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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.
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A MAGÉSZ elnöksége 2021. szeptember 28-án kihelyezett elnökségi ülést 
tartott a Magnus Airkraft Zrt. pogányi telephelyén. A Covid-19 pandémia 
miatt ez volt – közel kétéves szünet után – az első elnökségi ülés, melyen 
az elnökségi tagok hiánytalanul és személyesen részt vettek.
Az elnökségi ülést Aszman Ferenc elnök vezette. 

Æ  Az elnök beszámolt a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről. A tagdíjakat 
a szövetség a nyár folyamán a tagok és egyéni tagok részére kiszámlázta. 
A kiszámlázott díjak döntő többsége befolyt, a hiányzó összegek befolyása 
végett felszólításokat küldünk ki.
A szövetség anyagi helyzete stabil.

Æ  Kifizettük a 2021-es ECCS-tagdíjat.

Æ  Az Acélszerkezetek 2021. évi első és második száma rendben megjelent.  
A harmadik szám megjelenésére október elején kerül sor.

Æ  Az elnökség döntött arról, hogy a 2021. évi negyedik szám megjelenését 
az évvégi rendezvény időpontjára ütemezzük. Ez azt jelenti, hogy novem
ber 2-ára a tartalmat össze kell állítani. E cél elérését az elnökség tagjai 
egyhangúlag támogatták.

Æ  Az elnökség 2021. december 8-án 10 órakor tervezi a szövetség évvé
gi záró rendezvényét a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén. Az évvégi 
rendezvényen kívánjuk pótolni a 2020. évi és 2021. évi  Acélszerkezetek 
Nívó díj- és Diplomadíj-pályázatok nyerteseinek elmaradt díjátadását. 

Tervezett programok:
– a szövetség elnökének beszámolója,
– a tervezett 2022. évi munkaprogram ismertetése,
– 2022. májusi konferencia beharangozása,
– a 2022-es év és a követő évek várható fejlesztései (előadó felkérés alatt),
–  a 2020-as év Acélszerkezeti Nívódíj nyerteseinek ismertetője a pro-

jektről,
–  a 2021-es év Acélszerkezeti Nívódíj nyerteseinek ismertetője a pro-

jektről,
– a 2020-as év diplomadíjasainak rövid bemutatása,
– a 2021-es év diplomadíjasainak rövid bemutatása,
– az Acélszerkezeti Nívódíjak átadása és a diplomadíjasok köszöntése.

A hivatalos programok után a résztvevőknek lehetőséget biztosítunk egy 
állófogadás keretében kötetlen beszélgetésre.
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HOZZÁSZÓLÁS A GYŐR ÚJ HÍDJA  
A MOSONI-DUNÁN C. CIKKHEZ

Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

Az Acélszerkezetek előző számában Kővári Ákos, Németh 
Gábor, Taierling János és Bartus Róbert részletes tanul
mányban ismertette a Győrben, a Mosoni-Dunára tervezett 
új keleti tehermentesítő útra tervezett hídszerkezetet.

Győr városvezetése és a beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. szándéka szerint kiválasztott különleges fel-
szerkezet, a meder felé megdöntött egyoldali pilonnal, ko
moly kihívások elé állította a tervezőket. Az írás részletesen 
bemutatja a szerkezetválasztás lépéseit, majd a kiválasztott 
megoldás egyes részleteit is. Jelen hozzászólás megfogal
mazásának oka az a hiányosság, hogy a szerzők a tervezett 
új Mosoni-Duna-híd alapanyagának minőségéről egyetlen 
szót sem írnak.

A bemutatott hídszerkezet építésének közbeszerzési ver-
se nyeztetése ezekben a napokban zajlik, a hídszerkezet  
 részletes kiviteli tervei a tenderdokumentációban elér-
he tőek. Ezeket áttekintve meglepetéssel és örömmel lát
tam, hogy a híd felszerkezetének alapanyaga S355ML és  
S460 ML.

ML – azaz termomechanikusan hengerelt, finomszem-
csés acél, kiváló szívóssági, hegeszthetőségi és egyéb tu
lajdonságokkal. Ismereteim szerint ezzel kis hazánkban e 
híd lehet az anyagkiválasztás tekintetében időrendben a 
büszke negyedik a dunaújvárosi Pentele Duna-híd, a vá-
sárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd és a komáromi 
Monostori Duna-híd után, ahol termomechanikusan hen
gerelt acéllemezt építenek be, de a legelső, ahol az egész 
híd szerkezet (3906 tonna) ebből a kiváló alapanyagból 
épül!

Az acélhídépítés alapanyagairól, így a termomechaniku -
san hengerelt acélokról számtalan szakcikket, előadást tar  - 
tott dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas mérnök. 
Itt elegendő ezek közül csak egyet hivatkozni, amely az 
Acél szer kezetek 2017/4. számában jelent meg A hegesz
téstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése a ha-
zai Acélszerkezet-építésben – VII. rész: Az alapanyag tulaj-
donságai és szerepe a hegesztéstechnológiában címmel.

Írásában részletesen ismerteti a normalizált és termo
mechanikusan hengerelt acélanyagok közötti óriási kü-

lönbséget, egyúttal buzdítva mindenkit ennek megisme ré-
sére és alkalmazására. 

A 2007ben elkészült dunaújvárosi Pentele Duna-híd 
volt az első hídszerkezet, ahol részben (3400 tonna) S460M/
ML minőségű acélt terveztek – a ke let-európai országok 
közül elsőként (nem kis szakmai ellenállást leküzdve).

Második alkalommal a vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Tisza-híd átépítésénél használtak Magyarországon 
termomechanikus acél alapanyagot hídépítésben. A Tisza-
híd 2012-ben készült el, s a megrendelő közútkezelő kife
jezett előírása nyomán épült be kis részben (13%, 121 ton
na) S460M/ML minőségű alapanyag ebbe a hídba.

Harmadik hazai alkalmazása az ML minőségű acélle mez-
nek a komáromi Monostori Duna-híd Magyarország és 
Szlo vákia között. A határhíd terveit a Pont-TERV Zrt. és a 
Dopravoprojekt készítette közösen. A közös munkában a 
felszerkezet merevítőtartójának terveit a Pont-TERV Zrt. 
készítette, a hídba összesen 431 tonna termomechanikusan 
hengerelt acélt tervezve. (104 tonna S460ML és 327 tonna 
S355ML – összesen ez a merevítőtartó tömegének 10%-a).

Noha a termomechanikus hengerlésű acélanyag számos 
előnyös tulajdonsága ismert, dr. Domanovszky Sándor írá
saiból és előadásaiból napnál világosabb, mégsem indult 
el hódító útjára ez az alapanyag a magyar hídépítésben. 
Külföldön azonban igen. Néhány kiemelkedő korai  példa: 
rotterdami Erasmus híd 1996, az Öresund híd 2000, a né-
met Ilverich híd 2002, a Rion-Antirion híd 2004, vagy a 
francia Millau-i viadukt 2004. 

Mindezek fényében – mivel az építés előtt álló új Mosoni-
Duna-híd lesz tudomásom szerint a negyedik hazai alkal
mazás és az első teljes egészében ML minőségű alapanyag
ból épülő hídszerkezet – kérem a híd tisztelt tervezőit, 
 hogy a híd alapanyag ki választásának hátterét osszák meg 
az Acélszerkezetek olvasóival, egyúttal remélve azt is, hogy 
anyagválasztásban lesznek követőik!

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon a MAGÉSZ Acélszerkezetek 
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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TERVEZŐ VÁLASZA
Hajós Bence hidászmérnök  

a MAGÉSZ Acélszerkezetek szaklap 2021. XVIII. évf. 2. számában megjelent  
„Győr új hídja a Mosoni-Dunán” című cikkhez írt hozzászólására

Kővári Ákos hídépítési irányító tervező
Németh Gábor statikus tervező 
Unitef’83 Zrt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hajós Bence hidászmérnök (Év Hidásza 2012., Első Lánchíd 
Bt.) által az Acélszerkezetek előző számában megjelent tár
gyi témával kapcsolatban – főképpen az acélanyag válasz
tását érintő – feltett kérdésekre a cikk szerzői válaszolnak.

AZ ML (termomechnikusan hengerelt)  
ÉS AZ NL (normalizált) ACÉLANYAGOK

A szerkezetépítésben alkalmazható termomechanikus hen
gerléssel gyártott acélanyag gyártása az 1990-es évektől 
lehetséges, így a 90-es évektől a hídépítésben külföldön 
egyre széleskörűbb az M/ML anyagok használata [1].  
Az acél anyag duktilis – szemmel látható, képlékeny alak-
változás után bekövetkező – tönkremeneteli módjai a 
meghatározott szilárdság megfelelő megválasztásával zár-
hatók ki (statikai ellenőrzés), míg annak rideg – hirtelen, 
előre nem látható, képlékeny alakváltozás nélkül bekövet-
kező – tönkremenetele a megfelelő szívósságú anyag meg-
választásával kerülhető el.

 A melegen hengerelt, hőkezelés nélküli acélok mikro-
struktúrája a gyártáshoz hozzáadott normalizált hőkezelés
sel (N anyagok) finomítható. A normalizált hengerlés során 
csökkentett szemcseméret a fajlagos felület növekedéséhez 
vezet, ami által a folyáshatár is növekszik. Normalizáló 
hengerléssel a kiinduló szemcseméret csökkenthető, ami 
növeli a folyáshatárt és az alakváltozási képességeket is.  
A szemcseméret termomechanikus hengerlési eljárás (M 
anya  gok) alkalmazásával tovább csökkenthető. Az eljárás
ban a hengerlés több lépésben, alacsonyabb hőmérséklete
ken történik, mint normalizált anyagok esetén [2]. 

A termo mechanikusan alakított acélanyag szilárdsága és 
ke mény  sége nő, emellé a hegeszthetőségi és alakíthatósági 
tulajdonságai is kedvezőbbek. Hegeszthetőség szempont-
já ból kiemelten fontos, hogy az anyag hidegrepedések 
ha tá sára bekövetkezendő töréssel szembeni ellenállása és 
a hőhatásövezet (Az alapanyagnak az a meg nem olvadt 
ré sze, amelyben a hőfolyamat hatására mikroszerkezeti át-
ala kulások játszódnak le.) szívóssága jelentősen nagyobb, 
mivel az azonos folyáshatárú M/ML anyag szénegyenértéke 
kisebb az N/NL anyagéhoz hasonlítva [3]. 

A normálizált acélanyaghoz képest további előny, hogy 
a termomechanikusan alakított acélanyag előmelegítési 
 igénye hídépítésben alkalmazott vastagabb lemezek esetén 
drasztikusan csökken, vagy akár el is hagyható (100 mm 
alatt) [4].

Az Acélszerkezetek 2021/2 számában megjelent, általá-
nos szerkezetismertető és a tervezés eredményeit bemu
tató publikáció [5] után jelen válasz az új Mosoni-Duna-

híd anyagválasztásával kapcsolatban felmerült kérdéseket 
és eredményeket részletezi.

AZ ÚJ MOSONI-DUNA-HÍD SPECIÁLIS 
KÉRDÉSEI ÉS ANYAGVÁLASZTÁSA

A Győrbe tervezett új Mosoni-Duna-híd nagy fesztávja, a 
merevítőtartó alacsony magassága, a pilon ferdesége és az 
egyetlen síkban vezetett kábelek eredményeképpen a ká
bellehorgonyzások, pilon–merevítőtartó kapcsolat és 3. j. 
támasz körüli főtartó elemek vastag lemezekből (80–120 
mm) lesznek kialakítva. A híd S355 és S460 szilárdságú 
gyártási elemekből épül fel (1. ábra) A közúti szállítható-
ság miatt a szerelési egységek méretei korlátozottak, így 
az üzemi hegesztés mellett a helyszínen is szükség lesz 
vas tag lemezek összehegesztésére. A kedvező hegesztési 
tu lajdonságok és a ridegtöréshez vezető, hegesztés során 
ke letkező hidegrepedések elkerülése érdekében minden-
képpen szívós acélanyagot kellett választanunk a híd 
alapanya gaként.

Erre megoldásként a termomechanikusan hengerelt  
(M/ML) acélanyag szolgál, azonban a hazai hídépítési gya
korlatban a számos külföldi példa ellenére még kevés he
lyen alkalmazták. A normalizált (N/NL) eljárással gyártott 
acél már sokkal régebb óta jelen van, így jól ismerik a 
tervezők, kivitelezők, beruházók és rutinosan alkalmazzák. 
A termomechanikusan hengerelt acél szövetszerkezete 
jóval finomabb a normalizált acélénál, és minél finomabb 
a szövetszerkezet, annál szívósabb az anyag, illetve nincs, 
vagy csak kismértékben van szükség a vastag lemezek elő-
melegítésére. Ennek ismeretében a fokozottan igénybe vett 
szakaszokon – S460 anyagból készülő részek – biztosak 
voltunk az M/ML gyártású anyag alkalmazásában.

Nyugat-Európában már több évtizede alkalmazzák a 
termomechanikusan hengerelt acélanyagot (pl. a francia 
Millau viaduktnál a költséges előmelegítés elhagyása és a 
– tárgyi híd építéséhez is alkalmazott – szakaszos beto lás-

1. ábra:  Új Mosoni-Duna-híd anyagai:  
S355 ML – kék, S460 ML – sárga
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hoz szükséges önsúlycsökkentés indokolta ML anyag hasz-
nálatát [6]), itthon azonban eddig csak három híd esetén 
írták elő. Első hazai alkalmazás a dunaújvárosi Pentele híd
nál történt. Az ívek és a vonórúdként is funkcionáló ív–
merevítőtartó kapcsolatok épültek S460 ML anyagból – a 
szerkezet a szűk helyen történő hegesztések előmelegítési 
igényei miatt normalizált acélból megépíthetetlen lett volna 
[1]. Emellett a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd 
átépítésénél az alacsony törési szívósság miatt [7] használ
tak M/ML anya got. A legújabb alkalmazás a komáromi Mo-
nostori híd merevítőtartójában történt – 431 tonna ML 
 anyagot építettek be.

A termomechanikusan hengerelt anyag fentebb ismer
tetett előnyei – a hegesztés során az előmelegítés el-
hagyása (csökkentése) és könnyebbsége, így a hegesztés 
ol csóbb kivitelezhetősége, illetve a rendkívüli szívósság – 
miatt úgy döntöttünk, hogy a teljes hídszerkezetet M/ML 
anyaggal alakítjuk ki, Magyarországon elsőként. Továbbá a 
pozsonyi Apollo hídhoz készült ML és NL anyag összeha
sonlítás eredménye is a termomechanikus anyag előnyös 
használatára mutat rá [8].

ÖSSZEFOGLALÁS
Az M/ML anyagok alkalmazása hídszerkezetek esetén szá - 
mos előnnyel jár. A korábbi tervezési gyakorlatban a szi-
lárd sági fókuszú anyagválasztás szempontrendszerét hang-
sú lyosan ki kell bővíteni a szívóssági és hegeszthetőségi 
 kér désekkel. A helyszíni hegesztések a mai acélhídépítések 
elengedhetetlen munkafázisai, melyek idő és energiaigé-
nyesek. Az átfutási idő rövidítése (előmelegítés elhagyása, 
illetve csökkentése) M/ML anyaggal könnyedén elérhető.  
Az új Mosoni-Duna-hídhoz hasonló komplexitású és fesz
távú szerkezetek esetén bátran alkalmazható termomecha-

nikus hengerléssel gyártott anyag, hiszen rendkívüli elő-
nyökkel bír, és a hegesztési folyamat egyszerűsödése lévén 
a kivitelezést is gazdaságosabbá teszi.
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Az igm több mint 54 éve látja el a piacvezető gyártókat modern hegesztőrobot
technológiával. Folyamatosan fejlesztett vevőspecifikus megoldásai magasfokú precizitással extrém 
terhelhetőséget garantálnak. A világ összes tájára szállítunk, minden szakmában, minden anyaghoz 
és minden követelményhez. 

A felső képen az ausztrál Thornton Steel vállalatnál üzemelő 30 m pályahosszúságú portálos 
igm robotrendszerigm robotrendszer látható, ahol épületekhez acélszerkezeti gerendákat hegesztenek 
automatikusan. Az alsó képen a munkadarab összeállítása és készrehegesztése handling és 
hegesztőrobotok együttes alkalmazásával történik.

IPARI HEGESZTŐROBOTOK
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HIDÁSZ TANULMÁNYÚT AZ ÉPÜLŐ BRĂILA DUNA-HÍDHOZ

Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

A Hidászokért Egyesület ötfős hidászmérnök dele
gációja 2021. augusztus 10. és 12. között háromna
pos szakmai tanulmányutat tett Romániában. A lá
togatás célja elsősorban az épülő, rekord nyílású 
brăilai Dunahíd megtekintése volt. A delegációt 
a román állami közútkezelő (CNAIR – Compania 
Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) 
látta vendégül. A brăilai hídépítés után a küldöttség 
még három Dunahidat és két Dunacsatornahidat 
is meglátogathatott.

BRĂILA DUNA-HÍD
Napjainkban épül a Duna legnagyobb nyílású hídja 
Romániában, az 1120 m főnyílású brăilai Duna-híd. A ki
viteli terveket is készítő kivitelező az Asocierea Astaldi SpA 
olasz és a IHI Infrastructure Systems Co. Ltd japán cég 
konzorciuma. A hídépítés szerződéses összege nettó 145 
Mrd forint (1.995.932.260,25 lej). Tervek szerint 2023-ban 
készül el az új közúti függőhíd Brăila városánál (Bukaresttől 
északkeletre mintegy 170 km-re). Az új átkelő fontos kap-
csolat lesz Moldva, Munténia régiók és a Duna túlpartján 

elterülő Dobrudzsa régió között. Az Acélszerkezetek előző 
számában (2021/2) beszámoltunk az előzményekről és az 
építkezés első bő évéről. [1]

2021 augusztusának elején hosszas előkészítő levelezés 
után lehetőséget kaptunk arra, hogy kis hidászmérnök kül-
döttségünk az építkezést meglátogassa. Ezúttal is köszönjük 
ennek engedélyezését és szíves megszervezését Mariana 
Ionita CNAIR főigazgatónak és Pelin Alexandru Florin 
CNAIR igazgatónak, aki hidászmérnökként személyesen ka
lauzolt minket.

Delegációnkat köszöntötte Mr. Shaura Junichi, az épülő 
rekord Duna-híd japán fő-építésvezetője az IHI részéről. 
A közel egész napos bejáráson a munkaterületén Viorel 
Eşanu kalauzolt bennünket, az Astaldi építésvezetőjeként.

Látogatásunk idején lényegében elkészültek a híd alépít-
ményei, a főtartó kábel szereléséhez szükséges szerelő-
szőnyeg és számos segédszerkezet olyan készültségi szint
tel, hogy ottjártunkat követő napokban meg is kezdhették 
a főtartó kábel behúzását terv szerint, elemi szálanként.

A háromnyílású függőhíd főnyílása 1120 m, a két szélső 
nyílása aszimmetrikus, 490 m, illetve 365 m. Ehhez csat

1. ábra:  Elkészült szerelőszőnyeg látképe
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lakozik mindkét oldalon további két-két nyílású gerendás 
hídszerkezet. A híd általános elrendezésénél szembeötlő, 
hogy míg a bal parti (nyugati oldal) pilonja mélyen a part
vonal mögött az ártéri erdőben áll, a jobb parti (keleti ol-
dal) pilon alapozását a Duna medrébe betöltött mestersé-
ges szigeten készítették el. A nyílások aszimmetriája és a 
folyómederhez képest eltolt támaszok abból a tervezői 
elképzelésből adódtak, hogy a lehorgonyzó hídfők mind
két parton az árvédelmi töltések mentett oldalán épüljenek 
meg. A Duna két oldalán az ártér nem egyforma széles 
(bal parton lényegesen szélesebb), így miután a hídfőket 
közvetlen az árvédelmi töltések mentett oldalára helyezték, 
a lehetőségekhez képest a két szélső nyílást aszimmetrikus
ra tervezték, de még így is a jobb parti pillért a mederbe 
kellett beleépíteni. A függőhidak erőjátéka szimmetrikus 
elrendezés esetén a legkedvezőbb. A szélső nyílások még 
nagyobb különbsége a hídtervezés során már bizonyosan 
egyéb problémákat okozott volna. 

Megtekinthettük Brăila felőli hídfő horgonykamráját.  
A híd fők iránytörő sarujától a szokásos módon a főtartó 
kábel elemi szálait csoportonként legyezőszerűen széthúz
va vezetik le a kétrészes horgonykamrába. A felső horgony-
kamrában található a kábelek széthúzása és kapcsolódá
sa a lehorgonyzó acélszerelvényekhez. Az alsó horgony-
kamrában pedig hozzáférhetők a hídfő vasbeton testén 
átvezetett lehorgonyzó acélszerelvények feszítőrúdjainak 
alsó végei.

A főtartó kábelt 18 kábelcsoportba osztva rögzítik a híd
főhöz. A kábelcsoportok horgonylemezeit, melyek a felső 
horgonykamra betonfelületén fekszenek, 4 × 3 feszítőrúd 
tart, melyek átvezetnek a hídfő vastag teherelosztó vasbe-
ton falán, és ezen feszítőrudak alsó lehorgonyzása (kam
ránként 18 x 4 azaz 72 darab) pedig az alsó horgonykam
rából ellenőrizhető, kezelhető. 

Az építkezés során a híd önsúlyának hatására a hídfők 
vízszintes elmozdulását 7–8 cm körül várják. A hídszerkezet 
mozgásait, alépítmények süllyedését, elmozdulását monito-
ringrendszerrel folyamatosan ellenőrzik.

A függőhíd két pilonja csúszózsalus technológiával épült 
meg, pilononként két-két toronydaru kiszolgálásával. A ha-
zai hídépítésben a kúszózsalus építési mód járatos, így kü-
lön érdekes volt megfigyelni az eltéréseket. A betonozási  

ütemenkén ti zsalumozgatás helyett a csúszózsalut lénye gé-
ben folyamatosan mozgatták (kb. 2,5 cm 15 percenként), 
így a pillér felületén nincsenek látható munkahézagok.  
A pi lo  nok betonozását folyamatosan végezték, így a beton 
re  cep túrá val igazodni kellett az épp aktuá lis időjárási kö-
rül mé  nyek hez. Óriási kihívást jelentett az ehhez szükséges 
beton technológia megtervezése és megvalósítása. Kereszt-
met szetileg a pilonszárak külső mérete teljes magasság
ban állandó. A beton falvastagságát belülről lépcsőzetesen 
vékonyították. Az enyhén egymás felé megdöntött vasbeton 
oszlopokat a piloncsúcs alatt vasbeton szekrénykereszt
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2. ábra:  Térképvázlat

3. ábra:  Brăila felőli pillér

4. ábra:  Viorel Eşanu (Astaldi) ismertette a beruházás részleteit
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metszetű kereszt kötéspárral kötötték össze. Ezen kereszt-
kötéseket terep szinten előregyártották, és a helyükre 
emelve helyszíni be tonozással kapcsolták a pilonszárakhoz.

Látogatásunk során építési személyfelvonóval feljutot-
tunk a Brăila felőli pillér csúcsára épített többszintes sze-
relőállványra, közvetlen közelről megtekintve a korona
sarukat, a szerelőszőnyegek felső rögzítéseit és a főtartó-
kábel-szerelés megannyi segédszerkezetét. Ottjártunk ide
jén épp a szerelőszőnyeg segédszerkezeteinek befejező sze-
relését készítették, előkészülve a főtartó kábel behúzásának 
mielőbbi megkezdéséhez (kábelbehúzó kötélpálya befűzé-
se, védőhálók rögzítése, éjszakai műszakhoz szükséges 
meg világítás szerelése stb.). 

A teljes hídépítés területén szigorú munkarendet lát-
hat tunk. A veszélyes munkahelyhez illő módon a védő fel-
szerelések mellett számos munkavédelmi ellenőr felügyeli 
a munkások minden lépését. A felszereléseket, eszközöket 
és anyagokat pedáns rendben tárolták. Délben egyórás 
ebédszünet van. Ekkor mindenki elhagyja a munkaterületet, 
tilos a hídon bárkinek is tartózkodni. Látványos volt az 
ebédszünet után a munkaterületre beözönlő több száz 
munkás, akik pár perc elteltével „szétszóródva” a több mint 
két kilométeres munkaterületen, mintha eltűntek volna.  
A szerelőszőnyegen kissé távolabb dolgozók, mint egy-egy 
parányi pontok, távcső nélkül alig érzékelhetők.

Miután hajóval átkeltünk a Duna keleti partjára, meglá
togattuk a kábelszerelés munkaterületét. A hídfő melletti 
tárolóterületen a helyszínen van már a híd teljes, mintegy 
6700 tonna főtartó kábele.

A függőhidak kábelszerelésére kétféle módszer használa
tos. Az egyik módszer esetén a párhuzamos elemi szálakból 
előre összeállított, jellemzően mintegy karvastagságú kábel-
kötegeket egyszerre húzzák be, melyek végein már ekkor 
rajta van a lehorgonyzáshoz szükséges befogófej (PPWS – 
Pre-fabricated Parallel Wire Strand). Ilyen módszerrel épült 
annak idején az Akashi Kaikyo híd, illetve így szerelték 
napjainkban az új világrekorder 1915 Çanakkale hidat is 
a Dardanellák fölött, melynek átadását szintén 2023-ra ter
vezik. Ezzel a technológiával épült a budapesti Erzsébet híd 
is, és így tervezték a sátoraljaújhelyi 700 m nyílású gyalo-
gos függőhíd szerelését is – azonban e két hazai példánál 
a  ká belek sodort kivitelűek.

A brăilai híd kábelszerelését ezzel szemben elemi szá-
lanként végzik, az egyes kábelkötegeket a levegőben ké-
szítve. E technológia angol elnevezése az Air spinning (AS), 
melynek alkalmazásában az IHI nagy tapasztalatokkal ren
delkezik. Az elemi szálakat, az 5 mm átmérőjű acélhuzalo
kat tekercsben szállítják a hídhoz, és az AS módszerrel a 
levegőben állítják össze 544 párhuzamosan futó elemi szál
ból álló köteggé, majd a 16+2 kábelköteget főtartó kábellé.

Egy kábelkötegben tehát, amely egy lehorgonyzási pont-
hoz van rögzítve, a több száz párhuzamosan futó elemi szál 
végtelenítve van, ugyanis a felső horgonykamra lehorgony
zó elemén az elemi szálak rögzítés nélkül, 180 fokos irány
töréssel visszafordulnak. 

Az elemi szálak a horgonyzásnál egy félköríves öntöttacél 
öntvény két szélén kiképezett horonyban hurkolódnak rög
zítés nélkül, 180 fokos iránytöréssel. A félköríves öntvényt 
tengelyében két robusztus csavarszárral kapcsolják a felső 

5. ábra:  
A magyar hidászmérnök delegáció  
a vendéglátókkal

6. ábra:  
A Brăila felőli parti nyílás látképe
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horgonykamra betonfelületén lévő acél horgonylemezre, 
melyet a már említett 4–4 feszítőrúd köt le a hídfő vas
beton szerkezetéhez. A főtartó-lehorgonyzás előkészített 
szerelvényeit a helyszínen testközelből megtekinthettük.

A főtartó elemi szálait a keleti hídfő mögötti munka-
területről húzzák be, erre a célra telepített behúzó kötél 
körpálya segítségével. A behúzó kötélpálya acélkábelére 
rögzített két szálbehúzó kocsi mindig a híd közepén ta-
lálkozik. 

A behúzás általános menete a következő. A keleti hídfő
ben rögzített és előfeszített elemi szálat áthurkolják a be
húzó kocsin lévő fordítókeréken, így a behúzókocsi mikor 
elindul, „duplán” húzza az acélhuzalt. Az alsó huzal a híd
hoz képest mozdulatlan, a felső huzal pedig a kocsi se
bességének kétszeresével fut előre, míg a behuzókocsi átér 
a nyugati hídfőbe. Ekkor az alsó szál már a végleges he
lyén van, ugyanis azt folyamatosan rögzítették áthúzás köz
ben a szerelőszőnyegen lévő rendezőkhöz és az iránytörő 
sarukhoz is. Visszafelé a behúzókocsi kerekének tetejére 
iránytörés nélkül rátett felső elemi szál már nem mozog 
a hídhoz képest, csak a behúzókocsi kereke halad végig a 
szálon, s közben a felső huzalt is a végleges helyére rögzítik 
a rendezőkbe, sarukba. Így egy ilyen behúzási körrel két 
szálat építettek be.

Egy behúzókocsi fordítókereke két elemi szálat tud 
egyszerre „duplán” áthúzni, illetve a kötélpályán egymás
sal szemben ingajáratban két behúzókocsi van, így teljes 
kapacitás esetén egy behúzási ciklussal (oda-vissza) a két 

egymással szemben futó kocsival összesen 8 elemi szálat 
helyezhetnek el terv szerinti helyére. 

A főtartó kábelszerelését 2021. augusztus közepén kezd-
ték el, s bevezették a folyamatos munkavégzést éjszakai 
műszakokkal. Így a híd szerelőszőnyege és a kábelszerelés 
állványzatai éjszakánként látványos fényárban úsznak.

A munkaterület bejárása után az építésvezetőség ebédlő
jében láthattuk az ott kiállított függőhíd modellt, amelyen 
a tervezés részeként a szélcsatorna-vizsgálatokat végezték.

7. ábra: A Brăila felőli lehorgonyzó hídfő tömbje

11. ábra:  Hídfő iránytörő saruja a szerelési segédszerkezetekkel

8. ábra:  
Az alsó horgony kamrában 
látható feszítő rúd  
lehorgonyzó fejek

9. ábra:  
Az alsó horgony kamra 
lépcsőzetes szerkezete

10. ábra: Felső horgonykamra a kábeleket váró horgonylemezekkel 12. ábra: Behúzó kábeldaru végpontja a Brăila felőli hídfőben
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13. ábra:  Acél védőhíd a szerelőszőnyegek alatt a Brăila felőli oldalon

14. ábra:  Látkép az áttört szerkezetű hídfő belsejéből

15. ábra:  Koronasaru feletti segédszerkezetek a pilon tetején

17. ábra:  Behúzó kábeldaru átvezetése  
a pilon felett

16. ábra:  Vigyázó szentek a pilonra vezető 
építési személyfelvonóban
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18. ábra:  Irányító és ellenőrző központ a pilon keresztkötésén

20–21. ábrák:  
Ideiglenes konzolos  
munka szint a pilon tetején  
a szerelőszőnyeghez

19. ábra:  Szerelőszőnyeg tartókábeleinek szabályozható kapcsolata

22. ábra:  Szerelőszőnyeg tartókábelek lehorgonyzása  
a segédszerkezethez 

23. ábra:  A szerelőszőnyeg bejárata
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24. ábra:  A szerelőszőnyeg munkaszintje

25. ábra:  Kábelkötegek lehorgonyzó öntvénye a csavarszárakkal 
összeállítva

27. ábra:  Kábelszerelő munkaterület, háttérben a huzaldobokkal

26. ábra:  
„Csavarosdoboz” 

28. ábra:  
A főtartó kábel 
5 mm átmérőjű 
elemi szála
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30. ábra:  Keleti hídfő, a kábelszerelő munkaterület felől

29. ábra:  Elemi szál előfeszítő torony

31–33. ábrák:  Szélcsatorna-kísérlethez készített hídmodell

A Duna-híd építésében a következő hónapok elsősorban 
a főtartó szerelésével fognak telni, majd utána következ-
het a még látványosabb építési ütem, a szekrény-kereszt
metszetű, ortotrop pályalemezes merevítőtartó elemek be-
emelése és összeszerelése. 

A vendéglátó román közútkezelő meghívására a Brăila 
Duna-híd után meglátogathattuk a román Duna-szakasz 
másik három Duna-hídját és két Duna-csatorna-hidat is.

GIURGENI–VADU OII DUNA-HÍD  
(237,8 fkm)
A román Duna-szakaszon 1970-ben adták át a közel más fél 
kilométer hosszú közúti hidat Giurgeni és Vadu Oii kö-
zött. A mederszerkezet ötnyílású, folytatólagos, acél, szek-
rény- keresztmetszetű gerendahíd, ortotrop pályalemezzel.  
A mederszerkezet támaszközei: 120 + 160 + 160 + 160 +  
+ 120 m. Az ártéri hídrészek előregyártott vasbeton híd-
gerendás rendszerűek 46 m támaszközzel, mindkét parton 
8–8 nyílással. A hídon a járdák között négy közúti forgalmi 
sá vot vezettek át. Megjegyzendő, hogy a már több mint fél 
évszázados hídhoz még ma is mindkét irányból csak irá-
nyonként egy-egy sávos főút vezet.

A mederszerkezet szekrény főtartójának magassága nyí-
lásközépen és a hídfőknél 4,0 méter, a közbenső táma-
szoknál az alsó kiékelés miatt 7,5 méter. A felszerkezet 
teljes szélessége 17,33 méter. Az ártéri nyílások négy-négy 

előregyártott vasbeton hídgerendából állnak. A 2,80 m ma
gas, I keresztmetszetű hídgerendákat a felső öv síkjában 
készített 20 cm vastag közbenső pályalemezszakaszok és 
kereszttartók dolgoztatják együtt (nincs rátett vasbeton le
mez). Az építéskor a híd melletti munkaterületen a rekord 
méretű vasbeton hídgerendát törésig próbaterhelték.

A híd építésének legfőbb nevezetessége, hogy az öt
nyílású mederszerkezetet a parton öt szerelési egységben 
teljesen készre szerelték. A szerelőtéren minden kapcso
latot hegesztéssel készítettek. Ezt követően a hatalmas  

34. ábra:  Giurgeni–Vadu Oii Duna-híd mederpillérén  
a mozgósaruval
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(a két legnagyobb elem 218 m hosszú és 1800 tonna volt, a 
hídközépi 102 m hosszú zárótag pedig 700 tonna) szerelési 
egységeket beúsztatták és az elkészített pillérekre emelték. 
Csak a beemelési illesztéseknél alkalmaztak szögecselést, 
ezen négy keresztmetszetben az ortotrop pályalemezt is 
szögecseléssel illesztették. Ezen minimális szögecsszám 
 mel lett viszont a híd valamennyi egyéb része  hegesztett kap-
csolatú. A teljesen hegesztett Duna-híd előtanulmá nya ként 
(a magyar Laksó-patak-hídhoz hasonlóan)  kísérleti hidat 
építettek a Olt folyón Câinenii Mici községnél. A folytatóla
gos, háromnyílású ortotrop pályalemezes acél gerendahíd 
teljes hossza csak 120 m, melyen a nagy Duna-híd hegesz-
tett kapcsolatait és egyéb részleteit előre tesztelhették.

Az 1960-as évek végén ez a Duna-híd kiemelkedően 
újszerű és úttörő munka volt. A hegesztés és beúsztatás 
mellett említést érdemel a nagy átmérőjű cölöpalapozás 
is. A meder és ártéri szerkezetek közös pilléreinél 3,00 m 
átmérőjű fúrt cölöpözést alkalmaztak, melyhez akkor japán 
gépeket vásároltak. [2] (Fél évszázaddal később ismét japán 
technológiával épül a szomszédos Duna-függőhíd is.)

A híd mellett a közúti mérnökségi telepen fogadtak 
bennünket, ahol megtekinthettük a példásan gondozott 
hídterv tárat és a híd építését bemutató fényképkiállítást is.

A hídnak a külső vizsgálókocsiján kívül van a szekrény
tartóban egy belső vizsgálókocsija is, amelyről jól elvégez-

35. ábra:  Szekrénytartó belső nézete  
a közbenső támasznál 

36. ábra:  
Szélső medernyílás látképe  
a pillérről

37. ábra:  Fényképtabló a híd építéséről a mérnökségi telepen

38. ábra:  A híd tervtára a mérnökségi telepen 



hető az ortotrop pályalemez bordáinak testközeli ellen -
őrzése, melyet a hídkezelő évente elvégez. A híd átadása 
óta var ratrepedést sehol sem találtak, és a híd jó állapot - 
ban van. 

A forgalmas Duna-híd üzemeltetése láthatóan jó kezek
ben van. A híd belső részeiben is feltűnő tisztaságot talál
tunk, működő világítással, szennyeződés, szemét, madár-
nyomok nélkül.
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40. ábra:  
Pályaszerkezet a hídon 

ANGHEL SALIGNY VASÚTI DUNA-HÍD 
(CERNOVODĂ, 300 FKM)
Újvidék alatti 1250 km hosszú Duna-szakasz első ál
landó hídja 1895-ben épült meg Cernovodă határában. 
Az egyvágányú vasúti híd tervezése és megépítése óriási 
nehézségekbe ütközött. A megvalósult híd terveit a kiváló 
román hidász professzor, bukaresti tanszékvezető Anghel 
Saligny (1854–1925) készítette el. A Gerber-csuklós rá-
csos gerendahíd legnagyobb nyílása 190 m, a Duna főága 
feletti mederszerkezet teljes hossza 750 m. Az alsópályás 
mederszerkezet támaszközei: 140 + 140 + 190 + 140 + 
+ 140 méter. Az ötnyílású mederszerkezethez hosszú ár-
téri hídrész kapcsolódik. A mederhídhoz hasonló, de keve-

sebb nyílású hidat építettek a Duna Borcea-mellékága fölé 
is. Eredetileg a két Duna-ág között a szigeten végig hí don 
vezetett a vasúti pálya, melyet azonban az 1960-as évek ben 
folyószabályozás után töltéssel helyettesítettek.

Anghel Saligny a tervek készítése előtt tanulmányutat 
tett az akkor épülő, skóciai Firth of Forth hídhoz. Alkotása 
korában mérnöki bravúr volt, összeköttetést teremtve a 
már korábban mindkét irányból megépített vasútvonalak 
között.

39. ábra:  Műemlék vasúti Duna-híd hídfőkapuzata 41. ábra:  Műemlék vasúti híd felszerkezete a hídfő felől 

42. ábra:  Gerber-csukló vízszintes kapcsolószeme 
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Átadásakor a hidat az uralkodóról I. Károly király híd
nak keresztelték el. A II. világháború pusztítása a hidat sze-
rencsésen elkerülte, s ekkor nevezték el a hidat tervező
jéről. A 126 éves hídszerkezet változatlanul ma is áll.

Tanulmányutunkon bejárhattuk a hídszerkezetet, meg-
csodálva testközelből a műemlék hidat, finoman kiké
pezett részleteivel, az óriás hídnyílásokhoz tartozó Gerber-
csuklókkal.

CERNOVODĂ KÖZÚTI-VASÚTI DUNA-HÍD 
(300,07 FKM)

1987-ben épült fel a cernovodăi új közúti-vasúti Duna-híd a 
70 m-re párhuzamosan futó vasúti Duna-híd befolyási (dé
li) oldalán, igazodva annak nyílásközeihez. Az alsópályás, 
folytatólagos rácsos acélhídon középen két vasúti vágányt, 
annak külső oldalain konzolosan irányonként két-két 

43. ábra:  Ártéri nyílások elválasztó korláttal 44. ábra:  Mederhíd és ártéri nyílások kapcsolata 

45. ábra:  
Közúti-vasúti új Duna-híd 
látképe a műemlék vasúti 
szerkezettel párhuzamosan

46. ábra:  
Közúti-vasúti új Duna-híd  
oldalnézete 



Acélszerkezetek 2021/3. számAcélszerkezetek 2021/3. szám 17

közúti forgalmi sávot vezettek keresztül. Az alsópályás 
mederszerkezet támaszközei: 140 + 190 + 140 méter.

Látogatásunkkor épp a hídszerkezet korrózióvédelmi 
felújítását végezték, így csak a szomszédos vasúti híd ke
zelőjárdájáról figyelhettük meg a hatalmas Duna-hidat és 
a rajta átvezetett igen intenzív közúti és vasúti teherfor
galmat.

RÉGI AGIGEA DUNA-CSATORNA-HÍD 
(KONSTANCA)
Az egypilonos hidat 1983-ban adták át, ez volt Romániában 
az első ferde kábeles öszvérszerkezetű híd. Támaszközei: 
40,5 + 162 + 23 + 40,5 méter. A híd merevítőtartója két acél 
szekrénytartós, acél kereszttartókkal és együttdolgozó vas
beton pályalemezzel.

A főnyílásban a kábelek oldalanként 3 csoportba ren
dezve futnak (egy-egy csoportban a pilon felől indulva 10, 
16 és 20 kábel van), a parti hátrahorgonyzó kábelek pedig 
oldalanként két csoportban vannak (parti pillérhez vezető 
csoport 10 kábeles, a hídfőhöz vezető csoport 24 kábeles). 
Összesen a híd mindkét oldalát számítva 160 kábel van. 
Az építési kábeleket Romániában gyártották. Időközben 
egyre több korróziós bizonytalanság merült fel a kábelek

kel kapcsolatosan, ezért a 2013-ban elkezdett mintegy 
négyéves rekonstrukció keretében kicserélték az összes ká
belt Freyssinet-rendszerű, zsírzott kábelre. A munkákhoz 
a pilon mellé toronydarut telepítettek, és ötszintes acél 
állványrendszert építettek a vasbeton pilon tetejére, hogy 
valamennyi lehorgonyzási hely hozzáférhető, kezelhető le
gyen. A kábelcsere és teljes felújítás után ezt az állványzatot 
megtartották, így a pilon belsejében futó lift segítségével 
bejárhattuk a híd tetejét, igaz azonban, hogy a műszaki 
felügyeletet is segítő segédszerkezet a hidat meglehetősen 
elcsúfítja. A kibontott eredeti építési kábeleket utólag 
megvizsgálták, s azok korróziós károsodása lényegesen 
kisebb volt, mint azt a hídvizsgálatok alapján gondolták.

Harmincéves korában tehát a ferde kábeles híd összes ká- 
belét kicserélték, hasonlóan a híres, a Freyssinet számára 
ikonikus francia Normandia híd esetéhez. Az építésekor 
világrekord 856 m nyílású ferde kábeles hidat 1995-ben 
adták át, 2020-ban a megállapított korróziós kockázat  miatt 
valamennyi kábelét kicserélték. Az elbontott kábeleket itt 
is megvizsgálták, s a romániai esethez hasonlóan a kábe-
lek tényleges károsodása lényegesen kisebb volt, mint azt 
a megelőző roncsolásmentes vizsgálatok alapján feltéte-
lezték. [3]

47. ábra:  Híd oldalnézete a Duna-csatorna zsilip irányítótornyából
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48–49. ábrák:  Felülnézet a kötegelt kábelekkel
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50. ábra:  
Csoportképünk a pilon tetején  
Alexandru Florin  
CNAIR igazgatóval

51. ábra:  Alsó lehorgonyzás a parti pillérnél 52. ábra:  Felső lehorgonyzás a piloncsúcsban

53. ábra:  A híd útpálya felőli nézete

54. ábra:  A piloncsúcsot rejtő  
állványerdő
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CERNAVODĂ DUNA-CSATORNA-HÍD

Utolsónak röviden megtekintett híd a Duna-csatorna fölött 
épült és 2002-ben adták át. A Nielsen-rendszerű alsópá-
lyás, ortotrop pályalemezes acél ívhíd főnyílástámaszköze  
171 m. A hidat a csatornával párhuzamosan szerelték kész
re és beforgatásos úsztatással helyezték a pillérekre. A hálós 
elrendezésű kábelekhez a Freyssinet rendszerét alkalmaz
ták. A medernyíláshoz csatlakozó parti nyílások öszvér ge
renda szerkezetűek. 

A Cernavodă Duna-csatorna-hídnál alig néhány méterrel 
nagyobb nyílású a 2018-ban átadott Klatsmányi Mosoni-
Duna-hidunk, melynek egymás felé megdöntött kosárfül 
főtartói viszont sokkal kedvezőbb megjelenést adnak, mint 
a cernavodăi híd függőleges főtartói.

A háromnapos hidászmérnöki tanulmányúton össze-
sen hat hídszerkezetet látogattunk meg. Ezek korukat és 
szerkezeti rendszerüket tekintve gazdag válogatást adtak 
a romániai hídállományról. Így a körúton volt 126 esz
tendős műemlék Duna-híd és most épülő, korszerű, új híd, 
szerkezeti rendszerüket tekintve pedig függőhíd, folytató-
lagos ge ren dahíd, Gerber-csuklós rácsos szerkezet, ferde 
kábeles híd és ívhíd is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tartalmas szakmai tanulmányút megszervezésében nagy 
segítséget adott Molnár Lajos mérnök és Vajda Zsombor, 
a CNAIR korábbi jogi vezetője. Kettejük támogatását ez-
út tal is köszönjük. Köszönöm fentebb már nevesített ven-
déglátóinknak a lehetőséget és kalauzolást, végezetül pedig 
Sitku László elnöknek, hogy a Hidászokért Egye sü letben 
összefogta és lehetővé tette utazásunkat. 

57. ábra:  Cernavodă Duna-csatorna-híd

55. ábra:  A pilonszárban futó kicsiny lift

56. ábra:  A pilonszárban futó liftakna
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ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGOLDÁSAINAK 
KORLÁTJAI, AVAGY MIBEN KÜLÖNBÖZIK  

A HŐRE HABOSODÓ BEVONAT A PASSZÍV JÁRULÉKOS  
TŰZVÉDELMI ANYAGOKTÓL

Szakál Regina tartószerkezeti tervező, tűzvédelmi szakmérnök
Mercor Dunamenti Zrt.

Acélszerkezetek tűzvédelmének biztosítása alapvetően két 
módon lehetséges: passzív és reaktív működésű anyagok
kal érhető el a megfelelő hőszigetelés, amely védi az acél 
tartószerkezetet a kritikus felmelegedés elérésétől. 

A passzív viselkedésű anyagok azok, amelyek abban az 
állapotukban nyújtják a védelmet, ahogy felkerülnek a 
szerkezetre, tehát önmagukban hőszigetelőek. Ez azt is je-
lenti, hogy mérnöki módszerekkel számíthatóak az adott 
fizikai tulajdonságaik alapján. Az EuroCode acélszerkezeti 
tervezésre készült kötete és tűzeseti viselkedésre készült 
része nyújt számítási képletet adott gázhőmérséklet hatá-
sára felmelegedő védett elem hőmérsékletéhez, amennyi-
ben ismert a tűzvédő anyag sűrűsége, hővezetési tényező
je és fajhője. A rétegvastagság pedig kereshető a kritikus 
hőmérséklet alapján. Mindemellett ezen ismerek nélkül 
tűz tesztek alapján elvégzett termék engedélyek  alapján 
is meghatározható a szükséges védelem vastagsága. Ilyen 
meg oldásokra példa a tűzvédelmi habarcs, építőlap, hő-
szigetelés. 

A reaktív anyagok abban térnek el az előzőektől, hogy 
hő hatására kémiai reakciók révén válnak hőszigetelővé, 
nem abban a formájukban, ahogy felkerültek a szerkezet 
felületére. A hőre habosodó tűzvédelmi festék jellemzően 
200–250 °C között alakul át vékony festékbevonatból fel-
duzzadt, szénbázisú hőszigetelő réteggé. Ezáltal a felhor
dott állapotához képest megváltozik a vastagsága 40–60-szo
rosára, változik a hővezetési tényezője, a sűrűsége és a 

fajhője is. Mivel ezek a változások matematikailag nehe-
zen leírhatóak és terméktől függőek, nem számíthatóak. 
Emellett a másik indok, ami miatt számításuk nem feltétle
nül matematikai feladat az, hogy a felhabosodással össze
függésben a szelvények alakjától is függ a működésük. 
Tehát a reaktív tűzvédő anyagok esetében az EN 13381-8 
számú vizs gálati szabványuk is megkülönbözteti a nyitott és 
a zárt szelvényeket, az utóbbin belül pedig a négyszögletes 
és kör keresztmetszeteket is. A kör alakú keresztmetszetek 
 esetén képzeljük el, hogy az eredeti bevont kerülethez 
ké pest párhuzamosan habosodik, tágul ki az anyag, így a 
meg növekedett kerületet már nem tudja bezárni, így fel
hasad (2. ábra).

Ezt a jelenséget mutatja be a 3. ábra is, amely a vizsgálat 
közbeni hőmérséklet-változásokat mutatja be az acélele
men, így a védelem kialakulását és felhasadását is. Amikor 
a hab hasadása megtörténik, akkor jól láthatóan a védelem 
hatékonyságát veszti, és a bejutó hő intenzíven melegíti fel 
ismét a szerkezeti elemet. Azonban, ha kellő habosodni 
ké pes anyaggal van bevonva a keresztmetszet, akkor létre
jöhet egy újrahabosodó szakasz. Ez a jelenség okozza, hogy 
azonos tűzállósági követelmény esetén és azonos szelvény
tényezőjű, de különböző alakú, azaz nyitott és kör kereszt

1. ábra:  MSZ EN 1993-1-2: Védelemmel ellátott acélelem 
hőmérsékletének számítási képlete; [2]

2. ábra:  Tűzvédelmi bevonattal ellátott kör alakú zárt szelvény 
hosszirányú felhasadása a megnövekedett kihabosodási 
kerület miatt [4] 

3. ábra:  Tűzvédelmi bevonattal ellátott kör alakú zártszelvények 
vizsgálati hőmérsékletei és viselkedési fázisai
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metszetű profilok eredményeit összevetve, sokszorosa le
het a szükséges rétegvastagság (DFT = dry film thickness = 
száraz rétegvastagság) a kör alakú zárt szelvényen a nyitott 
szelvénnyel összevetve.

A fentiek egyértelműen magyarázzák, hogy miért zárja ki 
a reaktív anyag alkalmazása a szükséges védelmi vastagság 
matematikai alapú mérete zését.

Emellett van a vizsgálati szabvány által szabott másik 
kor lát, amely a védendő elem karcsúságát korlátozza. Ez a 
maximum 400 1/m-ben van megállapítva, jellemzően a ter-
mékek eredményei ezen értékig vizsgáltak a  tűzvizsgálatok 
alatt. Számos alkalommal adódik viszont olyan eset, amikor 
a védendő elem kiesik ebből a vizsgált intervallumból és 
kínálkozna a lehetőség, hogy extrapoláljunk rétegvastagsá-
got (DFT) a táblázat adott értékeit felhasználva. Azonban 
az extrapolálás is rejt veszélyeket a szükséges biztonság 
elérésében, amely két eredményhez vezethet:
–  Az acélprofilra nem kerül elegendő rétegvastagság az 

 adott tűzvédelmi követelmény biztosítására, hiszen az elő -
zőekben láttuk, hogy matematikailag nem  egyértel mű en 
leírható a védelem kialakulásának folyamata.

–  Vagy a másik eset, amikor úgymond túlbecsüljük a réteg-
vastagságot, és a szelvény olyan vastag bevonatot kap, 
ami felhabosodva a saját súlya alatt megrogyhat, leválhat 
a fe lületről. Tehát a hab esetleges megroskadása, leesése 
ma ximálizálja a bevonatok legnagyobb rétegvastagsá - 
gát is.

Tehát lenne veszélye annak, ha becsléssel határoznánk 
meg a szükséges védelem mértékét. Amennyiben tűzállósá
gi követelmény van egy szerkezettel szemben, már terve-
zéskor érdemes figyelni a szelvényválasztásra, ugyanis a me-

chanikai szempontból lehetséges legkisebb súlyú szel vény 
nem feltétlenül adhatja a leggazdaságosabb megol dást. 
Egy részt elképzelhető, hogy kiesik a tűzvédelmi bevonat
tal kezelhető intervallumból, másrészt pedig a tűzvédel
mi szigetelőréteg vastagsága és felhordásának munka igé-
nyessége miatt a teljes megoldás költsége magasabb  le het, 
mint egy nehezebb, nagyobb szelvény választásakor. Egyből 
a szelvénytényező alacsonyabb lesz, így a keresztmetszet 
felmelegedéssel szembeni ellenállása megnő, de még stati
kai szempontból a kihasználtsága is csökken,  amely pozitív 
hatással lehet a tűzeseti kritikus hőmérsékletére is, ami-
vel esetleg további csökkentést okoz a szigetelővastagság
ban. Tehát kétszeres lehetőségünk van némi csökkentésre 
tűzvédelmi szempontból, ami összköltség szempontjából 
elképzelhető, hogy kedvezőbb. 
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Az SRM csaphegesztés során egy radiálszimmetrikus 
mágneses mező, védőgázos atmoszféra segítségével 
óvja a fényívet a külső behatásoktól. Az eredmény: 
gazdaságosság, ismételhető hegesztési minőség se
gítségével, kifújási probléma nélkül. A gyakorlatban 
ez nagyon egyenletes és ellenőrzött illeszkedést jelent 
a hegesztőcsap és a hegesztőfelület között, amely
hez ráadásul nagyon alacsony energiafelhasználás 
szükséges, és kismértékű szikra és olvadékképződés
sel jár.

Az SRM-hegesztés során (hegesztés radiálszimmetrikus 
mágneses mezőben) a fényívet a hegesztés helyén egy 
radiálszimmetrikus mágneses mező, arra alkalmas védőgáz 
atmoszféra segítségével védi a külső behatásoktól, például 
olyan esetben, amikor a munkafelületen az áram egy irány-
ba áramlik. E kiegészítő védelem nélkül sok esetben kifú-
jás veszélyezteti az ívhúzásos csaphegesztés során használt 
fényívet, mely egyenetlen olvadékképződést okozhat. Emiatt 
a gyártó folyamatos minőség-ellenőrzésre kényszerül, de 
emellett időigényes termékellenőrzést is kénytelen végre-
hajtani DIN EN ISO 14555 szerint.

Az új radiálszimmetrikus mágneses mezős eljárás ko-
moly segítséget tud nyújtani a fényíves csaphegesztés gaz-
daságosabbá tételében, mivel ismételhető illesztési minő-
séget biztosít, tulajdonképpen a kifújási problémát tel je-
sen kiküszöbölve. Az SRM-eljárás egyik legfőbb  ismerve a 
különösen egyenletes illeszkedés hegesztőcsap és hegesz-
tőfelület között és az egyenletes olvadékképződés, mini-
mális energiafelhasználás és minimális olvadék-, illetve 
szikra képződés mellett.

ELŐNYÖK NAGYMÉRETŰ  
HEGESZTŐCSAPRA VONATKOZTATVA

Az SRM-technológiával kiegészített fényíves csaphegesz-
tés az első tapasztalatokra épül, 2005-ből [1], amikor 
10  mm átmérőjű hegesztőcsapokat voltunk képesek il-
lesz teni ötvözött fém felületre. 2009-ben a Heinz Soyer 
Bolzenschweißtechnik GmbH, Wörthsee, nagy közönség 
előtt mutatta be a technológiát a Messe Schweißen & 
Schneiden kiállítás alatt Essenben. Már a bemutató alatt 
látszott az SRM-eljárás által produkált eredmények igen 
pozitív fogadtatása, mely során speciális, HZ1 típusú he-
gesztőcsapot használt a Heinz Soyer GmbH. Az SLV Mün-
chen, az ipar és a gépgyártók részéről egyaránt jelentkezett 
az igény az eljárás kiterjesztésére nagyobb átmérőjű he-
gesztőcsap használatához, valamint kényszerpozíciókban 
való hegesztéshez.

Az SRM-technológia továbbfejlesztése során sikerült az 
eljárás kis energiafelhasználással és egyenletes olva dék-
képződéssel járó előnyeit M12 és M16 méretű hegesztő-
csapokra kiterjeszteni. Ezeknél a méreteknél is sikerült 
optikailag kedvező illeszkedést létrehozni, amelyek alig 
igényelnek utólagos olvadék vagy szikra miatti kezelést.  
A releváns ismertető értékek és határértékek meghatározá-
sa egy kutatómunka keretében zajlott, mely a Müncheni 
Bajorországi Kutatási Alapítvány együttműködésével zajlott.

Az SRM-technológia hasznosságára 2005-ben, egy vélet-
len során derült fény. A fényív egyenletes mozgatásának cél-
jából korábban főleg mágneses mezőt használtak, az MBP-
hegesztési eljáráshoz hasonló módon (sajtolásos he gesztés 
mágnesesen mozgatott fényívvel, lásd 1. ábra). Ez, a hü-
velyből és anyacsavarból kialakított hegesztési technológia 
[2,3] már évek óta mágneses mező és védőgáz fedés ki-
alakítására alkalmas pluszberendezéssel együtt kapható a 
piacon. A hegesztési felület mágneses mezővel történő le-
fedése a nemkívánatos fényívkitérés elkerülése érdekében 
már évek óta ismeretes, de csak egyedi esetekben, például 
ötvözött alapanyagok használata során talált alkalmazásra.

Az SRM-technológia az ívhúzásos csaphegesztés kiterjesz-
tése ötvözött és ötvözetlen alapanyagokhoz, csaphegesz-
tési munkákhoz. Az olvadék védelmét kereskedelmi for-
galomban megszokott védőgázok (argon és CO2 keverék 
gázok) biztosítják, mágneses fényívirányítással kombinál-
va. Kerámiagyűrű használata nem szükséges. Az SRM-
technológia jellemzői a következők:
a)  magas hegesztési minőség, sima olvadékfelülettel, ala-

csony bemerülési mélység és magas terhelhetőség,
b)  kifújásszegény hegesztési eljárás,
c)  könnyen ismételhető,
d)  minimális hegesztési energia és ezért a munkafelület 

minimális terhelése,
e)  bármilyen hegesztési pozíció lehetséges (kád elhelyez-

kedés, függőleges hegesztés, fej feletti hegesztés).

SRM csaphegesztés – a fényíves csaphegesztés új változata

POTENCIÁL NAGY ÁTMÉRŐJŰ HEGESZTŐCSAPHOZ

Heidi Cramer, Andreas Jenicek, Marc Müller, München, 
Günter Forster, Karsten Hartz-Behrend, Jochen Schein, 
Neubiberg, Heinz Soyer, Wörthsee-Etterschlag

Fordította: Székely Zoltán 
Soyer Magyarország Kft.

1. ábra:  
Hüvely vagy anyacsavar 
hegesztés mágneses mező 
támogatással, a fényív 
egyenletes mozgatása 
érdekében a gyűrű alakú 
metszetben: hüvely
hegesztés ötvözött acélon, 
jó olvadékréteggel (fent),  
egy mágneses mező veszi 
körbe a hegesztés helyét  
és a védőgázzal együtt 
irányítja a fényívet (lent)
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Az M12 és M16 méretű hegesztőcsapok számára a meg-
felelő védőgáz-mágneses mező képzésére alkalmas beren-
dezések kifejlesztése után, magas terhelést bíró illesztése-
ket határoztunk meg, amelyek megfelelnek a DIN EN ISO 
14555 szabvány jelenlegi hajlítási és törési valamint beégési 
forma követelményeinek.

EGY NAGYON EGYSZERŰ BERENDEZÉS 
TECHNIKAI KIEGÉSZÍTÉSE
A 2. ábrán a fényíves, ívhúzásos csaphegesztés SRM-
hegesztésű variánsa látható. A radiálszimmetrikus mágneses 
mező vezérlésétől eltekintve az eljárás azonos a védőgázos 
ívhúzásos csaphegesztés eljárásával. A főáram fázisa előtt 
aktiválódik a mágneses mező, ez pedig befolyásolja a fényív 
mozgathatóságát a csap és a munkafelület érintkezésének 
területén, teljes keresztmetszet esetén is. A hegesztőcsap 
homlokzata a pillanat leforgása alatt egyenletesen megol-
vad, úgy, ahogyan az eddig ismert hegesztési eljárások 
során is. Ebben a fázisban a fényív hegesztőcsap tengely 
körüli forgását a növekvő rotációs rádiusz jelzi.

Az SRM-technológia berendezés technikai kiegészítése 
nagyon egyszerű. Az M12 csapmérethez a forgalomban 
lévő PH-3N típusú, az M16 csapmérethez pedig a PH-4L 
típusú hegesztőpisztolyt használjuk, melyeket egy optima-
lizált, SRM-végdőgáz mágneses mezős tekerccsel látunk el 

(3. ábra). Az M12 méretű hegesztőcsaphoz egy kompakt 
berendezés is létezik [3. a) ábra], amely alig nagyobb az 
eddig használatos védőgázos berendezéseknél. 

Az M16 mérethez a berendezést a megfelelő méretben 
felnagyítottuk [3. b) ábra], ennél azonban a védőgáz áram-
lási irányát és a gázelvezetés koncepcióját megváltoztattuk. 
A mágneses mező vezérlése a BMK-16i inverteres áramfor-
rással (M12-ig) és a BMK-30i-vel (M16-ig) egy kiegészítő 
SRM-modulon keresztül történik. Ezek az inverteres áram-
források kifejezetten az SRM-technológiához készültek.

Az SRM-hegesztéshez nem szükségeltetik komolyabb 
képzés. A csaphegesztési paramétereket, ahogy az szokás, 
a csaphegesztő pisztolyon, csaphegesztő fejen és az áram-
forráson keresztül lehet beállítani. Ehhez jön még az SRM-
mágneses mező áramerejének beállítása, maximum 1,5 A 
nagyságú lépésekben, mágnes tekercstől függően.

A 4. ábra megmutatja, hogy a mágneses tekercset az 
adaptált mágneses mező ellátásához a PH-4L típusú csap-
hegesztő pisztoly talpazatára helyeztük, elektromos csatla-
kozással. Ez alapvetően használható a hegesztőasztalokon 
használt hegesztőfejeknél is. Védőgázként a tiszta argon 
mellett 2,5, 10 vagy 18% CO2-tartalmú keverék gázok is 
használhatóak. Az SRM-hegesztési munkálatoknál olvadék-
képződés és terhelhetőség szempontjából nagyon jól meg-
felelt az Ar + 10% CO2-tartalmú keverék gáz.


a csap érintkezik 
a felülettel, kon-
taktus

 
elemelkedés, a 
bevezető fényív 
kioldása

 
a főáram fázisának kezdete, 
befejezésképpen a fényív 
rotálása belülről kifelé

 
egyenletes fény ív- 
mozgás a teljes  
metszetben

 
a fényív 
kialszik 2. ábra:  

Az ívhúzásos SRM hegesztés lefolyásának 
ábrája: a fényív mágneses befolyásolása 
a teljes homlokfelület egyenletes  
illeszkedését eredményezi, teljes metszetek 
esetén is a főáram közben észlelhető 
rotációs effektus mellett

3. ábra:  
Kiegészítő berendezések 
eltérő védőgázelvezetési 
koncepcióval, a mágneses  
mezővédőgáz lefedés ki 
alakítására
a)  kis építési méret, 

M12ig 
b)  nagyobb berendezés  

M16 mérethez, meg
változtatott gázáramlási 
iránnyal

4. ábra: 
SRMhegesztő
pisztoly 
M16 hegesztő
csaphoz
– technológia  
illesztése 
hegesztő
pisztolyhoz és  
a hegesztőfejhez 
is alkalmas, 
helyhez kötött 
alkalmazás 
esetén is
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HASONLÓ EREDMÉNYEK M12 ÉS M16 
MÉRETŰ HEGESZTŐCSAPOKNÁL

Eredmények M12 csapoknál

Az SRM csaphegesztésnél alkalmazott irányított fényív hatá-
sa különösen a beégési geometrián látszik meg. A nagyon 
egyenletes olvadékképződés hasonlít a csúcsgyújtásos 
csaphegesztés során tapasztaltakéhoz, ahol a bemerülés 
mértéke igen csekély. A létrehozott illesztések terhel-
hetőségét egy egyszerű hajlítási vizsgálattal, vagy DIN EN 
ISO 14555 szabvány szerinti törési vizsgálattal ellenőriz-
hetjük.

Az 5. ábra egy M12 méretű, S235 alapanyagú hegesztő-
csap beégési formáját ábrázolja, amely az 5.8 szilárd-
sági osztályban kb. 560 MPa törési feszültséget bír ki.  
Az 5. a) ábra a DIN EN ISO 14555 szabvány szerinti törési 
helyzetet dokumentálja. Ebben a példában a törés 50,5 KN 
erő kifejtés után keletkezett be. A metszetben [5. b) ábra] 
egy tipikus, egyenletesen vékony és hiba nélküli beolva-
dási réteg látszik a munkadarab és a hegesztőcsap között. 
A bemerülés mértéke 0,5 mm. A dudor területén az ol-
vadék vastagsága kicsit nagyobb. Ez a beégési geometria 
nagyon alacsony pórusképződést és szakadásképződést 
eredményez ötvözetlen anyagok hegesztése során.

Az olvadékba való bemerülés során csak nagyon  kevés 
olvadék szorul ki, melynek során egy nagyon sima és 
egyenletes varratgeometria képződik.

A 6. ábra statikai adatokat tartalmaz az SRM-technológiai 
hegesztés törési eredményeinek összehasonlításához M12 
méret mellett, védőgázos és kerámiagyűrűs hegesztésnél, 
azonos forrásból származó alapanyagok használata mel-
lett. Minden variánst 20 törési vizsgálat támaszt alá, S235 
szilárdságú hegesztőcsap használata mellett, 10 mm vas-
tagságú munkafelületen, S355-ből.

A törés az összes esetben a csapban keletkezett. A használt 
alapanyagra csak a 49 és 52 KN közötti törési erősség utal. 
A középérték 50,3 és 50,6 KN között alakul.

A 7. ábra a használt hegesztési adatokat tartalmazza a 
különböző hegesztési variánsokhoz. Az ábra M12 méretű 
csapok beégését és optikai megjelenítését tartalmazza, a  
6. ábrán felsorolt különböző ívhúzásos variánsokat használ-
va. Az összehasonlításhoz a kerámiagyűrűs hegesztése-
ket kb. 6 KJ erővel, a védőgázos hegesztéseket kb. 5 KJ 
erővel az SRM-hegesztéseket pedig kb 4 KJ erővel végez-
tük el. Az SRM-technológiával szemben a kerámiagyűrűs és 
védőgázos eljárások 4 KJ erő használatakor az illesztésnél 
hiányosságokat mutatnak fel. 

Az SRM-eljárás alacsony energiafelhasználása különösen 
a kicsi olvadékképződésen és a vékony olvadékréteg 
képződésén keresztül szembetűnő. Vizsgálataink eredmé-
nyeként kétség nélkül kijelenthető, hogy az SRM csap-
hegesztés statikus hajlítási és törési terhelés tekintetében 
és reprodukálhatóság tekintetében is innovatív alternatí-
vát kínál a konvencionális csaphegesztési eljárások (kerá-
miagyűrűs és védőgázos csaphegesztés) mellett.

Egy másik kísérletsorozat során a törések az alapanyag-
ban keletkeztek, melynek oka az munkafelületben kere-
sendő. Az eljárás alapos felület-előkészítést, a védőgáz és a 
hegesztési paraméterek körültekintő megválasztását igényli.

Amennyiben ezekre nem kerül sor, nem zárható ki hiba 
keletkezése az eljárás során.

5. ábra:  Egy S235 alapanyagból készült (5.8 szilárdsági osztály), 
M12 méretű hegesztőcsap SRM hegesztésének nézete  
és keresztmetszete. A törési vizsgálat a hegesztőcsapban 
okozott törést 
a)  teljes olvadékképződés, törés a csapban,  

törési erő: 50,5 KN,
b)  egyenletes, vékony olvadékréteg, minimális beégési 

mélység, hegesztési hiba nem észlelhető

6. ábra:  Összehasonlító hegesztések törési statisztikái  
M12 méretben – 20 ellenőrzés minden variánsra, a törés 
minden esetben a hegesztőcsapban következett be,  
hegesztőcsap alapanyag S235 (5.8 szilárdsági osztály)  
azonos forrásból, a hegesztési adatokért lásd 7. ábra;  
az SRM hegesztési eljárás biztonsága és reprodukálhatósága 
azonos a konvencionális hegesztési eljárásokéval

EREDMÉNYEK M16 MÉRETŰ  
HEGESZTŐCSAP ESETÉN

A hajlítási vizsgálatokat probléma nélkül sikerült elvégez-
ni SRM-technológia alkalmazása mellett, M16 méretű he-
gesz tőcsapok használatánál, amikor az alkalmas hegeszté-
si paramétereket és határértékeket betartottuk. A 8. ábra 
egy M16 méretű csap SRM-hegesztésének keresztmetszetét 
mutatja 6,0 KJ hegesztési energia használata mellett. 
Külalak és beégési forma tekintetében a hegesztés hason-
lít az eddig tapasztaltakhoz M12 méretű hegesztőcsappal. 
A hegesztési időtartamot nem kell hosszabbra venni, mint 
a kisebb méretű hegesztőcsapok illesztése esetén. A meg-
felelő olvadék képződése érdekében az áramerősséget kell 
900 A-ról kb 1200 A-ra emelni, valamint a tekercs áram-
erősségét kell a nagyobb SRM-berendezésnek megfelelően 
a 3. b) ábra szerint 1,1 A-ra megemelni. Egy ezzel azonos, 
kerámiagyűrűs csaphegesztés esetén ennél a csapátmérőnél 
18 KJ energiát kell felhasználni.

A redukált és egyenletes beégés miatt a munkafelület ter-
helése csökken. Azonos beégést a kifújás mértékére való 
tekintettel például egyoldalú földelés mellett érhetünk el.  
A statikai törési vizsgálatoknál egy M16 méretű hegesztőcsap 
illesztésénél argon és Ar + 18% CO2 védőgáz használata 
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mellett a törés a hegesztőcsapban történik, kb. 560 N/mm2  
erő kifejtése esetén. Az M16 méretű hegesztőcsap ered-
ményeit tekintve kijelenthető, hogy az SRM-hegesztés  
12 mm átmérőnél nagyobb hegesztőcsapok illesztésében is 
potenciális alternatívát kínál.

MAGAS ELJÁRÁSI BIZTONSÁG,  
KÉNYSZERHELYZETBEN IS
Az SRM-technológia előnye világosan megmutatkozik a 
kényszer helyzeti illesztések, például egy függőleges illesz-
tés során, a falon (PC helyzet). A 9. ábra egy M12 hegesz-
tőcsap illesztését mutatja PC helyzetben, M21 – ArC – 18 
védőgáz és mágnesmező-generáló elem használata mel-
lett, ötvözetlen felületen kivitelezve. Ha megvizsgáljuk a  
9. ábrán látható illesztés felső és alsó oldalát, hasonló 
olvadékképződést találunk. A metszetben alig látszik a 

különbség a PC helyzetben történt hegesztés és a PA (kád-
helyzet = alapanyag vízszintes) helyzetben történt hegesz-
tés között.

A 10. ábrán M16 méretű hegesztőcsapok SRM-hegesztései 
láthatóak, amelyeket PC helyzetben (függőleges falon) 
végeztek M21 – ArC – 18 védőgáz használata mellett.  
A 10. a) ábrán látható SRM-hegesztés a hegesztés felső 
felén is teljes olvadékképződést okozott. A törési vizsgálat-
nak az illesztés megfelelt. Ezzel ellentétben a 10. b) ábrán 
látható hegesztést SRM mágneses mező nélkül hajtottuk 
végre, azonos hegesztési paraméterek használata mel-
lett, ám ez a hegesztés a felső felén egyenetlen olvadék-
képződést mutat. Ez a hegesztés a törési vizsgálatnak nem 
felelt meg. Az olvadékban történt törésnél a felső félben 
lévő egyenetlenségekre lehetünk figyelmesek.

7. ábra:  Különböző ívhúzásos csaphegesztési variánsok összehasonlítása M12 hegesztőcsappal S235 (5.8 szilárdsági osztály);  
összes csap ugyanabból a gyártásból való, munkafelület alapanyaga: S355, 10 mm vastagság

SRM csaphegesztés Kerámiagyűrűs hegesztés Védőgázos hegesztés

Áramerősség: 800 A
Hegesztési időtartam: 220 ms
SRM 315 mA
Csapforma: HZ1
Védőgáz: M21 – ArC – 18
Védőgáz mértéke: 10 l/perc

Áramerősség: 960 A
Hegesztési időtartam: 240 ms
SRM: nincs
Csapforma: PD

Áramerősség: 960 A
Hegesztési időtartam: 240 ms
SRM: nincs
Csapforma: PD
Védőgáz: M21 – ArC – 18
Védőgáz mértéke: 10 l/perc

8. ábra:  Egy M 16 x 60 méretű hegesztőcsap SRM hegesztésének 
nézete és metszete S355 hegesztőfelületre;
a)  hajlítási fok 60° felett megfelelőnek tekinthető, 
b)  vékony olvadási réteg, középen enyhén vastagabb  

a védőgáz hatására
HEGESZTÉSI FELTÉTELEK: áramerősség: 1170 A, hegesztési  
időtartam: 220 ms, elemelkedés mértéke: 2,8 mm, 
bemerülési mélység: 0,6 mm, SRM mező: 1100 mA, 
hegesztési energia: 6,0 KJ, védőgáz: M21 – ArC – 18

9. ábra:  SRM hegesztés kényszerhelyzeti, PC pozícióban  
(függőlegesen, falon) M21 – ArC – 18 védőgázzal  
és mágneses mező kiegészítő elemmel, csap: M12, S235, 
alapanyag: S355, 
HEGESZTÉSI FELTÉTELEK: áramerősség: 900 A, hegesztési  
időtartam: 170 ms, elemelkedés mértéke: 2,0 mm, 
bemerülés mértéke: 0,5 mm, védőgáz: M21 – ArC – 18
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Az SRM-hegesztési eljárást az illesztések jó reprodukál-
hatósága tünteti ki, ami mindenekelőtt a  minimális kifú-
jási mértéknek köszönhető. Ezt részben egyoldalú hegesz-
tések elvégzésének ellenőrzésével sikerül alátámasztani.  
Az SRM-eljárást ezért eljárásbiztonságát tekintve legalább 
egy szinten lehet említeni az eddig ismert eljárásokkal.

Az autóépítésben érdekelt első felhasználók a technika 
kiváló eljárásbiztonságáról számoltak be.

EGY FOLYAMATOSAN TOVÁBB
FEJLESZTETT TECHNOLÓGIA
Az SRM-hegesztés M12 és M16 méretű acél hegesztőcsapok 
ötvözetlen és ötvözött alapanyagból történő illesztésének 
jó reprodukálhatóságával megfelel a DIN EN ISO 14555 
szabvány követelményeinek. Ezt a törési és hajlítási vizs-
gálatok mellett anyagellenőrzés is alátámasztja.

Az SRM-hegesztéseket az alacsony energiafelhasználás 
következtében az egyenletes olvadékképződés és beégés 
jellemzi. Az eljárás közben használt Radiál Szimmetrikus 
Mágneses mező megfelelő mértékben védi a fényívet a 
kifújás ellen, kényszerhelyzeti hegesztés esetén is. A tisz-
ta argon és argon max. 18% CO2-résszel M16 méretű 
hegesz tőcsapig (ötvözetlen acél) felelnek meg. Az SRM-
hegesztéshez egy hatékony mágneses mező, védőgáz és a 
hegesztési paraméterek pontos beállítása szükséges.

A berendezés kiegészítése sok esetben lehetséges, már 
meglévő hegesztőinverter esetén is. Hegesztőpisztolyok 
és hegesztőfejek esetén a mágneses mezőt képző elem 
felszerelése problémamentes.

A már többször helytállt SRM-technológiát folyamato- 
san továbbfejlesztjük. A hegeszthető csapméret növelése 
mel lett jelenleg a létrehozott illesztés terhelhetőségének 
növelése, ezen belül is az anyagfáradás esélyének csök-
kentése  ciklikus terhelés mellett, képezi a kutatások közép-
pontját.

A kiadványban szereplő mérési eredmények egy részét 
egy aktuális SRM-hegesztési kutatási és fejlesztési munká-
ból vettük, melyet a Müncheni Bajorországi Kutatási Alap 
(Bayerische Forschungsstiftung, München) támogat.

Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer, cramer@slv-muenchen.de, 
Dipl.-Ing. Andreas Jenicek, jenicek@slv-muenchen.de, 
Marc Müller, mmueller@slv-muenchen.de, 
GSI Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, 
Niederlassung SLV München, München,
Dr.-Ing. Günter Forster, guenter.forster@unibw.de, 
Dr.-Ing. Karsten Hartz-Behrend, karsten.hartz-behrend@
unibw.de, 
Prof. Dr. Ing. Jochen Schein, jochen.schein@unibw.de, 
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg,
Heinz Soyer, heinz.soyer@soyer.de, 
Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH, Wörthsee-
Etterschlag
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– neues Verfahren reduziert Fehler. Metallbau 16 
(2005), Nr. 9, Seite 40–43.

[2]  N. N.: Forschungsbericht Nr. 5105/2000: Schweißen 
zylindrischer Hohlkörper auf ungelochte und gelochte 
Bleche mittels magnetisch bewegtem Lichtbogen. 
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Mün-
chen, Niederlassung der GSI mbH. München 2000.

[3]  N. N.: Forschungsbericht Nr. 5124/2003: Lichtbogen-
schweißen von zylindrischen Hohlkörpern (Buchsen, 
Muttern, etc.) mit magnetisch bewegtem Lichtbogen 
an Aluminiumwerkstoffen. AiF-Projekt Nr. 12.753. 
Schweiß technische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Mün-
chen, Niederlassung der GSI mbH. München 2003.

10. ábra: 
M16 méretű, S235 alapanyagból készült 
csapok SRM hegesztése S355 alapanyagú 
hegesztőfelületre kényszerhelyzeti,  
PC pozícióban (függőleges falon),  
M21 – ArC – 18 védőgáz használata mellett 
a törési vizsgálat előtt és után;  
a)  SRM technológiával: egyenletes olvadék

képződés a csap alsó és felső felén,  
a hajlítási vizsgálat 60° felett  
megfelelőnek tekinthető; 

b)  SRM technológia nélkül: olvadék 
képződés a hegesztőcsap felső felén  
nem elégséges, a törés részben  
az olvadékrétegben történt, látható  
az olvadék rétegződése; 

HEGESZTÉSI FELTÉTELEK: 
áramerősség: 1380 A, 
hegesztési időtartam: 200 ms,  
elemelkedés mértéke: 2,7 mm, 
védőgáz: M20 – ArC – 10 

[képek: Soyer (1b, 2, 3), SLV München]
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• 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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FOLYATÓFÚRÁSSAL KÉSZÍTETT KAPCSOLATOK  
PALÁSTNYOMÁSI TEHERBÍRÁSA

Szabó Zalán okl. szerkezet-építőmérnök
Dr. Kövesdi Balázs Géza egyetemi docens 
BME

Absztrakt

A dolgozatban egy, a hazai építőiparban még nem széles 
körben alkalmazott fúrási technológia leírása és a vele 
készült szerkezeti kapcsolatok viselkedése, teherbírása ol-
vas ható. Az ún. folyatófúrás korunk számos kihívására 
kí  nál megoldási alternatívát, melyeket érdemes célzottan 
meg  vizsgálni a vele készült kapcsolatok viselkedési és szi-
lárd sági jellemzőit kutatva. 

A dolgozat keretében numerikus szimulációval több 
szempontból vizsgáltunk egy folyatófúrással készített két-
csavaros, egyszer nyírt, átfedéses toldást, és annak eredmé-
nyeit összevetettük egy hagyományos, anyacsavarral kiala-
kított modell és az EN 1993-1-8 szabvány összefüggéseinek 
eredményeivel. 

Az elemzés során a szakirodalomban rendelkezésre álló 
adatok alapján kijelölt geometriai paraméterek és a menetes 
kapcsolat hatását állapítjuk meg a numerikus szimulációk 
végeredményei alapján, majd konklúzióként a szabványos 
képlet lehetséges kiegészítésére olvasható javaslat, a folya-
tófúrással készített kapcsolatokra való kiterjeszthetőség ér-
dekében.

BEVEZETÉS
A hazai acélszerkezetek kapcsán a vékony falú, 4. kereszt-
metszeti osztályú szelvények iránti kereslet növekvő ten-
denciája érzékelhető. A vékonyabb szerkezetek hatványo-
zottan szolgálnak minket, mivel nemcsak gazdaságosabb te-
herviselés jellemzi őket az önsúlycsökkenés következtében, 
de a környezetünk terheltségét is mérsékli a csökkentett 
anyagfelhasználás által. 

A hazai építőipar az elmúlt évek során egyre inkább az  
oldható kötésű kapcsolatokat preferálja az oldhatatlan 
kap csolatokkal szemben. Az egyre vékonyodó szerkezetek 
gyakran nem jól hegeszthetők, és kis vastagságukból ere dő 
rövid élettartamuk meghosszabbítására néhány mikro mé-
teres kor rózivédelmi bevonatokkal látjuk el az elemeket, 
ame lyek miatt újfent a csavarozott kapcsolatok élveznek 
előnyt.

A vékony falú acélszelvényekkel szemben ellenérzetet 
 kelthet a rideg tönkremeneteli hajlandóság és az össze-
szerelés bonyolultsága. Például egy vékony falú szelvények-
ből épí tett keretállás nevezetes csomópontjaiban jellem ző en 
jóval na gyobb csavarszámot kell alkalmaznunk a meg  felelő 
te her átadás eléréséhez; mivel a vékony lemezek támadott 
felülete csekély. A többletcsavarok több élőmunkát is igé-
nyelnek, amiben hiányt szenved a mai hazai építőipar. 

Közel száz éve zajlik egy ipartechnológiai innováció,   
amely megoldást adhat számos problémára; ez a folyató-
fúrás. A fúrási technológiai folyamat során a vékony  lemez 
körfuratai peremén ún. furatpersely képződik,  mely alap-
vető szilárdságtani megfontolások útján képes lehet na-
gyobb felületen eloszlatni a csavarról átadódó erőt, illetve 
a furatlyukat szegélyző gallér merevítőbordaként javíthatja 
a kapcsolat merevségét. Mindez a lemez alapanyagából egy 
lépésben alakul ki, így eredményezve környezetkímélő és 
praktikus rögzítési lehetőséget. 

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években több más 
megközelítésben is igyekezték orvosolni a vékony lemezes 
kapcsolatok betegségeit, melyek közül mérnöki szempont-
ból talán a legkedveltebb megoldás a csavaranya felhegesz-
tése. Ez a folyatófúrás számos előnyös jellemzőjét viseli, 
azonban több szempontból is alulmarad azzal szemben.  
A tapasztalat szerint a felhegesztett anyacsavar hajlamos kel-
letlen szögelfordulásra, egyenlőtlen hőtágulásból szárma zó 
torzulásra és a szerelése viszonylag körülményes. 

Ezzel szemben a tapasztalatok alapján a folyatófúrással ki-
képzett perselybe mart menettel rendkívül jó minőségben 
biztosítható a csavarok fogadása. A jellemzően összeszerelő 
lakatosüzemben alkalmazott technológia gyorsabb és minő-
ségibb munkát eredményezhet az építés helyszínén.

A FOLYATÓFÚRÁS TECHNOLÓGIÁJA
1923-ban a francia Jean Claude de Valiére megpróbált készí-
teni egy eszközt, ami képes súrlódás által lyukat képezni a 
fémekben ahelyett, hogy azt marással tenné. Megfigyelte, 
hogy ha elég hő termelődik, az meg tudja olvasztani a fé-

1. ábra:  
Alternatív megoldásokhoz  
viszonyított előnyök  
(Forrás: thermdrill.hu/mirejo)
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met és lyukat képezhet rajta. Ezzel az ötlettel kifejlesztett 
egy, a fokozott súrlódáson alapuló különleges fúrószerszá-
mot. Eleinte sikere csak mérsékelt volt, hiszen akkoriban 
nem álltak rendelkezésre a megfelelő anyagok, továbbá az 
optimális alakú és típusú szerszámot nem fe dezték fel egé-
szen az 1980-as évekig.

Az autóipari termelés növekedésével, a csőiparban, me-
cha  nikai termékek gyártásában, az anyagokban és építő mér-
nöki kapcsolattervezésben rejlő lehetőségek  ösztönözték a 
gyártókat, hogy új technológiákkal gyorsítsák az elő állítás 
folyamatát.

A folyatófúrás (Flow drilling) – vagy hívják még termál-
fúrásnak (Thermal drilling), thermomechanikus fúrásnak, 
áramlófúrásnak, formálófúrásnak vagy súrlódó-keverő fú-
rás  nak – egy nemhagyományos furatkészítési metódus.

A 2. ábra egy sematikus illusztrációját mutatja a folyató-
fúrás lépéseinek. A kúp csúcsa megközelíti a munkadara-
bot, ahogyan a 2. a) ábra mutatja. Az érintkező felületen 
kialakuló súrlódás (amit axiális erő, illetve a szerszám és 
munkadarab közti relatív szögsebesség hoz létre) hőt ké-
pez, ami megpuhítja a munkadarabot. Ahogy az eszközt 
át toljuk a munkadarabon, lásd 2. b) ábrán, először oldalra 
és felfelé tereli az anyagot. A munkadarab melegedésével 
és puhulásával a szerszám képes átszúrni az alapanyagot, 
ahogyan 2. c) ábrán látható. Amint a szerszám áthatol a 
munkadarabon, továbbhalad, hogy még több alapanyagot 
toljon félre, ahogyan azt 2. d) ábra mutatja, így kialakítva 
a perselyt a kúpos részével. Amint ez a folyamat véget ér, 
az eszköz „válla” érintkezik a munkadarab felső síkjával, 
kialakítva a felső gallért, amit az 2. e) ábra mutat. Ezután 
az eszköz visszaemelkedik a munkadarabból, maga után 
hagy va egy lyukat az anyagban [2. f) ábra]. Végül menetet 
marnak a még meleg és formálható perselybe [2. g) ábra].

A fúrófej 5 részből áll, amiket a 3. ábra mutat.
A folyatófúrással gazdaságos módon képezhetünk csa-

varperselyt laposacélban, csőszelvényben, vagy vékony falú 
profilokban. A folyamat során képződő persely vastagsága 
általában kettő-háromszorosa az eredeti munkadarabénak. 

Ebbe a megnövekedett vastagságba menetet vághatunk, 
ezzel egy szilárdabb kapcsolatot eredményezve, mintha az 
eredeti lemezbe vágnánk a menetet. 

Az folyatófúrás előnyei más fix perselykészítési mód
szerekkel szemben:
–  magas minőség,
–  erősebb kapcsolat,
–  különleges gépek nem szükségesek,
–  magas teherbírású perselyek,
–  automatizálható,
–  kevesebb anyag, ezáltal kisebb önsúly,
–  lehetséges zárt szelvényben is, ahol hegesztett anyacsavar 

kivitelezhetetlen lenne,
–  nincs szükség erősítő hegesztésre, szegecselésre vagy be-

hegesztett anyára,
–  mivel nincs szükség különösebb vizsgálatra, azonnal me-

net vágható a perselybe,
–  nincs szükség vágófolyadékra vagy kenőanyagra, ezáltal 

teljesen tiszta, környezetbarát fúrási technológia,
–  csökkenti az anyagveszteséget. Minden megmozgatott 

anyag a perselybe kerül. Csökken a tisztítási és hulladék-
tárolási igény. Szilánkmentességből adódó előnyök.

Az folyatófúrás korlátai:
–  A célanyagnak ki kell bírnia a technológiával járó hevítést. 

Festett, bevonattal ellátott, vagy galvanizált elemek gyak-
ran alkalmatlanok a folyamatra.

–  Súrlódófúrást nem lehet masszív anyagokban végezni, 
mert az olvadó fémnek valahova el kell tudnia áramlani. 
De így is akár 12 mm vastagságig alkalmazható.

FOLYATÓFÚRÁSOS KAPCSOLATOK  
VIZSGÁLATA
A menetes furatpersellyel kialakított acélkapcsolatok te-
herbírását geometriájában parametrizált végeselemes 
modelleken vizsgáltuk. A szimulációt ANSYS Mechanical 
APDL® szoftverrel végeztük.

III.2. Modellgeometria

A verifikált modell geometriai kialakításánál a fő szempon-
tok voltak, hogy azon egyes paraméterek célszerűen változ-
tathatók legyenek, a gyakorlatban található kapcsolatokra 
hasonlítson és optimális végeselemszámmal futtatható le-
gyen a számítása. 

A modell három fő komponensből áll: egy vékony teszt-
lemez (va = 2 mm), egy vastagabb húzólemez (vb = 6 mm)  
és csavarok (2 darab, erővel párhuzamosan). A lemezek  
„h” szélessége 60 cm, míg „L” hosszuk 120 cm. A csavarok 
Y koordinátája minden esetben a magasság felében ér-
tendő. A csavarkép változó paraméterei „e”, a szélső csa-
vartengely lemezszéltől mért távolsága és „p” a csavarok 
tengelytávolsága és „d” a csavarok átmérője. 

2. ábra:  Súrlódófúrás lépései: a) kezdeti kontakt; b) szerszám
hegy behatolása az anyagba; c) anyagáramlás; d) kúpos 
szerszámrész behatolása; e) gallérformálás; f) szerszám 
visszaemelkedés; g) menetformálás [IX]

3. ábra: 
Súrlódófúró 
szerszám  
geometriája [X]

5. ábra: 
Általános  
elrendezési  
geometria
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A vizsgált modellek két fő csoportba sorolhatók: 
I.  folyatófúrással készített furatperselybe ültetett metrikus 

csavaros,
II. hagyományos metrikus anyacsavaros.

A két csoport általános képét mutatja a 6. ábra.
A furatpersely a szakirodalomnak megfelelően effektív 

hosszával lett figyelembe véve, ugyanis feltételezhető, hogy 
az esetleges szakadások („szirmozódás”) miatt a kialakuló 
furatpersely csak az anyagában folytonos szakaszán dol-
gozik. A dolgozó szakasz hosszának precíz meghatározá-
sa feltételezhetően nem palástnyomási, hanem húzási el-
lenállás esetén lenne kulcsfontosságú.

III.3. Anyagmodell

A kapcsolat valamennyi komponensére multilineáris – fel-
keményedő képlékeny anyagmodellt alkalmaztunk (8. áb - 
ra). A csavarok és a lemez tönkremenetelének vizsgá la-
tához a felhasznált anyagmodellnek és végeselemeknek 
képesnek kellett lenni nagy alakváltozások és tönkreme-
neteli kritériumok kezelésére. Az alkalmazott multilineá-
ris – felkeményedő képlékeny anyagmodellt mutatja be a  
8. ábra. 

A kapcsolat tönkremeneteli kritériumát az anyagmodell 
tartalmazza. A szimuláció addig futott, míg az ezredpon-
tosságú [N] határerőig konvergált.

A tönkremeneteli kritériumot a 8. ábra kék és piros 
egye nesei mutatják. A tönkremeneteli határpont a vizsgálat 
során a 12% nyúláshoz tartozó feszültségszint volt, ezt 
követően a multilineáris modell lágyulási szakasza lép élet-
be, ahol a növekvő nyúlással egyre kevesebb feszültséget 
bír az elem. 

A modellben a csavarok és lemezek anyagmodelljének 
sémája azonos volt, csupán a névleges értékeikben volt el-
térés.

8. ábra: Alkalmazott multilineáris felkeményedő anyagmodell

9. ábra:  Alkalmazott anyagmodell grafikus megjelenítése  
(σ–ε ábra)

6. ábra:  
Numerikus célmodell általános  
elrendezése.  
Bal: Folyatófúrásos kapcsolat;  
Jobb: Anyacsavaros kapcsolat

7. ábra:  Kísérletből [III] meghatározott furatpersely geometriájának 
egyszerűsítése a numerikus modellhez  
(méretek mikrométerben)

szerkesztés kísérlet modell
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III.8. Validáció

Egy validációs kontrollmodell eredményeit az EN 1993-1-8 
szabvány vonatkozó képleteinek eredményével összevetve 
győződtünk meg a modell valóságos és kellően pontos 
viselkedéséről. 

 
(1)

ahol,

 (2)

 (3)

A VEM modell eredményeként nem a tervezési, hanem a 
teherbírás tényleges (karakterisztikus) értékére számítunk, 
ezért a (1) összefüggés biztonsági tényezőjének elha-
gyásával az összehasonlítás alapjául szolgáló pontos képlet:

(4)

A szimuláció és a szabványos képlet eredményeit hason-
lítja össze az 11. ábra.

EREDMÉNYÉRTÉKELÉS

IV.1. A menet hatásának modellezése

A frissen készített folyatófúrásos furatpersely még  magas 
hőmérsékletű, ezáltal jól formálható, alakítható. A lehű-
lést megelőzően, közvetlenül a furatpersely kialakítását kö-
vetően, menetes szárral átdolgozva az anyagot egy ideális 
menetes fogadóhüvelyt készíthetünk a metrikus csavarjaink 
számára. 

A modellek mindegyikében a csavarok egyszerűsített for-
gástest-geometriával szerepeltek. A definiált peremfelté te-
lekkel és kontaktelemekkel az anyacsavaros kialakítás így 
is megfelelő pontossággal írja le a valós viselkedést, de a 
folyatófúrással készült kapcsolatban pontos  eredményhez 
kulcsfontosságú lehet a csavarhüvely és szár menetes kap-
csolatának precízebb modellezése. A rendelkezésre álló 
szá mítási kapacitásnak megfelelően, a tényleges csavarme-
net geometriáját nem tartalmazta a szimuláció, így annak 
nemlineáris kapcsolati modelljét figyelmen kívül  hagyta, 
mely a becslések alapján jelentős tartalékot jelenthet, azon-
ban a kapcsolat létrejöttének tényleges valószínűsége vizs-
gálandó. 

A menet meglétének hatását közelítő módszerekkel mér-
tem fel:

A)  Kötött feltételezés: a menet a tönkremenetelig folyama-
tosan képes erőátadásra a csavar és a lemez között, 
ekkor az egyszerűsítő feltételezés szerint a két kompo-
nens egymáshoz kötött („Bonded”) kontakttal definiált. 
Ennek hatása a szimuláció során olyan, mintha a  csa var 
a hüvely be bele lenne hegesztve. Mivel a lyuk a csa  var 
falához kötött, így a kapcsolat tönkremenetele nem a 
klasszikus értelemben vett palástnyomás eredmé nye-
ként alakul ki. 

B)  Félkötött feltételezés: a csavar és a hüvely menete csak 
a nyomott oldalon tartja meg kapcsolatát, míg a húzott 
oldalon a legkisebb elmozdulásra is megszűnik közöttük 
a kontaktus. Ez a megközelítés a biztonság javára hagy-
ja figyelmen kívül a húzott oldali menet hatását, azon-
ban módosítja a kapcsolat elfordulási viselkedését, ami 
hibás feszültségeloszlást eredményezhet.

C)  Közelítő súrlódás alapú kapcsolat: A palástnyomási vizs- 
  gálatok során a menet hatását kiemelkedően nagy súrló-
dással modellezzük. A furatpersely húzott oldalán nem 
képes erőátadásra, a valóságban kis elmozdulások ese-

10. ábra: Peremfeltételek és végeselemháló a modellen

11. ábra: Validációs összehasonlító elemzés eredménye
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12. ábra:  Különbözően feltételezett csavarmenethatású szimulációk Von Mises feszültségábrája a tönkremenetel előtti időpillanatban

tén itt is történne erőátadás. Feltehetően a valós vi-
selkedést mindig konzervatívan közelíti, így mérnöki 
cél ra megfelelő lehet.

Az előzőekben ismertetett megközelítések végeredménye-
it szemlélteti a 12. és 13. ábra.

Az „A” eset feszültségeloszlása lényegesen különbözik a 
többitől. Feszültségkoncentráció látszik a „csukódni akaró” 
furatperem közelében a tesztlemezen, de a megnövekedett 
határerő nem palástnyomási, hanem csavarnyíródási tönk-
remenetelre utal. Láthatóan a „B” és „C” esetek eredménye 

hasonló, azonban az előbbinél alkalmazott peremfeltétel 
eredményeként a furatpersely pereme nem viselkedik 
valósághűen a modellben, az valószínűleg csak finomabb 
háló esetén nyer validitást, ami megtöbbszörözi a számítási 
igényt. A „C” eset végeredménye palástnyomási tönkreme-
netelt mutat, viszont a kapcsolat határereje közel felére 
csökkent az „A” esethez képest (lásd 13. ábra).

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az „A” eset 
a legkedvezőbb mind teherbírás, mind kapcsolati duktilitás 
szempontjából, azonban a tönkremenetel nem a klasszi-
kus értelemben vett palástnyomási jelenség nyomán jön 
létre, illetve a biztonság kárára tévedhet, így az összeha-

A

B

C
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sonlíthatóság érdekében ezen feltételezés alkalmazását 
nélkülöztük.

A „B” és „C” eset egyaránt alkalmas palástnyomási tönk
remenetel vizsgálatára, azonban az utóbbi (még ha nagyobb 
számítási igénnyel is, de) megbízhatóbban írja le a jelen
séget, így a továbbiakban kizárólag ezzel foglalkoztunk.

IV.2. Paraméteranalízis

A rendelkezésre álló csekély szakirodalmi tudásanyag alap
ján a tesztlemez vastagsága és az anyagminőség nem volt 
parametrizálható, így az analízis során a csavarkép geo
metriai tényezőinek variációit vizsgáltuk. 

1. táblázat:  Kijelölt változók listája a paraméter-
analízishez

1. e1 – szélső csavartengely távolsága 
lemezszéltől erőirányban

1. p1 – csavartengelyek távolsága

1. d – csavarátmérő

Paramétervizsgálat 1.: „e” méret

„E” paramétert 13, 15, 20, 25 és 26 mmes értékekkel 
felvéve készült végeselemes szimuláció, melynek során a 
határerőket feljegyezték. A paraméter függvényében vál
tozó határerő görbéje látható a 14. ábrán. 

A görbét elemezve kiderül, hogy a szimulációs ered
mények a szakirodalomban javasolt (e = 2.0 × d0  ) csavarkép 
esetén jó korrelációban vannak a szabványos összefüggés 

eredményével. Ahogy a szélső csavart egyre közelítjük a 
lemezszélhez, a (4) összefüggés αb tényezője lineárisan 
csökken, ezért a számított határerőgörbe is lineáris a vizs
gált szakaszon. A szimulációk ettől eltérően, kisebb mere
dekséggel veszítik teherbírásukat. Megállapítható,  hogy a 
szabványos összefüggés az egyre kockázatosabb elhelye
zésű csavarképet egyre nagyobb biztonság ráhagyásával ke
zeli, innen a növekvő differencia.

A felvett „e” értékek használatával kialakuló erő–elmoz
dulás görbék (lásd 15. ábra) megmutatják, hogy a rugal
mas szakaszban az összehasonlított modellek azonosan 
viselkednek, csupán a képlékenyedés „ideje” más, azaz a 
folyatottfúrt kapcsolatokban kisebb eredő erő esetén alakul 
ki folyási feszültség a kapcsolatban. 

A szélső csavart a lemezvéghez közel helyezve mindkét 
esetben palástnyomási tönkremenetel jön létre, azonban a 
csavaranyás kivitelben valamivel nagyobb területen oszlott 
el a teher, így nagyobb határerő épülhetett fel a kapcso
latban.

13. ábra:  Különbözően feltételezett csavarmenet-hatású szimulációk 
erő–elmozdulás diagramja

14. ábra:  Kapcsolat határerejének változása az „e” paraméter  
függvényében

15. ábra:  
Erő–elmozdulás  
diagramok diszkrét  
„e” paraméterek esetén 

Jelölés:  A = anyacsavar;  
F = folyatófúrás;  
e = 13 mm

16. ábra:  
Balra: anyacsavaros kapcsolat;  
Jobbra: folyatófúrt kapcsolat
Von Mises-féle feszültségeloszlás  
a tönkremenetel pillanatában  
„e” paraméter vizsgálatakor  
(e = 13 mm)
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Paramétervizsgálat 2.: „p” méret

A „p” paramétert 20, 25, 30, 35 és 39 mm-es értékekkel 
felvéve készült végeselemes szimuláció, melynek során a 
határerőket feljegyeztem. A paraméter függvényében vál-
tozó határerő görbéje látható a 18. ábrán.

A 18. ábra görbéit elemezve kiderül, hogy a szimulációs 
eredmények a szakirodalomban javasolt (p = 3.0 × d0 ) csa-
varkép esetén jó korrelációban vannak a szabványos össze-
függés eredményével. Ahogy a belső csavart egyre közelít-
jük a külsőhöz, a (4) összefüggés αb tényezője lineárisan 
csökken, ezért a számított határerőgörbe is lineáris a vizs-
gált szakaszon, egészen p = 35 mm-ig, ugyanis innentől 
αb már „e” paraméter függvényében változik. A szimulációk 
során ettől eltérően, kisebb meredekséggel veszítették te-
herbírásukat a kapcsolatok.

Paramétervizsgálat 2.: „d” méret

A „d” paramétert a metrikus csavarméreteknek megfele-
lően 6, 8, 10 és 12 mm-es értékekkel felvéve készült 
véges elemes szimuláció, melyek során a határerőket felje- 
gyeztem. Az e, p, és d0 méretek a felvett d értékek függ-
vényében az alábbi módon változtak: 

e = 2 × d0;
p = 3 × d0; d0 = d + 1

A paraméter függvényében változó határerő görbéje lát-
ható a 19. ábrán. A paraméterek alsó végértéke a szak-
irodalom szerinti legkisebb alkalmazható csavarméret. 

A furatpersely hatása

A paraméteranalízis során az anyacsavaros kivitelű kap-
csolatok szinte minden esetben némi többletteherbírást 
mutattak, így egy olyan összehasonlítás is történt, mely ben 
rögzítő anya nélkül, tehát kizárólag a furatpersely meg-

17. ábra:  
Von Mises szerinti feszültség
eloszlás lyukkal gyengített kereszt
metszetben  
Balra: anyacsavaros kivitel 
Jobbra: a folyatófúrásos kivitel

18. ábra:  Kapcsolat határerejének változása az „p” paraméter  
függvényében

19. ábra:  Kapcsolat határerejének változása a „d” paraméter  
függvényében

20. ábra:  
Von Mises feszültségeloszlás  
a tönkremenetelt megelőző  
időpillanatban [M8]
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létében különböztek az összehasonlított esetek. Az elemzés 
eredményeként átlagosan 5,85% többletteherbírás volt ta-
pasztalható a furatpersellyel kiegészített modellek javára.

KONZKLÚZIÓ
A tanulmányban egy, a hazai építőiparban újonnan meg-
jelenő fúrási technológia leírását és a vele készült szerkezeti 
kapcsolatok viselkedését, teherbírását mutattuk be validált 
végeselemes szimulációk eredményén keresztül.

A dolgozat keretében numerikus szimulációval számos 
szempontból vizsgáltunk egy folyatófúrással készített két-
csavaros, egyszer nyírt, átfedéses toldást, és annak eredmé-
nyeit összevetettük egy hagyományos, anyacsavarral kiala-
kított modell eredményeivel és az EN 1993-1-8 szabvány 
összefüggéseinek eredményeivel. 

A szimulációk eredményeit megvizsgáltuk feszültségter-
jedés, duktilitás, határerő és nemlinearitás szempontjából; 
kijelölt változó geometriai paraméterek alapján. Az elem-
zésnek többször is gátat szabott a csekély szakirodalmi 
tudásanyag. 

A paraméteranalízis során eredményül kapott kapcsolati 
határerő és elmozdulás adatok a vizsgált tartományon ar-
ra engednek következtetni, hogy a hagyományos, anyacsa-
va ros kapcsolatokhoz képest általában 3–8%-kal kisebb   
te herbírásra számíthatunk a figyelembe nem vehető mi-
nőségű csavarmenettel ellátott, folyatottfúrt kapcsolatok 
palástnyomási teherbírási tönkremenetelekor. Azonban 
megfelelő minőségű csavarmenet esetén az eredeti teher-
bírás cca. 1,5-szörösére növekedhet.

A technológia legfőbb előnye, hogy akár zárt szelvények-
ben is könnyedén kiképezhetünk olyan furatperselyt, 
ami nek teherbírása közelíti, olykor meghaladhatja a he-
gesztett anyacsavarokét. Hátránya azonban, hogy a vékony 
falú szelvényekre jellemző, csekély vastagságú passziváló 
védőréteg megsemmisül a furatképzés során, ezért utóla-
gos felületkezelés szükséges.

A vizsgált szempontok alapján, az érintett tartomá
nyokon az EN 199318 palástnyomási ellenállás kép
letét az alábbi fmod tényezővel kiegészítve lehet a fo
lya tófúrással készített kapcsolat határerejét számítani:
 
–  ha                       és  

 
akkor

–  ha                       és  
 
akkor

–  ha a furat és csavar menetes kapcsolata ellenőrzött 
mi nőségű, akkor            1.50

További vizsgálati javaslatok

A dolgozatban több helyen felmerült olyan kérdés a kap-
csolat viselkedését illetően, melyről a dolgozat készítésének 
idején nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű és 
minőségű adat, így feltételezésekkel kellett élni.

A jövőben érdemes lehet az alábbi szempontokból 
kísérlettel és numerikus szimulációval tovább vizsgál
ni a folyatófúrásos rögzítések jellemzőit:
–  csavarmenet figyelembevételéből származó többletteher-

bírás, merevség és duktilitás alakulása;
–  furatpersely geometriája, effektív hossza

• különböző vastagságú szerkezeti acélok esetén, 
• különböző anyagminőségű szerkezeti acélok esetén,
• különböző átmérőjű furatlyukak esetén,
• különböző furatminőség esetén;

–  éles furatpersely-geometria feszültségi szingularitás ve-
szélye;

–  folyatófúrással készített húzott csavarok kiszakadási el-
lenállása,

A témában fellelhető néhány külföldi publikáció, me-
lyekben vizsgálták többek között a technológiai folyamat-
paraméterek (orsósebesség, előtolási- erő és sebesség stb.) 
hatását; furatbővítő szerszámok jótékony hatását. Biztató 
eredményeket értek el két lemez súrlódófúrásos pontszerű 
egyesítésekor (II).
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HIDAK A LOIRE VÖLGYÉBEN

Dr. Jankelovics János

Az 1010 kilométer hosszú Loire 
Franciaország leghosszabb  folyója.  
Völgye mesés kastélyaival, hangu
latos kisvárosaival az ország ki 
emelt turisztikai régiója. A folyó
szakasz számtalan hídja közül a 
legszebbeket nézzük meg. Utunk 
so  rán a Loire folyási irányát kö vet
ve keletről nyugat felé  h aladunk és 
13 város 19 hídjánál állunk meg. 
A cikk fotóit – a 3., 4., 20., 22., és 
23. sz. internetről származó képek 
kivételével – a szerző készítette.

A régió története I. Ferenc király ural-
kodásának korára, 1515–1547-re nyú-
lik vissza. A király szenvedélyes kas-
télyépítő volt a Loire mentén. Ez az  
erdős terület védetten az ország 
közepe táján terül el, ezért a francia 
királyok mindig is kedvelték, nagy 

 vadásza tok, várjátékok színhelye volt.  
A régió ban 100-nál is több szebbnél 
szebb kas tély, illetve átalakított közép-
kori vár áll. A Loire völgye 2000 óta az  
UNESCO által jegyzett világörökségi 
helyszínek közé tartozik.
 

A kastélyok völgyének legkeletibb 
városa Gien. A mindössze 13 ezer la-
kosú település története a gall és a 
római időkre nyúlik vissza. Érdekes-
ség ként jegyezzük meg, hogy Gien  
581-ben (!) „vásártartási” jogosultsá-
got ka pott Orléans királyától. A Loire 
két partjára épült település egyik neve-
zetessége az 1734-ben épült kőhíd, a 
Pont de Gien. A 12 nyílású, 300 méter 
hosszú átkelő 8,5 méter széles. A Pont 
de Gientől északnyugatra – mindössze 
1,5 km-re – egy forgalmon kívüli vas-
úti viadukt áll. Az 1893-ban átadott 
szerkezet teljes hossza 1832 méter, 

szé lessége 7 méter. A folyón átívelő 
rácsos, acélból készült főhíd 361 mé-
ter hosszú, 7 nyílású. A felvezető csat-
lakozások kőboltozatúak, az északi 
szektor hossza 273 méter, a déli 1198 
méter. 

A D951 úton haladva mintegy 60 km- 
re északnyugatra érjük el Or lé anst, 
amelyet az útikönyvek a Loire-völgy 
keleti kapujaként említenek. A mű  - 
em lékekben gazdag, kétezer éves tele-
pülés neve Jeanne d’Arc révén ke rült 
be a történelemkönyvekbe. A fia tal 
nő 1429-ben győztes rohamra ve zet-
te a francia sereget az angolok ellen.  
A vá ros hídjai közül a leghíresebb az 
V. György király nevét viselő bolt-
íves kőhíd. A 325 méter hosszú átkelő 
tervezője Jean Hupeau volt. Építése 
közel 10 évig tartott és 1760-ban 
adták át. Az V. György király nevet 

1. kép: Gien, Pont de Gien

2. kép: Gien, forgalmon kívüli vasúti viadukt

3. kép:  Orléans, Pont George V.  
(Forrás: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4656317)
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az I. világháborút követően a Nagy-
Britannia iránti tisztelete jeléül kapta. 

Napjaink hídépítészetét a város 
Euró pa hídja reprezentálja. Orléans 
önkormányzata 1996-ban határozatot 
hozott arról, hogy az északi és a déli 
peremvárosok forgalmi kapcsolatainak 
javítása érdekében új hidat építenek 
a Loire felett. A műtárgy tervezésére 
nemzetközi pályázatot írtak ki, amely-
nek győztese Santiago Calatrava volt. 

A híd építése két évet vett igénybe és 
ünnepélyes átadására 2000-ben ke  rült 
sor. Az acél–beton szerkezet hosz-
sza 470 méter, szélessége 25 méter.  
Az építés során, 5400 tonna acélt 
és 10 ezer m3 betont használtak fel.  
A szerkezet különlegessége a  ferde 
tartóív, amelybe 350 tonna acélt épí-
tet tek be. A hídon 2  × 2 forgalmi sáv 
és a gya logosok számára elkülönített 
járda vezet át.

A mindössze 7000 lakosú Beau-
gency város nevezetessége az egyik 
legrégebbi Loire-híd. A XII. századi 
23 boltíves kőhíd – Pont de Beau -
gency – hossza 400 méter. A híd, 
kü lönlegessége volt, hogy az egyik 
bolt ívének tetejére kápolnát  emeltek 
a települést felkereső zarándokok szá-
mára. A szerkezet a XVIII. században 
nyerte el ma látható képét.

4. kép: Orléans, Pont de Europe (Forrás: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_de_l%27Europe_(1).jpg)

5–6. képek: Beaugency, Pont de Beaugency
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Az I. Ferenc király korából származó 
reneszánsz várkastélyáról híres Blois, 
a Loire-völgy egyik leglátogatottabb 
történelmi városa. A folyón átívelő kő-
híd építését 1716-ban kezdték és 1724-
re fejezték be. Korabeli okiratokból 
ismert az átkelő építészének szemé-
lye, Jacques V. Gabriel. Emlékét a 
híd neve őrzi. A 11 nyílású szerkezet 
teljes hossza 283 méter, szélessége 15 
méter. A legnagyobb áthidalású boltív 
a ha todik, 26,3 méter, a legkeskenyebb 
az első és a tizenegyedik, egyaránt  
16,5 méter. Ugyancsak okmányok őr-
zik a hídon végzett újjáépítések kro-
nológiáját. A legkorábbi 1804-ből szár-
mazik, amikor a 3. boltívet újjáépítet -
ték. A II. világháború nem kímélte a 
hidat, több elemét is felrobbantották, 
1946-ra építették újjá. 

Amboise nevezetessége a XV–XVI. 
században épült királyi kastély. A re-
ne szánsz művészetet is kedvelő I. Fe-
renc 1516-ban udvarába hívta a 64 
éves Leonardo da Vincit. Neki adomá-
nyozta kastélyához közeli  udvarhá zát. 
Leonardo Firenzéből magával vitte  
Franciaországba 3 festményét. Ezek 
kö zött volt a Mona Lisa is. Leonardo 
3 évig, 1519-es haláláig élt Clos 
Lucéban. A mestert a kastély Szent 
Hubertus kápolnájában helyezték örök  
nyugalomra. A város két szektorból 
álló, szigeten áthaladó kőhídja a 9 + 7 
nyílású 440 méter hosszú Pont du 
Maréchal Leclerc. Az átkelő tör té-
nete a 1100-as évekre nyúlik vissza, 
amikor a Spanyolország felé irányuló 
kereskedelem a településen keresz-
tül zajlott. A szerkezetet többször át-
építették, a legutóbbi 1951-ben volt, 
ek kor a II. világháborús károkat javí-
tot ták ki. 

Amboise-t elhagyva egy rövid, mind-
össze 15 kilométeres kitérőt teszünk 
délkeleti irányba a Loire-ba ömlő Cher 
folyóhoz, amely Chenanceau-nál egy 
csodálatos, folyóra épített XVI. száza-
di kastélyt rejt. Az egyedülálló, 90 mé-
teres építmény keresztezi a folyót és 
pillérek tartják. A kétszintes kastélyt 
Catherine Briconnet építtette. 

A Loire-völgy földrajzi középpont-
jában fekvő 140 ezer lakosú nagyváros 
Tours. Története a római időkre nyú-
lik vissza. A város már a gall-római 
korban kereskedelmi és közigazgatási 
központ volt. A helység magyar vonat-

kozása, hogy a 316-ban Szombathelyen 
született Szent Márton püspök 397-
ben itt hunyt el, a sírját a Bazilika őrzi. 

Tours öt Loire hídja közül kettőt 
mutatunk be olvasóinknak. A város  
legrégibb hídja a Pont Wilson,  amely 
a  belvárost köti össze az északi ol-
da lon található forgalmas Tranchée 
ave nue-val. Az átkelőt – Orléans hídjá-
hoz hasonlóan –, 1918-ban nevezték  
el Woodrow Wilsonról, az Egye sült 
Államok 28. elnökéről. A híd 1765– 
1778 között épült, tervezője is mert, 
Mathieu Bayeux volt. A 436  mé ter hosz-
szú, 15 méter széles kőhíd 15 nyí  lású, 
a nyílások  fesztávolsága 24,5 mé ter. 
A szerkezet története  so rán többször 
megsérült, jégzajlások, háborúk egy-
aránt súlyos károkat okoz tak benne. 
A város másik érdekes hídja a Pont 
Suspendu de Saint-Symphorien, 
gya logos és kerékpáros kábelhíd.  
A hosszú nevű átkelő 1845–47 között 
épült, Marc Seguin építész tervei alap-
ján. A híd teljes hossza 450 méter, 
szélessége 5 méter, és kábeleit 4 kapu 
tartja. A hídpálya közel 200 méteres 
szakasza a város Loire-szigetén – Ile 
Aucard – fut. 

Tours városát elhagyva ismét egy rö-
vid kitérőt teszünk déli irányba, és egy 
bájos, soktornyos mesekastélyt és a 
hozzá csatlakozó kishidat nézzük meg 
az Indre-patak mentén. Ussé kas télyát 
az idegenvezetők, mint „Csipke rózsika 
kastélyát” mutatják be az utazóknak. 

7. kép: Blois, Pont de Jacques V. Gabriel

8. kép: Amboise, Pont du Maréchal Leclerc
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9. kép: Chenanceau, Kastély a Cher folyón 10. kép: Chenanceau, Pillérek

11. kép: Tours, Pont Wilson

12–13. képek: 
Tours, Pont Suspendu  
de SaintSymphorien 



44 Acélszerkezetek 2021/3. számAcélszerkezetek 2021/3. szám

Charles Perrault ezt az épületet képzel-
te maga elé, amikor megírta a klasz-
szikus meséjét. A kastélyhoz vezető 
D16- os út a történelmi Loire kőhidak 
stílusát idéző mintegy 20 méteres, 4 
nyí lású, szépen felújított kishídon ve-
zet át. A szerkezet – irodalmi adatok 
hiányában – vélhetően a kastéllyal egy-
idejűleg épült. 

A mesekastélyt elhagyva visszaté-
rünk a Loire folyóhoz, és az 1455-ben 
épült várkastélyáról híres Montsoreau 
városánál állunk meg. A mindössze 
500 fős település mellett keresztezi 
a folyót rácsos szerkezetű acélhíd. 
A Pont Varennes-Montsoreau 600 
méterével Franciaország egyik leg-
hosszabb közúti hídja. A 9 nyílású híd 
legnagyobb fesztávja 50 méter.

A kastélyáról, lovastisztképző akadé-
miájáról és tankmúzeumáról híres 
Saumur. Kastélya a Loire és a Thouet 
folyó találkozásánál áll, alapjait a  
X. században építették, így ez Fran-
cia ország egyik legrégebbi kastélya.  
A Loire kőhídja a Pont Cessart, 
1756–1770 között épült, nevét Louis-
Alexandre de Cessart-ról (1719–1806), 
tervezőjéről kapta. Az Offard-szigetig 
tartó 276 méteres pályaszakasz 12 nyí-
lású, legnagyobb fesztávolsága 19,5 m. 
A hídpálya szélessége 12 méter.

14. kép: Ussé, Az Indrepatak kishídja

15. kép: Montsoreau, Pont VarennesMontsoreau

16. kép: Saumur, Cessart híd

17. kép: 
Saumur, a Cessart híd ívei
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A műemlékekben gazdag Loire- 
völgyi kirándulásunkat Maine-et-Loire 
me gye közigazgatási székhelyén, a 150 
ezer lakosú Angers-ban fejezzük be.  
A nagyváros folyója a város alatt a Loire-
ba ömlő Maine. Angers turistalátvá-
nyossága az Anjou hercegek hatalmas, 
csíkos várkastélya. Az Angers körül 
ki épített körgyűrű két autópályahíd-
ja mellett, a belváros partjait további  
6 híd köti össze. Elmondhatjuk, hogy 
Angers a hidak városa. A Main folyási 
irányát követve északkelet felől, dél-
nyugat irányába haladva 4 híddal is-
mer tetjük meg olvasóinkat.

Első hidunk a Pont Confluences. 
Építését 2007-ben kezdték meg a Tho-
mas Lavigne és Christophe Cheron 
építésziroda tervei alapján. A szerke-
zet teljes hossza a felvezető „lábakon 
álló” útpályákkal együtt 293 méter, a 
folyó feletti áthidalás 161 méter. Kü-
lönlegessége a szerkezetet tartó ten-

gelyirányú acélív. Az építés 2010-ben 
fejeződött be. A hídpálya szélessége 
20 méter, amelyen két villamosvágány, 
kerékpársáv és gyalogos járda vezet át. 
Az átkelőn – a mentők, tűzoltók stb. 
kivételével gépkocsiforgalom nincs.

A Pont de la Haute Chaine An-
gers belvárosának egyik hídja. Helyén 
1835–1839 között épült vashíd állt.  
A jelenlegi szerkezet 1951-ben épült 
vasbeton gerendákból. A tervezők 
meg  tartották a korábbi szerkezet „ki-
osz tását”. A hídpálya hossza 120, szé-
lessége 14 méter.

A belváros történelmi hídja Pont 
de Verdun, a legrégebbi átjáró a 
Maine folyón. Dokumentumok szerint 
1028- ban Anjou Foulque Nerra grófja  
ezen a helyen épített hidat. A kor 
többi európai hídjához hasonlóan itt 
is fokozatosan épültek házak. A XIX. 
században újraépítették a hidat, és   
akkor nyerte el mai formáját. A híd  

105 méter hosszú, 7 pilléres Az átke-
lőn megszüntették a járműforgalmat, 
ma kizárólag gyalogosok és kerék-
párosok használhatják.

A kastély – Château d’Angers – lá-
bánál álló Pont de la Basse Chaine 
története viharos. A ma látható híd 
a harmadik ezen a ponton. Az első, 
1838-ban átadott, 102 méter hosszú 
lánchíd korában újdonságnak számí-
tott. Tervezője Joseph Chaley építész 
volt. A szerkezet 1850-ben 220 ka-
tona és 3 civil halálával járó ször-
nyű tragédia színhelye volt. Katonák 
kel tek át, amikor a híd összeomlott.  
A drámával kapcsolatban két nézet 
is mert. Első: a tomboló vihar tönkre-
tette a rozsdásodó vaskábeleket; a 
másik vélemény a hídpályán mene-
telő katonák lépései által keltett re-
zo nanciában látja a tragédia okát.  
A má sodik híd 1851–1856 között épült 
ötnyílású kőhíd volt. Ezt váltotta fel a 

18. kép: Angers, előtérben a Pont de la Haute Chaine, háttérben a Pont Confluences

19. kép: Angers, Pont de la Verdun
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20. kép:  Angers, A mai Pont de la Basse Chaine helyén állt lánchíd, egy korabeli képeslapon (Forrás: internet)

21. kép: Angers, Pont de la Basse Chaine
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ma forgalomban álló, 1960-ban meg-
nyitott vasbeton szerkezetű kétpilléres 
átkelő. A 17 méter széles hídon 4 for-
galmi és elkülönített gyalogos, kerék-
páros sávot alakítottak ki. 

A csodás kastélyok vidékét elhagyva 
képzeletben továbbutazunk a Loire 
atlanti torkolata felé. A torkolattól 
mindössze 35 km-re fekszik Nantes, 
a 300 ezer lakosú – gazdag történelmi 
múltú – kikötőváros. Kikötője alkal-
mas a hatalmas teherhajók fogadására. 

A város monumentális hídja az 1987–
1991 között épült Pont de Cheviré, 
amely a folyó második magashídja. 
Az átkelőhely az N844-es gyorsfor-
galmi és az E03-as európai út része, 
biztosítva az észak–dél irányú forgal-
mat. Az 1573 méter hosszú szerkezet 
3 szakaszból áll. A 610 méteres észa-
ki felvezető út 9 támaszközű, a déli 
798 méteres szakasz 12 támaszközzel.  
A két pálya feszített vasbeton szer-
kezetű, míg a folyó feletti 165 mé-
teres hídpálya 2200 tonna acél fel-

használásával épült. Az átkelő 25 méter 
széles, 2 x 3 sávon halad a forgalom.  
A hídon kerékpáros közlekedés nincs. 
A szerkezet 58 méter magas tengerjáró 
hajók zavartalan átjárását is biztosítja a 
város kikötőjéhez.

Képzeletbeli utazásunkat a folyó at-
lanti-óceáni torkolatánál, Saint Na-
zaire városában fejezzük be. A fo lyó- 
torkolat északi partjának nagy városa 
fontos kikötő, kereskedelmi és ipari 
központ. Az 1960-as évek közepére 

22. kép: Nantes, Pont de Cheviré (Forrás: wikimedia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18030799)

23. kép: SaintNazaire, Pont de SaintNazaire (Forrás: https://static.actu.fr/uploads/2019/08/252361908071056182290.jpg)
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a Loire torkolat járműforgalma már 
meghaladta a kompok kapacitását, és 
egyre sürgetőbbé vált egy közúti híd 
építése. A tervezők számára kihívást 
jelentett, hogy az átkelő nem akadá-
l yozhatja a magasépítésű tengerjáró 
hajók bejutását Donges és Nantes ki-
kötőjébe. Az építési munkák 1969-ben 
kezdődtek, és a híd 1975-re készült 
el. A létesítmény 3356 méter hosszú.  
A „főhíd” vasbeton pillérekre épített 
720 méter hosszú acélhíd. A két pil lér 
közötti távolság 404 méter. Az út pá-
lya 67 méter magasan vezet át. A mű- 
 tárgy jellegzetessége a két karcsú, 
pi ros-fehérre festett, „A” alakú, 131 
mé ter magas acélpilon. A főhídhoz 
északról és délről is 52 nyílásból álló 
emelkedő, vasbeton hídelemek csat-
lakoznak, ezek átlagos fesztávja 50,7 
mé ter. A hídon 3 sávon halad a forga-
lom. Az átkelő nagyban hozzájárult a 
Loire-torkolat déli területeinek gaz-
dasági fejlődéséhez, ám áteresztő ka-
pacitása már a 80-as évek közepére 
szűknek bizonyult és egyre sürgetőb-
bé vált a tervezett, országos gyors-
forgalmi úthálózathoz csatlakozó új 
átkelő építése. Ez lett a korábban be-

mutatott, 1991-ben átadott Pont de 
Cheviré, Nantes-nél. A Pont de Cheviré 
átadásával az átkelő jelentősége csök-
kent, szerepe napjainkban főleg helyi 
forgalom átvezetésére korlátozódik. 

A pompás kastélyok völgyében  nyo 
 mon követhetjük a francia híd  épí
tészet gazdag történetét és csodál
hatjuk a  mindenkori híd építő  mes
terek hatalmas szakmai  tu dá sát, 
amikor a mellékágakkal,  mo csa ras 
partokkal, árterekkel  kís ért, vál
ta kozó szélességű folyón bizton
ságos átkelőket létesítettek. A fo
lyó jellegzetes, robusztus pil lére
ken nyug vó soknyílású, törté nelmi 
kőhídjai nak elődei már a X–XII. 
 századtól biztosították a za var
talan kereskedelmet. A Loire hajó
saitól különleges szakértelmet igé
nyelt a szűk nyílású hidak alatti 
átkelés. A ma álló 9 történelmi 
kő híd közül a két legszebb a Pont 
du Maréchal Leclerc és a Pont de 
Beaugency. A folyószakasz egyik 
első acélhídja az 1845–47 között 

épült Pont Suspendu de Saint
Symphorien ká belhíd volt. A rácsos 
szerkezeteket két híd reprezentál
ja: a Gien vá ro sa mellett 1893ban 
átadott, for galomból kivont vas úti 
híd és a Pont VarennesMont soreau, 
 amely 600 méterével Franciaország 
 egyik leghosszabb közúti hídja.  
Az acélhidakkal össze függésben 
fel tét lenül meg kell emlékeznünk  
An gers város  tra gi  kus sorsú – 1838
ban  át adott – lánchídjáról,  amely 
1850ben össze omlott. A kő és 
acél hidak  mel  lett kecses betonhi
da  kat is építet tek a folyóra, ilyen a 
Pont de la Haute Chaine Angersnél. 
Nap jaink híd épí té szetének szép 
pél  dáját lát  hat juk Orléansnál, a 
vá ros  Euró  pa hídját korunk sztár  
 épí té sze, Santiago Calatrava ter
vez te. A Loire két gigásza –  Nantes 
nál a Pont de Cheviré és Saint 
Na zairenél a Pont de SaintNa zaire 
– kívül  esik  ugyan a kas té lyok bi
rodalmán, de lenyű göző méretük és 
műszaki megol dásuk alapján nem 
hagyható figyelmen kívül.

CSAVAROZÁS – IPARI ELVÁRÁSOK 

A csavarozástechnika az ipar megannyi területén fordul elő. Ahol 
ez nap mint nap egyre nagyobb igénnyel jelenik meg:

- járműipar;

- gépipar;

- erőművi karbantartás;

- vegyipar.

Ezeken a területeken alapkövetelmény az állandó minőség és 
megbízhatóság. Sok esetben elvárás a dokumentálás, a csavaro-
zási adatok tárolása is, melyek a minőségbiztosításban játszanak 
szerepet.

FEIN - CSAVAROZÁSBAN IS MEGOLDÁS

A világ első elektromos kéziszerszám gyártójánál, a FEIN -nél a 
csavarozás mindig a prioritások között szerepelt. Nagyobb nyo-
matékoknál az ütve csavarozógépek tudják megoldani a csavaro-
zási feladatokat akár 1050 Nm-es nyomatékig.

Az ASCD 18-1000 W34 akkus gép esetében a nyomatékok a csa-
var méretétől függően széles spektrumban alkalmazhatók,  M18-
tól M27-ig. A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítással 
kellő kontroll áll rendelkezésre a csavarozási eljárás során, így a 
csavarfejek nem lesznek leszakítva vagy túlhúzva. Maximálisan el-
érhető nyomaték meghúzás esetén 1050 Nm, M27 méretű csavart 
és 8.8 szilárdsági osztályt figyelembe véve. Oldás esetén 1500 Nm 
nyomatékot biztosít a gép. A konkurens gépek többnyire 3 foko-
zattal rendelkeznek, de nyomaték beállítást nem tesznek lehetővé. 
Az akkus kivitel kellő rugalmasságot biztosít, és mivel kefementes 
Power Drive motorral rendelkeznek, nem igényel karbantartást, 
emellett 30%-os megnövelt hatásfokkal és összehasonlíthatatla-
nul hosszabb élettartammal működik.

A gép kialakításánál a tervezők fontosnak tartották a ¾” négy-
szögletes csatlakozást, erőzárás C-gyűrű segítségével, valamint az 
alakzárást rögzítő csap és rögzítőgyűrű segítségével. A  ¾” négy-
szögletes csatlakozás nagyobb szilárdságot, és jobb erőátvitelt 
biztosít, mint  ½” négyszögű csatlakozás, mely törést eredmé-
nyezhet 1000 Nm nyomatéknál. 

A gép technikai paraméterei mellett fontosak az elérhető tartozé-
kok is. A ¾”- ½” szűkítő adapter és  ¾” dugókulcsok – akár kész-
letben is – egy jól kihasználható géptartozék kombinációt kínál a 
mindennapi felhasználásban.

NYOMA MARAD – DOKUMENTÁLT CSAVAROZÁS

A nagynyomatékú csavarozógépek gyártására szakosodott né-
met PLARAD csavarozó gépei elektromos, akkus, pneumatikus 
vagy hidraulikus kivitelben érhetők el. A forgatónyomaték para-
méterek tág határok között mozognak, akár 150.000 Nm-es tar-
tományig.

Az akkus és elektromos gépek 8000 ill. 12000 Nm-ig alkalmaz-
hatók. A hidraulikus csavarozógépek meghajtását egy hidroag-
gregát végzi, amin keresztül az akár +– 2% -os pontosság is biz-
tosítható. 

A megszokott csavarozási eljárások mellett fontos lehet a doku-
mentálási funkció. A gyártó akkus és elektromos gépeihez doku-
mentációs rendszer rendelhető. Ily módon megfelelnek a jövő-
beni ipari termelési előírások piaci követelményeinek (Ipar 4.0). 
A csavarozási adatokat biztonságosan dokumentálják a legújabb 
szoftveres technológiának köszönhetően. Szükség esetén adat-
átviteli szoftveren keresztül továbbítják az adatokat (csavarozások 
száma, dátum, idő stb.) a számítógépre.

A WLAN hálózattól függetlenül az ISM (ipari, tudományos és or-
vosi) sávon keresztül történő önellátó adatátvitel garantálja a 
problémamentes és egyszerű kapcsolatot. A GPS modul arra is 
alkalmas, hogy nyomon kövesse a csavarozás helyét. Ez nemcsak 
biztonságot, hanem nagyfokú átláthatóságot is kínál, mivel a hi-
bás csavaros csatlakozások közvetlenül lokalizálhatók.

A PLARAD programhoz tartozó mini tesztállomás segítségével 
a csavarozási eljárást és a készülék beállítását is ellenőrizhetjük. 
A kézi működtetésű erősokszorozók ideálisak külső energiaforrá-
sok nélküli használatra - hatékonyak a csavarok meglazításakor és 
meghúzásakor, bárhol és bármikor bevethetők. 

CSAVAROZÁSBAN NINCSEN MEGALKUVÁS 

Mindkét német gyártó igazi erőgépeket kínál számos tartozékkal 
professzionális felhasználóknak, kifejezetten ipari körülmények 
közötti felhasználásra. 

www.fein.hu | www.ew1867.hu

CSAVAROZÁS | GÉPEK, NYOMATÉKOK, DOKUMENTÁLÁS
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INTELLIGENS VARRATVIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

Hogyan váltsuk ki a mechanikus, időrabló és nehezen leolvasható 
varratmérőket?

Bálintné Dalmay Judit termékmenedzser 
Petényi Imre hegesztőmérnök
Rehm Kft.

Mára kijelenthetjük: a hagyományos mechanikus var
ratmérőkkel a helyszínen végzett, ismétlődő varrat
geometriára és kötéskialakításra irányuló méréseket 
részben elfelejthetjük! Automatizáljon Ön is!

NEM CSAP BE SENKIT

A WikiScan 2.0 hordozható lézeres varratvizsgáló rendszer 
még a szubjektív kérdésre is objektíven válaszolna. Nem 
csap be senkit: se a hegesztőt, se a cégvezetőt, se a megren
delőt, se a végfelhasználót. Olyan, mint egy nagyra nőtt 
mobiltelefon. A használata is majdnem olyan egyszerű, de 
rettentő sokat tud, és emlékezik mindenre, amit lát!

Nem jelent problémát a sötét helyen lévő varrat sem, 
hiszen LED fényforrása van. Beépített lézerszkennerének 
és színes videokamerájának köszönhetően érintés nélküli, 
gyors és megbízható varratgeometria- és illesztésvizsgálat ra 
képes. Ennek eredményeit dokumentálja és összeveti az 
előre beállított tűréshatárokkal az előforduló hegesztési 
eltéréseket. Minden adat kimenthető bármilyen okos esz
közre, akár Excel táblába is. Az adott méréshez írásos és 
hangjegyzet is csatolható.

TANULHATUNK A MÉG EL NEM KÖVETETT 
HIBÁINKBÓL

Eddig csak utólag bánhattuk, ha nem sikerült előírásoknak 
megfelelő varratot hegesztenünk. Most már – kezünkben az 
„óriás mobillal” – megvizsgálhatjuk a kötés előkészítését és 
az illesztését a hegesztést megelőzően is. Megadhatjuk neki 
a szabvány vagy a megrendelőnk által előírt tűréshatáro
kat, akár 200-nál többet is. Ha ezeken kívül esnek a mért 
értékek, a készülék ezt azonnal kijelzi nagy érintőképer
nyőjén, rögtön fényképet is készítve az eltérés helyéről. 
Mindezekről elektronikus feljegyzéseket készít a memóriá
jába: fényképeket, megjegyzéseket, mérési adatokat. Ezzel 
lehetővé teszi a gyártási folyamat optimalizálását.

Miért kezdenénk el a hegesztést, ha tudjuk előre, hogy 
nem lesz jó? Miért veszítenénk el a megrendelőnk bizalmát, 
ha tökéletes munkát is végezhetünk, és mindezt igazolhat
juk is felé egy egyszerű megosztással? Rengeteg felesleges 
utómunkálattól kímélhetjük meg magunkat, nem beszélve 
a hegesztőanyagok és hegesztési segédanyagok, valamint az 
energia felhasználásának csökkenéséről, ezek pazarlásának 
megelőzéséről és a rengeteg felszabaduló időről.

Helyszíni vizsgálat a WikiScannel

Illesztések vizsgálata

A WikiScan nagy 
érintőképernyője
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MEGBÍZHATÓ TÁRS  
A LEGTÖBB IPARÁGBAN

A WikiScan 2.0 nem csak a gyártócsarnokban történt mun-
kavégzés során, de helyszíni szerelés esetén is kiváló társ, 
mivel a helyszínen mért eredmények azonnal továbbítha tó-
ak a világ bármely pontjára, a felhőn keresztül. Felgyorsít-
ja, és megbízhatóbbá teszi a helyszíni vizsgálatokat számos 
 iparág területén: épület-, cső- és hídszerkezetek, hajó-
építés, autógyártás, földmunkagépek, katonai járművek, 
erő művek, tartályok és nyomástartó edények gyártásában.

Ami az autógyártást illeti, nem utolsó szempont, hogy 
autónkban teljes biztonságban érezhessük magunkat. A ka-
rosszériaelemek lézerforrasztásánál a méretpontosság (for
rasztás előtt és után is) és a kitöltés vizsgálatától kezdve, a 
légzsák tartályának, sőt még a gépjármű ajtajának illesztési 
hézag ellenőrzésére is van már mód.

A WIKISCAN ÚJ GENERÁCIÓJA
A 2.0 verzió – melynek elődje az 1.0 – a WikiScan új gene-
rációja, a jól bevált előd továbbfejlesztett változata: többek 
között – a fogantyú méretének csökkentése révén – kisebb 
tömegű és még egyszerűbben kezelhető. Továbbfejlesztett 
törésvédő burkolata, a jobb felbontású kijelző, valós idejű 
varratkép- és varratmagasság-kijelzése, valamint a nagyobb 
kapacitású akkumulátora is arra utal, hogy valóban egy új, 
fejlettebb generációval van dolgunk.

Mindkét generáción belül 3 típust fejlesztettek ki:
– S típus  –  a standard,  

71 mm-es hatótávra is ellátó;
–  HR típus  –  a nagy felbontású képeket készítő,  

29 mm hatótávú;
–  L típus  –  a nagy hatótávú,  

ami 159 mm-re is ellát.

További információkért keresse a Rehm-es csapatot.

Amennyiben többet szeretne megtudni a LINDE DIGIGAS® 
rendszerről forduljon munkatársainkhoz, 
vagy látogasson el weboldalunkra: www.lindegas.hu

A LINDE DIGIGAS® rendszer egy intelligens gázkezelő 
és gáztartalom mérési rendszer, mind a lefejtők, 
mind a nyomásszabályozók esetében használható, 
kifejezetten a gázkezelés egyszerűsítésére tervezték. 
Költséghatékony megoldás, mely a palackokat 
egyszerűen digitalizálja a DIGIGAS® platformra 
csatlakoztatva.

Making our world more productive

DIGIGAS®: Intelligens
gázkezelő rendszer
A Linde legújabb technológiája lehetővé 
teszi, hogy folyamatos, távvezérelhető 
gázellátást biztosítson partnerei részére. 

Sematikus ábra a DIGIGAS® rendszer működéséről
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A JÁSZTELKI KÖZÚTI ZAGYVA-HÍD MELLÉ TERVEZETT  
KERÉKPÁRÚT HÍDJÁNAK MEGTERVEZÉSE

Fritz Anett MSc hallgató 
BME Építőmérnöki Kar

Szakdolgozatom témája a jásztelki közúti Zagyva-híd mel
letti kerékpáros-forgalomra tervezett hídja esetén alter
natív szerkezeti megoldások keresése és kidolgozása volt. 
A szerkezetnek 57,60 méter fesztávon kell áthidalnia a 
Zagyva folyót. Vázlattervi szinten két variánst dolgoztam ki; 
egyik változat egy acél otrotrop pályalemezes, kéttámaszú, 
alsópályás, kosárfüles ívhíd volt, network felfüggesztési 
rendszerrel ellátva, a második változat pedig egy szintén 
ortrotrop pályalemezes, kéttámaszú acélrácsos tartó. Ezek 
közül a kedvezőbbet kiválasztva terveztem tovább részle
tesen. 

1. GYALOGOSHIDAK
A gyalogoshidak használata során két fő felhasználói csoport 
jelenik meg, a kerékpárosok és a gyalogosok. Mindkét tí
pusnak vannak olyan alcsoportjai, amelyek különleges lé-
te sítményeket igényelhetnek, ezért fontos figyelni ezekre 
a kategóriákra is, mivel nagy hatással lehetnek a tervezés
re. Néha egyéb felhasználása is van a híd szerkezetének, 
előfordulhat például, hogy közműátvezetés szükséges a 
hídon beépítve a pályába, vagy kiszolgáló járműveknek 
kell használni a hidat. Az én esetemben egy rendkívüli te
herként áthaladó tűzoltóautót kellett figyelembe vennem.

A tervezés előtt első lépésben készítettem egy tanul
mányt, amiben a gyalogoshidak általános szempontjaira, 
alapvető követelményeire tértem ki, valamint  részleteztem 
benne a network arch típusú hidakat, és bemutattam né-
hány megépült példát is.

Az utóbbi években egyre több könnyű gyalogoshíd 
épül, ennek köszönhetően a fokozott rugalmasság miatt 
a dinamikus erők nagyobb rezgéseket okozhatnak. Minél 
karcsúbb egy híd, annál nagyobb figyelmet kell fordítani 
a rezgési jelenségekre, ezért a modern gyalogoshidakat 
már nem csak statikus terhekre tervezik. Emiatt szakdol
gozatomba az általános tervezés mellett belefoglaltam egy 
közelítő gyalogosdinamikai tervezést is, mely a kritikus tar
tományok ellenőrzését jelentette. 

2. SZERKEZETI VARIÁNSOK LEÍRÁSA

2.1. Ívhíd

A közelítő számításban vizsgált „A” variánsom egy két-
támaszú, alsópályás, kosárfüles ívhíd volt, mely 57,60 m 
fesztávolsággal rendelkezik. A merevítőtartót és az ívet 
egy aránt acélcső szelvény alkotja. A pályaszerkezet a me re-

1. ábra:  Villamaría Network Arch Bridge,  
forrás: www.researchgate.net

2. ábra: Chiswick Park gyalogoshíd, forrás: www.ianvisits.co.uk

3. ábra: 
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vítőtartó és az ív által meghatározott ferde síkokban fer de 
rudakkal van felkötve az acélívekre. A felfüggesztő rudak 
két síkban helyezkednek el, network-háló kialakítással.  
A kereszttartókat nyitott I szelvények alkotják, a hossz
bordák pedig nyitott, laposacél szelvények. A pályalemezt 
keresztirányban kereszttartók, hosszirányban pedig hossz
bordák merevítik.

2.2. Rácsos híd

A másik vizsgált verzió, a „B” variáns szerkezet egy két-
támaszú acélrácsos tartó volt, szintén 57,60 m fesztávol-
sággal. E változat esetén az alsó és felső öv egyaránt hen
gerelt acél tartó. A rácsos tartó rácsoszlopait és a kereszt
tartókat szintén hengerelt I szelvények alkotják, a ferde 
rácsrudak pedig csak húzást felvevő köracél rudak. A két 
főtartó között kötik be a hosszbordákkal merevített, ál
landó vastagságú acél ortotrop pályalemezt. A hosszbordák 
nyitott, laposacél szelvények. Erre került a járófelületet ki
alakító rétegrend.

Ezt a két variáns hidat vázlattervi szinten dolgoztam ki, 
majd a számítások végén egy összehasonlító elemzésben 
fejtettem ki, hogy melyik változat az előnyösebb, melyiket 
javasolt részletes számítás során is tervezni. 

Építéstechnológiai szempontból hasonló megvalósít ha
tóságúak voltak, viszont esztétikailag és gazdasági szem
pontból is az ívhíd bizonyult előnyösebbnek.

3. TERHEK
3.1. Közelítő számítás

A közelítő számítások során csak a fő terheket, mint az 
állandó jellegű pályaburkolat terhét, az esetleges hasznos 
terhet, valamint a rendkívüli teherként megjelenő eset-
legesen áthaladó tűzoltóautó terhét vettem figyelembe.  
A közelítő, síkbeli modell miatt a terheket egy ψ = 1/2-es 
teherszorzóval vettem figyelembe, hogy a feszültségek és az 
igénybevételek szempontjából is reális eredményeket kap
jak egy főtartóra vonatkozóan. Ezt a teherszorzót az önsúly 
kivételével minden teherre alkalmaztam. A tűzoltóautó ter
hét megoszló teherként vettem fel, ten gelytávolságainak 
megfelelő hosszon, 40 tonnás súlynak megfeleltetve, a híd 
közepén, illetve a fesztáv negyedében elhelyezve.

3.2. Részletes számítás

A részletes számítás során az előzőekhez képest kiegészítet-
tem az alkalmazandó terheket a hőmérsékleti hatásokkal, 
keresztirányú szélteherrel forgalommal teli és üres híd ese-
tén is.

Míg a közelítő modellben a gyalogos és kerékpáros te
herből származó forgalmi terhet koncentrált teherként, a 
kereszttartókra terhelve vettem fel, addig a pontos mo-
dell esetén ezt a terhet totálisan, féloldalasan, kereszt- és 
hosszirányban egyaránt elhelyeztem a hídon, valamint csa
varást előidéző elrendezésben is terheltem a szerkezetet.

4. ábra: Rácsos híd vázlatterve

5. ábra: Forgalmi teher elrendezései

57,60

4,12 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,00 22 3,89 22 3,89 22 3,87 27 3,84 27 3,84 27 3,85 274,11

4,
6

4,
11

49
3,

62
49

58,33

56,99

felszerkezet hossza:

támaszköz:

szabad nyílás:

mozgó saru

vasbeton hídfő

háttöltés

keresztszivárgó

szélső függőleges rácsrudak
HEA280

közbenső rácsrudak
HEB220

acél korlát

7,
31

ferde rácsrudak
Φ80mm körszelvényfix saru kereszttartó

I 550-12,
250-16

alsó
övrúd

HEA500

felső öv
HEA500

dilatációs szerkezet

burkolat
 -kopóréteg
 -védőréteg
 -szórt réteg

dilatációs szerkezet

CKT talajcsere

JÁSZBERÉNY JÁSZTELEK

ZAGYVA

OLDALNÉZET
1:100

HOSSZMETSZET
1:100

1,00

6,00

8,00

1,003,611,001,41,00

1,
00

1,
3

6,
82

szárnyfal

7,00

5,00

1,131,88

1,
00

1,
3

3,
24

1,
57

65

kiegyenlítő
lemez



56 Acélszerkezetek 2021/3. számAcélszerkezetek 2021/3. szám

A szabványban előírt, nem várt megjelenésű járművek 
terhét elhanyagolom, mivel az előzetes tervezési követel-
ményekben előírt tűzoltóautó terhe mellett ez nem lenne 
mértékadó. A tűzoltóautó terhét ez esetben mozgó te-
herként modelleztem. Mivel szimmetrikus a szerkezet, így 
elég volt a terhet a fesztáv felén túli első kereszttartóig 
~1 méterenként léptetni a szerkezeten. Ezt az Út 2-3.401 
szabvány szerinti B osztályú járműnek megfeleltetve vet-
tem fel, emellett az ehhez tartozó vízszintes fékezőerőt is 
figyelembe vettem.

A szélteher karakterisztikus intenzitását a szabvány egy-
szerűsített eljárása alapján határoztam meg, figyelembe vé-
ve a helyi viszonyok szerinti kiindulási szélsebességeket és 
a magyarországi szélirány-, illetve évszaktényezőt is.

A hőmérsékleti teherhez megnéztem az egyenletes és 
egyenlőtlen változási tényezőket, illetve ezek egyidejűségét, 
külön vizsgálva az ívet, valamint a kábeleket.

A függesztőkábelek beállításához a hosszváltozás teher-
esetet alkalmaztam. Ezek beállítását az alakszabályozás mi
att kell alkalmazni. A szerkezet önmagát feszíti meg építés 
során, így ilyenkor a túlemelés mértékét kell beállítani, 
 illetve a függesztőrudak várható megnyúlását állandó te-
herre. Az egyes függesztőrudak hosszrövidülését a bekö-
tések helyeinél bekövetkező lehajlás (a pályalemez köze-
pén) alapján állítottam be az állandó terhekre. Ennek célja, 
hogy a szerkezet leterhelése után is vízszintes maradjon a 
pályalemez.

4. MODELLSZINTELEMZÉS
A részletes számítás előtt végeztem egy modellszint-össze
hasonlítást annak érdekében, hogy meg tudjam állapítani, 
hogy milyen szintű modellt érdemes használnom a továb
biakban, melyik egyezik legjobban a közelítő számítás 
során számított igénybevételekkel, illetve hogy szükség 
vane szélrácsok alkalmazására.

Ebben az elemzésben két térbeli modellt hasonlítot
tam össze egymással, majd a síkbeli közelítő modellel.  
Az 1. térbeli modell egy rúdmodell, amelyben minden szer-
kezeti elem rúdként, a függesztőrudak pedig  rácsrúdként 
szerepeltek. A kereszttartók felső övének szélessége az 
együttdolgozó szélességüknek felel meg, vastagságukat 
pedig oly módon vettem fel, hogy a hosszbordákkal mere-
vített pályalemez keresztmetszeti területével megegyezzen.

A 2. térbeli modell egy héj–rúd vegyesmodell volt, 
 amely esetén a pályalemez héjként, a kereszttartók és a 
me revítőtartók a pályalemez külpontos bordájaként szere
peltek. Az ív és a keresztkötéseket rúdként, a függesztő-
rudakat pedig csak húzásra igénybe vehető rácsrudakként 
definiáltam. A hosszbordák a pályalemez vastagságában 
szétkenve jelennek meg oly módon, hogy a modellezett 
pá lyalemez és a valós, hosszbordákkal merevített pályale
mez keresztmetszeti területe megegyezzen.

A modelleket három különböző teherre vizsgáltam, egy 
teljes pályalemezen egyenletesen megoszló, egy hosszirány
ban a pályalemez felén működő egyenetesen megoszló, 
valamint egy a kereszttartók felében és a mezőközepe-
ken ható koncentrált teherre, mindhárom esetén egyaránt  
10 kN/m intenzitással.

Azzal, hogy a pályalemez héjként van modellezve, a tár-
csamerevség figyelembe vehető, míg ez a rúdmodell ese-
tében nem mondható el. Így megvizsgáltam a szerkezet leg
nagyobb elmozdulásait különböző vízszintes erők hatására, 
majd megnéztem ugyanezeket az elmozdulásokat, miután a 
tárcsamerevség helyettesítése céljából a rúdmodell kereszt
tartói között különböző módokon merevítő rácsozást al
kalmaztam.

Ezek után a hosszbordák hatását is vizsgáltam lokális 
értelem ben két modellen. Az első verzió megegyezik az 
elő zőekben vizsgált héj–rúd vegyesmodellel. Második mo-
dellben a hosszbordákat is modelleztem a pályalemez kül
pontos bordájaként. A hosszbordák tulajdonképpen foly
tatólagos többtámaszú tartókként viselkednek.

Ezek alapján az elemzés végére azt a konklúziót vontam 
le, hogy a továbbiakban a részletes számításhoz a legpon
tosabb eredmény elérése érdekében azt a modellt kívánom 
tovább használni, melyben a hosszbordákat is modellez
tem.

6. ábra: Rúdmodell

7. ábra: Héj–rúd vegyesmodell

8. ábra: Rudakkal, illetve rácsrudakkal merevített rúdmodell

9. ábra: Héjmodell hosszbordákkal
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5. RÉSZLETES MODELL

A részletes modellben csak apróbb változásokat vezettem 
be a közelítőhöz képest. A korlátok közötti szélességet 
növeltem, hogy a tűzoltóautó terhéhez alkalmazott jármű-
modell elférjen a hídon, valamint a függesztőrudak szel-
vényében történt változás, miszerint Pfeifer termékkataló
gusból kiválaszott rudakat alkalmaztam.

6. SZÁMÍTÁSOK
A számításokat alapvetően kézzel, szabványok szerint 

végeztem, végeselemmodellből kivett igénybevételek alap
ján, de ahol szükséges volt, ott ezt kiegészítettem végesele
mes program által számított ellenőrzéssel is.

6.1. Közelítő számítás

A közelítő statikai számításban a tervezett geometriával ki
alakított szerkezet szilárdsági, stabilitási és használhatósá
gi vizsgálatát végeztem. Egyszerűsített modellen keresztül 
számítottam a jellemző keresztmetszeti méreteket, illetve a 
főbb szerkezeti elemek le- és kihajlását.

6.2. Részletes számítás

Részletes számítás során a pontosabb terhekből és ponto-
sabb modellből kapott igénybevételekkel számoltam a kö
zelítő számításhoz hasonlóan a keresztmetszeti jellemzőket, 
a kapcsolóelemet, a csomólemezt, illetve a csapokat a füg
gesztőrudak esetén. A pályalemez szilárdsági és közelítő 
stabilitási vizsgálatát, a használhatósági határállapotot, va
lamint az ív stabilitási vizsgálatát hajtottam végre síkban 
és térben, kézzel és numerikusan is. A kereszttartók nyírá
si horpadását vizsgáltam, közelítő gyalogosdinamikai és a 
pályalemezben végeselem hálósűrítés segítségével lokális 
vizsgálatot végeztem.

7. GYALOGOSDINAMIKA
A rezgések vizsgálatának egyre nagyobb szerepe van a gya-
logoshíd-tervezés során. Egyre karcsúbb hidak épülnek, így 
a hidak érzékenyebbek lesznek a dinamikus terhelések ha-
tására. Leggyakoribb dinamikus teher a gyalogoshidakon, 
a szélteher kivételével, a gyalogosok által keltett rezgések 
sétálás vagy éppen kocogás közben.

Gyalogosgerjesztéssel rendelkező gyalogoshidak esetén a 
sajátfrekvencia kritikus tartományai:
–  függőleges és hosszirányú rezgések esetén:   

1,25 Hz ≤ fi ≤ 2,3 Hz,
–  oldalirányú rezgések esetén:    

0,5 Hz ≤ fi ≤ 1,2 Hz.

Vannak olyan helyzetek, hogy a sajátfrekvencia olyan tar
tományba esik, amely a gyalogos gerjesztés másodrendű 
rezgése által kerül gerjesztésre. Ilyen esetekben, ha a má
sodrendű vizsgálat releváns, akkor a kritikus tartomány 
kibővül:
–  függőleges és hosszirányú rezgések esetén:   

1,25 Hz ≤ fi ≤ 4,6 Hz.

Az oldalirányú rezgéseket a gyalogos terhek másodrendű 
rezgése nem befolyásolja.

Én a gyalogosdinamikai vizsgálat során csak a kritikus 
tar tományok ellenőrzését végeztem el.

8. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA

A híd megfeszíti önmagát állandó terhek hatására, így a 
fe szítőrudak külön feszítésére nincs szükség. Viszont a 
szerkezet állványról való leengedés utáni kábelnyúlásait 
figyelembe kell venni, hogy a pályalemez vízszintes ma-
radjon. A leengedés előtt mindegyik feszítőrúdba kell egy 
kiindulási alapfeszültség, mivel ha az egyikben nincs, azaz 
„lötyög”, akkor az a rúd nem kap erőt a leengedés során 
sem, így nem tud megfeszülni.

9. ÖSSZEFOGLALÁS
A szakdolgozatom során egy gyalogos–kerékpáros híd ter
vezését vettem végig, amelynek végső formáját több, alter
natív szerkezeti megoldás vizsgálata után választottam ki.  

10. ábra: Ívhíd általános terve

11. ábra: 1. rezgési sajátalak
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12. ábra: Építési állapotok ütemekre bontva

Ez egy acél, ortotrop pályalemezes, alsópályás ívhíd lett, 
mely nek felfüggesztési rendszere network-hálós. Szab vá-
nyok alapján ellenőriztem a híd igénybevételeit különböző 
terhekre, mely folyamat során mérlegeltem az esetlegesen 
szükséges szelvényváltoztatásokat. A legmegfelelőbb szer-
ke zeti forma kiválasztása és a közelítő számítás után rész
letes számítással is ellenőriztem a keresztmetszeteket. Ezek 
során figyelembe vettem, hogy a végeredmény egy esztéti
kus, a meglévő környezeti adottságok mellett könnyen és 
gazdaságosan kivitelezhető híd legyen.
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KIS DARABSZÁMÚ MUNKADARABOK GAZDASÁGOS  
HEGESZTÉSE A GLÜPKER BLECHTECHNOLOGIE CÉGNÉL

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Vachter Ákos 
Crown International Kft.

Haiger/Neuenhaus, 2021. július – A Glüpker Blech
technologie GmbH számára egyre nagyobb kihívást 
jelent a minősített kézi hegesztő szakemberek hiá nya. 
A lemezipari specialista cég ezért az elmúlt évek
ben jelentős befektetéseket eszközölt automatizálá
si megoldásokba. A kis darabszámú munkadarabok 
gazdaságos és állandó, kiváló minőségű hegesztése 
érdekében a vállalat a CLOOS három kobot (kolla
boratív robot) hegesztőrendszerét használja. 

Legyen szó lézervágásról, élelőkészítésről vagy hegesztés
ről, 1981-es alapítása óta a Glüpker vállalat folyamatosan 
fejleszti szakértelmét a lemezmegmunkálás területén. Ma 
a cég mintegy 600 embert foglalkoztat az alsó-szászorszá
gi Neuenhausban található telephelyén. A Glüpker már 
mintegy 30 éve támaszkodik a CLOOS technológiáira mind 
a kézi, mind az automatizált hegesztés terén. Az első ro
botrendszert a kilencvenes évek elején helyezték üzembe, 
mára pedig már több mint harminc robotrendszert hasz
nálnak automatizált hegesztéshez. Ezek között vannak kom
pakt robotcellák kis munkadarabok, valamint nagyobb, több 
robotból álló rendszerek is összetett munkadarabok he
gesztésére. Az automatizált gyártási technológiákba történő 
beruházásokkal a lemezipari specialisták tovább kívánják 
növelni termelésük minőségét és termelékenységét, így 
tud ják hosszú távon fenntartani versenyképességüket. 

A munkadarabok spektruma nagyon széles, mivel a Glüp-
ker számos különböző iparágban működő vállalattal áll 
kap csolatban. „Ügyfeleink értékelik a rövid átfutási időt és 
a magas minőségi színvonalat” – magyarázza Jürgen Gerst 
ügyvezető igazgató. „Ezért fektetünk be folyamatosan egy 
modern gépparkba.” 

Három kobot hegesztőrendszer

A Glüpker 2020-ban helyezte üzembe az első kobot he-
gesztő rendszerét. A következő hónapokban további ket-
tővel bővült a géppark. A Cloos hegesztésre kész kompakt 
felszereltséget adott át. Ez lehetővé tette a Glüpker számára, 
hogy a kobotokat gond nélkül integrálja a meglévő gyártási 
folyamatokba. 

A kobotokkal jelenleg főként kisebb, de akár félméteres 
alkatrészeket is hegesztenek. „Az egyszerű programozásnak 
köszönhetően most már kisebb szériákat is tudunk gaz
daságos peremfeltételek mellett automatizáltan hegesz teni” 
– mondja Gerst.

A minden egyes tengelyben megtalálható nyomatékszen
zor lehetővé teszi a kobot pontos programozását és moz-
gatását. Az intuitív kezelés jelentősen növeli a munka haté-
konyságát. A kobotkezelő egyedi beállításokat végezhet a 
felhasználóbarát, érintőképernyős kezelőpanelen, kifeje-
zet ten a hegesztéshez kifejlesztett makrókkal. Ezenkívül a 
pedállal ellátott freedrive opció és az intelligens bizton-
ságtechnikai megoldások garantálják a kobot könnyed és 
biztonságos működtetését. További különlegesség a vész
leállást követő egyszerű újraindítás, mivel nincs szükség a 
robot időigényes feloldására vagy referenciapontra állítá-
sára. A kobotrendszert a csúcstechnológiájú QINEO NexT 
hegesztő-áramforrással szerelték fel, amely sokoldalú, nagy 
teljesítményű hegesztési eljárásváltozatokkal és kiváló he-
gesztési tulajdonságokkal rendelkezik. A hegesztő-áramfor
rás és a kobot közötti tökéletes együttműködés érdeké ben 
a hegesztés vezérlését a robot vezérlésébe integrálták, így 
nincs szükség további vezérlőegységre. 

A szakképzett munkaerő hiánya okozta kihívások

„A kobotok és a munkatársak megosztják egymás között 
a feladatokat és tökéletesen kiegészítik egymást” – mond
ja Gerst. „Mivel az előkészítési és hegesztési folyamatok 
párhuzamosan futnak, jelentősen növelni tudtuk a terme-
lékenységünket.” A szakképzett munkaerő hiánya miatt 
évek óta nehézségekbe ütközik a minősített munkaerő 
megtalálása. A kobotokkal a vállalat ugyanannyi alkalmazot

1. kép: A munkavállaló elhelyezi a munkadarabot
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tal többet tud termelni. „A munkatársak élvezik az új tech
nológiát” – mondja Gerst boldogan. „A csúcstechnológiájú 
berendezésekkel való munka jobban motiválja őket, mint 
a kézi hegesztés.” A kobotok megkönnyítik az emberek 
munkáját – különösen, ha monoton, ismétlődő feladatok-
ról van szó. Emellett a lemezipari specialisták kiváló he
gesztési eredményeket érnek el a kobot egyenletes, repro
dukálható minőségének köszönhetően. 

Kobotok, mint a jövő technológiája

A kobotokkal szerzett pozitív tapasztalatok alapján a Glüp- 
 ker az elkövetkező években további beruházásokat tervez 
ebbe a technológiába. „A kobotrendszerek egyre tökélete-
seb bek és jelentős fejlődés tapasztalható az alkalmazott 
szenzo rok terén is” – magyarázza Gerst. „Határozottan hi-
szem, hogy a továbbfejlesztések a kollaboratív robotok irá-
nyába  mutatnak.” A jövőben nagyobb kobotrendszereket 
szeretne látni, hogy összetettebb munkadarabok hegesz
tését is el lehessen végezni. Gerst emellett dicséri a CLOOS-
szal való partneri együttműködést: „Itt egyértelműen az 

ügyfél áll a középpontban, és az új fejlesztéseket közösen 
kialakított nézőpontokkal tudjuk megbeszélni.” 

CLOOS hegesztéstechnika:  
robot- és hegesztéstechnológia egy kézből 

A Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 1919 óta a hegesztés
technika egyik vezető vállalata. Világszerte több mint 800 
munkatársa segítségével a hegesztés és robottechnoló
gia területén olyan iparágak számára kínál gyártási meg-
oldásokat, mint az építőipari gépek, a vasúti járművek, 
az energiaipar, az autóipar és a mezőgazdaság. A modern 
CLOOS QINEO hegesztő-áramforrások a hegesztési eljá-
rások széles skálájához állnak rendelkezésre. A QIROX 
ro bo tokkal, pozicionálókkal és készülékekkel a CLOOS 
ügy félspecifikus, automatizált hegesztési rendszereket fej-
leszt és gyárt. A CLOOS különleges erőssége a széles körű 
szakértelemben rejlik: a hegesztéstechnikától kezdve a ro
bot mechanikán és vezérlésen, valamint munkadarab-pozi
cionálókon és szoftvereken át a szenzortechnikáig – a 
CLOOS-nál minden egy kézben van tartva. 

2. kép: A kobot könnyen, pontosan programozható és mozgatható 3. ábra:  A QINEO NexT hegesztő-áramforrással kombinálva  
a kobot kiváló hegesztési eredményeket ér el
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HOSSZBORDÁVAL MEREVÍTETT GERINCLEMEZES TARTÓK 
BEROPPANÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

INVESTIGATION OF PATCH LOADING RESISTANCE OF  
SLENDER PLATE GIRDERS WITH LONGITUDINAL STIFFENERS

Bodor Dániel okleveles szerkezet-építőmérnök 
UVATERV Zrt.

A hídépítési gyakorlatban az acél és öszvér fel szer
kezetű műtárgyak egyik legelterjedtebb építési tech
nológiája a hídbetolás, mely során a szerkezetet hid
raulikus sajtók segítségével tolják végleges helyé re. 
A betolás során a főtartók alsó övén fellépő ke reszt
irányú erők a hídgerendák lokális stabilitás vesztését 
(beroppanását) okozhatják, melyre a szerkezetet mé
re tezni kell. Azonban számos szakirodalmi publiká
ció rávilágított arra, hogy a hosszbordával merevített 
gerinclemezes tartók beroppanási ellenállásának szá
mítására kidolgozott EN199315 [1] szerinti eljárás 
relatíve nagy szórással rendelkezik, és nagymérték
ben alábecsülheti a tényleges teherbírást, mely ke
vés bé gazdaságos szerkezetek tervezéséhez vezethet. 
Diplomamunkám témája az egynél több hosszbordá
val merevített gerinclemezes tartók beroppanási el 
len  állását befolyásoló geometriai paraméterek meg
határozása és a különböző tönkremeneteli  módok 
szét választása, valamint a jelenlegi  szabványos eljá
rás hatékonyságának és alkalmazhatósági korlá tai
nak vizsgálata.

One of the most common techniques of bridge con
struction in case of composite or steel superstructures 
is launching, during which the structure is being 
placed on the substructure using hydraulic jacks. 
During launching, transverse forces acting on the 
lower flange of the girders might cause local insta
bility problems called web crippling. Therefore, the 
structure must be designed for this type of failure. 
However, numerous previous researches have made 
it clear that the patch loading resistance model pro
posed by EN199315 [1] for slender plate girders 
with longitudinal stiffeners has a relatively large 
scatter and may significantly underestimate the ac
tual patch loading resistance of the girder which 
could result in the design of less economic structures. 
The topic of my Master’s Thesis is the determination 
of geometric parameters which influence the patch 
loading resistance of thin plate girders with more 
than one longitudinal stiffeners, the investigation of 
different failure modes, and the examination of the 
effectiveness and application limits of the current 
standardized design method.

1. BEVEZETÉS

Hídbetolás során az ideiglenes helyen fellépő, esetenként 
igen magas értéket elérő reakcióerők bevitelére az acél- és 
az öszvérszerkezetű hídfelszerkezetek nagyon érzékenyek. 
A reakcióerők keresztirányú, kvázi koncentrált erőként 
(„patch load”) végiggördülnek a tartó alsó övének teljes 
hosszán. Eközben a tartó bizonyos esetekben a végleges-
től eltérő, előjelében is ellentétes nyomatéki terhet kell, 
 hogy viseljen. Fontos, hogy ez a betolt tartószerkezeteknél 
 előforduló teher a tartóban maradandó alakváltozást ne 
okozzon.

A Magyarországon betolással épített acél- és öszvérhidak 
mindegyikét keresztirányú merevítőbordákkal látták el a 
gerinclemez beroppanásának megelőzése érdekében. Ezek 
a merevítők általában 300–400 mm-re vannak kiosztva egy-
mástól a tartó hossza mentén. Ez a módszer azonban idő-
és költségigényes, valamint megnöveli a híd építési idejét. 
Felmerülhet így az igény a csak hosszbordával merevített 
tartó beroppanási ellenállásának meghatározására.

2. MEREVÍTETT LEMEZEK MÉRETEZÉSE
A beroppanás tönkremenetelét leíró, képlékeny mecha
nizmuson alapuló első analitikus modellt az 1970-es évek 
végén publikálta Roberts és Rockey [2], majd több, kísérleti 
tapasztalatok alapján korrigált eljárás is megjelent. Léteznek 

a mechanizmust három, illetve négy képlékeny csuklóval 
leíró modellek is, azonban az EN 1993-1-5 szabványban 
a Lagerqvist és Johansson [3] által publikált modell alap
ján kidolgozott számítási mód jelent meg. Eszerint a ter
helt övlemezben képlékeny csuklók alakulnak ki, amelyek 
mechanizmusként a gerinclemez lokális tönkremenetelét 
(beroppanását) eredményezik. A modell azt feltételezi, 
 hogy a gerinclemez közvetlenül az erőbevezetés alatt folyik 
meg, majd a négy képlékeny csukló kialakulásával jön létre 
a mechanizmus. A külső képlékeny csuklók kialakulásába 
a gerinclemez egy része (a magasság k × hw része) is be 
lett vonva, így a feltételezés szerint egy T keresztmetszetű 
rész játszik szerepet a csukló kialakulásában, ahogy azt az  
1. ábra is szemlélteti.

Az ábrán Mi a belső csuklók, Mo a külső csuklók 
képlékeny nyomatéki ellenállása. A k tényezőt kísérleti 
eredmények alapján kalibrálták be. A feltételezett „effek
tív hosszt”, amelyen a gerinclemez „válaszol” a teherre 
ly = ss + 2tf + sy összefüggéssel írták le, ahol sy a csuklók nyo-
matéki ellenállásától, és a gerinclemez szilárdságától, va
lamint vastagságától függ. A modell analitikus képleteit 
később valamelyest tovább egyszerűsítették, valamint kísér
leti eredmények alapján statisztikai módszerekkel parciá
lis biztonsági tényezőt rendeltek hozzá, majd kissé más 
jelölésekkel a módszer megjelent az Eurocode szabvány
ban. A 2. ábra mutatja a továbbiakban az összefüggésekben 
használt jelöléseket.
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A jelenlegi méretezési módszer a csökkentőtényezős el
járáson alapul. A hosszmerevítőborda hatásását a kritikus 
erő (Fcr) és a kritikus teherszorzó (kF) veszi figyelembe, 
míg a csökkentőtényezőt leíró összefüggés megegyezik 
merevített és merevítetlen lemez esetében. A beroppanási 
ellenállás az (1) egyenlet szerint számítható. 
 

 (1)

A szakirodalom azonban több helyen is módosítást ja
vasolt: a csökkentőtényezős görbe egyenletére egy jobban 
kalibrálható összefüggést javasoltak, az effektív terhelési 
hossz képletéből a jelenségben szerepet nem játszó tagokat 
kivették, valamint több javaslat is megfogalmazódott a kF 
horpadási tényező pontosabb figyelembevételére. Tekin-
tettel arra, hogy diplomamunkámban már a módosított 
összefüggésekből indulok ki, jelen publikációban is ezeket 
az összefüggéseket ismertetem.

Ezek alapján a csökkentőtényezőt a (2) egyenlet alapján 
lehet számítani:

 (2)

ahol:

 (3) 

 (4)

A csökkentőtényezős görbét „kalibráló” imperfekciós faktor 
és platóhossz:

                                   ha 
 

(5) 

A hasznos terhelési hossz számításának módját számos 
publikációban megkérdőjelezték, ezért a szakirodalomban 
javasolt (6) szerinti összefüggéssel számoltam numerikus 
eredményeim kiértékeléséhez.

 (6)

Kövesdi [4] ajánlása szerint a kritikus erő a (7) egyenlet 
alapján, a kF tényező merevített lemezmező esetében pedig 
(8) és (9) egyenlet szerint számítandó (zárt, illetve nyitott 
hosszbordás kialakítás esetén):

 (7)

 (8)

 
(9)

 
A merevítőbordák relatív merevségét az alábbi összefüggés
sel lehet számítani:

 (10)

ahol az Isl a merevítőborda és egy, a merevítőborda mindkét 
oldalától 15 · ε ·tw széles effektív gerincdarab másodrendű 
nyomatéka, E a rugalmassági modulus.

3.  AZ EUROCODE MÉRETEZÉSI ELJÁRÁS  
HIÁNYOSSÁGAI

Számos kutatás rámutatott, hogy az Eurocode [1] mére
tezési modellje szerint számítható beroppanási ellenállás 
alábecsüli a valós beroppanási ellenállást, ugyanis csak egy 
hosszirányú merevítőborda figyelembevételével építették 
fel a modellt, ami magában foglalja a merevítő alatti és fe
letti lemezrész beroppanását, a globális lemezhorpadást és 
a két jelenség interakciójának köszönhető stabilitásvesztést, 
ahogyan azt a 3. ábra mutatja. Több hosszbordás kialakítás 
esetén tehát rossz közelítést adhat az EC szerinti eljárás.

1. ábra:  Lagerqvist és Johansson által kidolgozott négycsuklós  
modell [3] (alul), végeselemes modell a mechanizmus 
bemutatására (felül)

2. ábra: Alkalmazott jelölések

3. ábra: Merevített gerinclemez stabilitásvesztési módjai [4]
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A módszer nem veszi figyelembe a merevítőborda hely-
ze tének hatását sem, merevségét pedig a kritikus teher-
szor zóban (kF) veszi figyelembe, ami a fokozatos merevítő-
borda-merevség növelése esetén rendre nagyobb berop
panási ellenállást szolgáltat. Azonban, ha a merevítő borda 
megfelelően merev ahhoz, hogy elkülönítse a globális ki
hajlási alakot a gerinc alsó és felső lemezmezőjének loká
lis tönkremenetelére [3. ábra a) eset], a merevítőborda 
merevségének további növelése nincs hatással a beroppa
nási ellenállásra. E jelenség figyelembevétele a jelenlegi 
tervezési eljárásból hiányzik.

4. NUMERIKUS VIZSGÁLATOK
A beroppanási jelenséget befolyásoló tényezőket zárt, illetve 
nyitott, két és három hosszbordával rendelkező modellek 
numerikus analízise alapján vizsgáltam. Meghatároztam a 
különböző geometriai kialakítású tartókhoz tartozó saját-
értékeket (Fcr kritikus erő), valamint beroppanási határ-
teherbírásokat (Fult). Ehhez összesen körülbelül 650 LB 
(lineáris számítás) és 100 GMNI (geometriailag és anyagi
lag nemlineáris imperfekt) paraméteres analízist hajtottam 
végre a Seitz [5] által kialakított próbagerendák kísérleti 
eredményei alapján verifikált végeselemes modelleken 
Ansys 19 programban.

A vizsgálatok során a gerinclemez hw és tw méreteit, az 
övlemez bf és tf méreteit, az ss erőbevezetési hosszt, a 
merevítőbordák relatív merevségét, a merevített gerinc-
lemez „a” hosszát és a b1-b2 lemezmezőarányokat változ
tattam paraméteresen az 1. táblázat által összefoglalt 
tartományban. A vizsgált tartományban figyeltem arra, hogy 
a valós hídszerkezeteknél használt arányok a modellekben 
is teljesüljenek.

4.1. Numerikus modell bemutatása

A verifikáláshoz szükséges modell anyagminőségeit a valós 
kísérletekkel meghatározott értékek szerint vettem fel (me
lyet a későbbi vizsgálatokhoz fy = 355 MPa és fu = 510 MPa 

értékekre módosítottam), az anyagmodellnek pedig lineári
san rugalmas-felkeményedő modellt definiáltam. Eszerint az 
anyagmodell E = 210 GPa rugalmassági modulussal lineári
san rugalmas a folyási határig, majd innen felkeményedő 
a szakítószilárdságig. A szakadónyúlást ε = 12% értékkel 
definiáltam, ami kísérleti eredmények átlagértékéhez kö zeli 
érték. A szakítószilárdság elérése után tökéletesen kép lé
keny anyagmodellt feltételeztem.

Az imperfekciókat helyettesítő geometriai imperfekció-
ként definiáltam (ezek tehát tartalmazzák a sajátfeszültsé-
gek és a gyártási hibák hatását is) az EC ajánlása szerint 
felvett amplitúdójú szinuszhullám alakkal, melyeket külön 
definiáltam felső, illetve alsó lemezmezőre, valamint a me-
revítőbordára és a borda által „közrefogott” lemezrészre.

A megtámasztási viszonyokat a kísérleti kialakításnak 
megfelelően definiáltam, a csuklós (UX, UY, UZ) – csuk
lós (UX, UY) kéttámaszú tartó felső övét a függőleges 
merevítőbordáknál (UX) és az erőbevezetés helyén (UX, 
ROTZ) az öv kifordulása ellen megtámasztottam. A terhet 
az erőbevezetési hossz mentén csomópontokra redukált 
koncentrált erőkkel modelleztem. A numerikus analízis 
által meghatározott érték 0.5 és 2.6%-kal tért el a valós 
értéktől, melyet megfelelően pontosnak találtam a további 
(paraméteres) vizsgálatok elvégzéséhez.

4.2.  Paraméteres analízis  
– geometriai paraméterek hatása

A geometriai paraméterek hatásának vizsgálatához nume
rikus paraméteres vizsgálat során különböző  geometriai 
kialakítású gerendák LB analízisét végeztem el a veri
fikált modellből kiindulva, megkapva ezzel az egyensúlyi 
útelágazáshoz tartozó tökéletes szerkezet Fcr kritikus erő
jét. Fent említett analízisek kialakítása olyan volt, hogy a 
merevítőbordák egymástól mért távolsága megegyezett 
(b1  /  b2 és b2  /  b3   =   1.0).

Hosszirányban merevített gerendák nagy keresztirányú 
erő hatása alatt kétféle módon mehetnek tönkre,  ahogy 
azt Álló László diplomamunkájában bemutatta: az  egyik 
esetben a merevítő által elkülönített lemezmezők berop
panása megy végbe, a másikban pedig a  gerinclemez 
és a merevítőborda interakciós stabilitásvesztéséről be-

1. táblázat: A változatott paraméterek tartománya

4. ábra: Definiált anyagmodell

5. ábra: Végeselemes modellen definiált peremfeltételek

a 
[mm]

hw 
[mm]

tw 
[mm]

bf 
[mm]

tf 
[mm]

ss 
[mm]

γ 
[–]

b1  /  hw 
[–]

b1 / b2 
[–]

hw / tw 
[–]

b1 / tw 
[–]

ss / a 
[–]

MIN 1200 1200  4 250 15  175   30 0,10 0,20 (0,40)  80  25 0,20

MAX 5000 4000 30 600 40 5000 2000 0,40 1,00 (1,25) 500 170 1,00
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szél hetünk. A 6. ábra terhelés–deformáció görbékkel 
szemlélteti a megfigyelt tönkremeneteli módot különböző 
helyen elhelyezett merevítőbordák esetén. 

Ez alapján, ha a merevítő a felső övhöz közel van, a 
mér tékadó tönkremeneteli mód az alsó gerinclemez
mező beroppanása. Ha a merevítőt 0.35   ·   b1 / hw távolságra 
helyezzük, a domináns tönkremeneteli mód a merevítő 
és a gerinclemez horpadásának interakciója. Ha ennél 
lejjebb helyezkedik el, a felső lemezmező beroppanása a 
mértékadó. 

Ha az interakciós tönkremenetel a mértékadó, a me-
revítőborda inerciája nagyban befolyásolja a beroppanási 
ellenállást (ún. „gyenge” borda). Ha viszont gerinc lemez-
mezők beroppanása a tönkremeneteli mód, a merevítőbor
dának csak megtámasztó hatása van, és az inerciája nincs 
ha tással az ellenállásra („erős” merevítőborda). Mivel a 
tönkre meneteli mód és szerkezeti viselkedés nagyban eltér 
a két esetben, fontos a tönkremeneteli módok elkülönítése.  
A minimális merevség, amely a két merevítőtípust meg-
különbözteti, függ a merevítő helyzetétől, a terhelési hossz 
és a gerincmagasság arányától és a gerinclemez méretétől, 
és a szakirodalom alapján elmondható, hogy ez EC szerinti 
összefüggés jó alsó határt ad arra a legkisebb merevségre, 
amely felett a borda „erősnek” minősíthető:

 (11)

Kétbordás esetben, ha a merevítőborda túl közel helyez-
kedik el a felső övhöz (b1 / hw ≤ 0.15), a mértékadó tönkre
meneteli mód az alsó lemezmező beroppanása volt. Ha a 
b1 / hw arány 0.20 körüli, interakciós tönkremeneteli mód 
a mértékadó, míg 0.25-ös arány felett a felső lemezmező 
megy tönkre. 

A 7. ábra mutatja a b1 / hw arány növelésének hatását, va
lamint az egyes arányokhoz tartozó tönkremeneteli mód 
képét. Látható, hogy a b1 / hw arány csökkenése nagyobb 
kritikus erőt szolgáltat b1 / hw   =   0.25 arányig, majd ennél 
kisebb arány esetén egy visszaesés tapasztalható 2 bordás 
esetben, ugyanis ekkor válik az alsó lemezmező beroppaná
sa mértékadóvá. Hárombordás esetben a b1 / hw   =   0.10 arány 
mellett is nőni tud a kritikus erő értéke, ugyanis az alsó 
lemezmező beroppanása helyett interakciós tönkremene
tel következik be az alsó lemezmező kisebb mérete miatt. 
Abban az esetben, ha a felső lemezmező tönkremenetele 

a mértékadó, további bordák nem növelik a kritikus erő 
értékét, a plusz merevítőknek csak abban van szerepe,  hogy 
az alsó, merevítetlen lemezmezőt kisebb részekre bont sa, 
így kisebb b1 / hw arányok esetén is a felső lemezmező tönk
remenetele lehet a meghatározó tönkremeneteli mód.

A vizsgálat során az erőbevezetési hossz változtatása a 
kritikus erő növekedését eredményezte, a mértékadó tönk
remeneteli mód a felső lemezmező beroppanása maradt 
0.25-ös b1 / hw aránytól, azonban ezen arány alatti geomet-
riai kialakítás esetén az erőbevezetési hossz növelése in
terakciós tönkremenetelt eredményezett hárombordás, és 
az alsó lemez beroppanását kétbordás esetben. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a lemezmezők elválasztásához 
szükséges minimális bordamerevséget az erőbevezetési 
hossz befolyásolja, mely a (11) szerinti összefüggésben 
nem szerepel. 

A gerinclemez növelésének hatását úgy vizsgáltam, hogy a 
b1 / hw arányt állandónak vettem fel, és a hw gerincmagasságot 
növeltem. A 8. ábrán látszik, hogy a gerinc magasságának 

6. ábra: Szerkezeti viselkedés különböző kialakítások esetén [6]

7. ábra: Erőbevezetési hossz és merevítőborda helyzetének hatása

8. ábra: Gerincmagasság növelésének hatása a kritikus erőre
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növekedése egyre kisebb kritikus erőt eredményez, ezt 
valójában azonban nem a teljes gerinclemez mérete 
befolyásolja, hanem az azzal egyidejűleg megnövekedett 
b1 merevített lemezmező magassága. A gerinc magassága 
tehát csak annyiban befolyásoló tényező, hogy ha a b1, b2, 
b3 értékét fixáljuk hw növelése mellett, akkor a merevített 
lemezmezők aránya olyanná válik, hogy a „felső” lemezmező 
jóval kisebb lesz, mint az alsó mezők, a beroppanás helye 
így megváltozik, és a tönkremenetel a „közbenső”, vagy 
„alsó” lemezmezőben mehet végbe.

A gerinc vastagságának hatását a 9. ábra mutatja. A vas
tagság növelésével a kritikus erő is nő, azonban egy bizo-
nyos vastagság után a merevítőborda merevsége nem lesz 
megfelelő ahhoz, hogy elkülönítse az alsó és felső lemez
mezőt, és interakciós tönkremeneteli mód lesz a mértékadó, 
emiatt ebben az esetben a lemezvastagság növelésével a 
hosszmerevítők merevségét is növelni szükséges. 

Az adatokból az is látható volt, hogy az erőbevezetési 
hossz befolyásolja, hogy milyen hw / tw aránynál lesz „gyenge” 
a hosszmerevítő: minél nagyobb hosszon vezetjük be az 
erőt, annál nagyobb hw / tw arány estében van szükség mere-
vebb bordákra. Az ábrán piros függőleges vonal azt a hw / tw 
arányt jelöli, ami alatt ss / b1   =   1.0 és 2.0 erőbevezetési hossz 
esetén interakciós tönkremenetel volt mértékadó, míg a 
zöld vonal a rövidebb, ss / b1   =   0.5 erőbevezetési hosszhoz 
tartozó arányt mutatja. Ismét látható tehát, hogy a terhelési 
hossz növelése nagyobb merevítőbordát is igényel.

A merevítőbordák merevségének hatása a 10. ábra sze
rint alakult. Látható, hogy nagyobb b1 / hw arány esetén 

kisebb relatív merevségű borda is elegendő azon pont 
eléréséhez, amelynél a további merevségnövelés nem ered
ményez nagyobb kritikus erőt. 

A további vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy a 
merevített lemezmező hossza, az övlemez vastagsága és 
szélessége csak rendkívül kis mértékben (3–10%) változtat 
a kritikus erő nagyságán. 

4.3.  Eredmények összevetése szakirodalmi 
képletekkel

Az analízisekből nyert Fcr kritikus erő értékeket összeha
sonlítottam Kövesdi [4] által kidolgozott, fent bemutatott 
analitikus képletekkel, melyek 2–4 zárt, ill. nyitott bordá-
val merevített lemez beroppanásához tartozó kritikus erő 
meghatározásához használhatók a felső lemez tönkreme
netele esetén. 

Az összehasonlításból azt a következtetést vontam le, 
hogy a zárt bordás tartókra kidolgozott képlet az ese-
tek többségében túlbecsüli a numerikus eredmény által 
 adott kritikus erőt, míg nyitott bordás modellek esetén 
jó egyezést kaptam (11. ábra). Így az előbbi esetre kidol-
gozott képletet (12) szerint módosítottam a numerikus 
eredményeimnek megfelelően.

 (12)

4.4. „Közbenső” lemezmező beroppanása

Ha az erőbevezetéshez legközelebb eső merevítőborda és 
a terhelt övlemez által „közrefogott” lemezmező kisebb, 
mint az első-második merevítők közötti mező, előfordulat, 
hogy a mértékadó tönkremenetel a „közbenső” lemezmező 
beroppanása lesz az erőbevezetéshez közelebb eső „felső” 
lemezmező helyett. A tönkremeneteli mód tehát függ a le
mezmezők b1 / b2 arányától.

A geometriai paraméterek ismételt változtatásával több 
„alapmodellt” hoztam létre, melyek esetében b1 / b2 mindig 
1.00, majd az adott geometriájú alapmodellen belül továb
bi modelleket definiáltam, ahol már csak az első, erőbe-
vezetéshez legközelebb eső merevítőborda helyzetét vál
toztattam, egyre közelebb helyezve a terhelt övlemezhez, 
fokozatosan csökkentve ezzel a b1 / b2 arányt. A „feltolás” 
mértékét úgy határoztam meg, hogy egy újabb modellen a 
felső hosszmerevítő helyzete az előzőhöz képest 50 mm-rel 
feljebb helyezkedik el, egy alapgeometriát pedig további 9 
lépcsőben módosítottam. A 12. ábra egy ilyen geometria-
módosítás minden második lépcsőjét mutatja be.

Minden változtatott paraméter esetében a b1 / b2 arány 
függvé nyében ábrázoltam az Fcr kritikus erőt. A függvények 
jellegéből látszik, hogy ahogy a b1 / b2 arány csökken, azaz 
a „felső” lemezmező merevsége megnő a magasságának 
csökkenése miatt, egy darabig nő a kritikus erő is, míg egy 
bizonyos pont után, ha tovább csökkentjük a b1 / b2 arányt, 
az erő is elkezd csökkenni. Ezen pont után a közbenső 
lemezmező beroppanása válik mértékadóvá. 

A 13. ábra a különböző lemezmező-arányokkal ren
delkező modellek kritikus erejének változását mutatja a 
terhelési hossz növelésének hatására zárt, illetve nyitott 

9. ábra: Gerincvastagság növelésének hatása a kritikus erőre

10. ábra: Hosszborda merevségének hatása a kritikus erőre
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11. ábra:  Numerikus eredmények összevetése Kövesdi [4] analitikus eljárásával (bal oldalt zárt bordás; jobb oldalt nyitott bordás eset)

12. ábra:  
Merevítőborda pozíciójának  
változtatása egy alapmodellen belül

13. ábra:  Erőbevezetési hossz változtatása – kritikus erő a lemezmezők arányának függvényében
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bordás esetben. Jól látható, hogy zárt bordás esetben 
kis erőbevezetési hossznál kisebb b1 / b2 arány esetén vá
lik a közbenső lemezrész beroppanása mértékadóvá  
(b1 / b2 ~ 0.65 érték alatt a közbenső lemezmező megy tönk
re), majd a hossz növelésével a maximumpont is eltolódik 
b1 / b2 ~ 0.75 körüli értékre, ami a további növeléssel nem 
változik. Nyitott bordák esetén hasonló trend látható, az
zal a különbséggel, hogy nagyobb erőbevezetési hosszok 
esetén a függvény „jobb oldali” ága eltűnik, tehát bármely  
b1 / b2   <   1.00 esetben a közbenső lemezmező megy tönkre, 
míg kisebb terhelési hosszoknál b1 / b2 ~ 0.90 érték körül 
alakul a függvény maximumpontja.

A görbe maximumpontjának helye változik annak függ-
vényében is, hogy a kiinduló modellen kezdetben mi-
lyen távolságra van az erőbevezetéshez legközelebb lévő 
merevítőborda. A 14. ábra mutatja, hogy olyan kiindulási 
modell esetén, ahol az első borda először a gerincmagasság 
35%-ában van definiálva, kisebb b1 / b2 arány esetén válik 
mértékadóvá a közbenső lemezrész beroppanása, mint 
kisebb kezdeti b1 / hw arányok esetén. Zárt bordák esetében 
b1 / b2 ~ 0.70–0.75, nyitott bordáknál pedig b1 / b2 ~ 1.00–0.90 
alatti arány alatt következett be a közbenső lemezrész 
beroppanása.

A gerinclemez vastagságának növelése nem változtatta a 
függvény maximumának helyét, zárt bordás esetben ismét 
b1 / b2 ~ 0.75, nyitott bordás esetben pedig b1 / b2 ~ 0.90 alatti 
arányok esetében horpadt be a közbenső lemezmező, amit 
a 15. ábra mutat.

A lenti grafikonok alapján elmondható, hogy abban az 
esetben, ha a közbenső lemezmező horpad be, a kritikus 
erőt lényegesen befolyásoló geometriai paraméterek a tw 
gerinclemez-vastagság, az ss erőbevezetési hossz (ami egy 
feltételezett 45°-os erőterjedés miatt függ a b1 felső lemez
mezőmérettől is), és a b2 közbenső lemezmező magassága. 
Ennek tudatában a kritikus erőt meghatározó analitikus 
képletet a felső lemezmező beroppanását leíró (7) ösz-
szefüggésből kiindulva próbáltam meghatározni, azzal a 
különbséggel, hogy a képletben a b1 helyére a b2 közbenső 
lemezmező magasságát helyettesítettem. A kiindulási képlet 
tehát:

 (13)

amelyből, mivel a kritikus erő az analízisek végeredmé-
nyeként ismert, visszaosztással meghatároztam azt a kF té
nyezőt, ami a kívánt kritikus erőt szolgáltatja. Ezek után  

14. ábra:  Kezdeti b1 / hw arány változtatása – kritikus erő a lemezmezők arányának függvényében

15. ábra:  Gerinclemez-vastagság változtatása – kritikus erő a lemezmezők arányának függvényében
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a különböző modellekhez tartozó kF értékeket az    

dimenzió nélküli arányszám függvényében írtam fel. 

A 16. ábra mutatja a zárt, illetve nyitott merevítőbordával 
felépített modellek esetén az azonos koordináta-rendszer
ben ábrázolt függvényeket. Látható, hogy a kF tényező ér-

téke közelítőleg lineárisan függ az            aránytól. 

Ahhoz, hogy minden általam vizsgált estben a biztonság 
javára közelítsen az analitikus képlet, az egyenesseregből 
a legkisebb kF tényezőt szolgáltató egyenes egyenletét 
közelítettem, ami zárt, illetve nyílt bordára a (14) és (15) 
egyenlet szerint alakult.

 (14)

 
(15)

A képletek alkalmazhatóságának meghatározásához azt 
kell megvizsgálni, hogy a b1 / b2 arány függvényében ábrázolt 
Fcr értékek által meghatározott függvényeknek hol van a 
maximumpontja. Zárt merevítőbordás modellek esetében 
a maximum b1 / b2  =  0.75–0.70 aránynál, nyitott hosszbor
dáknál pedig b1 / b2  =  1.00–0.90 aránynál volt jellemző, így 
elméletileg ennél kisebb lemezmező-aránnyal rendelkező 
kialakítások esetén a közbenső lemezmezőhöz tartozó 
kF értékekkel lehetne számítani. A gyakorlatban azonban 
célszerűbb lehet előírni, hogy minden esetben ki legyen 
számítva a „jobb” és „bal” oldali ág képlete szerinti el
lenállás, melynek minimuma jól fogja közelíteni a kritikus 
erőt.

 
(16)

4.5.  Beroppanási ellenállás (határerő) 
meghatározása

Az EN-1993-1-5 [1] szerinti csökkentőtényezőt a relatív 
karcsúság függvényében megadott görbe pontosságának 
vizsgálatához 50–50 modell paraméteres GMNI analízisét 
hajtottam végre olyan esetekre, ahol a „felső” (b1 / b2   =   1.0), 

illetve „közbenső” (b1 / b2  <  1.0) lemezmező tönkremenetele 
mértékadó. Az 50 modellen belül mindkét esetben fele-fele 
arányban alkalmaztam nyitott, illetve zárt merevítőbordával 
rendelkező modelleket. 

Az analízishez először végeselemes hálóérzékenység-vizs
gálatot, majd imperfekcióérzékenység-vizsgálatot hajtottam 
végre. Az imperfekciók helyes megválasztása a modellezési 
folyamat egyik legfontosabb lépése, ugyanis az alkalmazott 
imperfekció típusától és nagyságától függően a beroppaná
si ellenállás is változik. Az imperfekciók előjelének (azaz 
irányultságának) hatását úgy vizsgáltam (tekintettel arra, 
valós kísérleti eredmények nem álltak rendelkezésre több 
merevítőbordás kialakítás esetére), hogy azt az imperfek
ció-kombinációt fogadtam el mértékadónak, amely azonos 
kialakítás és terhelés (de más irányú imperfekció) esetén 
a legkisebb beroppanási ellenállást adta. A 17. ábra a zárt 
bordás modellen definiált mértékadó imperfekció-kom
bináció felskálázott alakját mutatja globális, illetve lokális 
imperfekciók esetén.

16. ábra:  kF tényező a közbenső lemezmezőre jutó érőbevezetési hossz és a lemezmagasság hányadosának függvényében  
(bal oldalt zárt; jobb oldalt nyitott merevítőbordák esetén)

17. ábra: 
Mértékadó imperfekció- 
kombináció zárt bordás 
modellen
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A numerikus számítások eredményeit először úgy 
ábrázoltam, hogy a relatív karcsúságot a modellek LBA 
számításából kapott „pontos” Fcr értékből számítottam, 
ezután a „felső” és „közbenső” lemezmező-tönkremene
telekhez tartozó analitikus képletekből számított kritikus 
erővel is kiszámítottam a karcsúsági értékeket. 

A 18. ábra a zárt és nyitott bordás modellek eredményeit 
mutatja, ha a karcsúságot a modell LB analíziséből számít
juk. Az ábra felső diagramján azok a modellek szerepelnek, 
ahol a „felső” lemezmező roppan be, míg alul a „közbenső” 
mező tönkremenetelének eredményei láthatók.

Látható, hogy míg a „felső” lemezmező tönkremene te-
léhez tartozó eredmények, bár jól követik a grafikon jelle -
gét, többnyire a görbe alá kerültek, míg a „közbenső” 
me ző beroppanásához társuló csökkentőtényezők jóval a 
görbe fölött helyezkednek el. Ennek oka, hogy azokban az 
eset ekben, ahol a „közbenső” mező megy tönkre, jelentős 
posztkrtitikus tartalék tapasztalható a teherbírásban. Mivel 
ilyenkor jellemzően b1 / b2  <  0.75, ill. <1.0, a „közbenső” 
merevített lemezmező b2 / tw karcsúsága megnő az eredeti, 
b1 / b2   =   1.0 arányú kialakításhoz képest, így a lemezarányok 
olyanná válnak, hogy σcr < fy lesz.

A numerikus eredményekből arra is következtettem, 
hogy a tönkremenetel helye is függ a lemezmezők kar-
csúságától: a „közbenső” lemez tönkremenetelének vizsgá-
latára létrehozott modelleknél (b1 / b2   <   1.0) a tw gerincvas
tagság növelésével változatlan b1 / b2 arány mellett a „fel ső” 
lemezmező tönkremenetele vált ismét mértékadóvá, an
nak ellenére, hogy a sajátalak szerint a „közbenső” lemez
rész roppan be. Ahhoz tehát, hogy a közbenső lemezrész 
menjen tönkre, a b1 / b2   <   0.75 (zárt bordák) ill. b1 / b2   <   1.0 
(nyitott bordák) feltétel mellett az is szükséges, hogy a 
merevített lemez karcsú legyen.

A következőkben a csökkentőtényezős görbét eredetileg 
leíró egyenleteket módosítottam úgy, hogy a görbe az ál
talam meghatározott pontokra illeszkedjen anélkül, hogy a 
biztonság kárára tenne becslést. Az (5) egyenlet szerinti αF0 
és λ̅ F0 tényezőket az eredeti, αF0 = 0.75 és,  λ̅ F0 = 0.5 értékük 
helyett αF0 = 0.90 és λ̅  F0 = 0,4 értékekkel vettem figyelembe. 
Az ily módon újrakalibrált görbe alkalmazásával az ered
ményeim a görbe felett helyezkednek el, amit a 19. ábra 
mutat. A görbét az analitikus módszerrel számolt Fcr sze
rinti eredményekhez kalibráltam.

18. ábra:  Paraméteres modellek eredményei lemezkarcsúság 
függvényében – numerikus kritikus erőből számítva 

(αF0  =  0.75,  λ̅ F0 = 0.50)

19. ábra:  Analitikus kritikus erőből számított karcsúság szerint 
ábrázolt eredményekhez kalibrált csökkentőtényezős 

görbe (αF0  =  0.90,  λ̅ F0 = 0.40)
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Ezek után a GMNIA eredményeket összevetettem több, 
szakirodalomban található modellek adta eredménnyel, va
lamint az EN-1993-1-5 [1] jelenlegi eljárásával is arra az 
esetre, ha a „felső” lemezmező roppan be. Mivel a GMNI 
analízissel számított eredmény az ellenállás karakteriszti-
kus értékének tekinthető, így az Eurocode 3 szerinti 
modell esetén a karakterisztikus értékkel vetettem össze 
a numerikus eredményt, a többi eljárás esetében parciális 
biztonsági tényező nincs értelmezve, így az azokkal számí
tott ellenállásokat a beroppanási teherbírás karakterisztikus 
értékeként vettem figyelembe.

Az eredményeket összefoglaló 2. táblázat alapján el
mondható, hogy az EN-1993-1-5 [1] szerinti eljárással az 
eredmények több mint harmada, 36%-a túl lett becsülve, 
az eredmények átlagos eltérése –1% (amelyet a túlbecsült 
értékek „javítanak”), a biztonság oldalán maradt közelítések 
átlagos eltérése –21%-ra adódott. Az eredmények szórása 
33%.

2. táblázat:  Analitikus módszerek összevetése  
a numerikus eredményekkel

Érdekesség, hogy az Eurocode-féle eljárás alapját képe-
ző Lagerqvist-féle módszer pontosabb eredményt adott, 
jóval kisebb szórással és eltéréssel. Az ellentmondás oka, 
hogy míg az eredeti, Lagerqvist-féle összefüggéseknél a 
 kritikus erőt hw = b1 felső lemezmező-magassággal számol-
tam a valódi gerincmagasság helyett (tekintettel arra, hogy 
az eljárás nem vonatkozik merevítőbordákkal rendelkező 
ge rinclemezes szerkezetekre), addig az Eurocode 3-féle 
mo dell a merevített lemezekhez kidolgozott összefüggésé
ben döntően a teljes hw gerincmagasságtól teszi függővé 
a kritikus erő nagyságát a merevített lemezmező nagysá
ga (b1) helyett. Ebből szintén arra következtettem, hogy az 
Fcr-t adó eredeti összefüggések módosítása szükséges volt 
a pontosabb közelítés érdekében.

5. STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉS
Végül statisztikai elemzés keretein belül összevetettem az 
analitikus módszerrel meghatározott karcsúságok alapján 
ábrázolt numerikus eredményeket a módosított „horpadási 
görbe” eredményeivel, mely során meghatároztam az egyes 
adathalmazokra („felső” – „közbenső” mező adatai, teljes 
adathalmaz) az adatok átlagát, szórását, szórástényezőjét, 
valamint két, az EN1990 [7] által ajánlott módszerrel 
kiszámítottam az ellenállásmodellhez rendelhető parciális 
tényezőket.

Az „egyetlen változó statisztikai értékelése” módszerével 
meghatározott γRd parciális tényezők minden esetben 1.0 
alatti értékre jöttek ki, ebből arra lehet következtetni,  hogy 
az újrakalibrált görbe biztonság oldalán tett közelítést ad 
az általam vizsgált numerikus számítások eredményeire.  
A közbenső lemezmezőhöz tartozó részadatokhoz rendel-
hető tényező kisebb, mint a felső mezőhöz tartozó, ennek 

oka a már fent említett posztkritikus tartalék, ami miatt a 
kísérleti eredmények jóval a görbe felett helyezkednek el. 
A 20. ábra felső része a teljes adathalmazra vonatkozta
tott numerikus és az analitikus módszer adta ellenállások 
(ri) arányának eloszlását mutatja, míg alul az anali ti kus 
módszerrel számított ellenállásértékek numerikus ered mé
nyektől való eltérése látható.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

Diplomamunkámban két, illetve három hosszbordával me-
revített gerinclemezes tartók beroppanási jelenségét vizs
gáltam paraméteres végeselemes modellek alkalmazásával. 
Megvizsgáltam a jelenlegi Eurocode-féle eljárás alkal
mazhatóságát, valamint a szakirodalom alapján módosított 
összefüggések numerikus eredményektől való eltérését. 
A kritikus erő részletesebb számításához kidolgoztam egy 
zárt és nyitott bordára alkalmazható összefüggést, ha a 
mértékadó tönkremeneteli mód a két merevítőborda ál
tal közrefogott lemezmező behorpadása. A határerő minél 
jobb közelítésének érdekében numerikus eredményeimhez 
kalibráltam a csökkentőtényezős görbét, majd statisztikai 
kiértékelés keretein belül megvizsgáltam az ellenállásmo-
dell szükséges parciális tényezőjét.

Túlbecslések 
esetszáma 

[%]

Átlagos 
eltérés  

[%]

Szórás  
 

[%]

Roberts-Rockey – kis tw 50%  +15%  51%

Roberts-Rockey – nagy tw 98% +250% 142%

Ungermann  0%  –39%  14%

Lagerqvist 22% –8% (–13%)  14%

EN-1993-1-5 36% –1% (–21%)  33%

20. ábra: Teljes adatsor statisztikai kiértékelése
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ÖSZVÉRGERENDÁK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE  
A KRITIKUS HŐMÉRSÉKLET MÓDSZERÉVEL

FIRE DESIGN OF COMPOSITE BEAMS USING  
THE CRITICAL TEMPERATURE METHOD

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

Sas Viktor tulajdonos, ügyvezető
VÁZ-ÉP Szerkezetépítő Kft.

Napjainkban Magyarországon számos olyan öszvér
szerkezetet terveznek, melyeknek tartalmazniuk kell 
a tűzteherre történő méretezést is, mivel az Eurocode 
előírja azt. Azonban e téren a gyakorló mérnökök 
szá mára nem állnak rendelkezésre magyar nyelvű 
ter vezési segédletek. Ez az oka jelen munka közre
adásának, mely leírja az öszvérgerendák méretezési 
lépéseit tűzteherre a kritikus hőmérséklet módszeré
vel, és egy számpélda keretein belül részletesen be
mutatja e tartók számítását. 

Nowadays in Hungary several composite structures 
are dimensioned, which must include the fire design 
as well, since this is prescribed by the Eurocode. 
However, there are no design aids for the practising 
engineers in the Hungarian language in this field. 
That is the reason for releasing this paper which 
describes the steps of the fire design of a composite 
beam using the method of critical temperature and 
in the frame of a worked example presents the cal
culation of these girders.

1. BEVEZETÉS

Napjainkban, hazánkban kevés szerkezetek tűzteherre való 
méretezésével foglalkozó magyar nyelvű kiadványt pub
likálnak. Balázs, Horváth, Kulcsár, Lublóy, Maros, Mészöly, 
Sas, Takács és Vigh (2010) ugyan acél, beton és egyéb anya-
gokra megjelentettek egy szakkönyvet e témában, azonban 
ez nem tartalmazza az öszvérszerkezetek tervezését tűz
teherre, ezért jelen munka hiánypótlónak tekinthető. 2008-
ban a MAGÉSZ Acélszerkezetek folyóirat is kivette a részét 
egy különszám megjelentetésével e téma népszerűsítésé
ben. E kiadványban azonban szinte csak említésszinten 
vetődött fel öszvérszerkezetek tűzteherre való tervezése. 
Egy értékes angol nyelvű tervezési segédletet emelünk ki 
csak a vonatkozó témában (Lennon et al. 2007).

Az alábbiakban tűzvédelmi tervezésre vonatkozó tervezé
si alapelveket, és fontos fogalmakat ismertetünk. 

Az OTÉK [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről] 52.§-a sze
rint;1

„Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, 
helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anya-
got, épületszerkezetet és beépített berendezést úgy kell 
megválasztani és beépíteni, hogy az esetlegesen keletkező 
tűz esetén
a) állékonyságuk az előírt ideig fennmaradjon,
b)  a tűz és a füst keletkezése és terjedése korlátozott le

gyen,
c)  a tűz a szomszédos önálló rendeltetési egységre, épít

ményre lehetőleg ne terjedhessen tovább,
d)  az építményben lévők az építményt az előírt időn belül 

elhagyhassák vagy kimentésük lehetősége műszakilag 
bizto sított legyen,

1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.kor
2 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm

e)  a mentőegységek tevékenysége ellátható és biztonságos 
legyen.”

A tűzszakasz; „az épület, a speciális építmény, a szabad téri 
tárolóterület meghatározott része, amelyet a  szomszé dos 
építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakí-
tanak ki.”2

A tűzvédelmi tervezés kb. 10 évvel ezelőtt önálló ter
vezési szakág lett, a tűzvédelmi tervezőnek a jogszabályok 
és a kamarai szabályzatok szerinti tűzvédelmi tervfejezetet 
kell készíteniük. Ez korábban nem így volt, a tűzvédelmi 
szakember az építész felkérésére készített egy tűzvédelmi 
műleírást, amelyben szerepeltek azon előírások, amelyeket 
a tervezőknek be kellett tartaniuk. A tűzvédelmi tervező ma 
már egy a többi szakági tervező közül, tűzvédelmi vonat
kozásában felelős a megtervezett épület megfelelőségéért. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az elmúlt egy évtized 
nem volt elég a maradéktalan szemléletváltásra.

A megtervezett építmény tűzvédelmi szempontból akkor 
lesz megfelelő és optimális, ha a szakági tervezők rend-
szeresen egyeztetnek egymással. Statikai szempontból a 
leg fontosabb koordinálandó kérdés a teherátadás rend je, 
mely re az OTSZ 16.§ (6) bekezdése kimondja; „Az egyes 
épít ményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az épít-
ményszerkezetek építményen belül betöltött statikai sze-
repének, a teherátadás rendjének, az építményszerkezet 
tönkremenetele által más építményszerkezetre gyakorolt 
hatások figyelembevételével kell meghatározni. Egy épít
ményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függeszté-
sé re, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet 
tűz állósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet.  
Az épület, illetve az épület egy dilatációs egységének globális 
merevségét biztosító építményszerkezetek, így különösen a 
pillérek, födémelemek, keretszerkezetek, merevítések ele
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mei mindegyikére a merevítésben részt vevő, legnagyobb 
tűzállósági követelményű szerkezeti elem tűzállósági tel-
jesítményét kell alkalmazni.”3 Még részletesebben tárgyal
ja a kérdést a TVMI 11.2 (Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, 
Építmények tűzvédelmi jellemzői) C melléklete.4 

Az épületszerkezetek tűzeseti megfelelőségét Eurocode 
szerinti statikai számítással, vagy akkreditált laboratórium 
által végzett kísérleti vizsgálattal lehet igazolni. 

Az európai akkreditációval rendelkező laboratórium 
(Magyarországon az ÉMI) vizsgálati eredményét minden 
tagállam köteles elfogadni, de a hatóságok a tagállam hi
vatalos nyelvére történő fordítást megkövetelhetik.

A teherhordó szerkezetek magas hőmérsékleten való ter
vezéséhez az MSZ EN 1991-1-2, az MSZ EN 1992-1-2, az 
MSZ EN 1993-1-2 és az MSZ EN 1994-1-2 stb. kellő ala-
pot nyújtanak a statikus munkájához. Ahhoz, hogy öszvér-
szerkezeteket méretezhessünk tűzteherre, szükség van e 
szerkezetek tervezési ismereteire normál hőmérsékleten, 
ahol számos definíció, méretezési elv stb. került bevezetés
re (Szabó, 2017). Külön az MSZ EN 1994-1-2 sem érthető 
teljes mértékben, mert további MSZ EN szabványokra tá-
maszkodik. 

A tervezőmérnökök tevékenységét segíti az, hogy a fel
használandó idomacélok, profillemezek gyártói5 a termé
kükhöz rendszerint a vonatkozó tervezéshez ingyenes 
táb lázatokat, szoftvereket bocsátanak közre. A hazánkban 
használt programok általában rendelkeznek „tűz védelmi” 
modullal, nem beszélve a testelemekkel bíró szoftverekről, 
melyekkel a tűzteher okozta folya matok részletesen mo-
dellezhetőek.

Jelen műben csak a szabványos tűzhatásnak kitett öszvér-
gerendákat méretezzük az MSZ EN 1994-1-2 szerint, az 
egyszerűsített számítási módszereket alkalmazva. E szab
vány méretezési táblázatos módszereket is tartalmaz, de 
nem lehet célunk a vonatkozó táblázatok reprodukciója. 
Azonban itt megjegyezzük, hogy részlegesen körbebetono
zott acélgerendával készülő öszvérgerenda táblázatos mé-
retezését tűzteherre az MSZ EN 1994-1-2 4.2.2. szakasza 
tartalmazza.

Végezetül megjegyezzük, hogy a tartószerkezeti Euro -
code-ok szerinti tűzvédelem az ún. passzív tűzvédelem.  
Aktív védelemnél a tűzeset azonnali megszüntetésére fó-
kuszálnak, pl. az automatikus tűzoltó berendezések segít-
ségével azonnal beindítják a tűzszakasz védelmét. 

2. A TERVEZÉS ALAPJAI

2.1.  Tűztehernek kitett szerkezetekkel szemben 
támasztott követelmények

Az EUROCODE-ban a tűztehernek kitett épületszerkezetek
kel szembeni tűzállósági követelményeket az MSZ EN 13501-
2 tartalmazza. A legfontosabb követelmények (először az 
OTSZ által használt megnevezés, majd zárójelben a fenti 
szabvány által használt megnevezés):

„R – teherhordó képesség (teherbírási határállapot):  
a szer kezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos 
ideig egy vagy több oldalukon fennálló meghatározott me-

3 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm
4 https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-12/67063.pdf
5 Sajnálatos, hogy e termékeket idehaza csak nagy nehézségek árán lehet beszerezni.   
6  Forrás: OTSZ 5. rész. Építmények tűzvédelmi követelményei, Építmények tűzvédelme I/1. fejezet. Alapelvek. 6. fejezet, 6.1. 

bekezdés.

chanikai igénybevétel mellett ellenállnak a tűz hatásának 
szerkezeti stabilitásuk bármilyen vesztesége nélkül.

E – integritás (lángáttörési határállapot): az épületszerke-
zet egy elválasztó funkcióval rendelkező olyan képessége, 
hogy az egyik oldalán fellépő tűznek ellenáll anélkül, hogy 
a tűz, a lángok, vagy a forró gázok átjutása következtében 
átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a tűznek ki nem 
tett felületen vagy a felülettel szomszédos bármely anyagon 
gyulladást okozhatnának.

I – szigetelés (átmelegedési határállapot): az épületszerke-
zet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon 
bekövetkező tűznek anélkül, hogy szignifikáns hőátadás 
eredményeként a tűz átjutása bekövetkezne a kitett fe-
lületről a ki nem tett felületre. 

M – mechanikai behatással szembeni ellenállás: az épü-
letszerkezeteknek az a képessége, hogy ütésnek ellenállnak 
abban az esetben, ha a tűzben egy másik szerkezeti elem 
az illető szerkezethez ütődik.

W – sugárzás (átsugárzási határállapot): az épületszerke-
zeti elemek azon képessége, amely egy oldalon történő 
tűzhatás esetén vagy a szerkezeten keresztül, vagy a ki nem 
tett felülettől a szomszédos anyagok felé irányuló jelentős 
hősugárzás csökkentése eredményeként csökkenti a tűz át
menetének valószínűségét.” (6)

Az E, I és W kritériumok térelhatároló szerkezetekre ér
telmezhetőek.

Ha a tűzhatás megkövetelt időtartama alatt a szerkezet 
megőrzi teherhordó képességét, az R kritérium teljesül, ha 
a védett oldalon a hőmérséklet-emelkedés átlaga nem ha-
ladja meg a 140 K-t, illetve egy ponton sem több mint  
180 K, az I kritérium akkor teljesül. Külső tűzhatás és 
szénhidrogén tűz esetén ugyanezeket a kritériumokat kell 
alkalmazni, de a vonatkozó tűzhatásgörbére való hivatko-
zást az „ef” és a „HC” betűkkel kell jelölni. 

A tűzhatásnak kitett épületszerkezetekkel szemben tá-
masz tott követelményekhez tűzállósági határértéket kell 
elő írni, melynek jelölése a tűzállósági követelmények be-
tűje vagy betűkombinációja és az utána álló szám perc
ben. Pl. a REI 60 követelményű szerkezetnek a tűzhatás 
során 60 percig kell megőriznie teherbírását, integritását 
és szigetelő képességét is. A tűzállósági határérték csak a 
szabvány által meghatározott diszkrét értékek valamelyike 
lehet. Ha például egy födémszerkezet tűzállósági vizsgálata 
során a teherbíró képességet a 82. percben vesztette el, az 
átmelegedési határállapot az 55. percben következett be, az 
integritás nem szűnt meg, akkor a minősítés RE60, RI45, 
REI45 lesz.

A követelmények másik része az épületszerkezetek tűz
védelmi osztálya, ami éghetőségi besorolást jelent. Az osz
tályba sorolás az MSZ-EN 13501-1 szabványban található.  
Az építési termékek tűzvédelmi osztályát a gyártó által 
kiállított teljesítménynyilatkozat tartalmazza. A  többfajta 
építőanyagból rétegesen előállított épületszerkezetek tűz-
védelmi osztályát laboratóriumi vizsgálattal lehet meg ha-
tározni, ill. bizonyos feltételek teljesülése esetén a szab
ványból vizsgálat nélkül is kiolvasható.
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Az Európai Unióban mind a tűzállósági kritériumokat, 
mind a vizsgálati eljárásokat, mind a statikai számítási el
járásokat harmonizált szabványok írják le (néhány kivétel
től eltekintve, ilyen pl. a homlokzati tűzterjedés). Azt vi-
szont, hogy az egyes épületekbe milyen tulajdonságú 
épületszerkezetek építhetők be, jogszabályok írják elő, 
ezért ez tagállamonként eltérő. 

Az MSZ EN 1994-1-2 2.1.1. szakaszának (2)P bekezdése 
szerint, „ha a tűzszakaszok kialakítása követelmény, a 
tűzszakasz határait alkotó elemeket – beleértve azok kap-
csolatait is – úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy 
megőrizzék elválasztó funkciójukat a vonatkozó tűzhatás 
időtartama alatt. Ahol szükséges, biztosítani kell, hogy
– integritási tönkremenetel ne következzen be;
– szigetelési tönkremenetel ne következzen be.

Öszvérfödém esetén a hősugárzási kritérium nem mér-
tékadó.”

Az MSZ EN 1994-1-2 2.1.2.szakaszának (1)P bekezdése 
szerint „szabványos tűzhatás esetén az elemeknek ki kell 
elégíteniük az R, E és I kritériumokat a következőképpen:
–  csak térelhatárolás: integritás (E kritérium), valamint 

 igény esetén szigetelés (I kritérium);
 –  csak teherviselés: teherhordó képesség (R kritérium);   
–  térelhatárolás és teherviselés: R, E kritérium, valamint 

igény szerint I kritérium.” 

Az épületek létesítésének, használatának egyéb tűzvé-
delmi vonatkozásai is jogszabályi előírások, ezért a fenti 
szabvány előírások irányelvek, amelyeket a tagállami sza bá-
lyozás tovább árnyal (pl. nem csak tűzszakaszhatáron kell 
tűzgátló térelválasztás).

2.2. Tűzfolyamat kiválasztása

A tűzfolyamat a tűzszakasz7 légterének hőmérsékletét8 
 szabja meg a teljes lángbaborulástól eltelt idő függvényé
ben. A gázhőmérséklet a teljes tűzszakasz minden pont
jában azonos.     

Az MSZ EN 1991-1-2 3.2. szakasza tartalmazza a név
leges hőmérséklet–idő görbéket, ezek a szabványos (ISO) 
hőmérséklet–idő görbe, külső tűzhatásgörbe és a szén-
hidrogéntűz-görbe. E görbék használata előnyökkel jár, 
pl. a teherkombinációk összeállítása során egyszerűsítési 
lehetőségekre nyílik lehetőség (lásd a 2.3.1. szakaszt). 

A szabványos hőmérséklet–idő görbe egyenlete az MSZ 
EN 1991-1-2 3.2.1 szakaszának (1) bekezdése szerint:

ahol: 
Θg a tűzszakaszban érvénes gázhőmérséklet [°C],
t idő [min].

A szabványos tűzgörbe a tűzszakasz belső terében kelet-
kező tűz szinte kizárólagos modellje, jelen munkában 
ezt alkalmazzuk. Megemlítjük, hogy egyedi mérlegelés 
alapján ettől eltérő tűzgörbék is alkalmazhatók. A szabvá-
nyos tűzgörbe esetén a hőmérséklet szigorúan monoton 

7 A tűzszakasz fogalmát az 1. fejezet definiálja. 
8 melyet gázhőmérsékletnek vagy környezeti hőmérsékletnek is szoktak nevezni
9  Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.1. szakaszának (2) bekezdése szerint a Q1 kiemelt esetleges hatás reprezentatív értékeként a  

Ψ1,1 · Q1 gyakori érték vehető figyelembe, melyet az MSZ EN 1991-1-2: NA 1.8 ír elő. 

növekvő, nem tartalmaz hanyatló szakaszt. A valóságban az 
éghető anyag elfogyhat, ami a tűz hanyatlását eredményez-
heti. Az éghető anyagok mennyiségének számításával és 
egyéb körülmények elemzésével előállítható ún. para mé-
teres tűzgörbe, amely a szabványos tűzgörbétől eltérő hő -
mérséklet–idő függvényt jelent. A kültérben  keletkező tűz  
modellje a külső tűzgörbe. Ezt kell alkalmazni, ha közvet-
lenül az épület mellett keletkezik tűz. Külső térelhatá ro ló 
falszerkezet EI követelménye két  irányban értel me zendő: 
EIi→o belülről kifelé, ezt szabványos  tűz gör bé  vel kell vizs
gálni; EIo→i kívülről befelé, ezt külső tűz gör bé  vel kell 
vizsgálni. Létezik még szénhidrogéntűz- görbe (ahol nagy 
mennyiségű éghető gáz szabadulhat ki), és alagúttűz-görbe.  
A tűzfolyamat kiválasztása a tűzvédelmi tervező hatásköre, 
a statikus önálló munkája a hőmérsék let–idő függvény is
mereténél kezdődik.

2.3.  Tűztehernek kitett öszvérszerkezeteket  
érő hatások

2.3.1. Rendkívüli tervezési állapot

Az MSZ EN 1990 a tűzhatást rendkívüli hatásként definiálja. 
E szabvány 6.4.3.3. szakaszának (6.11.b) egyenlete szerint a 
hatások kombinációja rendkívüli tervezési állapotban: 

ahol: 
Gk az állandó hatás karakterisztikus értéke;
P  a feszítésből származó hatás reprezentatív értéke (ál

talában nincs);
Ad  a rendkívüli hatás (itt közvetett tűzhatás) tervezési 

értéke;
Qk,1  a kiemelt hatás karakterisztikus értéke;
Qk,i  a további esetleges hatás karakterisztikus értéke; 
Ψ1,1  a kiemelt esetleges hatások gyakori9, értékéhez tar

tozó kombinációs tényező;
Ψ2,j   a további esetleges hatások kváziállandó értékeihez 

tartozó kombinációs tényezők. 
A hatások egyidejű figyelembevételének szabályait az 

MSZ EN 1991-1-2 4.3.1. szakaszának (2) bekezdése és az 
MSZ EN 1994-1-2. 2.4.2 szakasza tartalmazza. 

Közvetlen és közvetett tűzhatások    

Az MSZ EN 1990 6.4.3.3 szakaszának (6.11.b) egyenlete 
(lásd fent) tartalmazza a közvetett tűzhatást is, mely, ha lé
tezik, akkor a hatások kombinációjának képzése bonyolul-
tabb, nincs lehetőség egyszerűsítések bevezetésére, ezért 
vizsgáljuk a közvetlen és közvetett tűzhatások kérdését.

A tűz hatására bekövetkező hőmérséklet-változások által 
okozott hőtágulások és deformációk olyan hatásokat ered
ményeznek, mint pl. a szerkezeti elemben/szerkezetben 
keletkező igénybevételek [MSZ EN 1991 1-2 4.1. szakasz 
(1) bekezdés]. Ezeket nem kell figyelembe venni, ha előre 
tudható, hogy ezen igénybevételek elhanyagolhatóak, vagy 
kedvezőek, vagy hatásukat biztonságos módon számításba 
vesszük megfelelő peremfeltételek révén, vagy a megválasz
tott tűzállósági követelmények már magukban foglalják a 
hatást.
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A közvetett hatások meghatározása során általában figye
lembe kell venni a szerkezeti elemek meggátolt, statikailag 
határozatlan szerkezeti elemek egyenlőtlen, valamint a 
szomszédos szerkezeti elemek hőtágulását. A keresztmetszet 
mentén változó hőmérséklet feszültségeket eredményez, 
melyeket figyelembe kell venni. Azon szerkezeti elemek 
hőtágulását, amelyek viselkedése hat a tűzszakaszon kívül 
elhelyezkedő más szerkezeti elemekre, szintén számításba 
kell venni.

Az MSZ EN 1991 1-2 4.1. szakaszának (4) bekezdése sze
rint nem kell figyelembe venni a szomszédos szerke-
z eti elemekről átadódó közvetett hatást, ha a tűzálló-
sági követelmények szabványos tűzhatásnak kitett 
szer kezeti elemekre vonatkoznak. E kitétel rendkívüli 
jelentőséggel bír, mert a táblázatos és az egyszerűsített 
számítási módszerek ekkor alkalmazhatóak.

2.3.2. A teherbírás igazolása  

Szerkezeti rendszer erőtani vizsgálata

A tűzhatás előírt t időtartamára, szerkezeti rendszer el-
len őrzésekor az MSZ EN 1994-1-2 2.4.1. szakasz (2) be-
kezdésének (2.3) egyenlete szerinti követelményt kell iga-
zolni (lásd a 2.1. ábrát is):

ahol: 
Efi,d,t  a hatások tervezési értéke tűzhatás esetén, az EN 

1991-1-2 szerint (a hőmérséklet-változás miatti alak-
változások hatását is figyelembe kell venni);

Rfi,d,t  az ellenállás tervezési értéke tűzhatás esetén.

A 2.1. ábra szerinti lángba boruláskor – anyagfajtától 
függően – az ellenállás tervezési értékében lehet egy fel
felé ugrás, mely a tűzteher alacsonyabb biztonsági szintjét 
mutatja. 

Az erőtani vizsgálatot tűzhatás esetén az MSZ EN 1990 
5.1.4. szakaszának (2) bekezdése alapján kell elvégezni, 
mely kimondja, hogy a tűzhatásnak kitett tartószerkezet 
szükséges teljesítőképességét általában globális vizsgálat
tal, a tartószerkezeti elemek vizsgálatával, táblázatos ada
tok felhasználásával, vagy kísérleti eredmények alapján kell 
igazolni. Ha az MSZ EN 1994-1-2-ben megadott szabályok 

10  Az MSZ EN 1991 1-2 4.1. szakaszának (4) bekezdése szerint nem kell figyelembe venni a szomszédos szerkezeti elemekről 
átadódó közvetett hatást, ha a tűzállósági követelmények szabványos tűzhatásnak kitett szerkezeti elemekre vonatkoznak. 

csak a szabványos tűzhatásgörbére érvényesek, akkor az a 
szabvány megfelelő szakaszaiban jelezve van.

A számítással való tervezés alternatívájaként a tűzhatásra 
való tervezés alapjául szolgálhatnak tűzállósági kísérletek 
eredményei, vagy azok kombinációja számítással, lásd az 
MSZ EN 1990 5.2. szakaszát. Laboratóriumi tesztek ese-
tén a  vizsgálati terhet a megrendelő határozza meg. 
A kiter jesztés feltételeinek szerepelnie kell az értékelő 
jegyzőkönyvben. A tényleges alkalmazásban tűz esetén 
fellépő igénybevé telek nem haladhatják meg a vizsgálati 
mintában fellépő igénybevételeket. Emiatt laboratóriumi 
vizsgálati eredmény felhasználása esetén is szükség 
van statikai ellenőrzésre. A vizsgálati és az értékelési 
jegyzőkönyv tartalmazza az alkalmazott terhelést és a ke-
letkezett igénybevételeket.

Szerkezeti elemek erőtani vizsgálata

Szabványos tűzhatásnak kitett szerkezeti elem esetén egy - 
szerűsítésképpen az Efi,d,t igénybevétel a normál hő mér-
sékletre elvégzett erőtani vizsgálatból is meg határozható 
az MSZ EN 1994-1-2 2.4.2. szakaszának (2.4.) képletével:

ahol: 
Ed  az igénybevétel tervezési értéke a normálhőmér-

sékletre való tervezés esetén, a hatások alap-
kombinációjából meghatározva (lásd az MSZ EN 
1990-et),

ηfi   az Ed csökkentőtényezője.

Az ηfi csökkentőtényező10 az EN 1990 (6.10.) összefüg
gése szerinti teherkombinációhoz [MSZ EN 1994-1-2 (2.5) 
egyenlet]:

vagy az MSZ EN 1990 [6.10. a) és 6.10. b)] összefüggése 
szerinti teherkombinációhoz a két érték szerinti kisebbik 
[MSZ EN 1994-1-2 (2.5. a) és (2.5. b) egyenlet]:

ahol: 
Gk   az állandó hatás karakterisztikus értéke,
Qk,1   a kiemelt esetleges hatás alapértéke,
ξ = 0,85.  MSZ EN 1990 A1.2(B) táblázat. A Gk kedvezőtlen 

állandó hatás csökkentőtényezője,
Ψ0,1   az esetleges hatások karakterisztikus értékéhez 

tartozó kombinációs tényező.
Ψfi   kombinációs tényező tűzhatás esetén, ami a Ψ1,1 

gyakori értékkel egyenlő. 

Megjegyezzük még, hogy egyszerűsítésként ηfi  = 0,65 aján
lott érték használható, kivéve az MSZ EN 1991-1-1 szerinti 
E használati osztályt (felhalmozódásra érzékeny területek, 
beleértve a megközelítési útvonalakat), mely esetén a java
solt érték 0,7.

2.1. ábra:  Az erőtani követelmények igazolásának elve tűzhatás 
esetén (A második számú szerző által kifejlesztett  
és magyarázattal ellátott ábra.)
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2.4. Anyagjellemzők

2.4.1. Általános elvek

Tűzhatásra való tervezés esetén a hőmérséklettől függő jel
lemzőkkel kell számolni.

Az acél és a beton termikus és mechanikai jellemzőit a 
következők alapján kell meghatározni.

Az MSZ EN 1994-1-2 3.2. szakaszában (itt 2.4.2. szakasz) 
megadott anyagjellemzők értékei karakterisztikus értékek. 
Az MSZ EN 1994-1-2 2.3. szakasz (1)P bekezdése szerint az 
Xfi,d mechanikai (szilárdsági és alakváltozási) anyagjellemzők 
tervezési értékét a következőképpen kell meghatározni:

ahol: 
Xk    a szilárdsági vagy alakváltozási jellemző (általában  

fk vagy Ek  ) karakterisztikus vagy névleges értéke 
normálhőmérsékletre való tervezéskor, az EN 
1994-1-1 alapján;

kθ   a szilárdsági vagy alakváltozási jellemző csökkentő-
tényezője (Xkθ / Xk  ), mely az anyag hőmér sék letétől 
függ; 

γM,fi   a vonatkozó anyagjellemző parciális tényezője tűz-
hatás esetén 

A beton, betonacél és feszítőacél normálhőmérsékleten 
(20 °C) érvényes mechanikai jellemzőit az MSZ EN 1992-1-
1 előírásai alapján kell számításba venni. A szerkezeti acél 
normálhőmérsékleten (20 °C) érvényes mechanikai jel lem-
zőit az MSZ EN 1993-1-1 előírásai alapján kell számítás
ba venni. A szénacélok feszültség–alakváltozás összefüg

11  A feszültség–alakváltozás összefüggés meghatározása szakítóvizsgálatok alapján történt. Ugyanez az összefüggés alkalmazható 
nyomott acélelemek esetén is.

gésének csökkentőtényezőit magas hőmérsékleten az  
MSZ EN 1993-1-2 3.1. táblázata (itt 2.1. táblázat) szerint 
alább közöljük.

2.4.2. Mechanikai jellemzők

2.4.2.1.  A szerkezeti acél szilárdsági és alakváltozási  
jellemzői 

A 2 és 50 K/perc közötti felmelegedési sebesség esetén 
(ezt az MSZ EN 1994-1-2 3.2.1 szakasza feltételezi) a 
szerkezeti acél szilárdsági és alakváltozási jellemzőit magas 
hőmérsékleten az MSZ EN 1994-1-2 3.1. ábráján (itt 2.2. 
ábra) látható feszültség–alakváltozás grafikon szerint kell 
meghatározni11.

A 2.2. ábrán, valamint az MSZ EN 1994-1-2 3.1. tábláza
tában (itt 2.2. táblázat) megadott feszültség–alakváltozás 
összefüggést – szerkezeti acél esetén – a következő három 
paraméter határozza meg:
–  a lineárisan rugalmas szakasz rugalmassági modulusa, 

Ea,θ;
– az arányossági határ, fap,θ;
–  a maximális feszültségszint, vagy a hatékony folyáshatár, 

fay,θ.

A 2.2. ábrával kapcsolatban megjegyezzük még, hogy 
a feszültség a hőmérséklet és az alakváltozás függvénye, 
 mely felületként ábrázolható. A fenti σ – ε diagram egy  adott 
hőmérséklethez tartozó metszet a felületen. Magasabb 
hőmérséklet esetén a függvény platója és az arányossági 
határ alacsonyabb. Normál hőmérsékleten (100 °C alatt) a 
függvény az ideálisan rugalmas képlékeny σ – ε grafikont ad
ja. Az érintő modulust a függvény ε szerinti deriváltjaként 
kapjuk (amely hőmérsékletfüggő). 

2.1. táblázat:  Szénacélok feszültség–alakváltozás összefüggésének csökkentőtényezői magas hőmérsékleten  
(MSZ EN 1993-1-2 3.1. táblázat)

Az acél 
hőmérséklete  

θ [°C]

Csökkentőtényezők θa 
hőmérsékleten, vagy Ea 20 °C on érvényes értékéhez viszonyítva

csökkentőtényező 
( fy-hoz viszonyítva)  

a hatékony folyáshatárhoz

ky,θ = fy,θ / fy

csökkentőtényező 
( fy-hoz viszonyítva)  

az arányossági határhoz

kp,θ = fp,θ / fy 

csökkentőtényező
( Ea-hoz-hoz viszonyítva) a lineárisan  
rugalmas tartomány meredekségéhez

kE,θ = Ea,θ / Ea

  20 1,000 1,000 1,000

 100 1,000 1,000 1,000

 200 1,000 0,807 0,090

 300 1,000 0,613 0,800

 400 1,000 0,420 0,700

 500 0,780 0,360 0,600

 600 0,470 0,180 0,310

 700 0,230 0,075 0,130

 800 0,110 0,050 0,0,90

 900 0,060  0,0375  0,0675

1000 0,040  0,0250  0,0450

1100 0,020  0,0125  0,0225

1200 0,000  0,0000  0,0000

MEGJEGYZÉS: Az acélhőmérséklet közbenső értékeihez lineáris interpoláció használható.
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2.2. ábra:  
A szerkezeti acél feszültség–alakváltozás 
diagramjának matematikai modellje 
magas hőmérsékleten  
(MSZ EN 1994-1-2 3.1. ábra)

2.2. táblázat:  A szerkezeti acél matematikai modelljének különböző paraméterei közötti kapcsolat  
(MSZ EN 1994-1-2 3.1. táblázat)

Alakváltozási  
tartomány

Feszültség  
Ea,θ

Érintő modulus

I/rugalmas

II/átmeneti ellipszis

ahol

III/képlékeny

0

Az MSZ EN 1994-1-2 3.2. táblázata (itt 2.3. táblázat) 
megadja a θa magas hőmérsékleten Ea , vagy fa,y megfelelő 
értékeinek számításához a kθ csökkentőtényezőt, így ezek 
meghatározhatók. A közbenső értékek lineáris interpolá-
cióval kaphatók meg. 

400 °C alatti hőmérséklet esetén alternatívaként az MSZ 
EN 1994-1-2 3.2.1. szakaszának (itt 2.4.2.1. szakasz) (2) 
bekezdésében megadott feszültség–alakváltozás összefüg-
gés kiegészíthető a 3.2. táblázatban (itt 2.3. táblázat) meg
adott felkeményedés figyelembevételével, ha az fau,θ / fa,y  
arány legnagyobb értéke 1,25 és nem következik be loká
lis stabilitásvesztés. A felkeményedésről az A mellékletben 
találhatók részletes információk.

A felkeményedés hatását csak akkor kell számításba ven
ni, ha a számítás az MSZ EN 1994-1-2 4.4. szakasza szerinti 
részletes számítási modell alapján történik Ez csak ak
kor tehető meg, ha helyi tönkremenetel (horpadás, nyírási 
tönkremenetel, betonleválás) nem következik be. Az MSZ 
EN 1994-1-2 3.1. ábráján (itt 2.2. ábra) a csökkenő tarto
mány kezdetéhez és végéhez tartozó εau,θ és εae,θ  értékek az 
A melléklet szerint vehetők fel.

Az MSZ EN 1991-1-2 3.3. szakasza (természetes tűzmo-
dell) szerinti hőmérsékleti hatás esetén, különösen a ha
nyatló hőmérsékleti szakasz meghatározásakor, a szerkeze
ti acél feszültség–alakváltozás összefüggését leíró, a 3.2. 
táblázat (itt 2.3. táblázat) szerinti értékek kellően pontos 
közelítésként használhatók.

2.4.2.2. A beton szilárdsági és alakváltozási jellemzői 

2 és 50 K/perc közötti felmelegedési sebesség esetén 
a beton szilárdsági és alakváltozási jellemzőit magas 
hőmérsékleten a MSZ EN 1994-1-2 3.2. ábráján (itt 2.5. 
ábra) látható feszültség–alakváltozás összefüggés szerint 
kell meghatározni (MSZ EN 1994-1-2 3.2.2. szakasz). 

Egytengelyű feszültségállapotban lévő beton  magas hő-
mérsékleten érvényes szilárdsági és alakváltozási jellemző it 
is az MSZ EN 1994-1-2 3.2. ábráján (itt 2.5. ábra) látható 
feszültség–alakváltozás diagram alapján kell meghatározni. 
Utóbbi ábra szerinti feszültség–alakváltozás összefüggés két 
paramétertől függ:
– az fc,θ nyomószilárdságtól, és 
– az fc,θhoz tartozó εcu,θ megnyúlástól.
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2.3. táblázat:  kθ csökkentőtényezők a szerkezeti acél magas hőmérsékleten érvényes feszültség–alakváltozás  
diagramjához (MSZ EN 1994-1-2 3.2. táblázat)

Az acél hőmérséklete

θa [°C]

  20 1,000 1,000 1,000 1,250

 100 1,000 1,000 1,000 1,250

 200 0,090 0,807 1,000 1,250

 300 0,800 0,613 1,000 1,250

 400 0,700 0,420 1,000

 500 0,600 0,360 0,780

 600 0,310 0,180 0,470

 700 0,130 0,075 0,230

 800 0,0,90 0,050 0,110

 900 0,0675 0,0375 0,060

1000 0,0450 0,0250 0,040

1100 0,0225 0,0125 0,020

1200 0,0000 0,0000 0,000

2.4. táblázat:  A normál-testsűrűségű (NC) és könnyűbeton (LC) feszültség–alakváltozás diagramja  
két fő paraméterének értékei magas hőmérsékleten (MSZ EN 1994-1-2 3.3. táblázat)

Az acél hőmérséklete

θa [°C] NCNC LC

  20 1 1  2,5

 100 1 1  4,0

 200 0,95 1  5,5

 300 0,85 1  7,0

 400 0,75 0,88 10,0

 500 0,60 0,76 15,0

 600 0,45 0,64 25,0

 700 0,30 0,52 25,0

 800 0,15 0,40 25,0

 900 0,08 0,28 25,0

1000 0,04 0,16 25,0

1100 0,01 0,04 25,0

1200 0 0

Az MSZ EN 1994-1-2 3.3. táblázata (itt 2.4. táblázat) 
megadja a θc magas hőmérséklet esetén érvényes kc,θ csök
kentőtényezőt, mellyel fc-ből meghatározható fc,θ

12 és az 
εcu,θ  megnyúlás. Közbenső értékek lineáris interpolációval 
kaphatók meg. A próbatestek különféle vizsgálati módszerei 
miatt az εcu,θ jelentős szórást mutat, melyet az MSZ EN 1994-
1-2 B melléklet B1. táblázata tartalmaz. Az  θε ,ce  javasolt 
értéke, mely megadja a csökkenő tartomány rugalmassági 
modulusát, a B melléklet alapján vehető számításba.

Könnyű beton (LC) esetén εce,θ értékét, ha szükséges, 
tűzállósági kísérletekkel kell meghatározni.

12 A beton hengeren mért nyomószilárdságának karakterisztikus értéke tűzhatás esetén, θ hőmérsékleten.

Az MSZ EN 1994-1-2 3.3. táblázatának (itt 2.4. táblázat) 
értékei valamennyi kvarc adalékanyagú beton esetén ér-
vényesek. Mészkő adalékanyag esetén is ugyanezek a pa-
raméterek alkalmazhatóak. Ez általában konzervatív meg
ol dás. Ha pontosabb értékek szükségesek, az EN 1992-1-2 
3.1. táblázatát (itt 2.2. táblázat) kell használni.

Az MSZ EN 1991-1-2 3.3. szakasza (természetes tűz
modell) szerinti hőmérsékleti hatás esetén, különösen a 
hanyatló hőmérsékleti szakasz meghatározásakor, a beton 
feszültség–alakváltozás kapcsolatát leíró, a 3.2. ábrán (itt 
2.5. ábra) látható matematikai modellt módosítani kell. 
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Mivel a beton a felmelegítés utáni visszahűlt állapotban 
nem nyeri vissza eredeti nyomószilárdságát, az MSZ EN 
1994-1-2 4.4. szakasz szerinti részletes számítási modell
hez a tájékoztató jellegű C mellékletben lévő javaslat al
kalmazható. 

Ha a beton húzott, a 3.2. ábrán (itt 2.5. ábra) bemutatott, 
csökkenő tartományt tartalmazó modellt kell alkalmazni.

Ha a részletes számítási modell alkalmazása során a 
húzószilárdság figyelembe van véve, annak értéke nem ha
ladhatja meg az MSZ EN 1992-1-2 3.2.2.2. szakasza szerinti 
értéket13, de a biztonság javára tett közelítésként zérusnak 
is tekinthető.

A 2.5. ábrával kapcsolatban megjegyezzük még, hogy 
a feszültség a hőmérséklet és az alakváltozás függvénye, 
mely felületként ábrázolható. A σ – ε diagram egy adott 
hőmérséklethez tartozó metszet a felületen. Az érintő mo-
dulust a függvény ε szerinti deriváltjaként kapjuk (amely 
hőmérsékletfüggő).

13  A beton húzószilárdságának számításához egy kc,t(θ) csökkentőtényezőt használnak magas hőmérsékleten.

2.4.2.3. Betonacél

A betonacél magas hőmérsékleten érvényes szilárdsági és 
alakváltozási jellemzői az MSZ EN 1994-1-2 3.2.1. szakasza 
(itt 2.4.2.1. szakasz) szerinti, szerkezeti acélra vonatkozó 
matematikai modell alapján vehetők fel.

Melegen hengerelt betonacélhoz az MSZ EN 1994-1-2 
3.2. táblázatának (itt 2.3. táblázat) három fő paramétere 
használható, viszont ku,θ értéke 1,1-nél ne legyen nagyobb.

A hidegen alakított betonacél három fő paraméterét 
az MSZ EN 1994-1-2 3.4. táblázata (itt 2.5. táblázat) tar
talmazza (lásd még az MSZ EN 1992-1-2 3.2.a tábláza
tát). Feszítőacélokat öszvérszerkezetekhez általában nem 
használunk.

Az MSZ EN 1991-1-2 3.3. szakasza (természetes tűz-
modell) szerinti hőmérsékleti hatás esetén, különösen a 
hanyatlási szakasz meghatározásakor, a szerkezeti acél 
feszültség–alakváltozás diagramját leíró, az MSZ EN 1994-
1-2 3.2. táblázata (itt 2.3. táblázat) szerinti értékek ele
gendően pontos közelítésként használhatók melegen hen
gerelt betonacél esetén.

2.5. ábra:  A nyomott beton magas hőmérsékleten érvényes, feszültség–alakváltozás összefüggését leíró matematikai modell  
(MSZ EN 1994-1-2 3.2. ábra)

I. SZAKASZ:

az MSZ EN 1994-1-2  
3.3. táblázat értékei  
szerint kell felvenni.

II. SZAKASZ:
Numerikus számításokhoz a csökkenő  
tartományt is be kell építeni.

2.5. táblázat:  kθ csökkentőtényezők a hidegen alakított betonacél feszültség–alakváltozás diagramjához  
(MSZ EN 1994-1-2 3.4. táblázat)

Az beton hőmérséklete

θc [°C]

  20 1,00 1,00 1,00

 100 1,00 0,96 1,00

 200 0,87 0,92 1,00

 300 0,72 0,81 1,00

 400 0,56 0,63 0,94

 500 0,40 0,44 0,67

 600 0,24 0,26 0,40

 700 0,08 0,08 0,12

 800 0,06 0,06 0,11

 900 0,05 0,05 0,08

1000 0,03 0,03 0,05

1100 0,02 0,02 0,03

1200 0 0 0
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2.4.3. Termikus jellemzők

A szerkezeti acél, a betonacél és a beton termikus jel
lemzőit az MSZ EN 1994-1-2 3.3. szakasza tartalmazza.  
Az acél fajlagos hőtágulását, az acél fajhőjét, az acél 
hővezetési tényezőjét, a normál-testsűrűségű (NC) és a 
 könnyűbeton (LC) hőtágulását, a normál-testsűrűségű (NC) 

és a könnyűbeton (LC) fajhőjét, a normál-testsűrűségű 
(NC) és a könnyűbeton (LC) hővezetési tényezőjét a 
hőmérséklet függvényében az MSZ EN 1994-1-2 3.3-3.8. 
ábrái (itt a 2.6-2.11. ábrák) mutatják. Az ábrázolt meny-
nyiségeket analitikusan a számpéldában felhasználjuk, de 
itt a formulákat nem ismertetjük.

2.6. ábra:  Az acél fajlagos hőtágulása a hőmérséklet függvényében 
(MSZ EN 1994-1-2 3.3. ábra)

2.7. ábra:  Az acél fajhője a hőmérséklet függvényében  
(MSZ EN 1994-1-2 3.4. ábra)

2.8. ábra:  Az acél hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében 
(MSZ EN 1994-1-2 3.5. ábra)

2.9. ábra:  A normál-testsűrűségű (NC) és a könnyűbeton (LC) 
hőtágulása a hőmérséklet függvényében  
(MSZ EN 1994-1-2 3.6. ábra)

2.10. ábra:  A normál-testsűrűségű (NC) és a könnyűbeton (LC) 
fajhője a hőmérséklet függvényében  
(MSZ EN 1994-1-2 3.7. ábra)

2.11. ábra:  A normál-testsűrűségű (NC) és a könnyűbeton (LC) 
hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében  
(MSZ EN 1994-1-2 3.8. ábra)  
[Öszvérszerkezeteknél az „alsó határt” kell alkalmazni.]
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3. TŰZTEHERNEK KITETT 
ÖSZVÉRGERENDÁK TERVEZÉSE

3.1. Erőjáték

3.1.1. Általános elvek

Az MSZ EN-1994-1-2 szerint öszvérgerendáknál ellenőrizni 
kell a kritikus keresztmetszet ellenállását hajlításra (3.4.1.2. 
szakasz, itt 3.1.2. szakasz), függőleges nyírásra (4.3.4.1.3. 
szakasz, itt 3.1.3. szakasz), egyidejű hajlításra és nyírás
ra (4.3.4.1.4. szakasz, itt 3.1.4. szakasz) és a hosszirányú 
nyírással szembeni ellenállást (4.3.4.1.5. szakasz, itt 3.1.5. 
szakasz).

Ha tűzhatás esetén a betonlemez és az acélszelvény 
közötti együttdolgozást kísérleti eredmények igazolják 
(lásd az MSZ EN 1365 3. részét), a normál-hőmérsékleten 
nem együttdolgozó gerenda tűzhatás esetén öszvérgeren-
dának tekinthető.

A keresztmetszeten belüli hőmérséklet-eloszlás megha-
tározható kísérletekkel, részletes számítással (MSZ EN 
1994-1-2 4.4.2. szakasz „Termikus viselkedés”) vagy vé-
delem nélküli öszvérgerendák esetén az MSZ EN 1994-1-2 
4.3.4.2.2. szakasza (itt 3.2.2. szakasz) szerinti egyszerűsített 
számítási módszerrel.

3.1.2.  Az öszvérgerenda keresztmetszetének  
nyomatéki ellenállása

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.2. szakaszának (1) bekezdése 
szerint az öszvérgerenda nyomatéki ellenállásának tervezési 
értéke bármely keresztmetszeti osztály esetén – kivéve a  
4. keresztmetszeti osztályt – képlékeny elmélettel határoz-
ható meg. Az MSZ EN 1994-1-2 (2) bekezdése szerint, 
kéttámaszú öszvérgerendák esetén az acélszelvény nyo
mott övlemeze a keresztmetszeti osztálytól függetlenül  
1. osz tályú keresztmetszetként kezelhető, ha az övlemez a 
vas beton lemezzel az MSZ EN 1994-1-1 6.6.5.5. szakasza 
szerint elhelyezett, nyírt kapcsolóelemekkel van összekap-
csolva. 

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.2. szakaszának (3) bekezdése 
szerint, 4. osztályú acélkeresztmetszet esetén az MSZ EN 
1993-1-2 4.2.3.6. szakasza alapján kell eljárni. Ez utóbbi (1) 
bekezdése kimondja, hogy a 4. osztályú ke resztmetszettel 
készülő nyomott elemek, az MSZ EN 1993-1-2 4.2.1. 
szakaszának (1) bekezdése szerint megfelelőnek tekint-
hetők, ha t idő elteltével az acél θa hőmérséklete az összes 
keresztmetszetben nem nagyobb a θkrit kritikus hőmérsék-
letnél (ennek ajánlott értéke: θkrit= 350 °C). 

3.1.3.  Az öszvérgerenda keresztmetszetének 
függőleges nyírással szembeni  
ellenállása

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.3. szakaszának (1) bekezdése 
szerint az öszvérgerenda függőleges nyírással szembeni el
lenállást az acélszelvény ellenállásával kell egyenlőnek ven
ni [lásd az MSZ EN 1993-1-2 4.2.3.3. szakaszának (6) és 
4.2.3.4. szakaszának (4) bekezdését], kivéve, ha a vasbeton 
lemez együttdolgozását kísérletekkel igazolták. A szerke-
zeti acél függőleges nyírással szembeni ellenállásának szá-
mítását az MSZ EN 1994-1-2 E mellékletének E4. fejezete 
tartalmazza.

Olyan kéttámaszú öszvérgerendák esetén, melyeknél az 
acélszelvény gerincét beton veszi körül, nincs szükség a 

14 aslab a vasbeton lemez tervezése esetén feltételezett téglalap alakú feszültségeloszlást figyelembe vevő tényező (aslab = 0,85).

vizsgálat elvégzésére, ha a normálhőmérsékleten elvégzett 
vizsgálat során beigazolódott, hogy a gerinc képes felvenni 
a teljes függőleges nyírást.

3.1.4. Egyidejű hajlítás és nyírás

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.4. szakaszának (1) bekezdése 
szerint, negatív nyomaték esetén a részlegesen körbebeto-
nozott acélgerendák gerince képes lehet a függőleges nyí-
rás felvételére akkor is, ha a gerincet a nyomatéki ellen ál- 
lás számításában nem veszik figyelembe. 

A negatív nyomatékkal terhelt, részlegesen körbebetono
zott acélgerendák számítását egyidejű nyírásra és hajlításra 
az MSZ EN 1994-1-2 F melléklet F2. fejezet (7) bekezdése 
tartalmazza.

A nem körbebetonozott acélszelvényű öszvérgerendák 
számítása egyidejű nyírásra és hajlításra az MSZ EN 1994-
1-2 E melléklet E2. és E4. fejezetében található.  

3.1.5.  Hosszirányú nyírással szembeni 
ellenállás

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.5. szakaszának (1) bekezdése 
szerint a teljes longitudinális nyíróerőt a hajlítási ellenállás
sal összeegyeztetett módon kell meghatározni, figyelembe 
véve a vasbeton lemezben és a szerkezeti acélban fellépő 
normálerő közötti különbséget a kritikus hosszon. Ez azt 
jelenti, hogy a hosszirányú fajlagos nyíróerőt nem a Zsu-
ravszkij-formulával kell számítani.

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.5. szakaszának (2) bekezdése 
szerint a részlegesen nyírt kapcsolat tűzhatásra való mére
tezése során figyelembe kell venni a longitudinális nyíróerő 
változását a hőmérséklet függvényében.

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.1.5. szakaszának (3) bekez-
dé se szerint a pozitív hajlítónyomatéki szakaszon, a teljes 
hosszirányú nyíróerő tervezési értéke a kritikus hosszon 
a vasbeton lemezben fellépő nyomóerőből számítható az  
MSZ EN 1994-1-2 (4.4.) képletével:

                                         ,14

vagy az acélszelvényben fellépő húzóerőből az MSZ EN 
1994-1-2 (4.5.) képlete szerint:

 

 Két érték közül a kisebbiket kell számításba venni.

A negatív nyomatéki szakaszon fellépő longitudinális 
nyíróerő számítását az MSZ EN 1994-1-2 E mellékletének 
E2. fejezete tartalmazza.

Megfelelő keresztirányú vasalást kell alkalmazni a 
hosszirányú nyíróerő elosztása céljára az MSZ EN 1994-1-1 
6.6.6.2. szakasza szerint.

3.2.  Nem körbebetonozott acélszelvényű  
öszvérgerendák

Nem körbebetonozott acélszelvényű öszvérgerendák mére
tezését az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2. szakasza alapján is
mertetjük.
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3.2.1. Általános elvek 

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2 szakasza először az öszvér-
keresztmetszet egyes elemeinek felmelegedését tárgyalja.  
Ez a folyamat szerkezeti acél esetében differenciál egyenle-
tek segítségével követhető, numerikus megoldást alkal
mazva. Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.3. szakasza a kritikus 
hőmérséklet, a 4.3.4.2.4. szakasz pedig a hajlítónyomaté
ki ellenállás módszerét ismerteti. Előbbi csak kéttámaszú, 
utóbbi folytatólagos többtámaszú öszvérgerendák mére
tezésére is alkalmas. A vonatkozó acéltartók nincsenek 
körbebetonozva.

3.2.2. Az öszvérkeresztmetszet felmelegedése

Az öszvérkeresztmetszet egyes elemeinek felmelegedését az 
MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakasza alapján ismertetjük. 

Acélgerenda

A szerkezeti acél hőmérséklet-eloszlásának számításakor a 
keresztmetszetet az MSZ EN 1994-1-2 4.3. ábráján (itt 3.1. 
ábra) látható részekre lehet felbontani. Azzal a feltételezés
sel élünk, hogy nem játszódik le hőátvitel sem a különböző 
részek, sem a felső öv és a vasbeton lemez között.

A védelem nélküli acélgerenda különböző részeinek  
Δθa,t hőmérséklet-emelkedése egy Δt időintervallum során 
(maximum 5 másodperc) az MSZ EN 1994-1-2 (4.6.) 
képletével számítható [MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakasz 
(3) bekezdés]:

                                                    [oC]

ahol:

kshadow  az árnyékhatás tényezője, rövidítve ksh (lásd az  
MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakasz (4) bekez-
dését);

ca  az acél fajhője az MSZ EN 1994-1-2 3.3.1. sza-
kaszának (4) bekezdése alapján (J/kgK). Az MSZ-
EN 1994-1-2 3.3.1. szakaszának (6) bekezdése 
szerinti egyszerűsített számítási eljárás szerint  
600 J/(kgK) átlagértékkel is számításba vehető 
(lásd a 2.7. ábrát);

ρa  az acél sűrűsége az MSZ EN 1994-1-2 3.4. 
szakaszának (1)P bekezdése szerint [kg/m3];

Ai  az acélkeresztmetszet i részének tűzhatásnak ki-
tett, egységnyi hosszra jutó felülete [m2/m];

Ai /Vi  az acélkeresztmetszet i részének szelvényténye-
zője;

15 Lásd az MSZ-EN 1992-1-2 2.2. szakaszának (2) bekezdését is.

Vi  az acélkeresztmetszet i részének egységnyi hosszra 
jutó térfogata [m3/m];

  az egységnyi felületre jutó ténylegesen elnyelt 
hőáram tervezési értéke az MSZ EN 1991-1-2  3.1. 
szakasza alapján:

                       
[W/m2];

                           
 [W/m2]

   egységnyi felületre jutó tény leges konvekciós hő-
áram;

                                                          [W/m2] 
  

egységnyi felületre jutó tényleges sugárzási hő-
áram a Stefan–Boltzman-törvény alapján;

Φ  az elrendezési tényező (értéke általában 1,0; pon
tosabban az MSZ EN 1991-1-2 G melléklete sze-
rint);

εm  az MSZ EN 1994-1-2  2.2. szakaszának (2) bekez-
dése szerint ( mε =0,7)15;

εf  a tűz emissziós tényezője az MSZ EN 1991-1-2  
3.1. szakaszának (6) bekezdése szerint (εf = 1,0);

σ  a Stefan–Boltzmann-állandó [σ = 5,67 × 10-8 
W/(m2K4) MSZ EN 1991-1-2 3.1 szakaszának (6) 
bekezdése];

θg  a környezeti gázhőmérséklet t időpontban [oC];
θa,t  az acél hőmérséklete t időpontban [oC], a kereszt

metszetben azonos hőmérsékletet felté te lezve;
Δt  időintervallum [sec].

Az árnyékhatás az MSZ EN 1994-1-2 (4.7.) képlete szerint 
(lásd a 3.2. ábrát is):

az e1, b1, ew, hw, e2, b2 és a keresztmetszeti méretek  
az MSZ EN 1994-1-2 4.3 ábrája szerintiek (itt 3.1. ábra).  
Az árnyékhatás kshadow előző képlete és az MSZ EN 1994-
1-2 4.3.4.2.2. szakaszának (3) bekezdése szerinti hasz-
nálata nagy mennyiségű számításon alapuló közelítés.  
A tűz- időtartamot kis részekre kell osztani, melyen belül 
a kör nyezeti hőmérsékletet és a szerkezet hőmérsékletét  
állan dónak tekintve a fentiek szerint kiszámítjuk a hő-
mérséklet-emelkedést, majd azt hozzáadjuk a szerkezet hő-
mér sék letéhez. Miden időlépcsőnél korrigálva a környe zet 
és a szerkezet hőmérsékletét az eljárást addig kell ismé-
telni, míg el nem érjük az előírt tűz-időtartamot.

3.1. ábra: A keresztmetszet elemei (MSZ EN 1994-1-2 4.3. ábra)

3.2. ábra: Az árnyékhatás definíciója
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A védett acélgerenda különböző részeinek Δθa,t hő-
mérsékletemelkedése Δt  időintervallum során (értéke 
nem haladhatja meg a 30 másodpercet) az MSZ EN 1994-
1-2 4.3.4.2.2. szakasz (6) bekezdés szerinti (4.8.) képlettel 
számítható:

ahol:
λp  a tűzvédő anyag MSZ EN 1994-1-2 3.3.4. sza ka-

szának (1)P bekezdésében meghatározott hőve ze-
tési tényezője [W/mK];

dp  a tűzvédő anyag vastagsága [m];
Ap,i  a tűzvédő anyag belső felületének területe az 

acélszelvény i részének egységnyi hosszán [m2/m];
cp  a tűzvédő anyag fajhője az MSZ EN 1994-1-2 3.3.4. 

szakaszának (1)P bekezdése szerint [J/kgK];
ρp  a tűzvédő anyag sűrűsége [kg/m3];
θg a környezeti gázhőmérséklet a t időpontban [oC];

 Δθg  a környezeti gázhőmérséklet emelkedése [oC] Δt 
időtartam alatt.

A számított minden negatív Δθa,t hőmérséklet-emelkedést 
nullával kell helyettesíteni.

A védelem nélküli és kontúrkövető védelemmel ellátott 
elemek esetén az Ai /Vi ; vagy az Ap,i /Vi  

szelvénytényezőt 
az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakaszának (4.9a–4.9c) 
egyenletei szerint lehet számítani:

Az alsó öv esetén:

           vagy  

a felső öv esetén, ha az acélszelvény felső övének legalább 
85%-a érintkezik a betonlemezzel, vagy valamennyi, a felső 
öv és a profillemez közötti üreg nem éghető anyaggal van 
kitöltve:

        vagy

a felső öv esetén, ha az öszvérfödémben az acélszelvény 
felső övének kevesebb, mint 85%-a érintkezik a profille
mezzel:

Ha az acélgerenda magassága nem haladja meg az  
500 mm-t a gerinc hőmérsékletét az alsó öv hőmérsékleté-
vel egyenlőnek lehet felvenni [MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. 
(10) bekezdés].

Az elemet dobozszerűen körülvevő védelem esetén a 
védett acélgerenda különböző részeinek Δθa,t   hőmér sék-
letemelkedése és Ap /V alkalmazásakor egyenletes hő mér-
séklet-elosztás feltételezhető az acélszelvény teljes kereszt
metszetében,
ahol:
Ap  az elemet dobozszerűen körülvevő tűzvédő anyag 

belső felületének területe az acélszelvény egységnyi 
hosszára vetítve [m2/m];

16  A konvex és konkáv profillemez elnevezést az MSZ EN 1994-1-1 9.2. ábrája vezette be. 

V   a teljes acélszelvény térfogata az egységnyi hosszára 
vetítve [m3/m].

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakasz (6) bekezdés al
ternatívájaként a szerkezeti acél hőmérséklete a tűzhatás 
időtartamának adott pillanatában az ENV 13381 4. és 5. 
része szerint levezetett tervezési folyamatábrák alapján is 
meghatározható.

Sík beton- vagy profillemezes födém

A következő bekezdések szerinti szabályok sík betonlemez, 
valamint konvex vagy konkáv16 profillemezes födém esetén 
érvényesek.

A betonlemez effb  együttdolgozó szélessége mentén 
egyenletes hőmérséklet-eloszlás feltételezhető. A vasbe-
ton lemez vastagsága mentén fellépő hőmérséklet meg-
határozásához alkalmazható módszert az MSZ EN 1994-1-2 
D mellékletének D5. táblázata tartalmazza.

A mechanikai vizsgálatok során feltételezhető, hogy 
250 °C alatti betonhőmérséklet esetén nem kell a beton 
szilárdságcsökkenésével számolni.

3.2.3.  A kritikus hőmérséklet módszere

A kritikus hőmérséklet módszerét az MSZ EN 1994-1-2 
4.3.4.2.3. szakasza ismerteti, mely azokat a feltételezése
ket alkalmazza, hogy a teljes acélkeresztmetszet azonos 
hőmérsékletű, csak maximum 500 mm magas, szim
metrikus szelvényű, kizárólag pozitív nyomatékkal terhelt 
kéttámaszú gerenda, és a vasbeton lemez hc vastagsága leg
alább 120 mm.

A θcr kritikus hőmérséklet az öszvérkeresztmetszetekhez 
használt ηfi,t  igénybevételszint és a magas hőmérsékleten 
érvényes fay,θcr acélszilárdság alapján (MSZ EN 1994-1-2 
[4.10.a) és (4.10.b) képlet] határozható meg:

R 30 tűzállósági követelmény esetén:

egyéb esetben:

ahol                         az MSZ EN 1994-1-2 4.1. szakaszá  nak 

(7)P bekezdése, valamint       
                  

az MSZ EN 1994- 

1-2 2.4.2. szakaszának (3) bekezdése (itt 2.3.2. sza kasz) 

alapján vehető fel.

A szerkezeti acél Δθa,t hőmérsékletének emelkedése a 
védelem nélküli és védett acélgerenda [MSZ EN 1994-1-2 
4.3.4.2.2. szakaszának (3) vagy (6) bekezdése] hőmérsék-
letemelkedése alapján határozható meg az acélszelvény 
alsó övének Ai /Vi , vagy Api /Vi , szelvénytényezőjével. 

Ha az acélszelvény alsó övének θ1 hőmérséklete kisebb a 
θcr kritikus hőmérsékletnél, akkor az öszvérgerenda egy tfi 
előírt tűzállósági követelményre megfelel.

Jelen módszer kritikájaként elmondható, hogy magas 
hő mérsékletű vasbeton lemez szilárdsági jellemzőinek vál-
tozása nem befolyásolja az öszvérszerkezet erőjátékát, ez-
zel szemben az acélszelvény ellenállásának csökkenése ará-
nyos az acél folyáshatárának csökkenésével, mely alapja e 
módszernek.
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3.1. példa 
Kéttámaszú védelem nélküli/védelemmel ellátott 
öszvérgerenda ellenőrzése a kritikus hőmérséklet 
módszerével

Ellenőrizzük a 3.3. ábrán látható IPE 450-es szelvényű, 
2600 × 120 mm méretű vasbeton lemezes, kéttámaszú, 
védelem nélküli/védelemmel ellátott öszvérgerendát a kri
tikus hőmérséklet módszerével. A szerkezeti acél: S235, a 
beton: C20/25 (és a betonacél B500 minőségű). 

Az IPE 450-es tartó méretei a 3.1. ábra (MSZ EN 1994-1-2 
4.3. ábra), jelöléseivel;

e1 = e2 = 14,6 mm, 
b1 = b2 =190 mm, 
ew = 9,4 mm, 
hw = 420,8 mm, 
h = 450 mm. 

Keresztmetszeti terület: 
A = 98,82 cm2. 

A vasbeton lemez méretei; 
hc = 120 mm, 
beff = 2600 mm.

Szerkesztési szabályok betartásának ellenőrzése  

Az acélszelvény 450 mm magas, kisebb a megengedett  
500 mm-nél, szimmetrikus szelvényű, kizárólag pozitív nyo-
matékkal terhelt kéttámaszú gerenda. A vasbeton lemez 
vastagsága 120 mm, mely az előírt legkisebb hc mérettel 
egyezik, a kritikus hőmérséklet módszere alkalmazható.

Szükséges anyagjellemzők

Tűzhatás esetén minden anyag és hatás parciális tényezője: 
1,00.     
Nedvességtartalom: u = 3 %.

17  Szabó, (2017) 4.6. táblázat, helyesbített formula.

Statikai váz, terhek

Egy raktárépület kéttámaszú öszvérgerendái 2,6 m távol-
ságra vannak egymástól, fesztávolságuk 12,0 m. A beff  
együttdolgozó szélesség 2,6 m az MSZ EN 1994-1-1 5.4.1.2. 
szakasza szerint. 

Az állandó és az esetleges teher karakterisztikus értéke 
3,178 kN/m2, illetve 5,8 kN/m2. A Ψ1 kombinációs tényező 
értéke 0,9.

A teher tervezési értéke tűz esetén:

Maximális nyomaték a kéttámaszú tartón tűz esetén:

Az öszvérkeresztmetszet néhány elemének ellenállása 
normálhőmérsékleten

Szerkezeti acél:

Vasbeton lemez:

Acélszelvény öve:

Gerinc (lekerekítéssel):

Rc = 3536 kN  >  Ra = 2322,27 kN, tehát a képlékeny 
semleges tengely a vasbeton lemezbe metsz.

A pozitív képlékeny nyomatéki ellenállás17:

3.3. ábra: Védelem nélküli öszvérgerenda

Szerkezeti acél, S235

Beton, C20/25
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Az ηfi,t igénybevételszint:

A kritikus hőmérséklet meghatározása  

A θcr kritikus hőmérséklet az öszvérkeresztmetszetekhez 
használt ηfi,t igénybevételszint és a magas hőmérsékleten 
érvényes fay,θcr acélszilárdság alapján [MSZ EN 1994-1-2 
(4.10.b) képlet] határozható meg:

A θcr kritikus hőmérséklet a kθ csökkentőtényező függ-
vényében a 2.3. táblázatból (MSZ EN 1994-1-2 3.2. táblázat) 
lineáris interpolációval;

Védelem nélküli acélgerenda 

Az árnyékhatás az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.2. szakasz (4.7.) 
képlete szerint:

Az MSZ-EN 1994-1-2 4.3.4.2.3. szakaszának (4) bekezdése 
szerint (itt a 3.2.3. szakasz harmadik bekezdése) a hőmér-
séklet emelkedése az acélszelvényben az alsó öv ke reszt-
metszeti tényezőjével határozható meg, ezért csak ennek a 
számítását ismertetjük;

Az acélgerenda felmelegedése  
a részek közötti hőátvitel nélkül

A kezdeti hőmérsékletek: 

A hőfejlődés számítási időlépcsője: Δt = 1 sec.

Az alsó öv hőmérsékletét összegző eljárással lehet meg-
határozni az időtartamot részekre osztva, felhasználva a má
sodik számú szerző e célra írt MathCad ciklusát (ciklusait);

Az előző képlet jelen munka 3.2.2. pontjában leírt el
járást követi. Fizikai tartalma az, hogy a hőátadás és a   
hősugárzás útján felvett hőmennyiséget az acél kereszt-
metszet tárolja hőmérsékletének emelkedése árán:

ahol: 
θ1, θ1,0  az acélgerenda alsó övének hőmérséklete, ill. kez

deti hőmérséklete, (θ1,0  = 20 °C);

      és        jelentését lásd jelen munka 3.2.2. pontjában;

Ash  a hőfelvevő felület az árnyékhatással korrigálva; 
ca és ρa jelentését lásd jelen munka 3.2.2. pontjában;
V az acélgerenda térfogata;
t az idő;
tfi a tűz-időtartam.

Kifejtve az egyenletet:

ahol a további jelölések:
αc  a hőátadási tényező, az MSZ-EN 1991-1-2 3.2.1. 

szakaszának (2) bekezdése szerint   
[αc = 25 W/(m2K)];

Tg a környezeti hőmérséklet [K];
θ1 az alsó öv hőmérséklete [°C];
T1 az alsó öv hőmérséklete [K].

A többi, még itt szereplő mennyiség jelentését lásd jelen 
munka 3.2.2. pontjában.

Az előírt tűzállósági követelmény: tfi = 15 perc.
Az alsó öv hőmérséklete: θ1 = 559 °C. 
Mivel θ1 = 559 °C <  θcr = 572 °C, a védelem nélküli acél

gerenda 15 perc tűzidőtartamra megfelel.

A környezeti hőmérséklet 15 perc tűzhatás után:

Profilkövető szórt vermikulit-habarcs védelem  
az acélgerendán

Az előírt tfi tűzállósági követelmény 90 perc.

Az acélgerenda hőmérséklet-emelkedésének  
meghatározása

A védőbevonat (lásd a 3.4. ábrát) adatai:

a tűzvédő anyag fajhője: 

a tűzvédő anyag vastagsága: 

a tűzvédő anyag sűrűsége: 

a tűzvédő anyag hővezetési tényezője:

Az alsó öv keresztmetszeti tényezője:
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Az acélgerenda felmelegedése a részek közötti hőátvitel 
nélkül

Az előírt tűzállósági követelmény: tfi = 90 perc

A kezdeti hőmérsékletek: 
θ2 = 20 °C, θw = 20 °C és θ1 = 20 °C.

A hőfejlődés számítási időlépcsője: Δt = 1 sec.

Az alsó öv hőmérsékletét összegző eljárással határozzuk 
meg, az időtartamot részekre osztva.

Segédfüggvény a hőmérséklet-emelkedés számításához:

A hőmérséklet-emelkedés:

Mivel θ1 = 569 °C < θcr = 572 °C, a szórt védelemmel 
ellátott acélgerenda 90 perc tűzidőtartamra megfelel.

A környezeti hőmérséklet 90 perc tűzhatás után:

Dobozszerű gipsz-rostlap burkolat az acélgerendán 

Az előírt tfi tűzállósági követelmény 90 perc.
A védőbevonat (lásd a 3.4. ábrát) adatai:

a tűzvédő anyag fajhője:

a tűzvédő anyag vastagsága:

a tűzvédő anyag sűrűsége: 

a tűzvédő anyag hővezetési tényezője:

Az MSZ-EN 1994-1-2 szabvány 4.3.4.2.2. szakasz (11) 
bekezdése (itt 3.2.2. szakasz) szerinti dobozszerű védelem 
esetén egyenletes hőmérséklet-eloszlás feltételezhető az 
acélgerenda egész keresztmetszetében, és az acélgerendát 
nem kell részekre bontani.

A keresztmetszeti tényező a védőburkolat belső felü-
letének és az acélgerenda térfogatának hányadosa, amely 
állandó keresztmetszetű  acélgerenda esetén egyenlő a 
kerület és a keresztmetszeti terület hányadosával. 

A felmelegedési számításhoz használt idő-lépésköz:

A kezdeti hőmérséklet:

Mivel θa = 571 °C < θcr = 572 °C, a dobozszerű védelem
mel ellátott acélgerenda 90 perc tűzidőtartamra megfelel.

3.4. ábra: Védelemmel ellátott öszvérgerendák
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3.2.4.  A csapos kapcsolóelemek  
nyírási ellenállásának igazolása

A csapos kapcsolóelemek nyírási ellenállásának igazolását 
az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.5. szakasza ismerteti. A he-
gesztett fejes csap nyírási ellenállásának tervezési értéke 
tűzhatás alatt beton-, illetve profillemezes födém esetén az 
MSZ EN 1994-1-1 alapján határozható meg, de a vγ  par
ciális tényező helyett γM,fi,vt kell használni. A kapcsolat el
lenállása az MSZ EN 1994-1-2 (4.11a) és (4.11b) egyenletek 
által szolgáltatott két érték közül a kisebb:

ahol PRd az MSZ EN 1994-1-1 (6.18.) egyenlete alapján,

ahol PRd az MSZ EN 1994-1-1 (6.19.) egyenlete alapján,
valamint ku,θ és kc,θ értékét az MSZ EN 1994-1-2 3.2. és  
3.3. táblázata (itt 2.3. és 2.4. táblázat) tartalmazza.

Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.4.2.5. szakaszának (2) bekezdése 
szerint a csapos kapcsolóelemek θv, valamint a vasbeton θc 
hőmérséklete [°C] az acélszelvény felső öve hőmérsékle-
tének 80%-a, illetve 40%-aként vehető számításba.

4. ÖSSZEFOGLALÁS 
Jelen munka öszvérgerendák tűzteherre történő mérete- 
zé sét tárgyalta, melynek során kizárólag a szabványos 
tűzgörbét használta. A szerzők először összefoglalták az 
alapismere teket, majd ismertették az e szerkezetekre ható 
hatásokat és ellenállásokat a rendkívüli tervezési állapot 
követelmé nyeinek megfelelően. Összefoglalták az acél, a 
beton és a be tonacél termikus és mechanikai jellemzőit, 
majd taglal ták a vonatkozó tervezési ismereteket, melyek hez 
elen gedhetetlen az öszvérkeresztmetszet felmelegedésé-
nek kö veté se differenciálegyenletek numerikus megoldása 
 útján. Nem körbebetonozott acélszelvényű öszvérgerendák 
méretezésére jelen munka a kritikus hőmérséklet módsze-
rét ismertette, melyet olyan számpélda is illusztrál, mely
nek acélszelvénye védelem nélküli, szórt, vagy gipsz-rost lap 
vé delemmel ellátott. A szerzők remélik, hogy e tanul mány-
nyal hozzájárulnak a magasépítési öszvérszerkezetek hazai 
nagyobb mértékű elterjedéséhez.
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