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Megkezdődött a Lánchíd felújítása 
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A felvétel a 2021. július 3-i helyzetet rögzíti.

HULLÁMOK JÁTÉKA
Eger-patak híd, Tisza-tó, Poroszló 
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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.

Lasting Connections

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding



Acélszerkezetek 2021/4. számAcélszerkezetek 2021/4. szám 1

Szövetségi hírek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Association News   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Európai Acélszerkezet-tervezési Díj  
2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

A MAGÉSZ pályázati felhívásai 
„Acélszerkezeti Nívódíj”    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 
„Acélszerkezeti Diplomadíj”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Bemutatkozik az  
„Új generációs acélhidak”  
MTA-BME Lendület kutatócsoport   .  .  .  .  8
Introduction of the  
“New generation steel bridges”  
MTA-BME Lendület Research Group   .  .  .  8

Felhívás: XXXI . Nemzetközi  
Hegesztési Konferencia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Végre ismét találkoztunk! 
Hidász Napok 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

A győri új Mosoni-Duna-híd  
3D tervezése .  
Hídtervezés BIM-környezetben   .  .  .  .  .  .  .  25

Nagykorúvá vált a kecskeméti  
acélszobrász művésztelep. 
KASZ+ 2021 az acélos alkotótábor   .  .  .  29

Integrált hídszerkezet hídfőjének  
tervezése   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

30 éve az építőmérnökök  
szolgálatában   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Operaház Kőbányán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Gyakorlati alkalmazások:  
A Muli teher-kerékpár . 
Kompakt teher-kerékpárok hegesztése 
CLOOS robotrendszerrel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Öszvérgerendák tervezése tűzteherre 
képlékeny elven   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Fire design of composite beams using  
the plastic theory   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja – Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Æ  Pártoló tagság megszüntetése
A szövetség elnökét a SIKA Hungária 
Kft. értesítette, hogy a SIKA AG 
fel számolja az Industrial Coating 
üz  letágát, így pártoló tagságukat 
megszüntetik szö vetségünkben.

Æ  Névváltoztatás
Tagvállalatunk, a Hódút Kft. érte sí 
tette a szövetség elnökét, hogy tár
sa ságuk DunaAszfalt Zrt.ként foly
tatja tevékenységét. 
Székhely: Duna Aszfalt Zrt.  
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Hídépítési Igazgatóság:  
2360 Gyál, Fundy út. 1.

Æ  Piaci kitekintés 

A 2021es év a rendkívüli nehéz sé
gek ellenére tagvállataink több sége 
számára sikeres  évnek bizonyul. 
A Covid-19 járvány kedvezőtlen ha-
tásait az elszabaduló acél árak to
vább nehezítették. Ennek elle né re 
a piac kiegyensúlyozott leterhe lést 
biztosított.
A távlati kitekintés átmeneti meg
rendeléscsökkenést jelez, mely a 
több te rületen bejelentett fejlesz
té sek időben történő indításának 
hatására még változhat. Főleg az 
inf ra  strukturális területen lehet át
meneti csökkenés.
A jövőt vizsgálva minden területen 
jelentős beruházások vannak elő ké-
szítés alatt vagy indítás előtt.
Jelentős fejlődés előtt áll a logisz ti-
kai bázisok építése, az ipari terüle
ten elsősorban a járműgyártás és 
jár   mű alkatrész-gyártás tervez na-
gyobb bővítéseket.
Az energetika területén is beruhá
zások várhatóak. Az MVMcsoport a 
közeljövőben két gázturbinás erő-
mű pályáztatását kezdi meg. 
A belátható időn belül leálló szén-
tüzelést a Mátrai erőműben gáz
turbinás blokk(ok) váltják fel. 
A ko rábban leállított Tisza-2 Erőmű 
infra strukturális adottságait is gáz  

tur  binás, új építésű  blokkokkal 
kí  ván  ja az áramszolgáltató kihasz
nálni.
Sajnos a Paks-2 atomerőmű új 
blokk  jainak építése továbbra is csú 
szásban van. Itt a Magésztag válla
latoknak még néhány évet vár niuk 
kell a konkrét megrende lé sekre.
Infrastruktúra területén a hídfelújí
tásokat és cseréket, a paksi, mohá
csi, galvani, csepeli   hídprojekte    
ket, a Budapest–Belgrád és a Bud a
pest – Pozsony – Prága – Varsó vas úti 
fej lesztéseket lehet kiemelni.
Sok projekt várható a közutak mel
lett a népszerű kerékpárutak fej-
lesztésein.

Æ  Társszövetségek hírei:

– Hidászokért Egyesület
Az Egyesület 2021. október 25–26–
27én tartotta meg szokásos kon
ferenciáját Siófokon. Nagy érdek lő-
dés kísérte a rendezvényt, melyen 
több tagvállalatunk is képviseltette 
magát.
Apáthy Árpáddíjban részesült: 
dr. Kö vesdi Balázs egyéni tagunk, a 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 
docense.

Clark Ádám életműdíjban részesült: 
Bácskai Endréné Magyari Katalin 
tagvállalatunk, az Msc Kft., munka
társa.
(Beszámolót az eseményről lapunk 
jelen számában a 16–23. oldalain 
ol vashatnak.)
– Mageosz
A szövetség októberi  elnökségi 
ülé sét a GANZHolding szék há zá     
ban tartotta meg. Az elnökség hatá 
 ro  zott a hosszabb ideje  lemondott 
el nök pótlásának  menetrendjéről. 
A hely zet végső rendezésére legké-
sőbb a 2022-es tavaszi taggyűlésen 
kell pontot tenni. A jelölőbizottság 
vezetését Prodán János FB elnök 
vál lalta.
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EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJ 2021 

A cikk fordítója: Dr. Kovács Nauzika egyetemi docens
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
Forrás: https://www.steelconstruct.com/wp-content/uploads/Press-release-ESDA21-Laureates-v2.pdf

Az Európai Acélszerkezettervezési Díjakat kétévente ad
ja át az Európai Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) azzal a 
céllal, hogy ösztönözze az acél, mint építőanyag kreatív 
és kiemelkedően színvonalas használatát a szerkezetter
vezés és építészet területén. A díjakat a megrendelőknek, 
építészeknek, mérnököknek, generálkivitelezőknek és acél-
ipari vállalkozóknak ítélik oda. 

Az ECCS tagországok által a 2021es Európai Acélszerke
zettervezési Díjra (ESDA 2021) benyújtott 23 projekt közül 
a nemzetközi szakértői zsűri országonként egy, összesen 
13 projektet választott ki, melyek közül került ki az ESDA 
2021 győztes projektje, valamint a hídépítés kategóriában 
különdíjazott projekt. A díjazott munkákat a brüsszeli 
Atomiumban 2021. október 1én tartott díjátadó ünnepsé
gen hirdették ki. A fenti díjazottak mellett facebooksza
vazás alapján odaítélték a 2021es év közönségdíját is.

EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJ 
2021 NYERTESE
Hurtigruten Múzeum:  
az MS Finnmarken hajó védőépülete, 
Stokmarknes, Norvégia

Az acél- és üvegépület a Hurtigruten Múzeum feltűnő 
központi elemeként öleli körül az MS Finnmarken hajót.  
Ez a transzparens és karcsú épületszerkezet, mely egy 
teljes hajót foglal magába, a korszerű szerkezettervezés és 
a csúcsminőségű acélszerkezet-gyártás és kivitelezés ered
ménye. A karcsú szerkezet izgalmas megjelenést biztosít, 
és üveg homlokzatával kirakatként szolgál az öreg hajó 
számára. A szélrácsok nélkül kialakított, nagy felületű hom
lokzat és a belső megtámasztások nélküli szerkezet kivéte
les magasságokba emeli az acélszerkezettervezés határait.

Megrendelő Vernebygg AS

Szerkezettervező Multiconsult Norge AS

Építész tervező LINK Arkitektur AS

Generálkivitelező Peab – Bjørn Bygg

Acélszerkezeti kivitelező Imtas Prosjekt AS

1 . kép:  Brüsszel Atomium Európai Acélszerkezet-tervezési Díj  
átadó ünnepsége, 2021. október 1.
Balról: Gunnar Nass, Link Arkitekt; Gerhard és Doris 
Setzpfandt, Setzpfandt Ingenieure; Tristan Wolvekamp, 
BAM Infraconsult/SBE Engineering; John Regtop, BAM 
Infra; Annamarie Hagoort, Samenwerkende Nederlandse 
Staalbouw; Ronald Rozemeijer, BAM Infra; Bernhard 
Hauke, ECCS PMB chairperson; Veronique Dehan, ECCS; 
Gerhard Nijenhuis, ipv Delft; Bjorn Allan Hall, Peab; Bente 
Westad, Link Arkitekt; Ghislain van Tieghem, Victor Buyck; 
Stian Johansen, Multiconsult Norge; Kjetil Myhre, Norsk 
Stalforbund
Fotó: ECCS / Nathan De Sutter

2 . kép:  Európai Acélszerkezet-tervezés díj 2021-es nyertese: 
Hurtigruten Múzeum: az MS Finnmarken hajó védőépülete, 
Stokmarknes, Norvégia 
Fotó: Norsk Stålforbund / Kjetil Myhre

3. kép:  Európai Acélszerkezet-tervezési Díj 2021 nyertesei,  
Brüsszel Atomium, 2021. október 1.
Balról: Bernhard Hauke, ECCS PMB elnök;  
Gunnar Nass and Bente Westad, Link Arkitekt;  
Stian Johansen, Multiconsult Norge; Bjorn Allan Hall, Peab
Fotó: ECCS / Nathan De Sutter
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EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJ 
2021 HÍDÉPÍTÉS KATEGÓRIA NYERTESE
Schuttebus híd, Zwolla, Hollandia

Ennek a különleges acélhídnak a kifinomultsága magával 
ragadó. Az új közlekedési csomópontban a hídszerkezet 
elegáns, S alakú fényes ezüstre festett főtartójával és a kon
zolok klasszikus bambuszburkolatával játékos megjelenést 
kölcsönöz az egyébként forgalmas városi térnek. Az elegáns 
és könnyed, íves megjelenésű tartószerkezet a csavarási 
alak változások és az igen erős közúti forgalom vágányok fe
letti átvezetése miatt különleges mérnöki megfontolásokat 
igényelt. 

Megrendelő Zwolle Municipality

Szerkezettervező BAM Infraconsult 
Setzpfand Beratende Ingenieure

Építész tervező ipv Delft

Generálkivitelező BAM Infra

Acélszerkezeti kivitelező Victor Buyck Steel Construction

EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJ 
2021 KÖZÖNSÉGDÍJ
Camp Adventure Forest Tower, Rønnede, DK

A természettel összhangban megépített gyönyörű torony 
iz galmas élményé varázsolja a természetjárást. Az egy
köpe nyű hiperboloid felület környezetbarát, időjárásálló 
acél csövekből áll, hálózatát paraméteres tervezéssel opti
malizáltak, mely lehetővé tette, hogy a szerkezet középma
gasságában karcsú derekat alakítsanak ki. Ez a szerkezet 
egy természetes kombinációja az acél és faszerkezetnek. 

Megrendelő Camp Adventure

Szerkezettervező Arup

Építész tervező EFFEKT

Generálkivitelező Levi Jensen

Acélszerkezeti kivitelező JVP STEEL POLAND Sp z o.o

5 . kép:  Európai Acélszerkezet-tervezési Díj 2021  
hídépítés kategória nyertesei
Balról: Bernhard Hauke, ECCS PMB elnök; Gerhard 
Setzpfandt, Setzpfandt Ingenieure; Ghislain van Tieghem, 
Victor Buyck; John Regtop, BAM Infra; Tristan Wolvekamp, 
BAM Infraconsult/SBE Engineering; Gerhard Nijenhuis, ipv 
Delft

4 . kép:  Európai Acélszerkezet-tervezési Díj 2021  
hídépítés kategória nyertes szerkezete
Fotó: ipv Delft / Henk Snaterse

6 . kép:  Európai Acélszerkezet-tervezési díj 2021  
közönségdíjas szerkezete
Foto: Camp Adventure, EFFEKT Architects and COAST 
Studio
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EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJ 
2021 TOVÁBBI JELÖLTJEI

KTM Motohall, Mattighofen, Ausztria

A KTM Motohall az osztrák KTM motorkerékpárgyártó 
kiállítási épülete. Az épületen körbefutó, konzolokra tá
maszkodó fémszalag borítás és az alsó szinten üvegburko
lattal borított acélszerkezet megnyitja az épület tömegét.  
A tiszta és precíz, tűzi horganyzott acélszerkezet méltó he
lyet biztosít a motorkerékpárok ünneplésére.

IMEC Parkolóház, Leuven, Belgium

Ez a látszólag egyszerű és természetes megjelenésű épület 
kimondottam ipari stílusú szerkezetet. Figyelemre méltó 
példája annak, hogyan lehet parkolóházat építeni hagyo
mányos stílusban, de modern acélszerkezettel.

Sárkány – hatalmas ékszercsillár,  
Saipan, Csehország

A kínai sárkányok hagyománya a monumentális, de köny
nyed szerkezetek új dimenziójába nyúlik. A kreatív és opti

mális rácsszerkezet tökéletesen megbújik a bohém kristály
burkolat mögött. A szerkezeti tervezés pontossága és rész
letessége tekintetében az óragyártásra emlékeztet. 

Kuusijärvi híd, Vantaa, Finnország

A híd úgy olvad bele az északi tájba, mint egy nagy, kidőlt fa, 
mely ágaival a földet súrolja. A közbenső támasz cölöpszerű 
oszlopai maguk is facsoportra emlékeztetnek. Természetes 
megjelenésével, környezetbarát, időjárásálló acél anyagá-
val, egyszerű elbonthatóságával és újrahasznosíthatóságával 
messzemenően figyelembe veszi a fenntarthatósági szem
pontokat.

Coty gyalogoshíd, Puteaux, Franciaország

A Coty, a Simone de Beauvoir és a LéopoldSédarSenghor 
gyalogoshidak együtt egy „hullámzó” hídcsaládot alkotnak. 
Ismerős, de egyedi kialakítású, Szajnát áthidaló szerkezetek, 
melyek lehetővé teszik a városi szabadidő folyó mentén 
való eltöltését, és az új Puteaux városkép meghatározó 
jegyeivé válnak.

7. kép: KTM Motohall, Mattighofen, Ausztria

8. kép: IMEC Parkolóház, Leuven, Belgium

9. kép: Sárkány – hatalmas ékszercsillár, Saipan, Csehország

10. kép: Kuusijärvi híd, Vantaa, Finnország

11. kép: Coty gyalogoshíd, Puteaux, Franciaország
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Elbbrücken vasútállomás, Hamburg, Németország

Ez a lenyűgöző acélszerkezet metró és vasútállomás együt-
tesét foglalja magába. Az újszerű konstrukció ellenpontot 
jelent a szomszédos régi Elbahidak mellett. A szerkezet 
mo dernitása, könnyedsége, részleteinek kifinomultsága a 
vá rosi acélépítészet szép példája.

Genfi nemzetközi repülőtér – keleti szárny,  
Svájc (tervező, építő és pályázó: Portugália)

Ez a szerkezet egyszerű, rombusz formájú, letisztult egység. 
A főtartó szerkezet külső vázként gyönyörűen öleli körbe 
a kötött geometriájú belső teret, miközben a homlokzat 
dőlése természetes árnyékolást biztosít. Az épület megje-
lenése fémépítő játék érzetét kelti.

Híd a Vanan folyó felett, Kristinehamn, Svédország

Ez az origami stílusú, szoborszerű acélszerkezet gyönyörű-
en hozzájárul a folyót körülölelő tájképhez. A festett acél 
földszínei és az integrált design teszi teljessé ezt a gyalogos
híddá összehajtogatott mesterművet.

Olasz híd a Plessur folyó felett, Chur, Svájc

A filigrán hídszerkezet jól illeszkedik a városképbe. Techni
kailag kihívást jelentő szerkezet, melynél ügyeltek a finom 
részletekre. A hídszerkezet az elegancia és könnyedség 
megtestesülése, mintha mindig is ott lett volna, így a gya
logosok és motorosok életét nemcsak könnyebbé, de szeb
bé is teszi.

Antennatorony, Canakkale, Törökország

A Canakkale antenna torony az első számú földi műsorszó-
ró torony Törökországban, így funkciója erősen befolyásol
ja megjelenését. A projekt része az antenna, egy látogató
terem és lombkorona sétány.

További információ: 
https://www.ernstundsohn.de/en/europeansteeldesignawards2021

12. kép: Elbbrücken Vasútállomás, Hamburg, Németország

14. kép: Híd a Vanan folyó felett, Kristinehamn, Svédország

13. kép:  Genfi nemzetközi repülőtér – keleti szárny, Svájc 
(tervező, építő és pályázó: Portugália)

15. kép: Olasz híd a Plessur folyó felett, Chur, Svájc

16. kép: Antennatorony, Canakkale, Törökország
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A pályázat célja

A kiemelkedő szakmai színvonalon  megvalósult acél-

szerkezeti termékek, építmények alko tói nak (terve

zők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat

Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó, 

elkészült és 2021. évben átadott, Magyar or szágon 

sa ját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szer kezet 

nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást 

ki elégítő pályázat benyújtására jogosult. Ter ve zők, 

gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is 

pályázhatnak. Ön álló pályázat esetén a másik két 

részt vevőt meg kell jelölni.

A pályázat jellege

Országos, nyilvános, egyfordulós.

A pályázat tartalmi és formai  
követelményei

–  összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, 

a díjra terjesztés rövid indoklása;

–  a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok, 

gyártás és szer kezettechnológia;

–  tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalma-

zott módszer, szoftver stb.;

–  műszaki-gazdasági paraméterek, megvalósítási idő;

–  mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanú-

sító iratok, re fe renciák, szakvélemény, vevő vélemé-

nye, szaklapcikk stb. be csa tolása;

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem 

haladhatja meg (a mellékletek terjedelme nincs kor -

látozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén  

max. 10 perces, vetített elő adás ban is be kell mu 

tatni.

Az értékelés szempontjai a hazai  
és külföldi referenciák alapján 

– újszerűség,

– esztétikai követelmények kielégítése,

– minőség,

– műszaki színvonal,

– gazdaságosság.

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

oklevélben részesül.

Beadási határidő: 2022. február 18.

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük 

el juttatni:

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

1025 Budapest, Boróka utca 10. I. em. 3. sz.

További információ: 

Aszman Ferenc, 

Mobil: 20/4796309 

Honlap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 

közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
NÍVÓDÍJ” 
pályázatot
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A diplomadíj célja

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figye
lemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulá
sát.  Az acél ipar hazai fejlő dé se egyre több felső fokú  
képesítéssel rendelkező ipari szakembert  igé nyel.  
A szak emberutánpótlás hosszú távú megoldá sának 
egyik alap vető feltétele az acélszerkezeti szakma rang
jának visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj 
az előb bi törekvés egyik megjelenési formája. A díj 
azoknak  a mérnökhallgatóknak adományozható, akik 
szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ 
tagvállalatai nak profiljába eső témában – kiemel kedő 
színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő 
szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban 
magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szak
mai elismerés korai meg szerzésére (a díjnyertesek 
pályázati munkáját szakmai lapunkban, a MAGÉSZ 
„Acélszerkezetek”ben közzétesszük). 

Pályázati feltételek

•  Felsőfokú intézményben 2021-ben, vagy 2022. feb -
ruár 18ig meg  védett, jeles (5) minősí tésű diploma-
munka/szakdolgozat és az intézmény j avaslata.

•  A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kap
csolatos az acél szerkezetekkel, feleljen meg a tag
vállalatok profiljának.

•  A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens 
támogatásával el látott  pályázati űrlap határidőre 
való benyújtása a felső okta tási intézmény szervezeti 
egységénél.

A pályázat benyújtása

A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályá
zati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szer-
vezeti egységénél kell be nyújtani és a MAGÉSZ címére 
kell eljuttatni legkésőbb 2022. február 18-ig.

A benyújtás helyei

•  BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

•  Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai 
Tan szék

•  Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai 
Kar, Építőmérnök Tanszék

•  Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geo
technikai Tanszék

Az elbírálás kiemelt szempontjai

•  a probléma megoldásának újszerűsége,
•  valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni meg ol-

dása,
•  a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása 

Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sor-
rendjét a MAGÉSZ elnöksége határozza meg. A dön
tésről minden pályázó írásos értesítést kap leg később 
2022. március 31ig. 

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai

•  MSc Diplomamunka Díj:   
150 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,  
mely az első két évben tagdíjmentes.

•  BSc Diplomamunka Díj:  
120 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,  
mely az első két évben tagdíjmentes.

Jelentkezési lap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
DIPLOMADÍJ” 
pályázatot
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BEMUTATKOZIK AZ „ÚJ GENERÁCIÓS ACÉLHIDAK”  
MTA-BME LENDÜLET KUTATÓCSOPORT

INTRODUCTION OF THE “NEW GENERATION STEEL  
BRIDGES” MTA-BME LENDÜLET RESEARCH GROUP

Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken 2021. szep-
temberben kezdte meg működését az új MTA-BME 
„Új generációs acélhidak” Lendület kutatócsoport  
dr. Kövesdi Balázs vezetésével. A cikk a kutatócsoport 
motivációját, kutatási terveit mutatja be, melyre az  
ötéves kutatócsoporti megbízatás szól. Az építőipar és 
ezen belül az acélhídépítés napjainkban jelentős át-
alakuláson megy keresztül három körülmény együt-
tes megjelenésének következtében: (i) az Ipar 4.0 
és az építőipari digitalizáció alapvetően átformálta 
nem csak az ipari folyamatokat, de a hagyományos 
tervezés/kivitelezés folyamatait is, (ii) új anyagok és 
gyártástechnológiák jelentek meg, és (iii) új típu  sú 
hidakat alkalmaztak egyre gyakrabban. A megvál-
tozott tervezési-gyártási-fenntartási körül mények a 
korábbi számítási módszerek megújítását, elméleti 
felülvizsgálatát igénylik. A Lendület prog ram kereté-
ben tervezett kutatási program az új ge nerációs acél-
hidak tervezési metodikájának felülvizsgálatát és 
alapvető megújítását tűzi ki célul az in  novatív acél-
anyagok, szerkezeti megoldások és gyár tási módsze-
rek figyelembevételével. A kutatási program a követ-
kező három területre fókuszál: (i) az új generációs 
acélhidak méretezéselméleti hátterének pontosítása, 
(ii) az új gyártástechnológiák méretezési eljárások-
ban való figyelembevételi lehetőségének fej lesz tése, és 
(iii) a tradicionális méretezési módszerek megújí tá sa 
erős elméleti alapokon, de az új technológiai lehe tő-
sé gek figyelembevételével.

The MTA-BME “New Generation Steel Bridges” Len-
dület Research Group, led by Dr. Balázs Kövesdi, 
started operating at the BME Department of Bridges 
and Structures in September 2021. The article in-
troduces the plans and motivation of the research 
group for the upcoming 5-years. The construction 
industry, and particularly the steel bridge industry, 
is going through a significant change primarily due 
to three coincident circumstances: (i) Industry 4.0 
and digitalization of the construction industry has 
fundamentally changed not only the industrial but 
also the traditional design/manufacturing processes; 
(ii) appearance of new materials and manufactur-
ing methods; and (iii) the appearance of new bridge 
types. The altered circumstances in the design and 
manufacturing require the revision of the traditional 
design methods and renewal of design theories. The 
planned research program aims to investigate and re-
new the design methods and theoretical background 
of the new generation steel bridges accounting for 
innovative steel materials, structural solutions, and 
manufacturing techniques. The focus of the research 
plan is on the theoretical basis of steel bridge design, 
implementation of new technologies into the design 
theories, and renewal of traditional design methods 
having well-established theoretical backgrounds but 
with considering innovative technological solutions.

ELŐSZÓ

A Magyar Tudományos Akadémia által indított Lendület 
program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése kutató-
intézetekben, egyetemeken, közgyűjteményekben és köz
intézményekben folyó kutatások dinamikus megújításával, 
valamint kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő 
 fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon 
tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás 
együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, 
hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló 
kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A pályázati ki
írásra idén 64en jelentkeztek, közülük 15en nyerték el az 
akadémiai támogatást (1. ábra). 

A bölcsészet- és társa dalomtudományok területéről hár
man, az élettudományok területéről öten, a matematikai 
és természettudományok területéről pedig heten kerültek 
a támogatottak közé. 

Az idei nyertesek között van dr. Kövesdi Balázs (2. ábra), 
a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi docense, aki 
hídépítési témában indíthat kutatócsoportot. Személyében 
ő az első, aki nemcsak a tanszék szakterületén, hanem az 
egész építőmérnöki szakmában megkapta a lehetőséget és 
támogatást a nagypresztízsű Lendület csoport kialakítására 
és vezetésére. Az elnyert pályázat a hazai acélszerkeze
ti kutatások és egyben a szakterületünk elismerése is. 
Gratulálunk Balázsnak és a kutatócsoport tagjainak, az öt
éves kutatómunkájukhoz szakmai sikereket kívánunk! 

A kutatási program eredményeiről rendszeresen beszá-
molunk a MAGÉSZ rendezvényein és az Acélszerkezetek 
folyóiratban is.

 
Aszman Ferenc,  

 a MAGÉSZ elnöke
 

 Dr. Dunai László egyetemi tanár, tanszékvezető 
 BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
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1 . BEVEZETÉS

A Lendület kutatócsoport kutatási programjának fő cél
kitűzése az elmúlt évek hídépítési technológiai újításai-
nak méretezéselméletbe való átültetése, mely jelentős 
gazdasági előnyöket hozhat az építőiparban a tradicioná
lis méretezési eljárásokkal szemben. A kutatócsoport ál
tal de finiált új generációs acélhidak az anyagtudomány, a 
gyár tástechnológia, a tervezéselmélet és az új szerkezeti 
rendszerek innovatív fejlesztéseiből profitálnak, melyek el-
sődleges motorja az elmúlt években az Ipar 4.0 és az épí-
tő ipar digitalizációja volt. Az elmúlt évek építőipari inno-
vációjának során elért fejlesztéseket szeretnénk beépíteni 
a tudományos elveken alapuló méretezési módszerekbe. 
Megítélésünk szerint az új technológiák alkalmazása a ter
vezési és gyártási folyamatban megköveteli a hagyományos 
tervezési módszerek felülvizsgálatát és az alapvető tervezési 
elméletek megújítását. A tervezett kutatási program célja az 
új generációs acélhidak számítási módszereinek és elméle
ti hátterének elemzése, figyelembe véve az acélanyagok, 
szerkezeti megoldások és gyártástechnológiák terén elért 
újításokat. Jelentős fejlesztések történtek az elmúlt évek
ben a nagy szilárdságú acélszerkezetek tervezésében és az 
acélszerkezetek numerikus modell alapú méretezésében.  
A második generációs Eurocode szabványok (tervezett meg

jelenésük 2024) célja, hogy ezeket a kutatási eredményeket 
beépítsék a mindennapi tervezési gyakorlatba. A tervezett 
kutatási program részei azok a közös európai kutatási 
tevékenységek is, melyek célja a szabványfejlesztés, ami 
lehe tővé teszi rövid távon az új kutatási eredmények nem-
zetközi és hazai gyakorlati alkalmazását is. A kutatócsoport 
félévente beszámol eredményeiről három európai szab
ványügyi testületnek is (CEN/TC 250/SC 3/WG5, WG13 és 
WG22 bizottságok), így legújabb kutatási eredményeinket 
évente legalább hat alkalommal bemutatjuk európai szin
ten, ami alapot ad a továbbfejlesztett tervezési elméletek 
kidolgozásához. 

A tervezett kutatási program a következő négy fókusz
területre összpontosít: (i) nagy szilárdságú acélszerkezete
ket méretezéselmélete, (ii) új gyártási módszerek és azok 
méretezéselméletben való figyelembevétele, (iii) acél szer
kezetek numerikus modell alapú tervezése és (iv) új, in
no vatív szerkezeti rendszerek méretezési módszereinek 
fejlesztése. A cikkben mind a négy kutatási fókuszterület 
célkitűzéseit bemutatom nagy vonalakban. 

Az elméleti és numerikus vizsgálatokon kívül a kutató
csoport két laboratóriumi kísérletsorozatot is tervez végre
hajtani. A laboratóriumi vizsgálatok biztosítják a négy kü
lönálló fókuszterület összekapcsolását is, mert a gyártás, 
a nagy szilárdságú acél, a numerikus szimulációk és az új 
szerkezeti rendszerekkel foglalkozó kutatási területek is 
fel használják a kísérleti eredményeket. A kísérleti  kutatá  
si prog ram ban tervezünk sajátfeszültség és imperfekció  
mé ré seket, melyek felhasználhatók a gyártástechnológiai, 
he gesztésszimulációs és numerikus szimulációs fókuszterü
leteken is. A kísérleti próbatestek teherbírási eredménye
it pedig mind a négy fókuszterület alkalmazni tudja.  
A labo ratóriumi kísérleteket tehát általános célú vizsgála
toknak terveztük, melyek kiindulási adatokat és validálási 
le hetőséget biztosítanak mind a négy kutatási témához.  
Az el ső kísérleti program hibrid (alacsony és nagy szilárd
ságú acél kombinációja) tartókkal foglalkozik és ezek stati
kus ter helésre vonatkozó tervezési specifikumait kutatja.  
A második kísérleti program új szerkezeti rendszereket 
vizsgál és trapézlemez-gerincű tartókkal foglalkozik. 

Mindkét kísérleti programot az ötéves projekt első három 
évére tervezzük, hogy biztosítsuk a részletes értékelési le
hetőségeket és a szükséges időkereteket ahhoz, hogy ered
ményeiket először nu merikus modellekbe, majd méretezés 
elméletbe ültessék át.

1 . ábra: 
A Lendület program  
idei nyertesei

2. ábra:  Díjátadó ünnepség a MTA székházában,  
2021 . szeptember 30 .  
(balra: Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, középen: 
Kövesdi Balázs, jobbra: Czigány Tibor akadémikus,  
a pályázatokat elbíráló zsűri elnöke)
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2 . A KUTATÓCSOPORT FELÉPÍTÉSE

A kutatócsoport magját három tehetséges fiatal kutató 
alkotja: dr. Somodi Balázs, dr. Kollár Dénes és dr. Jáger 
Bence (2. ábra), jelenleg mindhárman a BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszék adjunktusai. Somodi Balázs 2018ban 
szerezte PhD fokozatát nagy szilárdságú acéloszlopok ki
hajlásvizsgálata témájában, a kutatócsoporton belül a nagy 
szilárdságú acélszerkezetek divízió vezetője lesz. Kollár 
Dénes 2020ban szerezte PhD fokozatát, kutatási témája 
hegesztésszimuláció alkalmazása a gyártás, és méretezési 
eljárásfejlesztésben, a kutatócsoporton belül a hegesztésszi
muláció divízió vezetője lesz. Jáger Bence PhD fokozatát 
trapézlemez-gerincű tartók méretezése témájában szerezte, 
a kutatócsoporton belül az új szerkezeti kialakítások divízió 
vezetője lesz. 

Ezt a csoportot egészíti ki minden évben több tehetsé
ges MSc diplomatervezető és TDK-zó hallgató, akik kutató
munkájukkal segítik, évente frissítik a kutatócsoportot, és 
akikből remélhetőleg új PhD hallgatók kerülnek ki. 2021 
évben öt TDK-zó és négy MSc diplomatervező hallgató 
munkája kötődik a kutatócsoport működéséhez. Ezen lel
kes hallgatókból a következő egy évben a kutatócsoport két 
új PhD hallgatót vár a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékre, 
akik be tudnak kapcsolódni a csoport működésébe.  

3 .  KÜLÖNÖSEN NAGY SZILÁRÁDSÁGÚ 
ACÉLOK MÉRETEZÉSELMÉLETE

A különösen nagy szilárdságú acélanyagokat (S500–S960 
minőségek) külföldön egyre gyakrabban alkalmazzák híd-
építésben (4. ábra), különösen nagy fesztávú hidak  esetén.  
Széles körű alkalmazásukat azonban jelentősen korlátoz-
za a hiányos méretezési háttér, mely további  ku tatáso kat 

igényel a nagy szilárdságú acélszerkezetek mé retezésének 
témájában. A gazdaságos alkalmazásuk  egyik jól ismert 
akadálya az, hogy a normálszilárdságú acél szer kezetekre 
kidolgozott méretezési módszerek gyakran túl konzervatí
vak a nagy szilárdságú acélszerkezetek  ese tén, ezt Ban és 
tsai. [1], Wang és tsai. [2], valamint Kö ves di és Somodi 
[3, 4] is több esetben megmutatták. A nagy szilárdságú 
acélszerkezetek anyagtulajdonságainak és gyártás tech  
nológiájának sajátosságai miatt az is előfordulhat,  hogy a 
ha gyományos acélszerkezetekre kidolgozott  mérete zési el
já rások nagy szilárdságú acélszerkezeteknél nem alkalmaz
hatók. Ebből a szempontból a legkritikusabbak határál-
la potok a globális kihajlási és a lokális lemez horpadási  
ellenállás valamint a fáradási élettartam vizsgálata. Előzetes 
kutatási eredményeket ezen témákban a kutatócsoport 
már publikált [5]. A jelenleg is folyó kutatómunka célja 
a korábbi kutatási eredmények általánosítása, a  kihajlási 
és lemezhorpadási méretezési módszerek  szilárdsági osz
tálytól független meghatározása, mely gazda ságos alkal maz
hatóságot és kellő pontosságot biztosít a nagy szilárdságú 
acélszerkezetek esetén is. Ennek megfelelően a nagy szi-
lárdságú acélszerkezetek fókuszterületen a kutatási cél
kitűzések a következő kutatási területekre fókuszálnak: 
(i) nagy szilárdságú acélszerkezetek stabilitási méretezési 
módszereinek általánosítása, (ii) nagy szilárdságú hegesz
tett zárt szelvényű nyomott oszlopok globális és lokális 
stabilitási ellenállásának pontosítása és (iii) hibrid tartók 
méretezéselméleti vizsgálata.

Nagy szilárdságú acélszerkezetek  
stabilitási méretezési módszereinek általánosítása

A kutatás során a nyomott rudak globális stabilitási jel
lemzőit tunulmányozzuk és a nagy szilárdságú acélból 

3 . ábra: 
A kutatócsoport fiatal 
kutató tagjai, divízióvezetői

4 . ábra:  
Tokyo Gate híd – BHS500 
és BHS700 nagy szilárdságú 
acél felhasználásával [6] 
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ké szült hegesztett lemezes szerkezetek stabilitásvizsgálati 
módszereinek elméleti alapjait vizsgáljuk felül, és az új 
ge nerációs acélhidak számára dolgozunk ki általános érvé
nyű és megala pozott elméleti alapokon nyugvó, validált 
mé retezési mód szereket. Az elemzés középpontjában a 
híd építési gya korlatban általánosan alkalmazott szerkezeti 
elemek (zárt szelvények és I szelvények) állnak. A kutatá
si program ter vezett eredménye a jelenlegi legfejlettebb 
méretezési mód szerek kidolgozása nagy szilárdságú acélok 
esetére, és ezek hídépítési gyakorlatba való átültetése. 

Nagy szilárdságú, hegesztett zárt szelvények  
globális és lokális stabilitásvizsgálata

A kutatási programban a nagy szilárdságú hegesztett zárt 
szelvények globális és lokális stabilitási jelenségeinek köl
csönhatását elemezzük; analitikus és numerikus modell 
alapú méretezési eljárásokat dolgozunk ki a különböző 
stabilitási jelenségek (kihajlási és lokális  lemezhorpadási 
ellenállások) és ezek kölcsönhatásának vizsgálatára. A lo ká
lis és globális imperfekciók helyes alkalmazása kiemelt fon
tosságú a numerikus modell alapú tervezésben. Erre azon
ban jelenleg nincs kidolgozott méretezési ajánlás,  hogy 
milyen módon kell kombinálni az egyes imperfekciókat.  
A kutatócsoport célja, hogy olyan tervezési szabályokat dol
gozzon ki az imperfekciók megadására vonatkozóan, ame
lyek a globális, a lokális stabilitási ellenállás, valamint ezek 
interakciójára is pontosan alkalmazhatók lesznek. Degée és 
tsai. [7] 2010ben megmutatták, hogy a jelenlegi méretezési 
elő írások az összetett stabilitási jelenségek esetén konzer
vatív ellenállást eredményeznek, ami akár 15–20%os mérték
ben is alulbecsülheti a szerkezeti elem pontos teherbírását.  
A tervezett kutatási program célja ezen stabilitási prob
lémák elméletileg megállapított hiányosságai nak javítása, 
aminek révén pontosabban meg tudjuk majd határozni az 
összetett stabilitási jelenséghez tartozó ellenállást.

Hibrid tartók méretezéselméleti kutatása

Acélhidaknál a normál és nagy szilárdságú acélanyagokat 
kombináló hibrid tartók alkalmazása hatékony és gazda
sá gos módszer lehet, a jelenlegi tervezési előírások és 
kö vetelmények azonban nem teszik lehetővé ezen szer-
ke zetek gazdaságos alkalmazását. A hibrid tartók gerinc
lemezei általában normálszilárdságú acélból,  övlemezei 
nagy szilárdságú acélból készülnek. Néhány kisebb svéd
or szági gyakorlati alkalmazástól és kutatási eredménytől 
eltekintve ezek a szerkezettípusok teljesen új megoldások 
acélhidak területén, szilárdsági és stabilitási méretezésük 
elméleti háttere teljes mértékben hiányzik a jelenlegi 
szab ványos méretezési eljárásokból. A kutatócsoport célja 
ezen gerendatípus hídépítési célú méretezéselméleti hát
terének kidolgozása, valamint az alkalmazási lehetőségük 
demonstrálása és tesztelése laboratóriumi kísérleti prog
ram keretében. A hibrid tartók gazdaságos tervezése meg
követeli a részleges képlékenyedés figyelembevételét a 
határállapot alapú tervezésben, ami jelenleg hidaknál nem, 
vagy csak komoly korlátokkal megengedett. A kutatás célja 
annak kidolgozása, hogy milyen módon, milyen mérték
ben lehet figyelembe venni a teherbírási határállapotban 
a részleges képlékenyedést, és milyen kiegészítő vizsgála
tokkal (maximális megengedett képlékeny nyúlásra vonat
kozó korlátok) kell igazolni ezen gerendák hídépítési al
kalmazhatóságát.  

4 .  GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSOK 
MÉRETEZÉSELMÉLETI VIZSGÁLATAI

A jelenlegi tervezési gyakorlatban alkalmazott méretezési 
módszerek csak nagyon korlátozottan tudják figyelembe 
venni a gyártástechnológiai sajátosságokat. Közismert,  hogy 
a különböző gyártástechnológiájú szerkezetek szerkezeti 
viselkedése és ellenállása jelentősen eltérő lehet, amint azt 
többek között egy példán keresztül Pasternak és tsai. [8] 
is bemutatták. Az új generációs acélhidak gyártása fejlett 
gyártástechnológiával történik, kihasználva az építőiparban 
jelenleg zajló digitalizáció vívmányait. Ezért a fejlettebb 
gyártástechnológiával készülő szerkezetek viselkedése ked
vezőbb lehet, ami az ellenállás és a tartósság növekedését 
eredményezheti. Jelenleg azonban nem állnak rendelkezés
re olyan általános érvényű méretezési módszerek, melyek 
képesek figyelembe venni ezen gyártástechnológiai spe
cialitásokat, így a szerkezetek megnövekedett ellenállása a 
hagyományos méretezési eljárásokkal nem érvényesíthető.  
A javasolt kutatási terv célja (i) fejlett, numerikus szimu
láción alapuló tervezési módszerek és ezek elméleti hát
terének kifejlesztése valamint (ii) hegesztési szimuláción 
alapuló méretezési módszerek alkalmazása tipikus híd épí
tésben alkalmazott szerelvények esetén. A gyártási speciali
tások tervezési módszerekbe való figyelembevételére a ku
tatócsoport már korábban kidolgozott Kollár Dénes PhD 
dolgozatának keretében egy numerikus keretrendszert [9], 
melyet a további kutatásokban tervezünk alkalmazni és to
vábbfejleszteni.

Hegesztésszimuláción alapuló numerikus vizsgálatok 
teherbírás-vizsgálatban

A fejlett, numerikus modellezésen alapuló vizsgálati mód
szerek (pl. hegesztésszimuláció alkalmazása) lehetővé te-
szik a tervezők és kutatók számára, hogy figyelembe ve gyék 
a gyártástechnológiai sajátosságokat az ellenállásszámítá  
si módszerekben, aminek sematikus ábráját mutatja be az  
5. ábra. Ez a tervezési módszertan jelenleg azonban tel

Sajátfeszültség és geometriai imperfekciók

Szabványosított imperfekciók tervezéshez

Gyártásszimuláció eredménye
Virtuális gyártmány

Szabványosított imperfekciók alkalmazása

teherbírás karakterisztikus értéke

Teherbírási szimuláció (GMNIA) eredménye
Virtuális kísérlet

Szabványosított imperfekciók

5 . ábra:  Hegesztésszimuláción alapuló numerikus tehervizsgálatok 
sematikus ábrája
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jes mértékben hiányzik a szerkezettervezési gyakorlatból 
és a szabványosított méretezési módszerekből. A tervezett 
ku ta tási program célja hegesztésszimuláción alapuló nu
merikus számítások integrálása a teherbírásszámításba.  
A kutatási program keretében kidolgozunk sajátfeszültség 
modelleket és meghatározzuk különböző szerkezeti ele
mek geometriai imperfekcióit, melyeket ezután figyelembe 
lehet venni a pontosított tervezési modellekben, de akár a 
virtuális gyártmányokon is lehet virtuális szimulációt vég
rehajtani az ellenállás pontos meghatározására. Ezt az új
szerű módszertant olyan új technológiák teszik lehetővé, 
mint a Big Data Analytics, az autonóm robotok, a szi
mulációk, a horizontális és vertikális rendszerintegrációk, 
melyek napjainkban már elérhetőek, de alkalmazásuk az 
építőmérnöki gyakorlatban jelenleg hiányzik. 

Hegesztésszimuláción alapuló számítási módszerek 
összetett hídszerkezetek vizsgálatára

A kutatási program tartalmazza a hegesztésszimuláción 
alapuló vizsgálatok alkalmazásának kiterjesztését komplex 
hídszerkezetekre is, melynek sematikus ábráját a 6. ábra 
mutatja be. Napjainkban a nagy számítási erőforrások igé-
nye miatt a hegesztésszimulációt általában kis léptékű lo-
kális modellekben alkalmazzák. A teljes léptékű modellek-
nél általában egyszerűsített elméleteket alkalmaznak, me
lyek pontossága a legtöbb esetben megkérdőjelezhető.  
A kutatási terv célja egy olyan tervezési módszertan elméle
ti alapjainak kidolgozása, amely lehetővé teszi komplex 
termometallurgiai és mechanikai elemzések alkalmazását 
nagy léptékű numerikus modelleken is. A továbbfejlesztett 
he gesztési szimulációs technika globális modellen történő 
al kalmazása áttörést jelenthet hidak elemzésében, amelyet 
mind az acélgyártók (pl. gyártásfejlesztés, selejtszám csök
kentése stb.), mind a tervezők (pontosított sajátfeszültsé-
gek és imperfekciók figyelembevételével) hasznosíthatnak. 
A tervezett kutatási program nem kötődik és nem korlá
tozódik egy konkrét gyártástechnológiára, komplex keretet 
ad a gyártási sajátosságok méretezési módszerekben való 
figyelembevételéhez. 

5 .  NUMERIKUS MODELL ALAPÚ  
MÉRETEZÉS 

A kutatócsoport harmadik fókuszterülete az új, numerikus 
modell alapú méretezéssel foglalkozó Eurocode szabvány 
(prEN 1993114 [10]) háttéranyagának kidolgozása, az új 
szabványos méretezési elvek méretezeselméleti hátterének 
tisztázása és dokumentálása. A javasolt kutatási program 
elsődleges célja a szabvány elméleti háttereként szolgáló 
alapkutatás. A tervezett kutatási program tehát szorosan 
kapcsolódik a jelenlegi európai kutatási irányzatokhoz, 
ugyan akkor ezek nagy része alkalmazásorientált, és nem 
 mindig ad elméletileg helyes eredményeket. A kutatási terv 
két fő fókuszterületből áll: (i) a  feszültségkoncentrációs 
zónák vizsgálatának elvi hátterének és megoldási mód sze
reinek kifejlesztése valamint (ii) hegesztett, lemezes szer
kezetek pontosított méretezési eljárásainak kidolgozása.  
A kutatócsoport nagy hagyományokkal és számos publiká
cióval rendelkezik ezen a kutatási területen, amelyek le
hetővé teszik számunkra a célzott kutatási munka hatékony 
elvégzését. 

Feszültségkoncentrációs zónák vizsgálata

A tervezési gyakorlatban egyre pontosabb és részlete sebb 
numerikus modellek kerülnek kidolgozásra, melyek sok 
esetben megmutatják a szerkezetekben természe tes mó
don fellépő feszültségkoncentrációs zónákat (7. ábra). 
A nu merikus modellek pontosítása azonban megköveteli 
az ellenállásoldali kritériumok pontosítását is. Az  eddigi 
szakirodalomból azonban teljes mértékben hiányzik a fe
szültségkoncentrációs zónák numerikus  modellezéssel se
gí tett teherbírásvizsgálatában való figyelembevételi mód
sze rének kutatása, valamint annak helyes elméleti megol
dása. A pontosított numerikus modell által meghatározott 
feszültségkoncentráció legtöbb esetben együttesen tartal
mazza a valós fizikai feszültségkoncentrációt és a numeri
kus szingularitást. A kutatási program keretében méretezési 
módszerek és tervezési ajánlások kerülnek kidolgozásra a 
fejlett héj és testelemes modellek feszültségkoncentrációs 
zónáinak figyelembevételére, valamint ajánlást dolgozunk 
ki a numerikus szingularitás és a valós feszültségkoncent
ráció szétválasztására. A jelenlegi hídtervezői gyakorlatban 

Fejlett TMM analízis nagyléptékű modellen (Cloud computing, HPC)

Hídszerkezeti részletmodell
(TMM analízis)

Szegmensmodell
(TMM & egyszerűsített analízis)

Fejlett TMM analízis nagyléptékű modellen (Cloud computing, HPC)

Teljes hídszerkezeti modell

Új generációs acélhidak pontosított 
gyártásszimulációja

Egyszerűsített gyártásszimulációs eljárás 
fejlesztés szegmensmodellre

6 . ábra:  
Hegesztésszimuláción 
alapuló vizsgálatok  
alkalmazásának  
kiterjesztését komplex 
hídszerkezetekre
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nincs szabványos és elméletileg igazolt méretezési ajánlás 
a feszültségkoncentrációs zónák numerikus modellekben 
történő figyelembevételére, vagy igazoltan biztonság olda-
lán történő elhanyagolására, ami napjainkban általában 
a teherbírás jelentős alulbecsléséhez és/vagy  elméletileg 
hibás méretezésre vezethet. A tervezett kutatás célja,  hogy 
olyan elméleti hátteret dolgozzon ki a hegesztett leme zes 
szerkezetek feszültségkoncentrációs zónájának elem zé sé
hez, ami megoldást jelent a jelenlegi hiányos méretezési 
módszerekre. A kutatócsoport ebben a témában előzetes 
eredményeit az illetékes szabványügyi testület számára már 
bemutatta [11]. A tervezett kutatómunka ezeknek az ered
ményeknek a folytatása, pontosítása, a kutatás befejezése.

Pontosított méretezési módszerek fejlesztése 
lemezes szerkezetek stabilitásvizsgálatára

A kutatási terv szintén tartalmazza a lemezes szerkezetek 
stabilitási méretezési módszereinek pontosítását is olyan 
stabilitási jelenségek esetén, melyekre a jelenlegi Eurocode 
alapú méretezési eljárások közismert módon nem kellően 
pontosak. Ilyen méretezési módszerek a (i) hossz és ke
resztbordákkal merevített lemezek oszlop- és lemezszerű 
viselkedésének interakciója, valamint (ii) hosszirányú me
re vítőbordákkal merevített, karcsú, tömör gerincű tartók 
be roppanási ellenállása. 

A kutatócsoport korábban igazolta, hogy a merevített le
mezek oszlopszerű és lemezszerű viselkedésének kölcsön
hatását ellenőrző Eurocode alapú méretezési módszer 
felülvizsgálatra szorul, mert jelentős különbségek vannak a 
valós szerkezeti viselkedés és az elméleti megoldás között 
[13]. A korábbi vizsgálatok megmutatták, hogy a különbség 
oka egyrészt a tisztán lemezszerű viselkedés horpadási el

lenállásának meghatározási módjában, valamint a kihajlási 
és a horpadási görbe közötti interpolációs függvény jel
legében keresendő. A kutatócsoport célja, hogy a korábban 
tapasztalt méretezési módszer hiányosságait javítsa és egy 
új interpolációs képletet dolgozzon ki az oszlopszerű és a 
lemezszerű viselkedés közti kölcsönhatás pontosabb figye
lembevételére. 

A másik kutatási cél a jelenleg egyre nagyobb számban 
 betolásos építési móddal épülő hídszerkezetek  ese tén re-
le váns beroppanási ellenállás meghatározása. A  jelen legi 
hídépí tési gyakorlatban a legtöbb betolással épülő hídszer-
kezet  esetén a gerinclemez alsó szakaszát sűrű bordázással 
látják el a tervezők. Az előzetes vizsgálatok azonban azt mu
tatják, hogy sok esetben ezek a merevítőbordák el hagyha-
tók lennének, amennyiben a tervezők rendelkezésére állna 
a jelenleginél pontosabb, kisebb szórással rendelkező és 
ke vésbé konzervatív méretezési eljárás. A hosszbordával 
merevített gerendák beroppanási tönkremenetele összetett 
jelenség, mely öt különböző stabilitási jelenséget tartal-
maz (8. ábra), a jelenlegi Eurocode alapú méretezési 
módszert azonban ezen jelenségek alsó burkológörbéjére 
dolgozták ki, mely számos esetben túlzottan konzervatív 
megoldásra vezet. A kutatócsoport korábban megmutatta, 
hogy az Eurocode jelenlegi tervezési módszere nem veszi 
megfelelően figyelembe a hosszmerevítő elhelyezkedését, 
és nem alkalmazható több hosszbordával merevített tartók 
esetére, ami a hídépítési gyakorlat döntő többsége. Ezért 
a kutatócsoport célja a több hosszbordával merevített, ge
rinclemezes tartók beroppanási ellenállásának pontosított 
meghatározása, melyet tipikusan a hídépítési gyakorlatban 
jellemző kialakítású gerendák tönkremeneteli módjára fej-
lesztünk ki. 

7 . ábra:  
Pontosított numerikus 
modellen megjelenő 
feszültség koncentráció [12]

Lehetséges tönkremeneteli módok

lokális 
horpadás

globális 
horpadás

interakció

felső lemezmező alsó lemezmező

8 . ábra:  
Hosszbordával merevített 
gerinclemezes tartók 
beroppanási viselkedése 
[14]
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6 .  ÚJ SZERKEZETI KIALAKÍTÁS  
MÉRETEZÉSI MÓDSZEREI

Az innovatív szerkezeti kialakításokkal készülő új gene-
rációs acélhidak szerkezeti viselkedése jelentősen eltérhet 
a hagyományos szerkezetek viselkedésétől (9. ábra), így 
ezek a szerkezettípusok a hagyományos hidakhoz képest 
fejlettebb számítási módszereket igényelnek. A  kutatási 
program keretében trapézlemez-gerincű tartókat vizsgá-
lunk, melyeket napjainkban egyre gyakrabban alkalmaz
nak hídépítésben a trapézlemez számos kedvező tu laj-
donságának köszönhetően. Magyarországon eddig a Móra 
Ferenc Tiszahíd készült ilyen szerkezeti kialakítással, illetve 
ilyen szerkezettel készül a napjainkban épülő Kalocsa–Paks 
új Dunahíd is.

A trapézlemez-gerincű tartók szerkezeti viselkedésének 
pontos megértésére és méretezési módszereinek fejlesz
tésére számos korábbi nemzetközi szintű vizsgálat készült 
Magyarországon. A Dunai László, Kövesdi Balázs és Jáger 
Bence alkotta kutatócsapat 2010–2020 között is intenzív 
kutatásokat végzett ezen hídtípus (i) speciális feszültség
eloszlásának, (ii) beroppanási ellenállásának, (iii) övhorpa
dási ellenállásának és (iv) a MVF (hajlítás–nyírás kereszt
irányú erő) interakciójának vizsgálatára. A jelen kutatási 
program két további vizsgálatra fókuszál: (i) kifordulási el
lenállás meghatározására, valamint (ii) nagy szilárdságú acél 
alkalmazására a trapézlemez-gerincű tartókban, melyek re 
jelenleg nagyon kis számú szakirodalmi vizsgálat és mére
tezési ajánlás található. Ugyanakkor trapézlemez-gerincű 
tartók esetén a hibrid szerkezeti kialakítás különösen ak
tuális, mivel az ún. harmonika hatás következtében a ge
rinclemez nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben 
vesz részt a gerenda hosszirányú teherviselésében. Így ezen 
szerkezeti rendszerek esetén különösen gazdaságos lehet 
a gerinclemezt normálszilárdságú acélból, az övlemezeket 
pedig nagy szilárdságú acélból készíteni, amelyre eddig 
egyál talán nincs számunkra ismert szakirodalmi kutatási 
eredmény. 

Kifordulási ellenállás vizsgálata

A trapézlemez-gerincű tartók a hullámzó gerinclemez kö-
vetkeztében kifordulási szempontból a síklemez gerincű és 
a zárt szelvényű tartók között helyezkednek el, melynek 
ki fordulási ellenállása lényegesen nagyobb lehet a sík le mez 
gerincű tartókéhoz képest, azonban a kifordulási kritikus 
nyoma ték és a kifordulási ellenállás pontos meghatározá
sára nincs jelenleg kellően megalapozott és validált mére
tezési módszer, illetve csak nagyon kis számú laboratóriumi 
vizsgálat található a nemzetközi szakirodalomban. A kutatá

si programban ezért tervezünk új laboratóriumi kísérlete
ket a kifordulási ellenállás meghatározására, és célunk egy 
pontosított kifordulási görbe meghatározása, ami figyelem
be veszi a trapézlemez-gerincű tartók speciális szerkezeti 
viselkedési sajátosságait. 

Nagy szilárdságú acél alkalmazása  
trapézlemez-gerincű tartókban

A kutatási terv utolsó pontjában azt vizsgáljuk, hogy gaz
daságosan alkalmazhatóe  nagy szilárdságú acél a trapéz
lemez-gerincű tartókban, különös tekintettel arra, ha 
csak az övlemezek készülnek nagy szilárdságú acél anyag
ból. Sok esetben a trapézlemez képlékeny alakváltozó 
képessége korlátozza a trapézlemez gerinc geometriai ki
alakíthatóságát és ebből a szempontból a normálszilárdsá-
gú acél alkalmazása lényegesen kedvezőbb a trapézlemez-
ge rincű tartókban, ugyanakkor a nyomatéki és a kifordulási 
ellenállás szempontjából pedig kedvező a nagy szilárdságú 
acélövek alkalmazása. Ilyen típusú hibrid szerkezetekre ed
dig nem készült vizsgálat, ezért kísérleti és numerikus vizs
gálatokat tervezünk ebben a témában végrehajtani. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki a BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszéknek, különösképpen Dunai László professzor úr
nak, aki irányítása alatt nevelkedett a kutatócsoport min
den tagja és aki folyamatosan figyelemmel kíséri és min
den lehetséges módon támogatja a tanszéken folyó kutató
munkát. A BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, valamint 
az Építőmérnöki Kar olyan befogadó intézmény, ahol ma
gas színvonalú kutatómunkát lehet végezni és nemzetközi 
 szinten is jegyzett kutatási eredményeket lehet elérni. 
Ezenkívül köszönetünket fejezzük ki a Magyar Tudományos 
Akadémiának, hogy lehetővé teszi a kutatócsoport anyagi 
finanszírozását és a Lendület programon keresztül erköl
csi megbecsülést ad a hídépítési témájú acélszerkezeti ku
tatásoknak. 
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A Magyar Hegesztési Egyesület a Magyar Hegesz-
tés tech ni kai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel, a 
Ma gyar Ron csolásmen tes Vizsgálati Szövetséggel, 
és a Magyar Acél szerkezeti Szö vet séggel együtt-
mű ködés ben, a Neumann János Egyetem partner-
ségével, 2022. május 19–21. között megrendezi a 
XXXI . Nemzetközi Hegesztési Kon fe renciát Kecs-
keméten .

A szervezők a kétévente megrendezésre kerülő konfe-
rencia te matikájának középpontjába „A kötés-, a termi-
kus és vízsugaras vágástechnológiák korszerű anya gai 
és eljárásai az IPAR 4.0 tükrében” kérdéskört helyezték.  

A konferencia szakmai te rületei az alábbiak

•  korszerű hegesztési, termikus-, és vízsugaras  
vágási eljárások és eljárásváltozatok;

•  Additive Manufacturing (3D fémnyomtatás);

•  automatizálás és robottechnológia;

•  sigitalizáció, az okos gyár;

•  modellezés és szimuláció;

•  hegesztett kötések és szerkezetek vizsgálata;

•  nagy szilárdságú acél és alumínium ötvözetek 
hegesztése;

•  nemfémes szerkezeti anyagok kötési technológiái;

•  hegesztett termékek beszállítói tapasztalatai.

A szakmai programot a konferencia fő témaköreihez 
kap csolódó plenáris jellegű, a Programbizottság által 
fel kért elő adók előadásai (25–30 perc időtartamban), 
bejelentke zett előadások (15–20 perc időtartamban) 
és szakterületi fórumok képezik.

A konferencia − Prof. Dr. Palkovics László akadémi
kus, in novációs és technológiai miniszter fővédnök-
sége  mellett − 2022. május 19-én, csütörtökön dél-
előtt fakultatív, a házi gazda Neumann János Egyetem a 
laboratóriumai helyszíni látogatásával kezdődik, ame
lyet csütörtök délután, péntek egész nap, valamint 
szombat délelőtt szekcióülések követnek a későbbiek
ben kiadásra kerülő program szerint.

A konferencia a hagyományoknak megfelelően al kal-
mat biz tosít a MAHEG által kiírt diplomafeladatpá lyá
zatok dí jai nak, valamint az egyesület  elismerései nek 
ismertetésére, azok személyes átadására. Az elő adáso-
kat követően mód lesz szakmai vitára, észre vé telek fel-
vetésére.

A rendezvény helyszíne: Neumann János Egyetem, 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. A konferencia hely
színe közelében található szálláslehetőségek, az ak-
tuá lis információk és le tölthető jelentkezési lap a  
http://maheg.hu/ felületen ér he tők el.

Dr. Gáti József 
a konferencia elnöke

XXXI . Nemzetközi Hegesztési Konferencia

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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Végre ismét találkoztunk!

HIDÁSZ NAPOK 2021

Hajós Bence 
Első Lánchíd Bt.

Pisch Zsuzsanna 
Hidászokért Egyesület

Másfél év kihagyás után, 2021. október 25–26–27-én 
Siófokon tartottuk a 10. Hidász Napokat. Az országos hidász 
konferenciának a szervezőket is meglepő, 460 regisztrált 
résztvevője volt. Újdonságként idén először az előadásokat 
online is lehetett nézni. Ez óriási segítség és a visszajelzé
sek szerint nagy öröm volt mindazoknak, akik a vírus mi
att, vagy bármilyen egyéb okból nem tudtak személyesen 
részt venni a konferencián, így mégis részesei lehettek a 
Hidász Napoknak. Az előadások videóit az egyesület hon
lapjára (www.hidaszokertegyesulet.hu) is fel fogjuk tölteni.

A konferencia résztvevői a regisztrációnál gazdag aján
dékcsomagot kaptak, ami a megszokottnál több szakmai 
könyvet tartalmazott. A 2020. évi rendezvény elmaradt, az 
elmúlt időszakban három nagyszabású műtárgy is épült, 
ezekről egyegy értékes könyv készült:
• Híd a határon – Monostori híd,
•  Hullámok játéka – A Poroszló–Tiszafüred közötti kerék

párút hídjai,
•  Új híd, új utakon – Tiszai átkelő az M44es gyorsforgalmi 

úton.

A Molnár Ferenc Tiszahíd és Berkó híd könyvéhez illesz
kedő, egyforma méretű hídalbumok az évek során egyre 
gazdagodó sorozatot fognak alkotni. Kiemelendő, hogy a 
komáromi és a tiszatavi album kétnyelvű (magyar–angol) 
szerkesztésben jelent meg. 

A Lánchíd füzetek sorozatban idén több új kötet is meg
je lent, ezek közül az Imre Lajos grafikusi munkásságát be
mutató 21. füzetet kapták meg a résztvevők. A résztvevők
nek grátisz elérhető volt a helyszínen ezen kívül számos 
egyéb korábbi kiadvány is: megyei hídmonográfiák, Acél
szer kezetek szakmai folyóirat egyes lapszámai, híd albumok, 
dr. Balázs György professzor tanulmánykötetei és a Lánchíd 
füzetekből számos, az utolsó 28. kötetig bezárólag (elérhető 
a www.hidak.hu oldalon).

A Hidász Napokon megemlékeztünk az elmúlt két év
ben elhunyt hidászmérnök kollégáinkról is. Egy méltó em
lékezősarokban kiállítottuk fényképüket és életrajzukat, így 
a résztvevőknek lehetőségük volt csendben megemlékezni 
róluk égő gyertyafény mellett. 

A Hidász Napok első előadási blokkja szokásoknak meg
felelően az aktuális munkákról, beruházásokról adott át fogó 
körképet. Sitku László, a rendező Hidászokért Egyesület 
elnöke köszöntötte a személyesen és a számítógépek előtt 
lélekben megjelenteket, egyúttal házigazdája volt az egész 
konferenciának.

HULLÁMOK JÁTÉKA
FLOW OF THE WAVES

EGER-PATAK-HÍD

SZOMORKA-PATAK-HÍD

X. ÖBLÍTŐCSATORNA NYITHATÓ HÍDJA

TISZA FOLYÓ HÍDJA

EGER BRIDGE

SZOMORKA BRIDGE

NR. X. BASCULE BRIDGE

TISZA RIVER BRIDGE

 BICYCLE ROAD BRIDGES BETWEEN POROSZLÓ AND TISZAFÜRED
A POROSZLÓ-TISZAFÜRED KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT HÍDJAI
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A Hidász Napok ajándék hídalbumai



Acélszerkezetek 2021/4. számAcélszerkezetek 2021/4. szám 17

Az első előadást Nyul Zoltán, a Nem
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. be ru
házási vezérigazgatóhelyettese tar totta 
meg. A NIF Zrt. elmúlt  időszakban 
sa ját műszaki ellenőri részleget alapí
tott, hogy minél több beruházást saját 
létszámmal tudjon végrehajtani, külső 
Mérnök közreműködő nélkül. Ez ter

mészetesen jelentősen átrendezi napjainkban a hídépíté 
sek lebonyolítási piacát. Bemutatta a legfontosabb 2021. 
évi hídátadásokat: M44 Tiszahíd, M80 Vasszentmihály 
völgy híd, M30 autópálya befejező Miskolc – Tornyosnémeti 
szaka sza, tokaji Erzsébet királyné Tiszahíd, M0 Deák Ferenc  
Dunahíd sarujavítása, vasútfejlesztésekhez kapcsolódó szá
mos nagy műtárgy, intermodális városi csomópontok, ke
rékpárútfejlesztések stb., melyeket csupán címekben mind 
felsorolni is hosszadalmas volna. Bemutatta a folyamat ban 
lévő munkákat, köztük a talán két legfontosabbat, az új 
Dunahidat Paks térségében és az átépülő Déli Összekötő 
vasúti Dunahidat. Az előkészítési fázisban lévő hídépítések 
listája is igen gazdag: újabb Dunahidak és egyéb óriási 
műtárgyak közúton, vasúton és a kerékpáros hálózaton.

Csikós Csaba, a Magyar Közút NZrt. 
Hídosztályának vezetője az országos 
közúthálózaton végzett  hídfelújítási 
programról beszélt. A beruházások tö
redékrészét végzi a hídkezelő. A híd
kezelő forrás hiányában rendszeresen 
frissíti a „haladéktalan beavatkozást 
 igénylő” hidak listáját (benne 64 híd

dal!), a meglévő forrás többszörösére lenne szükség. 
Öröm a sok új fejlesztéssel megszülető új híd, közben 
egyre aggasztóbb a korosodó hídállomány: 1304 híd (17%)  
II. világháború előtti, azaz bőven 75 év feletti szerkezet.

Szebényi Gergő, a Magyar Állam
vasutak főmérnöke a vas úti hidak ke
zeléséről adott körképet. Munkájuknak 
meg határozó része a folyamatban lévő 
nagy vasúti fejlesztések műtárgy építé
si feladatai, melyek száma, mérete és 
a tervezett szerkezeti megoldások két
ségkívül új korszakot nyitnak a  hazai 
vasúti hídépítésben. Mindenképp em
lítést érdemelnek az új, alsópályás vas úti ívhidak, melyek 
közül az első kivitelezését (72 m támaszközzel) már el is 
kezdték az M6 autópálya felett.

Hodik Zoltán, a Budapest Közút osz
tályvezetője a főváros hídüzemel te té
séről számolt be. A hidakra fordítha
tó források szűkössége meglehetősen 
beszorítja hídfelújítási lehetőségüket. 
Elindult a Széchenyi lánchíd felújítása 
– melyről önálló előadásban volt ké
sőbb szó. Néhány munkáról láthat tunk 
beszámolót: Hosszú vajúdás után a Drégervár utcai felüljáró 
provizórikus segédpilléreket kapott acélból. A Bla ha Lujza 
téren a gyalogosaluljáró kapott lokális szi ge te lésjavítást, 
hogy ne legyen kacsaúsztató belőle  minden eső után.  
Bő húsz esztendő után sikerült eltüntetni a Máriássy úti 
vasalt talajtámfal provizórikus fa kitámasztását. Felújítottak 
az M3 metró feletti, évtizedek óta gazdátlanná vált közúti 
hidat.

Forgács Dávid projektigazgató a Bu
da pest Fejlesztési Központ által irá nyí
tott beruházásokat mutatta be, me lyek 
közül a legjelentősebb az új Dunahíd 
és annak kapcsolódó közlekedésfej
lesztési feladatai. Ez a beruházás a nem
zetközi tervpályázaton kiválasztott Du
nahíd mellett két másik jelentős híd  
szerkezetet is tartalmaz, egyet a Cse pelsziget közepén 
(Weiss Manfréd úti HÉVmegállós mű tárgy) és egy 242 m 
nyílású ívhidat a SoroksáriDunaág felett.

Domonkos Csaba, a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum főmuzeológu
sa a Széchenyi lánchíd II. világháború 
utáni történetét tekintette át, kitérve a 
hídon megjelenő jelképekre. Az elő
adó 2022ben tervezi megjelentetni 
a Lánchíd történeti monográfiáját, az 
első híd átadásától, 1849től napjain
kig. Előadásának történész nézőpontja mindenképpen 
színesítette a konferencia műszaki előadásainak folyamát.

Horváth Adrián, a BME ipari pro
fesszora bevezető előadást tartott a 
Széchenyi lánchíd soksok éve húzó
dó és végre elindult felújításáról, 
pályaszerkezetének átépítéséről. A  ré gi 
vasbeton pályalemez acél ortotrop 
szer kezetté való átépítése csökkenti 
a híd önsúlyát, ami pont kipótolja a 
hasz nos teherbírást, hogy a tervezők szerint a híd 25–30 
évre megfelelő legyen.

A Lánchíd felújítását a kivitelező sze
mével a helyszíni munkák irányítója, 
Varga Balázs projektvezető ismertette. 
Megismerhettük az ország szívében 
minden szempontból kiemelt figyel
met kapó, műszakilag, lelkileg és poli
tikailag is érzékeny beruházás „min
dennapi” küzdelmeit. A 30 hónapos 
munka középső 18 hónapos szakaszában tart a kivitelezés 
a híd teljes lezárása mellett. Megkezdték az új acél pálya
táblák beépítését, centiméterről centiméterre átvizsgálva 
a megmaradó szerkezetet és orvosolva  annak műszakilag 
lehetséges hibáit. 

A délutáni első blokk a hazai Dunahidakkal folytatódott. 
A 2020ban a magyar–szlovák határon átadott Monostori 
híd építését szintén Varga Balázs elevenítette fel fényké pes 
beszámolójával. A hídról készített magyarangol kétnyel vű, 
fényképekkel gazdagon illusztrált albumot minden részt
vevő megkapta, elektronikus formában szintén elérhető a 
www.hidak.hu oldalon.

Szabó Gábor (Duna Aszfalt Zrt.) a 
Déli Összekötő vasúti Dunahíd át
épí tésé ről tartott előadást. A II. világ
háború után épült két egyvágányú, 
rácsos híd helyett három egyvágányú 
vasúti híd épül a forgalom fenntartása 
mellett. Újabb szint re emelve a  hazai 
úszóemelőművel való hídépítést, nyí
lá sonként alulról emelték be a pillérek és parti sávok fölé 
befűzve a korszerű új felszerkezetet. A kivitelező a látvá
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nyos úsztatásokat, emeléseket drónfelvételekkel is doku
mentálta, melyek elérhetőek az interneten.

A vasúti híd átépítésének technológiai 
tervezéséről Álló László, a Főmterv 
hidászmérnöke beszélt. A munkához 
régi TS40es bárkákat építettek át azok 
közepébe egyegy 12 mes új szakaszt 
beépítve, így ezen megerősített TS52
es bárkák és azokra épített emelőmű 
az úsztatásemelés kulcsai.

2021 januárjában indult el az új Duna
híd kivitelezése Paks – Kalocsa térségé
ben, melyet Tóth Tamás, a Duna 
Aszfalt Zrt. hídépítési műszaki igazga
tója mutatott be. A 91,9 Mrd forint 
értékű beruházás része az új, 946 m 
hosszú, irányonként egyegy forgalmi 
sávos Dunahíd mellett a kapcsolódó 

úthálózat megépítése a hídtól négy irányba. A három
nyílású mederszerkezet a pillérek felett para bolikusan 
kiékelt, kétcellás szekrénytartós függesztettfeszített (extra
dosed) hídszerkezet vasbeton övekkel és acél trapézlemez 
gerincekkel. Az ártéri szer kezetek acél ortotrop pályaleme
zes szekrény keresztmetszetű gerendahidak.

A paksi új Dunahídról szóló második 
előadást Feczkó Róbert távollétében 
Magyar János (AHíd Zrt.) tartotta  
meg. Bemutatta az építés megkezdé sé
hez tartozó organizációs kihívásokat: 
mun katerület megközelítését,  meg fe  
lelő du nai kikötők kiválasztását és a 
próba cölöpök mi előbbi elkészítését.  

A cölöpözést (TSbárkán) úsztatott betonnal készítették. 

A pillérépítést Ercsinél előreszerelt és a Dunán leúsztatott 
acél kéregelemek védelmében folytatják.

Kávészünet után, a délután második szakaszában aktuá  
lis külföldi, szomszédos országokban folyó hídépítések volt 
a téma. Mindkét előadásnak aktualitást adott az is, hogy 
egyegy kicsiny magyar hidász delegáció az elmúlt hóna 
pok ban e két külföldi beruházást személyesen is megte
kinthette.

Zoran Trlaja (Hrvatske Ceste) a hor
vátországi Peljesaci tengerszoros hídját 
mutatta be angol nyelven, animációs 
kisfilmmel és képes beszámolóval. 
Horvátország területét két részre oszt
ja a BoszniaHercegovina Adriaitenger
re való saját kijutását biztosító, alig  
8 km széles földnyelv. Ettől délre talál

Sitku László, a Hidász Napok szervezője és gazdája interjút ad  
a konferencia szünetében

Paksi Duna-híd előregyártott kéregeleme Ercsinél
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ható Horvátország további 90 km hosszú szakasza, melyet 
eddig csak kétszeri határátlépéssel lehetett megközelíteni 
Horvátország északi részéről. BoszniaHercegovina tengeri 
kijáratával szemben helyezkedik el a déli horvát terület
hez tartozó Peljesacifélsziget, melyet most híddal kötnek 
össze Horvátország északi részével, megteremtve az ország 
két elválasztott része közötti közúti kapcsolatot. A 2,4 km 
hosszú tengerszoroshidat 85% európai uniós támogatással 
a kínaiak építik. A híd középső szakasza hétnyílású foly
tatólagos ferde kábeles szerkezet. Minden gép és acélanyag 
a hídhoz Kínából érkezett és a munkások többsége is 
kínai. A híd alapozása 2 m átmérőjű acélcsövekkel ké
szült, a leghosszabb 127 m, teljes tömegük 31 000 tonna.  
Az acél, ortotrop pályalemezes, szek
rénykeresztmetszetű merevtőtartó tö 
mege 34 000 tonna, melyet nagy ele
mek ben szállítottak a helyszínre. A híd  
 szerkezet jelenleg szerkezetkész, a  
be fejező mun kákat végzik. Az angol 
elő  adást Karkus János (ViaPontis Kft.)  
tolmá csolta.

A Romániában épülő rekord Dunahíd 
építéséről Alexandru Pelin igazgató 
(CNAIR) tartott angol nyelvű előadást 
a beruházó részéről. Az 1120 m fő
nyílású Brăila függőhíd építése jelen
leg a főtartó kábelek behúzásánál tart, 
melyet elemi szálanként, air spinning 
módszerrel végez a japán (IHI) kivi

telező. A beruházás értéke 143 Mrd forint a hídhoz csatla
kozó 23 km útépítéssel együtt. Az új Dunahídon irányon
ként kétkét közúti forgalmi sáv lesz, valamint gyalogos és 
kerékpárosátvezetés is.

A Brăila Dunahíd építéséről tervezett második előadást 
a tervek szerint a kivitelező főépítésvezetője, Esanu Viorel 

tartotta volna, azonban betegség mi
att részvételét az utolsó pillanatban 
lemondta. Így helyette Hajós Bence 
egészítette ki a híd bemutatását a hely
színi tanulmányút részleteivel és a híd 
építéséről készített látványos légi fel
vételekkel. (Az épülő rekord román 
Dunahídról két részletesebb írás jelent 
meg az Acélszerkezetek 2021/2. és 2021/3. számában.)

Az első nap zárásaként a hagyományos, 2021. évi díj
átadás következett. Mivel a 2020. évi Hidász Napok elma
radt, így 2020. évi díjazottak nem voltak.

Az Év hidásza kitüntetést dr. Szatmári István kapta, aki 
egyetemi oktató munkája mellett számos híd tervezésében 
és kivitelezésében is dolgozott. Nevéhez fűződik több nagy 
öszvérhíd építése és több különleges hídmozgatási eljárás 
(folyami úszóemelőmű, kész öszvérhidak betolása stb.).

Dr. Szatmári István 2021. Év hidásza és Szarka Judit hidászmérnök 
a kávészünetben

Horvátország, Pejesaci-híd szerkezetkész állapotban
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A kivitelezésben dolgozó hidászok elismerésére alapított 
Massányi Károlydíjat Ötvös Sándor (AHíd Zrt.) kapta 
meg, akinek egész szakmai pályafutása egyetlen céghez, a 
Hídépítő Vállalathoz és annak átalakulásaihoz kapcsolódik.

A hídtervezők elismerésére szolgáló Feketeházy János
díjban dr. Teiter Zoltán (Uvaterv Zrt.) részesült, aki az 
átadás előtt álló, öszvér pályaszerkezetű, ferde kábeles 
M44 Tiszahíd főtervezője. Doktori értekezését 2017ben 
szintén az öszvérhidak témaköréből készítette, vizsgálva 
az építéstechnológia hatását a felszerkezet viselkedésére. 
Disszertációjának különlenyomata idén megjelent a Lánchíd 
füzetek 27. köteteként (elérhető: www.hidak.hu).

Az üzemeltetésben, oktatásban, kutatásban, lebonyolítás
ban dolgozó hidászok kitüntetése az Apáthy Árpáddíj, me
lyet dr. Kövesdi Balázs (BME) érdemelt ki a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szer
kezetek Tanszékén végzett oktatási, kutatási és ipari szak
értői munkásságával. 

A Clark Ádám Életműdíjat ebben az évben is egy  hazai 
és egy külföldi kolléga kapta: a hazai díjazott Bácskai 
Endréné Magyari Katalin volt, aki az Uvatervben, majd 
az MSc Kft.ben dolgozott tervezőként, szakértőként, közre
működve a budapesti Dunahidak felújításában. A Clark 
Ádámdíj külföldi díjazottja dr. Lapos József (Szlovákia) 
lett, akinek munkássága ezer szállal kapcsolódik a BME 
Hidak és Szerkezetek Tanszékéhez és annak elődeihez, és 
a magyar hidászokkal együttműködött több híd tervezésé
ben, szakértésében. 

A Közúti Szakemberekért Alapítvány két díját is a Hidász 
Napokon adták át. „Az év fiatal mérnöke” díjat kivitelező 
kategóriában Lipót Ádám (AHíd Zrt.), tervező kategó riá
ban Balogh Ádám (Főmterv Zrt.) kapta.

A konferencia második napján 8:30
kor folytatódtak az előadások. Reg
ge li kezdő előadást Posgay György 
 (Me tal elektro Kft.) tartotta Monitoring 
rendszerek telepítése a MÁV hídjain 
cím mel. 2000ben telepítették az első 
monitoringrendszert a nagyrákosi 
völgy  hídra, azóta másik 11 rendszert 

te  lepítettek már. A MÁV célja az újabb telepítésű rendsze
reknél, hogy az adatokat teljeskörűen el lehessen érni 
távolból, irodából az interneten keresztül. Erre a célra 
létrehozták a MÁV online műtárgymonitoringrendszerét 
(MMR), amelybe integrálhatóak a hidankénti alrendszerek.

Szautner Csaba Katódos korrózió vé
delem és PCC habarcsos javítás címmel 
bemutatta a Mapei termékek előnyeit, 
kiemelve a zsákos anyagok megbízható 
minőségét a helyszínen kevert megol
dásokkal szemben. Beszá molt az M30 
autópálya feletti hídon Tornyosnémeti 
határában 2017ben te lepített katódos 
betonacélvédelemről és annak kezdeti ta pasztalatairól.

Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti 
Kft.) a hidakhoz, műtárgyakhoz alkal
mazható, ütközési kísérlettel vizsgált 
korlátjairól tartott videós beszámolót. 
Előadásában kitért az elmúlt időszak 
két súlyos buszos balesetének tanul
ságaira is, és ennek kapcsán elemezte 
a buszos ütközés és tehergépkocsis üt

közés hatásmechanizmusának teljesen eltérő jellegét.

Kolozsi Gyula (MAÚT) röviden össze
foglalta az íróasztalon lévő aktuális 
előírásmegújítás részeit, összefüggé
seit. Az aktuális munka 11 hídterve
zési előírást érint. Megannyi változás 
mellett a leghangsúlyosabb az Euro
code eddig elodázott bevezetése lesz.  
A mun kában nyolc albizottságban több 
mint 50 mérnök dolgozik. A szabályozás megújításában kü
lön leges pillanat, egyúttal nem kevés feladat és felelősség 
lesz az előírások egyidejű cseréje.

Julien Erdogan (Freyssinet) angol nyelvű előadást tartott 
a ferde kábeles hidakról, kitérve az első generációs fer
de  kábeles hidakon végzett teljes ká belcserés rekonstruk

M44 Tisza-híd szerelési állapotban
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ciókra: Ilyen „szív átültetést” végzett a 
Freyssinet az 1976ban épült, holland 
Ewijk hídon, az 1982ben épült, belga 
Lanaye hídon, az 1983ban épült, ro
mán Agigea hídon (lásd Acélszerkeze
tek 2021/3 17. o.), az 1985ben épült 
malájziai Penang hídon és az 1992ben 
épült indiai Hoogly hídon. Az előadást 
Opoldusz Máté (Freyssinet) tolmácsolta.

Kerékgyártó Attila (Dömper Kft.) az 
M85 autóút befejező szakaszán épülő 
Bécsidombi alagút építéséről  adott 
technológiai részletekben gazdag be
számolót. Külön kiemelte a két pár hu
zamos járat fejtésénél tapasztalt óriási 
geotechnikai különbségeket, ami egé
szen eltérő építésmódot és haladási 
sebességet eredményezett. 

Az ebéd utáni előadások a most épülő 
Tiszahidakat vették sorba. Papp László 
(Duna Aszfalt Zrt.) az M44 gyorsforgal
mi út Lakitelek – Tiszakürt szakaszát 
ismertette általánosságban a szakasz 
közepén megépült új, ferde kábeles, 
öszvér pályaszerkezetű Tiszahíddal.

Lakatos István (AHíd Zrt.) az M44 
Tiszahídjának témáját a vasbeton szer
kezetek részleteivel folytatta. Különle
ges feladat volt a fél ellipszis alakú 
vas beton pilonok építése, melybe be 
kellett betonozni a ferde kábeleket 
megszakítás nélkül átvezető nyeregele
meket, mielőtt a pilonszárak felvették 
volna végleges geometriájukat.

Dr. Teiter Zoltán (Uvaterv Zrt.), mint 
a híd főtervezője áttekintette az M44 
Tiszahíd megannyi tervelőzményét és 
a választott szerkezethez  rokonforma 
egyéb hidakat a nagyvilágból. Elő adá
sá ban megemlékezett több részlet kér
désről is, bepillantást adva egy egye  di 
hídszerkezet készítésének napi küz del

meibe. A tervező honlapján nyomon kísérhető a be ruhá
zás ezer pillanata, melyet ajánlunk minden érdeklődő fi
gyelmébe (www.m44tiszahid.hu). A látványos Tiszahídról 
Új híd, új utakon címmel készített albumot minden részt
vevő kézhez kapta. Bedics Antal (Uvaterv) az előadás vé
gén megköszönte minden közreműködő hidász szakember 
munkáját.

Tigyi Béla (Hódút Kft.) az M44 Tisza 
híd acélszerkezeti szereléséről és a 
ferde kábelek feszítéséről tartott elő
adást. A Lengyelországban gyártott, 
acél merevítőtartót szimmetrikusan a 
parton szerelték össze és szakaszosan 
tolták végleges helyére. Az öszvér pá
lya szerkezetű híd ferde kábeleinek 
meg feszítéséhez felhasználták a kábelek beszerelése után 
el készített vasbeton pályalemez jelentős önsúlytöbbletét.

Betegség miatt a Tiszahidakat bemutató blokkból sajnos 
kimaradt a szintén építés alatt lévő, sok évig csipkerózsi
kaálmát alvó, kényszerűen félbe hagyott M4 szolnoki Tisza
hídja.

Wunderlich Ist ván Péter (Duna Asz falt Zrt.) és Borzai 
Tibor (Spe ciálterv Kft.) páros előadást tartott a 2020ban 
MAGÉSZ Acélszerkezeti Nívó díjjal és az Aktív Magyarország 
program részéről Az év kerékpárútja díjjal kitüntetett 
Tiszatavi kerékpá roshidakról. A külön leges formavilágú 
„hullámok játé káról” kétnyelvű hídalbum jelent meg, me
lyet a Hidász Napok minden résztvevője ajándékba kapott.

A keddi nap záróblokkja Hiros Ká-
roly (Speciálterv Kft.) lendületes ösz
sze foglaló előadásával kezdődött, 
amely a gyalogos és kerékpároshidak 
ter vezéséről, építéséről adott színes 
áttekintést. A Speciálterv Kft. műhelyé
ben született hidakat részletes tervraj
zokon, majd azokra illesztett, megvaló

sult állapotot bizonyító fényképeken vehettük sorba.

Pál Gábor (Speciálterv Kft.) a kerékpároshidak témát foly
tatta a Budapest, Atlétikai Központ ferde kábeles gyalogos 
Dunaághídjával. Az íves alaprajzú híd egyetlen pilonja 
kifelé fog dőlni, mintegy ellenpontot adva a stadion for
májára. Medveczki István (AHíd Zrt.) az épülő híd ki
vitelezésével folytat ta az előadást. A híd építése jelenleg az 
alapozásnál tart. 

Gusztola Dániel (AHíd Zrt.) a 
Széchenyi Egyetemmel közösen vég
zett K+F+I pályázatról adott hírt, is
mertetve a kutatás három témáját az 
öszvérhidak építéstechnológiájáról, a 
hídszegélyek előregyártásáról és hídfők 
mögötti süllyedések kezeléséről.

A keddi nap záró előadását dr. Molnár 
Viktor (SZIE) tartotta bemutatva a 
végleges beépítésre váró első hazai fa–
beton öszvértartós hidat és annak ter
vezéséhez kapcsolódó laboratóriumi 
vizsgálatokat.

Wunderlich István 
Péter

Borzai Tibor

Pál Gábor Medveczki István
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Kaposvári intermodális csomópont gyalogos ferde kábeles hídja

Robinson híd látványterve (Speciálterv Kft.)
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A szerda reggel Tóth Tibor előadásával 
indult Hidak és hidászok a nagyvilág
ban címmel. Összeállítása tükrözte 
azon témák vegyes összetételét, ami 
megüti a napi sajtó ingerküszöbét.

Dr. Balázs L. György (BME) profesz
szor az ipari forradalmak fényében be
szélt a hídépítés változásáról az önött
vas Iron Bridgetől (1779) a 3D beton
nyomtatásig, mely témáról nagy ér
deklődéssel kísért szimpóziumot ren  
deznek 2021. november 18án.

Németh Dorián (Swietelsky Kft.) a ka
posvári intermodális csomópont ré sze
ként épült ferde kábeles gyalogos ke
rékpáros hídról tartott előadást. A 70 m  
legnagyobb támaszközű, egypilonos, 
fer de kábeles szerkezet keresztezi a ka  
posvári vasútállomás teljes területét. 

Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) a miskolci Yhíd terve
zéséről számolt be. Az évtizedek óta hiányzó külön szin
tű csomóponthoz különleges geometriájú hídszerkezet 
épül az Y nyakában jelzőlápás, osz
tályozós csomóponttal. Az előadást 
Kasza Gergő (KM Építő Kft.) folytat
ta a kivitelezési kérdésekkel. A szűk 
városi környezetben való kivitelezés 
sok feladatot ad az építőknek. Említést 
érdemel a monolitnagyelemes támfal
blokkokból, mint egyegy XXL Lego
kockából épülő támfalrendszer.

Gábriel László (Magyar Közút Nzrt.) 
a pincehelyi Kaposhíd átépítését mu
tatta be. A 61. sz. főúton a régi, kes
keny, vasbeton kerethíd helyére FI150
jelű hídgerendás új hidat építettek.  
Az építés sarokpontja a forgalom fenn
tartása volt, melyhez a híd mellé egy 
katonai provizóriumot építettek.

Polónyi Tibor (Magyar Honvédség) a 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
polgári, civil feladatairól számolt be, 
a kolontári vörösiszapkatasztrófával 
kezd ve a sort. Részletesebben tárgyalta 
az előző előadáshoz kapcsolódóan a 
pin ce helyi provizórium építését.

A Hidász Napok utolsó előadását Csikós Csaba (Magyar 
Közút NZrt.) tartotta a sajópüspöki Sajóhíd átépítéséről. 
A soksok évig átépítésre váró vasbeton gerendahíd bon
tásának óriási meglepetése volt, hogy az eredetileg meg
maradónak tervezett közbenső pengepillérek és a be ton 
alaptestek között nincs semmiféle átmenő vasalás. A híd 
2019ben átépült, új alépítményekkel.

A konferencián a szórakozásra is jutott idő. Matteo 
Cammisa bűvész a vacsora alatt és egy külön műsorban 
szórakoztatta a résztvevőket kedden. Első este retro buli 
volt a Roll Skate Boogie zenekarral, a második este casino 
volt, természetesen játékpénzzel.

Zárásul a rendezvény számokban: a Hidász Napokon kö
zel 430 fő vett részt, a 3 nap alatt 38 előadótól 34 előadás 
hangzott el. Az előadások letölthetők és visszanézhetők az 
egyesület honlapján (www.hidaszokertegyesulet.hu).

Ezúttal is köszönjük Gyukics Péter fotográfus felvételeit, 
mellyel a beszámolót színesíthettük.

Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag,  
békés, boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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Kővári Ákos hídépítési irányító tervező
Berta Richárd statikus tervező
Bartus Róbert irodaigazgató, belső ellenőr
Unitef’83 Zrt.

A GYŐRI ÚJ MOSONI-DUNA-HÍD 3D TERVEZÉSE

Hídtervezés BIM-környezetben

A MAGÉSZ Acélszerkezetek 2021. (XVIII. évfolyam) 
2. számában részletesen bemutattuk a NIF Zrt. meg-
bízásából Győrben építendő, új Mosoni-Duna-híd 
koncepcionális, erőtani, konstrukciós tervezését, a kö   - 
vetkező 2021. (XVIII. évfolyam) 3. számban pedig az  
acélanyag kiválasztásának, alkalmazásának kér dé-
se it jártuk körül. 

Ehhez kapcsolódóan jelen cikkünkben arról számolunk be, 
hogy a tervezés során hogyan volt segítségünkre a modern 
3D BIM tervezési technológia és mindez milyen kihívások 
elé állított bennünket. 

Mit is értünk a 3D BIM (Building Information Modeling) 
tervezési technológián? A 3D BIM nem egy szoftver, ha
nem az építmények tervezési és építési folyamatainak át
fogó, digitális modellek segítségével történő szimulálását 
és optimalizálását jelenti.

3D TERVEZÉS A TANULMÁNYTERVTŐL  
A KIVITELI TERVIG
Az új Mosoni-Duna-híd a tervezés első pillanatától kezdve 
kiemelt figyelmet kapott mind a beruházó a városvezetés, 
mind a polgárok részéről. Igény volt, hogy a tervezés korai 
fázisaiban is látványterveket tudjunk prezentálni a megren

delő és a partnerek felé. A szerkezettervező feladata ebben 
a fázisban a tömegek, tömegmodellek megalkotása volt, 
melyeket az UNITEF’83 Zrt. Építész irodájával közösen lát
ványtervekké fejlesztettünk.

Szerencsés helyzetben voltunk, mert tervezőirodánkban 
egy szervezeti egységben, egymás mellett dolgozhatnak 
a szerkezettervező és építész kollégáink, hiszen az ilyen 
jelentős, városképi szempontból is kiemelt tervezési felada
tok során szükséges és elengedhetetlen a folyamatos szak
ági együttműködés, együtt gondolkodás.  

A szerkezettervezéshez alkalmazott program a Neme  
tschek ALLPLAN 2018 volt. A kommunikáció *.ifc fájl  
kiterjesz tés sel történt, tekintve, hogy építész kollegáink a 
Graphi soft ArchiCAD szoftverével dolgoztak. A tömeg mo
delle ket ki tud tuk egészíteni a tervezett úthálózat tö me gei
vel is. Itt szin tén ifc alapon folyt a kommunikáció, azonban 
a forrás rendszer az Autodesk Civil3D, mint úttervező szoft
ver volt. A közös ifc adatcserével összeállított állományok a 
látványtervezéshez elegendő információt tartalmaztak, így 
lehetővé vált – a szükséges utómunkát követően – mind a 
GoogleEarth, mind drónfotóba történő beillesztés.

A kiválasztott változat továbbfejlesztése engedélyezési és  
kiviteli tervekké szintén 3D tervezéssel történt. Az enge 
délyezési tervekhez természetesen szükség volt a tö meg
modellek szerkezeti modellé való átdolgozására. A kezde

1. ábra: A híd látványterve
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tektől kiemelt figyelmet kapott Győr város és a meg ren delő 
NIF Zrt. részéről is a híd díszvilágítása. Az engedé lyezési 
tervhez készített hídmodellünk felhasználásával a Lysis 
Project Kft. több színvariációs látványtervekkel dol gozta ki 
a hídvilágítási koncepciókat.

Az építési engedélyek megszerzése után az igazán nagy 
feladat az acélszerkezeti kiviteli tervek TEKLA programmal 
történő kidolgozása volt. Párhuzamosan 2 munkaállomá son 
folyt a modellezés csoportmunkában (Tekla Multi User).  
A pilont és a merevítőtartót külön választva modelleztünk, 
és a két részt a végén egyesítettük. Erre a tervező munka-
állomások erőforrásigényének optimalizálása miatt volt 
szük ség. 

Az sem elhanyagolható körülmény, hogy ebben az idő-
szakban a pandémia lezárással érintett szakaszát éltük, és a 
projekten dolgozó összes kollégánk otthon, „home office 
üzemmódban” vett részt a folyamatban. A tervezés, model
lezés során folyamatos támogatást kaptunk a Construsoft 
hazai kollégáitól, ami gördülékennyé tette a feladat végre
hajtását. Ilyen összetett tervezőprogram használatához a 
folyamatos gyártó–forgalmazói támogatás elengedhetetlen. 

A megrendelővel történt szerződésünk nem  tartalmazta, 
hogy BIM-környezetet használjunk, ennek megfelelően 
nem állt rendelkezésünkre BIMkézikönyv, amely a terve
zés kezdeti szakaszától meghatározta volna a BIMmo dell 
felépítésének – tervfázisonként eltérő – részleteit. Így a sa-
ját standardjeinket használva (és folyamatosan alakítva) vé
gül LOD 350 szintig fejlesztettük a BIMmodellt.

HÍDTERVEZÉS BIM-KÖRNYEZETBEN
A szerkezet koncepcionális terveinek elfogadása után meg
született a döntés, hogy a teljes projekt háromdimen ziós 
CAD szoftverrel  készüljön.

Az első lépés egy tömegmodell megalkotása volt az épí-
tész kollégánkkal szorosan együttműködve. A  beruhá zás 
ter  mészete miatt fontos volt, hogy a tervezés elejétől meg -
találjuk az egészséges egyensúlyt a  tartószerkezeti kö ve

tel mények, az esztétikai szempontok és a használhatóság 
kö zött. Miután a tervezői oldal elégedetté vált a szerkezet 
építészeti formájával, a tömegmodellünket használtuk fel 
a látványtervek készítésére. Ezek a látványtervek létfontos
ságú szerepet töltöttek be a megrendelővel történő kom
munikáció során. A vizualizációnak köszönhetően még a 
szerkezettervezésben nem jártas szereplők is megfogalmaz-
hatták az észrevételeiket, és ezeket a szempontokat már 
az első számításoktól kezdve mérlegelhettük, a kiala kítás 
vég legesítése során figyelembe vehettük.

A közelítő számítások végeztével elkezdődhetett a híd acél 
tartószerkezetének térbeli modellezése. Erre a feladatra az 
acélszerkezet-tervezésben széles körben elterjedt  tervező-
szoftvert, a Trimble TEKLA Structurest használtuk. A mo
dellezés elejétől egyértelművé váltak a valós 3D környezet 
előnyei. Bármilyen komplex geometriába is ütköztünk, min
den elem kialakítása, vágása és illesztése a szemünk láttára 
3D alapon megtörtént. Ennek köszönhetően magabiztosak 
lehetünk, hogy a gyártás gördülékenyen fog zajlani, és nem 
fog a gyártó szerkesztési pontatlanságból fakadóan akadály
ba ütközni. Erre tökéletes példa a hossztengelye mentén 
lineárisan változó hatszög keresztmetszetű pilon (3. ábra). 

Koncepci— EngedŽ lyezŽ si terv Kiviteli terv Megval— s’ t‡ s

+

2. ábra: Alkalmazott szoftverek a tervezési folyamatban

3. ábra: 3D szerkezeti modell – Koporsó keresztmetszetű pilon
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Látható, hogy bármilyen utólagos geometriai módosítás (pl. 
a merevítőtartóba való esetlegesen pontatlan csatlakozás) 
a teljes merevítőrendszert és kábellehorgonyzó rendszert 
érintené. Egy ilyen potenciális hibának a várható kára mind 
építőanyag vonzatában, mind a gyártási idő kitolódásában 
jelentős veszteség, ezért elsődleges szempontként tekintet-
tünk rá.

A tartószerkezeti elemek modellezése közben lehetősé-
günk volt a már tervezési szakaszban megfogalmazódó 
tech nológiai igények figyelembevételére is. Megvizsgáltuk 
a kábelbefűzéshez, feszítéshez és esetleges utófeszítéshez 
szük séges berendezések helyigényét, hegeszthetőségi vázla
tokat készítettünk a nehezebben hozzáférhető elemekről, 
illetve biztosítottuk a gyártási egységek szállíthatóságát.  
A modell lehetővé tette a különböző fizikai paraméterek 
egy szerű, megfelelő részletezettségű lekérdezését, legyen az 
a híd teljes, vagy valamely részlet súlya, anyagfelhasználás, 
vágási hulladék, festési és anyagkezelési felületek, vagy akár 
varratmennyiségek.

A térbeli tervezéssel nem csupán egy térbeli modellre és 
annak minden előnyére tettünk szert, hanem felkészítettük 
a híd tartószerkezeti szakágunkat is a BIMrendszerbe való 
integrálásra. Ennek a rendszernek a keretein belül a közel
jövőben megvalósul az érintett szakágak és cégek közötti 
szabad és valós idejű információáramlás. A modell élettar
tama nem csupán a tervezés idejére terjedhet ki, hanem vé
gigkísérheti a kivitelezést, és akár az üzemeltetés időszakát 
is, és nagymértékben pontosíthatja a beruházás tervezett 
költ ségvetését és ütemezését. Egy – a kivitelezői igényeket 
is figyelembe vevő – BIM-modell felgyorsíthatja a gyártást 
és a szerelési munkafázisokat, növelheti az építési pontos
ságot. Az ütközésvizsgálatoknak és a különböző építési elő-
készítéseknek köszönhetően hetekkel rövidülhetnek meg 
a kivitelezési idők, az MR  (Mixed Reality) technológia fej-
lődésével pedig 1:1-es méretarányban a helyszínen vizua-
lizálhatjuk a kivitelezés bármely fázisát vagy részletét. 

Erre sikeres kísérletet is tettünk, amikor a szerkezet terve
zett helyszínén a szoftverforgalmazó céggel, a Construsoft 
Kft.-vel együttműködve a Trimble XR10 (2-es Microsoft 
Hololensszel felszerelt) eszköz segítségével kivetítettük a 
hi dat a megrendelő számára. Előre láthattuk, hogyan fog 
illeszkedni a tájképbe az elkészült MosoniDunahíd a jö
vőben.

Idén a MosoniDunahíd projektünkkel pályáztunk a 
Construsoft TEKLA BIM Award’s 2021. versenyre. Az Infra
strukturális projekt kategóriában 1., míg a közönségszava
zás során összesített 3. helyet értünk el a hazai fordulóban.  
A nemzetközi versenyre 2022ben kerül sor, ahol a ré gió
győztesek mérkőznek meg a nemzetközi zsűri előtt. A ré  gió 
nyertes projektjei a https://construsoftbimawards.com/hu/ 
weblapon is megtekinthetők.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az UNITEF’83 Zrt. tervezői számára a győri új, Mosoni-
Duna feletti híd tervezése mérföldkövet jelentett mind a 
szerkezetkonstruálás, modellezés, a háromdimenziós szá
mítógépes tervezéstechnológia és a számítási metódusok 
alkalmazása terén is. A hídtengely síkjában döntött pilon, 
a pilonra aszimmetrikusan elrendezett kábelvezetés, az egy 
kábelsík, az összeépített merevítőtartó és pilon, a folyó ha
józási körülményeiből adódó építéstechnológia és a teljes 
szerkezet BIMkörnyezetben való modellezése hazánkban a 
közúti hidak tervezése területén egyedülálló és különleges 
műszaki feladat volt.
(Szép referenciája ez a híd a magyar tervező szakmának 
nem zetközi szinten is. A szerkesztőség ezúton is gratulál a 
ter vezőknek. – Szerk. megjegyzése.)

4. ábra:  Helyszíni megjelenítés Trimble XR10 szemüveggel  
(A kép forrása: Construsoft Kft. – Makkos Lilla)

5. ábra: TEKLA BIM Awards III. díj
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Nagykorúvá vált a kecskeméti acélszobrász művésztelep

KASZ+ 2021 AZ ACÉLOS ALKOTÓTÁBOR

Árvai István művészeti vezető, kurátor
K-ARTS Művészeti Alapítvány
[KÉSZ Csoport]

2021. augusztus 2–16. között rendezték meg a 
XVIII. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti 
Szimpoziont (KASZ+ 2021), nemzetközi alkotótábort 
a KÉSZ Ipari és Innovációs Park területén. A 2004-
ben útjára indított acélos, fémes alkotóműhely az 
elmúlt évek alatt több mint száz művésznek adott 
lehetőséget a kísérletezésre, az ipari hátterű alkotás-
ra. Az alkotói együttlétek igazi jelentősége az utóbbi 
jelzőben van, ugyanis a hazai képzőművészeknek 
ritkán van lehetősége arra, hogy ipari  eszközökkel, 
gyárak segítségével, mérnöki asszisztencia  mellett 
hozhassák létre műveiket. Kecskeméten a KÉSZ Cso-
port ipari parkjában az acélszerkezet-gyártó üzem 
mellett ma már a homlokzatburkolatokat és elektro-
technikai berendezéseket gyártó cégek munkatársai 
is mentorálják az alkotótábor résztvevőit. A szim-
pozion folyamatosan fejlődik, formálódik, nemcsak 
acélból, de rozsdamentes anyagokból, alumíniumból 
és úgynevezett fémkompozit lemezekből is születnek 
művek, újabb és újabb gépek, eszközök használata 
válik lehetővé, a rendezvényt koncepciójában is a 
vál tozatosság jellemzi.

A KASZ+ 2021 résztvevői voltak: Becskei Andor szob-
rászművész, Dobó Bianka grafikusművész, Gyurcsovics Mi-
hály Ágoston szobrászművész, Horváth Ágnes építőművész, 
képzőművész, Majoros Gyula képzőművész, Parizán Mihály 
szobrászművész, Pál Katja (SLO) festőművész, Péntek 
Brigitta festőművész.

A felnőtté lett alkotótelep művészei az „Átjárás” témafel
vetést kapták idén a szervezőktől támpontként műveik meg
fogalmazásához. Ezen a nyáron ugyanis az acélszobrászok 
mellett a képzőművészet különböző ágazatainak képviselői 
is meghívást kaptak, így festőművészek, grafikusművész, 
ill. építőművész is a csapat tagja volt. A szimpozion lehe-
tővé tette a különböző művészek közti együttműködést, a 

közös munkát, tapasztalatcserét, ilyenformán az átjárást a 
különféle leképezési ágak közt. Nemcsak a szellemiség, a 
módszertan vonatkozásában, de az alkalmazható techno
lógiákban is válogathattak, próbálkozhattak, társítottak ösz  
sze eddig talán szokatlan technikai megoldásokat, anya
gokat (lásd pl. a kompozitok használata), átléphettek ed
digi szakmai rutinokat.

Becskei Andor fiatal szobrászművész az acél specialistá
ja. Művei akkurátusan megtervezett, precízen megmunkált, 
kivitelezett alkotások. Az acél ridegségét feloldja egyegy 
organikus formával, az ismerős motívumokat átértelmezi.  
A „Magány”, vagy a „Rész-egész” című munkái mély gondola-
tiságukkal szinte meditációra késztetik a szemlélőt.

Majoros Gyula civilben báb- és díszlettervező, ill. ze
nész, de az egyik leggyakorlottabb acélszobrász is, aki az 
alkotótábor alapító tagja. Könnyedén, nagy szakmai tapasz
talattal formálja a különböző acél alapanyagokat. Bohém 
megközelítéseiben acéllemezből formázott, stilizált hét
köznapi tárgyak közvetítenek apró történeteket, szemé
lyes élményeket, vidám gondolatokat. A „Párbeszéd” és a 
„Nyáj” című művek csatornákra emlékezetető formái, vagy 
a plazmavágóval acél polcelemekből formázott reliefjei 
(„Otthon”, „Táj”, „Utazás”) is ilyen alkotások.

Csoportkép

Becskei Andor: Magány Becskei Andor: Rész-egész

Majoros Gyula: Nyáj
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Parizán Mihály szobrászművész, de az ötvösséget is el
sajátította. Mesterien kimunkált szobrai esetében az ihlet 
forrása általában valamilyen fizikai jelenség, kölcsönhatás, 
mint például az egyensúly, a tömegvonzás vagy a robbanás. 
Ezek az atomi, vagy akár galaktikus méretű jelenségek a 
legfőbb mozgatórugói a Kecskeméten készült szobrainak 
is. A „Transzformáció” című munkája rozsdamentes acél és 
szénacél lemezekből alakul át cseppből tengerré, a „Füstbe 
ment terv” acél, corten acél lamellarendszere szintén a 
fizikai forma átalakulásáról regél, ahogy az „Inspiráló” el
nevezésű, acélkörökből hegesztett rugalmas műve.

Péntek Brigitta festőművészként úgy kreált képeket, 
festményeket alukompozit lemezeket felhasználva,  hogy 
a kontúrvágott felületeket a térbe helyezte, kilépett a 
megszokott síkból és 3D kompozíciókat alkotott. Hősei va
lahonnan ismerősek, talán kiragadott filmkockák szereplői, 
vagy a hétköznap arcai, fintorai.

Majoros Gyula: Utazás

Majoros Gyula: Táj

Majoros Gyula: Otthon

Parizán Mihály: Transzformáció Parizán Mihály: Füstbe ment terv Parizán Mihály: Inspiráló

Péntek Brigitta: Découpe 3.

Péntek Brigitta: Découpe 4.
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A szlovéniai Muraszombat városából érkezett a szim
pozionra Pál Katja konstruktivista festőművész. Katja az 
alukompozit lemezeket fedezte fel alapanyagként, vala
mint a gyárakban felhalmozott, beraktározott fémidomok 
rendezett sorozatai adták számára az elsődleges ötletet 
geometrikus képei megalkotásához. A mértani formák, raj
zolatok, a különleges színhasználat mellett a lemezeket 
különböző szögekben meghajlítva tette még izgalmasabbá, 
plasztikussá festett kompozícióit.

Gyurcsovics Mihály ifjú szobrászművész kihasználta 
a műszaki háttér adta lehetőségeket, CAD-tervei alapján 
lézervágóval készültek az acél szoboralkatrészei, egy másik 
üzem pedig elektromos szereléssel, a LED megvilágítás 
kialakításával adott újabb dimenziót a szobrász művének, 
melynek a „Mélység” címet adta.

Dobó Bianka grafikusművész, az MKE tanára sem szok-
vány módon alakította a fémet, sőt meghímezte az acél
lemezt! Bianka fémvarrásai nagyon meghitt, bensőséges 
kompozíciók, gyerekkori emlékeket idéznek. Más művei a 
hi ányt fogalmazzák meg, harmadik csoportként az éghaj
latunkban bekövetkező gyors változásokra hívta fel a fi-
gyelmet.

Horváth Ági, aki a MOME-n végzett építőművészként, de 
profi festőművész is, talált tárgyakat társított össze váratlan 
struktúrákban. Szokatlan installációi rendkívül elgondol
kodtató és inspiráló művek.

Összegzésként elmondható, hogy az ipari környezet kü
lönleges atmoszférája ihletett pillanatokat adott a művészek-
nek és alkotásaikkal gazdagabbá tették KASZ-t, a hazai mű-
vészeti palettát.

Nyolc művész termékeny munkájának köszönhetően ösz-
szesen 53 műalkotás született a két hét alatt, ami igen szép 
eredménynek mondható.

A KASZ+ 2021 összegző kiállítása augusztus 16. szeptem
ber 25. között volt megtekinthető a KÉSZ Csoport kecs-
keméti irodaházának mélygarázsában.

Pál Katja: KMM/ZLT/429 Pál Katja: KMM/HGT/376

Gyurcsovics Mihály: Mélység

Dobó Bianka: 
Játszótér V.

Dobó Bianka: 
Éghajlati jelenségek II.

Horváth Ági: Fa

Gyurcsovics Mihály: 
Kapu
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MINDEKÖZBEN

A K-ARTS Művészeti Alapítvány acélszobrászati gyűjtemé-
nyének válogatás kiállítása nyílt a szlovákiai Komárnoban, a 
Limes Galériában 2021. szeptember 16-án. A Felvidéki Ma-
gyar Szépművészeti Egyesület meghívására történt a bemu
tatkozás a különleges helyszínen. A galéria ugyanis az egy
kori révkomáromi helyőrség katonáinak a temploma volt, 
 eredendően ferencesek barokk imaháza, ma kortárs művé-
szeti kiállítóhelyként funkcionál. A gyönyörű, hatalmas tér
ben ötven alkotás volt hivatott áttekintést adni a kecskeméti 
acélszobrász alkotótáborok munkájából. Október közepéig 
többek között Barabás Márton, Becskei Andor, Berlekovity 
Iván, Bukta Imre, Dobó Bianka, Drabik István, Cseke 
Szilárd, Ecsedi Zsolt, Eperjesi Ágnes, Erős Apolka, Gergely 
Réka, Gerber Pál, Gerle Margit, Jóna Gudvardardóttir 
(Izland), Nedim Hadziahmetovic (Szerbia), Collin Hope 
(Új-Zéland), Kopasz Tamás, Korompai Péter, Majoros 
Áron Zsolt, Majoros Gyula, Magyari Balázs, Mata Attila, 
Mátyási Péter, Plank Antal, Pintér Balázs, Pokorny Attila, 
Rabóczky Judit, Meghan Salgaonkar (India), Szabó Ottó, 
Szilvási Judit, Szirmai Nóra, Szurcsik József, Tettamanti 
Béla, Ujj Zsuzsanna, Lata Upadhyaya (NBr) munkáit te
kinthette meg a közönség.

Révkomárom – Limes Galéria

Limes Galéria – Megnyitó

A kiállítás megnyitója

Művészek alkotás közben

Limes Galéria  
– Gerle Margit művei

Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu

Forgalmazza:

A termékek gyártója:

Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

A Mipa AG Csoport tagja

Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő 
festékbevonat-rendszerek
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INTEGRÁLT HÍDSZERKEZET HÍDFŐJÉNEK TERVEZÉSE

Varga Olivér geotechnikai tervező
Geoplan Kft. 

ABSZTRAKT

Integrált hidak tervezése során különösen nagy jelentőség
gel bír a talaj–szerkezet kölcsönhatás megfelelő modelle-
zése. Jelen cikkben diplomamunkám tapasztalatait fogla
lom össze e témában.

A dolgozatban tervezett hídkialakítás egy lehetséges alter
natívát kínál a gyorsforgalmi utak aluljáróira. 

A hídszerkezet koncepcióját hazai és külföldi szakirodal
mi adatok felhasználásával, erőtani szempontokat is vizs
gálva terveztem meg. A megalkotott konstrukció alapján 
az AxisVM szoftverben felépítettem a szerkezet komplex 
tartószerkezeti modelljét.

Az alapozási szerkezetek optimalizálása érdekében 3D vé
geselemes geotechnikai modellezést végeztem, mely során 
figyelembe tudtam venni az építésütemezés hatását, vizs
gálhattam az igénybevételeket, a konszolidációt, továbbá a 
számítás eredményéből elő tudtam állítani a tartószerkezeti 
modellbe bevihető ágyazási tényezők értékeit. A geotech
nikai modellezés eredményeit felhasználva optimalizáltam 
a tartószerkezeti modellt.

Az eredmények alapján belátható, hogy a szerkezet komp
lex optimalizálásával gazdaságosabb kialakítás érhető el, 
mint a hagyományos, analitikus számításokat felhasználó 
tervezés esetében. Érdemes tehát végeselemes geotechni
kai modellezést is készíteni, ami alapján optimalizálható a 
szerkezet, ezáltal az igénybevételek és egyúttal a költségek 
is csökkenthetők.

1. BEVEZETÉS
A közelmúlt nagy autópálya-, autóút-építési időszakában 
felmerült az igény, hogy az alujárókat egy nyílással valósítsák 
meg, hiszen a közbenső támaszok elhagyása nagyban egy-
szerűsíti mind a kivitelezést, mind az üzemeltetést.

A dolgozat témája egy integrált hídszerkezet alépítmé
nyének a tervezése Magyarország 1es számú autópályá
jának vonalán, annak 2 × 3 sávos bővítése kapcsán. A terve-
zett autópályaaluljáró egy nyílással készül, bemutatva en
nek, illetve az integrált hidak számos előnyét. Hazánkban 
még kevés a tapasztalat ilyen szerkezetekkel kapcsolatban, 
azonban akad példa hasonló hidak építésére, továbbá egye
temünkön folytatnak kutatásokat is a témában, melybe volt 
lehetőségem bekapcsolódni.

A hazai tapasztalathiány miatt mondhatni, a dolgozat ku
tatásjellegű tervezés. A BSc szakdolgozatomban [1] is hason
ló témával foglalkoztam, így e tapasztalatokat felhasználva, 
illetve továbbfejlesztve végzetem jelen hídszerkezet alépít
ményének a tervezését.

Az integrált hidak alépítménytervezése nagy jártasságot 
igényel a szerkezetépítési és a geotechnikai szakterületen 
egyaránt, hiszen kulcsfontosságú a talaj és a szerkezet köl
csönhatásának vizsgálata, illetve ennek precíz modellezése, 
figyelembevétele a tartószerkezeti modellben. 

2. INTEGRÁLT HIDAK

A hídépítési gyakorlatban a felszerkezet–alépítmény kapcso-
latának szempontjából három kategória különíthető el [2]:
–  hagyományos híd, amely saruval és dilatációs szerkezettel 

rendelkezik.
–  félig integrált híd, amelynél valamilyen igénybevételkom

ponens nem adódik át a felszerkezetről az alépítményre.
–  integrált híd, ahol teljes a folytonosság a felszerkezet és 

az alépítmény között.

Az integrált kialakítás számos előnnyel jár, egyrészt elhagy-
hatóak a fajlagosan drága és nagy fenntartási igényű saruk 
és dilatációs szerkezetek, ezáltal egyszerűsödik az építés és 
olcsóbb lesz a híd fenntartása. Továbbá a sarokmerev kap
csolatnak köszönhetően a felszerkezet mezőnyomatékai ki-
sebbek lesznek, ezáltal annak költségei is csökkenthetőek. 
Jellemzően szükség van kiékelésre vagy íves kialakítású tar-
tókra, amellyel ugyanakkor esztétikus megjelenés érhető el. 
Érdemes megemlíteni a számos előny mellett a kialakítás 
hátrányait is, amik elsősorban nem szerkezeti jellegűek, 
hanem inkább geotechnikai problémák. Különösen fontos 
tehát ilyen szerkezetek tervezésekor a hidászmérnökök és 
a geotechnikusok együttműködése, közös munkája az opti-
mális, biztonságos szerkezet megtervezéséhez.

2.1. Kialakítási változatok, konstrukciók

A továbbiakban részletesen csak az integrált szerkezeteket 
tár gyalom. Az INTAB+ nemzetközi kutatásban [3] két válto-
zatot különítenek el:
– integrált híd (bridge with integral abutment),
–  félig integrált híd (bridge with semi-integral abutment).

A két változat kialakítását mutatják az 1. és 2. számú ábrák. 
Ezek hasonlítanak abban, hogy a hídfőnél dilatáció nélkül 
készülnek, továbbá kialakíthatók két vagy többtámaszú sta
tikai rendszerben. Integrált híd esetén a hídgerendák és a 
hídfő sarokmereven kapcsolódik egymáshoz, míg félig in-
tegrált híd esetén a végkereszttartó alatt hosszirányú alak
változást megengedő sarukat építenek be. [4]

Az integrált hidak méretezésénél két tervezési elv követhető 
a hídfők tekintetében [3]:
–  kis befogási merevségű hídfők jellemzően egysoros, haj-

lékony cölöpalapozással,
–  nagy befogási merevségű hídfők többsoros, merev cölöp-

alapozással.

Pál és tsai. [5] a gyorsforgalmi utak feletti hidak típus-
szerkezeteit mutatják be cikkükben, ezek között felfedezhe
tőek integrált hídszerkezetek is. A befogott öszvértartós 
hidak esetén (3–4. ábra) előnyként emelik ki a szerzők 
a gyors építést és a kis önsúlyú főtartókat, továbbá meg-
jegyzik, hogy saruk és dilatációs szerkezet nélkül építhetők, 
illetve nagy áthidalásokra alkalmasak. Egysoros cölöpalapo
zás esetén 45 m felett csak megfontolásokkal alkalmazható, 
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többsoros kialakítás esetén a befogás miatti drága alépít
ményt jelölik meg hátrányként.

Öszvérszerkezetű hidak tervezési tapasztalatai [6] című 
publikációjukban a szerzők megjegyezték, hogy ezt a típust 
jelentősebb fesztávolságok esetén alkalmazták (20–50 m), 
ugyanis ez esetben gazdaságos alternatívát jelent. Az öszvér 
felszerkezet önsúlya jelentősen kisebb lehet, akár 30–60%-
kal, mint a vasbetoné, ezáltal nem csak a felszerkezet, de 
az alépítmény geometriai méretei is csökkenthetőek és 
így anyag felhasználása is mérséklődik. További előny a 
vas  be ton nal szemben, hogy több darabban is szállíthatók 
az acél főtartók. Ezekkel magyarázható, hogy ha integrált 
hídról be szélünk, akkor szinte mindig öszvér kialakítású a 
felszerkezet.

A 5–6. ábra az integrált hidak lehetséges elvi kialakításait 
mutatják. A 5. ábra az egyesült királyságbeli gyakorlatra jel
lemző. Figyelemfelkeltő, hogy a cölöp felső részén egy an
nál nagyobb átmérőjű cső helyezkedik el. Ennek szerepe, 
hogy megengedje a cölöp vízszintes irányú mozgását. Tulaj
donképpen ez egy dilatációs szerkezetnek tekinthető, azzal 
az előnnyel, hogy nincs kitéve közvetlen a dinamikus for-
galmi és a környezeti (víz, fagyás, sólé) hatásoknak. [7]

További elvi kialakítása látható a 6. ábrán. Ez egy tipikus 
megoldás, öszvér felszerkezet, kiékelt hídgerenda, alacsony 
hídfőfal és egysoros cölöpalapozás. Mindkét esetben látható 
a szerkezet egyszerűsége, ezzel együtt anyagtakarékossága 
és könnyű kivitelezhetősége.

Az integrált szerkezetek a nemzetközi gyakorlatban bevál
tak, ezért rendszeresen alkalmazzák ezeket, külföldön je
lentős tapasztalatokkal és sokféle konstrukcióval rendel kez-
nek. Ezzel szemben hazánkban még kevés a  tapasztalat. 
Ha sikerül megtalálni a gyakorlat számára is optimális 
szer  kezetet, akkor az integrált hidak alkalmazása jelentős 

1. ábra: Integrált hídfő koncepcionális kialakítása [4]

2. ábra: Félig integrált hídfő koncepcionális kialakítása [4]

3. ábra: Befogott öszvértartós híd [5] 

L < 45 m

4. ábra: Befogott öszvértartós híd [5] 

L < 60 m

5. ábra: Integrált hídfő alapmegoldása előtöltéssel [7]

6. ábra: 
Integrált híd tipikus  
kialakítása [3]
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mér  tékben megnövekedhet a közeljövőben. Érdemes meg - 
 je gyez ni, hogy az Egyesült Államokban és néhány  euró pai 
országban az üzemeltetők irányelveket dolgoztak ki meg-
lévő hidak integrált hídfőssé való átalakításához a kedvező 
tapasztalatok miatt. [8]

2.2.  Integrált hidak jellegzetességei,  
talaj–szerkezet kölcsönhatás 

Az integrált hidak lényege, hogy a hídfők, és alkalmazásuk 
esetén a közbenső pillérek is, nyomatékbíróan kapcsolód-
nak a felszerkezethez, és a dilatációs mozgások (hőtágu-
lás ból, zsugorodásból, vízszintes hasznos terhekből, föld-
ren gésből) a háttöltésben játszódnak le. A dilatációmentes 
hidak kialakításához a következő ajánlásokat teszik: [9]
–  Mindenképpen szükséges kiegyenlítőlemez a híd végéhez, 

amit csuklósan kell lekötni a hídfőhöz.
–  A kiegyenlítőlemez végénél ajánlatos talpgerendát alkal-

maz  ni, hogy a burkolat dilatáció stabil alátámasztást 
 kapjon.

–  Alacsony hídfőfalat célszerű alkalmazni, egy sor karcsú 
cölöppel. A cölöpöket mereven be kell fogni a hídfőfalba.

–  A kellő hajlékonyság érdekében, merev talajban, érde
mes a cölöpök felső szakaszán előfúrt lyukat kialakítani, 
 amely bizonyos mértékig megengedi a cölöpök vízszintes 
elmozdulását.

–  Észszerű a szimmetrikus kialakításra és 30 foknál kisebb 
hídfőferdeségre törekedni, mert különben a külpontos 
és/vagy ferde földnyomásból csavaróhatás alakulhat ki a 
hídon.

–  A hídgerendák rögzítéséhez saruzsámolyok helyett csapos 
kapcsolat javasolt, és a hídfőfal vasalását át kell vezetni 
az acélgerendákon.

Ilyen kialakítás esetén a felszerkezetet érő hőmérsékleti 
hatásokból adódó hosszváltozások a háttöltésekben föld
nyomásnövekményeket okoznak. Felmelegedéskor a kiala
kuló passzív földnyomás rendkívül nagy terhelést okozhat 
a hídfőfalakon és a cölöpökön, valamint a sarokmerev 
kap csolat miatt akár a felszerkezeten is. Az integrált hi
dak tervezése során tehát külön figyelmet kell fordítani a 
háttöltés–hídfőfal és a cölöp–altalaj közötti kölcsönhatás 
vizsgálatára. [10]

Integrált hidak esetében a hídfők és felszerkezet merev 
kapcsolata miatt a dilatációs mozgások átkerülnek a hát
töltésbe, mivel az integrált kialakítás ezeket nem megszün
teti, hanem áthelyezi. A hídfő elmozdulásai a 7. ábra alap
ján foglalhatók össze. Télen a felszerkezet összehúzódá
sakor az aktív földék lecsúszik és a talaj követi a hídfőt, 
míg a nyári hőtágulásnál a talaj nem tud teljesen visszaren
deződni az eredeti helyzetébe. Ezt az ismétlődő jelenséget 

hívja az angol szakirodalom „ratchetingnek”. Betonanyagú 
felszerkezeteknél az éves hőingásból származó mozgások
hoz hozzáadódik a zsugorodásból származó rövidülés is. 
[11]

Integrált hidak esetén kiemelten fontos szerepe van a  
kiegyenlítőlemeznek, hiszen a süllyedések nemcsak a for-
gal mi terhekből és az altalaj összenyomódásából  adódnak, 
 ha nem a hídszerkezet vízszintes hőmozgásából is. A dip lo-
ma  munkámban a kérdéskört részletesen elemeztem, illetve 
kidolgoztam egy ajánlást a kiegyenlítőlemezek hosszára vo-
natkozóan, ahol figyelembe vettem, hogy az lemez vége az 
aktív földéken kívülre essen, továbbá a szerkezet  geomet riai 
méreteinek összefüggésében közöltem határértékeket, hi
szen az aktív földék csak bizonyos elmozdulás után tud 
ki alakulni.

3. ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE
A tervezést a szabad nyílás meghatározásával kezdtem. 
Egy 2 × 3 sávos autópálya keresztmetszeti méreteit és űr-
szelvényét vettem figyelembe. A hídfő kialakítási lehető sé-
geit is vizsgáltam, különböző szempontok szerint:
–  kivitelezhetőség,
–  felhasznált anyagmennyiség,
–  gazdaságosság,
–  építésütemezés,
–  erőtani szempontok.

Tízféle variációt vizsgálva kiválasztottam az optimális 
 ki alakítást. Az alkalmazott konstrukciót szemlélteti a 8.  áb ra.  
A híd alapozása két sor 80 centiméter átmérőjű fúrt vas
beton cölöpalapozás, melyek eltolva helyezkednek el. A cö
löpöket 1 m vastagságú összefogó gerenda kapcsolja ösz  
sze, amelyből indul a felmenő hídfőszerkezet, ennek a vas
tagsága 1.4 m.

7. ábra: A hídfő elmozdulásai [11] 8. ábra: Alkalmazott hídfőkonstrukció
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A diplomamunkámban tervezett híd az M1es autópályán 
található, annak bővítése kapcsán, 2 × 3 sávos kialakítást fi
gyelembe véve. A szerkezet végállapotban 50.40 m támasz
közű integrált híd, kerethíd. A befogott öszvér felszerkezet 
az alépítményekkel együtt keretszerkezetként hordja a ter
heket. A híd három főtartós, amelyek változó magasságú 
gerinclemezes acélgerendák. A hídgerendákkal együtt dol
gozó vasbeton pályalemez kiékelt, a főtartók felett 30 cm, 
mezőben 25 cm, a konzolok pedig változó magasságúak.

A dolgozat témája az alépítményi szerkezetek tervezése, 
így nem tárgya a felszerkezet méretezése, azonban fontos 
megjegyezni, hogy ennek merevsége befolyásolja az alépít
ményi igénybevételeket, elmozdulásokat. A pályalemez vas
tagságát, továbbá a főtartók kiosztását és méreteit, hasonló 
fesztávolságú a hazai gyakorlatban megvalósult példák alap
ján vettem fel.

A szerkezet geometriai kialakítása és méretei a 9–11. áb-
rá  kon láthatók.

A statikai tervezéshez alkalmazott előírás a hatályos Útügyi 
Műszaki Előírás. A gépi számításokat az AxisVM általános 
célú statikai programmal készítettem el. A számításokhoz 
egy komplex modellt készítettem, a felszerkezetet és az 
alépítményt együtt modelleztem (12. ábra). A modellben 
a cölöpök rúdszerkezetek, melyeket rugalmas ágyazással 
támasztottam meg. A hídfőt, cölöpösszefogót, szárnyfala-

kat, pályalemezt és a főtartókat pedig héjelmekként mo-
del leztem.

A végeselemes modellben a cölöpök megtámasztási vi
szonyait rugalmasan ágyazott elemként, az altalaj rétegző-
dése alapján vettem figyelembe. Az AxisVM szoftver a Wink-
lerféle rugalmas ágyazás elvén alapuló modellt al kal  mazza, 
háromirányú rugóval kifejezhető az alapozási szer  kezet 
és az altalaj együttes viselkedése. Kiindulásnak a rugóál
landókat, ágyazási tényezőket a talajvizsgálatok és egyéb 
összefüggések alapján számítottam, ezeket az érté  keket 3D 
végeselemes geotechnikai modellezés után felül vizsgáltam, 
pontosítottam.

A vízszintes megtámasztást az egyes talajrétegek össze
nyomódási modulusa (Es) alapján – a tervezési gyakorlatot 
követve – a következő összefüggés [12] szerint vettem fel:

kh := Es

A függőleges megtámasztást a fajlagos talp-, illetve palást-
ellenállások és a mobilizálódáshoz szükséges elmozdulá
sok alapján vettem figyelembe. Ezt az elmozdulást a cölöp
átmérő arányában szokás megállapítani, talp esetén ez az 
érték az átmérő tizede (0.1 × D), míg palástellenállásnál 
annak 2%-a (0.02 × D). [13]

A teherfelvételt az útügyi műszaki előírás, közúti hidak 
tervezésének (KHT) kötetei alapján készítettem, ebből a 
földnyomást emelném ki. Az integrált hidak hídfői mögött 
kialakuló földnyomások a tapasztalatok alapján nem jelle
mezhetőek a szokványos (nyugalmi, aktív, passzív) földnyo-
más-eloszlásokkal a ciklikus hőmozgásnak köszönhetően. 
Ezért a földnyomást az angol szakirodalom a PD 6694-1 
[14] ajánlása alapján (13. ábra) vettem figyelembe. A föld
nyomások értékeit 3D végeselemes geotechnikai model le
zéssel is vizsgáltam.

Az Útügyi Műszaki Előírás szerint a földrengés hatásait 
50 méternél nagyobb nyílású hidak esetében kell figyelem
be venni. Az általam tervezett híd is ebbe a kategóriába 
tartozik, ezért szükséges a földrengésvizsgálatot elvégezni, 
amelyet a modális válaszspektrumanalízis eljárást alkalmaz
va készítettem.

9. ábra: Hídfő nézet

10. ábra: Cölöpök elrendezése
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11. ábra: Oldalnézet – Hosszmetszet 

12. ábra: 
A modell hálózati ábrája

13. ábra:  Integrált hídfők mögött kialakuló  
földnyomás [14]

A statikus terhekre számolt talajmerevségek eltérőek le-
het nek a dinamikus hatások esetében. A cölöpök vízszintes 
irányú támaszmerevségeit növeltem, ugyanis a földrengés 
esetén létrejövő fajlagos alakváltozások nagyon kicsik és 
ezen az alakváltozási szinten a talaj merevebben viselkedik.

A földrengés hatásának figyelembevételével keletkezett 
igénybevételek nem jelentősek a teherbírási  határállapottal 
összehasonlítva, így a szerkezettervezésnél nem ezek lesz
nek a mértékadóak. Érdemes azonban megjegyezni,  hogy 
a mozgások, illetve az igénybevételek alakulását nagy mér
tékben befolyásolja a megtámasztások felvétele.

Az első számítások a kiindulásként felvett rugóállandók
kal lineáris futtatással készültek, melynek eredményei ösz
szefoglalva a következőek. A terhek hatására a hídfő bedől 
a pálya felé, az alsó része pedig a háttöltés felé fordul.  

A cö löpösszefogó is bedől, ezáltal az első sor cölöp nagyobb 
nyo mó igénybevételt kap majd, illetve a cölöpöket hajlítja  
is ez a mozgás, így a felső részen jelentős nyomatéki 
igénybe vételek mutatkoztak.

3.1. Geotechnikai tervezés

Az alapozás optimalizálása érdekében végeselemes geo
technikai modellezést végeztem, amely alapján a tartó
szer kezeti modellben a támaszok rugóállandóit,  ágyazási 
té nyezőit lehet pontosítani, és összehasonlíthatók a moz-
gások, igénybevételek az Axis modell eredményeivel. Továb-
bá a modell segítségével meghatározható a töltéssüllyedés, 
a tény leges földnyomások, az állékonysággal szembeni biz
ton ság, illetve az építésütemezés hatása, amely hatások a 
szer kezeti végeselemes programmal nem vizsgálhatók.
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A teherbírási határállapot vizsgálata több száz kombináció 
figyelembevételével történt. Ezek közül kiválasztottam az 
alépítmény szempontjából a mértékadókat, és ezekkel ter
hel tem le a geotechnikai végeselemes modellt.

A tervezett műtárgy környezetében a talaj- és talajvíz
viszonyok megismerésére 2 darab gépi fúrás és 2 darab 
CPTszondázás készült. A feltárások teljes hosszában szinte 
kivétel nélkül kötött agyagtalajok jelentkeztek, amelyek ta
la jfizikai jellemzői a mélységgel javulnak.

3.1.1. 3D végeselemes modellezés

Számításaimat a műtárgy környezetében készített feltárások 
adatai alapján végeztem Plaxis 3D végeselemes geotech
nikai szoftverrel. A modellezéshez a felkeményedő anyag
modellt (Hardening Soil – HS) használtam. Ez a talajmo-
dell képes az előterheltség és a tehermentesülés-újrater
helési jelenségek figyelembevételére, továbbá megadható 
a talajokra jellemző, feszültségszinttől függő merevség. 
Szá mításaim bemenő karakterisztikus talajparamétereit az  
1. táblázat tartalmazza. 

A háttöltésre a HS Small anyagmodellt alkalmaztam, hi
szen rendelkezésre állt ehhez kapcsolódó mérési adat. 
Hudacsek és társai [15] publikációjukban beszámolnak a 
hát töltésben a hullámterjedési sebesség mérésen alapuló  
G0-mérésről, amely alapján a háttöltésre vonatkozó dinami
kus talajparaméterek, a HSS anyagmodell input paraméterei 
felvehetőek.

A hídszerkezetet és környezetét térbeli végeselemes 
szoftverrel modelleztem. A kezdeti állapot megadásakor 
definiáltam a rétegződést, amely után a töltés és a szerkezet 
építését modelleztem, majd az állandó terheket, és végül 
a végleges, üzemi állapotot vettem figyelembe. Az egyes 
fázisokat „consolidation” beállítással számítottam, ezál

tal a konszolidációt is tudtam követni a számítás során, a 
fázisokhoz rendelt időtartam segítségével. A végleges álla-
potot (esetleges terhek és hatások) „plastic” beállítással és 
konszolidált állapotban számítottam, hiszen így alakul ki a 
legkedvezőtlenebb állapot a mozgások és igénybevételek 
szempontjából

A program fázisonként számítja a talajban és a szer ke ze
tekben fellépő feszültségeket és alakváltozásokat, figyelem
be véve az építési időket és az organizáció szerinti kon szo-
lidációs szünetet.

A szerkezet és a talajkörnyezet modelljét mutatja a 14. 
áb ra. A modellben a szerkezet felét szerepeltettem, ezzel 
a csomópontok száma és egyben a futásidő is csökkent-
hető, ilyen egyszerűsítés szimmetrikus szerkezetek esetén 
alkalmazható. A modell hídtengellyel párhuzamos méretét 
egyik oldalról a szerkezet szimmetriatengelye lehatárolja, 
a másik oldalon pedig a csatlakozó útpálya töltése helyez
kedik el, így itt egy bizonyos távolság után nincs jelentős 
hatása a modellméret növelésének. Ezzel szemben viszont 
a modell hídtengelyére merőleges mérete fontos, az el
mozdulásokat nagyban befolyásolja. A modell növelésével 
az elmozdulások értékei is növekednek, illetve a modell 
mélysége – az alkalmazott talajmodellel – kihat a süllyedési 
értékek alakulására. Így belátható, hogy lényeges a meg
felelő modellméret alkalmazása. Ezt a kérdéskört tovább 
vizsgálva szakirodalmi ajánlások alapján választottam meg 
a modell méreteit.

A modellezett hídszerkezetet az 15. ábra mutatja. A cö
lö pöket térfogati elemekkel, lineárisan rugalmas beton 
anyagmodellel és a palástfelületükre megadott „interface” 
elemek kel modelleztem. A cölöpök igénybevételeinek 
kinye résére a szakirodalomban használatos „weak beam 
meth od” módszert alkalmaztam.

1. táblázat: Talajfizikai paraméterek

Paraméter
1 2 3 4 5 6 7 Töltéstest Háttöltés

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag

Kövér 
agyag Homok Tömör 

homok

Anyagmodell*
HS HS HS HS HS HS HS HSS HSS

UDA UDA UDA UDA UDA UDA UDA Drained Drained

gunsat [kN/m3] 19 19 19 19 20 20 20 20 20

gsat [kN/m3] 20 20 20 20 21 21 21 20 20

einit [-] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Eoed
ref [kPa] 8 200 7 100 10 500 7 300 9 300 9 100 5 100 36 000 48 000

E50
ref [kPa] 12 300 10 700 15 800 11 000 14 000 13 700 7 700 36 000 48 000

Eur
 ref [kPa] 61 500 53 500 79 000 55 000 70 000 68 500 38 500 108 000 144 000

m [-] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

g0,7 [-]        9*105 9*105

G0
 ref [MPa]        160 170

c’ref [kPa] 55 57 63 59 65 67 61 1 1

Φ'ref [deg] 23 24 27 24 27 27 25 34 37

ψ [deg]        4 7

k [m/s] 5*10-9 5*10-9 5*10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 105 105

*UD-A – drénezetlen „A” típus, Drained – drénezett
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A cölöpösszefogót és hídfőfalat is térfogati elemmel 
mo delleztem, ezek tengelyében „plate” elemet hoztam 
létre, a cölöpökhöz hasonlóan itt is merevségcsökkentést 
alkalmazva, illetve a szárnyfalakra és a pályalemezre is 
ugyan ezt a beton anyagmodellt alkalmaztam. A pályale
mez tengelyében is definiáltam „plate” elemet, amelynek 
segítségével figyelembe tudtam venni a zsugorodás, illetve 
a hőmérséklet-változás hatását a szerkezetben.

A főtartókat „plate” elemmel modelleztem, a felső öv a 
pál yalemez alsó síkjában helyezkedik el, illetve hosszirány
ban a modell peremétől a hídfőfalban elhelyezett „plate”- 
elemig tar tanak.

„Interface” elemeket definiáltam a hídfő és a cölöpössze
fogó talajjal érintkező részeire is, a cölöpökhöz hasonlóan, 
az egyes talajrétegek „Rinter” értékeit program által javasolt 
értékek alapján vettem fel.

3.1.2.Számítási eredmények

A kivitelezés első fázisában a cölöpösszefogó felső szintjéig 
megépítik a tömörített háttöltést, majd erre hordják fel a 
végleges töltés magasságáig a leterhelő töltést. Az előter
helő töltést a felépítés után 1 évig vettem figyelembe a 
szá mításnál. A szoros határidők miatt a hídépítésben  ennél 
hosszabb időtartam nem jellemző, sőt ez is jelentős, azonban 
a talajrétegződés időben hosszan elhúzódó konszolidáció
ja megkövetelte. Az építésütemezés – előterhelő töltés – 
hatását a dolgozatban tovább vizsgáltam. Megjegyezném, 
hogy a konszolidáció gyorsítható például szalagdrénnel, ám  
ez többletköltséget jelent. Ha van lehetőség előterhelő töl-
tés építésére, alkalmazására, akkor ez lehet a leggazdaságo
sabb megoldás.

A konszolidációs kérdés további vizsgálatára a leterhe
lő töltés megépítési fázisa után konszolidációs számítást 
 futtattam, amelyben a program 5 kPaos többlet pórusvíz
nyomás eléréséig számolt. A legnagyobb süllyedések ekkor 
30 cm körüliek, amit több mint 5 év után ért el töltés.  
A süllye dések alakulását – a töltés tetején, a modellpere-
men elhelyezett pontban – az idő függvényében a 16. áb-
rán bemutatott diagram szemlélteti.

A diagramot elemezve megfigyelhető, hogy a süllyedések 
nagy része egy év után lezajlik, azonban ezután egy időben 
hosszan elhúzódó konszolidáció következik be, ami továb
bi 2–3 cm-es süllyedést eredményez. A görbe meredeksége 
is arra utal, hogy kezdetben viszonylag gyorsan süllyed 
a töltés, de a konszolidált állapotot csak lassan éri el és 
kis süllyedési növekményekkel. A diagram jól  szemlélteti 
továbbá, hogy a kivitelezési gyakorlat által alkalmazott  
1 cm/hónapos ökölszabály nem minden talajrétegződés ese-
tén helyes következtetés. Jelen esetben a süllyedések 200–  
250 nap után kisebbek, mint havi 1 cm, azonban még to

vábbi kb. 4 cm-es süllyedés várható, ami adott esetben 
üze meltetési problémákat okozhat. Dr. Szepesházi Róbert 
[16] a kérdéskört részletesen elemezte, és egy számpéldán 
keresztül bemutatta, hogy az 1 cm/hónapos kritérium álta-
lános használata helytelen, ez jelen tervezési feladatnál is 
megmutatkozik.

A konszolidációs szünet utáni süllyedéseket a 17. ábra 
mu tatja. Megfigyelhető, hogy a töltés vége felé növekednek 
a süllyedések, itt elérik a 27 cm-es értéket. Jelen állapotban 
még jelentős (40 kPa) a többlet-pórusvíznyomás értéke.

A szerkezet elkészültét követően a háttöltést is megépí
tik teljes magasságban, a töltésépítés fázisában az elmoz
dulásokat a 18. ábra mutatja. A töltés itt további 2 cmt süly
lyed, és a mozgáskép hasonló a leterhelő töltésnél bemuta
totthoz. Az előterhelő töltés elbontása után a mozgásokat 
kinulláztam, hiszen az elbontás után egy megadott szintig 
szedik vissza a töltést és a felszerkezet szempontjából a 

14–15. ábra: 
A szerkezet és a talajkörnyezet 
3D Plaxis modellje (balra)  
és a modellezett hídszerkezet 
ábrája (jobbra)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0 365 730 1095 1460 1825

Sü
lly

ed
és

 [c
m

]

Idő [nap]

16. ábra: Süllyedések alakulása az idő függvényében

17. ábra: Süllyedések alakulása a konszolidációs szünet után
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további süllyedések érdekesek. A töltés teljes süllyedése a 
konszolidációs futtatásból látható, megközelítőleg 30 cm-es 
érték várható.

A számítások alapján a hídfő a felszerkezet építése után 
a szabad nyílás felé dől be, és a töltés építése után kis mér-
tékben süllyed. A további állandó terhek (szegély, korlát, 
bur kolat) figyelembevételével a szerkezet előrebillenése és 
süllyedése nő. Az alépítmény és a talajkörnyezet elmoz-
dulásait a 19. ábra szemlélteti robbantott nézetben ábrá
zolva. A töltéssüllyedések kismértékben növekedtek, a 
szer kezet és a háttöltés között a hídfő környezetében 1  cm 
körüli sül lyedéskülönbség alakult ki. 

A hídfőfal tetején az elmozdulások értékei 11–14 mm 
kö rü lire adódtak, amely szinte teljes egészében süllyedés, 
csak kismértékű vízszintes elmozdulás tapasztalható. A híd - 

fő, cölöpösszefogó mozgásait kiemelve a 20–21. ábra szem  
lélteti.

A cölöpök süllyedései az állandó terhek figyelembevétele 
után meghaladják az 1 cmes nagyságrendet, a süllyedések 
átlagos értéke 12 mm. A cölöpök vízszintes elmozdulásai a 
cölöpfejnél közel 5 mm, míg a cölöpcsúcsnál 1 mm körüli 
vízszintes mozgás mutatkozott.

Az állandó terhek után konszolidációs fázis következett, 
amelyet az előzőhöz hasonlóan 5  kPa-os többlet-pórusvíz-
nyomás eléréséig számította a szoftver. A számítás alap
ján a talajkörnyezet konszolidációja 4 év után zajlott le, 
a töltés legnagyobb elmozdulása ekkor 4.5 cm körüli, az 
alépítmény pedig további 2 cmt süllyedt. A szerkezet és a 
töltéssüllyedés különbsége kismértékben növekedett, azon
ban ezek még nem érik el a 1.5 cmes értéket.

A hasznos terheket „plastic” számítási típussal vettem 
figyelem be és konszolidált állapotban, hiszen így alakul
hatnak ki a legnagyobb elmozdulások és ezáltal a legje
lentősebb igénybevételek, tehát ez a legkedvezőtlenebb 
állapot, ami a hídszerkezetet az élettartalma alatt érheti.

A terhek hatására a szerkezet további 6–8 mm-t mozdul 
el, amely átlagosan 2 mm-es függőleges és 5–7 mm-es 
víz szintes komponensből tevődik össze. A hídfőfal a ter-
he lé sek hatására jobban billen, a szerkezet mozgását a  
22. áb ra szemlélteti, ahol az elmozdult alakot mutatom be 
felnagyított ábrázolásban. A cölöpök átlagos süllyedése a 
terhelések után 3.5 cm körüli, illetve a vízszintes elmoz du
lás is növekedett, a cölöpfejnél már 8–9 mm-es érték volt 
tapasztalható.

A szoftver segítségével a szerkezetek igénybevételei is 
vizsgálhatóak az egyes fázisokban. Az eredmények hasonló
an alakultak, mint a tartószerkezeti modellben.

18. ábra: Elmozdulások a töltés megépítése után

19. ábra:  Teljes elmozdulások az állandó terhek figyelembevétele 
után

20–21. ábra: Az alépítmény süllyedési értékei (balra) és vízszintes mozgásai (jobbra) az állandó terhek figyelembevétele után

22. ábra: A szerkezet mozgása a terhek hatására (nagyított nézet)
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Ágyazási tényezők számítása

A modell eredményei alapján előállítottam a hídfőfal hát-
oldalán, a cölöpösszefogó alsó részén, illetve a hátol dalán 
felvehető ágyazási tényezőket és a cölöptalpak függőleges 
rugóállandóit, továbbá vizsgáltam, ellenőriztem a cölöpök 
oldalirányú megtámasztását is. Ezek jelentős darabszáma 
bonyolította számítás menetét.

Az ágyazási tényezőket a terhelések hatására keletkező 
normálfeszültségek és elmozdulások hányadosaként számí
tottam. Ezek értékei a programból táblázatos formában 
kinyerhetőek az egyes csomópontokra vonatkozóan. Mivel 
a terhelés hatására kialakuló rugóállandókra volt szüksé
gem, így két fázis eredményeit kellett elemeznem az egyes 
kombinációk esetében, a normálfeszültségek és elmozdu
lás növekményeket kiszámítva. Ez közel sem egyszerű fel-
adat, illetve a csomóponti mozgásokból ki kellett szűrni azo-
kat, amikor a hídfőfal a háttöltés irányába mozdul, hiszen  
ez eset ben érvényesül annak megtámasztó hatása. Továbbá, 
mi vel több teherkombinációt vettem figyelembe, így min
den szerkezet ágyazási tényezőjét előállítottam az összes 
kombinációra vonatkozóan. Érzékelhető, hogy a bemuta
tott folyamat meglehetősen bonyolult és időigényes feladat.  
A kombinációk alapján meghatározott eredményekből egy 
átlagos értéket számítottam ki.

A cölöpök kiindulásként felvett oldalirányú rugóállan
dóinál a Plaxis-modellből meghatározottak minden eset
ben merevebbnek mutatkoztak, ugyanakkor a cölöpök nyo
matéki igénybevételei jó egyezést mutattak a geotechnikai 
és tartószerkezeti modellekben, ezért nem változtattam a 
kiindulásként felvett értékeken.

Érdemes megjegyezni, hogy az előállított ágyazási té nye-
zők értékeit nagyban befolyásolják a talajkörnyezet nyíró-
szilárdsági és alakváltozási paraméterei, az építésütemezés, 
illetve a szerkezet merevsége is, tehát nagy figyelmet kell 
fordítani ezek helyes modellezésére.

Az számítások alapján az átlagos ágyazási tényezők értékei:
–  hídfőfal hátoldalán: 3500 kN/m/m2,
–  cölöpösszefogó hátoldalán: 20  300 kN/m/m,
–  cölöpösszefogó alsó síkján: 4600 kN/m/m2,
–  cölöptalpon: 30  900 kN/m.

Az építési ütemezés a hídépítésben nagy jelentőséggel 
bír, hiszen befolyásolhatja a szerkezet megépítését köve
tően kialakuló süllyedéseket, süllyedéskülönbségeket, illet-
ve a szerkezeti igénybevételeket is, például negatív köpeny
súrlódást idézhet elő.

A felépített modell segítéségével vizsgáltam különböző 
építési ütemezések hatását is. Terjedelmi okokból az ered
ményeket itt nem, csak a dolgozatban mutattam be.

4.  OPTIMALIZÁLT MODELLEZÉSI  
EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

A 23. ábra a tervezés menetét szemlélteti. Az alapmodell
ből kiválasztottam az alépítmény szempontjából mértékadó 
teherkombinációkat, ezeket szerepeltettem a geotechnikai 
modellben, amely eredményei alapján előállítottam az 
egyes szerkezetet ágyazási tényezőit, ezeket felhasználva 
elkészítettem az optimalizált modellt.

Mivel a hídfő és a cölöpösszefogó esetében a támaszok
nak csak nyomásra kell működniük, ezért nemlineáris szá-
mításokat futtattam. A számításokban figyelembe tudtam 
venni a beton húzófeszültségeinek a lekorlátozását is, ami 
fontos volt, hiszen ezek több helyen is meghaladták a ha
tárértéket. A vártnak megfelelően a számítási  eredmé nyek 
mérsékeltebb igénybevételeket hoztak, amit a követke zők-
ben mutatok be. Megjegyzem, hogy a nemlineáris szá mítá
sokhoz nagyon magas futásidő tartozik,  jelen  esetben a 
több mint 250 teherkombináció futásideje 26– 28 óra.

A mozgások értékeit tekintve nem jelentős az eltérés az 
előző modellhez képest, vélhetően ez a beton anyagi nem
linearitásának köszönhető mozgásnövekményeket a hídfőn 
és a cölöpösszefogón alkalmazott megtámasztások korlá
tozták. 

Cölöpök igénybevételei

A cölöpök legnagyobb normálerő igénybevételei kismér-
tékben mérséklődtek, ez azzal magyarázható, hogy a 
cölöpösszefogón is figyelembe vettem függőleges meg tá-
masztást. A rugalmas viselkedésnek köszönhetően az első 
sori cölöpök nagyobb nyomást kapnak, ám ez a rugalmas–
képlékeny viselkedéssel mérséklődik, ezt mutatják az ered
mények (24–25. ábra) is, hiszen egyenletes az eloszlás a 
két sor között, sőt a mértékadó erő a hátsó soron jelent
kezett.

A cölöpök mértékadó nyomatéki igénybevételei a 26–27. 
ábrán láthatók. A cölöp–cölöpösszefogó kapcsolat egy kri
tikus része jelen szerkezetnek, hiszen itt jelentős nyomaté
ki igénybevételek adódnak a cölöpökre és a cél ezeknek a 
mérséklése.

23. ábra: 
A tervezés menete
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Megfigyelhető, hogy a hídtengelyre merőleges komponen-
sű nyomatéki igénybevételcsúcsok jelentősen, 45–50%-kal 
csökkentek, továbbá látható az igénybevételek átrendező-
dése is. Ez a csökkenés egyrészt az ágyazási tényezők pon
tosításának köszönhető, másrészt pedig a beton anyagi 
nemlinearitásának, tehát kijelenthető, hogy jelen változta-
tá sokkal sikerült optimalizálni cölöpalapozást, így gazdasá
gosabb szerkezet készülhet.

Alépítményi szerkezetek igénybevételei

A cölöpösszefogó és a hídfőfal nyomatéki igénybevételeinél 
is jelentős csökkenés, átrendeződés tapasztalható az ágya-
zási tényezők pontosításának és a nemlineáris viselkedés
nek köszönhetően. A hídfő esetében a lokálisan nagy nyo-
matéki igénybevételek értékei megközelítőleg 30–40%-kal 
mérséklődtek.

Az alépítményi szerkezetek vasbeton tervezését, mére
tezését az optimalizált modellezési eredmények alapján 
készítettem el. A vasalás tervezése után a  csomópontok mére
tezését is elvégeztem, továbbá ellenőriztem a szerkezetek 
repedéstágassági követelményeknek való megfele lőségét is.

5. GAZDASÁGOS TERVEZÉS
Az alapmodell és az optimalizált modell igénybevételeit 
összehasonlítva érzékelhető, hogy a talaj–szerkezet kölcsön
hatás pontos modellezése gazdaságos tervezéshez vezet. 

A vasbetontervezést elvégeztem az alapmodellre kiter
jedve is. A vártnak megfelelően a szükséges betonacél- 
mennyiségek nagyobbak, mint az optimalizált modellben.  
Az eredmények alapján elemeztem a két változat közötti al
kalmazott betonacél tömegének az eltérését, természetesen 
minden esetben az alapmodell által meghatározott vasalás 
volt a jelentősebb.

Az eredmények alapján érzékelhető a jelentős költség
beli különbség. A dolgozatban levezetett tervezés menete 
gazdaságos kialakításhoz vezet. Jelen projekt esetén a meg
takarított összeg közel 4.4 millió forint, ami elég jelentős. 
Megjegyezném, hogy a geotechnikai modellezésből merül 
fel pluszköltség, ami a helyszíni viszonyoktól, szerkeze

ti kialakítástól, bonyolultságtól függő összeg. Egy rutinos 
tervezőcsapat egy hasonló szintű modellezési munkát 
hozzávetőleg 1.0–1.5 millió forintos összegért készít el.

További megtakarítás jelentkezik a dilatációs szerkezetek 
elhagyása és az üzemeltetés során szükséges karbantar tá
sok szükségtelenségével, illetve a pálya hibáinak javítási 
költségeiben, amelyek a szerkezet és a háttöltés közötti 
süllyedéskülönbség miatt jelentkeznek. A felszerkezet ke
resztmetszeti méretei az igénybevételek alakulása miatt 
ked vezőbbek, itt is költségcsökkenés tapasztalható.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
Diplomamunkám célja gazdaságos, könnyen kivitelezhető 
integrált híd alépítményének a tervezése volt. A közben
ső támasz, illetve a saruk és dilatációk elhagyásával a költ-
ségek és a kivitelezés időtartama jelentősen lecsökken.  
A felszerkezet és a hídfő nyomatékbíró kapcsolatának kö-
szönhetően pedig a felszerkezet nyomatékai kedvezőbbek.

A dolgozatban a témakörrel kapcsolatos hazai, illetve 
külföldi irodalmakat tanulmányoztam és fontosabb része
ket bemutattam, illetve az irodalomkutatásból szerzett ta
pasztalatokat a tervezésnél felhasználtam.

Az alépítmény-tervezést részletekbe menően végeztem 
el, kitértem a szerkezet geometriai méreteinek meg hatá
rozására, vizsgáltam – különböző szempontok szerint – 
kialakítási változatokat, amelyek alapján kiválasztottam az 
általam legalkalmasabbnak tartott típust. A konstrukció, 
geo metria meghatározása után felépítettem a szerkezet 
komp lex tartószerkezeti modelljét az AxisVM szoftverben, 
amely leterhelését a hatályos Útügyi Műszaki Előírás alap
ján készítettem el.

Elvégeztem a szerkezet földrengésvizsgálatát is, amely 
alapján kijelenthető, hogy a méretezés szempontjából nem 
mértékadó, viszont mindenképpen szükséges a földrengés 
hatását vizsgálni; illetve a szabvány alapján ekkora fesz
távolság esetén már figyelembe is kell venni ezt a hatást.

Hídszerkezet esetén a talaj–szerkezet kölcsönhatás meg- 
 felelő figyelembevétele kiemelt fontosságú, ezért ezt rész-
le tesen vizsgáltam. Plaxis 3D végeselemes szoftver se-
gít  sé gével geotechnikai irányú modellezést készítettem.  

24–25. ábra:  Mértékadó normálerő (min.–max.) a cölöpökön,  
az alap (balra) és az optimalizált (jobbra)  
modellre vonatkozóan

26–27. ábra:  Mértékadó nyomaték (min.-max.) a cölöpökön, az alap 
(balra) és az optimalizált (jobbra) modellre vonatkozóan
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A prog ram sokoldalúságának köszönhetően a modellben 
vizs gálni tudtam az építésütemezés hatását, a töltéssüllye
dést és a konszolidációt is. A modell fő célja az alapozás 
optimalizálása volt, ugyanis a geotechnikai modellezésből 
előállíthatóak az egyes alépítményi szerkezetek ágyazási 
tényezői, amelyek definiálhatók a komplex  tartószerkezeti 
modellben. A geotechnikai tervezésből, modellezésből ki-
térően vizsgáltam az építési ütemezés hatását a  szerkezeti 
igénybevételekre és az elmozdulásokra vonatkozóan;  
a főbb eredményeket a dolgozatban bemutattam és követ
keztetéseket vontam le.

A geotechnikai modellezésből meghatározott rugóál
landóértékeket felhasználva elkészítettem az optimali
zált tartószerkezeti modellt, amelyben nemlineáris beton 
anyag modellt alkalmaztam a szerkezet viselkedésének pon
tos leírása érdekében.

Az optimalizált modell gazdaságosságát külön fejezetben 
elemeztem, ahol az alap és az optimalizált tartószerkezeti 
modell által meghatározott vasalásokat hasonlítottam össze, 
a súlyt és költséget, mint szempontokat figyelembe véve.

Részletekre kiterjedő munkával elkészítettem egy egy nyí-
lású integrált híd alépítményének a tervezését. Bemutattam, 
hogy precíz geotechnikai modellezés alapján optimalizál
ható a szerkezet, ezáltal az igénybevételek és egyúttal a 
költségek is csökkenthetők.
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Ma már több mint 45 országban 
segíti az építő mérnökök munkáját 
az idén kerek évfordulót ünnep lő, 
hazai fejlesztésű statikai szoftver, 
az AxisVM. A mostanra nemzet-
közi hírnévre szert tett program 
idén a tizenhatodik verzióval je - 
lentkezett.

Az AxisVM története 1991-ben, a 
Budapesti Műszaki Egye temen kezdő-
dött, itt ismerték meg egymást Bokor 
Gábor és Deim Tamás, az InterCAD 
Kft. alapítói, majd kezdtek bele – a 
világon akkor az elsők között – egy 
3D statikai számító és méretező vé-
geselemprogram fejlesztésébe. 

Harminc év alatt hatalmas változá
sokon ment át mind a szakma, mind 
a piaci igények. Az AxisVM ezekre a 
vál tozásokra folyamatosan reagált, így 
mára – 8000 felhasz nálóval és több 
mint 100  000 megvalósított projekttel 
– Magyarországon kívül több európai 
országban is piacve ze tő statikai szoft
ver vált belőle.

1996-ban készült el az első  idegen 
nyelvű verzió, Románia lett az első 
kül földi piaca a szoftvernek. Egy év 
múl  va angol és német nyelven is 

meg   kezdődött az értékesítés. 2000-től  
Olasz országban, Svájcban, majd Hol
lan  diában is elérhetővé vált saját  nyel - 
ven a program. Mára 45  országban 
használják az AxisVM-et, legutóbb 
Észt  országban és Görögországban in
dult el a forgalmazás.

Mérnököktől mérnököknek

Az AxisVM-et a legtöbben sokoldalúsá
ga és könnyű hasz nálhatósága  miatt 
kedvelik és tartják hatékonynak. Mo
du lá ris felépítése lehetővé teszi, hogy 
minden felhasználó a számára legked
vezőbb konfigurációt állíthassa össze.

Az AxisVM sikerének egyik kulcsa, 
az alapítók saját be val lása szerint, a 
 prog ram mögött évtizedek alatt felhal
mo zódott tudás. Komoly szakmai hát
tér rel rendelkező mérnök- és  infor ma - 
 ti kus csapat áll a szoftver mögött.   
Ki emelt hang súlyt kap a felhasználók 
tá moga tása, most is, a fejlesztéssel pár  
huzamosan, supportrendszerük meg 
újí tá sán is dol goznak.

Harminc éve még csak elkezdődött 
az a folyamat, ami ma már egyértelmű: 
a CAD/FEA szoftverek használata nél-
külözhetetlen a statikai tervezében. 

Az AxisVM oktatását a magyarországi 
építőmérnöki karokon a kezdetektől 
lehetővé tette az Inter-CAD. Külföldön 
is egyre több felső oktatási intézmény 

30 ÉVE AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK SZOLGÁLATÁBAN

Zalaegerszeg Járműipari Tesztpálya – Fogadóépület
Építészet: M-Teampannon Kft.
Tartószerkezet: KENESE Mérnöki Iroda Kft. (Kenese István †, Csáki Tibor, Monostori Gábor)

Magyar Zene Háza
Építészet: Sou Fujimoto Architects és M-Teampannon Kft.
Tartószerkezet: KENESE Mérnöki Iroda Kft. (Kenese István †, Csáki Tibor, Monostori Gábor) 
és Terraplan '97 Kft. (Puskás Balázs, Jávor Szabolcs)
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hallgatója számára érhető el ingyene-
sen az AxisVM, így építőmérnök hall
gatók ezrei számára nyújt segítséget 
ta nulmányaik során.

Dinamikusan
A program számos lehetőséget biztosít 
dinamikai problé mák vizsgála tá  hoz.  
A szerkezetek jellemző saját  frek ven-
ciáinak és rezgésalakjainak meg hatá
rozása segít a szerkezet  di na mi kai vi
selkedésének megisme ré sében. Emel 
lett az általános dinamikai szá mító 
mo dullal tetszőleges időben változó 
ter helések hatása is  vizsgálható a mo
del leken. 

A földrengésvizsgálat elvégezhető 
a válaszspektrum módszer alapján, 
vagy eltolásvizsgálattal is. Az emberi 
moz gás által keltett zavaró rezgések 
az FFA modullal ha tározhatók meg.  
Az X6 verzióban újdonságként je-
lent meg az áramlásvizsgálati progra
mokból át vehető szélterhelések alkal-
mazása.

BIM – az elengedhetetlen

Az InterCAD Kft. már 2000ben, az 
AxisVM 6.0 megje lenésekor, az elsők 
között kapcsolta össze a végeselemes 
statikai modellezést a Graphisoft által 
kialakított virtuális épület koncepció
val, melyet ma BIM néven ismerünk. 
A program mind az Open, mind a 
Closed BIMkapcsolato kat támogatja. 
Az AxisVM APi interfész, a Microsoft 
COM  technológia támogatásával lehe
tővé teszi egyedi alkalma zások fejlesz
tését a felhasználók számára. Saját 
fej lesztésük a Revit és Tekla modul 
valamint a Grasshopper és Dynamo 
kiegészítő alkalmazások. Az IFC ala-
pú BIM-kapcsolat pedig lehetővé te szi 
a kétirányú adatcserét  bármely más, 
BIMet használó szoftverrel (Archi
CAD, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla 
Structures).

AxisVM X6 – a jubileumi kiadás

A legújabb verzió több mint negyven 
újítást tartalmaz. Az in telligens  kere ső 
és szűrő funkciók, az új teherszét -
osztó funkciók, az excentrikusan kap-
cso lódó rúdelemek mel lett új véges
elem típussal, a 7 szabadságfokú rúd-
elemmel,  valamint két új  modullal, a 
CFD és az IMP modullal jelentke zett 
az AxisVM, illetve mostantól a tala - 
jok össze nyomódásának mo del le zé
sére Wink ler-Pasternak típusú tá masz-
ele mek adnak lehetőséget.

Jövőre jön az X7

Az X7 verzió megjelenése előtt, 2022 
tavaszán még egy X6 R2 kiadással is 
jelentkezik a program, több mint 20  
újdonsággal és egy új  modullal. Elin
dult a vasbeton szer kezetek tűzálló - 
ság-ellenőrzésének fejlesztése, ami-
nek el ső lépéseként oszlopok és ge-
ren dák ilyen jellegű vizsgá lata lesz 
elvégezhető az X6 R2 kiadásban.  
A 17. AxisVM ver zió, az X7 megjelenése 
2022. év végére várható. Az új don sá

gok között szerepel az építési állapo
tok, illetve kü lönféle modellvariációk 
vizs gálata egyetlen modellen belül. 
Emellett lehetőség lesz talajok 3D test-
elemes modellezésére. A tűzállóság 
méretezése vasbeton födémekre és fa
lakra is használható lesz. A fejlesztők, 
nem utolsósorban, több olyan adat
beviteli és eredménykiértékelési fej
lesztést is terveznek, amelyek tovább 
növelik a programmal végzett munka 
hatékonyságát.                         (X)

Public Service Hall (Tbilisi, Grúzia)
Épület: Public Service Hall (Tbilisi, Grúzia)
Tárgy: 2-es (szirom)tető utólagos szeizmikus megerősítése
Tervezők: MTM Kft. és STEELXPERT Kft.
Érdekesség: Time-History vizsgálat mesterséges földrengési rekord alapján



48 Acélszerkezetek 2021/4. szám

ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA,  
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

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

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

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

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

ÚJDONSÁG !

LI
NCOLN ELECTRIC 3

Éves jótállás
Alkatrészre
 és Munkára

T
EL J E S Í T M É N Y  P L U S Z  V É D E LEM

 

MEGBÍZHATÓSÁG  
ÉS OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIA 
A LINCOLN ELECTRIC-től

ÚJ SZÉRIA

POWERTEC®-i S

Évente és 
berendezésenként 

akár
3 700 kWh* (~ 500 €) 

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

További részletek a  
www.lincolnelectric.eu oldalon.

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

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

Opcionális hűtés Cool Arc® 26 folyadékhűtéses 
egységgel.

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

  Megtakarítás az alacsonyabb 
energiafogyasztásnak köszönhetően

  Optimalizált ergonómia
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OPERAHÁZ KŐBÁNYÁN

Dr. Jankelovics János

A hosszú ideig üresen álló, hánya-
tott sorsú MÁV Északi Járműjavító 
Kőbányai úti műemlékcsarnoka a 
Magyar Állami Operaház Eiffel 
Műhelyháza néven játszóhely, mű 
vészeti, oktatási, műhely és lo gisz 
tikai központként újult meg 2020 
ban. A Covid19 járvány mi att  
a nagyközönség csak rövid ideig él
vezhette a látványosságot. A hosz  
szúra nyúlt próbaüzemet kö ve tő 
en, 2021. október 25én, az Opera  
Világnapján ünnepi gála műsorral 
adták át a házat a zene rajon
góknak és a művészetkedvelőknek. 
A cikk fotóit – a 2. kép kivételével 
– a szerző készítette 2021 őszén.

MÚLTIDÉZÉS
A 23 ezer m2-es ipari csarnokot jelleg-
zetes, szegecselt acélszerkezete alap-
ján, a köznyelv Eiffel csarnoknak 
nevezi, holott tetőzetének tervezője
Fe ke teházy János (1842–1927), a ma-
gyar híd- és acélszerkezet-építészet 
meg  határozó személyisége volt. Az öt-
hajós, bazilika elrendezésű, 110× 220
mé teres épület Magyarország legna-
gyobb csarnoka. A tervező a téglafal
ésaszegecseltacéltetőszerkezetkom
binációját alkalmazta. Különös gon-
dot fordított a belső tér kialakítására
és jó megvilágítására, a szerkezet be 
nagyméretű, természetes fényt be
eresztő tetőbevilágítókat és ablakokat
illesztett. A hatalmas létesítmény kivi-
telezése két évet vett igénybe és 1886-

ra készült el. Kezdetben gőzösöket
javítottak.Később,azÉszakiFőműhely
területén található objektumban villa-
mos mozdonyokat és motorvonato-
kat is szervizeltek. A II. világháborús 
károk kijavítását követően a csarnok
fénykorát élte, 3–4000 főt foglalkoz-
tatva a mindenkori igényeknek megfe-
lelőmozdonyokat javították.Az1949
tőlMÁVÉszakiJárműjavítónévenmű
ködő üzem 2009 végén szűnt meg,
ekkor a gépeket, berendezéseket 
Szolnokra telepítették. 2011ben az
üresen álló, pusztuló csarnokot mű
emlékké nyilvánították, és folyamato-
san keresték a megfelelő hasznosítás
lehetőségeit.

A fordulat2014benkövetkezettbe,
amikor kormányhatározat született 
ar ról, hogy az épületben a Magyar 
Állami Operaház Eiffel Műhelyházát
alakítják ki. A multifunkcionális mű 
vé szeti és logisztikai központ alap-
kövét2017.szeptember7énraktákle. 
(Az acélkapszula a bejárati csarnok 
falában látható.) Szimbolikusnak is te-
kinthető, hogy a ház hivatalos átadá
sára 2021. október 25én, építésének
155.évfordulójánkerültsor.AHeren
di Porcelánmanufaktúra által készí tett 
1886-os évszám az öthajós komple-
xumközépső, a bejáratot ismagában
foglaló traktusának homlokzatán ol-
vasható. 

1. kép: 
Az Eiffel 
Műhelyház 
alapköve 2. kép: Helyszínrajz (Forrás: Magyar Állami Operaház, Műsorkalendárium)
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TERVEZÉS, ÉPÍTÉS

AzállandóhelyhiánnyalküzdőMagyar
Állami Operaház számára egy új ját
szóhely, próba, raktár és műhely-
komplexum kialakítása több éve na-
pirenden volt. A megfelelő terület
kiválasztása hosszú ideig tartott, vé-
gül két helyszín maradt versenyben, a 
BVSCuszodamelletti,azM3bevezető
szakasza és a vasút közötti terület, aho-
va egy plázajellegű épület került vol-
na, amásikaMÁVÉszaki Járműjavító
volt. A döntés az utóbbi mellett szólt.

Az óriási ipari csarnok alkalmassá 
tétele a gyökeresen megváltozó funk-
ciókhoz, igényekhez és  elvárásokhoz 
hatalmas kihívás elé állította a terve-

zőket, ezen túlmenően figyelemmel
kellett lenniaszigorúműemlékvédel-
mielőírásokrais.
A tervezést megelőzte a tetőzet ál

lapotának felmérése és a másfél év-
század alatt hozzá- és ráépített ve-
ze tékek, szerkezetek stb. lebontása.  
A szak emberek a szerkezetet az eltelt 
időellenéremeglepően jóállapotban
találták. A hibás elemek a Fekete házy 
János által alkalmazott szegecselt tech-
nológiánakköszönhetőenkönnyenja
víthatók,cserélhetők.
A tervezőmunka a KÖZTI Zrt. Ma

rosi Stúdiójában folyt 2013–2016
kö zött, Marosi Miklós Ybl-díjas, Szé-
chenyidíjas építész, vezető tervező
irányításával. Tragikus módon Marosi

Miklósnemélhettemegaműhelyház
hivatalosátadását,2021.október8án,
79 éves korában elhunyt. 

Az elkészített terv 1/3 publikus tér-
rel és a ház a házban koncepcióval 
számolt a nagy termek  tekintetében. 
A belső terek kialakítása Szenes Ist
ván(SzenesDesignKft.)vezetőbelső
építész koordinálásával folyt. Az épí-
tészmodern,egyszerű,letisztultbelső
tereket képzelt el, amely nem kíván 
versenyezni az Andrássy úti Ybl-palota 
dúsandíszítettbelsőterével.Alétesít-
mény 2/3át képező üzemi terület
próbatermek, műhelyek, raktárak, ét
termek, irodák, folyosók stb. kialakí tá-
sánál a praktikusság és az adott funk-
ció volt meghatározó.

3. kép: A felújított Eiffel Műhelyház

4. kép:  A Eiffel Műhelyház középső  
hajójának homlokzata

5. kép: A Eiffel Műhelyház főbejárata
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Az építési munkák generálkivite le-
zésére kiírt tendert a STRABAG Építő
Kft., StrabagAGés aBöhmStadtbau
mesiter & Gebaudetechnik GmbH.
konzorcium nyerte meg. A 2017. jú
liusi szerződéskötést követően az
építési munkák 2017 augusztusában
kezdődtek. Elsőként a Bánffy Terem
készült el, ahol 2019 áprilisábanmár
előadásokat tartottak. A ház innen

számítja két és fél évig tartó pró ba-
üzemét. A 2020 tavaszára tervezett
hivatalos átadás a járvány miatt meg-
hiúsult. Az első nagyrendezvényt
„Parkfoglaló Gála” címmel 2020.
augusztus19éntartottákaműhelyház
parkjában,mintegy2000nézőrészvé
telével. 
A projekt teljes befejezése 2023

végé re várható.

ÉPÜLET- ÉS PARKNÉZŐ 
SÉTA
A főbejáraton belépő látogató a tá
gaselőcsarnokbaa327-es Mozdony-
csarnokba jut, ahol a kiállított gőz-
mozdony az épület egykori funkcióját 
idézi fel. A helyreállított 327-es tí pu sú 
gőzöst, amely a sorozat utolsó fenn
maradt darabja, majd 110 éve, 1912

6. kép: 
A tágas Mozdony-
csarnok

7. kép: A 
Mozdonycsarnok 
tetőszerkezete, 
háttérben a Fülöp 
Zoltán üveghíd
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ben gyártották. A hozzákapcsolt, kora-
beli, favázas étkezőkocsi megtartotta
eredeti funkcióját, és ma a ház büfé-
jeként várja a vendégeket. A műhely
ház előcsarnoka, a hatalmas, 20× 230 
méteres középső hajó csupán kisebb
területét foglalja el, azonban ez is al-
kalmas rendezvények, előadások és
fogadások lebonyolítására. 
A tervező iránti tisztelet jeléül a lá-

togatóközpont és az első emeleti fo
lyosó Feketeházy János nevét viseli, 
ahol a Közlekedési Múzeum a mér-
nök sokrétű munkásságát bemutató
ki állítást rendezett be, többek között 
a Járműjavító 1913. évi eredeti hely
színrajza is látható. Az emelet másik 
oldalán, a Fülöp Zoltán üveghídon 
ismegközelíthető kellemes pihenő, a
Podmaniczky Frigyes terasz várja a 
vendégeket.
A műhelyház azzal állít emléket a

magyar operajátszás kiemelkedő sze
mé lyiségeinek, hogy a közönség által 
látogatható és az attól elzárt tereket 
róluk nevezték el.

A Mozdonycsarnok bal oldaláról 
nyílikaműhelyházlegnagyobbésleg
fontosabb játszóhelye, a Bánffy Mik-
lós terem. Az 1873–1950 között élt
polihisztor: író, politikus, az Opera 
ház intendánsa, jelmez- és díszletterve-
zője volt egy személyben. A 400–600
főt befogadó, multifunkciós tér ope
ra és balettelőadások, próbák, film-
vetítések, valamint rendezvények hely-
színéül egyaránt használható. A te rem 
színpadának mérete megegyezik az  
Ybl-palota színpadával, ami lényege-
senmegkönnyítiazelőadásokpróbáit. 
 

10. kép: Podmaniczky Frigyes terasz

11. kép: Bánffy terem

9. kép: Feketeházy János látogatóközpont 2.8. kép: Feketeházy János látogatóközpont 1.
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12. kép: Fricsay stúdió

13. kép: Hevesi Sándor háziszínpad

A zenekari árok mérete igény szerint 
változtatható és lefedhető. A terem
mo zivá is alakítható. A filmvetítéseket 
az ország egyik legnagyobb vásznán 
élvezhetik a nézők. További érdekes-
ség, hogy a széksorok a hátsó falba 
süllyeszthetők, ezzel 3 perc alatt egy
900m2-es rendezvénytér alakítható ki.

A Mozdonycsarnoktól jobbra talál-
ható két terem együttes mérete közel 
azonos a Bánffyéval. A bejárathoz kö-
zelebbi Fricsay Ferenc (1914–1963) 
nemzetközileg elismert karmester ne-
vét viseli. A nagyzenekari próbaterem 
egyben stúdió, amelynek burkolati 
elemeiésműszakiberendezéseialeg-
magasabb minőségű hangfelvételek
rögzítésétteszi lehetővé.

A Hevesi Sándor terem a műhely
ház háziszínpada. Névadója 1873–
1939 között élt, a Nemzeti Színház, 
később az Operaház főrendezője, ta
nár és drámaíró, a magyar színjátszás 
kiemelkedőalakjavolt.Aszínpadmé
rete lehetővé teszi „egy az egyben”
próbák tartását és bármely előadás
díszletének megépítését. Egyben biz-
tosítani tudják az igényeknek megfe-
lelővilágításéshangtechnikát.Továb
bi érdekesség, hogy a 150 személyes
nézőtér ülései az Operaház felújított
székei.
A hatalmas acélszerkezetű csarnok

középső hajójának különleges látni
valója a varrodák felett, közvetlenül a 
tetőszerkezet alatt kialakított „oázis”.
Az eredeti tervekben nem szereplő
funkció ötlete Marosi Miklós terve-
zőtől származik. A művészek pihené
sét, rekreációját biztosító fedett par-
kot Ottrubay Melinda (1920–2014)
baletttáncosnőről, az Operaház örö
kös tagjáról nevezték el. 
Az épület további, mintegy 50 he

lyi ségében próbatermeket, jelmezvar-
rodát,díszletépítő,festőasztalosstb.
műhelyeket, továbbáhatalmasdíszlet
raktárakat, kellemes pihenőket alakí-
tottak ki. A műhelyház 2. hajójának
északi szegmensében rendezték be a 
jól megvilágított, tágas Oláh Gusztáv 
festőtermet. Névadója 1901–1956 kö
zött élt neves operarendező, jelmez
ésdíszlettervező.
Aműhelyház4.hajójánakegyrésze

az Óriásraktár. Az eredeti tervekben a 
hatalmas tér konténeres díszletraktár 
lett volna, az új koncepció szerint, 3 
új próbatermet rendeznek be. (A rak-
tár új helyszíne, az egykori forgóváz-
javító üzem nagycsarnoka lesz.)
AzEiffelMűhelyházújjáépítésével a

látogató elé tárul a hatalmas teret le-
fedőtetőzetszépsége,eleganciája.

14. kép: Ottrubay oázis
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17. kép: 
Szegecsek 1.

15. kép: 
Oláh Gusztáv  
festőterem

16. kép: 
Óriásraktár

18. kép: 
Szegecsek 2.
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A 7 hektáros terület mintegy har-
madát elfoglaló központi létesítmény 
aműhelyházmellett további 3 épüle
tethasznosítazOpera.Aműhelyházra
merőlegesen a város felé esőoldalon
felújított melléképületben jött létre a 
Tolnay szolgáltatóház és a Márk jel-
mezraktár, továbbá rekonstrukcióra 
vár a Radnaioktatóállomás helyszíné
ül szolgáló állomásépület. 

Tolnay Pál(1891–1985)azelsőma
gyar színháztechnikai mérnök. 1926-
ban pályázat elnyerésével lett az álla-
mi színházak, közöttük az Operaház
műszakivezetője.Nevétviselő20× 70
méteres, egyszintes épület a komple-
xum műszaki központja.Márk Tiva-
dar (1908–2003) jelmeztervezőről
elnevezett épületben 1800 folyómé
teren tárolják az előadások jelmezeit,
kellékeit. Az alumínium állvány rend-
szer számítógépvezérelésű motorok
kal mozgatható, a jelmezek chip- es 
azonosítóval egyszerűen kereshetők
és a helyükről könnyen kiemelhető
ek. A Radnai oktatóállomás név-
adója Radnai Miklós (1892–1935) az
Operaházigazgatója,zeneszerző.Aró-
la elnevezett,MÁV típustervei alapján
épített létesítmény soha nem szol gált 
állomásként, itt működtek az egykori
ÉszakiFőműhely irodái.A jövőbenaz
épület oktató- és stúdiófunkciót kap. 

A Tolnay szolgáltatóház, a műhely
ház a Kőbányai út és a Dízelcsarnok
által határolt, egyhektáros, parkosí-
tott terület névadója Kodály Zoltán 
(1882–1967). A park zenei programok 
lebonyolí tására is alkalmas. A kiállí - 
tott MÁV 301es sorozatú gőzmoz
donyszin tén a környezet egykori vas-
úti múlt jára emlékeztet.

A 33 milliárd forint értékű fejlesz-
tés 2021 februárjában elnyerte a 16.
Média Építészeti Díj Nagyberuházási
Különdíját. 

19. kép: Acélszerkezet 1. 20. kép: Acélszerkezet 2.

21. kép: 
Tolnay szolgáltatóház

22. kép: 
Jelmezek ezrei  
a Márk raktárban

23. kép: Radnai oktatóállomás.
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MEGÚJULÓ KŐBÁNYA

Az Eiffel Műhelyház megnyitásával
nem zárul le a Könyves Kálmán körút, 
Kőbányaiútésavasútközötti terület
fejlesztése.Aműhelyháztólavárosfe
léesőszektorbanaTörekvésMűvelő
désiHázig elnyúló részen, az egykori
Dízelcsarnok átépítésével létesül az 
új Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum. A tervezésre kiírt pályázat 
győztese a Diller Scofidio + Renfro
NewYorkiszékhelyűtervezőirodalett. 
A nyertes pályamű számtalan ötletet,
egyedi és újszerű megoldást tartal-
maz. (Az új Közlekedési Múzeumról 
további információk olvashatók az 
Acélszerkezetek2019/3.számában.)
Az Eiffel Műhelyház szomszédságá

ban a városból kifelé eső oldalon az
egykori forgóvázjavító üzem 3 eme-
letes irodaháza ad majd otthont az 
Opera Campusnak. Az Operaház ez

zel aktív szerepet kíván vállalni gyer-
mekkórusának és balettintézeti nö-
vendékeinekiskolaiésművészetikép
zésében, amelynek bázisa lesz az új 
campus. A forgóvázjavító üzem mint-
egy 12 ezer m2-es nagycsarnokában 
kap helyet a konténeres díszletraktár, 
azOperaDepó.

A két további fejlesztés átadásával a 
magyar és nemzetközi operairodalom, 
a balett színjátszás és -oktatás, vala mint 
a hazai járműipar értékeit egyaránt
bemutató XXI. századi kultu rális köz-
pont, múzeumi negyed és közös ségi 
tér jön létre akorábbikőbányai rozs-
daövezet helyén. 

24. kép: Kodály Zoltán park

Vezető tervező MarosiMiklós(KÖZTIZrt.–MarosiStúdió)

Építészek
ÁcsIstván,PerneszÁgnes,RabieAnisz,HódosiDániel,
DányádiÁron,SüvegesAdél,WeimperViktória,  
CsízyLászló,KelemenBálint,PetriDávid(KÖZTIZrt.)

Belsőépítészet Szenes István (Szenes Design Kft.) 

Tájépítészet PotyondyFlóra(ParkTervStudioKft.)

Műszaki ellenőrzés Perfektum Mérnöki Kft., 3e International Kft.

Generálkivitelező StrabagÉpítőKft.

Megbízó MagyarÁllamiOperaház

A MŰHELYHÁZ PROJEKT RÉSZTVEVŐI

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon a MAGÉSZ Acélszerkezetek 
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok

Kimagasló teljesítmény 
a vastag bevonatokhoz

Masszív, megbízható kialakítás

Könnyű tisztítás és karbantartás

Szakszervíz 

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL... 

Az egyes célszerszámok, célgépek használata mellett sok eset-
ben elhanyagoltnak tűnik ezek biztonságos és átlátható tárolásá-
nak, szállításának módszere. Gyakran észre sem vesszük, hogy 
mennyi időt veszítünk el csak azzal, hogy szerszámainkat, eszkö-
zeinket keressük a munkavégzés helyszínén. Jobb esetben idő-
vel megtaláljuk ezeket az eszközöket, rosszabb esetben újat kell 
beszerezni – lehetőleg azonnal. Mindez egyrészt feleslegesen 
felmerülő költségként jelentkezik a cégeknél, másrészt rengeteg 
elvesztegetett időt jelent, ami idő alatt hasznos, értékteremtő 
tevékenységet is lehetne végezni. A Sortimo pont ezt az érték-
teremtést hivatott támogatni professzionális és testreszabott jár-
műberendezéseivel, rendszereivel.

SORTIMO | A SZTORI

A Sortimo alapítója, Herbert Dischinger kezdetben a szakem-
berek legfőbb problémájára – az időhiányra – talált megoldást 
azáltal, hogy megalkotta egyedülálló fémkofferét, melynek 
belsejébe betétdobozokat tett, ezzel téve egyszerűvé az eszkö-
zök szortírozását. Ez a megoldás egyrészt átláthatóságot, más-
részt rendet biztosított a szakemberek számára, hiszen nem 
kellett minden egyes munka előtt eszközeiket keresni, össze-
válogatni. Így alakult meg 1973-ban a Sortimo, mely elnevezés 
a SORTIment és MObil szavak összetételéből származik. A vál-
lalat folyamatosan a Vevők igényeire, problémáira, kihívásaira 
kereste és keresi a megoldást, az évek során pedig egy teljes 
szolgáltatást nyújtó vállalattá fejlődött, ahol a jelszó a minőség, 
a rendszer és a hatékonyság. A Sortimo az 1990-es évek óta 
tervez és fejleszt járműberendezéseket haszongépjárművekbe, 
mellyel a cél továbbra is az, hogy – többek között az építőipari 
cégek, vállalatok számára – a mindennapi munkát megkönnyít-
ve időt takarítson meg, ezzel teremtve értéket. 

Az idők során innovatív megoldásaival piacvezetővé váló 
Sortimo a digitális fejlődést kihasználva a 2010-es évek közepén 
egy szinttel magasabbra emelte teljeskörű szolgáltatását. Ekkor 
alkotta meg online elérhető 3D konfigurátorát, mellyel nemcsak 

a járművek berendezését lehet maximálisan személyre szabni, 
hanem a tökéletes rend és átláthatóság érdekében színkódokos 
feliratokkal, címkékkel segíti ügyfeleit a gyors és hatékony mun-
kavégzésben.

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK | HOGYAN?

Ahhoz, hogy a felhasználók számára a mindennapi munka során 
időt nyerjen, a Sortimo megalkotta saját rendszerét, a Sortimo 
EcoSystem-et, ahol a rendszer minden egyes alkotóeleme kom-
patibilis a többivel, így rugalmasan bővíthető, alakítható, a fel-
használás módjához igazítható. A járművek berendezése a saját 
fejlesztésű csúszás- és karcmentes, továbbá víz- és ütésálló pad-
lókkal indul, melyek garantálják a Sortimo rendszerek egyedülál-
ló stabilitását. Erre a padlóra kerülnek rá az egyedi igények szerint 
alakítható állványrendszerek, melyek közül jelenleg 3 különböző 
típust vonultat fel a Sortimo: 
•  Globelyst4, a hagyományos, jól bevált standard, mely egyedi 

megoldásaival kiemelkedik a piacon elérhető állványok közül.
•  SR5, a lean elvek alapján fejlesztett futurisztikus állványrend-

szer, mely maximális raktérkihasználást, tökéletes rugalmassá-
got és az eszközökre való kiváló rálátást tesz lehetővé. Mindez 
extra könnyű súllyal párosul!

•  FR5, mely fel- és lehajtható polcaival egyedülállóan alkalmaz-
kodik a felhasználók igényeihez.

Az állványrendszereket hivatott kiegészíteni a speciális, úgyne-
vezett „raktérnövelő”, „duplapadlós” megoldások, melyekkel ext-
ra helyeket nyerhetünk. Ezt a célt szolgálja a Sortimo TopSystem 
rendszere is, mellyel az eszközök tetőcsomagtartón való tárolása 
válik egyszerűvé és biztonságossá. A komplett termékpalettához 
természetesen hozzátartozik a számos kiegészítő, melyek külön-
féle felhasználáshoz alkalmazkodó koffereket (BOXX-ok), szer-
számöveket és szerszámtáskákat (ProClick) jelölnek. Az egész 
rendszert a Sortimo ProSafe rögzítőrendszere teszi maximálisan 
biztonságossá! 2021-től a Sortimo intelligens megoldásai Ma-
gyarországon is elérhetők. Fedezze fel Ön is a Sortimo által kínált 
lehetőségeket gödöllői telephelyünkön!

SORTIMO | INTELLIGENS MOBILITÁS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

www.sortimo-jarmuberendezes.hu

Szaktanácsadó - termékmenedzser
+36 70 578 0591
gombasb@sortimo-jarmuberendezes.hu

Intelligens mobilitás

I
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szolgáltatást nyújtó vállalattá fejlődött, ahol a jelszó a minőség, 
a rendszer és a hatékonyság. A Sortimo az 1990-es évek óta 
tervez és fejleszt járműberendezéseket haszongépjárművekbe, 
mellyel a cél továbbra is az, hogy – többek között az építőipari 
cégek, vállalatok számára – a mindennapi munkát megkönnyít-
ve időt takarítson meg, ezzel teremtve értéket. 

Az idők során innovatív megoldásaival piacvezetővé váló 
Sortimo a digitális fejlődést kihasználva a 2010-es évek közepén 
egy szinttel magasabbra emelte teljeskörű szolgáltatását. Ekkor 
alkotta meg online elérhető 3D konfigurátorát, mellyel nemcsak 

a járművek berendezését lehet maximálisan személyre szabni, 
hanem a tökéletes rend és átláthatóság érdekében színkódokos 
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GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK: A MULI TEHER-KERÉKPÁR

Kompakt teher-kerékpárok hegesztése CLOOS robotrendszerrel

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Vachter Ákos 
Crown International Kft.

Az automatizálás a Muli teherbiciklik gyártásához 
rugalmas megoldást nyújt, és az elérhető legma-
gasabb hegesztési minőséget biztosítja.

Köln/Haiger – A Muli egy gyors és mozgékony teher
bicikli, amely egyszerre könnyen szállítható vasúti 
kocsiban és tárolható egy átlagos kerékpártárolóban. 
Kompakt kialakításának köszönhetően ideális a 
min dennapi városi használatra. A kölni mulicycles 
GmbH termékének hegesztésében a CLOOS automa-
tizált megoldására támaszkodik. A rendszer rugal-
mas kialakításának és az olyan különleges hegesz-
tési eljárásváltozatoknak köszönhetően, mint például 
a MoTion Weld és a Vari Weld, a robot a különböző 
acél és alumínium alkatrészek egyenletes, kiemelkedő 
minőségű hegesztésére képes.

Alternatíva az autók mellé

„Kerékpárjainkkompaktokésnagyteherbírásúak”–mond-
jaJonasGerhardt,akitestvérével,SörenGerhardttalegyütt
vezeti az induló vállalkozást. „Ezzel azt szeretnénk elérni, 
hogy még több ember kapjon kedvet a kerékpározáshoz, 
ezáltal csökkenjen az autók száma a városközpontokban.”
A Mulit 2015ben kezdték el fejleszteni. Akkoriban Sören
Gerhardtéppenaterméktervezésmesterképzésbefejezése
előtt állt, Jonas Gerhardt pedig a CLOOSnál végezte a
gépésztechnikusi képzést. „A célunk amellett, hogy alter-
natívát kínáljunk az autóval szemben az volt, hogy a te-
herbiciklikelőnyeitegykompaktkerékpárévalegyesítsük.”
– magyarázza Jonas Gerhardt. „Ezután megterveztük és
megépítettük az első prototípusokat. A vezetési élmény
annyiranagyszerűvolt,hogytovábbdolgoztunkrajta.”
Mivelkezdetbennemvoltelegendőindulótőkéjük,akét

testvér egy kimagaslóan sikeres közösségi finanszírozási 

kampányt indított, melynek során a finanszírozási cél több 
mint kétszeresét érték el. 
Ebből a projektből alakult meg 2017ben a mulicycles

GmbH,amelykezdetbenawesterwaldiDriedorfbanvégez-
te a gyártást. Ezt követően a vállalat 2021 elején Kölnbe
költözött.IdőközbenaMuliszilárdanmegvetettea lábáta
piacon, a kompakt teherbiciklik szegmensében pedig mára 
úttörőnekszámít.AGerhardttestvérek,nemutolsósorban
személyes motivációból, jelenleg is tovább dolgoznak te-
herbiciklijükfejlesztésén.„Mindkettőnknekvannakkisgyer-
mekei, akikkelminden nap kerékpárral járjuk a várost” –
magyarázza Jonas Gerhardt. AMuli például az első olyan
teherbicikli, amelyhez mindkét irányba beépíthető op-
cionálisfüggőágyasülésrendszerisrendelhető.

Középpontban a fenntarthatóság

„Ügyfeleink nagyra értékelik, hogy a Muli kerékpár koncep-
ciójával, gyártásával és teljes üzleti modelljével elkötelez-
tük magunkat a fenntarthatóság eszmeisége mellett” –
hangsúlyozza JonasGerhardt. „Ez lehetővé teszi számunk-
ra, hogy garantáljuk a tisztességes munkakörülményeket, 
valamint a magas szintű környezetvédelmi, szociális és
minőséginormákat.”AMuligyártása–avázelkészítésétől
aporfestésenátavégsőösszeszerelésig–teljesegészében
Németországban történik. Emellett a kölni székhelyű vál-
lalat helyi beszállítókra támaszkodik.

AzelsőévbenJonasGerhardtmagaépítetteakerékpáro-
kat. Mára a vállalat 16 teljes munkaidős és 9 részmunka
idős alkalmazottat foglalkoztat különböző területeken.
Az értékesítési hálózat jelenleg közel száz szakkereskedőt
foglalmagábanvilágszerte.„Afellendülésóriási”–mondja
boldogan Jonas Gerhardt. „Alig tudunk lépést tartani az
egyre növekvő számúmegrendeléssel.” A vállalat 2017es

1. kép:  A kétállomásos kialakítás lehetővé teszi, hogy amíg  
az egyik oldalon a munkadarab berakodása folyik,  
a másik oldalon a robot végzi a hegesztést
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alapítása óta ez minden évben több mint száz százalékkal 
nőtt,ígymamármindenévbenezresdarabszámbangyártja
a kerékpárokat.

Az automatizálás biztosítja a növekedést

„Ilyenmértékűnövekedésmellettcsakakkortudjukhosz
szú távon Németországban tartani a termelésünket, ha 
nagymértékben automatizáljuk azt” – magyarázza Jonas
Gerhardt. „Ezt már a tervezés kezdetétől fogva figyelem-
be vettük.” Az automatizált hegesztőrendszer első kísér-
letei 2020 januárjában kezdődtek. Mint korábbi CLOOS
alkalmazott, Jonas Gerhardt számára szóba sem jöhetett
más megoldás, csak a CLOOS hegesztés és robottech-
nológiája. A robotrendszer fejlesztése, tervezése és gyártása 
során szoros eszmecserét folytatott korábbi kollégáival, a 
végeredménnyel pedig maximálisan elégedett.

Kétállomásos rendszer QIROX hegesztőrobottal 

A robotrendszer két egymással szemben elhelyezkedő he
gesztőmunkaállomásbóláll,melyekmindegyikevízszintes
forgótengellyel rendelkezik. A munkadarab-pozicionáló 
egyik oldalán egy L alakú, lengőmozgásra képes hosszab
bító konzolt szereltek fel. Az ellencsapágy stabilizálja a 
hosszú munkadarabokat a hegesztési folyamat során. 
Az állomáscsere vízszintes forgómozgás révén történik.  
Akétállomásoskialakításnakköszönhetőenarendszervál-
takozva rakodható. Ez azt jelenti, hogy a kezelő az egyik
oldalról kiveheti a hegesztett munkadarabokat és újra   

töltheti a készüléket, miközben a hegesztés a másik állo-
máson folyamatban van. Ez óriási időmegtakarítást ered-
ményez a teljes folyamatban.
A rendszer szíve a QIROX QRC350E héttengelyes ro-

bot. A hattengelyes robotkart egy kiegészítő excentrikus
tengellyel szerelték fel, amelyet a robot alapja és az első
 ten gely forgáspontja közéépítettek be. A hetedik tengely 
kiterjesztiamunkatartománytahegesztőpisztolyoptimális
pozicionálásához. A robotkar függesztett elhelyezése opti-
málishozzáféréstbiztosítamunkadarabhoz,ésegyszerűsíti
az összetett munkadarabok hegesztését.

MoTion Weld és Vari Weld a kiváló hegesztési  
eredményekhez

AQIROXQRC350E robotmechanika klasszikus csuklóval
rendelkezik,ésamaximálishasznosterhelhetősége15kg. 
A robotba integrált automata pisztolycserélő rendszer le-
hetővé teszi több folyamat alkalmazását egyetlen robottal.
Itt a mulicycles elsősorban a CLOOS által kifejlesztett
MoTion VariWeld és Vari Weld hegesztési eljárásváltozato-
kat használja. 

AVariWeld egy huzalelektródás védőgázos impulzusívű
eljárásváltozat, amely különösen széles körű felhasználás-
raalkalmas.Azáramvezéreltimpulzusosfolyamatlehetővé
teszi a beolvadási profil szabályozását az anyagok és alkal-
mazások széles skáláján. Az anyagtulajdonságok nagyrészt 
megmaradnak,különösenahőérzékenyanyagokesetében.
AMoTionVariWeldkülönösenalkalmasavékonylemezes

alkalmazásokhoz, egészen a legalacsonyabb teljesítmény-
tartományokig történő felhasználásra.Ahegesztési eljárás
változatottmutatjamegerősségeit,aholavarratfelületével
és megjelenésével szemben különleges követelmények me-
rülnek fel –mint a Muli teherbicikli esetében. AMoTion
VariWeld a bevált CLOOS eljárásváltozatának, a VariWeld
nek reverzáló huzalmozgással való kombinációja. A hegesz-
tőhuzaltmintegy180Hzes frekvenciávalmozgatjákelőre
hátra, ami rendkívül nagy folyamatstabilitást eredményez 
még a legalacsonyabb teljesítménytartományban is. 

A fenti innovatív hegesztési eljárásváltozatoknak hála, a 
hegesztés közben fellépő fröcskölés mértéke minimális-
ra csökken, így nincs szükség időigényes utómunkára. 
Amulicycle vállalat vékony falúés csövekből álló alkatré
szei ese tében is optimális hegesztési eredményeket ér el.

2. kép:  A robotrendszert maximális rugalmasság jellemzi,  
így gyorsan lehet váltani a különböző alkatrészek között

3. kép:  A muli-cycles vállalat többek között az alumínium szállító-
kosár oldalsó rácselemeit hegeszti a robotrendszerrel

4. kép:  A MoTion Weld hegesztési eljárásváltozat erősségei  
olyan hegesztési varratok esetében hangsúlyosak,  
ahol a varrat felületével és megjelenésével szemben 
kiemelkedő igényeket támasztanak
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Rugalmas alkalmazási lehetőségek  
és magas darabszámok 

Flexibilis kialakításának köszönhetően a rendszer alkal-
mas a különböző termelési igények kielégítésére. Amuli
cycles vállalat a Cloos rendszerrel hegeszti egyebek mel-
lett az alumínium szállítókosár oldalsó rácselemeit és az 
elektromotor acél burkolati elemeit. „Függetlenül attól, 
hogy acélról vagy alumíniumról, nagy vagy kisméretű
mun kadarabokról van szó, teljes mértékben  kihasználjuk  
a robotrendszer gyártási rugalmasságát” – mondja Jonas
Gerhardt. „Ma már egy nap alatt gyártjuk le a robot se
gítségével azt, amit korábban egy hét alatt.” A robotrend
szerbe történő beruházás nélkül a vállalat nem lett volna
képes a nagy sorozatú termelésre. A pozitív tapasztalatok és 
afolyamatosannövekvőkeresletmiattaGerhardttestvérek
rövid távon további beruházásokat terveznek az automa-
tizált hegesztési technológiába.

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

Jelenlegi kivitelezés alatt álló munkáink...

www.fomterv.hu

5. kép: A Muli teherbiciklit kompakt kialakítás jellemzi
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• Tervezés BIM környezetben
• Közúti, vasúti alul- és felüljárók
• Gyalogoshidak, gyalogos-aluljárók, csarnokok
• Közúti, vasúti folyami hidak
• Föld alatti műtárgyak, szerkezetek
• Csarnokok, ipari létesítmények, magasépítési szerkezetek
• Műtárgyak felújításának optimalizálása, élettartam tervezés
• Támfalak, bélésfalak
• Hagyományos és különleges alapozások
• Hidak és műtárgyak szerkezeti vizsgálata

Jelenlegi kivitelezés alatt álló munkáink...

www.fomterv.hu
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ÖSZVÉRGERENDÁK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE 
KÉPLÉKENY ELVEN

FIRE DESIGN OF COMPOSITE BEAMS USING  
THE PLASTIC THEORY

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

Sas Viktor tulajdonos, ügyvezető
VÁZ-ÉP Szerkezetépítő Kft.

1. BEVEZETÉS

Magyarországon hagyományosan még mindig több vasbe ton 
szerkezetű épületet építenek, mint acél/öszvér konstruk-
ciót. Utóbbi alkalmazását az acélanyag jelenlegi drágulása 
is sújtja. A tervezők sokszor azért sem választanak öszvér 
tartószerkezeteket, mert ezek tűzteher alatti tervezését nem 
ismerik, pedig az európai uniós gyártó cégek a terméke
ik mellé – csaknem minden esetben – tűzvédelmi táblá
za tokat, ingyenes szoftvereket bocsátanak a felhasználók 
ren delkezésre. De a tartószerkezeti Eurocodeok tűzvéde
lem mel foglalkozó szabványai is sok eljárást ismertetnek 
öszvér szerkezetek tervezéséhez. Célunk ezen eljárások is-
mertetése és szemléltetése számpéldákon keresztül. Sajnos 
a fenti szabványok szinte módszerenként másmás jelölést 
alkalmaznak, ami nem jellemző a többi tartószerkezeti 
Eurocodera; az egységesítésre nincs jelenleg remény. 

Öszvérszerkezetek alkalmazása magas építményeknél, par 
 ko lóházaknál – a kisebb keresztmetszeti méretek okán – 
fel tétlenül javasolt.

Ez a munka a szerzőknek a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK 
című folyóiratban „Öszvérgerendák tervezése tűzteherre a 
kritikus hőmérséklet módszerével” címmel megjelent cikke 
(Szabó és Sas 2021) szerves folytatásának tekinthető.  

Az alábbiakban összefoglaljuk a fenti cikk tartalomjegy
zékét és a továbbiakhoz szükséges ábráit (megtartva az ere-
deti számozást).

1. Bevezetés
2. A tervezés alapjai    

2.1.  Tűztehernek kitett szerkezetekkel szemben támasz-
tott követelmények      

2.2. Tűzfolyamat kiválasztása     
2.3. Tűztehernek kitett öszvérszerkezeteket érő hatások   

2.3.1. Rendkívüli tervezési állapot     
2.3.2. A teherbírás igazolása    

1 A táblázatok sorszámozását is megtartjuk. 

2.4. Anyagjellemzők
2.4.1. Általános elvek
2.4.2.  Mechanikai jellemzők

2.4.2.1.  A szerkezeti acél szilárdsági és alakvál-
tozási jellemzői    

2.4.2.2.  A beton szilárdsági és alakváltozási 
jellemzői    

2.4.2.3.  Betonacél     
2.4.3.  Termikus jellemzők

3. Tűztehernek kitett öszvérgerendák tervezése     
3.1. Erőjáték

3.1.1. Általános elvek  
3.1.2.  Az öszvérgerenda keresztmetszetének nyoma

téki ellenállása   
3.1.3.  Az öszvérgerenda keresztmetszetének függő

leges nyírással szembeni ellenállása
3.1.4.  Egyidejű hajlítás és nyírás   
3.1.5.  Hosszirányú nyírással szembeni ellenállás   

3.2.  Nem körbebetonozott, acélszelvényű öszvérge rendák  
3.2.1.  Általános elvek   
3.2.2.  Az öszvérkeresztmetszet felmelegedése    
3.2.3.  A kritikus hőmérséklet módszere    

3.1. példa. Kéttámaszú védelem nélküli/véde-
lemmel ellátott öszvérgerenda ellenőrzése a 
kritikus hőmérséklet módszerével

3.2.4.  A csapos kapcsolóelemek nyírási ellen állásá
nak igazolása   

A szerzők megragadják az alkalmat, hogy a fenti tartalom-
jegyzékű cikkben vétett két hibájukat korrigálják. A 2.4. és a 
2.5. táblázat fejléc részlete helyesen: „A beton hőmérséklete 
θc [˚C]”, „Az acél hőmérséklete θs [˚C]”. 

A továbbiakban szükséges ábrákat – az eredeti számozást 
megtartva – itt közöljük.1     

Ennyi visszatekintés után rátérünk – jelen cikkünk egyik 
tárgyára – a hajlítónyomatéki ellenállás metódusának is-
mertetésére.

Ez a munka a szerzőknek a MAGÉSZ ACÉLSZERKE
ZE TEK folyóirat 2021/3. számában „Öszvérgerendák 
tervezése tűzteherre a kritikus hőmérséklet módszeré
vel” címmel megjelent cikke folytatásának tekinthető. 
Jelen ta nul mány ismerteti az öszvérgerendák ter ve
zé sének lé péseit képlékeny elven, és számpéldák ke
re tében rész letesen bemutatja e tartók méretezését.  

This work can be considered as continuation of the au
thors’ article published in MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK 
journal under the title „Fire design of the composite 
beams using the critical temperature method”. This 
paper describes the steps of the fire design of a com
posite beam using the plastic theory and in the frame 
of worked examples presents the calculation of these 
girders.
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3.2.5. A hajlítónyomatéki ellenállás módszere

3.2.5.1. Általános elvek

A hajlítónyomatéki ellenállás módszerét az MSZ EN 1994
12 4.3.4.2.4. szakasza ismerteti, mely az MSZ EN 199412 
4.3.4.2.3. szakaszában (itt 3.2.3. szakasz) tárgyalt kritikus 
hőmérséklet módszerének alternatívájaként tekinthető2.  
A hajlítónyomatéki ellenállás képlékeny elven határozható 
meg, figyelembe véve az anyagjellemzők hőmérséklet függ
vényében történő változását (lásd az MSZ EN 199412 
4.3.4.1.2. szakaszát).

A pozitív és negatív hajlítónyomatéki ellenállás a nyírt 
kapcsolat merevségének függvényében számítható az MSZ 
EN 199412 E mellékletében található modell segítségé
vel, ahol alulról melegített vasbeton lemezhez csatlakozik 
az acélgerenda.

Jelen módszer jobb megértéséhez szükségesnek tart-
juk a nyírt kapcsolat számítási lépéseinek összefoglalását. 
Normálhőmérsékleten a teljes nyírt kapcsolatot képlékeny 
alapon számítjuk [lásd Szabó (2017) 4.4.2.2.2. szakasz és az 
MSZ EN 199411 6.6.1.1. szakasz (13) bekezdés], kizárólag 
duktilis kapcsolóelem alkalmazásával [MSZ EN 199411 
6.6.1.2. szakasz (1) bekezdés]. 

Vegyünk szemügyre egy megoszló teherrel terhelt két és 
többtámaszú tartót. A nyíróerő ábra a szélső támasz és a 
pozitív nyomatéki maximum, vagy az utóbbi és a közbenső  
 
 
 
 

2  A kritikus hőmérséklet módszere csak kéttámaszú, viszont a hajlítónyomatéki ellenállás metódusa többtámaszú tartóra is 
alkalmazható.

3  Itt a profillemez Rp képlékeny ellenállását nem tüntettük fel, mert csak akkor vehető számításba, ha a profillemez hullámai 
az acéltartóval párhuzamosak (nem is jelentős hatás, vagy nem alkalmazzák).

4  MSZ EN 199412 E melléklete informatív jellegű.

támasz között azonos előjelű. Csak e szakaszok (kritikus 
keresztmetszetek) közötti longitudinális nyíróerőket vehet-
jük számításba.

A szélső támasz és a pozitív maximális nyomaték közöt-
ti szakaszon a hosszirányú képlékeny nyíróerő (vízszintes 
vetületi egyenlet alkalmazásával):

VL,1 = min (Ra, Rc), 

ahol Ra és Rc a szerkezeti acélban és vasbeton lemez-
ben keletező képlékeny normálerő. A fenti mennyiségek 
számítására a 3.1. példa ad útmutatást. 

A pozitív maximális nyomaték és a közbenső támasz 
közötti longitudinális nyíróerő:

VL,2 = min (Ra, Rc) + Rs  (3),

ahol Rs a betonacélban és a profillemezben keletkező 
normálerő. 

A VL hosszirányú nyíróerő és a kapcsolóelem PRd ellenállása 
[MSZ EN 199411 6.6.3.1. szakasz (1) bekezdés] ismereté-
ben az együtt dolgoztató elemek N száma meghatározható 
és – az MSZ EN 199111 6.6.1.3 szakasz (3) bekezdésének 
teljesülése esetén – egyenletesen kiosztható.  

A nyomatéki ellenállásokat az MSZ EN 199412 E mel
léklete alapján tárgyaljuk4. Először a negatív nyomaték 
meghatározására kerül sor, mely tapasztalat szerint köny
nyebben megérthető.

 
 
 

3.3. ábra: 
Védelem nélküli öszvérgerenda 
(Szabó és Sas 2021)

3.4. ábra: 
Védelemmel ellátott öszvér
gerendák (Szabó és Sas 2021)
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3.2.5.2.  Az Mfi,Rd- negatív nyomatéki ellenállás 
számítása közbenső támasznál  
(vagy befogásnál)

A vasbeton lemez beff együtt dolgozó szélességét a 
normálhőmérsékleti számításból vesszük. Feltételezzük, 
hogy a képlékeny semleges tengely nem a betonlemezben 
van, azaz a betonlemez teljes vastagsága mentén berepedt-
nek tekinthető. A hosszirányú vasalás  T –  húzóerejét az 
fsy,θs  

folyáshatárral számoljuk, de T – nem haladhatja meg az 
acélgerenda nyomási ellenállását ( θs a hőmérséklet a acél-
betétek helyén a betonlemezben). Az acélgerenda öveiben 
és gerincében a folyáshatár az MSZ EN 199412 4.3.4.2.2. 
szakasza szerinti θ1, θ2, θw hőmérséklettel számítható.

A semleges tengely helyét vetületi egyenlettel határozzuk 
meg, majd a belső erők nyomatékát összegezve kapjuk a 
nyomatéki ellenállást (lásd a 3.3. példát).

Abban a speciális esetben, amikor a képlékeny semleges 
tengely pont a vasbeton lemez és az acélszelvény határ-
felületére esik, a negatív nyomatéki ellenállás az MSZ EN 
199412 E2. fejezetének (5) bekezdése szerint alakul:

ahol     és     az F – és a T – erők távolsága az alsó szélső 
száltól.

3.2.5.3.  Az Mfi,Rd+ pozitív nyomatéki ellenállás 
számítása

Az MSZ EN 199412 E1. ábra (itt 3.6. ábra) szerinti T +  
húzóerő [feltételezve, hogy a képlékeny semleges ten
gely a vasbe ton lemezbe esik, így az acélgerenda teljes 
keresztmetszete húzott (vízszintes vetületi egyenletből)]: 
 

5  θa a védelem nélküli, vagy védett acélgerenda különböző részeinek hőmérséklete az előírt tűzidőtartamnál.

Az MSZ EN 199412 E melléklete korlátozza a nyomóerőt:
–  a szélső támasz melletti kritikus hosszon [MSZ EN 1994

12 (E3.) egyenlet]:

–  a közbenső támasz melletti kritikus hosszon [MSZ EN 
199412 (E8.) egyenlet]:

Ez a 3.2.5.1. szakasz jelöléseivel;

ahol N1 és N2 a nyírt kapcsolóelemek száma a megfelelő kri-
tikus hosszakon, Pfi,Rd az egy nyírt kapcsolóelem nyírási el-
lenállásának tervezési értéke az MSZ EN 199412 4.3.4.2.5. 
szakasza szerint.

A T + húzóerő yT helye:

ahol fay,θ az MSZ EN 199412 3.2.1. szakasza szerinti 
maximális feszültségszint az MSZ EN 199412 4.3.4.2.2. 
szakasza (itt 3.2.2. szakasz) alapján meghatározott θa  
hőmérsékleten5.

A hc vastagságú vasbeton lemez hu nyomott zóna magas
ságának (3.6. ábra) meghatározásához vegyük szemügyre  
 

3.5. ábra: Negatív nyomatéki ellenállás számítása (MSZ EN 199412 E.2. ábra)

3.6. ábra: Pozitív nyomatéki ellenállás számítása (MSZ EN 199412 E.1. ábra)
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a 3.7. ábrát, melyen a hcr méret azon betonrétegek vastag-
sága, melyekben a hőmérséklet a 250 °Cot meghaladja6. 

Ha a hu vastagságú nyomott zónában a beton hőmérséklete 
250 °C alatt van, azaz (hc – hu)  ≥  hcr , a nyomott zóna magas
sága (vízszintes vetületi egyenletből) az MSZ EN 199412 
(E.4.) kifejezése szerint:

ahol beff 
az MSZ EN 199411 5.4.1.2. szakasza szerinti 

együtt dolgozó szélesség, és fc a beton nyomószilárdsága 
normálhőmérsékleten (fc  =  0,85 · fck ).

Ha (hc – hu) <  hcr; azaz a beton nyomott zónájának egyes 
rétegei 250 °Cnál magasabb hőmérsékletűek, a beton 
nyomó szilárdságának csökkenése az MSZ EN 199412 
3.2.2. szakasza [Szabó és Sas (2021) 2.4.2.2. szakasz] sze
rint vehető figyelembe. Vegyük szemügyre ismét a 3.7. 
ábrát, ahol az öszvértartó hc vastagságú lemeze látható. 
Ennek alsó szálától felfelé haladva azonos méretű (5 mm, 
10 mm) rétegekre (nevezzük hőmérsékleti rétegeknek) 
kellene osztani a hc méretet, de ez csak ritka esetben 
teljesül; marad egy nem kerek méret a lemez felső szálánál. 
Megrajzolható az öszvértartó vasbeton övének hőmérséklet 
eloszlása. 250 °Cnál kimetsződik a görbéből a d1 = hc – hcr 
vastagságú réteg, melyet szilárdsági rétegnek neveztünk el. 
Ezek a távolságok több, kerek, egyenlő; de valószínűleg 
két ezektől eltérő vastagságok (d1,hun). Most már hu értékét 
összegzéssel meg lehet határozni, annyi réteg bevonásával, 
amíg a rétegek feszültségeiből számított F + nyomóerő el 
nem éri az acélgerenda T + húzóerejét. A 0,8 · fc,θ beton-
feszültségek alakhelyes ábráját szintén a 3.7. ábra mutatja. 

6  hcr, valamint a betonrétegek hőmérsékleteinek értékét megfelelő eljárással, vagy az MSZ EN 199412 D5. táblázata alapján 
határozhatjuk meg.

7  Az (E5.) egyenlet a 3.7. ábra figyelembevételével módosult.
8  D melléklet (tájékoztatás): Modell az alulról a szabványos hőmérséklet–idő görbe szerint melegített, védelem nélküli ösz-

vérlemez tűzállósági határértékének számításához. A D4. fejezet (1) bekezdése az öszvérlemez hatékony vastagságának 
meghatározását tartalmazza.

9  Ezen MSZ EN 199412 szerinti ábrák a konvex és konkáv profillemezek jelöléseit mutatják be.

A előzőek alapján az MSZ EN 199412 (E5.) egyenlete7 
szerinti F + nyomóerő:

ahol n a nyomott betonrétegek száma, beleértve a (hc – hcr ) 
felső réteget, melynek hőmérséklete alacsonyabb, mint  
250 °C.

A nyomott zóna magassága:

                                  [mm]

ahol di 
egy szilárdsági réteg vastagsága, hu,n pedig az alsó 

nyomott betonréteg vastagsága.
Az F +nyomóerő hatásvonala az MSZ EN 199412 (E6.) 

egyenlete szerint:

a pozitív nyomatéki ellenállás az MSZ EN 199412 (E7.) 
egyenlete szerint:

ahol T + az MSZ EN 199412 (E5.) szerinti érték az MSZ EN 
199412 (E3.) egyenletének figyelembevételével.

Ez a számítási módszer használható profillemezes ösz-
vérfödém esetén is, az MSZ EN 199412 E1. fejezetének 
(3) és (4) bekezdésében hc helyett heffet alkalmazva, melyet 
az MSZ EN 199412 D4. fejezet (1) bekezdése definiál8, és 

 hu értékét h1re, a profillemez felső öve feletti betonvast-
agságra korlátozva, az MSZ EN 199412 4.1. és 4.2. ábra9 
alapján.

3.7. ábra: 

hu nyomott zóna  
magasság meg
határozása

Megjegyzés:
Profillemezes öszvérlemez esetén hc helyett a heff méret alkalmazandó.
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Ez a számítási metódus összhangban van az MSZ EN 1994
12 4.3.4.2.4. szakasszal (itt 3.2.4. szakasz), és a 4.3.4.2.3. 
szakasz (itt 3.2.3. szakasz) szerinti kritikus hőmérséklet 
mód szeréhez alkalmazható, a θ1 =  θw =  θ2 =  θcr   feltételezéssel.

Hasonló megközelítés alkalmazható, ha a semleges ten
gely nem a betonlemezbe, hanem az acélgerendába metsz.

3.2.5.4. Lokális ellenállás a támaszok felett

A támaszok (a befogásokat is beleértve) feletti lokális el-
lenállást az MSZ EN 199412 E3. melléklete szerint kell el-
lenőrizni a keletkező reakcióerőkre. E keresztmetszetekben 
szimmetrikus, illetve aszimmetrikus függőleges merevítő
bordákat javasol az E3. melléklet elhelyezni. E helyeken a 
bordák kihajlását és a merevített gerinc beroppanását el-
lenőrizni kell. A 3.3. példa (lásd a 3.10. ábrát) a gyakorlat-
ban alkalmazott fióktartó–főtartó kapcsolatokat mutat be.

3.2.5.5. Függőleges nyírással szembeni ellenállás

Az MSZ EN 199412 E4. melléklete szerint az öszvérge
rendák függőleges nyírással szembeni ellenállását az MSZ 
EN 199411 6.2.2. szakasza szerint kell ellenőrizni, az Ea, fay és γa értéke helyett Ea,θ, fay,θ  és γM,fi,a alkalmazásával, 
az MSZ EN 199412 2.3. szakaszának (1)P bekezdése és 
a 3.1. táblázata szerint. A függőleges nyírás folytatólagos, 
többtámaszú tartók közbenső támaszkeresztmetszeteiben 
lehet jelentős mértékű. Itt a maximális nyomatékok mellett 
szignifikáns nyíróerők is keletkezhetnek, ezért sok esetben 
a nyomatékok és nyíróerők kölcsönhatásának ellenőrzése 
okán – 1. és 2. keresztmetszetű tartóknál – az acélgerinc 
folyási feszültségét redukálni kell.

3.2. példa  
Kéttámaszú védelem nélküli/védelemmel ellátott 
öszvérgerenda ellenőrzése a hajlítónyomatéki 
ellenállás módszerével  

Ellenőrizzük a 3.3. ábrán látható IPE 450es szelvényű, 
2600 × 120 mm méretű vasbeton lemezes, kéttámaszú, vé
delem nélküli/védelemmel ellátott öszvérgerendát a hajlí
tónyomatéki ellenállás módszerével is. Az előírt tűzállósági 
követelmény védelem nélküli esetre 15 perc, a továbbiakra 
90 perc. A szerkezeti acél: S235, a beton: C20/25 (és a be
tonacél B500) minőségű.

Az IPE 450es tartó méretei a 3.3. ábra (MSZ EN 1994
12 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.

Szükséges anyagjellemzők

Szerkesztési szabályok betartásának ellenőrzése

Korábbi Eurcodeos háttéranyagokban (SSEDTA EC4) sze
repeltek, de az MSZ EN 199412 szerint nincsenek az 
acélszelvényre és a vasbeton lemezre vonatkozó szerkesz-
tési szabályok.

Statikai váz ismertetése, terhek

Egy raktárépület kéttámaszú öszvérgerendái 2,6 m távol ság
ra vannak egymástól, fesztávolságuk 12,0 m. A beff együtt 
dolgozó szélesség 2,6 m az MSZ EN 199411 5.4.1.2. 
szakasza szerint. 

A maximális nyomaték a 3.1. példa szerinti kéttámaszú 
tartón tűz esetén:

A maximális nyíróerő tűz esetén (támasznál):

Fejes csapok ellenállásának meghatározása  
normálhőmérsékleten 

A fejes csapok adatai:
– a csap szárának átmérője: dcs = 22 mm;
– a csap teljes magassága: hsc = 95 mm;
– hsc/ dcs = 95/22 = 4,32 > 4,0 ezért α = 1,0;
– csaptávolság: 220 mm;
–  parciális tényező: γv = 1,25.  

Ezen érték tűz esetén; γM,f,v = 1,00.

Egy csap tervezési nyírási ellenállása;

– az acélcsap szempontjából: 

–  a beton szempontjából: 

Szerkezeti acél, S235

Beton, C20/25

Nelson típusú fejes csap

Tűzhatás esetén minden anyag és hatás  
parciális tényezője 1,00.
Nedvességtartalom: u = 3%.
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a) Védelem nélküli acélgerenda 

Az előírt tűzállósági követelmény: tfi = 15 perc.
Az alsó öv, a gerinc és a felső öv hőmérsékletét összeg-

ző eljárással lehet meghatározni az időtartamot részekre 
osztva, felhasználva a második számú szerző e célra írt 
MathCad ciklusait, melyeket itt nem ismertetünk. Az alsó 
övre vonatkozó ciklust Szabó és Sas (2021) 3.1. példája 
mutatja be. Az acélszelvény egyes alkotóelemeinek tűzteher 
alatti hőmérséklete:

Az MSZ EN 199412. 4.3.4.2.2. szakaszának (10) be
kez dése szerint, ha a gerenda magassága nem  haladja 
meg az 500 mmt, a gerinc hőmérsékletét az alsó öv hő
mérsékletével egyenlőnek lehet felvenni. E feltétel teljesül, 
ezért θw = θ1 = 559 °C.

Feltételezzük, hogy a semleges tengely a vasbeton le-
mezben van, így az acélgerenda teljes keresztmetszetében 
a folyási feszültség működik. Az egyes acélszelvény ele-
mek folyási feszültségeinek ky,θ csökkentőtényezői a 2.1. 
(Szabó és Sas 2021), vagy az MSZ EN 199312 3.1. tábláza-
tából kaphatóak lineáris interpolációval, ky,θ1 = 0,596, 

 ky,θw = 0,596 és ky,θ2 = 1,00. A folyási feszültség magas hő
mérsékleten; fay,θ,i = fay · ky,θi .

A belső erőket a 3.6. ábra szemlélteti.

A húzóerő az acélgerendában:

Meg kell vizsgálni, hogy a T + húzóerőt kelle korlátozni.

A kapcsolóelemek ellenállásának számítása  
magas hőmérsékleten

A fejes csapok θv, valamint a vasbeton θc hőmérséklete [°C] 
az acélszelvény felső öve hőmérsékletének 80%a, illetve 
40%aként vehető számításba az MSZ EN 199412 4.3.4.2.5. 
szakaszának (2) bekezdése szerint. A ku,θ csökkentőtényező 
a 2.3. (Szabó és Sas, 2021), vagy az MSZ EN 199412 3.2. 
táblázatából, a kc,θ csökkentőtényező a 2.4. (Szabó és Sas, 
2021), vagy az MSZ EN 199412 3.3. táblázatából kapható 
lineáris interpolációval. 

10 hcr értékét az MSZ EN 199412 D5. táblázata alapján, vagy megfelelő eljárással határozhatjuk meg.

A kritikus szakaszra számított fejes csapok száma: N = 27 db; 
ezek képviselte húzóerő: 

    nem kell a T + húzóerőt korlátozni.

A T + húzóerő távolsága az alsó szélső száltól:

A nyomott zóna magassága:

[MSZ EN 199412 (E4.)].

A hcr kritikus vastagságot a legkedvezőtlenebb (R90) 
 esetre határozzuk meg, mely 68 mmre adódik10.

(hc – hu) = (120 – 36) = 84 mm. Mivel (hc – hu) ≥ hcr , vagyis 
84 mm > 68 mm, ezért hu értékét az MSZ EN 199412 (E4.) 
egyenlete szerint vettük számításba (lásd fent).

Az F + erő távolsága az alsó szélső száltól:

A pozitív nyomatéki ellenállás:

a szelvény R15 tűzállósági teljesítményre megfelel.

b)  Profilkövető, szórt vermikulithabarcs-védelem  
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 alsó öv keresztmetszeti tényezője:
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Az alsó öv, a gerinc és a felső öv hőmérsékletét összegző 
eljárással lehet meghatározni az időtartamot részekre oszt
va. Az acélszelvény egyes alkotóelemeinek tűzteher alatti 
hőmérséklete:

de

A ky,θ csökkentőtényezők; 
ky,θ1 = 0,567, ky,θw = 0,567 és

 
ky,θ2 =0,98.

A húzóerő:

A kapcsolóelemek ellenállása magas hőmérsékleten
(ku,θ = 1,182, kc,θ = 0,968): 

A kritikus szakaszra számított fejes csapok száma:  
N = 27 db; az ezek képviselte húzóerő: 

A húzóerő minimális értéke:

         nem kell a T + húzóerőt korlátozni.

A nyomott zóna magassága:

(MSZ EN 199412 (E4.)).

Mivel (hc – hu) ≥ hcr, vagyis 85 mm > 68 mm, ezért hu  értékét 
az MSZ EN 199412 (E4.) egyenlete szerint vettük számítás-
ba (lásd fent).

Az F + erő távolsága az alsó szélső száltól:

A pozitív nyomatéki ellenállás:

a szelvény szórt védelemmel R90 tűzállósági teljesítményre 
megfelel.

c)  Dobozszerű, gipszrostlapburkolat  
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 MSZEN 199412 szabvány 4.3.4.2.2. szakasz (11) 
bekezdése szerinti dobozszerű védelem esetén egyenletes 
hőmérsékleteloszlás feltételezhető az acélgerenda egész 
keresztmetszetében, és az acélszelvényt nem kell részekre 
bontani. 

A keresztmetszeti tényező: 

A ky,θ csökkentőtényező; 0,559.
A húzóerő:

A kapcsolóelemek ellenállása magas hőmérsékleten  
(ku,θ = 0,874, kc,θ = 0,926): 

A kritikus szakaszra számított fejes csapok száma:  
N = 27 db; az ezek képviselte erő: 

A húzóerő minimális értéke:

     nem kell a T+ húzóerőt korlátozni.
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A nyomott zóna magassága:

[MSZ EN 199412 (E4.)].

Mivel (hc – hu) ≥ hcr, vagyis 92 mm > 68 mm, ezért hu  értékét 
az MSZ EN 199412 (E4.) egyenlete szerint vettük számítás-
ba (lásd fent).

Az F + erő távolsága az alsó szélső száltól:

A pozitív nyomatéki ellenállás:

a szelvény dobozszerű gipszrostlapburkolatvédelemmel 
R90 tűzállósági teljesítményre megfelel.

Tűztehernek kitett öszvértartó nyírásvizsgálata 
támasznál

A maximális nyíróerő;

Az MSZ EN 199311 6.2.6.szakasz (3a) bekezdése szerint 
az Av nyírt terület:

11  Öszvérgerenda pozitív nyomatékának ellenőrzését tűzteherre – a hajlítónyomatéki ellenállás módszerével – a 3.2. példában 
már bemutattuk, ezért a háromtámaszú tartó vonatkozó számítását nem közöljük, csak a jelen számításhoz szükséges érté-
keket közöljük e példa során.

A képlékeny nyíróerő:

                                    megfelel.

nem kell a hajlítás és nyírás kölcsönhatását vizsgálni.

Jelen példa rámutat arra, hogy a 3.1. példa szerinti kriti-
kus hőmérséklet módszerével számított kéttámaszú öszvér-
tartó a hajlítónyomatéki ellenállás módszerével is megfelel.

3.3. példa  
Háromtámaszú, dobozszerű védelemmel ellátott 
öszvérgerenda ellenőrzése a hajlítónyomatéki 
ellenállás módszerével  

Ellenőrizzük a 3.8. ábrán látható HEA 320es szelvényű, 
2600 × 120 mm méretű vasbeton lemezes, háromtámaszú, 
dobozszerű védelemmel ellátott öszvérgerendát (fióktartót) 
közbenső támasznál11 (lásd a 3.9. ábrát) a hajlítónyomatéki 
ellenállás módszerével. Az anyagminőségek megegyeznek a 
3.2. példa szerintiekkel. A betonacélok minősége: B500.     

A HEA 320as tartó méretei az MSZ EN 199412 4.3. 
ábra jelöléseivel; e1 = e2 = 15,5 mm, b1 = b2 = = 300 mm,  
ew = 9,0 mm, hw = 279 mm, h = 310 mm. Keresztmetszeti 
terület: A = 124,37 cm2. A vasbeton lemez méretei;  
hc = 120 mm, beff =  2600 mm. A hosszirányú be tonacélok 
átmérője; 16 mm, osztástávolsága; 150 mm.

A HEA 320-as fióktartók lehetséges kapcsolatait tá-
masznál a 3.10. ábra mutatja be. 

A szerkezet ellenőrzését normálhőmérsékleten elvégez-
tük, de a számítás részleteit nem közöljük. A támasz ke
resztmetszete 1. osztályú.

3.8. ábra: A háromtámaszú öszvértartó keresztmetszete és dobozszerű védelme
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Szükséges anyagjellemzők

A szükséges anyagjellemzőket a 3.2. példa tartalmazza, de 
kivétel a betonacél;

Statikai váz, terhek

A középület háromtámaszú öszvérgerendái 2,6 m távolságra 
vannak egymástól, fesztávolságuk 14,0 m + 14,0 m  
(lásd a 3.9. ábrát). A beff együtt dolgozó szélesség 2,6 m  
(3.8. ábra) az MSZ EN 199411 5.4.1.2. szakasza szerint. 

A szerkezet ellenőrzését normálhőmérsékleten elvégez-
tük, de csak a számítás – tűzteher alatti méretezéshez 
szükséges – részleteit közöljük.

Az állandó és az esetleges teher karakterisztikus értéke 
4,918 kN/m2, illetve 3,00 kN/m2. A Ψ1 kombinációs tényező 
értéke 0,7 (középület).

A teher tervezési értéke tűz esetén: 

Totális teher:

Féloldalas teher:

A fejes csap nyírási ellenállásai PRd,1 és PRd,1 normál-
hőmérsékleten a 3.2. példa szerint 109,5 kN, illetve  
87,0 kN. A pozitív és negatív nyomatéki maximumok 
közötti kritikus hosszon alkalmazott N2 csapszám 51 db  
(175 mmenként kiosztva).

12  A 0,85ös csökkentőtényező a magas hőmérséklet hatásait veszi figyelembe. Ennek alkalmazásával efi is kisebb lesz, így az 
osztályozási kritériumok szigorodnak a normálhőmérsékleti osztályozáshoz képest.    

Dobozszerű, gipszrostlapburkolat az acélgerendán 
(lásd a 3.5. ábrát)

Az előírt tfi tűzállósági követelmény 90 perc.
A védőbevonat adatait lásd a 3.2. példában.

A keresztmetszeti tényező: 

Az MSZEN 199412 szabvány 4.3.4.2.2. szakasz (11) 
bekezdése szerinti dobozszerű védelem esetén egyenletes 
hőmérsékleteloszlás feltételezhető az acélgerenda egész 
keresztmetszetében, és az acélszelvényt nem kell részekre 
bontani. 

A hosszirányú acélbetétek θs hőmérséklete: 129 °C. 
Mindkét hőmérsékletet a második számú szerző összegző 

eljárásos MathCad ciklusai adták.
A ky,θ csökkentőtényező a 2.1. (Szabó és Sas 2021), vagy 

az MSZ EN 199312 3.1. táblázatából kaphatóak lineáris 
interpolációval; 

Támaszkeresztmetszet osztályba sorolása  
tűzteher esetén    

Az MSZ EN 199412 E2. szakaszának (7) bekezdése és az 
MSZ EN 199312 4.2.2. szakasza szerint;

                                                                    (12)

Feltételezzük, hogy a képlékeny semleges tengely az acél
szelvény felső övébe metsz.

Betonacél; B500

3.9. ábra: Statikai váz

Repedésmentes és berepedt keresztmetszetek  
inercia nyomatékai: I1 = 62503 cm4, I2 = 34776 cm4 
(normálhőmérsékleten végzett számítás alapján).

3.10. ábra: Támaszkeresztmetszet lehetséges szerkezeti kialakítása. Elvi ábrák (csak a fióktartók szerkezeti acéljai vannak ábrázolva)
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Alsó és felső öv osztályba sorolása

tehát az alsó és felső öv 1. keresztmetszeti osztályú.

Gerinc osztályba sorolása

tehát a gerinc 1. keresztmetszeti osztályú, így a teljes 
keresztmetszet 1. keresztmetszeti osztályú.

A kapcsolóelemek ellenállása magas hőmérsékleten

A kritikus szakaszra számított fejes csapok száma: 
N2 = 51 db; az ezek képviselte erő:

A negatív nyomatéki ellenállás számítása    

A negatív nyomatéki ellenállást a 3.5. ábra (MSZ EN 1994
12 E.2. ábra) alapján számítjuk.

Az acélgerenda közbenső támasz feletti keresztmetszete 
tűzteher esetén 1. keresztmetszeti osztályba tartozik, ezért 
ott képlékeny csukló tud kialakulni, s annak elegendő 
elfordulási képessége feltételezhető.

A hosszirányú betonacélok As keresztmetszeti területe 
a támasz feletti együtt dolgozó szélességben: 23,5 cm2  
(φ 16 mm/150 mm; beff,sup = 1,75 m). E betonacélok cs tá-
volsága a vasbeton lemez felső szálától 30 mm.

Az acélbetétek fsy,θs folyáshatára: 500 N/mm2 (θs = 129 °C, 
ez normálhőmérsékletnek tekinthető).  

Az acélbetétekben keletkező húzóerő: 

Az alábbiakban a nyomóerők eredőjének az acélszelvény 
alsó szélső szálától mért távolságát számítjuk; feltételezve, 
hogy az acélszelvény teljes keresztmetszete nyomott (lásd 
a lap alján közölt táblázatot).

Előzetes számításaink alapján a képlékeny semleges ten
gely a felső övbe metsz, értéke (az acélszelvény felső szélső 
szálától) vetületi egyenletből: 

A nyomóerők eredőjének az acélszelvény alsó szélső 
szálától mért távolsága a nyomott felső övrész figyelembe
vételével;

A felső övben keletkező húzóerő (ky,θ = 0,83):

A felső övben keletkező nyomóerő:

A összes húzóerő:

A összes húzóerő eredőjének távolsága az acélszelvény 
alsó szélső szálától:

Elem Erő komponens Erő karja

Alsó öv

Gerinc

Felső öv

Összesen
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A nyomóerők eredője:

A negatív képlékeny nyomatéki ellenállás:

Elvégeztük a háromtámaszú öszvértartó vizsgálatát tűz-
teher alatt pozitív nyomatékra is. A vasbeton lemezben 
keletkező F + nyomóerő értéke 2303,4 kNra adódott.  
Az MSZ EN 199412 (E8) szerinti feltétel;

                      teljesül.

A pozitív képlékeny nyomatéki ellenállás a számítás 
mellőzésével: Mfi,Rd+ = 573 kNm. 

A reakcióerő a bal szélső támasznál és a β  · L maximális 
pozitív nyomaték távolság (lásd a 3.11. ábrát):  

RA,Ed és β · L segítségével a maximális pozitív nyomaték:

A tönkremenetel akkor következik be, amikor két 
képlékeny csukló alakul ki (lásd a 3.11. ábrán a sötét 
kitöltésű csuklókat), ezért a fenti formulában Mfi,max+ he-
lyére Mfi,Rd+, qfi,Ed helyére qfi,max és Mfi,Ed– 

helyére pedig 
Mfi,Rd– kerül. Ez az egyenlet qfi,maxra másodfokú, melynek 
megoldása a részletezés nélkül: 

A keresztmetszeten belüli egyenlőtlen hőmérséklet-vál - 
tozásból statikailag határozatlan tartón jelentős igény-
be vételek keletkeznek, amelyek a képlékeny csuk  lók 
működésével leépülnek. 

13  MSZ EN 199412 F melléklet (tájékoztatás). Modell az alulról a szabványos hőmérséklet–idő görbe szerint melegített, beton
lemezhez csatlakozó, részlegesen körbebetonozott acélgerenda pozitív és negatív nyomatéki ellenállásának számításához.

Ellenőrzés: 

A szelvény dobozszerű gipszrostlapburkolatvédelemmel 
R90 tűzállósági teljesítményre megfelel.

Zhao és Aribert (2000) β-ra és qfi,maxra az alábbi zárt for-
mulákat adták:

(ez egyezik a fenti vonatkozó értékkel).

3.3.  Részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű 
öszvérgerenda

A részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvérgeren
da méretezését az MSZ EN 199412  4.3.4.3. szakasza alap-
ján ismertetjük. 

3.3.1. Általános elvek 

A vasbeton lemezhez kapcsolódó, részlegesen körbebeto-
nozott acélgerenda hajlitónyomatéki ellenállása az MSZ EN 
199412 4.3.4.1.2. szakasza (itt 3.1.2. szakasz) szerint, vagy 
az alábbiakban bemutatott módszer alapján határozható 
meg. E módszerrel – szabványos hőmérséklet–idő görbe 
alkalmazásával alulról melegített, kéttámaszú, illetve foly-
tatólagos, többtámaszú öszvértartók esetén, a konzolokat 
is beleértve – meghatározható a részlegesen körbebetono-
zott, acélszelvényű öszvérgerenda tűzállósági teljesítménye. 

A hőmérsékletnek az anyagjellemzőkre gyakorolt hatását 
vagy a keresztmetszetet alkotó részek méreteinek csök-
kentésével, vagy a mechanikai jellemzők karakterisztikus 
értékét csökkentő tényezők alkalmazásával lehet figyelem-
be venni. Utóbbi számításához egy módszert az MSZ EN 
199412 F melléklete mutat be.13

Feltételezzük, hogy a felső övhöz hegesztett fejes csapok 
nyírási ellenállása nem csökken, ha ezek a kapcsolóelemek 
közvetlenül az öv hatékony szélességű részében vannak 
rögzítve. A hatékony szélesség számításához egy módszert 
az MSZ EN 199412 F mellékletének F1. fejezete mutat be.

Ezzel a módszerrel az öszvérgerendák R30, R60, R90, 
R120 és R180 tűzállósági teljesítmény szerinti besorolása 
lehetséges.

Ez az eljárás használható profillemezes födémek esetén is, 
ha a trapézlemezek hézagait az acélszelvény tetejénél kitöl-
tik, vagy konkáv profillemezek alkalmazása esetén, illetve 
ha az MSZ EN 199412 4.1. szakaszának (16) bekezdése 
teljesül, vagyis a profillemezes födémhez csatlakozó geren
dák esetén három oldali tűzhatás feltételezhető, ha az acél-
tartó felső részét legalább 85%ban fedi a profillemez.

A lemez hc vastagsága [lásd az MSZ EN 199412 4.4. ábrá-
ját (itt 3.12. ábra)] nem lehet kisebb az MSZ EN 19941
2 4.8. táblázatában (itt 3.1. táblázat) megadott minimális 
lemezvastagságnál. A táblázat alkalmazható tömör beton, 
illetve profillemezes födémek esetén.

3.11. ábra: Képlékeny modell



76 Acélszerkezetek 2021/4. számAcélszerkezetek 2021/4. szám

3.1. táblázat:  Minimális lemezvastagság  
(MSZ EN 199412 4.8. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

Minimális lemezvastagság, hc 
[mm]

R 30
R 60
R 90

 R 120
 R 180

 60
 80
100
120
150

3.3.2 Erőjáték 

A részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvérge
renda erőjátékát az MSZ EN 199412 4.3.4.3.2. szakasza 
alapján ismertetjük az alábbiakban.

Kéttámaszú öszvérgerendák esetén – a teherbírás igazolá-
saként – a terhek hatására fellépő maximális pozitív nyo-
matéki igénybevételt kell összehasonlítani az MSZ EN 1994
12 4.3.4.3.3. szakasz (itt 3.3.3. szakasz) szerint számított 
pozitív nyomatéki ellenállással. Az Mfi,Rd+ pozitív nyoma téki 
ellenállás számításához az MSZ EN 199412 4.4 ábrája (itt 
3.12. ábra) alkalmazható.

Folytatólagos, többtámaszú öszvérgerenda esetén vala-
mennyi kritikus keresztmetszet pozitív, illetve a támaszok 
negatív nyomatéki igénybevétele az MSZ EN 19941
2 4.3.4.3.3. és 4.3.4.3.4. szakaszai (itt 3.3.3. és 3.3.4. 
szakaszok) alapján határozható meg. Az Mfi,Rd– 

negatív nyo
matéki ellenállás számításához az MSZ EN 199412 4.5. 
ábrája (itt 3.13. ábra) alkalmazható.  

A különböző tűzállósági teljesítményekhez tartozó nyo-
matéki ellenállás meghatározásakor a következő mechani
kai jellemzők alkalmazhatók [MSZ EN 199412 4.3.4.3.2. 
szakaszának (itt 3.3.2. szakasz) (5) bekezdése]:
–  acélszelvény esetén az fay folyáshatár, szükség szerint 

csökkentve;
–  betonacél esetén a kr · fry vagy a ks · fsy csökkentett 

folyáshatár;   
–  beton esetén az fc hengeren mért nyomószilárdság.

Az MSZ EN 199412 4.3.4.3.2. szakaszának (5) bekezdésé-
ben megadott mechanikai jellemzők tervezési értékét az 
MSZ EN 199412 2.3. szakaszának (1)P bekezdése sze
rinti parciális tényezők használatával kell számítani, vagyis 
                                      és

A normálhőmérsékletre való tervezéskor kéttámaszúként 
kezelt gerendák tűzhatás esetén folytatólagos, többtámaszú 
tartónak tekinthetők, ha az MSZ EN 199412 5.4.1. sza
kaszának (5) bekezdése teljesül, vagyis negatív nyomaték 
keletkezhet a támaszoknál tűzhatás esetén, ha a betonle-
mez vasalása olyan, hogy biztosítja a lemez folytonosságát 
és a hatékony nyomóerőátadást, pl. oszlop–gerenda hom-
loklemezes kapcsolatán keresztül.

Részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvérge
renda pozitív nyomatéki ellenállásának számítását az MSZ 
EN 199412  4.3.4.3.3. szakasza (itt 3.3.3. szakasz) alapján 
ismertetjük az alábbiakban.

3.3.3. Az Mfi,Rd+ pozitív nyomatéki ellenállás   

A betonlemez beff effektív szélessége az MSZ EN 19941
1 5.4.1.2. szakasza alapján számított együtt dolgozó szé-
lességgel egyenlő.

A pozitív nyomatéki ellenállás meghatározásához a nyo-
mott betonlemezt, a szelvény felső övét, gerincet és alsó 
övét, valamint a betonacélokat kell figyelembe venni.  
A keresztmetszet ezen részeire vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A betonlemez húzott részét és az acélszelvény 
övei közötti betont el kell hanyagolni (lásd az MSZ EN 
199412 4.4. ábrát, itt 3.12. ábrát).

Vetületi és nyomatéki egyensúlyi egyenletek, valamint a 
képlékeny elv szerint kell meghatározni a semleges tengely 
helyét, majd, a pozitív nyomatéki ellenállást.

Részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvérgeren
da negatív nyomatéki ellenállásának számítását az MSZ EN 
199412  4.3.4.3.4. szakasza (itt 3.3.4. szakasz) alapján is-
mertetjük az alábbiakban. 

3.3.4. Az Mfi,Rd– negatív nyomatéki ellenállás   

A vasbeton lemez együtt dolgozó szélessége az acélszelvény 
övszélességének háromszorosára csökken [lásd az MSZ EN 
199412 4.5. ábráját, (itt 3.13. ábrát)]. Ez az együtt dol-
gozó szélesség határozza meg a figyelembe vehető acél-
betéteket. 

A negatív nyomatéki ellenállás meghatározásához a vas-
beton lemez vasalását, a szerkezeti acél felső övét, valamint 
az acélszelvény övei közötti nyomott betont kell számításba 
venni. A vasbeton lemez húzott részét, az acélgerenda ge
rincét és alsó övét figyelmen kívül kell hagyni.

3.12. ábra: 
A keresztmetszet elemei  
a pozitív nyomatéki ellenállás 
számításához  
(MSZ EN 199412 4.4. ábra)

Megjegyzés:
(A)  példa a feszültségeloszlásra a betonban
(B)  példa a feszültségeloszlásra az acélban
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A gerinc függőleges nyírásra való vizsgálatának egy 
módszerét az MSZ EN 199412 F mellékletének F2. feje
zete tartalmazza.

Az övek között lévő acélbetétek részt vehetnek a teher
bírásban nyomás esetén, és figyelembe vehetők a ne gatív 
nyomatéki ellenállás számításakor, ha a kengyelek megfe-
lelnek az MSZ EN 199211 vonatkozó előírásainak, mely
lyel megelőzhető a betonacélok lokális kihajlása, és ha a 
kialakítás olyan, hogy az acélszelvény és a betonacélok 
folyamatosak a támaszok felett, vagy alkalmazható az MSZ 
EN 199412 5.4.1. szakaszának (5) bekezdése. Utóbbi sze-
rint normálhőmérsékleten kéttámaszúnak tekintett geren
dák esetén negatív nyomaték keletkezhet a támaszoknál 
tűzhatás esetén.  

Az MSZ EN 199412 5.4.1. szakaszának (5) bekezdése 
szerinti kéttámaszú gerendák esetén a felső övet nem sza
bad figyelembe venni, ha az húzott.

Vetületi és nyomatéki egyensúlyi egyenletek és a kép
lékeny elv szerint kell meghatározni a semleges tengely 
helyét, majd a negatív nyomatéki ellenállást.

A képlékeny erőtani számítás elvei érvényesek a pozitív és 
negatív nyomatékok kombinációja esetén, ha a támaszok-
nál képlékeny csuklók alakulnak ki.

A részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvértar
tókról feltételezhető, hogy tűzhatás esetén kifordulásra 
nem mennek tönkre.

3.3.5.  Részlegesen körbebetonozott acélgerenda  
pozitív és negatív nyomatéki valamint 
nyírási ellenállásának számítása  
az MSZ EN499412 F melléklete szerint

A MSZ EN499412 F melléklete tájékoztatási jelleggel 
egy kifejlesztett modellt tartalmaz az alulról a szabvá nyos 
hőmérséklet–idő görbe szerint melegített,  betonlemez hez 
csatlakozó, részlegesen körbebetonozott acélgerenda pozi
tív és negatív nyomatéki ellenállásának számításához.

3.3.5.1.  Pozitív nyomatéki ellenállás számítása  
az MSZ EN 199412 F1 melléklete alapján

Az eljárás során a betonlemez keresztmetszetét az MSZ EN 
199412 F1. ábrája (itt 3.14. ábra) szerint csökkenteni kell, 
de a beton nyomószilárdságának fc / γM,fi,c tervezési értéke 
nem változik a tűzállósági teljesítmény függvényében, vagy-
is e mennyiség a számítás során mindig 20 °Cos. A hc, fi  vastagságcsökkentés értékét sík betonlemezek különböző 
tűzállósági teljesítménye esetén az MSZ EN 199412 F1. 
táblázata (itt 3.2. táblázat) tartalmazza.

3.13. ábra:  
A keresztmetszet elemei  
a negatív nyomatéki ellenállás 
számításához  
(MSZ EN 199412 4.5. ábra)

Megjegyzés:
(A)  példa a feszültségeloszlásra a betonban
(B)  példa a feszültségeloszlásra az acélban   

3.14. ábra: 
Vázlat a pozitív nyomatéki 
ellenállás számításához  
(MSZ EN 199412 F.1. ábra)

Megjegyzés:
(A)  példa a feszültségeloszlásra a betonban
(B)  példa a feszültségeloszlásra az acélban 
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3.2. táblázat:  A betonlemez hc,fi vastagságcsökkentése 
(MSZ EN 199412 F1. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

Minimális lemezvastagság, hc,fi  
[mm]

R 30
R 60
R 90

 R 120
 R 180

10
20
30
40
55

Más kialakítású betonlemezekre a következő szabályok vo
natkoznak:   
–  az acélgerendára merőleges bordázatú konvex profille-

mez esetén az MSZ EN 199412 F1. táblázata (itt 3.2. 
táblázat) szerinti hc,fi vastagságcsökkentés alkalmazható 
az acéllemez felső síkjától mérve (MSZ EN 199412 F2.a 
ábra, itt 3.15.a ábra);  

–  az acélgerendára merőleges konkáv/zárt bordás lemezek 
esetén az MSZ EN 199412 F1. táblázat (itt 3.2. táblázat) 
szerinti hc,fi  vastagságcsökkentés alkalmazható az acélle-
mez alsó síkjától mérve. A 

 
hc,fi értéke ne legyen kisebb, 

mint a profillemez magassága (MSZ EN 199412 F2.b 
ábra, itt 3.15.b ábra);

–  előre gyártott beton kéregzsaluelemek használatakor az 
MSZ EN 199412 F1. táblázata (itt 3.2. táblázat) sze rinti 
hc,fi vastagságcsökkentés a betonelem alsó síkjától mérve 
alkalmazható, de értéke ne legyen kisebb, mint az előre 
gyártott elemek közötti kapcsolatok magassága, melyek 
nem alkalmasak a nyomófeszültség áladására (MSZ EN 
199412 F2.c ábra, itt 3.15.c ábra); 

–  az acélgerendával párhuzamos konkáv/zárt bordás le-
mezek esetén az MSZ EN 199412 F1. táblázat (itt 3.2. 
táblázat) szerinti hc,fi vastagságcsökkentés alkalmazható 
az acéllemez alsó síkjától mérve;

–  az acélgerendával párhuzamos bordázatú trapézle-
mez esetén az MSZ EN 199412 F1. táblázata (itt 3.2. 
táblázat) szerinti hc,fi vastagságcsökkentés a lemez heff 
hatékony vastagsá gán alkalmazható (lásd az MSZ EN 
199412 F2.d ábrát, itt a 3.15.d ábrát). ahol a lemez heff 
hatékony vastagsága az MSZ EN 199412 4.1. ábrája és a 
D mellékletének D4. fejezete szerinti.

Közvetlenül a felső övön lévő hc,fi betonréteg θc hő mér
séklete 20 °Cnak feltételezhető.

Az acélgerenda felső övének hatékony szélessége  
(b – 2 · bfi) a tűzállósági teljesítmény függvényében válto
zik, de az acél folyáshatárának tervezési értéke: fay / γM,fi,a  
(mely a 20 °Cos értéknek felel meg). Az öv szélességének 

 bfi mértékű csökkentése a különböző tűzállósági teljesít-
mények esetén az F2. táblázatban (itt a 3.3. táblázat) talál-
ható.

3.3. táblázat:  A felső öv szélességének bfi mértékű  
csökkentése (MSZ EN 199412 F2. táblázat)

Szabványos tűzállósági  
teljesítmény

A felső öv bfi csökkentése  
[mm]

R 30
R 60
R 90

 R 120
 R 180

(ef /2)+(bbc )/2
(ef /2)+10+(bbc )/2
(ef /2)+30+(bbc )/2
(ef /2)+40+(bbc )/2
(ef /2)+60+(bbc )/2

Az acélgerincet két részre kell osztani: a felső rész hh, 

az alsó rész hl jelű. A hl értékét a különböző tűzállósági 
teljesítményekhez a

             
képlettel  

 lehet számítani. Az a1 és a2 tényezőt h/bc ≤ 1 vagy 

h/bc ≥ 2 esetén az F3. táblázat (itt 3.4. táblázat) tartalmaz-
za. A hl alsó rész értéke 1 < h/bc < 2 esetén közvetlenül az  
F3. táblázatból (itt 3.4. táblázat) vehető.

Az acélgerinc hl alsó része nem lehet kisebb, mint az 
MSZ EN 199412 F4. táblázata (itt 3.4. táblázat) szerinti 
hl,min érték.

Az MSZ EN 199412 F1 fejezetének (7) bekezdése szerint 
a gerinc hh  felső részénél az acél folyáshatárának tervezé-
si értéke: fay / γM,fi,a. A gerinc hl alsó részénél a folyáshatár 
tervezési értéke a gerinc felső részének alsó végétől mért 
x távolság függvénye [lásd az MSZ EN 199412 F1. ábráját 
(itt 3.14. ábra)]. A hl szakaszon a folyáshatár csökkentett 
értéke az MSZ EN 199412 (F1.) képletével számítható:

ahol ka az alsó öv folyáshatárának csökkentőtényezője az 
MSZ EN 199412 F1 szakaszának alábbi bekezdése sze 
rint. A hl szakaszon a feszültségeloszlás trapéz alakú, lásd  
az MSZ EN 199412 F1. ábráját (itt a 3.14. ábrát). 

Az acélgerenda alsó övének területe nem változik, viszont 
folyáshatárának értékét az MSZ EN 199412 F4. táblázata 
(itt 3.5. táblázat) szerinti ka tényezővel csökkenteni kell.  
A ka csökkentőtényező felső és alsó határértékét szintén ez 
a táblázat tartalmazza.

Az acélbetétek folyáshatára a hőmérséklet emelkedésével 
csökken. A kr csökkentőtényezőt, mely a tűzállósági teljesít-
ménytől és a betonacél helyétől függ, az MSZ EN 19941
2 F5. táblázata (itt 3.6. táblázat) tartalmazza. A kr csök-
kentőtényező felső és alsó határértékét szintén ez a táblázat 
adja meg.

3.15. ábra: 
hc,fi vastagságcsökkentés külön
féle betonlemezek esetén (MSZ 
EN 199412 F2. ábra)
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3.4. táblázat:  A gerinc alsó részének hl  [mm] és hl,min [mm] értékei, ahol hl,max = h – 2 · ef   
(MSZ EN 199412 F3. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

a1
[mm2]

a2
[mm2]

hl,min
[mm2]

h/bc ≤ 1

R 30  3600 0 20

R 60  9500  20000 30

R 90 14000 160000 40

 R 120 23000 180000 45

 R 180 35000 400000 55

2 ≤ h/bc

R 30  3600 0 20

R 60  9500 0 30

R 90 14000  75000 40

 R 120 23000 110000 45

 R 180 35000 250000 55

1< h/bc < 2

R 30 hl = 3600/bc 20

R 60 hl = 9500/bc+20000 · (ew /bc · h) · (2–h/bc) 30

R 90 hl =  14000/bc+75000 · (ew /bc · h) 
+85000 · (ew /bc · h) · (2–h/bc)

40

 R 120 hl =  23000/bc+110000 · (ew/bc · h) 
+70000 · (ew /bc · h) · (2–h/bc)

45

 R 180 hl =  35000/bc+250000 · (ew /bc · h) 
+150000 · (ew /bc · h) · (2–h/bc)

55

3.5. táblázat:  Az alsó öv folyáshatárának ka csökkentőtényezője, ahol a0 = (0,018 · ef + 0,7)  
(MSZ EN 199412 F4. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

Csökkentőtényező  
ka

ka,min ka,max

R 30 [(1,12) – (84/bc) + (h/22 · bc)] a0 0,50 0,80

R 60 [(0,21) – (26/bc) + (h/24 · bc)] a0 0,12 0,40

R 90 [(0,12) – (17/bc) + (h/38 · bc)] a0 0,06 0,12

 R 120 [(0,10) – (15/bc) + (h/40 · bc)] a0 0,05 0,10

 R 180 [(0,03) – (3/bc) + (h/50 · bc)] a0 0,03 0,06

3.6. táblázat: A betonacél folyáshatárának kr csökkentőtényezője (MSZ EN 1994-1-2 F5. táblázat)

kr,min kr,max
Szabványos tűzállósági 

teljesítmény a3 a4 a5

R 30 0,062  0,16 0,126

0,1 1

R 60 0,034 –0,04 0,101

R 90 0,026  –0,154 0,090

 R 120 0,026  –0,284 0,082

 R 180 0,024  –0,562 0,076
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  [mm];

  
[mm2];

[az MSZ EN 199411 (F2.) egyenlete];

ahol:
u1  a betonacél tengelytávolsága [mm] az öv belső felü le

tétől és
usi  a betonacél tengelytávolsága [mm] a beton külső fe lü

letétől (lásd az MSZ EN 199412 F1. ábráját [itt 3.14. 
ábra)].

Az acélbetétek betonfedése feleljen meg az MSZ EN 
199412 5.1. szakasza szerinti feltételeknek.

3.3.5.2. Nyírásvizsgálat pozitív nyomaték esetén

Az acéltartó gerincének nyírási ellenállása a folyáshatár 
tervezési értékének az MSZ EN 199412 F1 fejezetének 
(7) bekezdése szerinti eloszlásával határozható meg. Ha  
 akkor a vasbeton lemez ellenállását 
figyelembe lehet venni.

3.3.5.3.  Negatív nyomatéki ellenállás számítása  
az MSZ EN 199412 F1 melléklete alapján

Az eljárás során a betonlemezben elhelyezett betonacélok 
folyáshatárát az MSZ EN 199412 F6. táblázata (itt 3.7. 
táblázat) szerinti ks csökkentőtényezővel meg kell szo-
rozni, mely függ a tűzállósági teljesítménytől és az acél-
betétek helyzetétől. A ks 

csökkentőtényező felső és alsó 
határértékét szintén ez a táblázat tartalmazza.

Az acélszelvény felső öve hatékony szélességének meg
határozására a 3.3.5.1. szakaszban leírtak vonatkoznak.

Az acéltartó övei közötti betont az MSZ EN 199412 F3. 
ábrájának (itt 3.16. ábra) megfelelően csökkenteni kell, de 
a beton nyomószilárdságának fc / γM,fi,c tervezési értéke nem 
változik a tűzállósági teljesítmény függvényében. Az MSZ 
EN 199412 F7. táblázata (itt 3.8. táblázat) tartalmazza a 
bfi szélesség és a hfi magasságcsökkentés mértékét, vala-
mint e mennyiségek határértékeit is. 

Részlegesen körbebetonozott acélszelvények övei közöt-
ti betonban lévő betonacélokra az MSZ EN 199412 F1. 
fejezet (9) bekezdése (itt a 3.3.5.1. szakasz) szolgáltat elő
írásokat. 

Az acélbetétek betonfedése feleljen meg az MSZ EN 
199412 5.1. szakasza szerinti feltételeknek.

3.3.5.4. Nyírásvizsgálat negatív nyomaték esetén

Negatív hajlítónyomatékkal terhelt szakaszokon feltételez-
zük, hogy a nyíróerőt az acéltartó gerince veszi fel, melyet 
az MSZ EN 199412 F1. fejezetének (6) bekezdése szerint 
a negatív nyomatéki ellenállás számításakor figyelmen kívül 
kell hagyni.

Az acélgerenda gerincének nyírási ellenállása a folyáshatár 
tervezési értékének az MSZ EN 199412 F1. fejezet (7) 
bekezdése szerinti eloszlásával (lásd még a 3.3.5.2. szakaszt) 
határozható meg.

3.3.5.5. Alkalmazási terület

A acélszelvény h magassága, a bc szélesség és a h · bc  
terület 

az MSZ EN 199412 F8. táblázatában (itt 3.9. táblázat) 
megadott értéknél nem lehet kisebb. A bc jelölés – az 

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

Csökkentőtényező
ks

ks,min ks,max

R 30 1

0 1

R 60  (0,022 · u) + 0,34

R 90  (0,0275 · u) – 0,1

 R 120 (0,022 · u) – 0,2

 R 180 (0,018 · u) – 0,26

3.7. táblázat:  A vasbeton lemezben elhelyezett, a lemez alsó síkjától u = u1  vagy u = (hc – uh  )  távolságra [mm] lévő 
betonacélok folyáshatárának ks csökkentőtényezője (lásd az F3. ábrát, itt a 3.16. ábrát)  
(MSZ EN 199412 F6. táblázat)

3.16. ábra: 
Vázlat a negatív nyomatéki 
ellenállás számításához  
(MSZ EN 199412 F3. ábra) 



Acélszerkezetek 2021/4. számAcélszerkezetek 2021/4. szám 81

3.8. táblázat: Az övek közötti beton keresztmetszetének csökkentése (MSZ EN 199412 F7. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

hfi 
[mm]

hfi,min
[mm]

hc,fi 
[mm]

hc,fi,min
[mm]

R 30 25 25 25 25

R 60 165 – (0,4 · bc) – 8· (h/bc) 30 60 – (0,15 · bc) 30

R 90 220 – (0,5 · bc) – 8· (h/bc) 45 70 – (0,10 · bc) 35

 R 120  290 – (0,6 · bc) – 10· (h/bc) 55 75 – (0,10 · bc) 45

 R 180  360  (0,7 · bc) – 10· (h/bc) 65 85 – (0,10 · bc) 55

F3. ábra (itt 3.16. ábra) szerint – az alsó öv b, vagy a be
tonkitöltés bc 

szélességével egyenlő. Utóbbiba beleértendő 
az ew gerincvastagság.

3.4. példa 
Részlegesen körbebetonozott acélgerendájú  
öszvértartó ellenőrzése az MSZ EN 1994-1-2  
F melléklete szerinti eljárás alapján

Adott a 3.17. ábrán látható öszvérkeresztmetszet. A szer
kezeti acél: S275, a beton: C25/30 és a betonacél B460 
minőségű. A szükséges szabványos tűzállósági teljesítmény: 
R60. A tűzteherre vonatkozó parciális tényezők értéke:1,0. 
Határozzuk meg az Mfi,Rd pozitív nyomatéki és a Vfi,Rd nyí
rási ellenállást.

Szerkesztési szabályok betartásának ellenőrzése  
Az MSZ EN 199412 F8. táblázata (itt 3.9. táblázat) sze-
rinti R60as szabványos tűzállósági teljesítmény esetén a  
h minimális szelvénymagasság, és a bc minimális szélesség 
150 mm, ennél a vonatkozó – 3.17. ábra – szerinti értékek 
mindegyike nagyobb, így az első feltétel teljesül. 

A 

tehát a második feltétel is teljesül.

Statikai váz ismertetése, terhek

A raktárépület kéttámaszú öszvérgerendái (fióktartók)  
2,7 m távolságra vannak egymástól, fesztávolságuk 13,0 m. 
A beff együtt dolgozó szélesség 2,7 m az MSZ EN 199411 
5.4.1.2. szakasza szerint. 

Az állandó és az esetleges teher karakterisztikus értéke 
5,823 kN/m2, illetve 7,0 kN/m2. A Ψ1 kombinációs tényező 
értéke 0,9.

A teher tervezési értéke tűz esetén:

Maximális nyomaték a kéttámaszú tartón tűz esetén:

Maximális nyíróerő a kéttámaszú tartón tűz esetén:

3.9. táblázat: A minimális keresztmetszeti méretek (MSZ EN 199412 F8. táblázat)

Szabványos tűzállósági 
teljesítmény

Minimális szelvénymagasság, h
és minimális szélesség, bc [mm]

Minimális terület,
h · bc [mm2] 

R 30 120 17500

R 60 150 24000

R 90 170 35000

 R 120 200 50000

 R 180 250 80000

Szerkezeti acél, S275

Beton, C25/30

Betonacél; B460

Szükséges anyagjellemzők
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A redukált keresztmetszet meghatározása  
az Mfi,Rd+ pozitív nyomatéki ellenállás számításához

(1) Vasbeton lemez 

Az MSZ EN 199412. F1. táblázatából (itt 3.2. táblázat) az 
R60as szabványos tűzállósági teljesítményhez tartozó hc,fi 
vastagságcsökkentés értéke 20 mm. A hatékony vasbeton 
lemez vastagsága:

(2) Az acélprofil felső öve

Az MSZ EN 199412. F2. táblázatából a bfi övszélesség re-
dukció (MSZ EN 199412 F1. ábrája (itt a 3.14. ábra), a 
szabványos tűzállósági teljesítmény: R60. 

A felső öv hatékony szélessége:

A felső öv húzási ellenállása:

(3) A gerinc felső része

Az a1 és a2 tényezőt h/bc ≤ 1 vagy h/bc ≥ 2 esetén az MSZ EN 
199412 F3. táblázat (itt 3.4. táblázat) tartalmazza.

Az alsó rész:

A felső rész:

A gerinc hh felső részének húzási ellenállása:

(4) A gerinc alsó része      

Az alsó öv folyáshatárának ka csökkentőtényezője (MSZ EN 
199412 F4. táblázat (itt 3.5. táblázat), ahol; 

A gerinc h1 alsó részének húzási ellenállása (a trapéz ala
kú feszültségábra területe):

Feszültség az alsó tartónyakban:

Az erő x távolsága a felső gerincrésztől (lásd a 3.14. F1. 
ábrát):

A trapéz alakú feszültségtest súlypontja az alsó tartó
nyaktól: 

(5) Az acélszelvény alsó öve    

Az alsó öv húzási ellenállása:

(6) Addicionális betonacélok

Az MSZ EN 199412 (F.2.) egyenletéből (u1 = 80 mm, 
us = 40 mm);

Az MSZ EN 199412 F5. táblázata (itt 3.6. táblázat) 
segítségével a betonacél folyáshatárának kr csökkentő
tényezője;

3.17. ábra: Részlegesen körbebetonozott, acélszelvényű öszvértartó keresztmetszete

Méretek a 3.14. ábra  
jelöléseit alkalmazva: 

beff = 2000 mm, 
hc = 200 mm, 
h = 450 mm,
ef = 14,6 mm, 
b = 190 mm,
ew = 9,4 mm 
bc = 190 mm. 
Betonacél: 2φ24.
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A két darab Φ24 mmes betonacél keresztmetszeti terü
lete:

A betonacélok húzási ellenállása:

(7) Az Mfi,Rd nyomatéki ellenállás számítása

Az acélprofil és az addicionális betonacélok teljes húzási 
ellenállása: 

A hatékony betonöv nyomási ellenállása:

       a képlékeny semleges tengely a vasbeton lemezbe 
metsz. Vízszintes vetületi egyenletből a betonlemez 
Nc,dc képlékeny ellenállása 2052,8 kN.

A nyomott beton vastagsága:

A pozitív nyomatéki ellenállást a vasbeton lemez felső 
szálára felírt nyomatéki egyenletből kapjuk;

14 Lásd a szakkönyv 91. oldalát.
15 Jelöléseket lásd fent, a 3.4. számpéldában.

Mivel
a keresztmetszet hajlítása R60 szabványos tűzállósági telje
sítményre megfelel.

Tűztehernek kitett, részlegesen körbebetonozott  
öszvértartó nyírásvizsgálata támasznál

A maximális nyíróerő;

A 3.3.5.2. szakasz és Lennon et al. (2007)14 szerint a az 
acélgerinc nyírási ellenállása15:

 megfelel.

  nem kell a hajlítás és nyírás kölcsön 
hatását vizsgálni.

3.4. A teherbírás igazolása

Bár a teherbírás igazolásának ismertetése ugyan napiren-
den volt már (Szabó és Sas, 2021), de jelen munka kapcsán 
olyan szempontok is felmerültek, melyek alapján célszerű 
összefoglalni még egyszer a vonatkozó ismereteket. 

Az teherbírás igazolásának módszereivel az MSZEN 
199412 2.4. szakasza foglalkozik. A modellnek a szerkezet 
tűzhatás esetén elvárt viselkedését kell tükröznie. Az MSZ 
EN 199412 2.4.1. szakaszának (2)P bekezdése szerint iga
zolni kell a tűzhatás előírt t  időtartamára, hogy

ahol Efi,d,t a hatások tervezési értéke a hőmérsékletválto zás 
miatti alakváltozások hatását is figyelembe véve, Rfi,d,t  pedig 
az ellenállás tervezési értéke (mindkét mennyiség tűzhatás 
esetére vonatkozik).

A szabványos tűzhatással szembeni ellenállás igazolása-
kor elegendő a szerkezeti elem erőtani vizsgálata [MSZ
EN 199412 2.4.1. szakasz (3) bekezdés]. Szerkezeti 
 elem erőtani vizsgálatakor csak a keresztmetszeten belül 
vál tozó hőmérsékletből származó hőtágulások hatását 
kell figyelembe venni [MSZEN 199412 2.4.2. (4)].  

3.18. ábra: 
A képlékeny nyomatéki  
ellenállás számításához 
szükséges erők
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A t = 0 időpontban fellépő hatásokat – amikor még 
nincs hőmérsékletemelkedés és nincsenek hőtágulások 
– a normál-hőmérsékleti igénybevételekből származ-
tathatóak [lásd (Szabó és Sas, 2021) 2.3.2. szakaszát és a 
2.1. ábrát]. 

Egyenlőtlen hőmérsékletváltozásból statikailag határo-
zott tartók keresztmetszeteiben nem, viszont statikailag 
határozatlanokéban jelentős igénybevételek keletkeznek. 
Utóbbi probléma kezelésére egy megoldást a 3.3. számpél-
da mutat be.

4. ÖSSZEFOGLALÁS 
Ez a tanulmány a szerzőknek a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZE
TEK című folyóiratban „Öszvérgerendák tervezése tűz-
teherre a kritikus hőmérséklet módszerével” címmel meg  
jelent cikke folytatásának tekinthető. Jelen munka ösz-
vérgerendák – képlékeny alapú – tűzteherre történő mére-
tezését tárgyalta, melynek során kizárólag a szabványos 
tűzgörbét használta. A szerzők először nagyon röviden 
összefoglalták a munka célkitűzéseit, majd ismertették a 
vonatkozó tervezési ismereteket. Körbebetonozás nélküli 
acélszelvényű öszvérgerendák méretezésére e tanulmány 
a hajlítónyomatéki ellenállás módszerét, részben körbe
betonozott acélge rendájú öszvértartó tervezésére pedig az 
MSZ EN 199412 F melléklete szerinti eljárást ismertette. 
Mindkét módszert számpéldák illusztrálják A szerzők remé-
lik, hogy e tanulmánnyal hozzájárulnak a magasépítési ösz-
vérszerkezetek tűzvédelmi tervezésének megismeréséhez. 
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