítása

LM71
emin = –83 – 97 – 40 – 6 = –226 mm

emax = +83 – 97 + 169 – 40 + 6 = +121 mm

SW2
emin = –83 – 97 – 40 – 6 = –226 mm

emax = +83 – 97 + 38 – 40 + 6 = –10 mm
A külpontosságok előjelét a 3.9. ábra szerint kell értelmezni.

3.4. táblázat:  Az AxisVM modellben használt külpontosságok  
magyarázata
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(lásd a 3.2. ábrát) 

Hajlítónyomatékok (3.3. ábra. 1–1 keresztmetszet), 1. jelű 
öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát): 

Nyíróerők (3.3. ábra. 2–2 keresztmetszet, bv  = 1,00 m),  
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát):

A 2–8. öszvértartóra az igénybevételeket a fentiek szerint 
kapjuk. A további eredményeket részletezés nélkül közöl-
jük.

Igénybevételek gk,2 önsúlyból

Hajlítónyomatékok (3.3. ábra. 1–1 keresztmetszet), 1. jelű 
öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát):

Nyíróerők (3.3. ábra. 2–2 keresztmetszet, bv = 1,00 m),  
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát): 

Igénybevételek gk,3 önsúlyból

Hajlítónyomatékok (3.3. ábra. 1–1 keresztmetszet), 1. jelű 
öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát):

Nyíróerők (3.3. ábra. 2–2 keresztmetszet, bv = 1,00 m),  
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát):  

3 .5 .1 .3 Igénybevételek vasúti teherből     

Igénybevételek a 71. tehermodellből

a) 71. tehermodell (V = 120 km/h)

(teherhossz fele: 

                                     (lásd a 3.3.2.1.1 .  szakaszt),

Hajlítónyomatékok (3.3. ábra. 1–1 keresztmetszet), 1. jelű 
öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát), a dolgozó fiktív ösz-
vérgerendák száma: nw = 7 db. (lásd a 3.13. ábrát): 
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Nyíróerők (3.3. ábra. 2–2 keresztmetszet, bv = 1,00 m),  
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát), a dolgozó fiktív 
öszvérgerendák száma: nw = 7 db. (lásd a 3.13. ábrát): 

b) Redukált 71. tehermodell (V = 200 km/h)

(teherhossz fele: 

(lásd a 3.3.2.1.1. szakaszt). Az f tényező kisebb, mint az 
a) esetben, ezért ez a tehereset nem mértékadó.

Igénybevételek az SW/2 tehermodellből

a) SW/2 tehermodell, mozgó

Hajlítónyomatékok (3.3. ábra. 1–1 keresztmetszet),  
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát), a dolgozó fiktív 
öszvérgerendák száma: nw = 7 db (lásd a 3.13. ábrát):

Nyíróerők (3.3. ábra. 2–2 keresztmetszet, bv = 1,00 m), 
1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát), a dolgozó 
fiktív öszvérgerendák száma: nw = 7 db. (lásd a 3.13. 
ábrát): 

b) SW/2 tehermodell, álló

A Φ tényező kisebb, mint az a) esetben, ezért ez a teher
eset nem mértékadó.

Igénybevételek centrifugális erőből

1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát).

(teherhossz fele:
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Igénybevételek oldalerőből

1. jelű öszvérgerenda (lásd a 3.9. ábrát).

Az MSZ EN 19912 6.3.7. szakasza szerinti szolgálati 
gyalogjárók (5 kN/m2) terhéből, valamint a szélteherből 
származó igénybevételek számítását terjedelmi okokból 
nem mutatjuk be, de a tehercsoportosításokban figyelembe 
vesszük e hatásokat. 

Igénybevételek rendkívüli terhekből 

A Ril 804 (2013) 4302-es modulja 2. szakaszának 4. be-
kez dése szerint, tartóbetétes felépítmények esetében az  
I. rendkívüli tervezési állapotban további igazolás nélkül 
elegendő teherbírás feltételezhető; ennek ellenére közöl-
jük a vizsgálatot itt.

a) Kisiklás I.a eset

(teherhossz fele:

Az 1. jelű tartó mértékadó igénybevételei a 3.3. ábra sze-
rinti keresztmetszetekben [lásd még a 3.9. és a 3.15 a)  
ábrát]:

27  A referenciaszámításban a kisiklásból számolt igénybevételek azért ilyen nagyok, mert e számítások a híd keresztelosztó 
hatását nem veszik figyelembe. A későbbiek során e tekintetben a vonatkozó AxisVM eredményekkel számolunk.

                        (
27) (838,78 kNm Axis VM). 

b) Kisiklás I.b eset

(teherhossz fele:

 

A 8. jelű tartó mértékadó igénybevételei a 3.3. ábra sze-
rinti keresztmetszetekben [lásd még a 3.9. és a 3.15 a) 
ábrát] részletezés nélkül:

Lásd az I.a esetnél tett megjegyzést. 

3 .6 . Ellenállások számítása   

3 .6 .1 .  Ellenállások számítása  
tartós tervezési állapotban   

Tartós tervezési állapotban az MSZ EN 19942 6.2.1. és 
6.3.3. szakaszai a fiktív öszvérgerenda keresztmetszet 2.2. 
ábra szerinti képlékeny ellenállásának számítását (III. 
feszültségi állapot) írja elő (lásd a 3.17. ábrát is).

Szükséges mennyiségek:
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A képlékeny semleges tengely helye:

Nyomatéki egyenlet a null vonalra

28  Ez az érték a referenciaszámításban – a kiadvány írásának idejében érvényes EN 1992-1-1 2.4 szakaszának 2.1.N. táblázata 
szerint – 1,30 volt. 

3 .6 .2 .  Ellenállások számítása rendkívüli  
tervezési állapotban   

Szükséges mennyiségek:

(28),

A képlékeny semleges tengely helye:

3 .17 . ábra: 
Egyszerűsített feszültségábrák  
az Mpl,Rd nyomaték 
meghatározására
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Nyomatéki egyenlet a null vonalra:

3 .7 . A teherbírás igazolása  

3 .7 .1 .  A teherbírás igazolása  
tartós tervezési állapotban   

Hajlítás

71. tehermodell, 3.3. táblázat szerinti 12. tehercsoport  
(1. jelű öszvérgerenda): 

                                 (
29)

                                                           megfelel!

SW/2. tehermodell, 3.3. táblázat szerinti 17. tehercsoport 
(1. jelű öszvérgerenda):

                                                           megfelel!

A fiktív öszvértartó nyírásvizsgálata nem mértékadó, ter-
jedelmi okok miatt nem közöljük.

29 Az 5,0 kN/m2 üzemi gyalogjárda teherből származó Mqfk nyomaték –48,00 kNm értékű. 

3 .7 .2 .  A teherbírás igazolása  
rendkívüli tervezési állapotban   

A vizsgálatokat az AxisVM programból kapott igénybe-
vételekkel hajtjuk végre, mert a referenciaszámítás nagyon 
konzervatív módon számítja a kisiklásból származó hatást, 
bár a vonatkozó értékekkel is teljesíteni lehetne a fenti ál-
lapot követelményeit.

Hajlítás    

8. jelű fiktív öszvérgerenda:

                                                            
megfelel!

1. jelű fiktív öszvérgerenda: 

                                                          
megfelel!

A fiktív öszvérgerenda nyírásvizsgálata nem mértékadó, ter-
jedelmi okok miatt nem közöljük. 

3 .8 . Használhatósági határállapot 

Használhatósági határállapotban számos vizsgálatot kellene 
elvégezni, de terjedelmi okok miatt csak a lehajlás vizsgála-
tot közöljük.

3 .8 .1 . Lehajlás    
Szükséges mennyiségek: 

160 km/hnál nagyobb sebesség esetén az MSZ EN 1993
2 NA6.1. szakasza szerint a méretezési teherből (71. te-
hermodell) számított lehajlás a fesztáv/1000 értéket ne 
haladja meg.

                                      
, megfelel!

3 .9 . Szerkezeti részletek 

A 3.1.–3.8. bekezdésekben méretezett tartóbetétes híd 
számos részlete igényelne bővebb magyarázatot, de itt 
csak a hossz- és keresztirányú vasalás mennyiségét adjuk 
meg (lásd a 2.1. elvi ábrát), valamint a tervezett híd és a 
tükörképe közötti hézag kialakítását mutatjuk be. Utóbbi a 
3.18. ábrán látható.

Az acélbetétek mennyisége részletezés nélkül: alsó és fel-
ső keresztirányú betonacélok; φ 25/250 mm és φ 12/125 mm,  
alsó és felső hosszirányú vasalás; φ 6/120 mm/kengyel és 
φ 16/100 mm.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen munkában a szerzők először bemutatták a tartó
betétes (acélgerenda-betétes) öszvérhidak alkalmazási te-
rü le teit, előnyeit, hátrányait, majd részletesen ismertet
ték a vonatkozó tervezési ismereteket. A tanulmány fő 
része egy egyvágányú, vasúti, tartóbetétes öszvérhíd rész-
letes – azonban a terjedelmi korlátokat figyelembe vevő 
– analízise. A méretezés alapját egy meglévő, úgynevezett 
referencia-, valamint MathCad programmal készített számí-
tás képezi. Az igénybevételeket és deformációkat AxisVM 
szoftverrel is kiszámítottuk a virtuális rúd funkció alkal-
mazásával. Az előbbiekből kapott igénybevételek maxi mum 
10–15%-kal nagyobbak a végeselemes analízis releváns ér-
tékeitől. E tényt azzal a megjegyzéssel fogadjuk el, hogy 
a „kézi számításnak” tekinthető referencia, és MathCad
es kalkuláció előméretezéshez feltétlenül alkalmazható.  
Az AxisVM programmal végzett analízis során a beton 
Poissontényezőjének névleges értékét teherbírási határ
állapot  esetén zérusra, használhatósági határállapotok ese-
tén pedig 0,2-re, valamint a beton keresztirányú rugalmas-
ságú modulusát a hosszirányú érték 50%-ára javasoljuk 
felvenni. Jelen munkát a szerzők építőmérnök hallgatók és 
tervezőmérnökök figyelmébe ajánlják.   
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3 .18 . ábra: Tartóbetétes hidak közötti hézag szigetelése
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