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AZ ELNÖKSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
A MAGÉSZ 2022. ÉVI TERVEIRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL
A Covid-járvány rányomta bélyegét a szövetség 2021. évi működésére.
Nem tudtuk megrendezni az aktuális acélszerkezeti konferenciát, az éves
közgyűlést csak online formában tudtuk megtartani, és az évvégi rendezvényt is le kellett mondanunk.
A 2022. évi terveinket reményeink szerint már nem, vagy mérsékelten befolyásolják a járványügyi előírások. A helyzetet értékelve az elnökség a 2022.
évre az alábbi programot kívánja végrehajtani:
1. Az első negyedéves elnökségi ülést március végén tartjuk meg.
2. A
 Diplomadíj-pályázatot az Acélszerkezetek 2021. évi 4. számában
meghirdettük. A pályázatokra 4 MSC- és három BSC-végzős diplomázó
jelentkezett. Az MSC és BSC kategória elbírálására a külsős szakembe
reket felkértük, véleményük megérkezése után az elnökség dönt az idei
nyertesekről.
3. A
 z Év Acélszerkezete Nívódíj-pályázatot az Acélszerkezetek 2021. évi
4. számában meghirdettük. Egy pályázatot már jeleztek, várjuk a további jelentkezőket. Az év első elnökségi ülésén az elnökség dönt az idei
nyertesről.
4. A
 2022. évi közgyűlést – jelenléti formában – április végén kívánjuk
megrendezni. A közgyűlés időpontjáról és tartalmáról online formában
április elején tájékoztatjuk a tagságot.
5. A
 2021. évi beszámolót és az idei munkatervet a fenti tájékoztatóval
együtt küldjük ki a tagságnak véleményezésre.
6. A
 2021. évi esedékes konferenciát kénytelenek voltunk lemondani,
pótlását 2022. június 2-án tervezzük megrendezni a szokásos helyszí
nen, a Dunaújvárosi Egyetemen. A konferencia megtartásának részle
teiről, a tervezett előadásokról április hó folyamán tájékoztatjuk a
tagságot. A konferencia színvonalas megrendezéséhez kérjük a tagság
hozzájárulását. Ez nemcsak a személyes jelenlétet, hanem a szakmai
előadásokkal és kiállítással való közreműködést is jelenti.
7. A
 Covid-járvány alatt az elnökség kiemelten fontosnak tartotta a szövet
ség Acélszerkezetek újságának rendszeres megjelenését. Ezúton is kö
szönjük a tagság, a cikkírók, hirdetők közreműködését, hogy ezt a célt
teljesíteni tudtuk. Ezzel elértük, hogy a pandémia időszakában is képesek voltunk az aktuális tervekről, projektekről a tagságot informálni
és a történésekről tájékoztatni. Célunk a 2022. évben is a rendszeres
megjelenés, melyhez az aktív közreműködést idén is kérjük a tagságtól.
Az újság régebbi példányai online formában a MAGÉSZ honlapján is
elérhetőek.
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BÚCSÚZUNK DR. TRÄGER HERBERTTŐL

2022. február 10-én, éle
tének 95. esztendejében,
hét évtizednyi kiemelke
dő hídmérnöki munkás
sá
ga után elhunyt ha
zánk Pontifex maximusa.
Dr. Träger Herbert 1927. szeptember 16-án született Bu
dapesten. Családja apai ágon a most Ausztriához tartozó
Pinkafőről származik. Budapesten a Fasori Evangélikus
Gimnáziumban, a háborúval súlyosbított időkben, 1945 júliusában kitüntetéssel érettségizett. 1945. szeptemberben
elkezdte mérnöki tanulmányait a József Nádor Műszaki
Egyetemen. 1949 szeptemberében jeles végszigorlattal mérnöki oklevelet szerzett.
Néhány hónapos tervezői munka után 1950. április
1-jén a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közúti híd
osztályán helyezkedett el, és folyamatosan ott dolgozott,
1962-től Apáthy Árpád mellett osztályvezető-helyettesként,
1973-tól – párttagság nélkül – hídosztály osztályvezetőként,
egészen 1988. évi nyugdíjazásáig. A Hídosztály elsorvasztása miatt, 1983 és 1988 között minisztériumi főtanácsosként
egyedül intézte az országos hídügyeket. Nyugdíjas évei aktív munkával teltek: elsősorban a megannyi átszervezést
(UKIG, ÁKMI, KKK) megélő Hídosztályon volt tanácsadó,
szakértő. Nem tartotta megalázónak és 1996 után elvégezte a sikeresen megmentett országos hídtervtár teljes rendezését, megőrzését az utókornak, rendet teremtve a sokat
hányattatott és évekig gazdátlan tervtárban.
Beosztása okán minden magyarországi közúti híddal
kapcsolatos témával foglalkozott a hídszabályzatoktól, a fej
lesztéseken, tervezéseken át a hídépítésekig és a megépült
hidak üzemeltetéséig, fenntartásáig.
1952-től különböző vidéki hídépítések műszaki ellenőre
volt, többek között a 6. sz. főút mecseki völgyhídjainak,
több Keleti-főcsatorna-hídnak, a tokaji Tisza-hídnak és a
sárospataki Bodrog-hídnak. 1960-tól a szolnoki Tisza- és
ártéri híd építését önállóan irányította, ahol több szakmai
újdonságot alkalmaztak.
Napi munkája mellett, 1964–66 között levelező tagozaton ismét az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen
tanult, és 1968-ban gazdasági mérnöki oklevelet szerzett.
Meghatározó munkát végzett a hazai közúti hídszabályzat
fejlesztésében. Az előírások változásának hatásairól írt disz
szertációjával a BME-n 1970-ben műszaki doktori fokozatot
szerzett.
Ellátta Budapest főváros területén a hídépítési tevékeny
ség felügyeletét és irányítását. Utóbbival kapcsolatban fog
lalkozott az Erzsébet híd újjáépítésével és általában a Duna-

2

hidakkal, a metróval kapcsolatos hídjellegű műtárgyakkal,
az új felüljárókkal és az Árpád híd szélesítésével is.
Számos szakcikket, jegyzetet, könyvet készített. Előadáso
kat tartott hazai és nemzetközi egyesületekben. Tájékozott
volt a külföldi szakirodalomban, melyben segítette anya
nyelvi szintű német nyelvismerete, valamint angol, francia,
orosz nyelvben való kiváló jártassága. Számos hidász kiadványnak, folyóiratnak volt szerkesztője, lektora. Ezek közül
kiemelkedett a Vasbetonépítés szakmai folyóirat gondozása.
1961-ben az előregyártott szerkezetekről írt tanulmány
kötetet a Mérnök Továbbképző Intézet sorozatában. 1963ban részt vett egy technikumi tankönyv megírásában. Szűk
fél évszáddal később ennek megújításában is részt vett:
2009-ben a Hídépítéstan című tankönyv szerkesztője és
társszerzője volt. Lektorált egy szakközépiskolai tankönyvet
és egy főiskolai jegyzetet. 1972–1992 között tagja volt a
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán működő ál
lamvizsgaabizottságnak. Részt vett a főiskola végző hall
gatói által készített szakdolgozatok konzultálásában és
bírálatában. Társszerzője volt az 1987-ben Palotás László
szerkesztésében megjelent, Hidak című igen népszerű ismeretterjesztő könyvnek is.
Részt vett több országos tervpályázat bírálóbizottságá
ban, illetve elnökként vezette azokat. A Budapesti Műszaki
Egyetem címzetes egyetemi docensnek nevezte ki.
Többször tartott külföldön előadást a hídépítés különbö
ző témáiról: 1967-ben Drezdában az egyetem acélszerkezeti konferenciáján, 1968-ban ugyanott a Műszaki Kamara
konferenciáján, 1971-ben Bécsben a Kulturális Kapcsolatok
Intézete rendezésében, 1973-ban pedig Grazban, az ottani
Műegyetem felkérésére alapján.
Nyugdíjas éveiben részt vett a megjelenő hidász monog
ráfiák írásában, lektorálásában. Helyesírási igényessége,
pontossága példaértékű volt – nemcsak hidászok előtt.
2017-ben ő lektorálta a 150 éves a magyar aszfaltút építés
című nagymonográfiát. Sokakat meglepett legendás me
móriájával és a hazai közúti hídállomány „telefonkönyv”
szintű ismeretével.
A tőle tanácsot kérőket tudásával mindig önzetlenül se
gítette, mindig célratörően, egyszerűen válaszolva, sosem
csillogtatva saját tudását. Őt követő nemzedékeknek volt
tanítója, példaképe.
Kitüntetései: Munka Érdemérem (1962), Munka Érdem
rend ezüst fokozat (1963), Jáky József emlékérem (KTE),
1997-ben Év hidásza, 2002-ben Életműdíj (Közúti Szakemberekért Alapítvány), 2008-ban Apáthy Árpád-díj és a Ma
gyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozata ki
tüntetése, 2015-ben Clark Ádám életműdíj, 2018-ban MAÚT
Aranymérföldkő díj. A fib Magyar Tagozata 2018-ban Palotás
László-díjjal tüntette ki, ennek átadásakor életútjáról részletes előadást tartott, amely megjelent a Vasbetonépítés
2019/1 számában.
1953-ban nősült meg. Két gyermekük született, János,
aki követte édesapját a hidászmérnöki pályán és Gábor,
aki villamosmérnök lett. Öt unokája született. Felesége is
szakmabeli volt, 26 évvel ezelőtt, 1996-ban elhunyt.
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2007-ben, nyolcvanadik születésnapján hidászmérnök
kollégái, tisztelői egy meglepetéskötettel köszöntötték,
amelyben 67 hozzá kapcsolódó emlék és tanulmány jelent
meg (Lánchíd füzetek 4.). Ebben megjelent emlékező és
köszöntő írások egy-egy kiragadott mondata álljon itt emlékül dr. Träger Herbert hidászmérnöki munkájának és emberségének:
„Ő volt az a szaktekintély, akinek véleményét, kritikáját
mindenki elfogadta, mert azt a szaktudása, tájékozottsága és emberi hozzáállása alapozta meg.”
„Személyes érdekeit, érdemét soha nem hangoztatta, de
még csak képviselni is alig volt hajlandó.”
„Türelemmel, korrekt stílusban, konkrét érvekkel képviselte a szakma érdekeit.”
„A Träger Herbert név összeforrott a pontosság és gyorsaság
fogalmával.”
„Egy csodálatos szakma nagy tudású, nagy tekintélyű, nem
kinevezett, de valós professzoraként köszönthetünk őszinte
tisztelettel és barátsággal.”
„Műszaki tudása, nyelvismerete, rendkívül gazdag és pontos memóriája a mai napig óriási segítséget jelent mindnyájunknak.”
„Az első találkozás (vele) erősítette meg a hidak iránti
szeretetemet.”
Hajós Bence

∫¢
Dromgoole: A hídépítő
Egy öreg, zord úton menve
kellemetlen hideg este
széles szakadékhoz jutott,
melyben hideg, mély víz zúgott.
Átkelt az öreg a vízen,
nem rettegve a sötétben,
s mikor épen átérkezett,
híd építésébe kezdett.
Egy arrajáró szólt: Öreg,
miért pazarlod erődet?
utad végéhez közeleg,
erre többé már nem vezet.
A vízen túl vagy épségben,
miért fáradsz hídveréssel?

XXXI. NEMZETKÖZI
HEGESZTÉSI KONFERENCIA
A Magyar Hegesztési Egyesület
a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel,
a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel
és a Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel együttműködésben,
a Neumann János Egyetem partnerségével,

2022. május 19–21. között megrendezi
a XXXI. Nemzetközi Hegesztési Konferenciát
Kecskeméten.
A szervezők a kétévente megrendezésre kerülő konferencia te
matikájának középpontjába „A kötés-, a termikus és vízsugaras vágástechnológiák korszerű anyagai és eljárásai az IPAR
4.0 tükrében” kérdéskört helyezték.
A konferencia szakmai területei az alábbiak:
• korszerű hegesztési, termikus és vízsugaras vágási eljárások
és eljárásváltozatok;
• Additive Manufacturing (3D fémnyomtatás);
• automatizálás és robottechnológia;
• digitalizáció, az okos gyár;
• modellezés és szimuláció;
• hegesztett kötések és szerkezetek vizsgálata;
• nagy szilárdságú acél- és alumíniumötvözetek hegesztése;
• nemfémes szerkezeti anyagok kötési technológiái;
• hegesztett termékek beszállítói tapasztalatai.
A szakmai programot a konferencia fő témaköreihez kap
csolódó plenáris jellegű, a programbizottság által felkért elő
adók előadásai (25–30 perc időtartamban), bejelentkezett
előadások (15–20 perc időtartamban) és szakterületi fórumok
képezik.
A konferencia − Prof. Dr. Palkovics László akadémikus, innovációs és technológiai miniszter fővédnöksége mellett −
2022. május 19-én, csütörtökön délelőtt a házigazda Neumann
János Egyetem a laboratóriumai helyszíni látogatásával kezdődik, amelyet csütörtök délután, péntek egész nap, valamint
szombat délelőtt szekcióülések követnek a későbbiekben ki
adásra kerülő program szerint.
A konferencia a hagyományoknak megfelelően alkalmat biz
tosít a MAHEG által kiírt diplomafeladat-pályázatok díjainak,
valamint az egyesület elismeréseinek ismertetésére, azok sze
mélyes átadására. Az előadásokat követően mód lesz szakmai
vitára, észrevételek felvetésére.

Az öreg felnézett és szólt:
Az úton melyen jöttem, volt
egy ifjú is, ki ugyancsak
e szakadék felé halad.
Az átkelés semmi nekem,
de neki veszélyes verem.
Hogy átjusson a nagy vízen,
a hidat neki építem.
(ford. DR. TRÄGER HERBERT)

A rendezvény helyszíne:
Neumann János Egyetem, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A konferencia helyszíne közelében található szálláslehetőségek,
az aktuális információk és letölthető jelentkezési lap a
http://maheg.hu/ felületen érhetők el.
Dr. Gáti József
a konferencia elnöke

∫¢
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Deák Bárdos András építésvezető
Muzer Nándor termelés-műszaki mérnök
ACÉLHIDAK Kft.

A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁNAK ACÉLSZERKEZETI MUNKÁI
– gyártás és szerelés –
A Széchenyi lánchíd Magyarország és Budapest szimbolikus történelmi építménye. 1849. november 20-án
adták át a forgalomnak, és több mint negyed évszá
zadig Pest és Buda, illetve a két országrész nemcsak
első, de egyetlen állandó hídjaként szolgált. A hidat
1913 és 1915 között átépítették, a II. világ
háború
pusztítása után pedig újjáépítése is szükségessé vált,
és az eredeti forgalomba helyezés 
centená
riu
mán,
1949. november 20-án adták át újra a közlekedőknek.
Ezt követően 1973-ban, a híd első nagyobb felújítása
kor szúrópróbaszerűen ellenőrizték a láncok repedés
mentességét, cserélték a nem megfelelő szegecseket és
a korrózióvédelmi bevonatrendszert, az 1986–88-as
rekonstrukció során pedig részletesen megvizsgálták
teherbírását, és helyileg megerősítették a pályatar
tó elemeket, nagyszámú függesztőorsót cseréltek ki,
újjáépítették a gyalogosjárdákat. (A Lánchíd történe
tével 2019 novemberében a BME-ben rendezett kon
ferencián, illetve az ahhoz kapcsolódó, 170 éves a
Lánchíd c. kiadványban is mélységében foglalkoztak.)

A több mint 30 évvel ezelőtti átfogó felújítás óta a
híd műszaki állapota jelentősen leromlott, a pálya
szerkezet alatti acélszerkezetek, merevítőtartók, ke
reszttartók, szélrácsok sok helyen korrodálódtak, így
felújítása mostanra halaszthatatlanná vált.
A fővárosi önkormányzat a Budapesti Közlekedési Köz
ponttal (BKK) újítja fel a Széchenyi lánchidat. A felújítás
tervezését a FŐMTERV – MSc – CéH tervezői konzorcium
végezte, a lebonyolítói és műszaki ellenőri szolgáltatások
elvégzésére a Budapest Közút Zrt.-vel szerződtek.
A műszaki tartalom többször módosult és a közbeszerzési
eljárásokat is több alkalommal újraindították, végül a 2020
nyarán indult és eredményesen lefolytatott közbeszerzési
eljárás nyertesének 2021 januárjában az A-Híd Zrt.-t hir
dették ki. A BKK és az A-Híd Zrt. képviselői 2021. február
2-án írták alá a kivitelezési szerződést. A Lánchíd 18 hónapos, teljes lezárása 2021. június 16-án kezdődött, a forgalom 2022 decemberében térhet vissza az átkelőre, míg a
munkálatok befejezése 2023 végére várható.

1. kép: A Lánchíd felújítása felülnézetből
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A rekonstrukció során újjáépítik a meglévő közúti pálya
lemezt, teljesen elbontják kétoldali hídi gyalogos járdákat,
majd újjáépítik azokat; a megmaradó acélszerkezeteket
javítják és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről;
a gyalogos műemléki korlátokat felújítják, restaurálják; a
föld alatti lehorgonyzó kamrákat szigetelik, felújítják, vala
mint a budai oldalon lévő szellőzőket átépítik; kiépítik a
lehorgonyzó kamrák dunai árvízi védekezési rendszerét,
ennek része a Duna-meder rendezése, roncs- és lőszermentesítése, a hajózási jelzések korszerűsítése; a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárókat kiszélesítik, a hídfők lépcsőit
átépítik, valamint a helyiségeket felújítják; a kőoroszlánokat
és a hiányzó műemléki elemeket visszaépítik; új, LEDtechnológiás közvilágítást és változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel; a pesti rakparton lévő zászlótartó
bástyákat felújítják; gyalogos-átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között; kiváltják és átcsoportosítják a hídon lévő közműveket.
A felújítás acélszerkezeti munkáira, vagyis az egyedi acél
szerkezetek gyártására, beépítésére, a felújítást kiszolgáló
bakdarurendszer gyártására és szerelésére, valamint a megmaradó szerkezetek helyszíni javítására szakalvállalkozóként
az ACÉLHIDAK Kft. szerződött.

AZ ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA
A Lánchíd háromnyílású, kőpilléres merevítőtartós függő
híd. Hossza 380,02 méter, teljes szélessége 14,5 méter.
A merevítőtartók közötti kocsipályaszegélyek közötti szélessége 6,45 méter, a konzolokon lévő járda 2,17 méter
széles. A többi szélességet a járdák és az út között elhelyezkedő, a hídszerkezetet merevítő tartók foglalják el.
A rekonstrukció meghatározó eleme, hogy az elöregedett vasbeton pályaszerkezetet elbontják, helyére pedig
ortotrop acélszerkezet kerül, amely jelentősen csökkenti
a híd önsúlyát. A Lánchíd felújításához szükséges új acél
szerkezeteket a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tervei alapján az ACÉLHIDAK Kft. csepeli üzemcsarnokában gyártják.
A helyszíni szerkezetek javítását a MSc Mérnöki Tervező és
Tanácsadó Kft. tervei alapján végzik el a cég munkatársai.
A munkafolyamatok összehangolása komoly mérnöki kihívást jelent: módszeresen kell haladni a munkaterületen
az acélszerkezetek gyártásakor és a tervezőirodában is.

FELSZERKEZET
A felszerkezet keresztmetszete 4 fő elemtípusra osztható: az
útpályaszerkezetre, a járdaszerkezetre, a szegélyszerkezetre
és a tartókonzolokra.

ELŐKÉSZÜLETEK
A gyártás hosszas előkészítő munka és a tervezők mintagyártmányterveiről való egyeztetések után indulhatott meg.
A gyártmányelőtervek véglegesítése és a mérnök általi

új járdaszerkezet

jóváhagyása után az ACÉLHIDAK Kft. szakemberei kidolgoz
ták és a mérnökszervezet számára benyújtották a gyártásés szereléstechnológiát, a hegesztési utasításokat, a minő
ségbiztosítási és minőségi terveket, és gondoskodtak a mű
szaki előírásoknak megfelelő alapanyagok beszerzéséről.
Az üzem és a szerelőtér adottságaihoz igazodva kidolgozták a gyártás és szerelés organizációját, illetve a belső
ütemterveket, megtervezték és legyártották a munkálatok
megkezdéséhez szükséges gyártó- és előfeszítő padokat, az
elemek mozgatásához és forgatásához szükséges emelőhimbákat.

AZ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSA
Az ortotrop pályalemezek gyártásának folyamata az alábbi
alapműveletekből áll össze:
1. lemeztoldások (pályalemez),
2. a pályalemezek fel-trapézbordázása,
3. normál és végkereszttartók előgyártása,
4. hossztartók előgyártása,
5. fel-trapézbordázott pályalemezekre előgyártott keresztés hossztartók felhegesztése.
Az ortotrop pályaszerkezeten kívül készülnek még egyéb
acélszerkezetek is, ilyenek például a szélső és közbenső
konzolok, szegélyelemek, járdaszerkezetek, valamint vizsgálójárda stb. Az alábbiakban a pályatáblák gyártási folyamatát mutatjuk be.
Az acél alapanyagok az ACÉLHIDAK Kft. apostagi előkészítő–leszabó üzemébe érkeznek, felhasználásukat csak
szigorú minőség-ellenőrzés után lehetett megkezdeni. A le
szabott, darabolt, illetve szálanyagokat egyedi azonosítóval
kellett ellátni.
A pályalemez szélessége miatt a keresztmetszetet két lemez toldásával kellett kialakítani.
Ehhez a lemezeket sík padra fektetve fogyóelektródás,
aktív védőgázos ívhegesztéssel (MAG-hegesztés) és fedett
ívű huzalelektródás hegesztési eljárással hegesztették, a
toldóvarratot mindkét oldalon elkészítették, a munkadarab
átfordítása után.
A korábban már megtoldott pályalemezek hegesztési helyeit előbb felcsiszolták, majd a kereszttartók, trapézbordák helyét felrajzolták. A lehajlítva, méretre szabva érkező
trapézbordákat daru segítségével terv szerinti helyükre helyezték, majd pozicionálták.
A beállított trapézbordát fűzővarrattal rögzítették. A he
gesztési varratok által okozott alakváltozást ellensúlyozan
dó, a pályaelemeket hegesztés előtt előfeszítő padba he
lyezték.
A pályalemez-trapézbordák varratainak hegesztése kétfejes, fedett ívű hegesztőgéppel történt.
A hegesztés okozta deformálódások minimalizálása érde
kében a kereszt- és hossztartó gerinceket lemeztáblákból
párban, hőhidakkal összefordítva vágták ki, és így állították
össze az övlemezekkel, majd meghegesztették őket.

új pályaszerkezet
új szegélyelem

új tartókonzol
meglévő kereszttartó
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1. ábra:
Szerelési egységek
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Feszítő kocsi

Hidraulikus sajtó

Elhelyező fésű

2. ábra:
Trapézborda pozicionálása

Rögzítő lakat és ék

Előfeszített pályalemez

Előfeszítőpad

A korábban övlemezével összeállított kereszttartókat és
hossztartókat a trapézbordával merevített lemezre illesztették. A merőlegesség ellenőrzése mellett a kereszttartó
gerinclemezét a pályalemezhez szorítva készítették el a
fűzővarratokat.
Elsőként a pályalemez és hossztartó varratát hegesztették
meg, egyszerre két hegesztővel párban, középről kifelé haladva. A varratokat helyszíni illesztéseknél 150 mm hosszan
elhagyták, szintén a helyszíni szerelhetőség érdekében.
Azért, hogy a régi hídszerkezet és a felújítás során beépí
tendő acél pályatáblák optimálisan illeszkedjenek egymás
hoz, minden harmadik új szerkezeti elemet hosszirányú
ráhagyásokkal készítettek el. A kőpillérek és a hídfők mellet
ti pályatáblák egységesen 50 mm-es ráhagyással készültek.
A hídtengelyben lévő pályatábla-illesztéseknél ráhagyásokra
nem volt szükség.
A gyártás befejezése előtt a varratokat megtisztították, az
éleket előkészítették a festéshez, a szerkezetet szükség szerint egyengették, elvégezték az előírt méret-, alak- és var
ratellenőrzéseket.

3. ábra:
Előfeszített pályaelem

A kész hídelemek kiszállítása az elfogadott és érvényes
ütemterv alapján, minőség-ellenőrzés után történt. A legyártott hídelemek először a Hídtechnika Kft. festőüzemébe
kerültek, a festést követően pedig egyedi azonosítókkal
megjelölve szállították őket a helyszínre.

Kereszttartó övlemez
Összeállító sablon
Hőhíd

Kereszttartó gerinclemez-pár
4. ábra: Párban, hőhidakkal darabolt kereszttartó gerinclemezek

2–3. képek: Trapézborda hegesztése
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5. kép:
Roncsolásmentes
varratellenőrzés

4. kép: A trapézbordával merevített pályalemez

DARUTECHNOLÓGIA
A kifejezetten a Lánchíd adottságaihoz és a felújítás igé
nyeihez illeszkedő, egyedi tervezésű és gyártású emelőgépek elengedhetetlen részét képezték a felújítás megvalósítá
sának.

Darupálya
A darutechnológia kiviteli tervei a Lánchíd rajzai és a
helyszíni felmérések alapján készültek el. A tervek alapján
a pályatest felett, a híd teljes hosszában 2 darab 8 t te-

herbírású, 6,1 m fesztávolságú bakdarut és annak pályáját szintén az ACÉLHIDAK Kft. gyártotta le. A bakdaru
pályája és a függesztett daruk pályája oldalanként közös
egységet alkot, keresztirányú keretelemekkel összekötve.
A híd merevítőtartójára merőleges kereszttartó elemeket
7,1–7,26 m osztással helyezték el, maximum 400 mm-re a
híd függesztőtartóitól. A híd teljes hosszában oldalanként
51 darab kereszttartót szereltek fel.
A híd merevítőtartójára tervezett keresztelemek két részből állnak. Az első rész a vízszintes tartóelem, amely a lánc
felett köti össze a függesztett daru pályatartóját a bakdaru
pályatartóival.

6. kép: A hídon kiépített darupálya-rendszer
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A kereszttartó felső övén 50 mm hosszú, ovális fura
tokkal biztosítják a darupálya 6,1 m fesztávolságának be
állíthatóságát 5 mm pontossággal.
A keretelem második része a függőleges tartóelem, mely
a függesztett daruk pályáját tartja.
A 8 t teherbírású darupályatartó rögzítésének kialakítása
lehetővé teszi a dilatációból és a híd mozgásából származó
pályairányú elmozdulások kezelését.

Bakdaruk a híd útpálya feletti részén,
1–1 darab a pesti és budai oldalon, a középről
két irányba haladó felújítás kiszolgálásához
A hídra tervezett bakdarut speciálisan a hídpillér geomet
riai méreteihez alakították ki úgy, hogy a lehető legszéle
sebb tartományban képes legyen a 8 t teher mozgatására.
A daru kétfőtartós kivitelű. A főtartók a megfelelő me
revség és az alacsony szerkezeti tömeg érdekében hibrid
kialakításúak.
A hibrid tartó HE-A 500 és IPE 500 tartókból, hegesztéssel készült.
A daru tervezésének egyik alapvető szempontja az volt,
hogy a Lánchíd hossz-szelvénye a szerkezet bontása által
okozott tömegcsökkenés és hőmérséklet-ingadozás miatt
folyamatosan változik, ezért a teljes szerelési folyamat során
biztosítani kell az emelkedőn való haladást és a lejtőn való
megállást, akár teljes terhelés mellett is. Ezt a 2–2 darab
német, STAHL gyártmányú SR-S 125 R/L hajtott kerékblokk
teszi lehetővé.
A futómacskán két főtartó közé elhelyezett 8 tonnás,
szintén STAHL típusú köteles emelőmű biztosítja, hogy

minél alacsonyabb legyen a szerkezet. Ezzel az elrendezéssel elérhető, hogy a daru főtartói a pilléren lévő „gallér”
alatt fussanak úgy, hogy az emelési magasság elérje a pálya
testtől a 3450 mm-t.
A futóművek ingás felfüggesztéssel, láncelemen keresztül
kapcsolódnak a macska vázszerkezetéhez. Az ingás bekötés
biztosítja, hogy az emelkedő pálya, vagy pályahiba ellené
re az emelőmű vízszintes helyzetben maradjon. Az ingás
rendszer biztosítja a lökésszerű igénybevételek jelentős
tompítását is.

Függesztett daruk a híd északi és déli járdája
felett (2–2 darab)
A hídra tervezett, a járda- és a korlátszerkezetek felújításához
szükséges 4 darab függesztett daru speciális kialakítású,
a híd geometriai méreteihez illeszkedik. Magassága eléri
a járda feletti 3100 mm-t. A daru egyfőtartós kialakítású.
A futóműveit összekötő elem 2,8 m keréktávolságot biz
tosít, ezzel csökkentve a pályatartókra jutó terhelést.
A daruk teherbírása 2–2 tonna.

Átadó pálya/kocsi
Mivel a 2 tonnás, függesztett darupálya-szakaszokat a híd
kőpilléreinél meg kellett szakítani, a középső nyílás jár
dáinak elbontásához és az új járdák építéséhez egy átadó
szerkezet kialakítására volt szükség.
A bemozgatott terhek átadását a középső, útpálya fölött
közlekedő bakdaruk és a járdák fölött futó függesztett
daruk között egy keresztirányú pályán végzik, amely szintben keresztezi a bakdaru darusínjét.

7. kép: A bakdaru illeszkedik a hídpillér geometriájához
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A sínek keresztezésénél kivehető elemeket alkalmaztak,
hogy biztosítani lehessen a bakdaru akadálymentes köz
lekedését.
A járdaelemek mozgatásához egyedi, alacsony bekötési pontú emelőhimbát terveztek. A himba és a járdaelem
tömege együtt sem haladja meg a függesztett daru meg
engedett 2000 kg teherbírását.

A LÁNCHÍD ACÉLSZERKEZETI
MUNKÁINAK HELYSZÍNI KIVITELEZÉSE
A híd felújításának műszaki szempontból legfontosabb ré
sze, hogy a II. világháború után készült vasbeton pálya- és
járdaszerkezeteket elbontják, helyükre új, trapézbordákkal
merevített ortotrop acél pálya- és járdaszerkezetet építenek
be a megmaradó tartószerkezetek helyszíni felmérését és a
szükséges javítások elvégzését követően. Mindez csökkenti
a híd önsúlyát, és így a hídszerkezet teherviselési, szilárdsági tulajdonságai javulnak.
A láncszerkezet egyensúlyának megtartása és a munkálatok átfutási idejének csökkentése érdekében a felújítás so
rán minden technológiai folyamat, a bontás és az új elemek beépítése is középről indult, és Buda és Pest irányába,
párhuzamosan halad. A szerkezet mozgásait, a keletkező
feszültségeket és az alakváltozásokat a BME szakértői se
gítségével folyamatosan monitorozzák.
A rekonstrukció során több ezer tonnányi anyagot kell
megmozgatni. A világörökségi és belvárosi helyszín, illetve
a hídfőkben zajló munkálatok miatt a helyszínre érkező
alapanyagok mozgatását és depózását a lehető leghatéko

nyabban kellett megvalósítani, az építkezést így két toronydaru és a fentiekben már részletesen ismertetett bakdarurendszer szolgálja ki. A hídon végigfutó pálya- és daru acélszerkezetek tömege 160 tonna, kiépítésük mintegy
három hétig tartott.
A munkaterületre szállított acélszerkezeteket a toronydaruk emelik a két 8 tonnás bakdaru hatósugarába. A bakdaruk a Lánchíd 360 m hosszában közlekednek, a hídfők
és a híd közepe közti magasságkülönbséget is áthidalva, így
lehetséges a híd közepétől kifelé haladó bontás és építés.
A felújítás során a vasbeton pályaszerkezetet a híd
közepéről indulva elbontották, és a bakdaruk segítségével
1,5–2 tonna tömegű táblánként emelték ki.
A híd régi, elbontásra ítélt acél hossztartóit a pálya
vasbeton szerkezetének bontásával egy lépésben távolítot
ták el.
A beépített, új, ortotrop acél pályaszerkezet elemei alá
támasztó konzolokkal csatlakoznak a híd felfüggesztett ke
resztartóinak gerincéhez.
A pályatáblák és a meglévő kereszttartók kapcsolatát biz
tosító tartókonzoloknak alapvetően két fő típusa van, az
egyik a híd keresztmetszetét tekintve a szélső, a másik pe
dig a közbenső konzol.
A két szélső a régi hossztartó furatképéhez csatlakozik.
A közbenső tartókonzolok övlemezein lévő furatokról a
helyszínen készítik el a furatképet a meglévő kereszttartók
gerinclemezére.
Az új pályatáblák általában 2–2 kereszttartóra és 4 pár
konzolra ülnek rá.
A konzol felső gerinclemezét magasságirányú ráhagyással gyártják, szereléskor pedig, a terv szerint megadott magassági méret precíz beállítását követően, méretre vágják.

8. kép: A bakdaruval helyére vitt pályatábla
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9. kép: Beépített tartókonzol

5. ábra: Tartókonzol

A pályatáblák pályalemezének folytonossá tétele toldóvarratokkal történik, porbeles huzallal történő fogyóelekt
ródás, aktív védőgázos ívhegesztés és fedett ívű huzalelekt
ródás hegesztés kombinációjaként.
Az első új acéltáblát még 2021 júliusának végén szállították a helyszínre, majd augusztusban helyezték el.
A bontás, a helyszíni javítások elvégzése és az új elemek
beépítése ütemezetten és összehangoltan követi egymást,
az új acélszerkezetek beépítésével párhuzamosan a hídfők

felé haladva az ACÉLHIDAK Kft. munkatársai a bent maradó
acélszerkezetek javítását is elvégzik.
A Lánchíd nyitott, rácsos merevítőtartóján, a dilatációs
szerkezeteknél és a leromlott állapotú vasbeton pálya- és
járdaszerkezet hibái miatt bejutó víz és szennyeződések miatt a híd szerkezete jelentősen károsodott.
A vasbeton pálya- és járdaszerkezet bontása után feltáruló,
megmaradó tartószerkezeti elemek megtisztítását követően
szemrevételezték a szerkezetet. A felmérések tapasztalatai
alapján kereszttartóközönként legalább 35–40 hibát tártak
fel, így a hibatérkép több ezer hibahelyet tartalmaz.
A tervezők meghatározzák, mely hibákat milyen módon
kell javítani, és egyedi vagy típusterveket készítenek a
legyártandó kisebb acélelemekre is. Ezen tervek alapján
gyártják le az új alkatrészeket, és végzik el a javításokat.

10. kép: 2021. augusztus 18.: az első új pályatábla elhelyezése. Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
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11. kép: Korróziós károsodás

Az egyes folyamatok egymással párhuzamosan zajlanak:
a régi szerkezetet előbb felkészítik az új pályatáblák fogadására, azok elhelyezése után pedig a híd alá függesztett
állványzatról tovább dolgoznak a szakemberek.
Jellemző hiba például, hogy a kereszttartók felső övének
szélein jelentős károsodások keletkeztek a régi pálya szegélyének tönkremenetele és ázása miatt. Az itt lévő szege
cselt hevederes kapcsolatot egy hegesztett villás alkatrészre
cserélik ki.
A híd középső merdernyílásában hajóütközésből eredő
károsodások nyomait fedezték fel a szélrácsokon, emiatt
azok részleges cseréje is szükségessé vált. Hasonló je
lenséget tapasztaltak a budai rakpart feletti szakaszon is.

13. kép: 2
 021. december 14.: helyére került a medernyílás utolsó
pályatáblája

A SZÉCHENYI LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSA
PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐI
12. kép: Beépítésre váró villás alkatrész

További nehézséget okozott, hogy a hídon átvezető élő kábelek megóvása mellett kellett cserélni a kábeltálcákat.
A Lánchíd felújításának acélszerkezeti munkái a projekt
résztvevőinek szoros együttműködése, és a felmerülő kihívások szakszerű kezelésének köszönhetően is ütemterv
szerint zajlanak. December közepén a két hídpillér közötti
szakasz utolsó pályatáblája is helyére került, vagyis az útpályát alkotó 94 pályatáblából 50 beépítése 2021. év végéig megtörtént. A 380 méter hosszúságú Lánchídon ekkorra
200 méternyi egybefüggő részt alkottak a behelyezett pá
lyatáblák.
2022 januárjában elkezdődött az új járdaelemek elhelyezése. A híd medernyílásában összesen 100 járdatáblát
használnak fel, a beépítéssel az útpályához hasonlóan, két
irányban haladva. Helyére került a híd alatti új vizsgálójárda több szakasza is. A kivitelezők előtt még számos különleges műszaki megoldást követelő feladat áll.

ÉPÍTTETŐ

Budapest Főváros Önkormányzata

TÁMOGATÓ

Magyarország Kormánya

MEGRENDELŐ

BKK Zrt.

LEBONYOLÍTÓ,
MŰSZAKI ELLENŐR

Budapest Közút Zrt.

HATÓSÁG

NKH, Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatal

TERVEZŐ

FŐMTERV – MSc – CéH konzorcium
és FŐMTERV Zrt.

KIVITELEZŐ

A-Híd Zrt.
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FELHASZNÁLT KÉPEK ÉS ÁRBÁK
JEGYZÉKE
1. kép:	A Lánchíd felújítása felülnézetből.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
1. ábra:	Szerelési egységek
2. ábra:	Trapézborda pozicionálása
3. ábra:	Előfeszített pályaelem
2–3.kép:	Trapézborda hegesztése.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
4. ábra:	Párban, hőhidakkal darabolt kereszttartó
gerinclemezek
4. kép:	A trapézbordával merevített pályalemez.
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
5. kép:	Roncsolásmentes varratellenőrzés.
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
6. kép:	A hídon kiépített darupálya-rendszer.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály

7. kép:	A bakdaru illeszkedik a hídpillér
geometriájához.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
8. kép:	A bakdaruval helyére vitt pályatábla.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
5. ábra:	Tartókonzol
9. kép:	Beépített tartókonzol.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
10.kép:	2021. augusztus 18.: az első új pályatábla
elhelyezése.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
11. kép:	Korróziós károsodás.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
12. kép:	Beépítésre váró villás alkatrész.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
13. kép:	2021. december 14.: helyére került
a medernyílás utolsó pályatáblája.
Fotó: magyarepitok.hu/Dernovics Tamás

ACÉLSZERKEZETEKRŐL

–

SZAKEMBEREKNEK

XVI. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA
2022. június 1–2. – Dunaújvárosi Egyetem
PROGRAM – 2022. JÚNIUS 1.

Szakmai megnyitó – állófogadás

PROGRAM – 2022. JÚNIUS 2.

Szakmai előadások

A tagok, pártoló tagok és egyéni tagok szakmai előadásainak összegyűjtése
megkezdődött. Lehetőség van még előadással jelentkezni a MAGÉSZ titkárságon.
Az előadásokat konferenciakiadványunkban fogjuk megjelentetni.
A résztvevőknek lehetőséget adunk térítésmentesen reklámanyagok, szórólapok,
prospektusok kihelyezésére. Konferenciakiadványunkban hirdetések megjelentetését
vállaljuk.
Szállást rendkívül mérsékelt áron a Dunaújvárosi Egyetem Kollégiumában
(szállodai szintű) biztosítunk.
Részletes fehívásunkat és a jelentkezési lapot MAGÉSZ honlapján tesszük közzé
2022. április végén.

ÉRDEKLŐDNI:

Aszmann Ferenc
Nagy József

20-479-6309, magesz@t-online.hu
20/468-4680
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Hirohata Mikihito egyetemi docens
Oszakai Egyetem,
Nakahara Tomonori hídépítő mérnök
Japan Bridge Corporation, Kobe-shi
Jármai Károly professzor
Miskolci Egyetem

ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-ELEMZÉS ACÉLHIDAK
KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONATAIRA JAPÁNBAN
ANTI-CORROSION COATINGS FOR STEEL BRIDGES
IN JAPAN, A LIFE CYCLE COST ANALYSIS
A Japánban használt acélhidak korróziógátló bevonatainak költségéről és tartósságáról több felmérést
végeztek. Az acélhidak korróziógátló bevonatainak
életciklusköltségét vizsgálták a tervezett élettarta
muk alatt, különböző korróziós környezetben. A nagy
teherbírású festékbevonat-rendszer mint kezdeti be
vonat és ugyanez a bevonatrendszer mint javítóbevo
nat kombinációja mutatta a legalacsonyabb költsé
get, amikor a javítási/karbantartási munkákat rövid
időközökben végezték. A fémbevonatok nagy szívós
ságuk miatt erős korróziós környezetben is észszerűek
lehetnek.

Several surveys have been conducted on the cost and
durability of anti-corrosion coatings for steel bridges
used in Japan. The life cycle cost of anti-corrosion
coatings on steel bridges has been investigated over
their design life in different corrosion environments.
The combination of the heavy-duty paint coating
system as the initial coating and the same coating
system as the repair coating showed the lowest cost
when repair / maintenance work was performed at
short intervals. Due to their high toughness, metal
coatings can be reasonable even in strong corrosive
environments.

1. BEVEZETÉS

2. K
 ORRÓZIÓVÉDŐ BEVONATOK
ACÉLHIDAKHOZ

Az olyan infrastruktúráknak, mint az utak, alagutak és hidak,
hosszú távon stabil és biztonságos forgalmi szolgáltatást
kell biztosítaniuk. A tipikus infrastruktúráknak számító
acélhidak esetében a szolgálati idő alatt elkerülhetetlenül
előfordulnak károsodások és degradációk. Az acélhidak
károsodásának és leépülésének vezető okai a fáradás és a
korrózió (Fisher et al., 2011 és Kline, 2008). Japánban sok
acélhidat építettek tengerpart közelében (Kitada, 2006).
Bár a hidakat hegyvidéki területeken is építettek, a téli
időszakban alkalmazott fagyálló anyagoktól, a só hatásától
szenvednek. Ezért a korrózió a legfontosabb kérdés az acélhidak karbantartása vonatkozásában Japánban. Az acélhidak
korróziós károsodásának megelőzésére általában többféle
korróziógátló bevonatot alkalmaznak. Ezek a korróziógátló
bevonatok azonban a hosszú távú használat során természetesen lebomlanak. A korróziógátló bevonatok javítása és felújítása bizonyos időközönként újra szükséges, és
akkor költség- és környezetterhelés éri a szerkezeteket. Más
szóval, a korróziógátló bevonatok alkalmazását a kezdeti
költségek és a tartósság, valamint a felújítási költségek és a
megújított bevonatok tartóssága alapján kell vizsgálni.
Ez a tanulmány a Japánban használt acélhidak korrózió
gátló bevonatainak költségét és tartósságát elemzi. A tény
leges építési információk alapján megvizsgálják az acélhidak korróziógátló bevonatainak életciklus-költségelemzését
a tervezett élettartamuk alatt. Továbbá a régi festékek eltá
volítására szolgáló új technológia megtakaríthatja a munka
időt, valamint csökkentheti a hulladékot és a környezeti
terhelést (Konishi et al., 2017 és 2020).

2.1. Festékbevonat
Röviden bemutatjuk a Japánban acélhidakra használt korróziógátló bevonatokat az anyag és a költségek szempontjából.
A legáltalánosabb korrózióvédő bevonat a festett, mivel
könnyen kivitelezhető és észszerű költségekkel jár. Az 1.
táblázat a Japánban újonnan épített acélszerkezetek tipikus festékbevonati rendszereit (A-5 és C-5) mutatja (JSSC,
2012). A festékbevonatokat alapvetően több rétegben al
kalmazzák. Először az acél alapfelületet kell előkészíteni a
tisztításhoz és az érdesség létrehozásához szükséges fúvással vagy csiszolással, hogy az acél és az alapozó vagy a festék
alapréteg közötti tapadás biztosítva legyen. A védőalap és
az alapozóréteg nagyfokú korrózió-visszatartó képességükkel védik az acél aljzatot. A közép- és a fedőrétegeket az
alapozórétegre festik fel. A fedőréteg meggátolja az olyan
degradációs tényezők, mint az eső, a só és a napsütés ha
tását. A középső réteg összeköti a fedő- és az alapréteget.
Az A típusú festékrendszer (A-5) megegyezik az A-1 festékrendszerrel, amelyet Japánban már hosszú ideje hasz
nálnak általános korróziós környezetben alkalmazott fes
tékbevonatként. Körülbelül 20 évvel ezelőtt Pb- és Cr-
mentes festékkel specifikálták. Kezdetben léteztek B típu
sú festékrendszerek, azonban ismert volt, hogy a festék
olyan, az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaz,
mint a Pb vagy a PCB. Ezért a B típusú festékrendszer
használatát beszüntették. A nagy teherbírású korróziógátló
festékbevonó rendszert (C-5) elsősorban újonnan épített
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acélszerkezeteknél vagy meglévő szerkezetek javításánál
használják. A C-5 festékrendszer Zn-gazdag festékből,
epoxigyantából és fluorkarbongyantából áll.
A 2. táblázat a meglévő acélszerkezetek javítására szolgáló tipikus festékbevonat-rendszereket (Ra-III, Rc-IV és
Rc-I) mutatja be. Az „a” vagy „c” karakterek a rendszer el-

nevezésében a festékbevonat típusának felelnek meg, mint
például A típusú vagy C típusú. A „III", „IV” és „I” számok a
rendszernevekben a felület előkészítésének mértékét jelentik. Az I. és III. típus a rozsda és a sérült eredeti festék
bevonatok eltávolítására szolgáló lefúvatás és csiszolás.
A IV. típus csak tisztítás.

1. táblázat: Újonnan épített acélszerkezetek festési rendszerei
A-5
Folyamat
Felület-előkészítés

Festéktípus

Vastagság [μm]

csiszolás, ISO St3

-

Alapozófesték

Pb-, Cr-mentes korrózióvédő festék

70

Középső réteg

hosszú olajos ftalátgyanta

30

Felső réteg

hosszú olajos ftalátgyanta

25
Összesen

125

C-5
Folyamat
Felület-előkészítés

Festéktípus

Vastagság [μm]

lefúvás, ISO Sa 2.5

-

Védő alapréteg

szervetlen Zn-gazdag festék

Alapozófesték

epoxigyanta

Középső réteg

fluorszéngyanta

Felső réteg

fluorszéngyanta

75
120
30
25
Összesen

250

2. táblázat: Festékrendszerek meglévő acélszerkezetek javításához
Ra-III
Folyamat

Tömeg [g/m2]

Festéktípus

Felület-előkészítés

csiszolás, ISO St3
(rozsda és elhasználódott festék eltávolítása)

Alapozófesték

Pb, Cr-mentes korrózióvédő festék

280

Középső réteg

hosszú olajos ftalátgyanta

120

Felső réteg

hosszú olajos ftalátgyanta

110
Összesen

-

510

Rc-IV
Folyamat

Tömeg [g/m2]

Festéktípus

Felület-előkészítés

tisztítás (porok és foltok eltávolítása)

Alapozófesték

epoxigyanta

200

-

Középső réteg

fluorszéngyanta

140

Felső réteg

fluorszéngyanta

120
Összesen

460

Rc-I
Folyamat

Tömeg [g/m2]

Festéktípus

Felület-előkészítés

lefúvás, ISO Sa 2.5

-

Védő alapréteg

szervetlen Zn-gazdag festék

600

Alapozófesték

epoxigyanta

480

Középső réteg

fluorszéngyanta

240

Felső réteg

fluorszéngyanta

170
Összesen
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2.2. Zn tűzihorganyzás
A Zn tűzihorganyzás magas korróziógátló teljesítményt
biztosít az acélszerkezetek számára. Az erős korróziós
környezetben használt acélszerkezeteknél a JIS H 8641
szabványban meghatározott HDZ55-öt alkalmazzák (JSA,
2007). A Zn tömegének 550 g/m2-nél nagyobbnak kell lennie ezen előírás szerint. A Zn-horganyzott réteg élettartama várhatóan hosszabb lesz, mint a festékbevonaté. Bár
a Zn tűzihorganyzás használata fokozatosan növekszik, a
magas berendezésköltségek és a horganyzó tartály méretkorlátozása miatt arányaiban még mindig kevesebb, mint a
festékbevonaté.

2.3. Termikus szórás
A termikus szórás az acélszerkezetek magas korróziógátló
teljesítményét biztosítja, akárcsak a Zn tűzihorganyzás, az
által, hogy az acél felületén fémréteget hoz létre. A termikus szóráshoz használt tipikus anyagok a Zn, az Al, a
Zn–Al ötvözet és az Al–Mg ötvözet. A termikus szóráshoz
nincs szükség nagy tartályra, mint a Zn tűzihorganyzáshoz.
A termikus szórással történő hőmérséklet-emelkedés
alacsonyabb, mint a Zn tűzihorganyzásnál. Ezenkívül a
fémréteg vastagsága is szabályozható. A termikus szórás
azonban még mindig drágább, mint a festékbevonat. Ezért
a hőporlasztást alapvetően az acélhidak olyan helyi részein
alkalmazzák, mint például a gerendák végei vagy a csap
ágyak, ahol a korróziós károsodások hajlamosak előfordulni (1. ábra).
A termikus szórás folyamata magában foglalja a felület
előkészítését fúvással, szórással és tömítéssel. A tömítés
azt jelenti, hogy a permetezett fémréteg finom tűlyukakkal
tarkított felületét valamilyen szerrel bevonják.

3. A
 KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONATOK
KÖLTSÉGE ÉS TARTÓSSÁGA

1. ábra: Az acélhidak korrózióra hajlamos helyi részei

3.1. A korróziógátló bevonatok költségei
Itt a korróziógátló bevonatok költségeit egy tényleges ja
pán építési példa alapján becsüljük meg. A költségbecslés
hez egy acél, I szelvényű gerendahíd építését vettük alapul.
A 38 m fesztávolságú, 2,0 m magas, 11 mm széles és 108
tonna tömegű híd 1600 m2 bevonandó területet jelent.
A helyszínt urbánus területnek feltételezzük, és az építési munkálatokat úgy tekintjük, hogy a nappali időszakban
korlátozás nélkül végzik.
A korróziógátló bevonatok becsült építési költségeit a
3. táblázat mutatja. Ezek a költségek a 2021. júniusi japán
általános építőipari árakon alapulnak. A jenről euróra
történő átváltás a 2021. júliusi árfolyamon alapul (1 ERU
= 130,90 JPY). A táblázatban az A-5 festékbevonó rendszer
ára szerint normalizált költségek is szerepelnek.
A 2., 3. és 4. ábra az egyes bevonatok tartalmát és normalizált költségeit mutatja. A kezelési költség a személyi
kiadásokat, az építési nyilvántartást, a végkielégítéseket és
egyéb kapcsolódó kiadásokat jelenti. Az új szerkezetek be
vonatait alapvetően a gyárban végzik, bár az A-5 festék
bevonó rendszer egy részét a helyszínen alkalmazzák.
Másrészt a meglévő szerkezetek javítási munkáit a helyszí
nen végzik. Ekkor az építéshez állványzatra van szükség.
A javítási munkák költségei tartalmazzák az állványok bérleti díját és eltávolítási költségeit, mint a helyszíni építés.

2. ábra: Festékbevonatok összetétele és normalizált költségei

3. ábra: Fémbevonatok tartalma és normalizált költségei
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3. táblázat: Új építésű szerkezetek bevonatainak költségei
Újonnan épített szerkezetek bevonatai
Bevonat típusa
Festékbevonat
Zn-horganyzás

Termikus szórás

Specifikáció

Költség
JPY/m2

EUR/m2

Normáltan*

A-5 *, 125 μm

5,829

45

1.00

C-5, 250 μm

8,996

69

1.54

HDZ55, 77 μm

   7,363

56

1.26

Zn, 100 μm

22,211

170

3.81

Zn–Al, 100 μm

22,211

170

3.81

An, 150 μm

25,623

196

4.40

Al–Mg, 150 μm

26,937

206

4.62

Meglévő szerkezetek javítóbevonatai
Bevonat típusa

Festékbevonat

Zn-horganyzás

Specifikáció

Költség
JPY/m2

EUR/m2

Normáltan*

Ra-III, 125 μm

11,010

84

1.89

Rc-IV, (175 μm)

   9,846

75

1.69

Rc-I, 250 μm

35,135

268

6.03

Zn, 100 μm

131,252

       1,003

22.52

Zn–Al, 100 μm

131,252

       1,003

22.52

Al, 150 μm

147,143

       1,124

25.24

Al–Mg, 150 μm

155,830

       1,190

26.73

* A normálás A-5-re történik

A festékbevonati rendszereket figyelembe véve (2. ábra),
a javító festékbevonatok (Ra-III, Rc-IV és Rc-I) helyszíni
építési költségeinek aránya viszonylag nagy. Továbbá az Rc-I
felület-előkészítése lényegesen nagyobb, mivel a helyszíni
lefúvatás, beleértve a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását is, magas költségeket jelent.
A Zn tűzihorganyzás és a termikus szórás az újonnan
épített szerkezetek fémbevonataként foglalható össze
(3. ábra). A termikus szórás költségei 3–4-szer magasabbak,
mint a Zn-horganyzás költségei. Természetesen a Zn tűzihorganyzás nem áll rendelkezésre a meglévő szerkezetek
újbóli bevonására. A javító termikus szórás költségei kivé
telesen magasak, amint azt a 4. ábra függőleges tengely
tartománya mutatja. A javító termikus szórást azonban
alapvetően a meglévő szerkezetek helyi részeire alkalmaz
zák, ahogyan azt fentebb említettük. A javító termikus szó
rás teljes költsége attól függ, hogy milyen területen van
szükség a javítóbevonatra.

3.2. A korrózióvédő bevonatok tartóssága
A 4. táblázat az egyes bevonatok tervezett élettartamát
mutatja. A tervezési élettartam a korróziós környezettől
függ. Az „alacsony” kategória megfelel az alacsony szeny
nyezettségű légköröknek, például a vidéki területeken.
A „közepes” kategóriába a mérsékelten szennyezett városi
területek tartoznak. A „erős” kategóriába a mérsékelt sótartalmú ipari területek és a tengerparti területek tartoznak.
A „nagyon erős” a magas sótartalmú tengerparti területek
nek felel meg (Tanabe, 2020).
Az A-5 és a Ra-III festékbevonat-rendszerek nem állnak
rendelkezésre a erős és nagyon erős korróziójú környe
zetekhez. Használati idejük még az alacsony és közepes
korróziós környezetben sem hosszú. A C-5, Rc-IV és Rc-I
festékbevonat-rendszerek a erős és a nagyon erős korró
ziós környezetben is rendelkezésre állnak. Ezek élettar
tama 3–4-szer hosszabb, mint az A-5 festékbevonó rend
szeré. Az Rc-IV és az Rc-I élettartamának különbségét a
felület-előkészítésének mértéke okozza. Az Rc-IV felületelőkészítése csiszolás, míg az Rc-I-é robbantás.
A fémbevonatoknak hosszabb az élettartama, mint a festékbevonatoknak. A fémbevonatok szolgálati ideje meg
haladja a 100 évet alacsony korróziós környezetben. A Znhorganyzás és a Zn termikus szórás azonban rövidebb élettartammal rendelkezik, mint a C-5 festékbevonat-rendszer
a erős és nagyon erős korróziós környezetben. Bár az Al
és az Al–Mg hőporlasztás nagyon hosszú élettartamot mutat, pontos kísérleti adatok csak ritkán találhatók. Ezért a
termikus szórás szolgálati idejét folyamatosan vizsgálni kell
(Kuroda et al., 2006).

4. ábra: A
 javító termikus szórás összetétele és normalizált
költségei
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4. A
 KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONATOK
ÉLETCIKLUSKÖLTSÉGEI
4.1. Az elemzés forgatókönyvei
Itt a korrózióvédő bevonatok életciklusköltségének elem
zése a fenti fejezetben említett, új építésű és felújításra vonatkozó költségeken és használati időkön alapul.
Az elemzéshez az eredeti bevonat és a javítóbevonat kombinációit, azaz forgatókönyveit kell meghatározni.
Az 5. táblázat mutatja az életciklusköltség-elemzés forgatókönyveit ebben a tanulmányban. Az 1-től 4-ig terjedő
forgatókönyvek a kezdeti és a javító festékbevonatok kombinációi. Az A-5 festékbevonati rendszer hajlamos a tönkre
menetelre. Az Rc-IV festékbevonó rendszer nem alkalmas
az A-5 festékbevonó rendszer javítására, mivel alapvetően
olyan C típusú festékbevonó rendszer javítására szolgál,
amelyben a védőaljzat és az alapbevonat nem ment tönkre.
A termikus szórás nem feltétlenül javítja az eredeti festékbevonatokat, mert a festékbevonatok degradációja széles
körben elterjedhet. Nem észszerű, hogy a termikus szórással történő helyi javítást nagy területen alkalmazzák.
Az 5. számú forgatókönyv a Zn-horganyzás mint kezdeti
bevonat és az Rc-I festékbevonat-rendszer mint javítóbe
vonat kombinációja. Ennek oka, hogy a Zn-horganyzás
nem javítható a helyszínen ugyanazzal a Zn-horganyzással.
Továbbá a Zn-horganyzás javításához lefúvásra van szükség,
így az Rc-I festékbevonó rendszert kell javítóbevonatnak
választani.
A 6–9. számú forgatókönyvek a termikus szórás esetei.
Alapvetően a termikus szórás kezdeti bevonatait ugyan
ezzel a termikus szórással lehet javítani. A 10–13. sz. for-

gatókönyvek a termikus szórás, mint kezdeti bevonat és
az RC-I festékbevonó rendszer, mint javítóbevonat kom
binációi. A Zn-horganyzáshoz hasonlóan a termikus szó
rással készült fémbevonatokat is az Rc-I festékbevonó
rendszerrel kell javítani, felület-előkészítésként lefúvással.
Ezeket a forgatókönyveket különböző korróziós környe
zetben vizsgáljuk, mint például az alacsony, a közepes, az
erős és a nagyon erős korrózió.

5. A
 Z ÉLETCIKLUSKÖLTSÉGEK
ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI
5.1. Alacsony korróziós környezet
A korróziógátló bevonatok életciklusköltségeit 100 éves
időszakra elemezzük, ami a japán hidak alapvető tervezési
szolgálati ideje (JRA, 2017). Az 5. ábra mutatja az életciklusköltségek elemzési eredményeit alacsony korróziós
környezetben. A festékbevonatok esetében a C-5 és az
Rc-IV (4. számú) kombinációja mutatja a legalacsonyabb
költséget. Ugyanakkor a Zn-horganyzás (5. számú) mutatja
a legalacsonyabb költséget alacsony korróziós környezetben, mivel nem igényel javítást a 100 éves időtartam alatt
[5. a) ábra]. A termikus szórás, mint kezdeti bevonat nem
igényel javítást a 100 éves időtartam alatt, csakúgy, mint a
Zn-horganyzás. Továbbá, a Zn- és a Zn–Al-szórás kezdeti
költségei azonosak. Ezért a 6., 7., 10. és 11. számú forgatókönyvek az életciklusköltségek tekintetében ugyanazt a
nyomvonalat mutatják. Ugyanígy a 8. és a 12., a 9. és a 13.
forgatókönyvek is ugyanazt az életciklusköltséget mutatják
[5. b) ábra]. Kezdeti költségeik azonban magasabbak, mint
a festékbevonatok vagy a Zn-horganyzás életciklusköltségei.

4. táblázat: Az egyes bevonatok tervezett élettartama (év)
Korróziós
környezet

Új szerkezetek festése

Meglévő szerkezetek javítófestése

A-5

C-5

Ra-III

Rc-IV

Rc-I

Alacsony

15

60

15

40

60

Közepes

10

10

45

30

45

Erős

-

30

20

30

Nagyon erős

-

20

10

20

Korróziós
környezet
Alacsony

Zn-galvanizálás

Termikus szórás

HDZ55

Zn

Zn–Al

Al

Al–Mg

100

100

100

120

150

Közepes

60

70

70

100

150

Erős

25

30

60

80

120

Nagyon erős

10

15

30

60

100

5. táblázat: Az életciklusköltség-elemzés forgatókönyvei
No.

Eredeti bevonat

Javítóbevonat

No.

Eredeti bevonat

Javítóbevonat

1

Festék: A-5

Festék: Ra-III

8

Al-szórás

Al-szórás

2

Festék: A-5

Festék: Rc-I

9

Al–Mg szórás

Al–Mg szórás

3

Festék: C-5

Festék: Rc-IV

10

Zn-szórás

Festék: Rc-I

4

Festék: C-5

Festék: Rc-I

11

Zn–Al-szórás

Festék: Rc-I

5

Zn-galvanizálás

Festék: Rc-I

12

Al-szórás

Festék: Rc-I

6

Zn-szórás

Zn-szórás

13

Al–Mg szórás

Festék: Rc-I

7

Zn–Al-szórás

Zn–Al-szórás
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a)

a)

b)

b)

5. ábra: É
 letciklusköltségek alacsony korróziós környezetben
a) Festékbevonat és Zn-galvanizálás
b) Termikus szórás

5.2. Közepes korróziós környezet
A 6. ábra az életciklusköltségek elemzési eredményeit
mutatja közepes korróziós környezetben. A festékbevona
tok esetében a C-5 és az Rc-IV (4. sz.) kombinációja mutatja a legalacsonyabb költséget alacsony korróziós kör
nyezet esetén. Alacsonyabb lett, mint a Zn-horganyzás
költsége (5. sz.), mivel a Zn-horganyzás 100 év után igé
nyel javítást ebben a korróziós környezetben [6. a) ábra].
A Zn vagy Zn–Al termikus szórás (6., 7., 10. és 11. sz.)
és az Al termikus szórás (8. és 12. sz.) ugyanúgy javítást
igényel, mint a Zn-horganyzás. Az Al–Mg (9. és 13. sz.)
termikus szórás kezdeti bevonatként nem igényel javítást
[6. b) ábra]. Természetesen a sérült Zn, Zn–Al és Al termikus szórásokat inkább Rc-I festékbevonattal kell javítani.
Azonban az Al–Mg termikus szórás javítás nélkül mutatja
a legalacsonyabb költséget a termikus szórások közül a
közepes korróziós környezetben.

5.3. Erős korróziós környezet
A 7. ábra az életciklusköltségek elemzési eredményeit
mutatja erős korróziós környezetben. Az A-5 festékbevo
nat-rendszer ebben a korróziós környezetben nem áll
rendelkezésre, ezért az 1. és 2. sz. szcenáriót nem vettük
figyelembe. A C-5 és az Rc-IV kombinációja (4. sz.) mutatja a legalacsonyabb költséget, mint a közepes korróziós
környezet esetén [7. a) ábra]. A Zn (6. sz.), a Zn–Al (7.
sz.) és az Al (8. sz.) termikus szórás 100 év alatt igénylik
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6. ábra: É
 letciklusköltségek közepes korróziós környezetben
a) Festékbevonat és Zn-galvanizálás
b) Termikus szórás

a javítást a erős korróziós környezetben. Ezért ezekben az
esetekben a javítás magasabb költségeit becsüljük [7. b)
ábra]. Az Al–Mg termikus szórás (9. és 13. sz.) mint kezdeti bevonatok nem igényelnek javítást. Bár a sérült Zn,
Zn–Al termikus szórások javítása az RC-I festékbevonattal
alacsonyabb költségeket biztosít, mint a termikus szórással
történő javítás, az Al–Mg termikus szórás javítás nélkül mutatja a legalacsonyabb költséget a termikus szórások között
erős korróziós környezetben [7. c) ábra].

5.4. Nagyon erős korróziós környezet
A 8. ábra a nagyon erős korróziós környezetben az életciklusköltségek elemzési eredményeit mutatja. Az elemzési
eredmények tendenciái alapvetően hasonlóak az erős korróziójú környezetben mértekhez. A C-5 és az Rc-IV (4. sz.)
kombinációja még mindig a legalacsonyabb költséget mutatja, akárcsak a többi korróziós környezet esetén [8. a)
ábra]. A Zn-horganyzás (5. sz.) és a Zn (6. sz.) és Zn–Al
(7. sz.) termikus szórás esetében a költségek magasabbak,
mint a erős korróziós környezet alatti esetekben, a Zn korrózióra való érzékenysége miatt [8. b) ábra]. Ezen technológiák és az Al (8. sz.) vagy Al–Mg (9. sz.) által végzett
termikus szórás közötti különbségek nagyobbak. Csak az
Al–Mg (9. és 13. sz.) termikus szórás, mint kezdeti bevonat
nem igényel javítást. Az Al–Mg termikus szórás valószínűleg észszerű a nagyon erős korróziós környezetben [8. c)
ábra].
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a)

a)

b)

b)

c)

c)

7. ábra: É
 letciklusköltségek erős korróziós környezetben
a) Festékbevonat és Zn-galvanizálás
b) Termikus szórás javítva termikus szórással
c) Termikus szórás javítva festéssel

8. ábra: A
 bevonatok életciklusköltségei nagyon erős korróziós
környezetben
a) Festékbevonat és Zn-galvanizálás
b) Termikus szórás javítva termikus szórással
c) Termikus szórás javítva festéssel
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6. I NDUKCIÓS FŰTÉSŰ FESTÉKBEVONATELTÁVOLÍTÁSI TECHNOLÓGIA
Amint az a festékbevonatok költségtartalmában (2. ábra)
látható, a felület előkészítésének aránya a javító festékbevonati rendszerben Rc-I által jelentősen magas. Ennek
oka, hogy a felület-előkészítés magában foglalja a rozsda
és a leromlott eredeti festékbevonatok eltávolítását. A rozsdát és a festékbevonatokat megfelelően el kell távolítani,
azaz a lakóövezet közelében le kell csökkenteni az elekt
romos szerszámok lefúvással, vagy csiszolásával járó zaját.
A munkavállalók biztonsági és egészségügyi feltételeiről
gondoskodni kell. Különösen fontos az olyan káros anya
gokat tartalmazó festékbevonatok kezelése, mint a Pb vagy
a PCB. Mivel a festékbevonat-eltávolító szer használata az
egyik ellenjavaslat ezekre a nehézségekre, a szerves fes
tékbevonat-eltávolító szer használata során fennáll a tűz
balesetek kockázata (Osawa, 2021). Ezek a nehézségek
végül megnövelik a felújító bevonat költségeit.
Egy új, indukciós fűtést (IH) alkalmazó festékbevonat-eltávolítási technológiát alternatív módszerként fejlesztettek
ki (Konishi et al., 2017 és 2020). A 9. ábra mutatja a festékbevonat IH készülékkel történő eltávolításának megjelenését
és e technológia elvét. A készülékben lévő tekercsbe nagyfrekvenciás áramot vezetnek. Amikor a készüléket a célzott
acélelem közelébe helyezik, örvényáramot indukálnak az
acélban. Az ellenálláshő az acélban az örvényáram hatására
jön létre. Az acél felületének, azaz a festékbevonat határának
hőmérséklete azonnal (néhány másodperc alatt) 150–200
Celsius-fokig emelkedik. Ez a hőmérséklet-emelkedés csökkenti a festékbevonat tapadását az acélhoz. Ez megkönnyíti
a festékbevonat lehúzását egy egyszerű kéziszerszámmal,
például egy kaparóval. Az IH festékbevonat eltávolítása
csökkenti a zaj- és hulladéktermelés nagyságát, mint más,
elektromos szerszámokat vagy lefúvást használó módsze
rek esetében. Emellett csökkenti a tűzveszélyt, mivel nem
keletkeznek gyúlékony gázok. Az eltávolított festékbevonat
könnyen kezelhető hulladékként, más anyagok, például a
lefúváshoz szükséges csiszolás vagy festékbevonat-eltávolító
szerek nélkül.
Az IH festékbevonat-eltávolítást Japánban egy acélhí
don alkalmazták (Nakahara et al., 2020). Példaként az IH
festékbevonat-eltávolítás alkalmazási területe 11 100 m2
volt. A hulladék mennyisége ezen a részen 2,0 tonna volt
1000 m2-enként, 1 mm-es bevonatfilm vastagsága mellett.
Ez azt jelentette, hogy körülbelül 22 tonna hulladék ke
letkezett. Ha festékbevonat-eltávolító szert használnának
ezen a részen, akkor szükség lenne arra, hogy a szert
4 alkalommal alkalmazzák. A felhasznált szer mennyiségét
1000 m2-enként 2,0 tonnára becsüljük. A festékeltávolító
szerrel keletkező hulladék magában foglalja az eltávolított
bevonatokat (22 tonna) és a felhasznált szert (22 tonna).
Vagyis a hulladék mennyisége 44 tonna lehet 1000 m2-enként. Bár ez csak egy durva becslés, az IH festékeltávolítás
a festékeltávolító szer használatához képest 50%-kal csök
kentheti a hulladék mennyiségét. Az IH berendezés mozgási sebessége 2,5 m/perc és 3,0 m/perc között van. A tekercsfej szélessége körülbelül 200 mm. Ez azt jelenti, hogy
1 perc alatt 0,5 m2–0,6 m2 területet lehet felmelegíteni.
Bár az előkészítési időt és a fűtés utáni kaparási időt is
figyelembe kell venni, az IH festékbevonat eltávolításával a
többi módszerrel összehasonlítva gyors munkát lehet elérni
(6,0 m2/h és 10,0 m2/h között). Az IH-festék eltávolításának
számos potenciális előnye várható, ezért a szerzők folya
matos kutatásokat végeztek ezen technikával kapcsolatban.
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a)

b)
9. ábra: I H festékbevonat eltávolítása
a) A festékbevonat eltávolításának bemutatása
b) Az IH festékbevonat eltávolításának elve

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A Japánban használt acélhidak korróziógátló bevonatai
nak költségéről és tartósságáról egy sor felmérést végeztek. A tényleges építési információk alapján megvizsgálták
az acélhidak korróziógátló bevonataira vonatkozó életciklus-költségelemzést a tervezési üzemidő alatt. A tanulmányban kapott főbb eredmények a következők.
(1) A Zn tűzihorganyzás alacsonyabb költséget mutat,
mint a festékbevonat-rendszerek az alacsony korróziós
környezetben, mivel ebben a tanulmányban a 100 éves
elemzési időtartam alatt nem igényel javítást.
(2) A C-5 festékbevonati rendszer, mint kezdeti bevonat
és az Rc-IV festékbevonati rendszer, mint javítóbevo
nat kombinálása mutatja a legalacsonyabb költséget a
közepes és erős korróziós környezetben. Észszerű, hogy
a nagy igénybevételű korrózióvédő festést a viszonylag
rövid időközökkel javítsák, mielőtt a súlyos degradáció
bekövetkezne.
(3) A termikus szórásos bevonatok tartóssága magas, bár a
kezdeti és javítási költségeik mindezek ellenére nagyok.
A termikus szórásos bevonatok, mint kezdeti bevonat
és az Rc-I festékbevonó rendszer, mint javítóbevonat
kombinációja észszerű az erős és nagyon erős korró
ziós környezetben.
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Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

FELSZÓLALÁS A HULLÁMOSÍTOTT ACÉLLEMEZ
SZERKEZETEK MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN
BEVEZETŐ
A hullámosított acéllemez csövek, boltozatok több mint egy
évszázada elterjedt, működésében a legősibbnek mond
ható boltozatokkal lényegében azonos erőjátékú egyszerű
szerkezetek. Ezeknek az Egyesült Államokban és Kana
dában, e szerkezet őshazájában óriási tervezési, kivitelezési
és szabályozási hagyománya van.
Napjainkban készül a Közúti hidak tervezése című Út
ügyi Műszaki Előírás sorozatunk megújítása, melyen sok
hónapja több mint félszáz mérnök dolgozik. Ennek aktuális
állásáról Kolozsi Gyula, a Magyar Útügyi Társaság Közúti
műtárgyak bizottságának vezetője a Hidász napokon részletesen beszámolt [1]. Az átdolgozás legfontosabb célja az
eddig elodázott Eurocode alapú méretezés bevezetése.
Részben elkészültek az első véleményezhető szövegváltozatok. Az összetett, szerteágazó munkafolyamat opponensi
bizottságában dolgozva kezdeményeztük, hogy a megújuló
tervezési szabályozásból ne maradjanak ki a hullámosított
acéllemezből készült, töltésbe ágyazott szerkezetek.
A jelenleg érvényes előírások ezen szerkezetek tervezését
egyáltalán nem szabályozzák, ezekre vonatkozó előírásunk
máig nincs, noha fél évszázadnál régebben alkalmazzuk,
építjük ezeket Magyarországon is.
Az országos közúti hídállomány 4%-a (325 darab –
2021. januári adatok szerint) hullámosított acéllemezből
készült műtárgy! Ebből 6–8 m támaszköztartományba esik
47 darab, 8–12 m támaszköztartományba esik 48 darab.
Ennél nagyobb nyílású műtárgy hazánkban az országos
közúthálózaton nem épült. Átereszek (2 m alatt) között is
jelentős e szerkezettípus aránya, darabszámban bizonyosan
a hidak többszöröse, de most csak a hidakkal foglalkozunk.
A hullámosított acéllemez hidak, melyeket sokan korábbi
gyártók neve alapján Armconak, vagy Tubosidernek, vagy
mozaikszóként HAH-nak neveznek, kétségtelenül megosztja
a hidászokat. Van, aki hallani sem akar ezekről, megkérdőjelezve ezek létjogosultságát is, s van, aki lelkesen alkalmazza, tervezi és építené is.
Mint láttuk, a hídállomány jelentős része ebből a típusból
épült, így ezekkel mindenképpen foglalkozni kell. De miért
ennyire szélsőséges e szerkezet szakmán belüli megítélése?
A boltozatokat, akár kőből, akár téglából, akár betonból
épültek, jellemzően szeretjük, esztétikailag is kedvezők,
teherbírásuk jól számítható. Boltozatok a hídépítési gyakorlatból mára szinte kikoptak nagy élőmunka- és nagyobb
anyagigényük miatt. Akkor az acéllemezből készült „boltozattal” mi a baj?
Kétségkívül rossz fényt vetett e szerkezettípusra több ká
rosodott, tönkrement műtárgy, melyet azonban nem szabad
a teljes szerkezetcsaládra általánosítani. A károk okai jól
beazonosíthatók: talajfeltárási hiányok, építési technológia
durva megsértése, korróziós károsodások stb. Ezen bajok
azért más szerkezeteknél is előfordulnak.
A hazai „hullámos” hídtörténetben megtalálhatjuk a ter
vezői hibákat (pl. talajfeltárás teljes hiánya), gyártói hibá

kat (pl. üzleti versenyben elvékonyított szerkezet és elspórolt korrózióvédelem), kivitelezői hibákat (pl. egyoldali
töltésépítésben összeroppant cső) és üzemeltetői hibákat is
(pl. évtizedekre felügyelet nélkül hagyott műtárgyak).
A lánchidak vagy 80–90%-a leszakadt, mégsem gondolom, hogy a lánchíd rossz volna. Hullámosított acéllemez
szerkezeteknél pedig messze nem beszélünk ilyen fokú
meghibásodásról. A bajokat ismerjük meg, és orvosoljuk
azokat. Ehhez szükséges és lehetséges eszköz a műszaki
szabályozás.
Bár ezen szerkezetekkel részleteiben nem foglalkoztam,
mégis célom, hogy a most készülő előírásokban alkossuk
meg a műszakilag korrekt tervezési környezetet. Ami „tri
viális” (pl. 2,5 m cső), azt ne misztifikáljuk el. Ami kényes,
érzékeny, ott pontosan írjuk elő a tervező feladatait. Nem
helyes a gyártó döntésére bízni a korrózióvédelem, az
anyagvastagság kérdéskörét, ami tipikusan tervezői feladat.
Rövid írásom címéül a felszólalást választottam. Kérem,
alkossuk meg ezen szerkezetekre vonatkozó saját előírásainkat. Tisztelettel kérek minden hidászmérnököt és geotechnikust, hogy ossza meg tapasztalatait, javaslatait!

HULLÁMOS TÖRTÉNET
A hullámosított acéllemez szerkezeteket Simson mérnök
fejlesztette ki és szabadalmaztatta 1869-ben. A szabadalmat
1899-ben az American Rolling Mill Company (ARMCO) alkalmazta és honosította meg az USA-ban 1908-tól kezdve.
[7]
Az első hazai szakcikk [2] 1965-ben jelent meg, részletesen bemutatja a szerkezettípus előnyeit és korlátait.
A cikk szerzői a tengerentúli példák mellett svájci, osztrák és
német beépítési példákat mutatnak be, részletesen ismertetve egy 6,25 m nyílású békaszáj szelvény próbaterhelését
is. A 1,05 m feltöltéssel borított szerkezetet 3,0 x 2,6 m
felületen 150 tonnával terhelték meg (kvázi 2 darab A je
lű közúti teher). A lehajlás első napon 6 mm, a második
napon további 2 mm, a harmadik napon további 1 mm,
majd a negyedik napon plusz 0,1 mm volt. (Azaz összesen
négy nap alatt 9,1 mm, ami a támaszköz 1/687-ed része.
Ezt követően egy hétig nem volt változás. Ekkor a terhelést
953 tonnáig növelték, mikor két enyhe behorpadást észleltek, 150 mm behajlás mellett. A terhelést 1080 tonnánál
befejezték, baleset-biztonsági okból a tervezett tönkremenetelig való terheléstől elálltak.
1969-ben a Mélyépítéstudományi Szemlében már a hono
sított, hazai gyártású hullámosított acéllemez csőáteresze
ket ismerhetjük meg [4]. A nyugati példák alapján a Fém
munkás Vállalat berendezkedett e szerkezetek gyártására, és
számos kisebb műtárgy épült ebben az időszakban: Érden,
Monoron, Dunabogdányban. A szerkezetek tervezésére a
VIZITERV irányelveket készített [3]. A szakcikk szerint az
alkalmazott acéllemez A34 minőségű és 2 mm vastag volt,
melyet bitumenes kenéssel szigeteltek. Saját hídvizsgálat
során, egy ekkor épült egyik 2,30 m nyílású híd korrózió-
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mentes (felső) részén mért lemezvastagság csupán 1,3–1,6
mm volt.
1975-ben dr. Tóth Ernő 14 darab Fejér megyei sikeres
beépítésről számol be [5], és az első kísérleti MÁV alkalmazásról is, s sürgette ezen szerkezet használatát, elsősorban hazai gyártását, amit 1975-ben megszüntettek.
1983-ban Wágner Géza közölt részletes szakcikket a
szerkezettípusról [7]. Az Armco rendszerét átvevő olasz
Tubosider műtárgyait honosították meg Csehszlovákiában,
melyet a szerző részletesen ismertet, meg sem említve a
fentebb írt magyar előzményeket.
A hazai gyártású időszak után lényegében folyamatosan
épültek ilyen szerkezetek, jellemzően az olasz Tubosider
rendszeréből. Néhány adat az országos közúti hídállományról: 1970 és 1983 között időben folyamatosan és
egyenletesen 37 híd épült. 1984 és 1991 között nem épült
ilyen híd. A Tubosider szerkezet 1990-ben Alkalmazási En
gedélyt szerzett 15 m nyílásig. 1992-től évente ismét folya
matosan épültek, épülnek ilyen hidak. A legnagyobb meg
épített hazai szerkezet 12,14 m szabad nyílású.
1993-ban Ambrus Károly rendkívül részletes tanulmányt
publikált e szerkezetek korrózióvédelméről [8], ami a tar
tósságuk kulcsa. A lassan harminc éve írt sorai ma is aktuá
lisak. Az általa írtak betartása töredékére csökkentette volna a szerkezettípus meghibásodásait.
Az 1990-es években a Tubosider cég termékei épültek
be Magyarországon. A forgalmazó cég termékének egysze
rűségét, „késztermék” jellegét hangsúlyozva igyekezett mi
nél több szerkezetet eladni. Tervezők munkáját végtelenül
leegyszerűsített, 1–2 oldalas ellenőrizhetetlen statikai kalku
lációval „segítette”, s sajnos a lemezvastagság, korrózió
védelem, tartósság témákat a hídtervező sokszor kiengedte
kezéből, és az kereskedelmi haszon áldozatául esett – noha ezek tipikusan tervezői kompetenciák és felelősségi
kérdések. Több esetben megtervezett és akár szerződött
vasbeton hidakat terveztek át Tubosider műtárgyakká, akár
kisebb hasznos nyílással is. Ilyen környezetben nem volt
objektív a költségek összehasonlítása sem, hiszen nemcsak
a híd mérete csökkent, hanem annak tervezett tényleges
élettartalma is…
Sajnos több olyan híddal is találkozhatunk, különösen
az 1990-es években, amikor a hullámosított acéllemez vas
tagságára – mint egyik legsarkalatosabb adatra – más értéket
találunk a híd általános tervén, mást a vázlatos statikai
„igazolásban” és bizony mást megtestesülve a helyszínen.
A szabályozás hiánya mindenképpen növeli a kalandor
lelkületű tervezők, kivitelezők merészségét. Több esetben előfordult, hogy hullámosított acéllemez híd épült
engedély nélkül. A tervező volt bátor „áteresznek” nevezni
az akár 4 m-es műtárgyat. Hatóság torkán nem akadt fenn,
műtárgyterveket sem kértek. Műszaki ellenőr észre sem
vette. Forgalomba helyezéskor sem tűnt fel senkinek. Majd
utólag a megyei hidászmérnök „talált” egy hidat, ami ekkor
bekerült a nyilvántartásba.
Sietve megjegyzendő, hogy az elmúlt három évtizedben
óriásit változott pozitív irányba e szerkezettípus termék
kínálata, tervezése, erőtani igazolásának módja és kivite
lezése is. Ezt jól tükrözik a jelenleg használatos, műszakilag
már kifejezetten részletes alkalmazástechnikai segédletek
is. A szemelvényjelleggel felvillantott bajok fényében nem
véletlen, hogy sok hidászmérnök ab ovo e szerkezettípus
ellen fordult.
A szerkezeti rendszer előnyeiről itt most nem kívánok
részletesen szólni, mert ez a hivatkozott irodalomban meg-
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található. Épp elég cégér a többszáz hazai és több tízezer
világszerte megépült ilyen híd. Jelen felszólalás célja nem
az előnyök felsorolása, hanem a műszaki együtt gondolkodásra hívás.
S hol tart e szerkezettípus rekordja? Hangodi Ádám 2019ben a Hidász napokon előadásban ismertette a világrekord, 32,4 m fesztávú, Dubaiban megépült műtárgyat [12].
A fejlesztési irányok is szerteágazóak, további rendszere
ken kísérleteznek, a kedvezőbb szerkezeteket keresve. [25],
[26]

ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS
A műtárgytípus érzékeny az ágyazat és töltés anyagára,
tömörségére, alakváltozására, és különösen érzékeny az
acéllemez korróziójára. Mivel óriási számban épültek ilyen
hidak szerte a világon, rengeteg károsodási esettanulmány
érhető el az interneten különféle szakmai oldalakon. [9],
[11], [12], [21] A hazai károsodások is ismeretesek, sajnos
ezek jellemzően nincsenek részletesen sem dokumentálva,
sem publikálva.
Az esetleírások és a hazai tapasztalatok egybevágnak az
zal, még földrengés okozta károsodás esetén is, hogy a
hullámosított acéllemez szerkezetek igen türelmesen visel
kednek valamennyi károsítóhatásra, ideértve még a lemezkorróziót is. A szerkezet deformációja érzékenyen reagál
a károsodásra. Azaz a rendszeres alakmérésekkel időben
felfedezhetők a károsodások még a tönkremenetel állapota
előtt.
Néhány egyszerű geometriai méréssel (boltozattető szin
tezése, csavarsorok – mint alkotók – egyenessége) pontos visszajelzést kaphatunk a műtárgy esetleg megkezdődő
károsodásáról a hídfelügyelet részeként. (Ez megtalálható a
korábban használatos alkalmazási engedélyekben is.)

MEGLÉVŐ ELŐÍRÁSOK
A hullámosított acéllemez szerkezetekre vonatkozó közúti
szabvány, Útügyi Műszaki Előírás nincs. A MÁV Rt. készített
áteresz méretben ezek tervezésére és kivitelezésére irányelvet 2002-ben, ami ma is érvényes [13]. Meglévő előírásnak
tekinthetjük a gyártók alkalmazási előírásait, melyek kellő
képpen részletesek, valamint korábban használt alkalmazási engedélyeit is. [14], [19], [20]
A gyártói előírások részben, a szükséges szigorúsággal
beemelendőek a készítendő Útügyi Műszaki Előírásba.
Ezek felépítése, tartalma jó sorvezető a készítendő szabá
lyozáshoz.
A lemezek illesztésénél a gyártók megengedik a csavarok
tetszőleges irányú behelyezését, mivel a csavar iránya az
erőjátékot nem befolyásolja. Ez sajnos azt a gyakorlatot
eredményezte, hogy a könnyebb szerelés miatt jellemzően
úgy szerelték a kapcsolatokat, hogy a csavaranya legyen
felfelé a szelvény alsó és felső részében is. Ennek következménye, hogy a fej feletti csavaranyákat a töltés eltakarta,
lehetetlenné téve ezek későbbi nyomatéki ellenőrzését.
A csavarok elhelyezésében ragaszkodni kell ahhoz, hogy
minden esetben a csavaranya a cső- vagy boltozatszelvény
belső oldalán legyen, még akkor is, ha emiatt annak sze
relése, meghúzása pluszmunkát eredményez (plusz állvány
kell a csavar meghúzásához)!
Végül a meglévő előírásokhoz (irányelv, alkalmazástechnika stb.) tartozó kritikai megjegyzés, hogy az ezekben rögzített követelmények maradéktalan teljesítése lényegesen
csökkentette volna a bekövetkezett károsodások számát.
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NÉHÁNY GONDOLAT A SZABÁLYOZÁSHOZ
E szerkezettípus tervezésének fontosabb szabályozandó
kérdései:
– a talajfeltárás eltérő részletszabályai a jellemzően széles,
nagy felületű rugalmas ágyazás érzékenysége miatt,
– az acél alépítmény fokozott korróziós érzékenysége miatt,
a korrózióvédelmi tervezés részletesebb szükségessége,
ideértve a talajvízszintmozgásokat is,
– az erőtani számítás nemzetközi szinten sikeresen alkal
mazott közelítő eljárásainak használata,
– kritikus alakhűség a tervezetthez képest – az építéstechnológia jelentősen kihat a kész szerkezet alakjára és
emiatt teherbírására,
– az előfejlezárás, homlokfal, szárnyfal tervezési részletkérdései,
– a tervek dokumentálásának részletei.
A szabályozás írásakor alapvető kérdés mindig a pontos, egyértelmű szóhasználat. E szerkezetek elnevezése
rögtön kérdésként merül fel, melyben dönteni szükséges.
A szerkezet angol megnevezése corrugated steel culvert
(hullámosított acél áteresz), esetleg a steel helyett metal
(fém) szóhasználattal, ugyanis készítettek ilyen hidakat
alumíniumból is. (Más országokban az áteresz és híd ha
tárát nem 2 m-nél, hanem 4–6–8 m-nél határozzák meg.)
Írásomban az angol névre hajazó, talán beszédesebb hullámosított acéllemez szerkezetek szókapcsolatot használtam.
Másik elterjedt megnevezés, amivel a hazai forgalmazó
Viacon Hungary Kft. saját termékét illeti a hullámacél,
ami rövidségével, tömörségével frappánsan és pontosan
megadja az azonos jelentést. Talán érdemes a műszaki sza
bályozásunkban ennek bevezetése. Egyúttal kerülendők a
további, néha előforduló szókapcsolatok (pl. hullámlemez,
hullámbordás) és a cégnevek is (Armco, Tubosider).
Másik szakszó, ami pontos használatot igényel, az a
műtárgy támaszköze vagy fesztávja. A Maút 2021 októberében zárójelentést készített a hídfelülvizsgálatok szabályozási környezetével kapcsolatosan. Ebben többek mellett a
következő javaslat szerepel: „A híd hosszirányú méretére
használatos, szabályozásban jelenleg meglevő, kifejezések
(szabad nyílás, fesztávolság, támaszköz stb.) helyett a jövőben egységesen, kizárólagossággal a támaszköz kifejezést
javasoljuk használatra.”
Jelenleg érvényes előírásokban csak pár helyen szerepel
a fesztáv szó (eUT 07.01.13 – 2 darab, eUT 07.02.11 –
2 darab), minden esetben a támaszköz szinonímájaként.
A fenti javaslat szerint kívánatos ezen helyeken is egységesen
a támaszköz szó használata. Ugyanakkor a hullámosított
acéllemez szerkezeteknél a támaszpont részben nem egzakt
fogalom a széles rugalmas ágyazás miatt, részben pedig
van olyan felfelé szélesedő boltozat szelvény, melynek
mértékadó szélessége nagyobb, mint a támaszvonalainak
távolsága. Emiatt e szerkezetek beépítéstechnológiáiban a
gyártó bevezette egységesen a fesztáv szó használatát, mint
e szerkezetekre jellemző méretet. A hullámosított acéllemez szerkezeteknél javasolt a „fesztáv” értelmezése és átvétele a szabályozásba azzal, hogy az egyéb előírásokban a
támaszközhöz rendelt csoportosítások esetén a hullámosított acélszerkezeteknél a fesztávot kell támaszköz helyett
érteni.
A hullámosított acéllemez szerkezeteket érő visszatérő
kritika az erőtani ellenőrzéssel kapcsolatos. Számos ország-

ban több évtizedes sikeres alkalmazása van a különböző
közelítő méretezési eljárásoknak. Ezek jól dokumentáltak, interneten könnyen elérhetőek – angol nyelven.
Legelterjedtebb a kanadai [15] és a svéd [23] módszer.
A közelítő méretezési eljárásokat több európai ország is
szabványosította. A közelítő számítás mellett természete
sen lehetőség van részletes számításra, akár végeselemes
módszerrel, figyelembe véve a talaj és acélszerkezet köl
csönhatásait és az ágyazat, töltés inhomogenitásait is (ré
tegek, georács, geotextil).
A részletes számítás során megfelelő geotechnikai jártasság
szükséges a modell egyes paramétereinek felvételéhez.
A járatos közelítő eljárásokat azért vezették be, hogy köny
nyebben és gyorsabban lehessen méretezni ezeket a műtárgyakat. A közelítő eljárás, mint minden közelítő vagy helyettesítő módszer elhagyásokkal él, mindig a biztonság
javára. Így a közelítő eljárással végzett méretezés sohasem
adhat gyengébb teherbírású szerkezetet eredményként,
mint a részletes számítás. A közelítő számításnak vannak
alkalmazási korlátai, így nem minden esetben használható.
A részletes számításnak előnye lehet viszont, hogy adatokat
kaphatunk az építés közbenső állapotaira vonatkozóan is,
ami különösen nagyobb szerkezeteknél, ahol nagyobbak
az építés közbeni ideiglenes alakváltozások, óriási objektív, számszerűsíthető segítséget nyújthat az építés műszaki
ellenőrzéséhez.

SZÖVEGVÁZLAT
AZ ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁSHOZ
Újdonság, hogy a most készülő Közúti Hídtervezési elő
írás-sorozatnak önálló kötete fog foglalkozni a hidak ala
pozásával. Ennek részeként javaslom tárgyalni a hullámosí
tott acéllemez szerkezeteket is, mivel ezek méretezésében
igen domináns az ágyazat és a töltés geotechnikai tervezé
se, a talaj és acéllemez kölcsönhatása.
A megfogalmazandó előírás első szövegvázlatul az alábbiakat javaslom. (Zárójelben szereplő megjegyzések csak
megjegyzések a szöveg további csiszolására vonatkozóan.)

1. HULLÁMACÉL SZERKEZETEK
A hullámacél szerkezetek állékonyságát a vékony acél héj
elem és a tömörített töltéstest együttdolgozása biztosítja.
A szerkezet lehet zárt szelvényű, vagy nyitott szelvényű.
A nyitott szelvényű szerkezet alapozása lehet rugalmasan
ágyazott hullámacélból készített és lehet merev sík vagy
mélyalapozású vasbeton szerkezet.
A szerkezet fesztávja a hullámacél középvonalának legnagyobb vízszintes távolsága. (Ábra javasolt.)
Egyéb előírásban a híd támaszközére vonatkozó előírá
sokat a hullámacél szerkezeteknél a fesztávra kell vonatkoztatni.
A hullámacél szerkezeteket a fesztávjuk szerint két
csoportba osztjuk:
– kisnyílású
8,00 m fesztávig,
– nagynyílású 8,00 m fesztáv felett.
A nagynyílású hullámacél szerkezetekre szigorúbb tervezési előírások érvényesek.
Alaprajzi értelemben a hullámacél szerkezet végének
levágása a merőleges csővégtől legfeljebb 30 fokkal térhet el.
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2. TALAJFELTÁRÁS
Merev alapozású szerkezetek talajfeltárását, méretezését a
KHT 6. szerint kell végezni.
Rugalmasan ágyazott alapozású szerkezetek talajfeltárását
az alábbi eltérésekkel kell végezni. Előírt talajfeltárások
száma minimum 2 darab (fúrás vagy CPTu). Rugalmasan
ágyazott alapozású szerkezet esetén a talajfeltárásokat
a rugalmas ágyazás vetületében kell készíteni. 30 m-nél
hosszabb szerkezet esetén a 1–1 feltárást kell készíteni az
altalajra támaszkodó minden megkezdett 15 fm szerkezeti hossznál (pl. 33 m hosszú alsó alkotójú, rézsűsen
levágott csőszelvényhez 3 darab talajfeltárás szükséges.).
Amennyiben a feltárások jelentős altalaj-inhomogenitást
mutatnak, a feltárásokat tervezői mérlegelés szerint sűríteni kell.
A talajfeltárás szükséges mélységét az alábbi táblázat szerint kell felvenni. (Táblázat készítése szükséges a rugalmasan ágyazott szerkezet szélessége és esetleg a felette lévő
töltésmagasság függvényében.)

3. ERŐTANI SZÁMÍTÁS
A teherbírás ellenőrzésekor az acéllemez keresztmetszetét a
tervezési élettartam végére számított szelvénycsökkentéssel
kell figyelembe venni.
A terven meg kell adni a szerkezet szerelésénél a keresztmetszettől való eltérésre és az egyenes alkotókra megen
gedett geometriai pontatlanságokat. (Keresztmetszetre szo
kásos tolerancia a fesztáv 1/50-ed része, egyenes alkotóra
vonatkozó tolerancia javasolt küszöbérték tetszőleges bá
zisszakaszon vizsgálva 1/100-adnyi húrmagasság.)
3.1. Feszültségek számítása
A szerkezet acélelemeinek számításához a KHT 3. az acél
szerkezettel kölcsönhatásban lévő talajszerkezet számítá
sához a xxx fejezetet figyelembe kell venni.
A szerkezet teherbírásának igazolása végezhető a járatos
egyszerűsített módszerekkel (svéd, amerikai, kanadai mód
szer szabatos hivatkozással), vagy részletes végeselemes
modellezéssel, amely figyelembe veszi a talaj és az acél
szerkezet kölcsönhatását és a talajban lévő egyéb inhomogenitásokat (pl. geotextil, georács) is.
Hasznos teherre vonatkozó dinamikus tényező 8 m fesztávig elhagyható.
Az acélszerkezet kapcsolatait a KHT 3. szerint kell ellen
őrizni. (Definiálni kell a KHT 3.-tól eltérő csavaralkalmazási
szabályokat: különleges alátét, eltérő csavarképlet, kapcsolt
lemezek nem síkok. Meg kell adni a csavarmeghúzási nyomaték határértékeit.)
A hullámacél szerkezetekhez fáradásvizsgálatot nem kell
készíteni, ha a gépjárművek közlekedésére szolgáló sávoknál a szelvény felett 1,00 m-nél nagyobb töltéstakarás van.
Az erőtani számításban méretezni kell a szerkezethez tartozó merevítőgerendákat és mellvédfalakat, szárnyfalakat.
3.1.1. T
 eherbírás ellenőrzése
egyszerűsített módszerrel
(Hivatkozva ide svéd, amerikai, kanadai módszert és azok
dokumentálási mélységét – ez a fejezet tükrözze a „mai”
gyakorlatot.)
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3.1.2. T
 eherbírás ellenőrzése
részletes számítással
Nem lineáris számítással, részletes végeselemes modelle
zéssel kell a szerkezet teherbírását igazolni, amennyiben az
alábbiak közül bármelyik teljesül:
– a szerkezet fesztávja meghaladja a 8 métert,
– többnyílású a szerkezet és a legnagyobb fesztáv megha
ladja a 4 métert,
– a szerkezethez függőleges lezáró szárnyfal, térdfal tartozik, amelynek szabadon álló magassága meghaladja az
5 métert,
– ha a szerkezet vasútvonalat vagy gépjármű-közlekedést
szolgáló országos közutat hidal át,
– ha a szerkezetet több ütemben kell építeni (töltésbe ágya
zott szerkezet hosszabbítása),
– ha bármilyen okból a csőszelvény keresztmetszete terv
szerinti alakjától jobban eltér, mint a támaszköz/50-ed
része,
– ha bármilyen okból a csőszelvény keresztmetszete terv
szerinti alakjától jobban eltér, mint a gyártó által meg
adott határérték,
– ha a gyártó előírja.
E fejezet szerinti számítás esetén a hídtervező köteles
geotechnikai tervezőt bevonni, akinek ellenőriznie kell valamennyi tervrészt.
Ha a fesztáv 8 méternél nagyobb, az építési ütemeket
számítással kell igazolni, legalább 4 jellemző építési ütemet
vizsgálva, megadva az alakváltozásokat.

4. EGYÉB RÉSZLETEK
(A jelenlegi gyakorlat, pl. Viacon Hungária Kft. beépítési
technológiája, jól átültethető szabályozásként. Táblázatosan
meg kell adni a korróziós tényezőket talajból, légkörből, víz
alatt, vízszintmozgás stb. Foglalkozni kell a tűzihorganyzást
intenzívebben károsító vízszennyezésekkel. Tűzihorganyzás
vastagsága, élettartamáról táblázat szükséges. Duplex, trip
lex szigetelések rendszeréről.)
(A szerkezet szabatos geometriai méréséhez mérési
pontok telepítését kell szabványosítani, pl. 5 fm-enként
3 mérőpont: tetőpont, oldalfal.) Mérési pont legyen alkal
mas a hullámacél elméleti középvonalának meghatározá
sához.
Hullámacél szerkezetben átvezetett forgalom esetén tervezendő a hullámacél mechanikai védelme is.
A hullámacél szerkezetet körülvevő ágyazat és töltés
anyagát, tömörségét és építési ütemezését a terveken szabatosan meg kell adni. (Táblázat szükséges az alkalmazható
anyagokról, szükséges tömörségről, vízáteresztésről, korlátozni kell az anyag-iszaptartalmat.)
Keresztmetszeti geometriai eltérés a szerkezet bármely
pontjában a hullámacél elméleti körvonalára merőlegesen
legfeljebb a támaszköz 1/50-ed része, vagy a gyártó szerinti
határérték lehet. A hullámacél szerkezet egyenes alkotóinak
tetszőleges bázisszakaszon vizsgálva legfeljebb 1/100-adnyi lehet a húrmagasság. Ennél nagyobb eltérés esetén a
szerkezet statikai számítása érvénytelen és a szerkezetet
részletes számítással kell ellenőrizni.
A műtárgyhoz minden esetben meg kell adni az építési
túlemelési értékeket. A tervnek tartalmaznia kell mekkora
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feltöltésnél milyen építési jármű haladhat át a szerkezet
felett.
Engedélyezési és kiviteli tervben meg kell adni a
műtárgy-keresztmetszet pontos geometriáját, az alkalmazott hullámacél szelvény valamennyi méretét és a hosszés keresztirányú csavarkapcsolatok típuselrendezését.
Kivitelezés előtt részletes, magyar nyelvű gyártmánytervet
kell készíteni, melyet a műszaki ellenőrnek jóvá kell hagynia.

5. UTÓLAGOS HÍDBÉLELÉSEK
Hullámacél szerkezetek használhatók meglévő műtárgyak
bélelésére, erősítésére. Ilyen esetben a tervezőnek az
adott műszaki megoldásra vonatkozó erőtani számítást kell
készíteni, figyelembe véve a hídbélelésből adódó különle
ges körülményeket (pl. hátüreg-injektálás, merev felfekvés
stb.). A terven meg kell adni a szerelési állapotokra vonatkozó szükséges intézkedéseket is (pl. felúszás, ideiglenes
rögzítés stb.).

ÖSSZEGZÉS
Jelen felszólalás célja, hogy a hidak tervezési szabályozásá
ba kerüljenek be a hullámosított acéllemez szerkezetek,
melyek jelenleg teljesen hiányoznak. Mivel nagy számban épülnek ilyen hidak folyamatosan, elengedhetetlen a
fő követelmények előírásba foglalása. Ehhez a munkához
kíván gondolat-, vita- és munkaindító lenni ezen összefoglaló.
Kérek minden témával foglalkozó hidászmérnököt és
geotechnikust, hogy műszaki alapokon alkossuk meg a
hiányzó szabályozást. S e munkába dedikáltan javaslom
bevonni a hazai hullámacél szerkezeteket forgalmazót, a
Viacon Hungária Kft. mérnökeit is, mivel bizonyosan náluk
halmozódott fel az elmúlt évtizedekben a legnagyobb mű
szaki tudás, ami e munkához óriási segítséget nyújthat.
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MCE Nyíregyháza
hidak kivitelezője

Duisburgba szállítottunk négy darab hasonló kialakítású szerkezetet az épülő Rajna-hídhoz.
A képen látható 4,6 m széles, több mint 31 méter hosszú, 82 tonnás acélszerkezetet
milliméteres pontossággal gyártottuk le.
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Gyuricza Arnold statikus tervező
Lektorálták:	Kocsis András Balázs üzletfejlesztési vezető tervező
Juhász Márton István statikus vezető tervező
Martinovich Kálmán projektmenedzser
bim.GROUP Kft.

GYÁRTÁSRA ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉSRE OPTIMALIZÁLÁS
A MOL CAMPUS PROJEKT KORONA ACÉLSZERKEZETÉN
1. BEVEZETŐ
A MOL Csoport egy új székházat építtetett Budapesten a
Dombóvári útnál. A londoni székhelyű Foster + Partners
koncepciója alapján az épület kiviteli terveit a Finta és Társai
Építész Stúdió Kft. készítette. A generál tartószerkezet-tervező a HydraStat Kft. volt. A projekt megvalósítására a
Market Építő Zrt. kapott megbízást.
A generálkivitelező a KÉSZ Metaltech Kft.-t bízta meg a
Mol Campus Magasház – acél- és tetőszerkezetek komp
lett gyártmánytervezésével, gyártásával és helyszíni kivite
lezésével. Az acélszerkezeteket a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
gyártotta, míg az acélszerkezetek gyártmánytervezését, il
letve a gyártmánytervezés keretében kidolgozandó csomó
ponti számításokat a KÉSZ Csoport stratégiai partnere, a
bim.GROUP Kft. végezte.
Ebben a cikkben a korona acél falvázrendszerének gyár
tásra és gyártmánytervezésre optimalizálását mutatjuk be
egyrészt a rúdváz-, másrészt a csomóponti kialakítások te
kintetében. Tárgyaljuk és ismertetjük az alkalmazott szempontrendszert és az optimalizáláshoz szükséges adatszolgáltatás feldolgozását is. Háromdimenziós, síkbeli és térbeli
dőlésekkel is rendelkező szerkezetek esetében geomet
riai optimalizálással, és nagyszámú elemegységesítéssel
jelentősen csökkenthető a gyártási átfutási idő, így gazdaságosabb gyártás érhető el. Emellett a tervezési átfutás
ideje és költségei is csökkenthetők.

2. A
 KORONA TARTÓSZERKEZETÉNEK
RÖVID BEMUTATÁSA
A MOL Campus felszerkezete két dilatációs egységből áll:
– a pódiumból,
amely földszint + 5 emelet + gépészeti szint
– és a toronyból.
A torony teljes magassága 143 méter, amely magában
foglalja a földszintet és 28 emeletet, valamint a korona
szerkezetet, illetve gépészeti szinteket is. Az épületrészeket gyalogoshidak kötik össze az 1–5. emeletek között.
A dilatáció kialakítása szerkezetkettőzés nélküli. A pódiu
mot a torony támasztja alá függőleges értelemben úgy,
hogy a vízszintes mozgást lehetővé teszi, melyről teflon
lemezes saruk gondoskodnak.
A torony tetején a korona acélszerkezete 24 méter magas, a 29. emeleten található tetőterasz és kilátó körüli
szélfogóként került kialakításra. A kilátó felül nyitott, míg
körben az acélszerkezetre a torony általános szintjeivel
megegyező paneles üvegszerkezet került, amit a holland
Scheldebouw B.V. cég (a továbbiakban SBW) gyártott és
szerelt.
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1. ábra: Az épülő MOL Campus korona szerkezete

A homlokzat és az acélszerkezet kialakítása és tájolása
szerint négy részre osztható fel (2. ábra). A déli és északi részek tükörszimmetrikusak, és egyben ezek a nagyobb
falvázrendszerek is. A burkolat a terhelést közvetlenül a
vízszintesen futó falvázgerendákra adja át. A többtámaszú
gerendák a terhet egyrészt a vasbeton magoknak – másrészt a tetőteraszon elhelyezett két-két acél csőszelvényű
oszlopnak –, valamint keleten az orr-részben található
„rájafarok” hegesztett doboz keresztmetszetű oszlopoknak adják át. A falvázgerendák a cső oszlopokhoz nyomó
rudakkal lettek kikönyökölve. Az egyes gerendaszinteket
a közöttük elhelyezett falvázoszlopok kapcsolják össze.
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nagy Vierendel-tartóknak. A Vierendel-tartók az egyik végpontjukon a vasbeton magokhoz csuklósan, illetve a tartók
~1/3-ában elhelyezett kitámasztó rudakon keresztül vannak megtámasztva. A másik végpontjukat a keleti orr-rész
nél a 27. és 28. emelet feletti födémbe befogott „rájafarok”
doboztartók gyámolítják. A magok közötti nyugati rész
3 darab különálló falvázgerendát foglal magába, amelyek
egyik végükön oválfuratos, csúszó kapcsolattal kerültek
elválasztásra a vasbeton szerkezetektől.

2. ábra: A korona acélszerkezetének részei

A falvázoszlopok a 28. emelet feletti zárófödém mellvédfaláról indulnak, és a falvázrendszereket összefogó Vieren
del-tartókat is alátámasztják. A két-két csőszelvényű oszlop
a terhelést alul részleges befogással adja át a 28. emelet
feletti födémtárcsának, míg ugyanezt felül gömbcsuklóval
teszik a korona északi és déli falvázrendszerét összefogó

Maguk az üvegtáblák egy kiegészítő alumínium falvázrendszerre rögzülnek (3. ábra). Ez az alumíniumtartó köz
vetlenül csatlakozik a falvázgerendákhoz. A gerendákon
függőleges merevítőlemezek között került elhelyezésre egy
furatolt vízszintes fogadólemez, melyhez a burkolat csava
rozottan kapcsolódik. Az egyes üvegtáblák túllógnak eze
ken a rögzítési pontokon és a föléjük kerülő üvegtáblához
kapcsolódnak. Ez alól kivételt képez a legfelső panelsor mind a túllógás mértékével, mind pedig azzal, hogy
a legfelső táblák felső éle már nem lett nekitámasztva a
Vierendel-tartónak.
Az acélszerkezettel szigorú toleranciahatárokat kellett tar
tani. A korona 24 méteres szerkezeti magassága miatt a
kis szögeltérések is jelentős összeadódó eltérést generál
hattak volna végeredményben. A burkolatot fogadó csomó
pontok megengedett függőleges eltérésére így ±20 mm,
míg az üvegsíkra merőlegesen ±25 mm-es kritériumot
határoztak meg.

3. ábra: Az üveg- és az acélszerkezet csomóponti részletrajza
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3. A
 HOMLOKZATI RÚDVÁZ GEOMETRIAI
MEGISMERÉSE
A részlettervezés megkezdése előtt felülvizsgáltuk a kiviteli
tervet, és a gyárthatósági szempontok figyelembevételével
javaslatot tettünk a falvázrendszer optimalizálására. A javaslatunkat elfogadták és ezt követően egy közös kooperá
ció kezdődött, melynek eredményéül a homlokzati üveg
síkok módosításra kerültek (4. ábra).
A generáltervezők a közös javaslatot elfogadták.

– a z egyes üvegtáblák határoló sokszögvonala nem zárt
négyszöget alkot (5. ábra),
– illetve a szabályszerű szimmetria hiányát.
A sarokpontok csomópontjainál egymáshoz viszonyítva
megmértük a csomóponti távolságokat, és arra a megálla
pításra jutottunk, hogy a csomópontok biztonsággal nem
vonhatók egyszerűen össze. Az üveg drótváz lekövetésénél
általános nehézséget jelentett, hogy az üvegtáblák és az
acélszerkezet szegmentált váza eltérő síkon van, az üveg
táblák vázának síkeltolása után az acélszerkezet váza sza
bálytalanná válhat, széteshet. A csomópontok között mért
távolságok eredhettek az eltérő szoftverhasználatból, vagy a
szoftverek közötti exportálásból is, ami az üveg szempontjából kellően pontos volt.
A geometriai eltérések ugyan kismértékűek voltak, de
kellően bizonytalanok és véletlenszerűek ahhoz, hogy
szabályszerűen és kontrolláltan tudjuk lekövetni az üveg
drótvázát az acéltervezés folyamán, ami a fellépő gyártási és szerelési pontatlanságokon felül egy tervezési hibát
is halmozott volna a szerkezetre. A hibával egyrészt a tervezői munka lett volna komplikáltabb, másrészt a gyártási
átfutás hossza is nőtt volna. A projekt feszített ütemtervével
összhangban, a hibák kiküszöbölésére a szerkezet drótvázának újraszerkesztése mellett döntöttünk.

4. A DRÓTVÁZ ÚJRASZERKESZTÉSE
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

4. ábra: A homlokzati üvegsíkok módosulása

Az SBW a módosított üveg drótvázat 3D DWG formátumban adta át az acélszerkezet tervezéshez. A koronán az
üveg- és az acélszerkezet duális homlokzati rendszerében
az acélszerkezet térbeli pozícióját az üveg pozíciója határozta meg. A torony burkolata lentről felfelé épült és ehhez
kellett zárjon a korona is. A beérkezett adatszolgáltatást
ezért részletesen kielemeztük. Az elemzéshez a Rhinoceros
3D szoftvert és a Grasshopper plug in-jét használtuk.
A részletes elemzéssel a következőket mutattuk ki:
– a z egyes üvegtáblák síktól való eltérését,
– az egymással határos üvegtáblák sarokpontjának eltérését,

A feladat elvégzéséhez szükséges szerkesztési szabályo
kat részletesen leegyeztettük mind a burkolattervezőkkel,
mind pedig az építészekkel. A déli és északi falvázrendsze
rek tükörszimmetriáját kihasználva elegendő volt csak az
egyik részt átdolgoznunk. A drótváz újraszerkesztését a keleti homlokzaton is elvégeztük. Az optimalizálás során is
a már említett Rhinoceros 3D szoftvert és annak beépített
Grasshopper plug in-jét használtuk. A szoftverben a 3D
DWG adatszolgáltatást bemenő adatként, referenciaként
kezeltük és néhány fixnek tekinthető bázispontot jelöltünk
ki rajta.

5. ábra: 
Az SBW általi drótváz kiértékelése
a csomópontok számát tekintve
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6. ábra: Az üveg drótváz parametrikus újraszerkesztése

A tervezést parametrikusan végeztük (6. ábra). A para
metrikus szerkesztési kódot strukturáltan és szisztemati
kusan építettük fel a bázispontokból kiindulva. En
nek
köszönhetően megvolt az a lehetőségünk, hogyha az üveg
geometria szempontjából módosítás érkezett, úgy csakis a
bemeneti referenciát kicserélve a parametrikus kód rögtön
lekezelte a módosulást.
A tervezés során először – a vektorirányok pontosítá
sával – az induló homlokzati alsó éleket határoztuk meg,
és rendeztük azokat egy vízszintes alapsíkra. Ezt követő
en ehhez az alapsíkhoz képest építkeztünk függőlegesen
felfelé. Az üveg drótváz vonalait a falvázgerendák hálóza
ti vonalainak előállításához közvetlenül nem tudtuk fel
használni – mert azok szintenként nem illeszkedtek egy
síkra –, ezért ehhez létrehoztuk a síkokat. A falvázgerendák
esetében elsődleges célunk volt, hogy azok szintenként
egy síkra illeszkedjenek. Ebben az esetben a profilok a
gyártás során egy sík hengerpadon kifektethetők, ami op
timális gyártást és összeállítást eredményez. Az előállított
felületeket egymással-, az eredeti drótváz szélső éleivel-, és
a falvázgerendákhoz létrehozott síkokkal is elmetszettük.

Eredményül megkaptuk a homlokzati síkban értelmezett
gerendák hálózati poligonjait, amiket ezt követően eltol
tunk először a síkban, majd a síkra merőlegesen.
A homlokzati síkváltásoknál az üvegtáblák íveltek.
Az acélszerkezetet az ívelt üvegtáblákkal párhuzamosan
kellett kialakítani az esztétikai igényeknek megfelelően.
Az egyes táblák mindenhol azonos hajlítási sugárral ren
delkeztek. A falváz ívek esetében cél volt, hogy minden
ívesített idom azonos hajlítási sugárral készüljön, amit a
geometria újraszerkesztése miatt könnyen teljesíteni tud
tunk. Végezetül a falvázoszlopok hálózati vonalait szerkesz
tettük ki. Az oszlopokat az üveg síkjával párhuzamosan
alakítottuk ki. Esztétikai cél volt még, hogy az oszlopok
tökéletesen szimmetrikusak legyenek az üveg függőleges
fugavonalaira, illetve, hogy a függőleges fugavonalak a to
rony alsó részéről érkező üveg fugavonalakhoz igazodjanak.
A falvázgerendák homlokzati síkban történő eltolására
– ami meghatározta az üveg és alumínium közti csomópon
tokat – a részletrajzokon egy konstans számot irányoz
tak elő. Az eltolás következtében a kialakult távolságokat
megmértük (7. ábra) és jeleztük, hogy a szintenként sík

7. ábra: 
Az üveg vízszintes fugavonalai
és a falvázgerendák között mért
távolságok a homlokzati síkban
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falvázgerendákkal ez a szám nem lehet konstans. Ennek
oka, hogy a függőleges fugavonalak eltérő szöget zárnak
be (a1–a2–a3). Az SBW ezt elfogadta, és egy optimalizációt
kért tőlünk a távolságok átlagára vonatkozóan.
A kérés teljesítéséhez a Grasshopperen belüli Galapagos
evolúciós algoritmust használtuk. Az algoritmus tetszőleges
számú bemeneti paramétert képes változtatni, és a meg
adott mérőszám szélsőértékét (minimumát vagy maximu
mát) keresi. Az optimalizációs feladatok elvégzésének kul
csa minden esetben a megfelelően definiált mérőszám.

9. ábra: A kiviteli terv elvi kialakítású falvázoszlop–falvázgerenda
csomópontja

8. ábra: A távolság optimáláshoz használt Galapagos

A parametrikusan előállított acélhálózatot a Grasshop
per–Tekla Live Link plug in segítségével összekapcsoltuk
a Tekla Structures szoftverrel is, ezáltal a Tekla modellt is
parametrikusan hoztuk létre. Ez a kapcsolat valós idejű,
amivel vizuálisan azonnal önellenőrizhető a parametrikus
kód megfelelősége. Egy ilyen tervezési metódussal a 2D
gyártmány- és elemtervek készítéséig nem szükséges mo
dellezést végző kollégát bevonni, a modellezést a para
metrikus tervező végzi. Ebben a parametrikus környezet
ben lehetőségünk van végeselemes szoftverekkel való in
tegrációra is, parametrikus végeselemes modellek is gene
rálhatók hasonló elven, valós időben (például Consteel
modell a Pangolin plug in-en keresztül).

5. A PARAMETRIZÁLT
ACÉLSZERKEZET-CSOMÓPONTOK
ÉS GYÁRTÁSRA OPTIMÁLÁSUK
Az optimalizált rúdváz meglétével a csomópontok kiala
kítása és modellezése következett. A falvázrendszer-cso
mópontok mindegyikénél esztétikai igény volt, hogy bur
koltak legyenek, és látványban a szerkezeti acél profil
jelenjen meg. Ez téglalap zártszelvény-keresztmetszetek
esetén nagy körültekintést igénylő feladat, a kifogástalan
megjelenéshez pontosan ismerni kell a beépített profilok
tényleges lekerekítési rádiuszait. A következőkben részletei
ben a falvázrendszert elsődlegesen meghatározó falvázosz
lop–falvázgerenda csomópontot mutatjuk be.
A főstatikai modell szerint a falvázoszlopok igénybe
vétel-eloszlásában nem volt nagyságrendi eltérés. Követke
zésképp egyetlen – statikailag megfelelően méretezett –
kialakítást tudtunk alkalmazni az összes csomópontra.
A kiviteli terv elvi kialakítású csomópontot tartalmazott
(9. ábra), melyet megvizsgáltunk, és egyeztettünk a gyár
tást és szerelést végző cégekkel. A kapcsolatoknál a térben
kétirányú dőléseket kellett kezeljünk, ezért itt is megfon
tolást tettünk a gyártási optimumra.
A burkolati elemek tekintetében műszaki megoldásként
vékony élhajlított lemezek alkalmazásának – illetve a fal
vázoszlop profil saját anyagból készülő burkolati elemek
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használatának lehetőségét is vizsgáltuk. A burkolatnak pon
tosan színelnie kellett a profil külső oldalaival, és emel
lett illeszkednie is kellett a profil lekerekítési rádiuszához.
Az élhajlított kialakításnál az alapanyag beszerzését köve
tően a tervezéshez megmértük a pontos rádiuszokat, míg
a saját anyagnál felhasználhatók voltak a szálanyagok ma
radékai. Azonos volt mindkét esetben, hogy kisméretű,
a csomópontra hegesztett fogadólemezeket (10. ábra)
használtunk a két egymás felé forgatott „U” burkolati
elem fogadására. Az elemek így az üveg és a kilátótér felől
tolhatók rá a csomópontra, rögzítésükre pedig önfúró csa
varokat használtunk. A burkolati elemek esetében vizsgált
két műszaki megoldáshoz próbagyártást végeztünk, és en
nek keretében választottuk ki az optimálist.
Az oszlop–gerenda kapcsolatokat gyártás szempont
jából költséghatékonnyá a zártszelvény-oszlopok merőleg
es vágásával – és a lehetőségek szerint nagyszámú azonos
geometriájú lemezzel tettük. Utóbbi esetében az egyes ele
mek jelölései megegyeznek eltérő gyártmányoknál is, ami
jelentősen lecsökkenti a programozási és technológiai át
futást, valamint megkönnyíti a gyártmányok összekészítését
és összeállítását. Az oszlopok merőleges vágásával a térbeli
dőléseket alakos lemezekkel kezeltük.
A burkolati elemek külső síkhoz illesztése miatt szüksé
ges volt a csomópontot alkotó lemezeket (bordák, hom
loklemezek) és a csavarképet is a burkolati vastagság és
az 1–2 mm-es gyártási toleranciákkal (pl. festék rétegvas
tagság) együttesen összenyomni. Ezt mind a fellépő igény
bevételek, mind a szerkesztési szabályok is lehetővé tették.
A csomópont statikai tervezését a mértékadó rúdvégi
igénybevételek alapján a komponens módszeren alapuló
végeselemes eljárást alkalmazó IDEA StatiCa szoftverrel
végeztük.
A változó geometriájú csomópontokat egyetlen Tekla fel
használói makróval osztottuk ki a Grasshopper segítségével.
A csomópont felső részénél minden elemet a szükséges
közép- és határolósíkokkal szögben álló oszlop profil
hoz igazítottunk. A makrón belül modelleztük az összes
indokolt leélezést és hegesztést, aminek köszönhetően a
későbbi gyártmányterv-készítési munkát jelentősen gyorsí
tottuk. A csomópont alsó részét már nehezebb feladat
volt hozzáigazítani minden geometriához. A kihívást a cso
mópontra kerülő burkolati elem elhelyezése jelentette az
alsó teherelosztó homloklemez pozíciójával összhangban
(lásd a 10. ábra pirossal keretezett részét).
A teherelosztó homloklemezt a gerenda külső síkjához
rendeltük hozzá, és mivel mindegyik oszlop–gerenda kap
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10. ábra: A
 falvázoszlop–falvázgerenda csomópontok egységesítése

11. ábra: A felhasználói attribútumokkal ellátott parametrikus
makró

12. ábra: A falvázoszlop–falvázgerenda csomópontok egységesítése
az algoritmussal kiegészítve

csolat közti szöget matematikailag pontosan ismertünk, egy
algoritmust készítettünk a homloklemez pozicionálásához.
Az algoritmus trigonometriai összefüggések felhasználásával
pontosan meghatározta, hogy a teherelosztó homloklemez
külső síkja minimálisan mekkora távolságra legyen, hogy az
már éppen ne metsszen össze a burkolati elemmel. Az algo
ritmussal elkerültük a lemez túlzott mértékű visszahúzását
– és a szükségtelen hézagok kialakulását – a bordák alatt.
A számított távolságok milliméterre kerekítettek, így a te

13. ábra: A megvalósult korona acélszerkezet teljes gyártmánytervi
modellje

14. ábra: A
 falvázrendszeren parametrizált típuscsomópontok

herelosztó homloklemez pozíciója tökéletesen pontos a ge
renda külső éleitől. A távolságokat a csomóponti makróba
felhasználói attribútumokként („UDA”) építettük be.
A csomópontok kialakításánál gondolni kellett a szabvány
által meghatározott gyártási és szerelési toleranciákra is.
A gyártmányok hosszeltérését a csomópontok homlok
lemezes toldásaiba elhelyezett tervezett hézaggal és héza
golólemezekkel kompenzáltuk.
A részletesen bemutatott falvázoszlop–falvázgerenda kap
csolatokhoz hasonlóan a falvázrendszeren az alábbi cso
mópontokat (14. ábra) készítettük el a parametrikus ter
vezéssel optimalizálva:
1:	30–30 darab felső és alsó oszlop–gerenda csomó
pont északon és délen, melyek a makró kialakításnak
köszönhetően páronként egyezőek.
2:	Az oszlopok közti erőátvezetés kedvezőbb biztosításá
hoz a gerendákat feldarabolva, a teherelosztó homlok
lemezek közé bordákat helyeztünk el.
3:	A szállíthatóság, feldaruzás és a szerelés közbeni ki
számíthatatlan meteorológiai körülmények miatt a fal
vázgerendákat megbontottuk, amelyeket ugyancsak
burkolati elemekkel fedtünk.
4:	Üveg–acél csomópont, a déli homlokzaton összesen
85 darab. A csomópontok vízszintes lemeze fogadta
a duális burkolatot, így ennek a lemeznek a síkja a
homlokzatra merőlegesen kellett álljon.
5:	Burkolati elem csomópontok az oszlop–gerenda kap
csolatokra, előfúrva és önfúró csavarral rögzítve.
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15. ábra: A
 falvázoszlop–falvázgerenda csomópont modellezett és megvalósult állapotai

6. ÖSSZEFOGLALÁS
A gyártói és kivitelezői visszajelzések alapján összefogla
lásként elmondhatjuk, hogy az üveg drótváz és ezáltal a
teljes acélgeometria kontroll alatt tartásával a MOL koro
na falvázrendszerének acélszerkezetét mind a költségeket,
mind a gyártási átfutási időt tekintve jelentősen kedvezőbb
végeredményt értünk el a kiindulási geometriához képest.
A hatékonysághoz elengedhetetlen eszköz volt a Rhino
ceros 3D szoftver és a Grasshopper–Tekla Live Link, amely
nek segítségével a Tekla modell nagyon egyszerűen és
gyorsan elkészíthető. A parametrikus tervezéssel elértük,
hogy a falvázgerendák – lekövetve az üveg drótvázat – egy
sík hengerpadon kifektethetők voltak, minden ívesített
idom azonos hajlítási sugárral készült, illetve több, azonos
geometriájú és ezáltal nagyszámú elemet alakítottunk ki.
Ugyanezt a feladatot a hagyományos modellezéssel las
sabban, és néhány esetben csak nagyon nehezen lehetett
volna kivitelezni.
A geometria újraépítése és optimalizációja során folya
matosan egyeztettünk a generáltervezőkkel és a burkolat
tervezőkkel, akik nyitottak voltak a javaslatainkra. Nekik ezt
ezúton is köszönjük.

Zárszóként pedig elmondhatjuk, hogy nagy büszkeség
gel töltötte el a teljes tervezői projektcsapatot, hogy Ma
gyarország legmagasabb épületén dolgozhattunk.
A projektcsapat
Projektvezető

Martinovich Kálmán
Berkes Péter Tibor

Statikus tervezők

Feleki Attila
Gyuricza Arnold

Parametrikus
szakmai mentor

Juhász Márton István

Parametrikus tervező

Gyuricza Arnold
Ágoston Balázs

Gyártmánytervezők

Horváth Gergő
Domokos Béla
Oskolás Gergely

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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FENNTARTHATÓ ÖSZVÉRSZERKEZETEK
Doktoranduszi kutatás előkészítése
BEVEZETÉS
A klímaváltozás és a nem megújuló erőforrások fokozatos
kimerülése miatt, a világon szinte mindenhol, az utóbbi
évtized egyik legmeghatározóbb kérdése a fenntarthatóság.
A fenntarthatóságra, a fenntartható fejlődésre való törekvés
rendkívül összetett feladat, hiszen a gazdasági és a társadal
mi fejlődés mellett a környezetvédelem is kulcsfontosságú
szerepet kap. Ebben az építőiparnak is kiemelt feladata
van, mert az alkalmazott építőanyagok többsége jelentősen
növelik a szén-dioxid-kibocsátást.
A fenntarthatósághoz kapcsolódó témában folytatandó
kutatásra jelentkeztem 2021 szeptemberében a BME Vá
sárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Isko
lába, jelenleg a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék dok
torandusza vagyok. Kutatásom tárgya a fenntartható ösz
vérfödém- és keretszerkezetek – szerkezeti viselkedése és
méretezése. A PhD kutatási téma része a BME Hidak és
Szerkezetek Tanszék és a KÉSZ Csoport, bim.GROUP Kft.
együttműködésével tervezett KFI projektnek. Témavezető
im dr. Dunai László, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
tanszékvezetője és Kocsis András Balázs, a bim.GROUP
Kft. üzletfejlesztési vezetője, valamint külső szakértőként
csatlakozott csoportunkhoz Prof. Luis Calado a Lisszaboni
Egyetemről. Célunk egy innovatív, fenntartható öszvérszer
kezetű födém- és keretrendszer kifejlesztése, amely követi
a nemzetközi trendeket, igazodik a hazai körülményekhez,
valamint elősegíti ezen szerkezetek hatékony alkalmazását
Magyarországon. A PhD kutatásomban az öszvérszerkeze
ti rendszer kialakításából adódó viselke
dési sajátosságok
kísérleti és elméleti vizsgálatával foglalkozom, illetve ezek
alapján a rendszer méretezésére számítási eljárást tervezek
kidolgozni.
Ebben a cikkben bemutatom a kutatás alapját képező
előtanulmányt, amelyben szemléltetem a fenntarthatóság
jelentőségét és legújabb eszközeit az építőiparban. Kitérek
az öszvérszerkezetek alkalmazására a hazai gyakorlatban,
majd részletezem, mit jelent a fenntartható öszvérszerkezet,
és eddig milyen lehetséges szerkezeti kialakításokat vizsgál
tak nemzetközi szinten.

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTŐIPAR
Az építőipar globálisan a kitermelt adalékanyagok nagyjából
65%-át, valamint a kitermelt fémek kb. 20%-át használja
fel, hogy létrejöhessen az épített környezet. A nagy meny
nyiségű anyagfelhasználás mellett az építőipar felelős a
világ szén-dioxid-kibocsátás kb. egyharmadáért és az ener
giafelhasználás 30–40 százalékáért [1], [2].
Az építőiparra eddig a lineáris gazdasági modell volt a
jellemző. Ez azt jelenti, hogy a kitermelt nyersanyagból elő
állítják az építőanyagot, amelyből megépül a szerkezet, majd
az épület életciklusának lejárta után elbontják, a felhasz
nált építőanyagok jelentős részét pedig hulladéklerakókba
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szállítják. A törekvés az, hogy ezt megszüntetve, átvegye a
helyét a körforgásos gazdasági modell (Circular Economy),
amelynek célja, hogy az elbontott építőanyagok ne hul
ladékként végezzék, hanem újra a rendszer körforgásába
kerüljenek, vagyis egy másik épületnél vagy szerkezetnél
újra fel lehessen használni azokat.
Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2050-re a társadalom
karbonsemleges, környezetvédelmi szempontból fenntart
ható, mérgezésmentes és teljesen körkörös gazdaságra tér
jen át. Ennek megfelelően indult az Európai Unió Horizon
2020 kutatási és innovációs program keretében a REBUILD
projekt, amelynek célja megújuló épületek és szerkezeti
rendszerek fejlesztése, melyek illeszkednek a körkörös gaz
dasági modellbe (REBUILD: Regenerative Buildings and
Construction systems for a Circular Economy). Ez egy olyan
törekvés, amely összefogja a gazdaság szereplőit és igyek
szik kialakítani az építőipar körkörös gazdaságát. Legfőbb
része a meglévő épületekből történő építőanyagok ki
nyerése, majd azok újrafelhasználása és újrahasznosítása.
Következő alappillére, hogy a jövőben olyan szerkezete
ket kell tervezni és építeni, amelyek ezekre az elvekre fi
gyelnek, vagyis szétszerelhetőek és minimális hulladékhoz
vezetnek. További fontos eleme, hogy ennek legyen egy
működő infrastruktúrája, vagyis tudják értékesíteni, kezel
ni, szállítani, tárolni ezeket az építőanyagokat, és a jövő
ben csak ilyeneket alkalmazzanak. A folyamathoz a szabvá
nyosítás is hozzátartozik [1].
A fenntartható építőipar kiemelt fontosságú, mivel több
kutatás is igazolja, hogy az építőiparban van a legnagyobb
potenciál a körkörös gazdaságot segítő innovációkra, érték
megőrzésre és értékteremtésre. A jövőbeni körkörös gaz
daság arról fog szólni, hogy az épület értékes építőanyag-
„bankként” funkcionál, így, ha már véget ér az épület élet
ciklusa, szétszerelve máshol fel lehet használni az egyes
szerkezeti elemeket. A cél, hogy sok ilyen épület legyen,
így az új építkezéshez ki lehet választani a legközelebbi
szétszerelendő szerkezetet, elősegítve ezzel a szállítást
is [3]. A fenntartható építőipar modelljét szemlélteti az
1.  ábra.
Ezzel egy új stratégia jelenik meg, a Design for Decon
struction (DfD) – vagyis a szétszerelésre való tervezés.
Eddig nem vizsgáltuk a szerkezetet az életciklusuk lejárta
után, most viszont figyelembe vesszük a környezetre gya
korolt hatását, energiafelhasználását és a költségeket. Az új
modell legfontosabb eszköze a BIM (Building Information
Modelling), amely immár nemcsak az egyes szakágakat,
gazdasági szereplőket fogja össze, hanem segíti az épület
szerkezeti elemeinek nyomon követését a tervezéstől az
építkezésen és üzemelésen át egészen a bontásáig, majd
az újrafelhasználásig [4].
Újrahasznosításról (recycle) akkor beszélünk, amikor egy
használt építőanyagot energiabefektetéssel feldolgozunk,
majd új szerkezetek építésénél felhasználjuk. Az újrafel
használás (reuse) pedig azt jelenti, hogy az elbontásra ítélt
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1. ábra: A fenntartható építőipar modellje [3] alapján

épület egyes elemeit roncsolásmentesen, az eredeti állapo
tukban visszanyerjük, elszállítjuk, tároljuk, majd a követ
kező helyen egy új építménybe beszereljük. A szétszerel
hetőség (deconstruction, demounting vagy dismantling)
azt jelenti, hogy az adott szerkezeti elemet – vagy akár egy
teljes szerkezetet – biztonságosan és a lehető legkisebb
energia és munkabefektetéssel visszanyerjük.
Az utóbbi évtizedben már elterjedt az újrahasznosított
építőanyagok – legfőképpen az acél alkalmazása. Ezáltal
alapanyagot takaríthatunk meg, viszont az acél vagy vasbe
ton szerkezetek gyártása a visszanyert anyagokból jelentős
energiafelhasználással jár [5], [6], [7].
A világon jelenleg elterjedt magasépítési öszvérszerke
zetek konstrukciós kialakítása jelentősen megnehezíti az
újrahasznosítást és az újrafelhasználást, hiszen az acélt
betonnal összekapcsoló nyírt kapcsolóelem – amely leg
gyakrabban hegesztett fejes csap – csak nagy munka és
energiabefektetéssel bontható el, ami jelentősen megnehe
zíti az anyagok visszanyerését. Egy öszvérfödém bontása
esetén gondoskodni kell a megfelelő alátámasztásról, a
vágóberendezés megfelelő elhelyezéséről és működteté
séről (jellemzően a bontandó födémszerkezeten), valamint
a biztonságos munkavégzésről. Sok tanulmány azt mutatja,
hogy az öszvérszerkezetek alkalmazása gátat szab az újra
felhasználásnak, így javasolják, hogy a jövőben ezt a szer
kezeti rendszert ne alkalmazzák. További kihívást jelent a
szerkezeti elemek helyreállításának költsége, a rendelke
zésre állás, a tárolás, a kereslet, a nyomon követhetőség
és az ellátási lánc hiányosságai, valamint az egyes szakágak
közötti együttműködés hiánya, amely lehetővé tenné, hogy
gazdaságosan és hatékonyan lehessen a szerkezetet újrafel
használni [8], [9], [10].
A fenntartható építőipar kérdése a világon mindenhol
megjelenik, számos szervezet foglalkozik a kérdéssel. A ku
tatásom szempontjából a legfontosabb bizottság az Euró
pai Acélszerkezetek Szövetség (European Convention for
Constructural Steelworks – ECCS), amelynek célja össze
fogni európai szinten az acélszerkezetekkel foglalkozó
kulcsfontosságú ipari és tudományos résztvevőket, vagyis
a tervezéssel, kivitelezéssel, valamint gyártással foglalkozó
vállalatokat a kutatási szervezetekkel és az akadémiai
résztvevőkkel (a Magyar Acélszerkezeti Szövetség is tagja
az ECCSnek). A szövetségben jelenleg 15 műszaki mun
kacsoport (Technical Committee) dolgozik az ECCS cél
jainak megvalósítása érdekében, melyekből a TC11 –
Öszvérszerkezetek és a TC14 – Fenntarthatóság és acél
szerkezetek ökohatékony alkalmazása munkacsoportok a
kutatásom szempontjából a legfontosabbak [11].

A fenntartható építőipar egy rendkívül összetett rendszer,
amelynek komoly gazdasági és környezetvédelmi vonat
kozásai vannak: alapanyag és energiafelhasználás, szállítás,
tárolás, minőségellenőrzés, valamint a megfelelő techno
lógia és tervezés. A rendszer megfelelő működéséhez az
összes gazdasági szereplő együttműködésére van szükség,
ennek azonban csak egy kis részét képezi mérnöktársada
lom. Én a továbbiakban elsősorban a mérnöki szempon
tokat érintem egy megépült szerkezet példáján, valamint
nemzetközi öszvérszerkezeti fejlesztések kapcsán.

SZÉTSZERELHETŐ STADION KATARBAN
– ESETTANULMÁNY
A 2022ben megrendezendő labdarúgóvilágbajnokságnak
(FIFA World Cup) Katar ad otthont, amely azért különle
ges, mert ez lesz az első bajnokság, amit arab országban
rendeznek meg. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy
alapvetően nincs szükség stadionokra, nem rendeznek
olyan eseményeket, ahol hatékonyan ki lehetne használ
ni ilyen létesítményeket. Katar fővárosának, Doha kikötő
jének környezetében épült meg a Stadium 974 (korábbi
nevén a Ras Abu Aboud) 40 000 férőhelyes stadion, amely
nek különlegessége, hogy teljes mértékben szétszerelhető.
A sportrendezvények után a szó szoros értelmében Katar
elajándékozza a létesítményt, a helyén pedig parkot alakíta
nak ki.
A szétszerelhető stadiont a spanyol Fenwick Iribarren
építésziroda, a német Schlaich Bergermann Partner szer
kezettervező iroda és a Hilson Moran mérnökiroda tervezte.
Az építmény fő tartószerkezete acélszerkezetből készült,
amelyhez a moduláris rendszerű, konténerekből átalakított
blokkok kapcsolódnak. Ezekben a konténerekben alakí
tották ki az ülőhelyeket, a vizesblokkokat, lépcsőházakat
és egyéb kiszolgáló egységeket. Ezen szerkezeti rendszer
adottságaiból fakadóan jóval kevesebb anyagot használtak
fel, mint más stadionok esetében, az építési idő és az építé
si hulladék mennyisége is jelentősen csökkent. Fokozza a
fenntarthatóságot, hogy a szerkezet egy része újrahasznosí
tott, továbbá a komplexum nem tartalmaz légkondicionáló
rendszert, a környék adottságainak megfelelő nagy hőség
gel szemben természetes szellőztetéssel biztosítják a meg
felelő hőmérsékletet. Ez utóbbi elsősorban a szerkezet ki
alakításától függ. Azt is érdemes megjegyezni, hogy maga a
stadion a tengerparton, a város kikötője mellett található,
így a szerkezeti elemek szállítási költsége is mérséklődött
[12], [13]. Az elkészült stadiont a 2. ábrán láthatjuk.
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3. ábra: Poroszsüveg födém megerősítése (saját kép)

2. ábra: Az elkészült Stadium 974 [12]

A szerkezet speciális tervezése mellett egyes kutatócso
portok részletesen elemezték a katari stadion fenntart
hatóságát. Elsősorban az emberi egészséggel kapcsolatos
károkat tanulmányozták. Beazonosították a jelentősebb be
folyásoló tényezőket, mint pl. a klímaváltozást, az ózonré
teg elvékonyodását és minden olyan hatást, amely káros
az emberi egészségre a stadion működése kapcsán, me
lyekre érzékenységvizsgálatot hajtottak végre. A részletes
tanulmányban az anyagfelhasználást, a vízfelhasználást, a
károsanyag-kibocsátást és a hulladéktermelést is elemezték.
Kidolgozták, hogy az események megszűnésével az épület
hogyan fog a későbbiekben funkcionálni, és hogy ennek
milyen hatásai vannak. Az első életciklusban stadionként
működő épületkomplexum szétszerelésével a moduláris
konténerekből lényegében bármilyen ideiglenes, esetleg
állandó szociális intézmények – mint pl. iskolák, kórházak
– vagy rászorulóknak biztosított lakóházak kialakíthatóak.
A tanulmány azt is kimutatta, hogy újrahasznosított anya
gok alkalmazásával tovább lehet növelni az épület fenn
tarthatóságát [14].

ÖSZVÉRSZERKEZETEK
A HAZAI MAGASÉPÍTÉSBEN
Az öszvérszerkezetek magasépítési alkalmazása Magyaror
szágon viszonylag ritka. A hazai tervezési gyakorlat úgy ala
kult az évtizedek során, hogy az adott kihívásokat tisztán
acél- és vasbeton szerkezetekkel meg tudták oldani. Csak
akkor kerülnek szóba magasépítésben öszvérszerkezetek,
azon belül is elsősorban öszvérgerendák, amikor a ter
vezendő szerkezetnek nagyobb merevséggel kell rendel
keznie, szigorúak az elmozdulási korlátok, esetleg régi
szerkezet megerősítéséről van szó. Gyakori, hogy tisztán
acélként és vasbetonként terveznek egy födémrendszert,
de a valóságban nem tervezett, nyírt kapcsolóelemekkel
együttdolgoztatják az elemeket, így a méretezés során a biz
tonság javára alábecsüljük a szerkezet teherbírását. Olyan is
előfordul, hogy szintén külön-külön tervezik az acél- és vas
beton szerkezetet, amely teherbírási határállapotban meg
felel, de a szigorúbb elmozdulási korlátok teljesítése érde
kében a lehajlásokat öszvérszerkezetként határozzák meg.
Régi épületek meglévő födémszerkezeteinek megerősítése
érdekében kerül még elő az öszvérszerkezetek alkalmazá
sa, ahol pl. egy poroszsüveg födém acélgerendáira csapo
kat vagy kampókat hegesztenek, amelyekhez vasalással új,
vasbeton födém kerül. Egy ilyen megerősítendő födémet
láthatunk a 3. ábrán. Mindezek tehát olyan esetek, ahol
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a tisztán acél- vagy vasbeton szerkezetek már nem ele
gendőek, de az általános tervezési gyakorlatban viszonylag
ritkán fordulnak elő.
A kisszámú alkalmazásból következik, hogy az évtizedek
során nem alakult ki megfelelő hazai tapasztalat, aminek
birtokában a mérnökök teljes biztonsággal használnának
öszvérszerkezeteket. Itt gondolhatunk egyrészt a tervezé
si bizonytalanságokra, hiszen a két anyag összekapcsolása
esetén bonyolultabb szerkezeti viselkedés alakul ki, más
részt a technológiai és kivitelezési kihívásokra. A fejlődő
kutatási eredmények és az európai szabványosítás ered
ményeképpen már praktikusan alkalmazható segédletek
állnak rendelkezésre, viszont a hazai gyártás és kivitelezés
számára még mindig kevésbé ismert ilyen szerkezetek al
kalmazása. Érdemes megjegyezni, hogy az itthon elter
jedt tervezőszoftverek nincsenek specializálódva öszvér
szerkezetek részletes tervezésére, így pl. egy tisztán acél
szerkezettel szemben lényegesen több időt vesz igénybe a
viszonylag több kézi számítás miatt. Fontos szempont, hogy
öszvérszerkezetek alkalmazása esetén általában kevesebb
anyagra van szükség, ugyanakkor a nyírt kapcsolóelemek
gyártása és kivitelezése többletköltségeket eredményez
het. Jelenleg a hazai építőipar nincs felkészülve tömeges
gyártásra – az ilyen szerkezetek egyedinek minősülnek –
így a korszerű berendezések (pl. kézi csaphegesztők) és
a kellő gyakorlat hiányából fakadóan drágább lehet ez a
megoldás.
A kutatásomban célul tűztük ki, hogy olyan szerkezeti
rendszert fejlesztünk ki, amely követi a nemzetközi tren
deket, ugyanakkor áthidalja ezeket az akadályokat és al
kalmazkodik a hazai gyakorlathoz tervezési és kivitelezési
oldalról is.

A FENNTARTHATÓ ÖSZVÉRSZERKEZETEK
SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA
Az együttdolgozó szerkezet két vagy több különböző
szerkezeti anyagból tevődik össze, amelyek közül legalább
az egyik már az összeépítés idején is jelentős merevség
gel rendelkezik. A kutatás elsősorban acél- és betonanyagú
szerkezeti elemek összekapcsolásával létrejött együttdol
gozó szerkezetekre irányul, amit a magyar szaknyelv ösz
vérszerkezetnek nevez. Azáltal, hogy az acélgerendát nyírt
kapcsolóelemek segítségével csatlakoztatjuk a betonhoz,
létrejön az együttdolgozás. Az így kapott szerkezet hatéko
nyan tudja ötvözni a két anyag legjobb tulajdonságait.
A fenntartható építőiparnak és a körkörös gazdasági
modellnek megfelelő öszvérszerkezetnek teljes egészében
szétszerelhetőnek és újrafelhasználhatónak kell lennie,
azaz oldható nyírt kapcsolattal kell készüljön. A hagyomá
nyos kapcsolóelemek (pl. hegesztett fejes csapok, perfo
bond típusú lemezek) legnagyobb problémája, hogy csak
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nehezen, nagy energia- és munkabefektetéssel lehet olda
ni és leválasztani a födémet a gerendáról. Ekkor a nyírt
kapcsolatokat elvágják, de az acélgerenda, esetleg a benn
maradó zsaluzat visszanyerhető. Abban az esetben, amikor a
nyírt kapcsolóelem oldható, az öszvérfödém akár az eredeti
állapotában is visszanyerhető és felépíthető újra. Az old
ható nyírt kapcsolóelem általános esetben lehet menetes
véggel rendelkező fejes csap, hagyományos csavar kiegé
szítőkkel, illetve feszített csavar. Ezeket a kialakításokat lát
hatjuk a 4. és az 5. ábrákon.

4. ábra: Szétszerelhető nyírt kapcsolóelem típusai [15]

5. ábra:
Szétszerelhető
nyírt kapcsolóelem
részlete [16]

Az ilyen kapcsolóelemek nem számítanak újdonságnak,
már az 1960-as évektől kezdve alkalmazzák főleg híd
szerkezeteknél. Akkoriban a gyorsabb és kedvezőbb építési
technológia miatt merült fel a helyszínen szerelhető ösz
vérszerkezetek igénye. Kimutatták, hogy ez a kialakítás na
gyon hasonlóan viselkedik a hegesztett fejes csapos kap
csolatokkal ellátott szerkezetekhez [17], [18].
Lehetséges szerkezeti kialakítás az előregyártott vasbeton
panel helyszíni összekapcsolása az acélgerendával csava
rokkal. Többen végeztek kinyomókísérleteket és gerenda
kísérleteket, melyeknek legfontosabb eredménye, hogy ez
a fajta kapcsolóelem alkalmazható a gyakorlatban, mivel
megfelel a teherbírási és szívóssági követelményeknek [19],
[20].
A hegesztett fejes csapos kapcsolatokhoz képest hátrá
nya ezen szerkezeti kialakításnak, az acél és beton közötti
kezdeti relatív elmozdulás. A gyártási és szerelési pontat
lanságokat át kell tudni hidalnia a szerkezetnek, aminek
a legegyszerűbb módja a túlméretes furatok alkalmazása.
Ez azonban azt vonja magával, hogy a nyírt kapcsolóelemek
szabadon mozognak, míg fel nem támaszkodnak a furat
palástjára, majd csak ezután jön létre az együttdolgozás.
Ez a kezdeti elmozdulás csökkenti a szerkezet merevségét,
így ezt figyelembe kell venni a tervezés során. Kutatások
azt mutatták, hogy 1–2 mm esetén még nincs hatása az

elmozdulásnak, ugyanakkor a gyártási és szerelési tole
ranciák általában ennél nagyobbak, nagyjából 5–15 mm,
vagy még több is lehet. Erre lehetséges megoldás az acél
gerenda helyszíni fúrása, vagy a furat utólagos kiinjektálása,
ami viszont igen költséges lehet, továbbá megnehezíti a
szétszerelést. Egy hegesztett és egy csavarozott nyírt kap
csolat numerikus vizsgálatát láthatjuk a 6. ábrán [15], [21].

6. ábra: H
 egesztett és csavarozott nyírt kapcsolat numerikus
vizsgálata [21]

A kezdeti elmozdulás kiküszöbölésére lehetséges megoldás
a nyírt kapcsolóelemek helyszíni hézagkitöltése. Az előre
gyártott panelekben megvannak a kapcsolatok hézagai,
amibe a helyszínen bekerülnek a csavarok, majd kitöltik
valamilyen kitöltőanyaggal, jellemzően gyengébb minőségű
habarccsal. Azt szem előtt kell tartani, hogy ezt a kitöltést ki
kell vésni a szétszerelés során, ami nehézkes lehet. További
lehetséges megoldás kúpos csavarok alkalmazása, amelyek
szintén meggátolják az elmozdulást, amint ez a 7. ábrán
látható [22].

7. ábra: Kúpos csavarok nyírt kapcsolóelemként [22]

A relatív elmozdulások kiküszöbölésére jó megoldás le
het feszített csavarok alkalmazása. A kapcsolat kezdetben
(megcsúszás nélkül) nagyon mereven viselkedik, de ha a
feszítőerő kimerül (hasonlóan az Eurocode B osztályú kap
csolatához) a csavarok palástnyomás, illetve csap nyírás–
hajlítás mechanizmussal működnek a továbbiakban. A fe
szítőerő kimerüléséig tehát a kapcsolóelemek ridegen vi
selkednek, így csak megfelelő méretezéssel alkalmazható
ez a megoldás teherbírási határállapotban, amennyiben
egyenletes erőeloszlást – képlékeny átrendeződést – téte
lezünk fel a kapcsolóelemek között [16].
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8. ábra: Tönkremenetel – kinyomókísérlet [23]

9. ábra: Szétszerelhetőség vizsgálata – gerendakísérlet [24]

Európában a legelterjedtebb öszvérfödémrendszer az
acélgerendára kerülő együttdolgozó, bennmaradó trapéz
lemez, amin a helyszínen áthegesztik a fejes csapokat, és
kibetonozzák a födémet. Ennek olyan szétszerelhető vál
tozatát fejlesztették ki, amelyben oldható nyírt kapcsola
tot alkalmaznak. Ebben az esetben a trapézlemezben és
az acélgerendában előre elkészített furat található, amibe
elhelyezik az oldható csapot, elkészítik a födém vasalását,
majd kibetonozzák. Ezzel az eljárással minimalizálható a
kezdeti elmozdulás. A szétszerelés fázisában azonban ezt
a monolit födémet a megfelelő, előre megtervezett helye
ken el kell vágni, a kapcsolóelemeket oldani, és visszanyer
hetőek a szerkezet elemei. Az utóbbi években sok kinyomó
kísérlet és gerendakísérlet készült, amelyekben a szétsze
relhetőséget és a kivitelezési nehézségeket is vizsgálták.
A kísérletsorozat fényképei a 8. és 9. ábrákon láthatók
[23], [24]. Ugyanerre a szerkezeti rendszerre különböző
oldható nyírt kapcsolóelemet is megvizsgáltak. Összessé
gében elmondható, hogy a trapézlemezes öszvérfödém
is megfelelően alkalmazható szétszerelhető szerkezetként
[16]. Ezen kutatás végeredménye egy tervezési útmutató,
amely tartalma nagyrészt megegyezik egy hagyományos
öszvérfödém méretezési eljárásával, de megjelenik ben
ne az oldható nyírt kapcsolóelem ellenőrzése, valamint a
szétszerelésre való tervezés [27].

ÖSSZEGZÉS
A cikkben az volt a célom, hogy bemutassam kutatási té
mám jelentőségét az építőipari fenntarthatóság szempont
jából. Az építőipari fenntarthatóság legfőbb törekvése a
körkörös gazdasági modellre való áttérés olyan szerkezetek
alkalmazásával, amelyek szétszerelhetőek és újrafelhasz
nálhatóak. A bemutatott alapelvek nem csak elméleti meg
közelítések, gyakorlati példaként bemutattam a Katarban
felépült, teljesen szétszerelhető stadiont. A hazai magas
építési gyakorlatban az öszvérszerkezetek alkalmazása ke
vésbé terjedt el, ennek néhány szempontját elemeztem a
cikkben. A fenntartható öszvérszerkezetek kapcsán a szét
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szerelhető nyírt kapcsolóelem szerepét és lehetséges ki
alakításait mutattam meg.
A jelen publikáció célja felhívni a figyelmet a fenntartha
tó építőipar fontosságára, bemutatni, hogy egyre nagyobb
igény van a fenntartható szerkezetekre. Ahhoz, hogy az
építőipar a körkörös gazdasági modellnek megfelelően
tudjon működni, az összes gazdasági szereplő együtt
működésére van szükség, amelyben a mérnöktársadalomnak kiemelt felelőssége van. Fontosnak gondolom meg
jegyezni, hogy a mérnököknek a megfelelő szerkezeti
kialakítás tervezésére kell koncentrálni, ugyanakkor elen
gedhetetlen a megfelelő tárolás, értékesítés, szállítás, ál
lagmegőrzés és sok egyéb tényező, amelyeket a többi sze
replővel együttesen kell kezelni a fenntartható építőipar
létrehozása és fenntartása érdekében.
A kutatásomban célul tűztük ki, hogy a nemzetközi
trendeknek megfelelően olyan szerkezeti megoldásokat
keressünk, amellyel egy innovatív, szétszerelhető öszvérfö
dém- és keretszerkezetet alakítható ki, ami áthidalja az
eddigi hazai gyakorlati alkalmazás akadályait, és lehetővé
teszi, hogy ilyen szerkezetek épüljenek Magyarországon.
A state-of-the-art tanulmány után a bim.GROUP Kft. együtt
működésével a konstrukciós tervezés a következő lépés.
Ezt követően kísérletekkel és numerikus vizsgálatokkal
elemzem az új típusú elemek korábbiaktól eltérő szerke
zeti viselkedését. A kutatási és fejlesztési program végered
ménye a fenntarthatósági elvek alapján konstruált szerkeze
ti rendszer és az alkalmazását támogató Eurocode bázisú
tervezési és méretezési eljárás.
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nem térítendő támogatásunk összege: 209 300 000 Ft
projektünk köszönhető,
várható befejezési
dátuma:
2023.06.30.
• a• projektünk
a projektünk
várható
várható
befejezési
befejezési
dátuma:
dátuma:
2023.06.30.
2023.06.30.
• a projektünk várható befejezési dátuma: 2023.06.30.

Projektünk tartalmának bemutatása:
Projektünk
Projektünk
tartalmának
tartalmának
bemutatása:
bemutatása:
Projektünk tartalmának bemutatása:
A Dunagép Zrt. alapfilozófiája a vevők megelégedettségének biztosítása a daruzás területén olyan
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a a
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és ezzel
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mindenkor
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minőséget
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a szerződéskötéstől
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munkáig
és és
a munkaterület
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mindenkor
átadásáig.
átadásáig.
Autódaruink 8-500 tonna maximális teherbírásúak, nagyobb kapacitás esetén állandó hazai és külföldi
átadásáig.
Autódaruink
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esetén
állandó
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rendelkező
gárda,
Autódaruink
8-500 tonna
maximális teherbírásúak,
kapacitás esetén
állandószakember
hazai és külföldi
partnerkapcsolattal
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szakember
gárda,
gárda,
megbízható gépparkrendelkezünk.
áll rendelkezésre,
ami jó alapot
a mostanirendelkező
projektünkszakember
végrehajtásához
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Jól képzett,
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megbízható
megbízható
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amiami
jó alapot
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a mostani
a mostani
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igyekszünk
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a a
munkák minőségét,
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Eszközeinket
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legkorszerűbb
eszközökkel
és berendezésekkel
munkák
munkák
minőségét,
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termelékenységét
termelékenységét
emelni,
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is. is.
munkák minőségét, termelékenységét emelni, ehhez kapcsolódik aktuális pályázatunk is.

Alsó-középkategóriában a világ legkorszerűbb daruja került a nemzetközi piacra, így már
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Pályázatunkban – további soft-skill képzés megvalósulása mellett – a fenti gépbeszerzés valósul meg,
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– további
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soft-skill
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képzés
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megvalósulása
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meg,
meg,
köszönhetően az
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társfinanszírozásának.
A pályázat
megkezdése
még 2021-ben
megtörtént.
Pályázatunkban
– további
soft-skill
képzés megvalósulása
mellett
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valósul
meg,
köszönhetően
köszönhetően
az Európai
az Európai
Unió
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A pályázat
A pályázat
megkezdése
megkezdése
mégmég
2021-ben
2021-ben
megtörtént.
megtörtént.
köszönhetően az Európai Unió társfinanszírozásának. A pályázat megkezdése még 2021-ben megtörtént.
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Dr. Jankelovics János

A GERŐ ÉS GYŐRY MŰLAKATOSMŰHELY
BUDAPESTI MUNKÁI
Engedje meg a Kedves Olvasó,
hogy írásomat egy 
gyermekkori
emlékemmel kezdjem. A pesti „Csikágóban” nőttem fel. A Város
liget
hez közeli, az 1900-as évek
elején felépült, VII. kerületi városrész párhuzamos utcáiról, gyors
és sűrű beépítéséről kapta nevét.
A Liget felé menet gyakran álltunk meg szüleimmel az Elemér
– ma Marek József – utca 31. sz.
ház kapujánál, amelyet embernagyságú kovácsoltvas papagájok
díszítenek. Ki volt a kapu alkotója, hogyan került a bérház bejára
tára, és készítőjének hol láthatók
további munkái Budapesten? Ezek
re a kérdésekre ad választ a cikk,
fényképeken bemutatva a főváros
néhány lakóépületét, míves bejá
ratát és kovácsoltvas díszeit.
(A fotók, a 8., 9., 33., 38. és 40. képek kivételével a szerző felvételei.)

A GERŐ ÉS GYŐRY
MŰLAKATOSMŰHELY
Az Elemér utca 31-ben egykor műkö
dött műlakatosműhelyt Gerő Mór és
Győry Károly alapította 1900-ban. Gerő
Mór 1876-ban született Sátoraljaújhe
lyen. Lakatos pályáját 15 éves korában
inasként kezdte, ismereteit bel- és
külföldön folytatott szakmai gyakorlatai során bővítette. Győry Károlyról
kevés információ található, ezek azt
emelik ki, hogy kiváló műkovácsmes
ter volt. A cég első telephelye az Iza
bella utca 29. szám alatt volt, ahon
nan a Jósika utca 15-be települt át.
Majd 1908-ban Paulheim István, is
mert építész és építési vállalkozótól
megvásárolták az akkori Elemér utca
31. szám alatti ingatlant. Kezdetben az
ott álló bognár- és lakatosműhelyben
dolgoztak. 1911-ben a cég tulajdo
nosai a magyar szecessziós építészet
kiemelkedő párosát, Komor Marcellt
és Jakab Dezsőt bízták meg három

1. kép: A Marek József utca 31. számú ház felújításra váró szecessziós homlokzata
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emeletes bérházuk megtervezésével.
Az 1912-ben felépült ház földszintjén
és alagsorában alakították ki műhe
lyüket. A Gerő család reprezentatív
lakása az első emeleten, míg Győry
Károlyé a másodikon volt. A többi la
kásba bérlők költöztek. 2014-ben a
„100 éves házak” rendezvénysorozat
keretében a Marek József u. 31. is
megnyitotta kapuját a látogatók, ér
deklődők előtt. A ház bejárása, a rög
tönzött kiállítás és a lakók vissza
em
lékezései alapján érdekes adatokat si
került megtudni a cégről, a családról.
A menedzsmenten belül erős mun
kamegosztás alakult ki: Gerő Mór fő
leg a termeléssel és az üzleti ügyekkel
foglalkozott, Győry Károly irányította
a társaságon belüli művészi munkát.
Fő termékeik reprezentatív kapuk,
korlátok, épületdíszek és rácsok vol
tak. A műhely, a kor neves építészei
vel és építőmestereivel működött
együtt, többek között Fodor Gyulával,
Dénes Dezsővel, Paulheim Istvánnal

3. kép: Kapurészlet

2. kép: A híres „papagájos kapu”

és Platschek Imrével. Egyes adatok
szerint, a 20-as években a társaságnál
dolgozott id. Sóty Zoltán műkovács
(1884–1969), aki a VIII. Baross u.
11., a VIII. Üllői út 14. és a XIV. Dó
zsa György út 27. számú házak kö
zel azonos kapuit készítette. Sóty
Zoltán később önállósította magát.
(Forrás: Pereházy Károly: A szecesszió
vasművességének formái és mesterei a
fővárosban.)
A cég vezetését – mai fogalmaink
szerint – aktív marketing szemlélet jel
lemezte. Ezt tükrözi, hogy székhelyük,
az Elemér utca 31. számú ház egy
ben „bemutatóteremként” is szolgált.
A papagájos kapun a két hatal
mas
madár mellett, tekergő növények leve
lei, virágai láthatók. A kapu alsó szeg
mensében geometriai minták kö
zé
rejtett kis tábla a készítők nevét örö
kíti meg. A ház ajtórácsai, lépcsőházi
és folyosói korlátai, zászlótartója és
egyéb díszei, meggyőző referenciát
jelentettek művészi munkájukról le
endő ügyfeleik számára.

4. kép: A helyreállított lépcsőházi csillár

5. kép: Esőfogó

6. kép: Cégér
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7. kép: Jellegzetes ajtórács
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8. kép: A
 Gerő és Győry cég hirdetése a Magyar
Lakatosmesterek Lapjában, 1909.

A műhely rendszeresen hirdette
szolgáltatásait és mutatta be elkészült
munkáit a korabeli szaksajtóban, a
Magyar Lakatosmesterek Lapjában és
a Tér és Forma – 1928–1948 között
megjelent – építészeti folyóiratban,
továbbá a Független Budapestben és
a Fővárosi Hírlapban. Az utóbbi két
orgánum rendszeresen közzétette az
egyes építészeti munkák elvégzésé
re vonatkozó fővárosi versenyfelhívá
sokat, továbbá a meghirdetett pályá
zatok nyerteseit. Az ajánlattevők kö
zött folyamatosan szerepelt a Gerő
és Győry cég, a győztesek közt is
gyakran találkozhatunk nevükkel, je
lentősebb építkezések, iskolák, kór
házak és rendelők esetében egyaránt.
Ezen túlmenően a társaság számtalan
üzlet, autószalon, étterem és presszó
portálját, kirakatát készítette el főleg
Budapesten.
A társaság innovatív képességét tük
rözi, hogy 1908. augusztus 18-án be
nyújtotta új típusú ablakzárra vonat
kozó találmányát, amelyet a Magyar
Királyi Szabadalmi Hivatal 1909. áp
rilis 29-én 44  934 szám alatt szaba
dalomként bejegyezett.
Győry Károly 1923 körül elhunyt,
üzletrészét társának két fiára, Imrére
és Györgyre hagyta. Gerő Imre Né
metországban és Franciaországban
tanult. Miután hazajött, folyamatosan
átvette a társaság műszaki irányítását,
testvére, Gerő György az eladásokért
felelt. Az alapító Gerő Mór megtartot
ta cégvezetői pozícióját. A 20-as évek
végétől a cég profilja – a változó pia
ci igényekhez igazodva – elmozdult
az akkor divatos art deco és bauhaus
lakóházak portáljainak, korlátjainak,
redőnyeinek stb. készítése irányába.
Ennek megfelelően a tevékenységük
re utaló hivatalos elnevezését „Laka
tosáru, Portál és Redőnygyárra” módo
sították. A tulajdonosok továbbra is a
kor kiemelkedő építészeivel dolgoztak
együtt, így Kozma Lajossal, Rerrich
Bélával, Hámori Istvánnal és Málnai
Bélával. A társaság sikerrel szerepelt
az 1936. évi Milánói Nemzetközi
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9. kép: A Gerő és Győry cég hirdetése a Fővárosi Hírlapban, 1929.

Iparművészeti Kiállításon, ahonnan
aranyéremmel tértek haza.
Az 1944-es esztendő válságos év
volt a Gerő család életében. A zsidó
vagyonok tárgyában 1944. április 18án kihirdetett 1600/1944 ME kor
mányrendelet értelmében a társasá
got zár alá vették. A Gerő család egy
része svéd védett házakban élte át a
vészkorszakot, többen azonban áldo
zatul estek. A két Gerő fiú Amerikába
menekült. Gerő Mór 1946-ban infark
tusban hunyt el. A céget 1952-ben ál
lamosították, az egykori gyár helyén
először műhelyek voltak, ma rendelők
működnek.

A GERŐ ÉS GYŐRY
MŰLAKATOSMŰHELY
MA IS LÁTHATÓ
SZECESSZIÓS MUNKÁI
Budapest VII.
Dembinszky utca 44.
Az egykori műhelytől mindössze két
sarokra álló Fodor Gyula által tervezett 3 emeletes szecessziós bérház
díszes kapuja, lépcsőházi és körfolyo
sókorlátai 1905–1907 között készültek.
Az alkotók nevét a kapun elhelyezett
– mára erősen megkopott – „Gerő és
Győry Budapest” feliratú tábla hirdeti.

10. kép: A Dembinszky utca 44. ház homlokzata
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13. kép: Kapurészlet 2.

12. kép: Kapurészlet 1.

14. kép: Folyosókorlátok

11. kép: A művészi bejárati kapu

Budapest VI.
Hajós utca 25.,
Napóleon udvar
Az Operaháztól 200 méterre lévő,
az Ó utca és Zichy Jenő utca közöt
ti monumentális 3 emeletes bérház
ugyancsak Fodor Gyula tervei alap
ján épült 1907-ben. A létesítményt a
művészettörténészek Budapest leg
szebb szecessziós emlékei között
tartják nyilván. A ház nevét a helyén
egykor működött Cafe Napóleonról
kapta. A kávéház névadója azonban
III. Napóleon és nem Bonaparte Na
póleon volt. A félreértés azzal járt,
hogy timpanonjának fülkéjében Bona
parte Napóleon szobrát helyezték el.
A szebb napokat látott ház utcai front
ja felújításra szorul. A timpanont és
a két sarkára emelt tornyot évek óta
fólia takarja. A domborított, vörösréz
díszítésű, három osztatú kapu és a fo
lyosókorlátok Gerő és Győry munkák.
A belső udvar felújított bejárati ajta
jának ólomüvegét Róth Miksa készí
tette.
15. kép: 

A Napóleon ház
homlokzatának részlete
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19. kép: A Róth Miksa ólomüveg ajtó

16. kép: A ház díszes kapuja



17. kép:
Kapurészlet 1.


18. kép:
Kapurészlet 2.


20. kép:
A belső udvar korlátai
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Budapest XIV.
Dózsa György út 29.,
Csányi ház
Az Elemér utcai műhelyhez közeli, a
Városliget sarkánál álló 5 emeletes
házat Csányi Aladár orvosprofesszor
építtette, tervezője Dénes Dezső, épí
tője Paulheim István volt. A három osz
tatú, díszes kapu érdekessége, hogy
az akkor a Gerő cégnél dolgozó Sóty
Zoltán ugyanezt a modellt a Baross
utca 11. és az Üllői út 14 sz. alatti,
Arany Sas udvarhoz is elkészítette.

21. kép: A mesteri kapu

22. kép: Kapurészlet 1.

23. kép: Kapurészlet 2.

24. kép: A Csányi ház homlokzata

Budapest VIII.
Baross utca 11., Üllői út 14.
Arany Sas udvar


25. kép:
A ház névadója

Acélszerkezetek 2022/1. szám

A Kálvin tértől alig 200 méterre, a VIII.
Baross utca 11. és az Üllői út 14. felől
egyaránt bejárattal rendelkező telekre
Fodor Gyula tervei alapján épült az
Arany Sas udvar 1905–1906-ban. A ház
nevét az egykor ott működött Arany
Sas fogadóról kapta. A közel 120 éves
ház különlegessége, hogy tervezője
kifejezetten nagy, 6–8 szobás, repre
zentatív lakásokat képzelt el, emeleten
ként 4–4 otthonnal. Az épület föld
szintjén kávéház és üzletek létesültek.
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26. kép: Az épület kapuja az Üllői út felől

28. kép: Az épület kapuja a Baross utca felől

27. kép: A
 műkovácsok megkopott
névtáblája

Budapest II.
Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.
Trombitás ház
A Trombitás ház nevét az épülettömb
mellett betorkoló Trombitás utcáról
kapta. A városképileg védett szecessziós
bérház 1909-ben épült, Bauer Emil és
Guttmann Gyula tervei alapján. A ha
talmas, pávás kapu, a felette lévő eső
fogó, valamint a két belső udvar kör
folyosókorlátai ugyancsak a Gerő és
Győry műhelyben készültek.
29. kép: A Trombitás ház homlokzata
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30. kép: A Trombitás ház pávás kapuja

32. kép: A ház belső udvara

A GERŐ ÉS GYŐRY
MŰLAKATOSMŰHELY
TOVÁBBI JELENTŐSEBB
MUNKÁI
Budapest II.,
Margit körút 55.
Átrium ház
A Margit körút egyik meghatározó
épületét Kozma Lajos, a két világhá
ború közötti modern építészet promi
nens képviselője tervezte 1934-ben.
Az Átrium ház nevét a földszintjén és
első emeletén kialakított filmszínház
ról kapta. Az egykori mozi helyén ma

színház fogadja közönséget. A ház 2–7
emeletén tervezője a kor igényeinek
megfelelő, reprezentatív, utcai és ud
vari lakásokat alakított ki. A Gerő gyár
a bérház redőnyeit, árnyékolóit, továb
bá mozipénztárának fémszerelvényeit
és vitrinjeit készítette. Leglátványosabb
munkájuk azonban a ház homlokzatát
is meghatározó, 12,6 méter hosszú és
2,7 méter széles üvegtető. A szerkezet
aljába 24 darab reflektort építettek be.
Az Átrium házzal szomszédos Pla
tschek Imre által tervezett Margit krt.
57. szám alatti ház lakatos- és por
tálmunkáit ugyancsak Gerőék készí
tették.

31. kép: Esőfogó

33. kép: 

A Gerő és Győry gyár „PR cikke”
a Margit krt. 55. sz. alatti Átrium házban
végzett munkáiról. Forrás: www.arcanum.hu
Tér és Forma, 1936.
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34. kép: Az Átrium ház bejárata előtti üvegtető

Budapest V.
Kossuth Lajos tér 13–15.
MÁK palota
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa az
1920-as évek közepén meghívásos pá
lyázatot írt ki a Kossuth Lajos tér északi
szektorának lezárására. A főváros leg
frekventáltabb helyének beépítésére
Málnai Béla tervét fogadták el. A rep
rezentatív, neobarokk palota a Magyar
Állami Kőszénbánya Rt. (MÁK) Nyug
díjintézetének bérháza volt.
A Gerő és Győry cég a palota laka
tos- és redőnymunkáiban vett részt.

36. kép: A Vörösmarty tér szecessziós üzlet- és bérháza

Budapest V.
Vörösmarty tér 3.
Kasselik alapítvány
üzlet- és bérpalotája
A Budapest legismertebb terének ar
culatát meghatározó szecessziós ház
1911-ben épült Giergl Kálmán és
Korb Flóris tervei alapján. Kivitelezője
a Kondor és Feledi cég volt. A bolt ka
puzatát 1938-ban Kozma Lajos tervez
te. A sarokház nevezetessége a 60-as
70-es években a „Luxus Áruház volt.
A Korabeli sajtóhírek szerint a Gerő
és Győry cég az épületen különfé
le épületlakatos- és redőnymunkákat
végzett.

35. kép: Kossuth Lajos tér 13-15. MÁK palota
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Budapest V.
Régiposta utca 13.
lakó és üzletház
A pesti belváros egyik ikonikus épü
letét Kozma Lajos tervezte 1937-ben.
A vasbeton vázas ház kapuja felett a
Kovács Margit készítette dombormű az
utca nevére utal. Az épület redőnyeit
és portáljait a Gerő cég készítette.

Budapest VII.
Garay tér 20.,
Garay téri piac
A Keleti pályaudvarhoz közeli piacot
1931-ben nyitották meg. Épületét Sza
bó Jenő építész és Krendsei Géza fő

37. kép: Régiposta u. 13.

38. kép: A forgalmas Garay téri piac a 60-as évek végén. Fotó: Rozsi László

városi műszaki tanácsos tervei alapján
emelték. A részben fedett piac kial
akításában aktív szerepet játszott a
Gerő társaság. Nevükhöz kapcsolód
nak a létesítmény speciális árnyékolói
és a fedett területek üzleteinek acél
lemezből készült zárható redőnyei és
biztonságos pénztároló szekrényei.
A piacot az 1970-es évek elején némi
leg korszerűsítették, azonban az épü
let az évek során eléggé rossz álla
potba került. 2003. december 31-ével
bezárták, lebontották, és helyén egy
új létesítményt emeltek. A tervezése

kor elsődleges szempont volt, hogy a
komplexum korábbi funkcióját meg
őrizze, de megfeleljen a XXI. század
követelményeinek. Az épületet 2007
májusában adták át a vásárlóknak.

Budapest VII.
Bethlen Gábor tér 3.
A hatemeletes lakóház 1929-ben épült,
tervezője Reiner Dezső volt. A Gerő
műhely a ház kivitelezésében a lakatosés a redőnymunkák elvégzésével vett
részt. Az épület mintegy száz lakásával

a főváros legnagyobb, II. világháború
előtt emelt bérháza. Az István utca fe
lé néző fronton működött 1929–1937
között a Bethlen Téri Színház, he
lyét a Hollywood Filmszínház, majd
a Bethlen mozi, 1988-tól a Rock Szín
ház, 1997-től a Közép-Európa Tánc
színház vette át. 2012 óta ismét Beth
len Téri Színház néven működik az
intézmény. 2018-ban, a „Nyitott há
zak hétvégéjén” az épület bejárása
során elhangzott, hogy több lakásban
még ma is működnek az eredeti re
dőnyszerkezetek.

39. kép: A Bethlen Gábor tér hatalmas épülettömbje
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Budapest VII.
Rákóczi út 4. (Károly körút 1.)
Georgia sarokház, Astoria
A városképet alapvetően meghatározó
modern épület két egymással össze
kötött szárny egybeépítésével ala
kult ki 1939-ben. A Rákóczi úti töm
böt Barát Béla és Novák Ede, míg a
Károly körúti házat Hültl Dezső ter
vezte 1935-ben, illetve 1939-ben.
A ház I. és II. szintjén üzleteket és ét
termeket nyitottak, a III–V. szinteken
lakásokat alakítottak ki. A házban vasés fémmunkákat, épületvasalásokat és
redőnyöket készített a gyár, amint ar
ról a cég PR közleménye beszámol.

Budapest XIII.
Újlipótváros
A Főváros XIII. kerületének a rakpart
(Margit hídtól a Dráva utcáig) – Dráva
utca – Váci út – Nyugati tér – Szent
István körút által határolt város
részének fejlődése a XX. században
kezdődött. A terület egyik első lakóhá
za a ma is látható, Pozsonyi út elején
álló Palatinus. A szecessziós épület
1911-ben készült el Vidor Emil tervei
alapján. A nagyobb szabású lakásépítés
a 20-as évek végén indult a város
rész déli telkein. Ezt követte az első
nagyobb projekt, a Szent István park.
A parkot körülvevő épületekre szigorú
előírásokat fogalmazott meg a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa. Az utcák nyom

40. kép: A
 Gerő és Győry gyár „PR cikke” a Georgia, Astoria házban végzett munkákról.
Forrás: www.arcanum.hu Tér és Forma, 1936

vonalának kijelölése mellett, meg
szabták az épülő házak magasságát is.
Az épületekre a historizáló, az art deco
és a bauhaus stílus jellemző. A korabe
li sajtóban három házat találtunk, ahol
dokumentálhatóan a Gerő társaság is
dolgozott, ezek:
– Budai Nagy Antal utca 7.
Pozsonyi út 3. sarokház,
– Hollán Ernő utca 28. lakóház és
– Pozsonyi út 53–55. lakóház.
Jellemzően kapukat, portálokat, re
dőnyöket és egyéb vasalásokat készí
tettek, szereltek. Minden bizonnyal a
városrész építkezésein a három háznál
lényegesen több épület kivitelezésé
ben vettek részt a 30-as és 40-es évek
ben.

Cikkemben a magyar díszműkovácsművészet egyik kimagasló műhelyé
nek munkásságát mutattam be. Ter
mészetesen nem vállalkozhattam
arra, hogy egy több mint 40 éven
keresztül aktívan működő társaság
valamennyi munkáját fel
tárjam,
akárcsak Budapesten is. A bemu
tatott emblematikus „projekteken”
kívül dolgoztak a Svábhegyen, a
Széchenyi hegyen, a Rózsadombon,
Újbudán, a Vizivárosban, villákban,
emeletes lakóházakban és kereske
delmi létesítményekben egyaránt.
A kovácsműhely termékstruktúrájá
val rugalmasan alkalmazkodott a
XX. századi építészet stílusváltásá
hoz a szecesszióból, a modern art
deco és a bauhaus irányába.

41. kép:
A városképet
meghatározó
Astoria ház
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ACÉLTARTÁLYOK FÖLDRENGÉSSZÁMÍTÁSA
– GYAKORLATI MEGFONTOLÁSOK
SEISMIC DESIGN OF STEEL TANKS
– PRACTICAL CONSIDERATIONS
A tartályok tervezéséhez rendelkezésre állnak harmonizált termékszabványok, de ezen szerkezettípusra vonatkozóan is alkalmazhatók a tartószerkezeti
tervezés EUROCODE szabványai. Az alkalmazható
szabványok esetenként ellentmondásosak lehetnek,
illetve szerző tartály-felülvizsgálatokkal szerzett ta
pasztalatai alapján az előírások értelmezése a szakmában nem egységes.
Jelen cikk az acéltartályok földrengésszámításának
közelítő eljárását ismerteti, az előírások szeizmikus
méretezésre vonatkozó gyakorlati alkalmazásához
kíván segítséget nyújtani, és javaslatot tesz a h
 azai
gyakorlatban nagy számban alkalmazott karcsú tar
tályok szeizmikus igénybevételeinek becslésére.

Tank design is based on harmonized EN standards;
however, EUROCODE can also be applied for design
purposes. There are certain contradictions between
the applicable code-requirements and even the interpretation of the codes can be misleading.

TERVEZÉSI KÖRNYEZET
Jelenleg a tartószerkezet-tervezés területén az EUROCODE
szabványsorozat a hatályos tervezési szabvány. Több ter
méktípus esetén azonban – és jellemzően ilyenek a fém
tárolótartályok is – az európai jogszabályokhoz harmonizált
termékszabványok is rendelkezésre állnak, melyek egyér
telműen – sok esetben az EUROCODE általános előírásain
túlmutatóan – definiálnak termékspecifikus tervezési, il
letve gyártási, valamint a forgalomba hozatalhoz szüksé
ges követelményeket. A termékszabványok és a tervezési
előírások párhuzamosan alkalmazhatók.
Acéltartályok speciális tervezési és gyártási előírásait az
MSZ EN 14015:2005 j. szabvány határozza meg. Ennek ha
tályos kiadása 2005-re datált. Követve a mérnöki tervezés
„klasszikus” (és az olajiparban továbbra is bevett) gyakor
latát, a szabvány a megengedett feszültségek vizsgálatán
(allowable stress design – ASD) alapszik. A szabvány elősza
va az alábbi két bekezdéssel zárul:

A kiadás óta eltelt közel húsz (!) év alatt a fokozatos
áttérés a határállapot-tervezésre nem valósult meg. 2017ben publikálták a prEN 14015:2017 j. előszabványt, amely
továbbra is az ASD eljárását alkalmazza, deklarálva, hogy
az EN 14015 szerinti tervezés valamivel konzervatívabb az
EN 1993-4-2 szerinti méretezésnél, illetve az olaj- és gáz
ipar tervezési tapasztalata a határállapot-tervezés eljárásait
illetően továbbra is korlátos.
Az EUROCODE szabványok egymással kölcsönhatásban
lévő előírásrendszert alkotnak (biztosítva az előírt bizton
sági szint szerinti megvalósítást). Acéltartályok méretezési
előírásait az MSZ EN 1993-4-2: 2007 tárgyalja, kimondottan
a tartályok földrengésszámítására az MSZ EN 1998-4:2007
ismerteti a vonatkozó előírásokat.
A következő fejezetekben bemutatjuk az acéltartályok
szeizmikus méretezésére szolgáló közelítő eljárásokat/mo
delleket, valamint az MSZ EN 14015, illetve az MSZ EN
1998-4 szerint a számításban felveendő paramétereket, ki
térve azok hátterére és különbségeire.

„Tartályokra emellett érvényben van az ENV 1993-4-2
előszabvány is. Ez a határállapot elméleten (Limit State
Theory. rövidítve LST) alapul, amelyet az ipari acél- és
vasbeton szerkezetekre egyre gyakrabban alkalmaznak.

TARTÁLYOK SZEIZMIKUS HATÁSAINAK
BEMUTATÁSA

A határállapot-elmélet (LST) szerint tervezett acéltartá
lyokkal kapcsolatos tapasztalatok korlátozottak, és ke
vés az olyan információ, amely a terhelési tényezőkön,
kombinált terheléseken és az alkalmazhatóságon alapul.
Ha elégséges tapasztalatot nyerünk a tartálytervezésben,
és hiteles értékek állnak rendelkezésre a terhelési ténye
zőkre stb.-re, megfontolandó, hogy fokozatosan továbblép
hetünk a határállapot-elmélet (LST) alkalmazására ezen
európai szabvány tárgyát képező tartályoknak a tervezése
során.”

A szerkezet szeizmikus igénybevételeinek nagysága az
adott területre vonatkozó talajgyorsulások (gerjesztő ha
tás) és a szerkezet e gerjesztésre adott válaszának függvé
nye. A szerkezet válaszát a merevségi és tömegviszonyok
határozzák meg.
A függőleges körhengerben tárolt folyadék mozgása két
egymástól elkülöníthető összetevővel írható le, melyek a
tartályfallal együtt mozgó, ún. lökésszerű (impulzív – imp)
és a folyadék „lötyögését” leíró, ún. áramlási összetevők
(konvektív – con).
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This article introduces the closed-form, code-based
solutions for the seismic design of steel tanks. It is
intended to assist the practical application of the
code-based calculation methods and to introduce further simplifications to estimate the seismic forces of
slender steel tanks, typically built in Hungary.
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1. ábra: Lökésszerű és áramlási összetevő tömegei és erőkarjai

A két eltérő hatás modellezése a közelítő analitikus
 ljárásokban két, egy szabadságfokú rezgő rendszer vizsgá
e
latán keresztül történik, a lökésszerű és áramlási összete
vőknek megfelelő válaszok kombinációját pedig azok
számszerű összegzése adja.
A tartályok merevségét és a szeizmikus választ kiváltó
tömegadatait a közelítő eljárásokban a tartály karcsúsága
(magasság/sugár – H/R arányszám) alapján (grafikonokon
vagy táblázatos formában) megadott paraméterek segítsé
gével lehet figyelembe venni, ami rendkívül gyors számítást
tesz lehetővé.
Látni fogjuk, hogy a modellezés alapelvei alapvetően
mind az MSZ EN 1998-4, mind az MSZ EN 14015 szerint
azonosak, és a főbb paraméterek számszaki értékei is jól
egyezők.

ket szükséges előállítani, míg az EN 14015 alapján a ne
hézségi gyorsulás %-os arányát kell felvenni.
A felborítónyomaték meghatározásához szükséges továb
bá ezen vízszintes erők karjainak, fenéklemez feletti ma
gasságainak [m] ismerete (melyek jelölései rendre: tartály
fal – hw/Xs; tartálytető – hr/HL, lökésszerű összetevő – hi/X1
és áramlási összetevő – hc/X2 ). Talajhoz rögzített tartályok
esetén a lehorgonyzás reakcióereje a felborítónyomatékból
számítható. A fontosabb összefüggéseket az 1. táblázatban
foglaltuk össze.
Látható, hogy a felborítónyomaték [kNm] számítása tel
jesen azonos mindkét esetben. Az MSZ EN 14015-ben sze
replő tört nevezője a nehézségi gyorsulás értékének be
vezetését és a mértékegységek átváltását jelenti:

AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK ALAPJAI

A lökésszerű és áramlási összetevők tömegarányának és
figyelembe vehető erőkarjának meghatározására az MSZ
EN 1998-4 táblázatot, az EN 14015 grafikont közöl (előbbi
a H/R, utóbbi D/HT karcsúsági arányszám függvényében).
Az 1. ábrán egyazon rendszerben megjelenítettük a lökés
szerű és áramlási összetevők teljes tárolt tömeghez viszo
nyított arányát (m/mtot ) és ezen komponensek teljes tartály
magassághoz viszonyított erőkarjának arányát (h/Htot ) is.
Jól látható, hogy érdemi különbség ezen paraméterekben
nincsen a két előírás között.
Eltérés a két módszer között a vízszintes gyorsulások ér
telmezésében és ezek felvételének gyakorlatában van.

A közelítő analitikus (földrengés)vizsgálathoz mindkét
szabvány a vízszintes erők módszerével kidolgozott, zárt
képleteket közöl. A számításban figyelembe kell venni a
tartályfal – (mw, illetve Tt ), a tartálytető – (mr, illetve Tr ),
valamint a tárolt folyadék lökésszerű (mi, illetve T1 ) – és
áramlási (mc, illetve T2 ) komponenseinek tömegét [kg].
Az egyes tömegekből keletkező vízszintes szeizmikus hatást
(szeizmikus erőket) a vízszintes gyorsulások [m/s2] alap
ján kell meghatározni, amihez az MSZ EN 1998-4 szerinti
módszernél az EUROCODE szerinti válaszspektrumgörbé

1. táblázat: Szeizmikus hatások közelítő analitikus számításának összefüggései
Paraméter

EN 1998-4

Lökésszerű összetevő
alaprezgés periódusideje

[s]

Áramlási összetevő
alaprezgésének
periódusideje

[s]

Lökésszerű összetevőhöz
tartozó spektrális
gyorsulás/arányszám

[m/s2];
[-]

Áramlási összetevőhöz
tartozó spektrális
gyorsulás/arányszám

[m/s2];
[-]

Felborító nyomaték
(fenéklemez felett)

[kNm]

EN 14015

–
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MSZ EN 1998-4 SZERINTI
SZEIZMIKUS VÁLASZ

A előzőekből látható, hogy a teherbírási számításokhoz
is két válaszspektrum-görbét kell előállítani és alkalmazni.

Az EUROCODE-8 a szerkezetek szeizmikus méretezését
illetően bő iránymutatást ad. Mivel a földrengésszámítás
a „hagyományos” méretezési módszerekhez képest új kö
vetelmény, ezért a szabványalkotó rendkívül részletes ma
gyarázatot is adott az alkalmazhatósághoz a vonatkozó
kötetekben. A tartályok szeizmikus ellenőrzését használ
hatósági (kárkorlátozási – damage limitation requirement)
és teherbírási határállapotban (no-collapse requirement)
kell elvégezni.
A tartályok földrengésszámításához is szükséges ún.
spektrális gyorsulásokat – Se(Timp ), Se(Tcon ) – az MSZ EN
1998-1:2008 3.2.-es fejezete alapján előállított válaszspek
trum-diagram alapján kell képezni az adott összetevőre
vonatkozó alaprezgések periódusidői (Timp; Tcon ) függvé
nyében. Magyarországon az MSZ EN 1998-1:2008 Nem
zeti Mellékletének NA3.6. pontja értelmében 1. típusú
földrengést kell figyelembe venni (ennek megfelelően a
talajtípustól függő S, TB, TC és TD paramétereket a szab
vány 3.2. táblázata alapján kell felvenni), és felhasználható
a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása is, mely alapján
hazánkban csak a mértékadó talajgyorsulások 70%-át kell
figyelembe venni.
Megjegyezzük, hogy a Magyar Mérnöki Kamara által a kö
zelmúltban kiadott Helyi spektrumok c. tervezési segédlet
alapján lehetséges a válaszspektrum-diagramok részletes
meghatározása is.

MSZ EN 14015 SZERINTI ELJÁRÁS

Teherbírási határállapot-vizsgálatoknál a tervezési válasz
spektrum általános esetben figyelembe veszi a szerkezet
duktilitását és a (viszkózus) csillapítás mértékét is. Tartá
lyok esetén a tárolt folyadék lökésszerű és áramlási ösz
szetevőjét alapvetően eltérő csillapítás és különböző
hiszteretikus energiaelnyelési mechanizmusok jellemzik.
A folyadékválasz áramlási összetevőjéhez semmilyen ener
giaelnyelés nem rendelhető, ennek megfelelően a válasz
csökkentő, ún. viselkedési tényező értéke q = 1,0, illetve
az áramlási összetevő esetén a viszkózus csillapítás is mini
mális (ξ = 0,5%). A lökésszerű összetevő szeizmikus vála
sza általánosságban (konzervatív módon) számítható az
alacsony duktilitási osztályú (nem disszipatív – lényegében
rugalmas) szerkezetekre vonatkozó elvek szerint (ekkor
q = 1,5); 1,5-nél magasabb viselkedési tényező felvétele a
teherbírás-számításokban külön igazolást és speciális szer
kesztési szabályok betartását igényli.
A szerkezet nem dőlhet össze (de károsodhat) olyan
földrengés hatására, amelynek túllépési valószínűsége 50
év alatt 10% (Poisson-eloszlás feltételezése mellett ez 475
éves visszatérési periódusú földrengést jelent – PNCR = 10%,
TNCR = 475 év; Magyarország MSZ EN 1998-1-ben is szerep
lő szeizmikus zónatérképén az agR talajgyorsulás értékét
ilyen elvek mellett határozták meg).
Kárkorlátozási határállapotban végzett vizsgálatoknál a
viselkedési tényezőt q = 1,0-re kell felvenni, és a számítás
ban figyelembe vett alapgyorsulás csökkenthető (az MSZ
EN 1998-1:2008 NA4.7 pontja alapján I. – és II. fontossá
gi osztályban ν = 0,5; III. – és IV. fontossági osztályban
ν = 0,4 értékre). A lökésszerű komponens figyelembe ve
hető (szerkezeti) csillapítása ξ = 5,0%. Nem károsodhat je
lentősen a szerkezet egy olyan földrengés hatására, amely
nek túllépési valószínűsége 10 év alatt 10% (ami Poissoneloszlást feltételezve 95 éves visszatérési valószínűségi
földrengésnek felel meg – PDLR = 10%; TDLR = 95 év).
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Ezt a termékszabványt is – ahogy az ipari berendezések több
harmonizált szabványát – az amerikai méretezési előírások
alapján dolgozták ki. A szeizmikus méretezés tárgyában
is egyértelműen jelölt, hogy az ott ismertetett közelítő
eljárás az Amerikai Ásványolaj Intézet (American Petro
leum Institute-API) API 650 jelű szabvány módszerének
adaptációja, és az alkalmazott paraméterek esetén is több
direkt hivatkozást találunk utóbbi szabványra.
A tartószerkezeti tervezésben általánosan elfogadott sza
bály a különböző szabványelőírások egyidejű („kevert”) al
kalmazásának tilalma. Sajnos az MSZ EN 14015 alkalmazá
sa során az API-adaptáció vezethet következetlenségekhez
és esetlegesen félreértésekhez is. A figyelembe veendő
paraméterek az MSZ EN 14015-ben csak utalás szintjén
jelennek meg, és azok jelentése, felvételének helyes módja
nincs kifejtve, ami az alkalmazhatóságot zavarhatja.
Az API 650 j. szabvány a szeizmikus méretezés módszer
tanát a szintén amerikai ASCE-7 (American Society of Civil
Engineers) j. előírásból emelte át. A földrengésszámítás
alapját jelentő válaszspektrum-diagramokat ez az előírás az
USA területére kidolgozott zónatérképek alapján mutatja
be. Annak érdekében, hogy az API 650 USA-n kívüli alkal
mazhatóságát biztosítsa a szabványalkotó, ismertet egy al
ternatív eljárást is a tartályok szeizmikus teherfelvételéhez.
Ezt a módszert javasolja alkalmazni az MSZ EN 14015.
Ebben az esetben csak a maximális talajgyorsulás (Peak
Ground Acceleration – PGA) helyspecifikus értékének is
merete szükséges, melyet az API 650 SP-vel jelöl (ez az
érték felvehető az MSZ EN 1998-1:2008 j. szabvány NA1.
ábráján és NB1. táblázatában hazánk településeire vonat
kozóan meghatározott zónaadatokokból – alapkőzeten mért
maximális talajgyorsulás – agR, jelölése az API 650-ben: SP ).
Ekkor rövid periódusokhoz (0,2 s, egyezően az EURO
CODE szerinti válaszspektrum-diagramok platójával, 5%-os
csillapításra vonatkozóan) a spektrális gyorsulások aránya
közelítőleg:
Hosszabb periódusidők (1,0 s) esetén a gyorsulási vi
szonyszám becsült értéke:
Karcsú tartályok esetén a lökésszerű komponens jó
közelítéssel rövid periódusidővel jellemezhető, tehát az
alapértelmezett eljárásban G1 paraméter felvétele helyesen
(az MMK 70%-os redukálását és a fontossági tényezőt – γI
– is figyelembe véve) az alábbi:
G2 paraméter az 1. táblázat szerint G1-ből származtatható.
Az MSZ EN 14015 alternatívaként (a Beruházó és
Gyártó előzetes megállapodása alapján) lehetőséget te
remt a helyi válaszspektrum-diagramok alkalmazására is
G1 és G2 paraméterek felvételéhez. Ebben az esetben az
MSZ EN 1998-1 szerinti módon a válaszspektrumgörbék
előállíthatók, azzal a megkötéssel, hogy G1 paraméter meg
állapításához 2%, G2 paraméterhez pedig 0,5%-os csillapítás
kell figyelembe venni.
Az MSZ EN 14015 szintén megkülönböztet a használ
hatósági és teherbírási határállapotnak megfelelő vizsgála
tokat.
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2. a) ábra: Tervezési válaszspektrum
– teherbírási határállapot-vizsgálathoz
S [m/s2]
2,0

1,5

Komárom:
agR= 0,15×g (5. zóna)
alatalaj-osztály- C
földrengés- 1. típus
S=1,15; TB=0,20 s; TC=0,60 s; TD=2,0 s
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(q=1,0)
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kárkorlátozási határállapot (ν=0,5)
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teherbírási határállapot

teherbírási határállapot

A fenti elvek alkalmazásának illusztrálása végett egy min
1,0
tapéldát
mutatunk be.
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Példánkban aSd,impvizsgált
tartály D = 10 mes átmérőjű,
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H = 20
m
magas
(H/R
karcsúsági
arányszáma ennek megT [s]
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
felelően 4,0). A tartályban tárolt folyadék térfogatsúlya
12,3 kN/m3, az acéltartályfal vastagsága szakaszosan változó
– teff = 6,9 mm átlagos (effektív) falvastagság vehető figye
lembe.
A számításban figyelembe vett tömegadatokat és a szeiz
mikus erők karjait a 2. táblázatban foglaltuk össze.
Látható, hogy a számítás ezen kiinduló adataiban mini
mális a különbség.
A példában vizsgált tartály Komáromban létesül, a szeizmi
kus méretezéshez szükséges paramétereket és a lökésszerű,
valamint áramlási összetevőkre az EUROCODEelőírásoknak
megfelelően meghatározott válaszspektrumdiagramokat a
2. ábrán mutatjuk be. A diagramokon ábrázoltuk a vizsgált
tartály lökésszerű (Timp ) és áramlási (Tcon ) alap perióduside
jét is. Látható, hogy a lökésszerű összetevőhöz a vizsgált
válaszspektrum görbe platójával egyező spektrális gyorsulás
rendelhető, az áramlási összetevő több másodperces alap
periódusához tartozó spektrális gyorsulás azonban a görbe
lecsengő szakaszához tartozik, ennek megfelelően utóbbi
összetevő szeizmikus hatása arányaiban jóval csekélyebb.
A számított szeizmikus együtthatókat és azok alapján
meghatározott igénybevételeket a 3. táblázatban jelenít
jük meg.
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Előbbinek megfelelőjét OBEvel jelöli a szabvány (opera
tion basis earthquake – földrengés, melynek a tartály ká
rosodás nélkül ellenáll) és olyan földrengést jelent, mely
a tartály élettartama alatt 10%os valószínűséggel követ
kezik be. Ilyen intenzitású szeizmikus hatásra az engedett
feszültségek nem alakulhatnak ki a szerkezetben.
A teherbírási határállapottal analóg vizsgálatot SSE állapot
ra (safe shutdown earthquake – földrengés, mely károsítja
a tartályt, de nem vezet annak tönkremeneteléhez) kell
elvégezni, mely olyan földrengést feltételez, amely a tartály
élettartama alatt 1%os valószínűséggel következik be, és
bár károsodással jár, nem jelent súlyos kimenetelű kockáza
tot és nem okoz tönkremenetelt. Ez az állapot (rugalmas al
akváltozási tartomány túllépése) nem összeegyeztethető az
MSZ EN 14015ban alkalmazott ASD tervezési metódussal.
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a tartály élettartama
nem S szabványban
definiált, így a fenti definíció sem kel
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2. b) ábra: Rugalmas válaszspektrum
– kárkorlátozási határállapot vizsgálathoz

Az összehasonlíthatóság végett az EN 19984 szerinti
spektrális gyorsulásokat is átszámoltuk G1 és G2 paramé
terre, és ugyanígy az EN 14015 szerinti arányszámokat is
kifejeztük gyorsulásként.
Látható, hogy SSE állapotban az egyszerűsített módon
képzett G1 paraméter értéke konzervatív, az EN 19984
szerinti spektrális gyorsulást jelentősen meghaladó, és az
ennek megfelelően meghatározott (összegzett) felborító
nyomaték (Mdestab ) is szignifikánsan (~40%kal) eltér az
EUROCODE szerinti értéktől.
A mintapélda tartálya esetén megállapítható (és ez a kar
csú tartályok esetén jellemző), hogy a szeizmikus viselke
dést mind teherbírási, mind használhatósági állapotban
a lökésszerű összetevő (Mi) dominálja, az összegzett fel
borítónyomaték több, mint 90%át ez az összetevő adja. Az
áramlási összetevő (Mc ) hatása jelen eseten ~5–6%.
A kárkorlátozási számításokban az EN 14015 a G1 (és így
közvetve a G2 ) paraméterek felvételére nem ad közvetlen
közelítő módszert. Természetesen válaszspektrumdiagram

2. táblázat: Mintapélda tömegadatai és számított erőkarok
Tömegadatok
paraméter

Szeizmikus erők karja

EN 1998-4

EN 14015

paraméter

EN 1998-4

EN 14015

m1/mtot

[-]

0.87

0.90

hi/H

[-]

0.87

0.45

mc/mtot

[-]

0.13

0.10

hc/H

[-]

0.85

0.86

mi

[t]

1680.9

1738.9

hi

[m]

9.10

9.00

mc

[t]

251.2

193.2

hc

[m]

16.90

17.20

mw

[t]

34.0

hw

[m]

10.00

mr

[t]

3.7

hr

[m]

20.00
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0,0

0,0

3. táblázat: Teherbírási és kárkorlátozási állapotban számított szeizmikus igénybevételek
Felborítónyomaték – teherbírási állapot
paraméter

Felborítónyomaték – kárkorlátozási állapot

EN 1998-4 NCR

EN 14015 SSE

EN 1998-4 DLC

EN 14015 OBE

Timp

[s]

0.350

-

Timp

paraméter
[s]

0.350

-

Tcon

[s]

3.309

3.190

Tcon

[s]

3.309

3.190

G1

[-]

0.201

0.263

G1

[-]

0.151

0.131

Se(Timp)

[m/s2]

1.97

2.58

Se(Timp)

[m/s2]

1.48

1.29

G2

[-]

0.045

0.154

G2

[-]

0.022

0.077

Se(Tcon)

[s]

0.44

1.51

Se(Tcon)

[s]

0.22

0.76

Mi

[MNm]

30.2

40.3

Mi

[MNm]

22.6

20.1

Mc

[MNm]

1.9

5.3

Mc

[MNm]

0.9

2.5

Mw

[MNm]

0.7

0.9

Mw

[MNm]

0.5

0.4

Mr

[MNm]

0.1

0.2

Mr

[MNm]

0.1

0.1

Mdestab

[MNm]

32.9

46.6

Mdestab

[MNm]

24.2

23.2

az API/ASCE előírások alapján is képezhető (és alapértel
mezetten elő is kell állítani), de ebben az esetben a számítá
si eljárás nem különbözik az EUROCODE-számításoktól.
A mintapélda OBE-állapotában (elviekben kifogásolható
módon) G1 paramétert az SSE állapotra meghatározott ér
ték felére vettük fel (analóg módon az EUROCODE-ban
is alkalmazott ν = 0,5 értékű csökkentőtényezővel). Az így
számított igénybevétel jól egyezik az EN 1998-4 DLC igény
bevételével.
A mintapélda szerkezete esetén a kárkorlátozási álla
pot követelményeit a teherbírási állapot igénybevételének
mindössze cca. 70–75%-ra kell igazolni.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
A fent bemutatott számpélda alapján több, a gyakorlat szá
mára hasznos megállapítás tehető.
Az EN 14015 j. szabvány G mellékletében javasolt köze
lítő földrengésszámítási módszer nem kellően megmagya
rázott, illetve önmagában csak nehézkesen, esetenként
önkényesen (és gyakran félreértelmezett feltevések mellett)
alkalmazható. A számítás kiindulási adatainak felvétele a
hazai mérnökök számára nem triviális. A cikk mintapéldá
jában ismertetett közelítő paraméter-felvétellel a számítás
kellő konzervativizmussal elvégezhető, azonban ez nem ve
zet gazdaságos megoldáshoz.
A Beruházó és Gyártó előzetes megállapodása mellett az
MSZ EN 14015 j. szabvány is lehetőséget biztosít a helyi
szeizmikus tervezési előírások szerinti válaszspektrumok
alkalmazására. A beruházói oldal felé mindenképpen taná
csolható hasonló megállapodások megkötése; az EURO
CODE szabványkörnyezet ebben a kérdéskörben – a hazai
mérnöki gyakorlatban – transzparensebbnek tekinthető és
szerző véleménye szerint jobban alkalmazható.
Megjegyezzük, hogy a G1/G2 paraméterek felvételének
alapját jelentő API/ASCE előírások sem zárják ki a telepíté
si helyre vonatkozó szeizmikus alapadatok felhasználását
a számításban, így nyugodt szívvel ajánlható a G1/G2 para
méterek Se(Timp )/g, illetve Se(Tcon )/g formában történő
felvétele – ebben az esetben nincs érdemi különbség az
EUROCODE szerinti számításhoz képest.
Karcsú tartályok esetében, EUROCODE-alapú közelítő
számításokhoz az áramlási összetevő hatása elhanyagol
ható, és kellően pontos gyors becslések kizárólag a lökés
szerű összetevő figyelembevétele mellett is megtehetők.
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Az áramlási összetevő alap periódusideje több másodper
ces nagyságrendű, ennek megfelelően ehhez az összetevő
höz szignifikánsan kisebb spektrális gyorsulások rendelhe
tők, mint a tartályfallal együtt mozgó, lökésszerű összete
vőhöz. Karcsú tartályok esetén továbbá az 1. ábra alapján
az áramlási összetevő tömegaránya is csekélyebb (már
2,25-ös H/R arányszám felett 20% alatti). A szerkezeti önsúly
és áramlási hatás elhanyagolásával tehát a számításokban
karcsú tartályok esetén durva hibát nem követünk el.
A szeizmikus igénybevételek becslését ezen esetben tovább
egyszerűsíthetjük, ha feltételezzük, hogy a lökésszerű alap
periódus a válaszspektrum-diagram platójára esik (ez min
den esetben a biztonság javára tett közelítés, tehát szaba
don alkalmazható), ilyenkor a diagram megszerkesztése is
szükségtelen és a spektrális gyorsulás az alábbi, egyszerű
összefüggéssel (lásd MSZ EN 1998-1:2008; (3.3) „platóra”
vonatkozó képlete) meghatározható:
Kizárólag a lökésszerű összetevőből számított felborítón
yomaték pedig az alábbi formulával becsülhető:
Ezzel a módszerrel a karcsú tartályok felborítónyoma
tékának nagyságrendje hamar megbecsülhetővé válik és
már az előtervezés fázisában lehetővé teszi a helyes mére
tek felvételét.

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikkben bemutattuk a tartályok földrengésszámításának
hatályos szabványok szerinti közelítő módszerét. Ismertet
tük az alapvetően azonos alapokon nyugvó eljárások el
méleti hátterét, és felhívtuk a figyelmet a két előírás
rendszer közti elvi különbségre, ami komoly hatással lehet
a számítási eredményekre.
Egy mintapéldán keresztül bemutattuk a számítások főbb
lépéseit, és az EUROCODE válaszspektrumgörbéin illuszt
ráltuk, hogy pontosan mit is jelentenek a figyelembe veen
dő paraméterek.
Az összehasonlítás eredményeként megállapításokat tet
tünk a két módszer alkalmazhatóságával kapcsolatban, és
karcsú tartályokra vonatkozóan további számítási egyszerű
sítésekre tettünk gyakorlati javaslatot, a szeizmikus igénybe
vételek gyors, nagyságrendi becsléséhez.
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Szolgáltatások
hegesztőüzemek
számára
Akkreditált, notifikált státuszban,
illetve nemzeti kijelölés alapján
kiadott tanúsítványok

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

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

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

Acélszerkezetek 2022/1. szám

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

63

64

Acélszerkezetek 2022/1. szám

Making our world more productive

Acélszerkezetek 2022/1. szám

65

Barasits Albert területi képviselő
REHM Hegesztéstechnika Kft.

A HEGESZTÉS HATÉKONY ÉS GYORS ROBOTOSÍTÁSA
A Kühne Zrt. robottechnikai beruházásának kapcsán Süli Csabát, a cég vezérigazgatóját kérdeztük kétsé
gekről, tévhitekről, eredményekről és sikerekről.

1. kép: A cellák elrendezési rajza és modellje

–T
 isztelt Vezérigazgató Úr! Önök 2021. decemberében
egy nagyszabású robotberuházásnak értek a végére,
amellyel buszalkatrészek kézzel történő hegesztését
váltották ki hegesztőrobotokkal. Egyszerre három ro
botcellát is üzembe állítottak. Mennyi idő alatt való
sult meg ez a beruházás?
A Kühne a robotberuházást egy nagyszabású program ke
retében valósította meg, aminek keretében egy 4000 m2-es
üzemcsarnokot építettünk, több forgácsoló megmunkáló
gépet, illetve három robotcellát vásároltunk. Összességében
ez kétmilliárdos beruházást jelentett.
Amikor eldöntöttük, hogy robotokat kívánunk üzembe
helyezni, több – egészen pontosan öt – ajánlatot kértünk
a megvalósításra. Ezek közül választottuk ki a REHM He
gesztéstechnika Kft. által kínált megoldást, amely a japán
OTC-Daihen robotokra épült. Úgy éreztük, hogy ez lesz
számunkra a legmegfelelőbb, különös tekintettel arra, hogy
a REHM Kft. sikeres hegesztési kísérletekkel is alátámasz
totta az ajánlatát. Tavaly, június elején rendeltük meg a
robotcellákat, amelyeket szeptember elején kezdtek el te
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2. kép: Szerelés közben Tápiószelén

lepíteni egyenként, és december közepére mind a három
robotcellát átadták, beüzemeléssel, betanítással, progra
mozással stb. együtt.

Acélszerkezetek 2022/1. szám

–M
 int tudjuk, egyre kevesebb a hegesztő, így a robo
tosítás nemcsak minőségi és termelékenységi szem
pontból kívánatos, hanem egy ideje a szakember
hiány miatt már rá is kényszerülnek a hegesztett
szerkezeteket gyártó cégek. Az Önök esetében mi volt
a fő mozgatóerő?
Természetesen – mint Magyarországon mindenkit – min
ket is érint a humán erőforrás hiánya. A Kühne speciá
lis helyzetben van, mivel nagyon közel vagyunk a hár
mashatárhoz, lényegében 15 km-en belül található a szlo
vák és az osztrák határ. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű
és minőségű humán erőforrás álljon rendelkezésünkre,
évente legalább egyszer, de több éven keresztül kétszer is
bért emeltünk. Ennek ellenére most már úgy láttuk, hogy a
szükséges gyártási kapacitást csak hegesztőrobotok üzembe
állításával tudjuk biztosítani. Elsősorban autóbuszgyártásnál
szeretnénk használni a robotokat, amelyben nem jellemz ő a
nagysorozatú megmunkálás, de meggyőződésünk, hogy
találunk olyan részegységeket, alkatrészeket, amelynek he
gesztése robotokkal gazdaságosan megoldható.
–B
 izonyára sok ismerős szerkezetgyártó céget megláto
gattak tapasztalatgyűjtés céljából. A látogatások so
rán szerzett információk segítettek a döntésben?
Igen, nagyon körültekintően igyekeztünk eljárni, hogy
megfelelő döntést tudjunk meghozni. Több hegesztett
szerkezetet gyártó cégnél jártunk, ahol már 5, vagy akár
10 éve is alkalmaznak robotokat. Mindenhol egyértelmű
volt az a visszajelzés, miszerint a robotokat alkalmazni kell,
viszont mindenki elmondta azt is, hogy nagyon komolyan
elő kell készíteni az alkatrészeket, mert csak megfelelő
minőségű és pontos előgyártmánnyal tud a robot meg
felelő minőséget előállítani.

3. kép: Helyszíni telepítés

–A
 döntés előtt voltak aggodalmaik a beruházással
kapcsolatban?
Természetesen igen. A Kühne egy nagyon innovatív cég,
régóta alkalmazunk CNC-forgácsoló gépeket, és több lézer
vágó gépünk is van. Ezeknek a gépeknek az üzembe állításá
nál semmiféle akadályt nem láttunk, mert nagyon képzett,
tapasztalt, jó szakembereink vannak. Hegesztőrobotunk
azonban nem volt eddig, és ez egy egészen másféle tech
nológiai fejlesztés, ami tapasztalat hiányában mindenkép
pen aggodalomra adott okot. De éppen azért választottuk a
REHM Kft-t, mert úgy ítéltük meg, hogy ők tudnak nekünk
ebben a legtöbb segítséget nyújtani.

4. kép:
Elkészült a 2. cella

–A
 vállalkozó kiválasztásában milyen szempontok sze
rint döntöttek?
Természetesen mindig számít a beruházás költsége. Ez egy
fő szempontnak számított, de nagyon fontos szempont az
is, hogy az ilyen nagy értékű gépek karbantartása, szervize
szempontjából mennyire látjuk biztosítottnak azt, hogy az
esetleges meghibásodás esetén megfelelő segítséget ka
punk.
A harmadik, legalább ennyire fontos szempont az volt,
hogy a robotok programozásában, a használatuk és prog
ramozásuk betanításában kire számíthatunk. Mi úgy láttuk,
hogy a REHM Kft. megfelelő szakemberekkel, gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkezik a feladatok teljesítéséhez, ami
az üzembe állítások, ill. a programozások során be is iga
zolódott.
–K
 ulcsrakész megoldást kértek a vállalkozótól, vagy
részben saját megvalósítás történt?
Lényegében kulcsrakész megoldást kértünk, ráadásul több
féle hegesztési feladatot adtunk. Mivel három robotcella
van, alapvetően három, sőt inkább négy gyártmányunk he
gesztési megoldását is kértük. Két nagyon eltérő jellegű
hegesztési feladat merült fel. Az egyik a vékony (1,5–2 mm)
rozsdamentes acéllemezekből álló tartályok nagyon sok
varrattal történő hegesztése. Egy tartályon közel 10 méter
hegesztési varrat van, ami tehát igazi robotmunka, tele ki
hívással, nehézséggel.
Ezenkívül két másik feladat is megfogalmazódott, egy
viszonylag vastag lemezekből és egy közepes vastagságú le
mezekből álló munkadarab hegesztése szerkezeti acélból.
Kiindulásként ez a három feladatot határoztak meg, ami
a finisben egy még vékonyabb (1 mm) rozsdamentes le
mezből készülő kisebb tartállyal is kiegészült, így lett négy
programozási feladat. Ezeket kértük az átadás során, ami
természetesen sikerült is.

5–6. kép: Tartályvarratok hegesztése, OTC AC/MIG eljárással
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7. kép: A
 z 5-tengelyes pozícionáló és az első készre hegesztett
tartály

8. kép: Vastag lemezekből épülő termék a 3. cellában

– S zakmai berkekben elterjedt az a hiedelem, hogy a
hegesztés robotosítása egy hosszú folyamat. A robot
cellák telepítését követően akár egy évnél hosszabb
időre is szükség van, mire üzemszerűen elkezdenek
termelni a robottal és elindul a sorozatgyártás.
Beigazolódott ez a hiedelem az Önök esetében?
A telepítést követően mennyi idő telt el, mire megin
dult a sorozatgyártás?
Igen, ez a hiedelem valós. Több olyan robotalkalmazónál
és -felhasználónál jártunk, aki kerek-perec kijelentette,
hogy ha mi egy új robotot fogunk beüzemelni, azt egy éven
belül szériaszerűen nem fogjuk használni, annyi járulékos
feladat, probléma jön majd elő. Mi az ezzel kapcsolatos
aggodalmainkat elmondtuk az ajánlattevőknek is, amikor
bekértük az ajánlatokat.
Pontosan emiatt választottuk a REHM Kft-t, mert ők
előzetesen megígérték, hogy nagyon komoly segítséget
fognak tudni adni úgy a robotok beállításában, mint a
programozásban és a dolgozók betanításában. Ez így is
lett, az ígéretét a REHM Kft. betartotta, és lényegében
négy hónap alatt letelepítette a három robotcellát, és el
is készítette a négy termék hegesztőprogramját. Mivel a
telepítés és programozás egymás után történt, az első ro
botcellát már a telepítésétől számítva három hónap után
szériagyártásban tudtuk használni, és elmondhatom azt,
hogy a telepítések megkezdése után négy hónappal – az
átadás-átvételt követően – megelégedésünkre már most
szériában tudjuk használni mindhárom berendezést.
–E
 hhez kellett azért az is, hogy helyben nagyon jó ké
szülékek készültek.
Igen, a hegesztőkészülékeket már a felkészülés során mi
terveztük és gyártottuk. Ebben a készüléktervezésben is
kaptunk segítséget a REHM Kft.-től. A szakembereik véle
ményezték őket, voltak hozzászólásaik, változtatási javasla
taik, de ezek a készülékek már a próbagyártás során is a
rendelkezésünkre álltak.
Ma – másfél hónappal az átadás-átvétel után – már ott tar
tunk, hogy teljesen új alkatrészek hegesztése is folyik, ame
lyekhez a készülékeket mi saját magunk, teljesen önállóan
terveztük, a programozást is a saját szakembereink végez
ték, és semmiféle problémánk nincs ezzel kapcsolatban.

9. kép:
A sorozatgyártás
kezdeti fázisai
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–A
 zt a nézetet is sokan képviselik, hogy egy hegesztő
program megírásához 8-10 munkadarabra is szükség
van, amelyek egy része selejt lesz a programozás során.
Önöknél mennyi selejt keletkezett a hegesztőprogram
megírása során?
Én azt tudom mondani, hogy a hegesztőprogramok meg
írása során selejt nem keletkezett, és nem is keletkezik.
Lehet, hogy ez abból is adódik, hogy mi, mivel a robo
tos szakmát most tanuljuk, vagy most próbálgatjuk (nem
túl régen tanultuk), nagyon óvatosak vagyunk. A hegesz
tési programot úgy kell megírni, hogy hegesztés nélkül
lepróbáljuk, és akkor, amikor szinte 100%-ig biztosak va
gyunk abban, hogy megfelelő a program, akkor futtatjuk
le élesben, hegesztéssel, így akkora hibákat nem követünk
el, hogy az alkatrész selejtté váljon. Nekünk ilyen tapasz
talatunk nincs.
–A
 dolgozóik milyen sikerrel alkalmazkodtak az új
kihívásokhoz? Milyen nehézségeket okozott a robotos
hegesztés beillesztése a gyártási folyamatukba?

10. kép: A programozó brigád

A dolgozóinkat nagy figyelemmel választottuk ki. Arra fel
hívta figyelmünket a REHM Kft., hogy jó hegesztőket, te
hát elméleti tudással is rendelkező, gyakorlott hegesztő
ket válasszunk, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy jó
minőségű hegesztést állítson elő a robot. Mi ennek eleget
tettünk, nagyon jó szakembereket választottunk ki a robot
hoz. Először talán tartottak ettől a feladattól, de néhány
hónap leforgása után mondhatom, hogy mindannyiunk
nagy örömére, számukra és számunkra is sikert hozott ez
a munka. Sikerélményt ad a dolgozóinknak is, és a gyárnak
is, hogy kiváló minőségű alkatrészeket, kiváló minőségű
hegesztett termékeket gyártunk, lényegében sokkal gyor
sabban, mintha kézzel hegesztenénk.
–M
 ilyen nehézségekkel járt a robotos hegesztés beillesz
tése a gyártási folyamatukba?
Ha nehézségnek nevezzük azt, hogy nagyon pontos elő
gyártmányokat kell produkálnunk a robothoz, akkor ezt
nevezzük nehézségnek, de inkább arról van szó, hogy pre
cízebben, jobban odafigyelve kell az alkatrészeket gyártani.
Ez az, ami több odafigyelést igényel, viszont kifizetődik,
mert utána kiváló darabokat kapunk, kiváló minőségben.

11. kép: Helyszíni ellenőrzés közben

12. kép:
Akik nélkül a projekt
nem jöhetett volna létre:
A REHM-es projekt-csapat
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vetemedik el. Ha ügyesek vagyunk, akkor minimális vete
medéssel tudunk nagyon jó darabokat előállítani úgy, hogy
az utómunkálataink is minimálisak.

13. kép: Akik a csoportképről lemaradtak

– Ha már a minőségre terelődött a szó, mik a konkrét
tapasztalataik?
Azt tapasztaljuk, hogy minden egyes munkadarab teljesen
egyforma, a hegesztési varratok teljesen egyformák min
den egyes darabon. Ha beállítunk egy előírt hat mmes
sarokvarratot, akkor az a második és a tizedik darabon is
annyi. Úgy gondolom, ez nagy előrelépés. Nagyon bonyo
lult darabjaink is vannak és amennyiben be tudjuk állíta
ni a megfelelő hegesztési sorrendet, akkor minden darab
ugyanolyan jó, és minden darab ugyanannyira húzódik,

– A termelékenység növekedett a robotok alkalmazásával?
Én úgy gondolom, hogy az út elején tartunk. Kb. egy hó
napja alkalmazzuk a robotokat úgy, hogy nem fogják a ke
zünket a REHMes szakemberek. Ennek ellenére már most
el tudom mondani, hogy biztosan több alkatrészt tudunk
legyártani, mint kézi hegesztéssel, és ennek a folyamat
nak, úgy gondolom, még csak az elején, vagy maximum
a közepén vagyunk. Ezen még biztosan fogunk tudni fej
leszteni, de van olyan termék, amiből jelen pillanatban
háromszor annyit termel egy robot, mint amennyit régeb
ben kézi hegesztéssel elő tudtunk állítani. És hangsúlyo
zom, még nagyon az elején tartunk.
– Mit javasol azoknak, akik tétováznak, és nem mernek
elindulni a robotosítás útján?
Ne tétovázzanak, hanem azonnal bele kell vágni. Csak po
zitív tapasztalat fog kijönni belőle. Tanulni kell, de veszíteni
nem lehet rajta, ez 100%ig biztos.

• 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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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

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

M.L.S. Magyarország Kft.

| 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
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www.wagnerszorastechnika.hu | facebook.com/wagnerszorastechnika | tel: (06 20) 555 0709
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Jelenlét a világ minden pontján

ACÉL
TERMÉK, LOGISZTIKA, SZOLGÁLTATÁS

Oslo
Copenhagen

Vancouver

Chicago

Düsseldorf

Montreal
Toronto

Paris
Madrid

Helsinki
Stockholm
Malmö
Katowice
Kiev
Budapest

Milan

Moscow

Beijing

Almaty

Istanbul

Algier

Houston

Shanghai
Cairo

exico City

Doha
Al Khobar
Dubai
Abu Dhabi
Muscat
Sanaa

Taipei

Guangzhou

Hong Kong
Mumbai

Makati City
Samut Prakan
Ho Chi Minh

• melegen hengerelt lapostermékek

Singapore

Guayaquil

Lima

Budapest
Sao Paulo

Ajka

Santiago

Nyíregyháza
Balmazújváros
Tápiószele

• hidegen hengerelt lapostermékek
• hosszútermékek és rúdanyagok
• szerkezeti és precíziós acélcsövek,
csődarabolás

www.salzgitter.hu
H-1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
Telefon: +361 393-5234
Fax: +361 393-5236
info@salzgitter.hu
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ÚJ SZÉRIA

POWERTEC®-i S

ÚJDONSÁ

G!

MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIA
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Dr. Szabó Bertalan nyugalmazott egyetemi docens PhD.
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
Sas Viktor tulajdonos, ügyvezető.
VÁZ-ÉP Szerkezetépítő Kft.

ÖSZVÉROSZLOPOK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE
FIRE DESIGN OF COMPOSITE COLUMNS
Napjainkban Európában számos öszvéroszlopot terveznek. Az analízisnek tartalmaznia kell a tűzteherre történő méretezést is, mivel az Eurocode előírja azt. Azonban e téren a hazai gyakorló mérnökök
számára nem állnak rendelkezésre magyar nyelvű
tervezési segédletek. Ez az oka jelen munka közre
adásának, mely leírja az öszvéroszlopok méretezési
lépéseit tűzteherre és számpéldák keretein belül részletesen bemutatja e tartók számítását. A szerkezetek
MathCad programmal készített hőmérséklet-eloszlási
kalkulációi pdf-ben letölthetők.

Nowadays in Europe several composite columns are
dimensioned. The analysis must include the fire design as well, since this is prescribed by the Eurocode.
However, in our country there are no design aids for
the practising engineers in the Hungarian language
in this field. That is the reason for releasing this
paper which describes the steps of the fire design
of a composite columns and in the frame of worked
examples present the calculation of these girders.
The temperature distribution problems of structures
determined by the MathCad software can be downloaded in pdf.

1. BEVEZETÉS

kel ellenőrizni kell [MSZ EN 1994-1-2 4.4.4. (2)P sza
kasz], melyek drágák és időigényesek is, valamint a ter
vezőmérnököknél az effajta eljárás nem bevett gyakorlat.
A kibetonozott szelvényű öszvéroszlopok lehetnek kör,
vagy nyolcszög keresztmetszetűek is. Részlegesen körbe
betonozott acélszelvényű öszvéroszlopok esetében az acél
szelvény övei között lévő betont a gerinchez kengyelek
kel vagy csapokkal kell rögzíteni [lásd a 1.1. b) ábrát].
Előbbieket és utóbbiakat a gerinchez kell hegeszteni, vagy
a kengyeleket az acélgerincen kialakított furatokon át kell
vezetni. Az oszlop hossza mentén a kengyelek vagy csapok
távolsága nem lehet nagyobb mint 500 mm. Erőbevezetés
környezetében ezt a távolságot az MSZ EN 1994-1-1 sze
rint csökkenteni kell. 400 mm-nél magasabb acélszelvé
nyek esetén az MSZ EN 1994-1-2 G mellékletének G2.
ábrája ad megoldást a kengyelek és a csapok kialakítására,
elhelyezésére. Kibetonozott zárt szelvényű öszvéroszlopnál
[lásd a 1.1. c) ábrát] nem szükséges kiegészítő nyírt kap
csolat az oszlop hossza mentén az oszlop–gerenda kapcso
latok közötti szakaszokon. A kiegészítő vasalást kengyelek
kel és távtartókkal kell rögzíteni. Előbbiek távolsága az osz
lop hossza mentén nem lehet nagyobb a legkisebb átmérő
jű hosszirányú acélbetét 15-szörösénél. A kibetonozandó
zárt acélszelvényben – minden szinten legalább az oszlop
tetején és alján – legyenek minimum 20 mm átmérőjű fu
ratok, melyek távolsága nem haladhatja meg az 5 métert.

Napjainkban, hazánkban kevés szerkezetek tűzteherre való
méretezésével foglalkozó magyar nyelvű kiadványt publi
kálnak. Balázs, Horváth, Kulcsár, Lublóy, Maros, Mészöly,
Sas, Takács és Vigh (2010) ugyan acél, beton és egyéb
anyagokra megjelentettek egy szakkönyvet e témában, azon
ban ez nem tartalmazza az öszvérszerkezetek tervezését
tűzteherre, ezért jelen munka hiánypótlónak tekinthető.
E szakcikk szerzői azonban a MAGÉSZ Acélszerkezetek
folyóiratban már publikáltak tanulmányokat öszvérgeren
dák tűzteherre történő méretezéséről [Szabó és Sas
(2021a); Szabó és Sas (2021b)], de öszvéroszlopok vonat
kozó tervezésének bemutatásával még adósak. Ezt a hiányt
pótolják jelen munkában.
Öszvéroszlopok magas hőmérsékleten történő számítá
sához szükség van a normálhőmérsékleti számításokra is
(reális méretű szelvény biztosítása a tűzteher alatti mére
tezéshez, külpontosan nyomott oszlop tervezéséhez), ezért
hivatkozunk az első számú szerző e tárgyban publikált szak
cikkeire (Szabó 2000abc).
Sok hazánkban alkalmazott véges elemes szoftver ren
delkezik ugyan „tűzvédelmi modullal”, de öszvérszerkezetek
tűzteherre történő méretezését a cikk írásának időpont
jában még jórészt nem tartalmazzák. Az úgynevezett cél
programok (vannak közöttük térítésmentesek is) és a test
elemekkel rendelkező kereskedelmi szoftverek azonban
kezelik a vonatkozó hiányt.
Az MSZ EN 1994-1-2 az 1.1. ábrán látható keresztmet
szetű – a szabvány törzsrészében központosan, a G és
H mellékleteiben külpontosan is nyomott – öszvérosz
lopokra közöl tervezési ismereteket. Ezen oszlopok csak
nem kilengő keretek alkotóelemei lehetnek. A körbebe
tonozott szelvényű oszlop méretezésére a fenti szabvány
csak a táblázatos módszert, vagy a részletes számítási mo
dell használatát biztosítja. Ez utóbbi nagy hátránya, hogy
a vonatkozó analízis eredményeit laboratóriumi tesztek
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Nagyon kevés öszvéroszlopos alkalmazást láthatunk Ma
gyarországon (hacsak nem vesszük figyelembe az egykori
„házgyári lakások” földszinti kibetonozott csőszelvényeit),
pedig parkolóházaknál és magas házaknál e szerkezettípus
gazdaságosan alkalmazható.
A vonatkozó témában csak két értékes angol nyelvű szak
könyvet emelünk ki; [Johnson és Wang (2018); Lennon et
al. 2007].
Az öszvér oszlop/gerenda keresztmetszetek hőmérséklet-
eloszlásának számítása pdf-ben letölthető a http://vaz-ep.
hu/szakcikkek honlapról.
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1 – hegesztett fejes csap
a)

b)

c)

1.1. ábra: Ö
 szvéroszlopok jellegzetes példái (Forrás: MSZ EN 1994-1-2 1.6-1.8. ábra)
a) körbebetonozott szelvény
b) részlegesen körbebetonozott szelvény
c) kibetonozott szelvény

2. T
 ŰZHATÁSNAK KITETT TARTÓ
SZERKEZETEK/ÖSZVÉRSZERKEZETEK
TERVEZÉSI ELJÁRÁSAI
Korábbi munkáinkban [Szabó és Sas (2021a); Szabó és
Sas (2021b)] már foglalkoztunk a tűzhatásnak kitett tartó
szerkezetek tervezési eljárásaival, de itt szeretnénk ezeket
részletesen összefoglalni. Alapvetően a tervezés lépéseit az
MSZ EN 1991-1-2 taglalja a 2. fejezetben. A folyamatot az
2.1. ábra szemlélteti.

2.1. A tűzfolyamat meghatározása
A tűzfolyamat meghatározására szolgáló metódusok, az elő
író és a teljesítmény alapú módszer.
Az előíró módszer esetén feltételezzük, hogy a tűz
szakasz teljes légterében időben változó, de helytől füg

getlen hőmérséklet uralkodik. A hőmérséklet időbeni le
folyására az MSZ EN 1991-1-2 3.2. szakaszában háromfajta
névleges hőmérséklet–idő görbét (lásd még a 2.2. ábrát
is) ad meg, ezek;
– a szabványos hőmérséklet–idő görbe,
– a külső tűzhatás görbe,
– a szénhidrogéntűz-görbe.
E függvények egy-egy fiktív, standardizált tűzhatást jelen
tenek. Monoton növekvőek, tehát nem számolnak azzal,
hogy a vizsgált időtartam alatt az éghető anyagok elfogynak.
A hazai szabályozás ezeken kívül nevesíti még a követ
kezőket (TvMI 11.2 B melléklet B1. pont):
– parázsló tűz görbe,
– módosított szénhidrogén-tűz görbe,
– közúti alagúttűz görbe.

2.1. ábra: A tűzhatásra való tervezés lépései. [Jelen ábra készítésénél figyelembe vettük Balázs et al. (2010) 2.3. ábráját]
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A teljesítmény alapú módszer esetén a hőmérsékleti
hatásokat fizikai és kémiai paraméterek alapján, mérnöki
számításokkal határozzuk meg. Az elnevezés a tűz teljesít
ményére utal, amely függ az éghető anyagok mennyiségétől,
a tűzszakasz alakjától, a tűzszakasz határoló felületein levő
nyílásoktól, és a határoló felületek mechanikai jellemzőitől
(sűrűségétől, fajhőjétől, hővezetési képességétől).
A teljesítmény alapú módszer esetén használt tűzmodelle
ket természetes tűzmodelleknek nevezzük. Az MSZ EN 19911-2 3.3. szakasza szerint e csoportba tartozó modellek:
–E
 gyszerűsített tűzmodellek, melyekbe a következők
tartoznak;
º A teljes tűzszakaszra kiterjedő, ún. paraméteres hő
mérséklet–idő görbe.
Az előíró módszer görbéihez hasonlóan a lángba bo
rulás után a tűzszakasz minden pontján azonos, időben
változó hőmérséklet-függvény, amely figyelembe veszi,
hogy az éghető anyagok elfogynak. Az MSZ EN 1991-1-2
A melléklete szerint határozhatjuk meg a felmelegedési
szakasz függvényét, a maximális hőmérséklet időpont
ját, majd a lehűlési szakasz függvényét. A paraméteres
hőmérséklet–idő görbe alkalmazása korlátozott, legfel
jebb 500 m2 alapterületű, maximum 4 m belmagassá
gú, a tetőn nyílások nélküli tűzszakaszra érvényes.
A hazai szabályozásban a TvMI 11.2 B mellékletének
B2. szakasza szerint egyedi létesítmények esetén para
metrikus és valós léptékű tűztesztekből származó
tűzgörbék is alkalmazhatók.
º Lokális tűzhatás.
E modellről beszélünk akkor, ha nem valószínű a teljes
lángba borulás. A hőmérsékleti hatásairól az MSZ EN
1991-1-2 C melléklete tartalmaz módszert.
–T
 eljes tűzmodellek, melyekbe a következők tartoznak;
º Az egyzónás tűzmodell.
Ez a tűzszakaszban egyenletes, időben változó hőmér
séklet-eloszlást tételez fel.
º A kétzónás tűzmodell.
Eszerint a légtér fölső és alsó részében különböző,
de a zónákon belül egyenletes, időben változó a hő
mérséklet-eloszlás.

2.2. ábra: Az MSZ EN 1991-1-2 3.2. pontjában szereplő névleges
tűzgörbék egy tipikus paraméteres tűzhöz viszonyítva
(Forrás: SSEDTA EC4 Lecture 11a. Fig. 3.)
1
2

ºA
 z áramlástani dinamikai számítási modellek.
Ezek megadják a hőmérséklet változását mind az idő,
mind a helykoordináta függvényében.
A teljes tűzmodellek figyelembe veszik a gázok anyagjel
lemzőit, a tömeg és az energia változását.

2.2. A
 szerkezet hőmérsékletének, illetve
hőmérséklet-eloszlásának számítása
2.2.1. Általános elvek
A hőmérsékleti hatást a szerkezet felületén elnyelődő
hőáram jelenti. A tűznek közvetlenül kitett felületeken
ennek két összetevője van, a sugárzási, és a konvekciós
hőátadás. Mindkettő a légtér és a szerkezet felületének
hőmérséklete közötti különbségtől függ. Az elnyelődő hő
áram számításának általános szabályát az MSZ EN 1991-1-2
3.1. szakasza tartalmazza, az egyes paramétereket a szak
szabványok pontosítják. A felületen elnyelt hőt a szerkezet
anyaga tárolja, és vezeti a szerkezet belseje felé.
A hőmérsékleti hatás számítására (tűzteherre történő
méretezésre) – ahogyan azt az 1. fejezetben leírtuk – ke
reskedelmi és célprogramok1 állnak rendelkezésre.
2.2.2. A
 szerkezet hőmérsékletének, illetve
hőmérséklet-eloszlásának számítása
MathCad programmal
A drága kereskedelmi programok alkalmazása helyett a
hőmérséklet, illetve a hőmérséklet eloszlásának számítása
MathCad programmal2 is elvégezhető. A számítás viszonylag
egyszerű, ha feltételezzük, hogy a szerkezet hőmérséklete
egyenletes, és csak az időtől függ. Ezt null-dimenziós
hőemelkedésnek nevezhetjük. A kalkuláció módja az, hogy
a vizsgált időtartamot olyan kis szakaszokra osztjuk, ame
lyen belül a légtér és a szerkezet hőmérséklete állandónak
tekinthető; meghatározzuk, hogy egy időtartam alatt mek
kora hőmennyiséget vesz fel a szerkezet, és ennek eltárolá
sa mekkora hőemelkedéssel jár. A következő időtartamot
a légtér és a szerkezet hőmérsékletének módosításával
számoljuk. E módszer akkor ad megfelelő eredményt, ha a
szerkezet vékony részekből áll, és anyaga jó hővezető, ilyen
pl. az öszvérgerendák nem körbebetonozott acélszelvénye.
Ezen összegző eljárást e szerkezetre az MSZ EN 1994-1-2
4.3.4.2.2. szakasza tartalmazza. Számpéldákat Szabó és Sas
(2021ab) mutatott be.
Egydimenziós hőáramlási modellt alkalmazhatunk, ha a
szerkezeten belüli hőáramlás iránya minden pontban me
rőleges a szerkezet felületére és a szerkezetet csak időben
változó, helytől független gázhőmérsékletű tűz terheli.
A számítás módja az, hogy a konstrukciót a felülettel pár
huzamos rétegekre osztjuk, amelyek vastagsága olyan ki
csi, hogy a réteg hőmérsékletét egy időlépcsőn belül ál
landónak tekinthetjük. Födém esetén a rétegek a felülettel
párhuzamos síkúak, henger esetén koncentrikus gyűrűk.
A rétegek hőmérséklet-különbsége alapján felírjuk a
szomszédos rétegek közötti hővezetési egyenleteket. Min
den rétegnek a felvett és leadott hőmennyiség külön
bözetét kell tárolnia, miáltal a hőmérséklete megváltozik.
A következő időlépcsőben a hőmérséklet-változásokkal kor
rigált réteg-hőmérsékletekkel számolunk. A tűztől védett
oldalon hőleadás történik a hőfelvételhez hasonló módon.

E célprogramok egy része térítésmentesen rendelkezésre áll.

A MathCad programmal végzett hőmérséklet-eloszlás számításokat a második számú szerző készítette. Ezek pdf-ben letölt
hetőek az 1. fejezetben közölt honlapról.
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Ha a védett oldal szigetelt a tetőfödémben levő hőszigete
lés vagy a közbenső födémben levő lépéshang-gátló réteg
miatt, a hőleadást megakadályozhatjuk. A kör keresztmet
szetű oszlop belső magja ugyancsak nem tud hőt leadni.
Számpéldát öszvérgerendák fejlemezére (melyek vasbeton
födémként funkcionálnak) Szabó és Sas (2021b) mutatott
be. Az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerinti kibetonozott
acélcsőre jelen szakcikk tartalmaz kidolgozott példát.
A hossz mentén állandó, de nem körszimmetrikus ke
resztmetszetű rudak esetén a szerkezeten belüli hőáram
lás kétdimenziós. Az elv ugyanaz, mint az egydimenziós
áramlás esetén. A keresztmetszetet részekre, véges nagysá
gú elemekre osztjuk, amelyeken belül a hőmérsékletet egy
időlépcsőben állandónak tekintjük. Az egymással érintkező
elemek között a hőmérséklet-különbség alapján felírjuk
a hővezetési egyenleteket. Minden elemnek a felvett és
leadott hőmennyiség különbözetét kell tárolnia, miáltal a
hőmérséklete megváltozik. Az egymás utáni időlépcsőkben
mindig a változásokkal korrigált hőmérsékletekkel számo
lunk, amíg el nem érjük az előírt tűz-időtartamot. Jelen
munkában az MSZ EN 1994-1-2, 4.3.5.1. szakasz szerinti
mintapéldákban a keresztmetszetet téglalap alakú részekre
osztottuk. A kettős szimmetria miatt csak a keresztmetszet
negyed részének adataival kell dolgoznunk. A szimmetria
tengelyeken keresztül nincs hőáramlás, hiszen ha lenne, az
sértené a szimmetriát.
Változó keresztmetszetű rudakban vagy térelemekben a
hőáramlás három dimenziós. A hőeloszlás meghatározása a
fent ismertetett módszerrel ugyanúgy lehetséges, de a testet
véges nagyságú térelemekre kell osztani, és a hőáramlást
minden egymással érintkező elem között föl kell írni.

2.3. Mechanikai vizsgálat
A statikai hatásokat a rendkívüli teherkombinációra vonat
kozó szabályok szerint kell meghatározni, jelen esetben
a rendkívüli hatás a tűz [lásd Szabó és Sas (2021a)].
A hőmérsékleti hatásokat fentebb részleteztük. A hőmér
séklet változásának függvényében az anyagok összes me
chanikai tulajdonsága változik, amelyeket az ellenállás szá
mításakor figyelembe kell venni.
Az MSZ EN 1991-1-2 2.5. szakasza szerint a mechanikai
vizsgálatot a hőmérsékleti analízissel megegyező időtartam
ra kell elvégezni.

A teherbírás részletes igazolását öszvérgerendákra el
méleti és számpélda szinten már bemutattuk [Szabó és Sas
(2021ab)].

2.4. A
 tűzállóság igazolása teljesítmény alapú
tűzfolyamat esetén   
A teljesítmény alapú tűzfolyamat esetén a tűzállóság iga
zolásnak két módja van:
– A szerkezeti elem hőmérsékletét (ill. hőeloszlását) és
mechanikai vizsgálatát az egyedileg meghatározott hő
hatással – pl. paraméteres hőmérséklet–idő görbével –
számoljuk (lásd a 2.2. ábrát is).
– Az előírt tűzállósági időtartamot módosítjuk, helyette a
tűzhatás egyenértékű idejét használjuk az ellenőrzéskor.
A tűzhatás ted egyenértékű ideje az az időtartam,
amely alatt a szabványos tűzhatás ugyanakko
ra ellenállásértéket (csökkent teherbírást) ered
ményez, mint a természetes tűz (lásd a 2.3. ábrát).
Ez különösen akkor előnyös, ha a szerkezetünk tűzálló
sági ideje a szabványos tűzhatásra ismert, pl. kísérleti
vizsgálattal meghatározott és bizonylatolt tűzállóság vagy
táblázatos eljárással meghatározott tűzállóság esetén.
A tűzhatás egyenértékű idejének meghatározására az
MSZ EN 1991-1-2 F melléklete ad útmutatást. A definíció
ból következően a tűzhatás egyenértékű ideje nemcsak
a tűzfolyamattól függ, hanem a vizsgált szerkezettől is.
A hivatkozott F szabványmelléklet vasbeton, védelem
mel ellátott acél és védelem nélküli acélszerkezetekre
érvényes; az MSZ EN 1991-1-1 (1) bekezdés megjegyzése
kifejezetten kitér arra, hogy a módszer anyagfüggő, ezért
nem alkalmazható öszvérszerkezetre vagy faszerkezetre.
Megjegyezzük, hogy az öszvérgerendáknál alkalmazott
kritikus hőmérséklet elnevezésű módszer csak az acél
gerenda tulajdonságaitól függ, ezért ez kivétel.

A tűzállósági feltétel az MSZ EN 1991-1-2
– ( 2.1.) egyenlete szerint időtartamban kifejezve;
– (2.2.) egyenlete szerint teherbírásban kifejezve;

2.3. ábra: A tűzhatás egyenértékű ideje
(Forrás: SSEDTA EC4. Lecture 11a. Fig. 4.)

– (2.3.) egyenlete szerint hőmérsékletben kifejezve;

3. Ö
 SZVÉROSZLOPOK TERVEZÉSE
TÁBLÁZATOS ELJÁRÁSSAL   
a tervezési tűzállóság;
tfi,d
tfi,requ az előírt tűzállósági időtartam;
Efi,d,t 	a hatásokból származó igénybevételek időben vál
tozó tervezési értéke tűzhatás esetén, a t időpont
ban;
Rfi,d,t	a szerkezeti elem ellenállásának tervezési értéke
tűzhatás esetén, a t időpontban;
az anyaghőmérséklet tervezési értéke;
θd
kritikus anyaghőmérséklet tervezési értéke.
θcr,d

Táblázatos eljárással a teljesen körbebetonozott acélszel
vényű öszvéroszlopokat az MSZ EN 1994-1-2 4.2.3.2.
szakasza, a részlegesen körbebetonozott acélszelvényűeket
az MSZ EN 1994-1-2 4.2.3.3. szakasza és a kibetonozott
zárt szelvényűeket az MSZ EN 1994-1-2 4.2.3.4. szakasza sze
rint kell ellenőrizni. A merevített keretek esetén érvényes
MSZ EN 1994-1-2 szerinti 4.6–4.7. táblázatokat nem tartjuk
célszerűnek reprodukálni.
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4. Ö
 SZVÉROSZLOPOK TERVEZÉSE
EGYSZERŰ SZÁMÍTÁSI MODELLEK
ALKALMAZÁSÁVAL
AZ MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
SZAKASZA SZERINT   

Ec,sec,θ	a beton húrmodulusának karakterisztikus értéke
tűzhatás esetén, mely fc,θ és εcu,θ hányadosaként
számítható [lásd az MSZ EN 1994-1-2 3.2. ábráját,
vagy Szabó és Sas (2021a) 2.5. ábráját], az MSZ EN
1994-1-2 G mellékletének (G11.) egyenlete szerint:

Az egyszerű számítási modellek csak merevített keretek
oszlopai esetén érvényesek [MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
–
szakaszának (1)P bekezdése]. A λ viszonyított karcsúság
értéke maximum 2,0 lehet. Ezt az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.1.
szakaszának (1) bekezdése szerint (normálhőmérsékleten)
számítjuk.
Tűzhatás esetén az egyszerű számítási modell szerint a
nyomott öszvéroszlop ellenállásának tervezési értéke (ki
hajlási teherbírása) [MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1. szakasz (2)
bekezdés (4.12.) egyenlet]:

ahol kc,θ és ecu,θ az MSZ EN 1994-1-2 3.3. táblázatából
lineáris interpolációval [Szabó és Sas (2021a) 2.4. táblázat].

ahol:
χ	a kihajlási csökkentőtényező az MSZ EN 1993-1-1
6.3.1. szakasza szerinti c kihajlási görbe alapján a
–
λθ viszonyított karcsúság függvényében,
Nfi,pl,Rd	a nyomóerővel szembeni képlékeny ellenállás ter
vezési értéke tűzhatás esetén.
Az Nfi,pl,Rd plasztikus nyomóerő meghatározásához az ösz
véroszlop keresztmetszetét különböző részekre lehet osz
tani. Ezek jelölése; „a” az acélszelvény, „s” a betonacél és
„c” a beton. A nyomóerővel szembeni képlékeny ellenállás
tervezési értéke – tűzhatás esetén – az MSZ EN 1994-1-2
4.3.5.1. szakasza (4) bekezdésének (4.13.) egyenlete sze
rint:

ahol:
Ai,θ	a tűzhatásnak kitett egyes keresztmetszeti részek
(i = a vagy c vagy s) területe;
fiy,θ	az i elem folyási határa magas hőmérsékleten (al
kalmas hőeloszlás-számítás alapján);
		
az MSZ EN 1994-1-2 2.3. szakasza szerinti parciális tényezők
ajánlott értékei tűzhatás esetén.
A hatékony hajlítási merevség az MSZ EN 1994-1-2
4.3.5.1. szakasz (5) bekezdésének (4.14.) egyenlete szerint:

ahol:
Ii,θ	a keresztmetszet részben csökkentett i részének
inercianyomatéka a gyenge vagy az erős tengely
körüli hajlításra;
φi,θ	a hőmérsékleti hatások okozta feszültségektől füg
gő csökkentőtényező;

3

Az Euler-féle kihajlási teher (vagy a rugalmas kritikus
teher) értéke tűzhatás esetén [MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
szakasz (6) bekezdés (4.15.) egyenlet]:

ahol:
lθ

az oszlop kihajlási hossza tűzhatás esetén.

A viszonyított karcsúság értéke [MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
szakasz (7) bekezdés (4.16.) egyenlet]:

ahol:
Nfi,pl,R

az MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1. szakasz (4) bekezdés
szerint számított Nfi,pl,Rd plasztikus normálerő,
melyben

„Az oszlopok lθ kihajlási hosszának meghatározásához az
MSZ EN 1994-1-1 szerinti szabályokat kell alkalmazni, a
következő kivételekkel:
– Ha a vizsgált szinten lévő oszlop folytonosan kapcsoló
dik az alatta és a felette lévő oszlophoz, hatékony be
fogott kapcsolat feltételezhető. Ehhez biztosítani kell,
hogy a vizsgált szinteket elválasztó épületszerkezeti ele
mek tűzállósági határértéke legalább akkora legyen, mint
a vizsgált oszlopé.”
– Öszvérszerkezetű keret esetén, ahol minden egyes
szint megfelelő tűzállóságú szerkezetekkel kialakított
tűzszakasz, az oszlop lθ kihajlási hossza egy közbenső,
tűzhatásnak kitett szinten 0,5 · L. A tűzhatásnak kitett
legfelső szinten az oszlop lθ kihajlási hossza 0,7 · L
(lásd az MSZ EN 1994-1-2 4.6. ábráját, itt 4.1. ábra).3
A tűzhatásnak kitett legalsó szinten az θ kihajlási hossz
0,5 · L és 0,7 · L között változhat az oszloptalp elfordulási
merevségének függvényében.
A külpontosan nyomott öszvéroszlopok normálhőmér
sékleti számításához az MSZ EN 1994-1-2 4.6. a) ábrája, itt
a 4.1. b) ábra szerint az l kihajlási hossz a L hálózati hosz
szal veendő egyenlőnek.  
Vasbeton és acélszerkezetű oszlopok kihajlási hosszát
az MSZ EN 1992-1-2 5.3.2. szakaszának (2) és 5.3.3.
szakaszának (3) bekezdése, valamint az MSZ EN 19931-2 4.2.3.2. szakaszának (4) bekezdése szerint lehet
meghatározni.

A 0,5 · L és 0,7 · L értékeket az MSZ EN 1994-1-2 nemzeti melléklete ajánlja.
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4.1. ábra:
Az oszlopok erőjátéka
merevített keretekben
a) az épület metszete, kihajlási
alak magas hőmérsékleten
b) kihajlási alak normál
hőmérsékleten
(jelen ábra az MSZ EN 1994-1-2
4.6. ábrája alapján készült)

 űzhatás esetén minden anyag és hatás
T
parciális tényezője: 1,00.

4.1. példa
Körbebetonozott acélszelvényű öszvéroszlop
ellenőrzése az MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1 szakasza
szerint központos/külpontos nyomásra
Adott a 4.2. ábrán látható öszvéroszlop. Az acélszelvény
S355, a betonacél B500 minőségű, a beton C 30/37
szilárdsági osztályú. Az L hálózati hossz: 7,0 m. A szerkeze
ti acél szelvénye: HE 260B. A hosszirányú acélbetétek át
mérője 16 mm (csak az ábra 1. jelű helyein van vasalás,
azaz 4 db). Az előírt tfi tűzállósági követelmény 120 perc.
Ellenőrizzük az oszlopot központos/külpontos nyomásra!   

Nedvességtartalom: u = 3%.
A keresztmetszet befoglaló méretei:
	
b = 400 mm, h = 400 mm.          

bH = 260 mm, hH = 260 mm,
Egyéb méretek:	
bac = 70 mm, hac = 70 mm.
A

4.2.
ábra
uy,1 = 40
uz,1 = 40

szerinti
mm,
mm,

tengelytávolságok:
uy,2 = 80
mm,
uz,2 = 80
mm.

Terhek:
Állandó teher: NG = 800 kN;
Esetleges teher: NQ = 440 kN;
Imperfekciók: ey = 200 mm, ez = 50 mm.
Normálerő normál hőmérsékleten:
Normálerő magas hőmérsékleten:
Megjegyzések:
– Szerkezeti acél: HE 260B,
– Betonacél: 4 Φ 16 mm
(csak az 1 jelű helyeken).

4.2. ábra:
Az öszvéroszlop
statikai váza,
terhek és kereszt
metszet

Anyagjellemzők normál, illetve magas hőmérsékleten

Szerkezeti acél, S355

Beton, C30/37

Betonacél, B500
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A vonatkozó MathCad fájl 12 darab acélbetét elhelyezésé
nek lehetőségét biztosítja, ezért kell szerepeltetni az uy,2
és uz,2 mennyiségeket is. A 4.2. ábra szerinti 2 és 3 jelű
lehetséges betonacélok átmérői itt zérus értékkel szere
pelnek.
A kihajlási hosszak:
A teljesen körbebetonozott acélszelvényű öszvéroszlop
minimális keresztmetszeti méretei, az acélszelvény minimá
lis betonfedése és a betonacélok minimális tengelytávolsá
ga az MSZ EN 1991-2 4.4. táblázata 2.1, 2.2 és 2.3 pont
jainak megfelelnek.   
A hőmérséklet-eloszlás,
keresztmetszeti jellemzők számítása
A hőmérséklet-eloszlás számításához a 4.3. ábrán látható
háló készült, a gerincnyak köríves kiszélesedését terület
azonos háromszög helyettesíti.
A háló pontos méreteit, a keresztmetszeti jellemzők és
a hőmérséklet-eloszlás számításának részleteit a vonatkozó
letölthető pdf fájlok tartalmazzák. E módszerben a beton
rugalmassági modulusa a beton húr-, vagy szelő modu
lusával veendő számításba.

4.3. ábra:
A betonacélok tengelyeihez
és az acélszelvényhez
igazodó háló

A keresztmetszet képlékeny nyomási ellenállása
az alkotóelemek plasztikus nyomóerejének részletezése
nélkül:

Mivel

ezért:

Az öszvéroszlop hajlítómerevségeinek számítása
A φi,θ hőmérsékleti hatások okozta feszültségektől függő
csökkentőtényezők az acélszelvény öveihez, gerincéhez, a
betonacélokhoz és a betonmaghoz:
Hajlítómerevségek az y tengely körül:

Hajlítómerevségek a z tengely körül:

Az öszvéroszlop kihajlásvizsgálata
Az Euler-féle kritikus erő az y tengely mentén:
Az Euler-féle kritikus erő a z tengely mentén:
[MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1. szakasz (6) bekezdés (4.15.) egyenlete]

A viszonyított karcsúság az y tengely mentén:
A viszonyított karcsúság a z tengely mentén:
[Az MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1. szakasz (7) bekezdés (4.16.) egyenlete]

A kihajlási csökkentőtényező az y tengely mentén:
A kihajlási csökkentőtényező a z tengely mentén:
(Az MSZ EN 1993-1-1 6.3.1.2. szakasza szerinti „c” görbét alkalmazva az imperfekciós tényező: αc = 0,49.)
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A kihajlási ellenállás az y tengely mentén:
A kihajlási ellenállás a z tengely mentén:
(Az MSZ EN 1993-1-1 6.3.1.1. szakasza szerint)

A 4.2. ábrán látható statikai vázú öszvéroszlopot ellen
őriztük normálhőmérsékleten is. Az NRd központos kihajlási
ellenállás 4680 kN-ra, az NRd,δ külpontos nyomási ellenállás
2047 kN-ra, az NEd / NRd,δ kihasználtság 1740/2047 =
= 85%-ra adódott.
Külpontosan nyomott öszvéroszlop magas hőmérsék
leten történő ellenőrzésére – releváns előírás hiányában
– az MSZ EN 1994-1-2 (G.22) egyenletét alkalmazzuk
(Nfi,Ed = 1108 kN, Nfi,Rd = 3123 kN, lásd fent);

a kihasználtság; 1108 / 1366 = 81,1%.      
A 4.2. ábrán látható statikai vázú öszvéroszlopot az
MSZ EN 1992-1-2 B melléklete, B1. fejezetének „500 °C-os
izotermák” módszerével is ellenőriztük. A kihasználtság
78,2%-ra adódott, szemben az MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
szakasza szerinti 81,1%-kal. Jelen számítás is az 1. fejezet
ben megadott honlapról pdf-ben letölthető. A metódust
vasbeton oszlopra Balázs et al. (2010) is részletesen ismer
tette, számpéldával illusztrálta.
Ebből a példából az a következtetés vonható le, hogy a
normál és a tűzeseti teherbírási arányok közel állnak egy
máshoz, mely a tervezés szempontjából szerencsés tény.     

5. Ö
 SZVÉROSZLOPOK TERVEZÉSE
EGYSZERŰ SZÁMÍTÁSI MODELLEK
ALKALMAZÁSÁVAL AZ MSZ EN 1994-1-2
G MELLÉKLETE SZERINT  
A G melléklet tájékoztatás jellegű, mely egyszerű számítá
si modellt tartalmaz a minden oldalról a szabványos hő
mérséklet–idő görbe szerint melegített, gyenge tengelye
körül hajlított, részlegesen körbebetonozott acélszelvé
nyű öszvéroszlop tűzállósági teljesítményének meghatá
rozására.

A számítás során minden elem esetén meg kell határozni
a szilárdsági jellemzők csökkentett karakterisztikus értékét,
a csökkentett rugalmassági modulust és a csökkentett ke
resztmetszetet az R 30, R 60, R 90 vagy R 120 szabványos
tűzállósági teljesítmény függvényében.
A keresztmetszet Nfi,pl,Rd nyomóerővel szembeni képlé
keny ellenállásának tervezési értéke és (EI)fi,eff,z hatékony
hajlítási merevsége a 4.3.5.1. szakasz (4) és (5) bekezdése
(itt a 4. fejezet) alapján számítható, a négy elem megfelelő
értékeinek súlyozott összegzésével.
Az acél és a beton szilárdsági és alakváltozási jellemzőinek
magas hőmérsékleten történő számításának összhangban
kell lenniük az MSZ EN 1994-1-2 3.1. és 3.2. szakaszának
alapelveivel és alkalmazási szabályaival.

5.2. Az acélszelvény övei
Az öv átlagos hőmérséklete az MSZ EN 1994-1-2 G2. sza
kaszának (G2.) összefüggésével számítható:
ahol:
t
a tűzhatás időtartama percben;
Am/V	szelvénytényező [m-1],
ahol
és
θo,t	hőmérséklet [ºC] az MSZ EN 1994-1-2 G1. táblázata
(itt 5.1. táblázat) alapján;
kt	tapasztalati tényező az MSZ EN 1994-1-2 G1. táb
lázata (itt 5.1. táblázat) alapján;
5.1. táblázat: T
 ényezők az öv hőmérsékletének számí
tásához (MSZ EN 1194-1-2 G1. táblázat)

5.1. Bevezetés      
Ez a számítási módszer az MSZ EN 1994-1-2 4.3.5.1.
szakasza szerinti elveken és szabályokon alapszik, de csak
a Z (gyenge) tengely (lásd a 5.1. ábrát) körüli hajlításra
fejlesztették ki4. Az Nfi,Rd,z központos, plasztikus normálerő
[MSZ EN 1994-1-2 (G1.) egyenlet]:

4

A központos nyomással szembeni képlékeny ellenállás
Nfi,pl,Rd tervezési értékének, valamint a tűzhatás esetén ér
vényes (EI)fi,eff,z hatékony hajlítási merevségnek a számítá
sához a keresztmetszetet a következő négy részre kell fel
osztani:
1. az acélszelvény övei;
2. az acélszelvény gerince;
3. az acélszelvényen belüli beton;
4. betonacélok.

Szabványos
tűzállósági teljesítmény

θo,t [°C]

kt [m°C]

R 30

550

9,65

R 60

680

9,55

R 90

805

6,15

R 120

900

4,65

A szerzők ezt az eljárást alkalmazzák az Y (erős) tengely körüli kihajlásra is.
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θ = θf,t hőmérséklet esetén a maximális feszültségszint és
a rugalmassági modulus az MSZ EN 1994-1-2 (G3.) és (G4.)
egyenletek szerint:
és

ahol ky,θ és kE,θ az MSZ EN 1994-1-2 3.2.1. szakasz 3.2.
táblázata szerint vehető számításba [lásd még Szabó és Sas
(2021a) 2.3. táblázatát].
Az acélszelvények övei nyomóerővel szembeni képlékeny
ellenállásának tervezési értéke és hatékony hajlítási me
revsége tűzhatás esetén az MSZ EN 1994-1-2 G2. szakasz
(G5.) és (G6.) képleteivel számítható:

5.2. táblázat: P
 araméter a gerincmagasság csökken
téséhez (MSZ EN 1194-1-2 G2. táblázat)
Szabványos
tűzállósági teljesítmény

Ht [mm]

R 30
R 60
R 90
R 120

350
770
1120
1250

A hatékony acélgerinc képlékeny nyomóereje a β segéd
mennyiség felhasználásával;
ahol   
(dw,fi -t lásd az 5.1. ábrán).

és

5.4. Beton

   

A beton egy külső, bc,fi vastagságú rétegét el kell hanyagol
ni a számítás során (lásd az MSZ EN 1994-1-2 G1, itt az
5.1. ábrát). A bc,fi vastagság értékét az MSZ EN 1994-1-2 G3.
táblázata (itt 5.3. táblázat) tartalmazza, ahol Am / V teljes
öszvérkeresztmetszet szelvénytényezője [m-1).

(a keresztmetszet jelöléseit lásd az 5.1. ábrán).

5.3. táblázat: A
 betonkeresztmetszet területét
csökkentő réteg vastagsága
(MSZ EN 1194-1-2 G3. táblázat)
5.1. ábra:
Redukált kereszt
metszet a tűzhatásra
való tervezéshez
(MSZ EN 1994-1-2
G1. ábra)

5.3. Az acélszelvény gerince
A gerinc hw,fi magasságú, az öv belső sarkától kezdődő
szakaszát [lásd az MSZ EN 1994-1-2 G1. ábráját (itt 5.1.
ábra)] el kell hanyagolni. A szakasz hosszát az MSZ EN
1994-1-2 (G7.) képlete adja meg:

Szabványos
tűzállósági teljesítmény

bc,fi [mm]

R 30
R 60
R 90
R 120

4,0
15,0
0,5(Am/V)+22,5
2,0(Am/V)+24,0

A beton átlagos θc,t hőmérséklete a teljes öszvérkereszt
metszet Am / V szelvénytényezőjének és a szabványos tűzálló
sági teljesítményének függvényében az MSZ EN 1994-1-2
G4. táblázatából (itt 5.4. táblázat) vehető.
θ = θc,t hőmérséklet esetén a beton húrmodulusa az MSZ
EN 1994-1-2 G mellékletének (G11.) egyenlete szerint:

ahol Ht az MSZ EN 1994-1-2 G2. táblázatból (itt 5.2. táb
lázat) vehető.

ahol kc,θ és εcu,θ az MSZ EN 1994-1-2 3.2.2. szakaszának 3.3.
táblázata, vagy Szabó és Sas (2021a) 2.4. táblázata szerinti.

A gerinc hatékony magasságának meghatározásához be
vezetjük a β segédmennyiséget;

A beton Nfi,pl,Rd,c, nyomóerővel szembeni képlékeny el
lenállásának tervezési értéke és a (EI)fi,c,z hatékony hajlítási
merevsége tűzhatás esetén az MSZ EN 1994-1-2 G mel
lékletének (G12.) és (G13.) képletével számítható:

A gerinc hatékony magassága:
ahol As a betonacélok keresztmetszete és 0,86 az illesztési
tényező.
A szerkezeti acél gerince Nfi,pl,Rd,w nyomóerővel szem
beni képlékeny ellenállásának tervezési értéke és (EI)fi,w,z
hatékony hajlítási merevsége tűzhatás esetén az MSZ EN
1994-1-2 G3. szakasz (G9.) és (G10.) képleteivel számítható:

ahol Is,z a betonacél inercianyomatéka az öszvérkereszt
metszet Z tengelyére.

és
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5.4. táblázat: Átlagos betonhőmérséklet (MSZ EN 1994-1-2 G4. táblázat)
R 30

R 60

R 90

R 120

Am/V [m-1]

θc,t [°C]

Am/V [m-1]

θc,t [°C]

Am/V [m-1]

θc,t [°C]

Am/V [m-1]

θc,t [°C]

4
23
46
-

136
300
400
-

4
9
21
50
-

214
300
400
600
-

4
6
13
33
54
-

256
300
400
600
800
-

4
5
9
23
38
41
43

265
300
400
600
800
900
1000

5.5. Betonacél
A betonacél folyáshatárát módosító ky,t , valamint a rugal
massági modulushoz tartozó kE,t csökkentőtényező a szab
ványos tűzállósági teljesítmény függvényében, valamint a
betonacéloknak a beton széleitől mért tengelytávolságai
u mértani közepe alapján határozható meg (lásd az MSZ
EN 1994-1-2 G5. és G6. táblázatát, itt az 5.5. és az 5.6.
táblázatot).
Az u1 és u2 tengelytávolság u mértani közepe (lásd az
5.1. ábrát):
ahol:
u1	a külső betonacél tengelytávolsága az öv belső felü
letéről [mm];
u2	a külső betonacél tengelytávolsága a beton felüle
téről [mm];
Megjegyzés:
Ha (u1 – u2) > 10 mm, akkor
vagy (u2 – u1) > 10 mm, akkor

A betonacélok Nfi,pl,Rd,s nyomóerővel szembeni képlékeny
ellenállásának tervezési értéke és (EI)fi,s,z hatékony haj
lítási merevsége tűzhatás esetén az MSZ EN 1994-1-2 G
melléklete (G15.) és (G16.) képleteivel számítható:

5.6. A
 kihajlási ellenállás számítása
magas hőmérsékleten
Az MSZ EN 1994-1-2 G1. fejezet (4) bekezdése szerint a
keresztmetszet Nfi,pl,Rd nyomóerővel szembeni képlékeny
ellenállásának tervezési értéke és (EI)fi,eff,z hatékony haj
lítási merevsége tűzhatás esetén az MSZ EN 1994-1-2 G
mellékletének (G17.) és (G18.) képleteivel számítható:

ahol φi,θ a hőmérsékleti hatások okozta feszültségek ha
tásától függő csökkentőtényező, melynek értékeit az MSZ
EN 1994-1-2 G mellékletének G7. táblázata (itt 5.7. táblá
zat) tartalmazza.

5.5. táblázat: A betonacélok fsy folyáshatárához tartozó ky,t csökkentőtényezők (MSZ EN 1994-1-2 G5. táblázat)
Szabványos
tűzállósági teljesítmény

40

45

R 30
R 60
R 90
R 120

1
0,789
0,314
0,170

1
0,883
0,434
0,223

u [mm]
50
1
0,976
0,572
0,288

55

60

1
1
0,696
0,367

1
1
0,822
0,436

5.6. táblázat: A
 betonacélok Es rugalmassági modulusához tartozó kE,t csökkentőtényezők
(MSZ EN 1994-1-2 G6. táblázat)
Szabványos
tűzállósági teljesítmény

R 30
R 60
R 90
R 120

40
0,830
0,604
0,193
0,110

45
0,865
0,647
0,283
0,128

u [mm]
50
0,888
0,689
0,406
0,173

55
0,914
0,729
0,522
0,233

60
0,935
0,763
0,619
0,285

5.7. táblázat: A hajlítási merevség csökkentőtényezői (MSZ EN 1994-1-2 G7. táblázat)

φf,θ

φw,θ

φc,θ

φs,θ

R 30

1,0

1,0

0,8

1,0

R 60

0,9

1,0

0,8

0,9

R 90

0,8

1,0

0,8

0,8

R 120

1,0

1,0

0,8

1,0

Szabványos tűzállósági teljesítmény

Acélszerkezetek 2022/1. szám

83

Az Euler-féle kihajlási erő (vagy a rugalmas kritikus erő)
az MSZ EN 1994-1-2 G mellékletének (G19.) egyenletéből:

ahol: lθ az oszlop kihajlási hossza tűzhatás esetén.
A viszonyított karcsúság értéke (MSZ EN 1994-1-2 G
melléklet (G20.) egyenlet):

5.8. Alkalmazási terület
A előzőekben ismertetett számítási módszer csak az 5.8.
táblázat szerinti feltételek teljesülése mellett használható;
5.8. táblázat: Alkalmazási terület [G8. fejezet (1) szakasz]

lθ kihajlási hossz

≤ 13,5 b

230 mm

≤ a keresztmetszet
h magassága

≤ 1100 mm

230 mm

≤ a keresztmetszet
b szélessége

≤ 500 mm

1%

≤ betonacél
hányad5

≤ 6%

Szabványos tűz
állósági határérték

≤ 120 perc

itt Nfi,pl,R az MSZ EN 1994-1-2 G melléklet (G17.) egyenlet
szerint számított Nfi,pl,Rd értéke, ahol a
−
A χ z csökkentőtényező λ θ függvényében az MSZ EN
1993-1-1 6.3.1.2. szakasza szerinti „c” kihajlási görbéje
alapján határozható meg. A kihajlási ellenállás tervezési
értéke tűzhatás esetén:
(MSZ EN 1994-1-2 G melléklet (G21.) egyenlet).   
HEA típusú szelvények esetén az Nfi,Rd,z kihajlási ellenállás
tervezési értékei az MSZ EN 1994-1-2 G2. és G3. ábráiból/
diagramjaiból is megkaphatóak az lθ kihajlási hossz és a
szabványos tűzállósági teljesítmény (R 60, R 90, R 120)
függvényében. Itt az acélszelvény S355, a betonacél S500
minőségű, a beton pedig C40/50 szilárdsági osztályú. E ter
vezési görbék esetén az anyagjellemzők parciális tényezője

Ha
230 mm ≤ b ≤ 300 mm lθ kihajlási hossz

≤ 10,0 b

5.1. példa
Részlegesen körbebetonozott központosan/
külpontosan nyomott öszvéroszlop ellenőrzése
az MSZ EN 1994-1-2 G melléklete szerint
Ellenőrizzük az 5.2. ábrán látható HE 320B-as szelvényű,
részlegesen körbebetonozott, központosan/külpontosan
nyomott, L = 3,4 m hálózati hosszú öszvéroszlopot.
Az acélszelvény S355, a betonacél B500 minőségű, a be
ton C 40/50 szilárdsági osztályú.
Tűzállósági teljesítmény: R 60.
A HE 320B-s tartó méretei az 5.2. és az 5.1. ábra (MSZ EN
1994-1-2 G1. ábra), jelöléseivel; h = 320 mm, b = 300 mm,
ef = 20,5 mm, ew = 11,5 mm, hw = 279 mm.

5.7. Külpontos terhelés
(1) δ külpontosságú teherrel terhelt oszlop esetén a ki
hajlási ellenállás Nfi,Rd,δ tervezési értéke:

Megjegyzések:
Szerkezeti acél: HE 320B.
Betonacél: 4 ϕ 28 mm,
u1 = 50 mm, u2 = 60 mm.
Beton: C 40/50.

(MSZ EN 1994-1-2 G melléklet (G22.) egyenlet),   
ahol NRd és NRd,δ a normálhőmérsékleten érvényes, az MSZ
EN 1994-1-1 szerint számított kihajlási ellenállás közpon
tos, illetve külpontos terhelés esetén.
A külpontos erő támadáspontjának az öszvéroszlop ke
resztmetszetén belül kell maradnia.

5.2. ábra: Az öszvéroszlop szelvénye

Szükséges anyagjellemzők normál-, illetve magas hőmérsékleten
Szerkezeti acél, S355

Beton, C40/50

Betonacél: B 500

5	Az

MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.5. szakasz (2) bekezdése a vas/betonacélhányadot a betonacélok és a betonkeresztmetszet, az MSZ
EN 1994-1-2 4.2.3.3. szakasz (2) bekezdése pedig a betonacélok és a betonkeresztmetszet plusz a betonacélok keresztmet
szeteinek hányadosaként definiálja. Öszvéroszlopok tűzteherre történő méretezésekor az utóbbit alkalmazzuk.
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Tűzhatás esetén minden anyag és hatás parciális tényezője:
1,00.
Nedvességtartalom: u = 3%.

a kihasználtság normálhőmérsékleten:

Statikai váz ismertetése, terhek
A HE 320B-s szelvényű, részben körbebetonozott öszvér
oszlop L hálózati hossza 3,4 m.

Alul befogott, felül csuklós modell esetén
(normálhőmérsékleten):
A kihajlási ellenállás központos teherre:

Normálhőmérsékleten az oszlop statikai modellje alul-
felül csuklós megtámasztású, tűzteher esetén alul befogott,
felül csuklós, legfelső szinti oszlop, lásd az MSZ EN 19941-2 4.6. ábráját (itt 4.1. ábra).

a nyomási ellenállás 50 mm-es külpontossággal:
A külpontos és a központos nyomási ellenállás aránya:

A normálerő külpontossága:
(6)
A kihajlási hosszak tűzteherre:

Inercianyomatékok számítása
(lásd az 5.2. ábrát)     

A nyomóerő
– á llandó terhekből adódó része NG = 2000 kN,
parciális tényezője γG = 1,35;
– esetleges teherből adódó része NQ = 900 kN,
parciális tényezője γQ = 1,5.

Szerkezeti acél (HE 320B):   

Betonacél (4 ϕ 28 mm):

A nyomóerő teherbírási határállapotban, normálhőmér
sékleten:
A nyomóerő magas hőmérséklet esetén (a ψ1 kombi
nációs tényező értéke; 0,5):
Elvégeztük az oszlop ellenőrzését normálhőmérsékleten
is, terjedelmi okokból ennek itt csak a végeredményeit
közöljük. A számítást Szabó (2020c) cikke szerint végeztük,
az ún. „egzakt” M–N kölcsönhatási görbe használatával,
mellőzve a közelítő poligont. A kihasználtságot a tervezé
si nyomóerő és az adott külpontosságú nyomási ellenállás
arányaként értelmezzük. A külpontos nyomási ellenállást
úgy kaphatjuk meg, hogy a terhelést fokozatosan növeljük
mindaddig, amíg az MSZ EN 1994-1-1 (6.45.) egyenletében
el nem érjük az 1,0 értéket;

Beton:

. (7)
Az öszvéroszlop paraméterei az MSZ EN 1994-1-2 G8.
fejezetének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel (lásd
az 5.8. és az 5.9. táblázatot).

Alul-felül csuklós modell esetén
(normálhőmérsékleten):
A nyomási ellenállás 50 mm-es külpontossággal:

6
7

Itt ey az Y, ez a Z tengelyen mért érték (lásd az 5.2. ábrát).
A jelölések értelmezését lásd az MSZ EN 1994-1-1 6.7.3.6. szakaszában.
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5.9. táblázat: Alkalmazási terület ellenőrzése
Megengedett paraméterek R 60

Adott paraméterek

Feltétel

lθ ≤ 13,5 ∙ b = 13,5 × 0,30 = 4,05 m

lθz = lθy 0,7 × 3,4 = 2,38 m

teljesül

230 mm ≤ h ≤ 1100 mm

h = 320 mm

teljesül

230 mm ≤ b ≤ 500 mm

b = 300 mm

teljesül

1% ≤ As / (Ac + As) = 3,1% ≤ 6%

24,63 / (774,0 + 24,63) = 3,1%

teljesül

max. R 120

R 60

teljesül

gyenge tengely: lθz = 2,38 m < 10b = 3,0 m

lθ ≤ 10,0 ∙ b, ha 230 mm ≤ b ≤ 300 mm

erős tengely: lθz = 2,38 m < 10b = 3,0 m

nem kell alkalmazni

A β segédmennyiség;

A szelvénytényező számítása

A gerinc hatékony magassága:

A keresztmetszet alkotó elemei képlékeny
ellenállásának és hatékony hajlítási merevségének
számítása

Feszültség a hatékony gerincben:

a) Az acélszelvény övei  
Szükséges adatok az öv átlagos hőmérsékletének számí
tásához:
θo,t	hőmérséklet az MSZ EN 1994-1-2 G1. táblázata
(itt 5.1. táblázat) alapján: 680 oC;
kt	tapasztalati tényező az MSZ EN 1994-1-2 G1.
táblázata (itt 5.1. táblázat) alapján: 9,55 moC.    

A gerinc képlékeny ellenállása:

Az öv átlagos hőmérséklete az MSZ EN 1994-1-2 G2.
szakaszának (G2.) összefüggésével

A gerinc hatékony hajlítási merevsége:

A szerkezeti acélövek redukciós tényezői lineáris in
terpolációval az MSZ EN 1993-1-2 3.2. táblázatából [lásd
Szabó és Sas (2021a) 2.3. táblázat]:
A feszültség és a rugalmassági modulus magas hőmér
sékleten:

Az övek képlékeny ellenállása:

c) Beton    
A betonkeresztmetszet területét csökkentő bc,fi réteg vas
tagsága az MSZ EN 1994-1-2 G.3. táblázatából (itt 5.3.
táblázat): 15 mm.
A θc,t átlagos betonhőmérséklet az MSZ EN 1994-1-2
G.4. táblázatából (itt 5.4. táblázat) a szelvénytényező
függvényében [(Am /V ) = 12,917 m-1] lineáris interpolá
cióval: 333 oC.      
A beton húrmodulusának és feszültségének
meghatározása

Az övek hatékony hajlítási merevsége:

b) Az acélszelvény gerince
Ht az MSZ EN 1994-1-2 G2. táblázata (itt a 5.2. táblázat)
szerint: 770 mm. (R60)
A gerinc hw,fi magasságú szakasza (lásd a 5.1. ábrát):
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Az MSZ EN 1994-1-2 3.3. táblázatából lineáris interpo
lációval (Szabó, Sas [2021a) 2.4. táblázat] a szükséges
adatok:
A θ = θc,t hőmérséklet esetén a beton húrmodulusa
az MSZ EN 1994-1-2 G mellékletének (G11.) egyenlete
szerint:
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A viszonyított karcsúság értéke [MSZ EN 1994-1-2 G
melléklet (G20.) egyenlet]:

A beton képlékeny ellenállása:

A beton hatékony hajlítási merevsége:   

A ϕz tényező („c” görbét alkalmazva az imperfekciós
tényező: αc = 0,49):

Redukciós tényező:
d) Betonacél
A betonacél folyáshatárát módosító ky,t , valamint a ru
galmassági modulushoz tartozó kE,t csökkentőtényező a
szabványos tűzállósági teljesítmény függvényében, vala
mint a betonacéloknak a beton széleitől mért tengely
távolságai u mértani közepe alapján határozható meg
(lásd az MSZ EN 1994-1-2 G5. és G6. táblázatát, itt a
5.5. és a 5.6. táblázat).

Az öszvéroszlop kihajlási ellenállása a gyenge tengely
mentén;

Kihajlás számítása magas hőmérsékleten
az erős tengely mentén    
A képlékeny normálerő:

A betonacélok képlékeny ellenállása

A gyenge tengely menti számításhoz képest csak az iner
cianyomatékok változnak.
A szelvény övei

A betonacélok hatékony hajlítási merevsége

Kihajlás számítása magas hőmérsékleten
a gyenge tengely mentén    
A képlékeny normálerő:

Gerinc

A csökkentőtényezők:
Beton
[az MSZ EN 1994-1-2 G mellékletének G7. táblázata (itt 5.7.
táblázat) szerint].
A hatékony hajlítási merevség:

Az Euler-féle kihajlási erő, vagy a rugalmas kritikus erő
az MSZ EN 1994-1-2 G mellékletének (G19.) egyenletéből
(Nfi,pl,R = 4130,1 kN):

Betonacélok
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Az öszvéroszlop kihasználtsága normálhőmérsékleten
csak 70,1% volt szemben a fenti 99,1%-ossal, tehát egy
értelműen a magas hőmérsékleti teherbírás a mértékadó.
Jelen számpéldát ellenőriztük az MSZ EN 1994-1-2
4.3.5.1. szakasza szerint is. Az alkalmazott hálót az 5.3.
ábra mutatja. A kapott kihajlási ellenállás a G melléklet
szerintinél kb. 15%-kal nagyobb. E feladatrész is letölthető
pdf-ben az 1. fejezetben megadott honlapról.

A hatékony hajlítási merevség:

Az Euler-féle kihajlási erő:

A viszonyított karcsúság értéke [MSZ EN 1994-1-2 G
melléklet (G20.) egyenlet]:

5.3. ábra: 
A betonacélok tengelyeihez
és az acélszelvényhez igazodó háló
részlegesen körbebetonozott
szelvényhez

A „c” görbét alkalmazva; αc = 0,49;

6. K
 IBETONOZOTT, KÖR, ILLETVE
NÉGYZET KERESZTMETSZETŰ
ÖSZVÉROSZLOPOK TERVEZÉSE
EGYSZERŰ SZÁMÍTÁSI MODELLEK
ALKALMAZÁSÁVAL AZ MSZ EN 1994-1-2
H MELLÉKLETE SZERINT  

a redukciós tényező:

Az öszvéroszlop kihajlási ellenállása az erős tengely
mentén:

Az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete tájékoztatás jellegű, mely
egyszerű számítási modellt tartalmaz a minden oldalról a
szabványos hőmérséklet–idő görbe szerint melegített, ki
betonozott, kör, illetve négyzet keresztmetszetű zárt
szelvényekhez (lásd a 6.1. ábrát).    

Az öszvéroszlop kihajlási ellenállása:   
megfelel!    

6.1 Bevezetés
Az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerinti központosan
nyomott oszlop számítása két lépésre osztható:
– izotermák számítása az öszvérkeresztmetszetben a tűz
hatás megadott tartama után, és
– a kihajlási ellenállás Nfi,Rd tervezési értékének meghatá
rozása az előzőek szerinti hőmérsékleten.

A külpontos nyomási ellenállás az MSZ EN 1994-1-2, G7.
szakasz (1) szerint:

ahol NRd és NRd,δ és a normáhőmérsékleten számított kihajlási ellenállás központos, illetve külpontos terhelés esetén.

6.2. Hőmérséklet-eloszlás számítása

A kihasználtság tűzteher esetén:

A hőmérséklet-eloszlást az MSZ EN 1994-1-2 4.4.2. szakasza
alapján kell számítani, melynél az acél és a beton közötti
felületi hőátadást nem kell figyelembe venni.

a)

b)

6.1. ábra: az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerint alkalmazható szelvények (MSZ EN 1994-1-2 H3 és H4. ábra)
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c)

6.3. A
 kihajlási ellenállás számítása magas
hőmérsékleten    
Az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerinti kibetonozott
zárt szelvények esetén az Nfi,Rd kihajlási ellenállás tervezési
értéke az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerinti (H1.),
(H2.) és (H3.) egyenleteinek alkalmazásával határozható
meg:
ahol:

a rugalmas kritikus vagy Euler-féle kihajlási erő,
Nfi,cr
Nfi,pl,Rd 	a teljes nyomott keresztmetszet képlékeny ellen
állásának tervezési értéke,
kihajlási hossz tűzhatás esetén,
lθ
Ei,θ,σ 	az „i” anyag feszültség–alakváltozás összefüggésé
nek érintőmodulusa θ hőmérsékleten, σi,θ feszült
ségnél [lásd az MSZ EN 1994-1-2 3.1. táblázatát és a
3.2. ábráját, vagy Szabó és Sas (2021a) 2.1. tábláza
tát és 2.5. ábráját],
Ii 	az „i” anyag inercianyomatéka az öszvérkereszt
metszet Y vagy Z tengelyére,
Ai 	az „i” anyag keresztmetszeti területe,
σi,θ 	az „i” anyag feszültsége θ hőmérsékleten.

MSZ EN 1993-1-1 6.3.1.2. szakasza szerinti „c” görbét al
kalmazva), majd a kihajlási csökkentőtényezőt és a kihajlási
ellenállást.

6.4. Külpontos terhelés    
Kibetonozott kör vagy négyzet alakú acélszelvényeknél az
axiális terhelés mesterséges növelésével a terhelés min
den excentricitása figyelembe vehető. Az egyenértékű Nequ
axiális terhelés a következőkből kapható:
(MSZ EN 1994-1-2 H5. egyenlete),
ahol:
φs 	a betonacélhányadtól függő korrekciós tényező,
lásd az MSZ EN 1994-1-2 H1. ábráját (itt a 6.2.
ábrát),
φδ 	a terhelés excentricitásától, a kihajlási hossztól és
a keresztmetszet méretétől függő tényező, lásd az
MSZ EN 1994-1-2 H2. ábráját (itt a 6.3. ábrát),
b 	a négyzet keresztmetszet oldalhossza,
d 	a kör keresztmetszet átmérője,
δ 	a teher külpontossága.
A terhelés δ = M/N excentricitása az oszlop végén nem
haladhatja meg a keresztmetszet b vagy d méretének felét.

Az Ei,θ,σ ∙ Ii , és Ai ∙ σi,θ szorzatok a dy ∙ dz elemi területek
összegzésével számítható, melyek a t időtartamú tűzhatás
után θ hőmérsékletűek.
Ei,θ,σ és σi,θ értéke a következő összefüggésen alapul:
(MSZ EN 1994-1-2 H4. egyenlete),
ahol ε az oszlop tengelyirányú alakváltozása és εi a kereszt
metszet „i” anyagának tengelyirányú alakváltozása.
A kihajlási ellenállás Nfi,Rd tervezési értéke meghatároz
ható tervezési görbékkel is a kihajlási hossz függvényében,
az MSZ EN 1994-1-2 H3. és H4. ábrája szerint.
A jelen melléklet szerinti számítás figyelembe veszi, hogy
a keresztmetszet minden pontjában a maximális (képlé
keny) feszültség nem tud egyszerre létrejönni, mivel a
keresztmetszet pontjainak hőmérsékletei eltérőek. A Ber
noulli–Navier hipotézis érvényes, így a relatív összenyo
módás minden pontban azonos. A feszültség és az érintő
modulus a keresztmetszeten belül változó, mindkettő a
hőmérséklet és az alakváltozás függvénye.
A központosan nyomott öszvéroszlop H melléklet sze
rinti számításánál szokványos eljárás az alakváltozás lép
csőkben történő növelése. Ahogy az alakváltozás nő, az
Ei,θ,σ érintőmodulus és az Nfi,cr rugalmas kritikus erő csök
ken, a σi,θ feszültség és Nfi,pl,Rd plasztikus normálerő nő.
A számított végleges alakváltozás az lesz, amelynél Nfi,cr
és Nfi,pl,Rd értéke megegyezik. A szabvány nem tér ki rá,
de számításba kell venni, hogy a hőmérséklet-változás hő
tágulással jár, melyet gátolt alakváltozásként kell kezelni.
A H melléklet szerinti számítás az Euler-féle elméleti kri
tikus erőt adja csak meg. Az alakváltozást tovább növelve
meghatározhatjuk a keresztmetszet nyomási ellenállásának
maximumát. E két értékből kiszámíthatjuk az oszlop köz
pontos nyomásra értelmezett viszonyított karcsúságát (az

6.2. ábra: A φs korrekciós tényező a betonacélhányad függvényében
(MSZ EN 1994-1-2 H1. ábra)

6.3. ábra: A φδ korrekciós tényező a δ külpontosság függvényében
(MSZ EN 1994-1-2 H2. ábra)
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6.5. Alkalmazási terület    

A keresztmetszet befoglaló mérete: 323,9 mm.

A előzőekben ismertetett számítási módszer négyzet, illetve
kör keresztmetszetű szelvények esetén csak akkor alkal
mazható, ha kielégíti a 6.1. táblázatban foglaltakat.

A kihajlási hossz:

6.1. táblázat: Alkalmazási terület

≤ 4,5 m

lθ kihajlási hossz

−
λ relatív karcsúság8  

≤ 0,5

140 mm

≤ a keresztmetszet
b oldalhossza, vagy d átmérője ≤ 400 mm

C20/25

≤ a beton szilárdsági osztálya

≤ C40/50

0%

≤ betonacélhányad

≤ 5%

szabványos tűzállósági határérték

≤ 120 perc

6.1. példa
Öszvéroszlop ellenőrzése
az MSZ EN 1994-1-2 H melléklete szerint
Adott a 6.4. ábrán látható kibetonozott acélszelvényű
öszvéroszlop. Az acélszelvény S355, a betonacél B500
minőségű, a beton C 30/37 szilárdsági osztályú. Az L háló
zati hossz: 3,85 m. A szerkezeti acél szelvénye: British
Steel, CHS 323,9 x 6,3. A hosszirányú acélbetétek átmérője:
16  mm (a 6.4. ábra szerint). Az Nfi,Ed központos normálerő:
1200 kN. Az előírt tfi tűzállósági követelmény 60 perc.
A befogási viszonyok a 6.4. ábrán láthatóak. Ellenőrizzük
az oszlopot központos nyomásra!   

A kibebetonozott zárt szelvényű öszvéroszlop minimális
keresztmetszeti méretei, b és h, vagy minimális ármérője
d  [mm], az Ac / (Ac + As) minimális betonacélhányad [%] és
a betonacélok minimális tengelytávolsága us [mm] az ηfi,t
teherszint függvényében az MSZ EN 1991-2 4.7. tábláza
tából kaphatók.
Először ellenőrizzük a 6.1. táblázatban foglaltakat.
Az eredményeket a 6.2. táblázatban foglaltuk össze.
A hőmérséklet-eloszlás, keresztmetszeti jellemzők
számítása
A hőmérséklet-eloszlás számításához a 6.5. ábrán látható
háló készült. A betonrétegek (5 mm, 8 ∙ 10 mm, 2 ∙ 20 mm,
és 31,35 mm) szaggatott vonallal vannak ábrázolva. A be
tonacélokat szétkentük egy vékony, 2,2 mm gyűrűvé.
A részletes számítást terjedelmi okok miatt nem tudjuk itt
közölni, de e feladatrész is letölthető pdf-ben az 1. fejezet
ben megadott honlapról.

6.5. ábra:
Kibetonozott acélcső
hálója

Megjegyzések
– Szerkezeti acél:
British Steel, CHS 323,9 x 6,3,
– Betonacél:
8 Φ 16 mm, us = 40 mm.
6.4. ábra: Az öszvéroszlop statikai váza és keresztmetszete

Az anyagjellemzők normál, illetve magas hőmérsékleten
megegyeznek a 4.1. példa szerintiekkel.

Az Nfi,Rd kihajlási ellenállás tervezési értéke az MSZ
EN 1994-1-2 H melléklete szerinti (H1.), (H2.) és (H3.)
egyenleteinek alkalmazásával:
Az oszlop ε tengelyirányú alakváltozása próbálgatással
0,20943%.
A kritikus kihajlási (Euler) erő az alakváltozás függvényé
ben: 2344 kN.
Az εmax tengelyirányú alakváltozás (részletezés nélkül):
0,345%. Az ehhez tartozó maximális normálerő: 2485 kN.

6.2. táblázat: Alkalmazási terület ellenőrzése
Megengedett paraméterek

lθ ≤ 4,5 m   

8

Adott paraméterek

lθ = 1,925 m

Feltétel
teljesül

−
λ relatív karcsúság ≤ 0,5

-

140 mm ≤ 323,9 mm ≤ 400 mm

d = 323,9 mm

teljesül

C20/25 ≤ C 30/37 ≤ C40/50

C 30/37

teljesül

0% ≤ As /(Ac + As) = 2,1% ≤ 5%

16,08 /(745,03 + 16,08) = 2,1%

teljesül

R 60 ≤ R 120

R 60

teljesül

nem releváns

 z MSZ EN 1994-1-2, 4.3.5.1 szakasz (7) bekezdés (4.16.) egyenlete definiálja a relatív karcsúságot, melyben a képlékeny
A
nyomóerő és a képlékeny kritikus erő szerepel, a keresztmetszet minden pontjában a maximális feszültséggel számolva.
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A viszonyított karcsúság értéke9:

A számpéldákból az a következtetés vonható le, hogy
az acélszelvény részbeni, vagy teljes érintkezése a tűzzel,
jelentős, vagy radikális (kb. 30–50%-os) teherbírás-csökkenést eredményez. Tág tere van az aktív és a passzív tűz
védelemnek.
A szerzők jelen szakcikket azoknak az építőmérnökök
nek és mérnökhallgatóknak szánják, akik praxisában ösz
véroszlopok tűzteherre történő méretezése szerepel/szere
pelni fog.

A „c” görbét alkalmazva,

HIVATKOZÁSOK

a redukciós tényező:
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tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint (beton, vasbeton,
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Budapest. ISBN: 978-615-5093-02-9. 174 p.

Az öszvéroszlop kihajlási ellenállása:
megfelel.
Lie és Kodur (1996) közelítő formulájával is ellenőriz
tük a kibetonozott acélcső átmérőjét R 60 tűzteherre.
A szükséges szelvényátmérő;
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megfelel.
dfire  / d = 187,4 / 323,9 = 0,58!   
Jelen számpéldát normálhőmérsékleten is ellenőriz
tük, ahol a kihasználtság a magas hőmérsékletinek kb.
kétszerese. A H melléklet alkalmazásával kapcsolatos
szakirodalomban Lennon et al. (2007) nem javasolják
a használatát, Johnson és Wang (2018) pedig egy új H
mellékletet javasolnak (számpéldával is illusztrálva). Jelen
cikk a H melléklet szerinti számítási eljárás továbbfejlesz
tését jelenti, mert az elméleti Euler erőn kívül a kihajlási
ellenállás számítására is ad módszert.

7. ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen munkában összefoglaltuk körbebetonozott, részlege
sen körbebetonozott és kibetonozott zárt szelvényű ösz
véroszlopok tűzteherre történő méretezését. Először is
mertettük a tűzhatásnak kitett tartószerkezetek tervezési
eljárásait, majd részleteztük az öszvéroszlopok tervezését
egyszerű számítási modellek alkalmazásával az MSZ EN
1994-1-2 4.3.5. szakasza, valamint G és H melléklete szerint.
Az elméleti ismertetést követően minden esetet kidolgozott
számpéldák tesznek érthetőbbé. A MathCad programmal
készített hőeloszlás-számítások pdf-ben letölthetőek.   
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itt kiszámított relatív karcsúság figyelembe veszi, hogy a keresztmetszet minden pontjában nem jöhet létre egyszerre a
maximális feszültség, tehát e karcsúság nem azonos az MSZ EN 1994-1-2, 4.3.5.1 szakasz (7) bekezdés (4.16.) egyenletben
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