
 
DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

 
 
 
 
 

Az építési technológia hatása az öszvér 
gerendahidak viselkedésére 

 
 
 

Teiter Zoltán 
 
 
 
 
 
 

Témavezetők: 
 

Dr. Lőrincz György PhD ny. egy. docens 
Széchenyi István Egyetem 

 
Dr. Szabó Bertalan PhD ny. egy. docens 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 
 
 
 
 
 

Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése Multidiszciplináris 
Műszaki Tudományi Doktori Iskola 

 
Győr, 2017



 
 

 

Köszönet 

tanáraimnak, kollégáimnak, vezetőimnek, 

akikre mindig nagy tisztelettel gondolok, 

akik segítségével alakulhatott tudásom és így az része lehet az „Egésznek”. 

 

Köszönöm 

barátaimnak, családomnak,  

Emíliának, Noéminek, Mihálynak, Lizának,  

és feleségemnek, Zsuzsannának, 

hogy mellettem maradtak és támogattak a nehéz időszakban! 

2 



TARTALOMJEGYZÉK 
Összefoglalás ............................................................................................................................. 4 
Summary................................................................................................................................... 5 
1. Bevezetés ............................................................................................................................... 6 

1.1. A kutatási téma indokolása ................................................................................................... 6 
1.2. A kutatás célja, tartalma ........................................................................................................ 8 

2. Előzmények......................................................................................................................... 10 
2.1. A hídszerkezeti funkciók történeti elkülönülése és egyesülése........................................... 10 
2.2. Hídépítésünk fejlődése a háború után ................................................................................. 14 
2.3. A hazai öszvérhídépítés 1990-ig ......................................................................................... 17 

2.3.1. Elméleti és szabályozási háttér ........................................................................................... 17 
2.3.2. Megépült hidak ................................................................................................................... 18 

2.4. A magyarországi öszvérhídépítés megújulása az ezredfordulón ........................................ 31 
2.5. Öszvér gerendahidak a világban ......................................................................................... 40 

3. Az öszvér hídfelszerkezetek modellezésének sajátosságai.............................................. 51 
3.1. A modellezés főbb kérdései ................................................................................................ 51 
3.2. Az együttdolgozó szélesség ................................................................................................ 53 
3.3. Az együttdolgoztató kapcsolat leírása................................................................................. 58 

3.3.1. A nyírókapcsolatok áttekintése........................................................................................... 58 
3.3.2. A nyírókapcsolat merevségének jellemzése ....................................................................... 62 

3.4. A pályalemez berepedésének, merevségváltozásának elméleti háttere............................... 68 
4. Az öszvér hídfelszerkezetek számításának problémái .................................................... 75 

4.1. Nemlineáris viselkedés........................................................................................................ 75 
4.2. A számítások pontosságának határa.................................................................................... 76 
4.3. A magassági vonalvezetés (hídalak) kézbentartása............................................................. 79 

5. Az öszvérgerendás hídfelszerkezetek numerikus analízise ............................................ 83 
5.1. Az alkalmazott szoftver....................................................................................................... 83 
5.2. Az alkalmazott számítási eljárás ......................................................................................... 87 

5.2.1. Szabályzati háttér................................................................................................................ 87 
5.2.2. Modellezés.......................................................................................................................... 87 
5.2.3. Időfüggés ............................................................................................................................ 88 
5.2.4. Terhek................................................................................................................................. 89 
5.2.5. Eredmények értékelése ....................................................................................................... 89 
5.2.6. A berepedő betonzóna miatti merevségváltozás figyelembevétele .................................... 90 

5.3. Számított és megvalósult öszvér felszerkezetek ................................................................. 91 
5.3.1. Az M3 autópálya Oszlári Tisza-híd mederhídja ................................................................. 91 
5.3.2. Az M9 autóút Szent László Duna-híd hullámtéri hídja ...................................................... 92 
5.3.3. Az M35 autópálya Keleti Főcsatorna-híd mederhídja........................................................ 94 
5.3.4. Az M7 autópálya Zrínyi Miklós Mura-híd mederhídja ...................................................... 94 
5.3.5. Az M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-híd hullámtéri hídjai ............................................. 95 

5.4. Az eljárás részleges verifikálása ......................................................................................... 99 
5.5. Öszvérhidak építési módjai, vizsgálandó technológiai kérdések ...................................... 104 

6. Többtámaszú, folytatólagos öszvér felszerkezet technológiai vizsgálata .................... 106 
6.1. Kezdeti feltételek, kiindulási adatok ................................................................................. 106 
6.2. Az építési változatok bemutatása ...................................................................................... 107 
6.3. A vizsgálat eredményei ..................................................................................................... 110 

7. Egynyílású, hídfőbe befogott, öszvér felszerkezet technológiai vizsgálata.................. 123 
7.1. Kezdeti feltételek, kiindulási adatok ................................................................................. 123 
7.2. Az építési változatok bemutatása ...................................................................................... 124 
7.3. A vizsgálat eredményei ..................................................................................................... 128 

8. Összefoglalás..................................................................................................................... 139 
8.1. A kutatás eredményei ........................................................................................................ 139 
8.2. A kutatás által felvetett továbbvizsgálandó kérdések ....................................................... 141 

9. Ábra- és táblázatjegyzék.................................................................................................. 142 
10. Irodalomjegyzék............................................................................................................. 144 

 

3 



Összefoglalás 

Külső tervezői állással is rendelkező egyetemi kutatóként szívesen veszek elő olyan szakmai 

problémákat, amelyek mivel nem, vagy nem kellően kutatottak, nap mint nap akadályt 

jelentenek a gyakorló mérnökök számára.  

Értekezésem fókuszában az acél-beton öszvérgerenda hídfelszerkezet áll, amit gyakorlati 

kötődésem mellett az indokol, hogy ez a szerkezettípus rendkívül gazdaságos, széles körben 

alkalmazott, ugyanakkor alkalmazásának több részletkérdése még mindig tisztázásra szorul. 

Dolgozatomban összefoglalom, rendszerezem, kiegészítem, és közreadom azon 

következtetéseimet, ill. a napi feladatok megoldásán túl végzett elméleti vizsgálataim 

eredményeit, amelyek a mintegy huszonöt éves acél-beton öszvérhíd számítási gyakorlatom 

és kutatásom során, a különféle építési módszerek hatásával kapcsolatosan születtek. 

Először az öszvér gerendahidak építéséhez kapcsolódóan egy átfogó tudásanyagról 

számolok be, legyen az akár építéstörténeti, építésfejlődési vonatkozású, újdonságot jelentő 

irányzat, vagy elfeledett, majd újra felkapott kialakítási mód. Hasonlóan járok el az 

öszvérhidak számításához kapcsolódó kérdések taglalása során is, felvetem és elemzem a 

szakirodalom alapján a kritikus területeket. 

A kutatásomban rávilágítok az öszvérhidak számítási problémáira és definiálom a 

számítási és a túlemelési bizonytalanság fogalmát. Ismertetem vizsgálatom eszközét, majd az 

általam kidolgozott eljárás bemutatása és megépített hidak mérési adataival való igazolása 

után azokat a technológiai kérdéseket elemzem, amelyek lehetővé tehetik e bizonytalanság 

mértékének csökkentését. 

Ezután egy folytatólagos, többtámaszú és egy egynyílású befogott öszvér felszerkezet 

esetében az általam kidolgozott eljárással, a választott szoftver felhasználásával, nagyszámú 

számítógépes futtatással vizsgálom az építési technológia (valamint a befogott szerkezet 

esetében a hídfő általi merevség) hatását elsősorban a túlemelési bizonytalanságra, 

másodsorban más további fontos jellemzőkre (pl. berepedt pályalemezhossz, acélanyag 

kihasználtság). Mindezen tulajdonságok egymással való összefüggését is elemzem. 

Kutatásom eredményeit táblázatokkal és grafikonokkal segítve foglalom össze, míg 

végül megfogalmazom a hozzájuk kapcsolódó téziseimet. 

Befejezésképpen javaslatokat vázolok a témámhoz kapcsolódó további lehetséges 

kutatási irányokról. 
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Summary 

As a university researcher, who also has an outer job of a design engineer, I prefer dealing 

with such problems, which are not or not sufficiently investigated and thus make the 

everyday’s life of the practicing engineers more difficult. 

In my dissertation I focus on the steel-concrete composite superstructure that is reasoned 

by not only my engineering practice, but also the fact that this type of structure is very 

economical and widespread. Even so, some details of its application still need clarification. In 

my study I summarize, methodize, complete and publish such of my conclusions, respectively 

the results of my theoretical investigations done beyond my daily tasks, which have been 

arisen in my almost twenty-five year long practice and research of composite bridge design in 

connection with the effect of the different construction methods. 

First, regarding the construction of composite beam bridges I report of an overall 

knowledge, being even new trend in relation to history of construction and development, or a 

building method forgotten and picked up again. I do the same when discussing questions 

concerning the calculation of composite bridges. I bring up and analyse the crucial areas on 

the basis of the professional literature. 

In my research I call the attention to the calculation problems of composite bridges and 

introduce the terms “uncertainty of calculation” and “uncertainty of pre-camber”.  I present 

the tool of my investigation, and after describing the method worked out by me and verifying 

it by the survey data of the built bridges, I analyse that technological processes which make 

possible to reduce this uncertainty. 

Thereafter in case of a continuous and a one-span fixed ended superstructure, using my 

elaborated method and the chosen software, with numerous computer runs, I analyse the 

effect of the construction technology (and of the fixing stiffness of the abutment in case of the 

one-span bridge) mainly on the uncertainty of the pre-camber, secondly on other important 

features (e.g. cracked length of the deck, utilization of steel material). I examine also the 

relationship among all these properties. 

I summarize the result of my research with the help of charts and graphs and finally I 

draw up my theses related to them. 

In the end I outline some recommendations about the possible future directions of 

carrying on my research. 
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1. Bevezetés 

1.1. A kutatási téma indokolása 

Magyarországon a háború utáni újjáépítésekkel, majd a szaktudás növekedésével és a 

tapasztalat gyarapodásával egyre több vasbeton pályalemezű acél főtartós híd épült különféle 

technológiával. Nagyjából 1990-re a lendület kifogyni látszott, és egy időre megakadt a hazai 

öszvérhídépítés. A korábban használatos támaszemelés és pályalemez feszítés ellenére az 

elkészült hidak némelyikén hibák jelentkeztek (pl. M0 autóút Hárosi Duna-hídja). Külföldi 

példák azonban azt bizonyították, hogy az öszvérhidak saját kategóriájukban versenyképesek 

[Nakamura, 1998], bár a tervezés terén ott is áttörésre és megújulásra volt szükség [Saul et al., 

1992; Haensel, 1998], valamint az európai közös szabványrendszer kidolgozásának is hatása 

volt e folyamatra [Johnson, 1998]. Az acél-beton főtartós hidak építésében aztán a 2000-es év 

környékén Magyarországon is egyértelmű megújulás következett be [Szatmári, 2002; Teiter, 

2006a; Teiter, 2006b; Szatmári, 2009]. 

Hazánkban, az ezredforduló táján fellendült az autópálya és gyorsforgalmi úthálózat 

fejlesztése. Ez a helyzet kedvezett a gyorsan és gazdaságosan építhető hídszerkezetek 

alkalmazásának és így került előtérbe újra az öszvér felszerkezetű hídtípus is. Mérföldkőnek 

számított az M3 autópálya Oszlári Tisza-hídjának megtervezése (UVATERV Zrt.), amelyet 

2001-ben adtak át [Kovács, Teiter, 2002]. Az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva, a 

következő tíz évben számos folyami hidat terveztek és építettek öszvér felszerkezettel 

[Kovács, Iványi, 2002; Kovács et al., 2003]. E hidak listája – amelyeknek az erőtani 

számítását teljes egészében magam végeztem – a következő: 

– M3 autópálya Oszlári Tisza-híd mederhídja (72-112-72 m); 

– M9 autóút Szent László Duna-híd hullámtéri hídja (65-65-65 m); 

– M35 autópálya Keleti Főcsatorna-híd mederhídja (44-60-44 m); 

– M7 autópálya Zrínyi Miklós Mura-híd mederhídja (36-48-48-48-36 m); 

– M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-híd hullámtéri hídja (52-64-64-52 m). 

A felsorolt műtárgyak tervezése és megvalósítása során keletkezett ismeretek hatására az 

öszvér felszerkezetű hidak újra visszanyerték versenyképességüket. Egyúttal szükség volt e 

tapasztalatok rendszerezésére, átgondolására és tervszerű kiegészítésére is, ami részben meg 

is történt [Teiter, 2007; Kovács et al., 2008; Teiter, 2008]. 

A múltban jelentkezett hazai problémák miatt, amelyek elsősorban a híd magassági 

vonalvezetésének (továbbiakban alak vagy hídalak) tervezhetőségét kérdőjelezték meg, a 

tervezők a mai napig nagy alázattal, és talán némi félelemmel is viseltetnek az öszvérhidak 
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iránt, főleg, ha az nem kis támaszközű és nem gerendahíd. Azonnal a nagy kockázatot említik 

a statikusok, ha több szakaszban történő betonozásról esik szó, kiváltképp, ha azzal 

szándékosan alakot vagy igénybevételt akarunk befolyásolni. 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy bizonyos öszvér hídtípusok egyszerűen hiányoznak a 

mai hazai gyakorlatból. Ilyen – többek közt – a folytatólagos támaszok fölött beton alsó övvel 

is rendelkező kialakítás, ívhíd öszvér pályatartóval, vagy az előregyártott feszített vasbeton 

tartós autópályahidak vetélytársaként alkalmazható több főtartós öszvérhidak. Ez utóbbiakat 

elsősorban a fenntartásra fordítható összegek szűkös volta és a helyszíni szerelés 

szakemberigénye miatt (hegesztés) kerülik. 

Nem segíti elő az öszvérhidak létesítését az a tény sem, hogy a feljebb említett 

megújulási időszak alatt (de lehet, hogy a korábbiakkal együtt is) csak egyetlen kísérletet 

végeztek Magyarországon, ahol komplett öszvérgerendát vizsgáltak [Szatmári, 2003]. 

Jelenleg az öszvértartók kutatása szélesebb, míg az öszvér hidaké szűkebb területen 

zajlik. Mivel a szerkezettípus már nem újdonság, nem annyira divatos vele foglalkozni. Ennek 

ellenére a mai napig szép számban találhatók szakirodalmi publikációk. Azonban csupán 

néhány olyan van, amely az öszvérhidak számításával úgy foglalkozik, hogy vizsgálja az 

építési mód (technológia) hatását az elkészült szerkezet sajátosan időfüggő igénybevételeire, 

lehajlásaira. A gyakorló mérnökök tehát kevés közvetlen segítséget kapnak. Problémát jelent 

az is, hogy ezek a kutatások a felvetett témát adott feltételek mentén elemzik, így a megoldás, 

amit nyújtanak, csak az adott feltételek esetén használhatók. Ma már nem nehéz a berepedt 

vasbeton pálya kiiktatása helyett a részben berepedt (vagy teljesen berepedt, de húzott 

betonöv által merevített) lemez merevségét számításba venni, de ennek értékét csökkenti az, 

hogy a hidak változó terhei esetében (járműteher) a berepedés léte, nem léte, záródása és ezek 

hatása a merevségre, összességében kezelhetetlen. Az elméleti anyagok tehát – nyilván az 

egyszerűség kedvéért és a fokozott haladás miatt – alapvetően determinisztikusak. Annak 

lehetősége, hogy a konkrét helyzetekre kidolgozott – gyakran nem egyszerű – eljárásokat 

valószínűségi alapon kezeljük, erősen korlátozott. 

Ezt az ellentmondást feloldani nem tudom, de jelentős gyakorlati tapasztalattal a hátam 

mögött, megláttam annak lehetőségét, hogy e kérdéskört kutatva, egy részterületen mégiscsak 

olyan tudományosan megalapozott eredményekre jussak, amelyek közvetlen segítséget 

nyújtanak az öszvérhidak számításához, tervezéséhez. 
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1.2. A kutatás célja, tartalma 

A hídtervezői munka alatt a mérnökök rendszeresen találkoznak szerkezeti problémákkal. 

Egyesek csupán konstrukciós kérdéseket vetnek föl, de gyakran merülnek fel olyan 

méretezési nehézségek, amelyek az építéstechnológia fejlődéséből, a változó méretezési 

előírásokból vagy az új szerkezeti kialakítások alkalmazásából fakadnak. Ilyen esetekre 

közvetlenül alkalmazható szabványi előírás legtöbbször nincs, sőt ezeket gyakran még a 

szakirodalom sem tárgyalja. Így a szerkezettervező mérnök egyedi erőtani modellezésre tud 

csak támaszkodni, többnyire sem ideje, sem pénze nincs a probléma elméleti elemzésére és az 

esetleges kísérleti vizsgálatokra. 

Már az első nagy öszvérhíd korszerű, számítógépes programmal való számítása során 

felfigyeltem olyan összefüggésekre, amelyeket addig a hatások összetettsége miatt kézi 

módszerekkel nemigen követtek (pl. szélrács övként való működése). A fejlemények láttán 

magától adódott, hogy a gyakorlati problémák legyőzéséhez szükséges vizsgálatokon túl, 

többletszámítások tervezett és célzott módon való végrehajtásával új és előremutató 

következtetéseket vonjak le. Ilyen eredmények előállítását és az összetett kérdések tisztázását 

azért is éreztem fontosnak, mivel a számításokat a gyakorlatban elvégző mérnököknek sem 

idejük, sem kellő felkészültségük nincs a témakör kellően alapos kutatására. 

 Emellett a hídtervezések során a kivitelezők rendre előállnak különféle építést módosító 

javaslatokkal, amelyek az ő felkészültségükhöz jobban igazodnak, vagy éppen a megrendelő 

részéről merülnek fel konkrét igények. Ilyenkor nagyon hasznos volna, ha olyan tudásbázis 

állna a mérnökök rendelkezésére, amely ismeretében jelentős rálátásuk lenne az egyes 

javaslatok alkalmazhatóságára, ill. az alkalmazás várható következményeire. Ez a döntési 

folyamatot meggyorsítaná, ill. magát a döntést is a gazdaságosság irányába terelné. 

Gyakori helyzet az is, hogy mivel a fenti kérdések nem tisztázottak a tervezők egymástól 

függetlenül különféle egyedi válaszokat adnak a problémákra és nem tudható, hogy egy 

esetleges összehasonlításban, azok hogyan állnák meg a helyüket. Idő hiányában aztán a 

gazdaságos válasz helyett később már az általuk egyszer alkalmazott megoldást részesítik 

előnyben.  

Kutatásom elvégzésével ezen a helyzeten kívánok változtatni. A cél tehát olyan, a 

gyakorlat számára hasznos vizsgálatok elvégzése, azok feldolgozása és következtetések 

levonása, amelyek ismeretében az acél-vasbeton öszvér felszerkezetek építési módja több 

lehetséges változat közül kiválasztható, annak függvényében, hogy mi az előnyben részesített 

vezérparaméter. A kutatás eredményeit táblázatos és grafikonos formában összefoglalva 
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nyilvánvalóvá válik, hogy mely építési mód esetén minimalizálható a felhasznált 

anyagmennyiség vagy a merevségcsökkenést és tartóssági problémákat jelentő berepedt 

betonzóna hossza, valamint a híd pontos alakjának elérése ellen ható bizonytalanság. Képet 

lehet kapni arról, hogy a technológia függvényében használandó betonozási szakaszhosszak 

mennyire befolyásolják a szerkezet viselkedését, valamint lehet-e, és milyen keretek közt 

eltérni a hagyományos, mezőben kezdődő betonozástól. Megmutatom, hogy hogyan 

viszonyul a betonzónát „előfeszítő” és a betonozás alatt ideiglenesen alátámasztott módszerrel 

épülő a többi, ilyen hatást nem tartalmazó felszerkezet viselkedéséhez. 

Értekezésemben először a hidak alapvető szerkezeti fejlődéséről írok, majd a 

történetiségre helyezve a hangsúlyt, a hazai öszvérhídépítés történetét mutatom be a 

II. világháborútól 1990-ig. Ismertetetem a megépült nagyobb öszvérhidakat, építésük módját, 

rámutatok arra a folyamatra, amely aztán a Hárosi Duna-hídhoz köthető megtorpanáshoz 

vezetett. Ezután sorra veszem az ezredforduló után épült öszvér gerendahidakat, megemlítve a 

korábbiakhoz képesti újításokat. E témakör végén – elsősorban külföldi példákra 

támaszkodva – összeszedem azokat az érdekességeket, különleges megoldásokat és új 

irányokat, amelyek itthon egyelőre még hiányoznak, de ismeretük feltétlenül szükséges. E 

téren az öszvér gerendahidakról teljes képet kívánok adni azért, hogy az érdeklődők – a 

hivatkozások által – közvetlenül fordulhassanak a korszerű szakirodalmakhoz. 

A következőkben tárgyalom az okokat, amelyek miatt az öszvér felszerkezetek számítása 

nehézségekbe ütközik, megadva és bemutatva a lehetséges válaszokat, és az azokat tartalmazó 

kutatásokat, a szakirodalmi hivatkozásokkal együtt. A témák sorrendje egyrészt az 

egyszerűbbtől a bonyolultabb felé halad, másrészt közeledve a fejezet végéhez, igyekszem 

egyre hangsúlyosabban bevezetni és indokolni saját kutatásom irányát, tartalmát. 

Ezután rávilágítok az öszvérhidak számítási problémáira és definiálom a számítási és a 

túlemelési bizonytalanság fogalmát. Ismertetem vizsgálatom eszközét, majd az általam 

kidolgozott eljárás bemutatása és igazolása után azokat a technológiai kérdéseket taglalom, 

amelyek lehetővé tehetik e bizonytalanságok mértékének csökkentését. 

Egy folytatólagos, többtámaszú és egy egynyílású befogott öszvér felszerkezet esetében 

az általam kidolgozott eljárással, egy választott szoftver felhasználásával, nagyszámú 

számítógépes futtatással vizsgálom az építési technológia (valamint a befogott szerkezet 

esetében a hídfő általi merevség) hatását elsősorban a túlemelési bizonytalanságra, 

másodsorban más további fontos jellemzőkre (pl. berepedt pályalemez hossza, acélanyag 

kihasználtsága). Mindezen tulajdonságok egymással való összefüggését is elemzem 

Végezetül megfogalmazom kutatásom eredményéből következő téziseimet. 
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2. Előzmények 

2.1. A hídszerkezeti funkciók történeti elkülönülése és egyesülése 

A II. világháború előtti hidak szerkezeti kialakításánál még elsősorban a külön 

funkció – külön szerkezeti elem elv érvényesült, valamint a kéttámaszú erőátvitel a 

szerkezetek részelemei vonatkozásában is. A tömör főtartós acél gerendahidak esetében a 

pályalemez csak keresztirányban szolgálta a teherviselést, az erőket a pálya hossztartókra adta 

át, majd a hossztartók a kereszttartókra támaszkodtak, míg a kereszttartók a főtartókba 

kötöttek be (2.1. ábra).  

 

2.1. ábra – Funkció - szerkezeti elem korábbi szétválasztás1 

Láthatóan az acél-beton együttdolgozó (öszvér-) szerkezetek esetében a kereszttartók és a 

hossztartók közé még külön csúszást lehetővé tevő kapcsolatot is terveztek, hogy a vasbeton 

pályában és annak acél hossztartóiban ne keletkezhessen hosszirányú normálfeszültség a 

főtartó hajlításából. Az erőjáték követhető volt, a méretezést is a „szintenkénti” két- vagy 

többtámaszú tartók elemzésével végezték. Ez a kialakítás kiválóan segítette számításokat, 

amelyeket akkor még akár számológép nélkül is el lehetett végezni [ESDEP WG15, 1993]. 

                                                 
1 Forrás: [ESDEP WG15, 1993] 
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2.2. ábra – Integrált felszerkezeti kialakítás1 

A folytonos anyagi kapcsolatot biztosító hegesztés megjelenése adta az első lökést a 

homogén keresztmetszeti kialakítás irányába [Kékedy, Darvas, 1970]. Erre segített rá az 

időközben egyre jobban elterjedő számításgépesítés, amely megteremtette a lehetőségét a 

korábban szigorúan a kézi számíthatóság feltétele által vezérelt szerkezeti kialakítások 

kiváltásának. A fejlődés eredménye egyfajta integrált felszerkezet lett, amelyben már nem állt 

annyi „szintből”, a kevesebb elem többféle hatásra is dolgozott (2.2. ábra). A felhasznált 

anyag mennyisége ezért kevesebb lett, azonban ennek az volt az ára, hogy az erőjáték 

követéséhez szükséges egyre bonyolultabb számításokhoz egyre nagyobb teljesítményű 

számítógépekre és egyre kifinomultabb szoftverekre volt szükség. 

Rácsos főtartós hidak esetében is történt hasonló változás, de az ilyen hidak 

kialakításának sajátosságai miatt az átalakulás nem állt meg, és a mai napig is tart. Előbb az 

elkülönülő szerkezeti elemek (2.3. ábra) egyesítése történt meg a főtartó alsó övének 

zónájában. Ez olyan, folytonos pályalemez alkalmazása által valósult meg (a vasúti hidaknál 

is), amelynél a pályalemez – legyen az ortotróp acél- vagy vasbeton szerkezet – 

együttdolgozik a főtartóval, annak alsó övéhez tartozik, a hossztartók és a kereszttartók felső 

öveként is szolgál, valamint az alsó szélrács feladatát is ellátja [Darvas, 1975].  

                                                 
1 Forrás: [ESDEP WG15, 1993] 
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2.3. ábra – Rácsos főtartójú híd eleminek funkciónkénti szétválasztása1 

 

2.4. ábra – Az algyői vasúti Tisza-híd keresztmetszete2 

                                                 
1 Forrás: [ESDEP WG15, 1993] 
2 Forrás: [Darvas, 1975] 
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Egy jó hazai példa az algyői vasúti Tisza-híd, ahol először alkalmaztak ilyen módon 

funkcionáló ortotróp pályalemezt (2.4. ábra). 

Napjainkra néhány, innovációra fogékony mérnök felismerte, hogy a vasúti rácsos 

főtartójú hidak esetében a sínek alatt alkalmazott hossztartó és a főtartó alsó öveként működő, 

általában zárt négyszög, vagy kalap- vagy П szelvény keresztmetszetű övrúd funkciója 

összevonható. A kereszttartók közt többtámaszú, folytatólagos, a hasznos teher által hajlított, 

viszonylag nagyméretű hossztartónak (gerendatartó) nem feladata a normálerők viselése, míg 

a rácsos főtartó alsó övrúdja elsősorban a főtartó hajlításából kap normálerőt, és rácsos tartó 

rúdjáról lévén szó, az közvetlen hajlításra nem igénybe vett. Ezt a két hatást ezzel a két 

szerkezeti elemmel igyekeznek a mai modern hidaknál egyesíteni úgy, hogy pálya terhét 

közvetlenül viselő hossztartó (vasútnál) vagy pályalemez (közútnál) egyúttal a rácsos tartó 

alsó öveként is működjön. Ennek legegyszerűbb módja a főtartó alsó övanyagának 

csökkentése a csomópontok között. Ilyen szerkezet az MSc Kft. által 2003-ban tervezett 

vasúti híd (2.5. ábra). Jól látható a képen, hogy a főtartó szokásos alsó öve szinte teljesen 

eltűnt (az erőteljesen látszó alsó kék lemez csak a takaró szegélylemez). 

 

2.5. ábra – Vasúti felüljáró a 71. sz. főút elkerülő szakaszán, tervező: Gyurity Mátyás1 

Az előzőekben leírt átalakulást a számításgépesítés fejlődése segítette nagyban elő. 

Azonban a szerkezet korábbi, funkciók szerinti elkülönülése – bár a számítás követhető volt 

és a szerkezetek kapcsolatait is próbálták megfelelően kialakítani – a valóságban, a megépítés 

után nem mindig volt maradéktalanul biztosítható. Ennek jelét számos esetben fel lehet 

fedezni a régebbi hídjaink vizsgálatánál, amikor pl. a vég- vagy azzal szomszédos 

                                                 
1 Fotó: Kovács Zsolt 
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kereszttartók túlzott (a méretezésnél figyelembe nem vett) vízszintes síkú hajlítása vagy a 

szélrácsozatban megjelenő főtartó alsó överő hatása miatt törések, repedések fedezhetők fel, 

főként akkor, ha még a szélrácsot össze is kötötték a hossztartókkal. Ezeket a hatásokat a mai 

komplex számítógépes modellezések már kimutatják. 

2.2. Hídépítésünk fejlődése a háború után 

A második világháború következtében legnagyobb hazai hídjaink elpusztultak. A Duna- és 

Tisza hidak mindegyike, az 50 m-nél nagyobb hidak mintegy 90%-a esett a harcok áldozatául. 

Anyagi értelemben a háború előtti hídállomány értékének majdnem 60%-a odaveszett. 

Amennyiben a háború utáni helyreállítást a korábbi békeidőben szokásos, a költségvetésből a 

hidakra fordított összegből kívánták volna elvégezni, az közel 30 évet vett volna igénybe, 

nem számítva az időközbeni fenntartási és kapcsolódó költségeket [Petúr, 1969]. 

1950-re a hidakat nagyobb részben helyreállították, bár sok közöttük provizórium ill. 

félállandó jellegű híd volt. Az elkövetkező korszakot a fentiek alapján a tervezés és az építés 

gyorsításának igénye jellemezte. Ennek eredményeképpen fordultak a tervezők a tipizálás, a 

kivitelezők az előre gyártás felé. Az előregyártás maga után vonta a feszítés, főként az 

előfeszítés fejlődését is. E fejlődés csúcspontja aztán az 1975-ben épült kápolnásnyéki közúti 

felüljáró, amely teljes egészében – a cölöpöktől a feszített főtartókig – előregyártással készült. 

Miután az előregyártásban folyamatosan eljutottak egy teljes híd ilyen megvalósításáig, 

később visszarendeződés történt az egyes elemek helyszíni betonozása által, és mára már 

állandósult az a helyzet, hogy szinte csak a felszerkezet vonatkozásában számolunk 

előregyártással. Ez főként a földben elhelyezett előregyártott elemek (pl. kehelyalap-oszlop, 

hídfőfal) helyszíni kapcsolatai által felvetett tartóssági problémáknak (fegyelmezetlen 

kivitelezés, korróziós veszélyeztetettség, stb.) tudható be. 

A fejlődés érdekes fejleménye volt, hogy felismerték, hogy a korábban csupán a 

támaszköz nagyságával jellemzett költség nem ad valós eredményt. Gazdaságossági 

számítások bizonyították, hogy a kis nyílású, de közeli, magas hídfők ugyan rövidítik a hidat, 

de jelentős többletköltséggel járnak az alépítmény és az alapozás szempontjából. A kinyitott, 

rejtett hídfővel kialakított hosszabb hidak ugyan növelték a felszerkezet hosszát, de 

csökkentették az alépítményi méreteket. Az előregyártott, nagy tömegben, olcsóbban és 

ellenőrzött minőségben készíthető tartók szintén ebbe az irányba terelték a hídépítést. 

Könnyen megjósolható, hogy valószínűleg e fejlődés végét, a híd árának minimumát e téren 

újra a rövidebb fesztávú, de vasalt talajtámfalas hídfőjű hidak fogják jelenteni a szélső 

nyílások szempontjából. 
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Hasonló változást eredményezett az ún. kitámasztott hídfők alkalmazása is. A korábbi 

súlytámfalas kialakítású hídfőkkel szemben megjelentek a felszerkezethez alulvasalt módon 

kapcsolódó, relatíve vékony felmenőfallal rendelkező hídfők. Ezek az alépítmények a 

felszerkezet által felül egymáshoz ki vannak támasztva és a háttöltés felőli nyomásokat e felső 

és az alsó alapozási pontok közt hajlítással közvetítik, ill. veszik fel. Ez a kialakítás a hajlított 

vasak megjelenését eredményezte a hídfőkben. Síkalapozású esetben az elcsúszás ellen, az 

alaptestek egymásnak támasztása is szóba jöhet. Emellett az első autópályák építésekor 

találkoztak először a mérnökök olyan, jelentősen nagy koronaszélességhez (28,0-35,5 m) 

tartozó széles (keresztirányban hosszú) hídfőkkel, amelyek ferde kialakítású hidak esetén 

nehézségeket, pl. egyenlőtlen süllyedési és zsugorodási problémákat vetettek fel. 

A vasbeton hidak esetében a támaszköz növeléséhez keresztmetszeti szinten szükséges 

belső húzó- és nyomóerők erőkarjának távolítása egy határon túl nem volt lehetséges. A 

felszerkezet súlya és költsége oly mértékben növekedett volna, hogy építése nem lett volna 

gazdaságos. Mivel az acélanyag fajlagosan többe került, a közepes nyílástartományokban 

előszeretettel alkalmaztak acél-beton együttdolgozó vagy más néven öszvérszerkezeteket. 

Ezekről részletesebben a következő alfejezetben írok. 

 

 

2.6. ábra – Újlőrincfalvai Laskó-patak híd és a Szolnok városi Tisza híd keresztmetszete1  

Amennyiben a hidakkal még nagyobb (100 m-nél nagyobb) nyílásokat kívántak 

áthidalni, a pályalemez súlyát is csökkenteni kellett. Ez szintén a betonanyagról az 

acélanyagra váltást igényelte, valamint az egy irányban merevített, vagyis ortotróp lemez 

alkalmazását. Az első próbálkozás (újlőrincfalvai Laskó-patak híd) utáni jelentősebb, ilyen 

jellegű hidunk az 1963-ban épült, mai nevén Szolnok-városi Tisza-híd volt (2.6. ábra). 
                                                 
1 Forrás: [Kékedy, Darvas, 1970] 
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Mindenképpen meg kell azonban említeni a budapesti Erzsébet hidat is, ami szintén ebben az 

időben készült. 

Ekkor jelentek meg az első hegesztett vasúti (bősárkányi Rábca-híd, 1965) és az első 

feszített vasbeton hidak is. Figyelemre méltó, hogy már ekkor próbálkoztak a vasúti hidak 

esetében a közvetlen sínleerősítéssel. Megfelelő minőségű kiöntő-ágyazó anyagok híján, gumi 

alátétek közbeiktatásával rögzítették a felszerkezethez a síneket (2.7. ábra). 

  

2.7. ábra – Hegesztett vasúti acélhíd és vágány felfektetése, tervező: Darvas Endre1 

Az autópályák megjelenésével fokozódtak a hidakkal szemben támasztott biztonsági 

követelmények is. Szabályzatban írták elő a hidak előtti és utáni bukkanók megelőzését 

szolgáló kiegyenlítő lemez, vagy más néven úszólemez alkalmazását. Felismerték, hogy a 

csapadékvizek elvezetése rendkívül fontos a hídszerkezet tartóssága szempontjából, sőt mi 

több, erre az időszakra vezethető vissza annak az elhatározásnak az eredete, hogy a hidakon 

lehetőleg ne legyen dilatációs szerkezet vagy pályamegszakítás. Ez utóbbi szándék vezetett 

ahhoz a máig is érvényben lévő gyakorlathoz, hogy közúti vasbeton hidaknál akár 100 m 

összhosszig is kerüljük a dilatációs szerkezeteket, s így annak a lehetőségét, hogy a víz a 

szerkezetbe juthasson. Tesszük ezt azon az áron is, hogy a felszerkezetben és az 

alépítményekben esetleg többletfeszültségek, ill. befeszülések keletkeznek, amelyeket 

természetesen az erőtani is egyéb követelmények ellenőrzésekor figyelembe veszünk. Így 

hazánkban a 60-as évek vége óta tartó gyakorlat a manapság nyugaton a kutatások előterébe 

került integrált híd, ill. integrált felszerkezet [Connal, 2004; Feldmann, Pak, 2009; Casper, 

2014; Gama, Almeida, 2014; Petzek et al., 2014a], amelyről később még többször is írok. 

                                                 
1 Forrás: [Petúr, 1969] 
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2.3. A hazai öszvérhídépítés 1990-ig 

2.3.1. Elméleti és szabályozási háttér 

Az öszvérszerkezetű hidak jelentősebb elterjedése a II. világháború utáni időkre tehető. 

Akkoriban hazánkban az ilyen szerkezetek alkalmazásához mind az elméleti háttér 

kidolgozása, mind pedig a tervezéshez útmutatást adó előírások egyaránt hiányoztak. 

Az 1952-ben kiadott vasúti hídszabályzat az első hazai előírás, amely együttdolgozó 

szerkezetet említ, de ez is csak jelzésértékű, segítséget nyújtáshoz nem volt elég részletes. A 

háború után kiadott első állandó Közúti Hídszabályzat 1956-ban jelent meg, de egyáltalán 

nem foglalkozik e szerkezeti rendszerrel. Az ezután megindult nagyobb arányú közúti 

hídépítések miatt azonban a KPM Hídosztálya 1958-ban „Irányelvek együttdolgozó szerkezet 

közúti hidak tervezéséhez” címmel előírást adott ki, amely jórészt a német előírásokon és 

tapasztalatokon alapult. 

Az öszvérszerkezetek témakörének áttekintésében, hazai adaptálásában és az ismeretek 

terjesztésében kiemelkedő szerepe volt Dr. Platthy Pál professzornak: 

„Az első ízben 1963-ban megjelent, a mérnökképzés céljára írt jegyzete először ad átfogó 

ismeretet az öszvérhidak szerkezetéről, számítási és elméleti problémáiról, építési 

módszereiről és hívja fel a figyelmet a szerkezettípus gazdaságos építhetőségére. 

Platthy professzor egy 1965-ben kiadott szakmérnök jegyzetben részletesen bemutatja az 

öszvértartók számításának elméleti hátterét a beton kúszásának és zsugorodásának 

figyelembevételével. Hozzáférhetővé és számpéldákon keresztül használhatóvá teszi a 

Fröhlich-féle differenciálegyenlet megoldását kéttámaszú, állandó keresztmetszet 

öszvértartóra, majd ennek Sontagtól származó közelítését. Világossá teszi, hogy a gyakorlati 

munkára ezek az eljárások nem alkalmasak, azonban fontos ellenőrzési és kiindulási pontot 

jelentenek a közelítő eljárásokhoz. Bemutatja a beton „képzelt” rugalmassági tényezőjével 

dolgozó Fritz-féle megoldást annak elméleti hátterével együtt, megnyitva az utat a gyakorlati 

analóg számítás végrehajtásához (ebben az időben hatékonyan használható numerikus 

számítás még nem létezett!). 

Elkészíti az erőmódszeren alapuló algoritmust a többtámaszú öszvértartók beton-kúszás 

okozta igénybevétel-változásának a meghatározására. Felvázolja a rugalmas kapcsoló-

elemekkel készülő öszvértartók számításának elveit és ennek alapvető egyenleteit. Módszert 

ad a kapcsolóelemek méretezésére.” [Szatmári, 2009] 

„Az öszvérszerkezetek/öszvértartók megnevezést is (mely alatt alapértelmezésben acél és 

vasbeton öszvértartót értünk) Dr. Platthy Pál egyetemi tanár vetette fel, a használatos 
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együttdolgozó szerkezet kifejezéssel szemben. Más öszvértartókra kiírjuk az anyagokat, pl. fa-

vasbeton öszvértartó, a „kevert” anyagokra, marad a nyelvünkben lassan meghonosodó 

kompozit szó.” [Szabó, 2017] 

1967-ben jelent meg először olyan Közúti hídszabályzat, amely már részletes előírásokat 

fogalmaz meg együttdolgozó tartók méretezéséhez. Ennek legfőbb eredménye az, hogy a 

szabályozás visszatér a megengedett feszültségen alapuló, ún. egységes biztonsági tényezős 

méretezési eljárásra, s ez az elv máig is érvényes. 

A következő lényeges változást a Közúti Öszvérhidak Tervezése szabvány (MSZ-07-

3710-87) megjelenése jelentette, ahol elsősorban a kialakítási szabályokat frissítették az 

időközben elvégzett kutatások és megszerzett tapasztalatok alapján. 

2002-ben a Magyar Szabványt felváltotta az Útügyi Műszaki Előírás (ÚME) ÚT 

2-3.401:2002 V. kötete, amely címben megegyezett elődjével. Újdonságot jelentett, hogy 

fiktív rugalmassági tényezős közelítő eljárást is tartalmazott öszvérhidak számításához. 

Később több lépcsőben újra kiadták a szabályozást, mivel az ÚME biztonsági szintjét 

közelítették az Eurocode-hoz, majd mikor az MSZ EN (honosított Eurocode) szabványsorozat 

hatályba lépett, egy harmonizáció keretében akkor már Öszvérhidak, Közúti hidak tervezése 

(KHT) 5. név alatt vált alternatívájává az európai szabályozásnak. Ez utóbbi fejezet 

átalakításért felelős bizottságot én vezethettem. Lényegi változás csak a nyírófogak 

mértezésénél történt, mivel a tapasztalatok alapján a magyar szabályozás általi számítás jóval 

több kapcsolóelemet igényelt, mint ami az Eurocode szerint szükséges lett volna. 

1967 óta azonban egyik öszvérhidas előírás sem intézkedett a berepedt betonzóna 

figyelembevételének módjáról, csupán arról, hogy milyen húzófeszültségi szintig lehet a 

betont repedésmentesnek tekinteni. Valószínűleg ezért is kerülték mindenáron e határ 

átlépését a tervező mérnökök egészen az ezredfordulóig. 

2.3.2. Megépült hidak 

A vasbeton pályalemezzel együttdolgozó acélszerkezetű felszerkezeteket gazdaságosan 

lehetett alkalmazni a közepes és nagy nyílástartományokban főként a hazai folyami hidak 

újjáépítésénél. A kialakításnak számos előnye volt: 

– a lokális koncentrált terhet viselő szerkezeti elem, vagyis a pályaszerkezet robosztus volt, 

minden pontjában egyformán merev, és fáradásra nem érzékeny; 

– a viszonylagosan könnyű acélszerkezet többféle módon szerelhették, mert a nehezebb 

vasbeton lemez csak később került rá; 
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– a szerkezet jóval kisebb önsúlyú volt, mint teljesen vasbetonból kialakítva, ugyanakkor 

nem olyan drága, mint egy teljesen acél változat építése; 

– az anyagok (többnyire) ott helyezkedtek el, ahol hatékonyak és gazdaságosak: a beton a 

nyomott övben, míg az acél a húzott zónában. 

 

2.8. ábra – Berettyószentmártoni Berettyó-híd keresztmetszete1 

A folytatólagos, többtámaszú hidak esetében, tartván a támaszok feletti betonzónában 

kialakuló húzófeszültségektől, eleinte csak a nyílásmezőkben dolgoztatták együtt a vasbeton 

pályát és az acélszerkezetet, a támaszok felett csak az acél dolgozott. Ilyen módon épült a 

Letenyei Mura-híd (1961), amely szekrényes keresztmetszetű, többtámaszú híd, három 

nyílással. A támaszok felett a pályalemezt megszakították, míg annak együttdolgoztatását az 

acélszerkezettel fogak és horgonyok biztosították. E szerkezet még magán viseli a szegecselt 

szerkezetek jellegzetességeit és tagoltságát. 

 

2.9. ábra – Barcsi Dráva-híd, tervező: Knébel Jenő és Kármán Péter2 

Az öszvérhidak gazdaságosságát fokozandó, később már a híd teljes hosszán 

biztosították a pályalemez együttdolgozását. A támaszok építés közbeni magassági 

                                                 
1 Forrás: [Darvas, 1975] 
2 Forrás: [Petúr, 1969] 
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mozgatásával „feszítették elő” a beton pályalemezt, hogy a leendő húzott zónák helyén 

hasonló mértékű, de nyomás keletkezzen, kiküszöbölve a beton húzott állapotba kerülését az 

építés után. Ilyen építési módszert alkalmaztak a Berettyószentmártoni Berettyó-híd (1967) 

esetében is (2.8. ábra). Emellett szóba jött még a támaszok feletti betonzóna megfeszítése 

hasonló okokból (2.9. ábra). Arra is volt példa, hogy a két megoldást együttesen alkalmazták. 

Erre példa az egykori új győri Rába-híd (1969), mai nevén Győri "Béke" Rába-híd 

(2.10. ábra), amelynél még ráadásként szabadkábeles feszítést is használtak. 

Az akkori tervezők nyitottságát a különféle újszerű szerkezeti megoldásokra és azok 

kombinálására, mi sem jelzi jobban, mint a komáromi vasút feletti híd (1963), amely ugyan 

rácsos főtartójú (csonkaszegmens, oszlopos rácsozás), egynyílású szerkezet, de alsó övét 

együttdolgozó vasbeton pályalemez erősíti, amelyet utólag még meg is feszítettek. Hasonló 

kialakítású a kisari Tisza-híd (1969) is, amelynél folytatólagos, párhuzamos övű rácsos főtartó 

dolgozik együtt a vasbeton pályával. Itt a felső szélrácsot el is hagyták. Ezek érdekes 

tapasztalatokat nyújtottak a jövőre nézve, és jó irányba, a szerkezet „homogenizálása” felé 

mutattak, de mint már írtam (2.1. pont, 13. oldal), a rácsos tartók esetében ez végül 

másképpen valósult meg. 

 

2.10. ábra – Győri „Béke” Rába-híd, tervező: Darvas Endre1 

Az öszvérhidak első generációját részben az útkeresés jellemezte. Általában párhuzamos 

övű, folytatólagos pályalemezű hidakat építettek és a betonban feszítéssel és/vagy 

                                                 
1 Forrás: [Darvas, 1971] 
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támaszmozgatással csökkentették a nemkívánatos húzófeszültségeket. A szokásos eljárás az 

volt, hogy az acélszerkezetet jármok segítségével a végleges helyükön szerelték össze és a 

nyílásmezőkben a betonozás és szilárdulás is ezekre támaszkodva történt. Ezután a jármokat 

eltávolították, így a kész betonpálya nyomás alá került, ami ellensúlyozhatta a későbbi 

zsugorodásból adódó húzást, majd bebetonozták a végleges támaszok feletti zónákat is. Ebben 

az esetben tulajdonképpen a lassú alakváltozások hatásán kívül a támaszok feletti betonzóna 

csak az önsúly utolsó részletéből (szegély, járda, burkolat, korlát, stb.) és az esetleges 

terhekből kapott igénybevételt. Ezután következett a szélső támaszok süllyesztett állapotból 

való megemelése, aminek a támaszok feletti betonzóna nyomás alá helyezése volt a célja. 

Végül a támaszok felett általában még meg is feszítették pászmákkal a pályalemezt, tovább 

fokozva az abban lévő nyomást. Nyilvánvalóan nem volt egyszerű a lehorgonyzásoknak 

helyet találni, főleg a járdakonzolnál, ahol felül helyszűke, alul a kedvezőtlen esztétikai hatás 

akadályozta az elhelyezést. Ezeknél a hidaknál az acél és a beton szerkezeti rész 

együttdolgozását az acéltartók felső övére hegesztett nyírófogak biztosították. 

Ehhez a korszakhoz tartozó hidak: 

– A már említett négynyílású, szekrényes, barcsi Dráva-híd (1969, 2.9. ábra). Eltérés, hogy 

támaszemelést nem alkalmaztak, mert a mezőben a beton kihasznált volt nyomásra 

[Knebel et al., 1969]. 

– A háromnyílású, gerinclemezes, bodonhelyi Rába-híd (1969). Érdekesség, hogy a 

gerinclemezes főtartók építés közben behorpadtak, a varratok megrepedtek. Az eredetileg 

„B" teherviselésre tervezett hidat „C”-re minősítették. A varratok és környékük rideg 

törésre hajlamosak. A ridegtörés-veszély csökkentése érdekében az alsó, húzott övekre 

pótövlemezeket és pótövszögvasakat helyeztek el feszített csavaros kötéssel. Az 

üzemeltetés a vizsgálatok szerint újabb varratrepedést nem okozott. [Galgóczy, Mentes, 

1993]; 

– A már szintén említett háromnyílású, gerinclemezes, győri „Béke” Rába-híd (1969, 

2.10. ábra). A kereszttartóknál iránytörő saruk beiktatásával az utolsó építési fázisban a 

hidat a két végéről szabad kábelekkel aláfeszítették, jelentős acélanyag megtakarítás 

céljából. Ennél a hídnál építették először az acélszerkezetet a hídfő felőli behúzással. 

[Darvas, 1971]. 

– Az egynyílású, gerinclemezes ikervári Rába-műcsatorna-híd (1974). 

A sort végül a háromnyílású, gerinclemezes, algyői Tisza-híd (1974) zárja, amely 

tervezésénél már egyfajta erőtani és építéstechnológiai optimalizálás végeztek [Sigrai, 1970]. 

Miközben a gazdaságossági számítások a tisztán acél és tisztán vasbeton szerkezettel szemben 
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az öszvér megoldást helyezték előtérbe, komoly gond adódott. A híd környezetében a 

teherbíró talaj nagyon mélyen volt, így rendkívül költséges lett volna a mederbe ideiglenesen 

támaszokat építeni. A szerelés közbeni jármokat el kellett hagyni, ami az acél főtartónál 

jelentős felsőöv növekedéssel járt együtt, hiszen a mezőben kezdődő betonozási sorrendet 

meg kívánták hagyni. Így a megszilárdult betonpálya kevesebb olyan nyomóerőt kapott, ami a 

zsugorodás hatását ellensúlyozhatná. Az optimalizálás a következőkben mutatkozott meg: 

– a szokásosnál vékonyabb vasbeton lemezt alkalmaztak, hogy az önsúly és így a betonban a 

leendő nyomás is csökkenjen; 

– az elkészült acélszerkezetet előbb ellentétes irányban mozgatva „feszítették elő”, ami a 

visszaemelésnél a szokásosnál is nagyobb hatású támaszmozgatást jelentett; 

– az építési módját úgy választották meg, hogy az acéltartó szerelése a két szélső nyílásban 

kezdődött és a középső nyílásban a zárásig konzolos szabadszerelést alkalmazva 

minimalizálták a mezőközépen kialakuló pozitív nyomatékot; 

– erősebb kiékelést alkalmaztak; 

– csökkentették a szélső nyílásokat. 

 

2.11. ábra – Együttdolgoztató kapcsolat előregyártott pályatábla esetén1 

                                                 
1 Forrás: [Sigrai, Néveri, 1975] 
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Miután a felszerkezet acél része a helyére került és ráhegesztették a majdani 

együttdolgoztató elemeket, elkezdték a pályatáblákat feltenni a főtartókra. Ezt követte a 

pályatáblák közti mintegy 50 cm-es monolit szakasz be- és a kapcsolatnak kihagyott lyukak 

(fészkek) kibetonozása. Itt is általában előbb a mezőben végezték el ezeket a munkálatokat, 

majd a jármok eltávolítása után a pillérek feletti szakaszon. Végül a támaszmozgatás, majd a 

pillérek feletti zónákba befűzött kábelek feszítése történt meg. 

A szándék az optimális szerkezeti kialakításra és építési módszerre dicsérendő, főleg 

azért, mert akkoriban még nem állt rendelkezésre sem olyan számítógépes kapacitás, sem 

megfelelő szoftver, amellyel viszonylag rövid idő alatt több változat is elemezhető lett volna a 

különféle szempontok szerint. Így az előbbiekben felsorolt külön-külön jónak tűnő szempont 

együttes alkalmazása esetében, azok egymásra való hatását sem lehetett tisztázni. Ettől 

függetlenül a híd megfelelő minőségben elkészült. 

 

barcsi Dráva-híd „Béke” Rába-híd algyői Tisza-híd csengeri Tisza-híd tahitót.Kis-Duna-híd

jármok eltávolítása jármok eltávolítása

támaszmozgatás

jármok eltávolítása jármok eltávolítása

támaszmozgatás

feszítés pilléreknél

szabadkábel feszítés

pályatáblák felhelyezése

betonozás mezőkben

betonozás egyben

össze- és kibetonozás mezőkben

betonozás pilléreknél össze- és kibetonozás pilléreknél

monolit pályalemez előregyártott pályalemez

segédjármos alátámasztás segédjármos alátámasztás

2.1. táblázat – A pályalemez készítésének módja egyes öszvérhidak esetében 

A fejlesztés rendületlenül folyt tovább és az előregyártás technológiája az 

öszvérszerkezetek pályalemezét is elérte. A következő hosszabb időszakban elsősorban 

előregyártott vasbeton pályatáblákkal együttdolgozó acél felszerkezeteket építettek [Sigrai, 

1978]. A pályatáblák használatának nagy előnye volt, hogy a beton ellenőrzötten jó 

minőségben készülhetett, gyártása az automatizálás miatt gyors volt, a helyszíni munkaigény 

csökkent. Az építésnél nem kellett alkalmazni zsaluzatot, így lehetővé vált a főtartók 

jelentősebb széthúzása is. Az táblaelemek összekapcsolása egymással keskeny (függesztett 

zsaluzattal zsaluzható) monolit betonsávval, az acélszerkezettel pedig a főtartók felső övénél 

hagyott áttörések (fészkek) segítségével történt (2.11. ábra). Itt (és a szomszédos elemeknél 

is) a vasbeton elemből kilógó szabad acélhorgonyok átfedtek egymáson, valamint a fészkekbe 

esett az acéltartó felső övéhez hegesztett kapcsolóelem is. Ezt a fészket a helyszínen 
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betonozták ki. Jellemző, hogy ekkor már együttdolgoztató kapcsolatként horgonyvasat 

alkalmaztak az acélfog helyett. Meg kell jegyezni, hogy a pályaelemek felfekvése sima 

felületet igényelt, ezért szükségszerű volt az így készülő hidaknál a felső öv közelében az 

acélszerkezetet hegesztéssel illeszteni. Folyami hidak esetében az acél főtartókat a szereléssel 

összhangban fokozatosan húzták be a meder fölé. 

Mind a helyszínen, mind pedig az előregyártott pályalemezzel készülő hidak többségénél 

a betonozást (táblák esetén a rögzítést) két szakaszra osztották. Először a mezőben kezdtek, 

majd a pillérek feletti – vélhetően húzott zónát – hagyták a végére. Amennyiben a kettő közt a 

segédjármokat eltávolították, úgy ezzel igyekeztek a később készülő betonzónában jelentkező 

húzófeszültségeket csökkenteni, de ha a segédjármok maradtak is, a jármok esetleges 

süllyedéséből adódó támasz feletti berepedéseket így sikerült elkerülni. Mindazonáltal nem 

alakult ki egységes álláspont a hidak építésének menetére, néha még erőtani szempontból is 

ellentmondásos menetrendek alakultak ki (2.1. táblázat), de erre később még visszatérek. 

 

2.12. ábra – A Csengeri Szamos-híd keresztmetszete1 

Az előregyártott vasbeton pályalemezzel készülő öszvérhidak ezen időszakát az alábbi 

hidak jellemezték: 

– A háromnyílású, gerinclemezes, Csengeri Szamos-híd (1977). Magyarországon itt 

alkalmaztak először előregyártott pályalemezt öszvér felszerkezethez. Az irodalom már 

megemlíti a számítógépes számítás alkalmazását [Néveri, 1974]. A hídra vonatkozó 

tanulmány a támaszmozgatással szemben a támasz feletti feszítést részesítette előnyben. A 

híd keresztmetszetének rajzán (2.12. ábra) szembetűnő a rendkívüli módon elvékonyodó 

konzol, ami ellen már a mai, tartósságra „kiélezett” szakértő szem hevesen tiltakozna, 

valamint megfigyelhetők a felső övnél kialakított betonfészkek is.  

                                                 
1 Forrás: [Néveri, 1974] 
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– A háromnyílású, szekrénytartós, Tahitótfalui "Tildy" Kis-Duna-híd (1978). Ennél a hídnál 

már minden hosszirányú illesztés hegesztéssel készült [Darvas, 1979]. 

– Számos egy és kétnyílású kisebb híd, amelyeket az előregyártott feszített vasbeton főtartós 

hidak alternatívájaként építettek. 

Nyilvánvalóan ez utóbbi hidaknál egy-két nagy gerinclemezes vagy szekrényes főtartó 

nem jöhetett szóba, hanem csak a több, kisebb acélgerendából álló felszerkezet. Történetesen 

az acél sem teljesen igaz, ugyanis kis előregyártott öszvérgerendákról volt szó (2.13. ábra). Az 

U alakra gyártott acéltartót gyárilag beépített vasbeton felső övvel látták el, ebből álltak ki az 

együttdolgoztató betonacél kampók. A tartókat 20-35 m nyílásközű hidakhoz szánták, két és 

három főtartós változatban. Az előregyártott pályatáblák elhelyezése után csupán a fészkeknél 

és a táblák illesztésénél volt szükség helyszíni betonozásra. A végleges felszerkezet így kettős 

betonövű öszvérszerkezetként működött (2.14. ábra).  

 

2.13. ábra – Előregyártott beton felsőövű acél U gerenda1 

Az első ilyet – még kísérleti jelleggel – a Feldebrői Tarna-patak feletti hídnál (1977) 

tervezték meg, amely egynyílású volt, 23 m-es támaszközzel. Ezt követte 14 db, az M3-as 

autópálya felett átvezető – többnyire kétnyílású – híd (1980) a 36+207 és a 74+690 km 

szelvények között [Bánóczy et al., 1980]. A legnagyobb támaszköz 25,45 m volt gyaloghíd 

esetében, ill. 23,60 m közúti híd esetében. Ekkortájt már ezeknek a hidaknak az alépítményei 

is előregyártottak voltak. Megemlíthető még a Siófoki Sió-híd (1981) is, amely egynyílású, 

városi környezetben épült szerkezet [Tóth et al., 2005]. 

                                                 
1 Forrás: [Sigrai, Néveri, 1975] 
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2.14. ábra – Kettős betonövű előregyártott öszvér felszerkezet1 

Bár nagy vívmány volt az öszvér felszerkezetű hidak ilyen módon való teljes 

előregyártása, mégsem vált az azt követő évtizedek meghatározó építési módjává. Ennek az 

oka részben ugyanaz, mint ami az alépítmények teljes előregyártásának elterjedését 

akadályozta. E korszakban a tervezés amúgy is túlságosan az erőtani szempontú 

anyagtakarékosság felé törekedett, és ez az irányzat még tovább erősödhetett az előregyártás 

alkalmazásával. A tartósság kérdése másodlagos volt, vagy nem tartották azt lényegesnek. 

Nem kellett azonban sok idő ahhoz, hogy az időjárás vagy a nedves föld által elsődlegesen 

támadott előregyártott kapcsolatoknál és vékony elemeknél a kis betonfedés vagy a nem 

gondosan készített kapcsolat miatt átázások és korrózió jelenjen meg.  

 

2.15. ábra – A hárosi Duna-híd keresztmetszete1 

                                                 
1 Forrás: [Sigrai, Néveri, 1975] 
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A tartóssági problémákon túl hátrány jelentett az előregyártott vasbeton lemezek 

kapcsolatainak időigényes elkészítése. Hiába volt kevesebb a helyszínen a betonozás, a 

szilárdulási időket ugyanúgy ki kellett várni. Az alkalmazást tovább nehezítette, hogy a hidak 

különféle geometriai kialakításai változatos méretű elemeket igényeltek (bonyolultabb 

előregyártás), és a viszonylag nagy tömegek mozgatása is komoly szervezést jelentett. 

A kettős betonövű hidak autópályahídként való alkalmazása pedig fenntartási 

szempontból nem volt versenyképes a hasonlóan kialakított előregyártott feszített főtartós 

vasbeton hidakkal szemben: 

– Az acél főtartó a legjobb bevonat esetén is a korrózió miatt gyakoribb fenntartást igényelt, 

mint a vasbeton tartók és ez egy autópálya felett végzendő munka esetén fokozottan 

hátrányos. 

– Az öszvér főtartókból egy keresztmetszetben kevésre volt szükség (2-3 db), ami a szélső 

tartó gyakorta előforduló ütközéses sérülésénél komolyabb erőtani problémát és nehezebb 

javíthatóságot jelentett, mint a vasbeton tartós hidaknál, ahol könnyebben ki lehetett 

cserélni a szélső tartót. 

– Ez a hídtípus csak előregyártott pályával jelentett egyáltalán versenyképességet, mivel az 

autópályák építésénél a hídhoz szükséges zsaluzat útban van. A táblák alkalmazásának 

hátrányait már korábban említettem. 

Nagy valószínűséggel ezen okok vezettek oda, hogy a hazai öszvérhídépítésben 

mérföldkőnek számító hárosi Duna-hidat (1990) már ismét monolit vasbeton pályalemezzel 

készítették. 

A hárosi Duna-híd az M0 autóút első megépített szakaszához készült Duna-hidak egyike. 

A mintegy 770 m hosszú híd érdekessége, hogy három felszerkezetből, a két szélén egyforma, 

háromnyílású hullámtéri (3×73,5 m), míg a meder felett szintén háromnyílású, de nagyobb 

támaszközökkel (3×108,5 m) kialakított mederhídból áll [Sigrai, 1992]. Mindegyik híd acél-

vasbeton öszvérhíd, azonos keresztmetszettel (2.15. ábra). A hullámtéri hidak felszerkezete a 

klasszikusnak mondható módszer szerint épült: betonozás mezőben jármokon, jármok 

eltávolítása, betonozás pillérek felett, pálya megfeszítése, támaszemelés. A mederhíd 

mindhárom nyílásában azonban (a hajózási forgalom miatt) nem lehetett egyszerre 

segédjárom. Ezért az acélszerkezet összeszerelése után csak a két szélső nyílásban 

alátámasztott főtartóra támaszkodva indult a betonozás. 

                                                                                                                                                         
1 Forrás: [Sigrai, 1992] 
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2.16. ábra – A hárosi Duna-híd mederhídja pályalemezének építése1 

A pályalemez készítésének ütemei (2.16. ábra) részben követték csak a korábban 

kialakult gyakorlatot. Segédjármok voltak, de csak a szélső nyílásokban, nem a pillérek feletti 

szakasz betonozódott utoljára, a pályalemez kábeles megfeszítése a teljes betonpálya 

elkészülése előtt történt, és megelőzte a támaszemelést is [Hódi, 2010]. Ráadásként jelent 

meg a támasz feletti zónák szempontjából nem lényeges, de a végső hídalakot (magassági 

vonalvezetést) jelentősen befolyásoló járom feletti támaszmozgatás (2.16. ábra, 3. fázis), 

amivel a középső nyílás későbbi – lassú alakváltozás miatt bekövetkező – lehajlási 

növekményét kívánták ellensúlyozni. Egy állandó keresztmetszetű, három egyforma nyílással 

rendelkező folytatólagos, többtámaszú tartó lehajlási ábrája egyenletesen megoszló teherre 

(ebben az esetben önsúly is) úgy alakul, hogy a két szélső nyílás nagymértékű lehajlása 

mellett a középső nyílás igyekszik „kiemelődni” (jelentősen nem mozdul se fel, se le), tehát 

mondható, hogy a szélső nyílás a főnyílás. Az öszvértartók sajátossága, hogy idővel a beton 

pályalemez a kúszás hatása által igyekszik a rá jutó igénybevételtől szabadulni, a szerkezet 

összmerevsége idővel lecsökken. Amennyiben ez így van, ilyen kialakítású tartónál a lassú 

alakváltozás miatt elsősorban a szélső nyílásokban várható idővel jelentősebb 

lehajlásnövekmény. A híd építésének 3. fázisában alkalmazott mozgatás ennek tükrében 

                                                 
1 Forrás: [Hódi, 2010] 
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utólag nem látszik szerencsés választásnak. Nyilvánvaló, hogy a híd alakjának követése ilyen 

egyszerű meggondolásokkal nem lehetséges, de ellenőrzéskor ezek az egyszerű elvek 

segítségünkre lehetnek. 

A híd megépítése után két komoly probléma jelentkezett. A feszítést követően a szélső 

nyílásokban lévő segédjármok lebontása és a pályalemez kizsaluzása után a bebetonozott 

pályalemez feszítési szakaszhatárán lévő lemezmezőkben repedések jelentek meg. A szélső 

nyílások lemezmezőiben (a feszítési szakaszhatáron) húzási repedéseket, a medernyílás 

betonozási és feszítési szakaszhatárán nyírási repedéseket észleltek. A repedések 

kiértékelésére a BME Acélszerkezeti és Vasbetonszerkezeti Tanszéke közös szakvéleményt 

készített, melynek megállapításai szerint az erőtani okokból származó repedések 

keletkezésének elsődleges oka az együttdolgoztató csapok túlzottan nagy merevsége volt, 

mely a pályalemezről átadódó koncentrált feszítőerő eloszlási hosszát nagyon lerövidítette 

[Hódi, 2010]. 

A másik probléma az volt, hogy átadáskor hullámtéri hidak igen, de mederhíd nem a 

tervezett alakot (magassági vonalvezetést) vette fel. A középső nyílás „púpos”, míg a szélsők 

„megrogyottak” voltak. A korábban említett 3. fázisban alkalmazott mozgatás benne látszott 

maradni a szerkezetben, sőt mi több, mivel a szélső nyílások „vezéreltek”, arra sem lehetett 

számítani, hogy ezen az idő (lassú alakváltozás) hatása segíteni fog. Azóta be is 

bizonyosodott, hogy az elmozdulások a szélső nyílásokban növekedtek, nyilván idővel 

csökkenő mértékben. 2012-ben, miután az M0 autóút e szakaszát is autópályává fejlesztették, 

megterveztették – párhuzamos módon – mind a híd alakjának javítását, mind pedig teljes 

cseréjét is. Az alakjavítási tervezés során ismételten bebizonyosodott, hogy a jelentősen 

javítható rossz alak mellett a hídnak teherbírási problémája nincs [Vakarcs, Teiter, 2012]. 

A hárosi Duna-híd építési fázisai túlságosan bonyolultnak hatnak ahhoz, hogy az akkori 

számítási lehetőségekkel követhetőek lettek volna. Tudható, hogy egyes fázisok már a 

tervezés után lettek beiktatva, ami rendkívül veszélyes, hiszen az erőtani számítás egy olyan, 

időben változó statikai modellel dolgozik, amelyben minden történés időponttal rendelkezik, 

és amelybe való beavatkozás a teljes szerkezet újraszámítását igényli. Ezt nyilvánvalóan 

utólag már nem lehetett teljes körűen elvégezni. A szerkezet bonyolult építési módja 

feleslegesen növelte a kockázati tényezők számát. 

A kialakult helyzet elbizonytalanította és megijesztette a területen tevékenykedő 

szakembereket, a végeredmény okainak tisztázását sem segítette elő a kissé kaotikus építési 

folyamat, így az elépített híd miatt jobb híján a mérnökök tartózkodtak az öszvérhidak 

tervezésétől és az öszvérhídépítés Magyarországon nagyjából tíz évre megtorpant. 
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Van néhány dolog azonban, amire érdemes felhívni a figyelmet, mielőtt továbblépnék a 

hazai öszvérhídépítés történetében. Szinte az összes e pontban említett hídnál előregyártott 

kiemelt szegélyek épültek. Ráadásul gyakran úgy, hogy a pályalemez és az azon lévő 

szigetelés mélyvonala (keresztirányban legalacsonyabb pont) a szegély alá esett, eltakart 

módon (lásd pl. 2.12. ábra). A tapasztalatok miatt mára már széles körben elfogadott nézet, 

hogy az előregyártott szegélyelemek nem elfogadhatóak és felesleges tartóssági kockázatot 

jelentenek. A helyszíni betonozás és a gyárban betonozott részek kapcsolata nem megbízható 

és nem időjárásálló. Hasonló elv az is, hogy a vizet a szerkezet belsejétől mindenáron távol 

kell tartani, a szerkezeten átvezetni vizet nem szabad, csak ha elkerülhetetlen. A szegélyek 

alatt csordogáló és pangó vizek megközelíthetetlenek, csak a szegéllyel együtt javíthatóak, 

ezért egyértelműen kerülendőek az ilyen kialakítások. 

Érdekes, hogy ebben a korszakban még nem ismerték fel, hogy az acélszerkezetekből 

„kinőtt” öszvér felszerkezetek pályalemeze alkalmas a szélrács feladatainak ellátására. Igaz, 

egyéb esetben az építési állapotban való stabilizálásra megoldást kellett volna találni. Ma már 

egyértelműen jellemző a szélrács elhagyása vasbeton pályalemez alkalmazása esetén. 

A legnagyobb zsákutcának azonban az acélszerkezettel összebetonozott vasbeton pálya 

támasz feletti, hosszirányú, belső feszítése bizonyult, mert a drága feszítés nem hatékony 

feszültségcsökkentést eredményezett, gazdaságtalanná téve e megoldást [Ernens et al., 1997; 

Saul, 1999]. Amennyiben az acélszerkezethez kapcsolódó vasbeton zóna bármilyen 

alakváltozási tulajdonságát vizsgáljuk (legyen az zsugorodás, repedéstágasság stb.) 

kénytelenek vagyunk számításba venni az acél rész rendkívüli merevségéből adódó gátló 

hatást. Ez különösen jelentős nagy fesztávú hidak vastag felső öve esetében. A betonöv a rá 

jutó igénybevételek hatására csak annyi alakváltozásra képes, amennyit a kapcsolódó 

acélszerkezet neki megenged. Amennyiben a már kész és az acél részhez hozzákötött 

betonlemezt megfeszítjük, akkor egyrészt az öszvér keresztmetszetet feszítjük meg (nem csak 

a betonlemezt), másrészt az öszvérszerkezet nagy felülete (merevsége) miatt a feszítésből 

kialakuló betonnyomás elenyésző. Ezt a nyomást ráadásul tovább csökkenti a beton lassú 

alakváltozása. Amennyiben persze feszítéskor az acél és a beton közt a kapcsolat még nem él, 

úgy a feszítőerő teljes egészében a betonlemezre jut. Ezért is érthetetlen, hogy az előregyártott 

pályatáblák alkalmazásakor miért nem fordítottak a megszokott támaszemelés, majd kábeles 

feszítés sorrenden (2.1. táblázat). Az erőtani megfontolások alapján az indokolt sorrend az lett 

volna, hogy a támaszok feletti pályatáblákat összebetonozva, de a kapcsolatokat még nem 

kiöntve, a pillérek feletti majdani húzott zónákat megfeszítik, majd az együttdolgoztató 

kapcsolatokat is létrehozva a teljesen kész pályalemezzel együtt mozgatják a felszerkezetet a 
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támaszoknál. Ez utóbbi hatásossága miatt viszont már kimondottan szükséges a teljes 

együttdolgozás. 

2.4. A magyarországi öszvérhídépítés megújulása az ezredfordulón 

Magyarországon 2000 és 2008 között rendkívüli mértékű autópálya-fejlesztés valósult meg. 

Célként jelölték meg, hogy az egyszámjegyű autópályák az államhatárt, ill. a szomszédos 

országokat elérjék. Ez alatt az idő alatt valósult meg többek közt: 

– az M3 autópálya Nyíregyházáig, az M30 autópályával Miskolcig és az M35-el Debrecenig 

vezető szakasza; 

– az M9 autópálya M6 és a Duna közti szakasza; 

– az M7 autópályának a horvát határig vezető szakasza;  

– az M5 autópálya államhatárig tartó szakasza. 

 

2.17. ábra – A megépült magyarországi öszvérhidak hídhossz szerint 1945-20091 

Ezeknek a gyorsforgalmi utaknak a megépítése sok új híd létesítését is jelentette, és 

egyúttal néhány igazán nagy műtárgyét is az érintett nagyobb vízfolyások (Tisza, Duna, 

Keleti-Főcsatorna stb.) és völgyek felett (pl. Kőröshegyi völgyhíd). Az öszvér felszerkezetek 

újbóli színre lépése megkerülhetetlen volt. 

Az 1945 és 2009 között megépült hazai hidakat grafikusan ábrázolva (2.17. ábra) 

Dr. Szatmári István arra a következtetésre jutott, hogy az öszvérhidak építésének e korszaka 

három fő részre osztható. Az első az 1945-50 közötti időszak, amikor még elsősorban a hidak 

helyreállításával foglalkoztak. A másodikban, 1960-tól 1990-ig, a hazai szaktudás és szakmai 

munka kibontakozása által lehetővé vált a kisebb hidak mellett nagyobb nyílású öszvérhidak 

                                                 
1 Forrás: [Szatmári, 2009] 
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építése is. A harmadik periódust 1995-től kezdődően jegyzi, amelyben új lendületről ír, amit 

az új anyagok és technológiák bevezetése táplál [Szatmári, 2009]. 

 

2.18. ábra – A megépült magyarországi öszvérhidak főnyílás szerint 1945-2015 

Véleményem szerint a hídhossz mellett a hidak jelentősége is fontos, ezért kiegészítettem 

az adatokat az azóta elkészült hidakkal és a hídhossz helyett a legnagyobb nyílásokat 

tüntettem fel (2.18. ábra), valamint öt éves periódusokban összegeztem a főnyílások hosszát. 

Így mind a hidak időszakos mennyiségével, mind pedig azok jelentőségével is súlyozott 

diagramot kaptam (2.19. ábra), amely alapján még jobban felismerhető az a megtorpanás, 

amely hozzávetőleg 1990-2000 között kialakult az előző alfejezet végén bemutatott hárosi 

Duna-híd kapcsán. 

A fent említett harmadik hazai öszvérhíd építési periódus egyik első ilyen, modern elvek 

mentén kitalált és hazai viszonylatban nagyobbnak számító hídját (2.18. ábra legfelső 

négyzete) az M3 autópályát a Tisza folyón átvezető szerkezet jelentette, amelyet az 

UVATERV Zrt. tervezett meg. A piacgazdaság beköszöntével erősen megfogyatkozott ottani 

hídtervező gárdának feltett szándéka volt, hogy amennyiben műszakilag lehetséges, a 

keresztezésben egy folytatólagos, többtámaszú, acél-beton öszvértartó épüljön korszerű elvek 

szerint, amellyel egyrészt visszahozható az öszvér szerkezettípust a gyakorlatba, másrészt 

kiköszörüli a Hárosi Duna-híd révén (a még „szocialista” jogelőd) cég nevén esett csorbát, bár 

a korábbi tervezők már nem e vállalatnál dolgoztak. 
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2.19. ábra – Az 1945-től megépült hazai öszvérhíd állomány időszakos megoszlása 

Végül is olyan híd megtervezése mellett döntöttek, ami az említetteken túl, esztétikailag 

is kedvező kialakítású: az acélszerkezet hidanként 2 db változó magasságú, Ι keresztmetszetű 

főtartóból áll, amelyeket parabolikusan kiékelt gerinclemezek alkotnak (2.20. ábra). A 

legkényesebb kérdés a híd alakjának kézbentartása volt, amit már olyan számítógépes 

program használatával oldottak meg, amely képes volt a változó statikai váz és a beton lassú 

alakváltozása mellett a betonozási szakaszok különböző korát is tekintetbe venni. A mérések 

azt igazolták, hogy a híd alakja a tervezetthez, ill. számítotthoz képest csupán cm-en belüli 

eltérést mutatott (lásd 5.4.). Lényeges volt az is, hogy a programmal egyszer már felépített 

számítási modellen való változtatás rövid idő alatt újra kiértékelhető volt. Ez 

elengedhetetlennek bizonyult a szerkezet anyageloszlásának optimalizálása szempontjából. 

Így számos esetet megvizsgálva dönthettek a betonozás támaszok feletti kezdésével és a 

mezőközepeken való végződésével járó ütemezés mellett [Kovács, Teiter, 2002]. 

További acélanyag megtakarításhoz vezetett az együttdolgozó vasbeton pályalemez 

berepedésének megengedése, de ennek jóval nagyobb volt a jelentősége abból a szempontból, 

hogy az építés során minimalizálhatóvá vált az építés közbeni támaszmozgatás, ami komoly 

könnyebbséget jelentett a kivitelezőnek. Meg kell jegyezni, hogy a berepedés megengedése 

mellett a repedéskorlátozási követelmények továbbra is a vasbeton hidaknál megszokott 

módon kielégíttettek. Sajnos a tervezés idején hatályos, vonatkozó magyar szabályozás 

(MSZ) nem egyértelmű és néhol hiányos előírásai nem segítették a nemzetközi szinten is 

korszerűnek tekinthető számítási munkát. 
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2.20. ábra – Az Oszlári Tisza-híd (2002) oldalnézete és keresztmetszete1 

Mivel a híd a hazai viszonylatban mindenképpen megújulást jelentett, érdemes 

megemlíteni még néhány e híddal kapcsolatos újdonságot: 

– a korábbi műszaki gyakorlatban szokásos övlemezekből álló kötegek helyett egyetlen, 

vastag lemezből álló öveket terveztek max. 100 mm vastagsággal; 

– a szokatlanul vastag lemezek gyártásánál alkalmazott varratok készítése és vizsgálata 

különleges felkészültséget követelt meg a gyártótól, ráadásul ezeket a helyszínen is gyári 

minőségben valósították meg; 

– az acélszerkezet főtartóinak valamennyi gyári kapcsolata hegesztéssel készült, valamint a 

gerinclemez kereszt- és hosszirányú, ill. a keresztmerevítések gerinceinek NF csavaros 

helyszíni illesztései kivételével minden más illesztés hegesztett kivitelben történt (csavaros 

kapcsolatokra csupán a korlátozott szállítási űrszelvény miatt volt szükség); 

– a magyar hídépítésben először helyezték az (1050 tonnás) acélszerkezetet egyben 

beúsztatva a pillérekre egy speciális állvány segítségével [Szatmári, 2009];  

– az acélszerkezet beszerelése után az öszvértartó vasbeton pályalemezét segédjármok 

alkalmazása nélkül betonozták, későbbi pillér feletti feszítés nélkül, ami az addigi hazai 

gyakorlatban egyedülállónak számított; 

– a fentieken túl az első betonozási ütem a mederpillérek felett, a záró ütem pedig 

mederközépen készült. 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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2.2. táblázat – Az ezredforduló után épült magyarországi öszvérhidak listája 
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Ez utóbbi szokatlan megoldás a előzőekben említett számítógépes felkészültség és az 

abból eredő változatelemzési lehetőségeknek köszönhető. Ennek részletei a későbbi 

fejezetekben még előtérbe kerülnek. 

A 2.2. táblázatban összegyűjtöttem az ezredforduló után hazánkban épült öszvérhidak 

nagy részét (köszönet illeti a benne szereplő tervező cégeket), amelyek már az új korszakot 

jellemezték (mellőzve a csak mennyiséget növelő, de azonos vagy nagyon hasonló 

szerkezeteket, törekedve inkább az eltérések bemutatására). Természetesen szerepel ebben az 

előbb említett oszlári híd is. E sorok írójának lehetősége volt a szürkével árnyalt sorokban 

szereplő öszvérhidak teljes erőtani számításának elkészítésére. Ezen belül különösen a 

főtartók globális analízisét önállóan végezte. A kimutatásból látszik, hogy az első (fent 

említett) híd után következő, összhosszban 200 m közeli és afeletti felszerkezeteket 

elemezhettem.  

Ezek a hidak különféle pályalemez betonozási sorrendet, építés közbeni megtámasztási 

viszonyokat, zárt és nyitott acél főtartókat, valamint párhuzamos és kiékelt felszerkezet 

kialakításokat is felvonultatnak. A változékonyság nem a kíváncsiságnak, hanem a változó 

kezelői, üzemeltetői, kivitelezői vélemények figyelembevételének tudható be. Viszont e 

kérések miatt általában több építési módot is megvizsgáltam és így az eredmények egyfajta 

optimális választást tükröznek. Az időközben szerzett tapasztalatok segítségemre voltak aztán 

kutatásom irányának kijelöléséhez. 

Az öszvérhidak újbóli térnyerésével egyidejűleg – ugyan kisebb nyílástartományban – 

különleges öszvérszerkezet építési módot vezettek be Magyarországon a sajókazai Sajó-híd 

(2001) [Szatmári, 2002] építésével. Az itt szerzett kedvező tapasztalatok után két további 

felszerkezet, a vadnai "Hosszúrévi Mátyás király" Sajó-híd (2003) [Szatmári, Szatmári, 

2008], majd a 8. sz. főút, Márkói völgyhídja (2009) [Szatmári, Szatmári, 2010; Szatmári, 

2011] valósult meg hasonló módon. A technológiai lényege az volt, hogy először az 

acélszerkezetet teljes egészében a hídfők mögötti területen, a földön készre szerelték, majd 

ugyanott a vasbeton pályalemezt is rábetonozták a felszerkezetre. Nyilván ez sokkal 

könnyebben kivitelezhető volt így, mintha a nyílások felett kellett volna azt elkészíteni. A 

megépítés után hidat szakaszosan tolták be a végleges helyére. Azért, hogy a húzófeszültség 

kialakulását a vasbeton pályában megelőzzék, a betonozás előtt az acélszerkezetet a 

szerelőtéren ívesen túlemelték, majd a beton szilárdulása után leengedték, nyomással feszítve 

elő így a vasbeton övet. A tervező kimutatása szerint az így készülő öszvérhidak fajlagosan 

kevesebb acélanyagot igényelnek, mint az egyéb módon készülők. Ez könnyen belátható, 

mert ha a helyén lévő kész acélszerkezetre támaszkodva zsaluzunk, akkor a beton önsúlyára 
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csak az acélszerkezet dolgozik. E technológiánál azonban a teljes öszvér keresztmetszet viseli 

a terheket, beleértve abba a beton pályalemez súlyát is, azaz a beton súlyából a vasbeton 

pályában is feszültség keletkezik. A módszer előnnyé változtatja azt a hátrányt, amely az 

előfeszítés idővel történő leépülését jelenti. A pályalemezben fellépő nyomófeszültségre 

elsősorban a betolás alatt van szükség, amikor a beton kúszása miatti feszültségleépülés szinte 

még meg sem kezdődik. 

Térjünk vissza ismét a 2.2. táblázathoz. Az ebben szereplő hidaknál már sehol nem 

alkalmaztak feszítőkábeleket, sem a pályalemez központos, sem a felszerkezet külpontos 

feszítésére. Az is szembeötlő, hogy a pályalemez esetleges berepedésével már minden esetben 

számoltak. A többnyílású hidaknál a párhuzamos övű, míg – érthető okokból – az 

egynyílásúaknál a kiékelt főtartós kialakítások a meghatározóak. Látható, hogy az idők 

folyamán erősen leépülő és ezért nem hatékony támaszmozgatással történő beton előfeszítés 

szinte eltűnt az alkalmazott módszerek közül, annak ellenére, hogy a hidak túlnyomó része 

többnyílású (kivéve a betolt öszvérhidak eseteit, ahol az az építési technológia részét képezi). 

Bár a támaszmozgatással kiváltott előfeszítés hatékonysága megkérdőjelezhető, annak 

eltűnése elsősorban a kivitelezési nehézségekre vezethető vissza. A kérdés, hogy mikor és 

milyen körülmények között jelent alkalmazása előnyt más technológiai változatokkal 

szemben, továbbra is egyértelmű válaszra várt. 

A pályalemezek betonozási módjában, a szakaszok sorrendjének tekintetében 

meglehetősen vegyes a kép. Szerencsére ezekből minden alaptípus előfordul, még az általam 

számítottaknál is. Az egyetlen kivétel a komplett öszvértartó parti építés utáni betolása, amely 

kapcsán csak a tervező és az általa publikált anyagokra támaszkodhatunk (lásd 36. oldal). A 

betonozási változatok csak néhány esetben tartalmazták több lehetőség kiértékelését, és azok 

is inkább a technológiai igényeknek való megfelelést, mintsem a hatások teljes körű 

elemzését, összevetését és értékelését célozták. 

A folytatólagos, többtámaszú öszvér felszerkezetek megújulásával egy időben az 

egynyílású, hídfőbe befogott öszvérhidak is feltűntek. Köszönhető volt ez részben annak is, 

hogy a világban egy új irányzatnak, az ún. integrált (hídfőjű) hidak gondolatkörének taglalása 

felkapottá vált és így az ilyen szerkezetek modernnek számítottak. Valójában ez az öszvér 

hídtípus általában jó értelembe vett kényszermegoldásként alkalmazott, azokban az esetekben, 

amikor egy, nagyobb nyílású áthidalásra van szükség és az elegancia vagy a környezet miatt a 

felsőpályás szerkezet egyszerűségére van igény, valamint arra, hogy mindemellett a 

mezőközépi szerkezeti magasság (pl. űrszelvényi okokból) a lehető legkisebb legyen. A 
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táblázatban megjelenő hidak mindegyike támasz felett kezdődő betonozással épült. Az ilyen, 

befogott hídfőjű hidak számításának sajátosságaira még a későbbiekben visszatérek. 

 

 

2.21. ábra – Az M4-M8 autópálya elválási csomópontjának B0151 j. hídja1 

Az ezredforduló utáni időszakra esett a hazai hídtervező irodák felzárkózása 

számítástechnikai szinten a nyugati, fejlettebb eszközöket használó világhoz. Számos, 

világviszonylatban is ismert programrendszert vásároltak és már az ezekhez szükséges 

hardware beszerzése sem volt probléma. Elmondható, hogy a külföldi szakemberekkel a 

lépést a mérnökök azóta is tartják és annak ellenére, hogy Magyarországon általában nincs 

nagyon nagy nyílású hidakra szükség, szinte minden, a világban járatos újszerű hídtípus, 

szerkezeti megoldás, építési módszer megvalósítására van példa az elmúlt évtizedből. Kezdve 

a rekordot jelentő dunaújvárosi kosárfüles ívhíddal (Pentele híd), vagy az M0 autóút északi, 

A  pilonú, ferdekábeles Duna-hídjával (Megyeri híd), majd folytatva a sort az első hazai 

felhozott kábeles (extradose) híddal (M7, Korongi híd), át a szerelőhidas szabad betonozást és 

szabad szerelést kombináló Kőröshegyi völgyhídon (M7), egészen a trapézlemez gerinccel 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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(corrugated web) rendelkező Móra Ferenc Tisza-hídig (M43). A vízen úsztató és 

acélszerkezet betoló építési technológiánkat pedig világszinten jegyzik [Szatmári, 2011].  

Zárva a hazai öszvérhídépítés összefoglalóját, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az 

intenzív autópálya építések közepette, miért nem hódított tért magának a sok főtartós acél-

beton öszvérhíd, mint típushíd, alternatívát jelentve az előregyártott, előfeszített vasbeton 

gerendás felszerkezetekkel szemben. Hiszen könnyebb szerkezettel, nagyobb támaszközökkel 

kecsegtetnének. Több esetben is épült kis nyílású öszvérhíd gyorsforgalmi út fölé, de hogy 

miért nem terjedtek el annyira, mint az előregyártott tartós hidak, azt az M4-M8 autópálya 

elválási csomópontjára tervezett B0151 jelű híd példáján lehet megmutatni (2.21. ábra). 

Az összes, alább felsorolt szempont – függetlenül attól, hogy egyetértünk-e vele, vagy 

sem – mind az előregyártott (feszített) vasbeton tartókat részesíti előnyben: 

– A helyszínen készülő pályalemez betonozása munka és állványigényes, mivel az acél 

főtartókat elegendő olyan távolságra tenni, amelyet már csak külön zsaluzat hidal át, más 

szokásos, bennhagyható elem (pl. betonyp lemez) nem. 

– A főtartók többtámaszúsítása nehézkes, a csomóponti részletek nem kiforrottak, és a 

rendszeres helyszíni hegesztési igény az ilyen kis hidaknál a lehetséges kivitelezők számát 

jelentősen csökkentené. 

– Az acél főtartók fenntartása a vasbetonhoz képest többletmunkát jelentene, néhány 

évenként a korrózió elleni bevonatot javítani kellene a forgalmas út felett. 

– Tartóssági problémát okoz, hogy az I tartók alsó öve a legjobb esetben is csak vízszintes 

(de inkább néhol a gerinc felé lejt, mint esetünkben is), amely a csapóeső, páralecsapódás, 

átázás stb. esetén nem megengedhető, korrózióveszélyt rejt magában. 

– Ugyanezen az alsó övön az előbbi lejtésviszonyok miatt, por, szemét, rosszabb esetben 

madár telepedhet meg, amely szintén fenntartási gondokkal járhat. 

– Mivel a hosszesés nélküli hidakat minden eszközzel kerülni igyekszünk, a vízelvezetésnél 

akadályt jelenthet az alsó övekre hegesztett gerincmerevítés vagy csomólemez, amelyre 

korlátozott megoldás lehet a varrathalmozódásoknál szokásos kivágás alkalmazása. 

– A fenti híd egyedi és a ritkábban előforduló geometriai kialakításokhoz tartozik ugyan, de 

érdemes belegondolni, hogy az íves alaprajz és hosszesés miatt mind a gerinc, mind pedig 

az alsó öv térben görbült felület, amelynek a leszabása, kialakítása külön feladatot ró a 

tervezőre és a gyártóra is. 

Évtizedek óta próbálják a hídtervezők alternatívaként használni az öszvérhidakat az 

előregyártott, feszített vasbeton tartós hidak versenytársává tenni (legutóbbi és talán eddig a 
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legjobban sikerült példa a 2.14. ábra tartójához köthető), de amíg a fenti hátrányok többségét 

nem sikerül kiküszöbölni, addig ez nem fog sikerülni. 

A hidak tervezése, kivitelezése, de még az oktatása során is elsősorban azok erőtani 

vonatkozásait részesítjük előnyben, és hogy ez mennyire nem helyes, arra jó példa volt az 

utóbb tárgyalt kérdéskör is. A hidak az egyedüli olyan építmények, ahol a meteorológiai és 

környezeti hatások közvetlenül ott támadnak, ahol az építmény funkciója érvényesül. 

Általában is, de ezért a hidak tervezésénél hangsúlyosabban igaz, hogy két fő „pillér” van, 

amire a műtárgyat „alapozni” kell. Az egyik az erőtani, a másik pedig a tartóssági 

megfelelőség. Az utóbbit jelentheti a tartós kialakítási módot, annak fenntarthatóságát, de azt 

is, hogy az átlagos felkészültségű kivitelező szakemberek nagy valószínűséggel legyenek 

képesek azt helyesen kialakítani. Az erőtani oldal – bár lehet, hogy bonyolult lekövetést 

igényel – simább, könnyebben járható, mert kevesebb szakág, kevesebb szakembere érintett, 

és a méretezési elvek majdnem univerzálisak. A tartóssági, kialakíthatósági, fenntarthatósági 

oldalon nincsenek, vagy nagyon nehezen találhatók általános szabályok. Mindig mérlegelni 

kell az anyagok tulajdonságait, a kivitelezők várható felkészültségét, a hibák észlelhetőségét, 

a fenntartás lehetőségeit stb., amely területekhez más-más szakemberek és szempontok 

tartoznak, akik más-más időben fognak szerephez jutni. 

Akkor jó egy tervező mérnök, ha már elég tapasztalt nemcsak az erőtani szempontok 

figyelembevételéhez, hanem ahhoz is, hogy mérlegelni tudja a híd életciklusa alatt 

bekövetkezendő események tartósságra gyakorolt hatását, és ezek tükrében maga is 

gondolatban teszteli a felvázolt megoldást, keresve annak gyenge pontjait, és amennyiben 

ilyet talál, azt – a súlyosság függvényében – megpróbálja javítani vagy kiküszöbölni. 

2.5. Öszvér gerendahidak a világban 

Az előző alfejezetekben az öszvérhídépítés kapcsán írtam, igyekezve tárgyalni az elmúlt több 

mint 60 év jelentősebb acél-vasbeton felszerkezeteit. Elsősorban a gerendahidakra 

fókuszáltam, miközben tudható, hogy vannak e kategóriában más kialakítású szerkezetek is. 

Viszont megállapítható, hogy a kimaradt öszvérszerkezetek nem képviselnek számottevő 

irányzatokat és nem rendkívüliek hazai viszonylatban sem. Kivétel ez alól az ún. merev 

tartóbetétes hidak köre, amelyek különösen a vasútvonalak alatti áthidalások esetében 

terjedtek el (2.22. ábra, [Vayas, Iliopoulos, 2014]). Ezek a szerkezetek gyakoriak, de mind a 

hazai, mind pedig a nemzetközi előírások a valódi öszvérhidaktól elkülönülten kezelik őket. 

Ennek nagyrészt az az oka, hogy a nagy merevséggel rendelkező acéltartók (többnyire I 

profilok) szinte csak súrlódással dolgoznak együtt az őket körülvevő vasbeton lemezzel. 
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Külön együttdolgoztató kapcsolat nincs, ezért a méretezés is gyakorta a vasbeton figyelmen 

kívül hagyásával történik. Ráadásul a vasbeton keresztmetszet súlypontja nagyon közel esik 

az acéltartókéhoz, így a klasszikus öszvér „munkamegosztás”, miszerint a betonra nyomást, 

az acélra húzást adunk, sem működik. Az is igaz, hogy a közeli súlypontok miatt az acél-

beton együttdolgoztatásához csekély nyírási ellenállás is elegendő. Bár a merev tartóbetétes 

hidak nem új szerkezetek, a különféle megoldások elemzése még ma is kutatási téma. A 

tartóbetétek lehetnek nemcsak hengerelt, hegesztett I, hanem fordított T szelvények is, 

amelyek miatt a felszerkezetek viselkedésében eltérések lehetnek [Odrobiňák et al., 2012]. 

 

2.22. ábra – Merev tartóbetétes vasúti híd keresztmetszet1 

A következő néhány bekezdésben vázlatosan ismertetem a nemzetközi öszvér 

gerendahíd-építés azon főbb irányait, ágait, amelyek hazánkban csak alig, vagy egyáltalán 

nem jelentek meg. Ezek hazai gyakorlatba való beemelése még a szakma előtt áll, hiszen azok 

gazdaságossága vagy éppen kedvező esztétikája miatt alkalmazásuk elkerülhetetlen. 

 

2.23. ábra – Alsó betonövvel is rendelkező öszvér felszerkezet1 

A szerkezetben lévő acélanyag nagy húzószilárdsággal rendelkezik ugyan, de nyomásra 

az egyre növekvő szilárdsági képességből következően egyre vékonyabb lemezek horpadási 

szempontból egyre sebezhetőbbek. Gazdaságossági szempontból a lemezek acél merevítések 

helyetti betonnal való megtámasztása előnyösnek mutatkozik. A külföldi példák azt mutatják, 

hogy a keresztmetszeten belül a beton nemcsak a nyomott zónában, de bárhol megjelenhet, 

ahol a merevség növelésére, vagy korróziógátlásra van szükség, vagy egyszerűen az adott 

                                                 
1 Forrás: [Vayas, Iliopoulos, 2014] 
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módon egy gazdaságosabb szerkezet alakítható ki. Szélsőséges esetben még a híd főtartójának 

gerince is lehet öszvér anyagból (2.24. ábra) [Schmitt, Seidl, 2010]. 

 

2.24. ábra – Süllyesztett pályás keresztmetszet 40 m-es támaszközzel1 

Az integrált hídfőjű hidakról esett már szó korábban. Az „integrált hídfőn” itt a saruk ill. 

a dilatációs szerkezetek elhagyását értjük, amely megoldás által a hídfő nem csupán egy 

alépítményi részlet. A talajba beágyazott és a felszerkezethez legtöbbször sarokmereven 

kapcsolt hídfő a talaj háttöltés és az alapozás által és attól függve visszahat a felszerkezet 

igénybevételeire (elsősorban annak hajlítónyomatékaira). Ilyenkor az erőjáték követése és a 

modellezés bonyolult, a tervezési paraméterek megfelelő megválasztása pedig rendkívül 

fontos [Gama, Almeida, 2014]. A megtámasztó háttöltés már a csatlakozó pálya része, így a 

híd szinte folyamatos átmenetet biztosít a két töltésszakasz között. 

 

2.25. ábra – Öszvér kerethíd saru és dilatáció nélkül2 

Öszvér felszerkezet esetére egy alap megoldást mutat a 2.25. ábra. Az elméleti 

nehézségek ellenére az ilyen szerkezet azzal az óriási előnnyel rendelkezik, hogy sem a 

pályához való csatlakozás, sem pedig az alépítmény-felszerkezet kapcsolata nem igényel 

tartós és jelentős fenntartást. Ahogyan állítólag Henry Derthick, Tenessee-i Közlekedési 

Osztályról mondta: "The only good joint is no joint", azaz az egyetlen jó csomópont, ha nincs 

csomópont [Feldmann, Pak, 2009]. A fenntartók tapasztalatiból tudható, hogy szinte alig van 

(az is csak kis mozgástartományban) olyan dilatációs kialakítás, amelynek élettartama ne 

lenne tört része a híd élettartamának. Manapság ahol lehet elhagyjuk, vagy ha elkerülhetetlen, 

                                                 
1 Forrás: [Schmitt, Seidl, 2010] 
2 Forrás: [Feldmann, Pak, 2009] 
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akkor akár több kisebb, a burkolat tetején vízzáró és burkolattal egybedolgozott – 

szintkülönbség és bemélyedések nélküli – dilatációs rendszert helyezünk el, amely vízzáró és 

elkoszólódásmentes. 

A hézagmentes dilatációs megoldás, mint az integrált hidakhoz kapcsolódó kialakítás 

olykor nemcsak a hídfőknél, de még a pilléreknél is feltűnik. Ez azt jelenti, hogy az acél (vagy 

akár feszített beton) főtartók megszakítva, sarukon nyugszanak, de az azokat együttdolgoztató 

pályalemezt folytonosan átvezetik a köztük lévő hézag felett. Így a pálya folyamatos 

felfekvést biztosít vízzáró és elkoszólódásmentes módon [Connal, 2004]. A csomópont 

hátránya, hogy a bekövetkező mozgások rendkívül bizonytalanul jelezhetők előre, könnyen 

pályalemez-repedés vagy sarutúlterhelés következhet be. Ez utóbbi szempontjából különösen 

fontos a saruk elhelyezésének módját az aktuális hőmérséklethez igazítani. 

 

2.26. ábra – Öszvér kerethíd típustervek a DIN 1072 alapján1 

Amennyiben a hídfő és a felszerkezet kapcsolata sarokmereven kialakított, a híd 

kerethídnak minősül, ahol az igénybevételek eloszlását az alapozás ellenállása, a hídfő 

felmenő szerkezet ágyazása, a keretsarok és a felszerkezet merevségi viszonyai és egymáshoz 

való arányaik egyszerre határozzák meg. Az egynyílású kiékelt öszvér felszerkezetek közepes 

nyílástartományokban (kb. 50 m) nagyon gazdaságosak, mert a hídfők általi merev befogás 

miatt mezőközépen nagyon le lehet csökkenteni a szerkezeti magasságot, ami az áthidalandó 

űrszelvény szempontjából előnyös. Ez a kialakítás olyan elterjedt, hogy a német előírások 

külön típusterveket adnak hozzájuk (2.26. ábra), Romániában egyedi megoldásokat dolgoztak 

ki mind előregyártott feszített vasbeton, mind pedig acél főtartók felhasználásához [Petzek 

                                                 
1 Forrás: [Feldmann, Pak, 2009] 
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et al., 2014a].  Hazánkban még elsősorban eseti jelleggel foglalkoznak e hídtípussal, csupán 

néhány híd épült az elmúlt évtizedben [Pálossy, Vőneki, 2002; Pál, 2011]. 

 

2.27. ábra – Csőfőtartós öszvér keresztmetszet1 

Az acél és a beton kombinálásának csúcspontja, amikor zárt acélszelvényeket 

betonozunk ki. A kibetonozott acélcső teherbírása, vizsgálata ezért is külön fejezet az 

építőmérnöki tanulmányokban. A két anyag ilyenkor kölcsönösen erősíti egymást. Az acél 

magas szilárdsága segít „egyben tartani” a betont, ami így kisebb szilárdága ellenére is jóval 

nagyobb erőt képes felvenni, nagy felülete miatt. Eközben a beton akadályozza az acélprofil 

horpadását és stabilitásvesztését. Az oszlopként már bevált megoldás a technológiai 

akadályok elhárítása után kezdi meghódítani a hídépítést a felszerkezetek főtartóinak terén is.  

 

2.28. ábra – Egy CFT íves főtartós híd keresztmetszete2 

A csöveket előszeretettel alkalmazzák öszvérhidak főtartóiként (2.27. ábra). A öszvér 

csőfőtartó ráadásul optimálisan betonozható. A megtámasztásoktól távolabb, a mezőben, ahol 

az öszvértartó cső része húzást kap, ott a csövet üresen lehet hagyni, nem növelve károsan a 

felszerkezet önsúlyból következő hajlítónyomatékát. A támaszok közelében viszont a nyomott 
                                                 
1 Forrás: [Nakamura et al., 2002] 
2 Forrás: [Okamoto et al., 2012] 
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csőszakasz kihajlását akadályozandó, a szelvényt kibetonozzák. Ez utóbbi súlya viszont szinte 

már csak az alépítmény igénybevételeit növeli [Nakamura et al., 2002]. 

A kibetonozott cső (concrete filled tube: CFT) ívhíd íves főtartójaként való alkalmazása 

is kézenfekvő, magától adódó lehetőség (2.28. ábra). Az ív önsúlya csak az ívek tövére terhel, 

így a többletbetonsúly a felszerkezetre nem hat, míg a kitöltés növeli az ív stabilitását és 

terhelhetőségét [Okamoto et al., 2012]. 

A befogott öszvérhidak főtartói bizonyos gerinc méret felett kikönnyíthetők. Ez látszott a 

német típustervek (2.27. ábra) alsó változatánál is. Nyilvánvaló, hogy ekkor már tág lehetőség 

nyílik a kialakítási módok kombinálására. Egyrészt az alsó íves főtartó rész elkészíthető 

csövekből, vagy a kikönnyítés rácsos vagy Vierendeel főtartóvá alakítható, vagy akár a 

befogott öszvér felszerkezet acél főtartója lehet csőből kialakított rácsos (2.29. ábra), [Casper, 

2014] vagy Vierendeel szerkezetű. Ez utóbbira szép hazai példa is van, tervezője Pál Gábor 

(2.30. ábra), [Pál et al., 2015]. 

 

2.29. ábra – Egy teljesen hegesztett öszvér csőfőtartós híd oldalnézete és keresztmetszete1 

Meg kell jegyezni, hogy csőszelvény alkalmazása nélkül is nagy múlttal rendelkezik a 

rácsos öszvér szerkezet, amikor is általában egy felső vasbeton lemezhez kapcsolódik egy alsó 

rácsos szerkezet. Szélsőséges esetben a betonöv megjelenhet alul is. Bár számos külföldi 

alkalmazási példa van [Dunai et al., 2015], a terület még ma is kutatják [Bujnak et al., 2014]. 

                                                 
1 Forrás: [Casper, 2014] 
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Az egyedi szerkezeteken túl azonban ma már az öszvér kialakítási módhoz is tartozik 

előregyártás. A legújabb fejlesztések alapján olyan öszvér gerendákat (szélességük miatt 

nevezzük inkább pallóknak) gyártanak, amelyek részben betonövvel (2.31. ábra), részben a 

nélkül készülnek. Az acélszelvények elsősorban alul teljesek, felső részük a leendő 

felbetonhoz való kapcsolódáshoz van kialakítva, kiaknázva azt a körülményt, hogy egy öszvér 

tartónál tulajdonképpen a felső övre nem feltétlenül van szükség [Seidl et al., 2014]. Az 

öszvérpallókat egymás mellé kell helyezni és azok egyúttal zsaluzási funkciót is ellátnak. A 

végeredmény nagyon hasonló a már tárgyalt merev tartóbetétes felszerkezethez, annak 

egyfajta feldarabolásáról van szó, amely által az előregyártás megoldható. 

 

 

2.30. ábra – A bajai kerékpáros csőfőtartós híd keresztmetszete és képe1 

Az előregyártás másik fő eleme a magyar öszvérhídépítés történeténél is tárgyalt 

pályatábla. Bár ezek használata külföldön sem gyakori, a világban épült rengeteg hídból még 

így is sok példát lehet említeni. Az előregyártás vonatkozhat csupán a leendő pályalemez egy 

részére, amely zsaluzatként is működik, de lehet teljes magasságban készített is. Ez utóbbi 

esetben a nyírófogaknak és a pályatáblák kapcsolatának ki van hagyva hely, amely 
                                                 
1 Forrás: [Pál et al., 2015] 
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utólagosan, a helyszínen készül. Olyan eset is van, amikor a főtartó pályalemez konzoljai 

előregyártott táblákból, míg a főtartó feletti rész – a nyírófogakat tartalmazó résszel együtt – 

monolitikusan készült [Jung et al., 2009].  

A magyar gyakorlathoz szokott szemnek nagyon furcsa, hogy nemzetközi viszonylatban 

még a pályalemez négyszöges feldarabolásával (keresztirányban is több osztás) is készültek, 

ill. készülnek öszvér hidak. A meglepő ebben az, hogy a kiadódó négyszögek nagy 

valószínűséggel csak az adott híd geometriájához illeszkednek és így az előregyártás nem 

tűnik gazdaságos megoldásnak. Elképzelhető, hogy a zsaluzás kiváltása miatt még így is 

megtérül az építésük. Megfigyelhető, hogy még a kevés helyszínen készülő betonozás is 

ugyanolyan sorrendet követ, mint a teljesen monolitikus esetekben, tehát előnyben részesített 

először a mezőkben való kiöntés és végül a támaszok feletti kapcsolat [Hamme et al., 2006]. 

 

 

2.31. ábra – Előregyártott öszvérpallók és egy teljes hídkeresztmetszet1 

Az elmúlt években német szakemberek szabadalmaztattak egyfajta építőjáték-szerű 

elgondolást az előregyártott pályalemez készítésére és referencia hidat is építettek így, „több 

rétegben” készülő pályával [Petzek et al., 2014b]. Az acél főtartókra előbb keresztben 

(együttdolgoztató vasalással ellátott) vasbeton kereszttartókat helyeznek, azután a főtartók 

                                                 
1 Forrás: [Seidl et al., 2014] 
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felső övének első rétegét készítik el zsaluzó elemek között. Mikor e gerendarács készen van, 

elhelyezik a rácsok közé illeszkedő előregyártott négyszög elemeket (teljes magasságú), majd 

kiöntik a pályatáblák (mint zsaluzat) közötti gerendarács második, felső rétegét. Így kapják 

meg a teljes együttdolgozó pályalemezt (2.32. ábra). A megoldás újfent gazdaságossági 

kérdéseket vet fel, hiszen így az elkészült lemez a teljesen helyszínen készülő megoldással 

szemben még többletvasalást is igényel, mert egy keresztbordás lemezt kapunk, amelynek az 

esztétikussága is megkérdőjelezhető. 

Az előregyártott pályatáblák kutatása több területen napjainkban is folyik, főleg 

kísérleteket és hozzájuk kapcsolódóan végeselemes vagy egyéb modellezési javaslatokat 

verifikálnak. A verifikálást általában paraméteres vizsgálat követi. Így történ ez a 

keresztirányban üreges előregyártott pályalemez [Lam et al., 2000], az előregyártott táblák 

nyírási kapcsolata [Shim et al., 2001], a pályatáblás hidak teherbírásnak meghatározása [Ryu, 

Chang, 2005], és a pálya csavarokkal való rögzítése [Todorović et al., 2014; Chen et al., 

2014] kapcsán is. 

 

2.32. ábra – A VTR® öszvérhíd kialakítási mód1 

Az előregyártás témakörében még egy eljárásra érdemes kitérni. Miközben egyre 

nagyobb szilárdságú acélanyagokból lehetett készíteni tartókat, a rugalmassági tényező 

azonos volta miatt gyakran nem lehetett gazdaságosabb szerkezetet kialakítani, hiszen a 

szerkezet lehajlása volt a mértékadó. Ezt felismerve Baes és Lipski kidolgozta a Preflex 

rendszer elvét [Baes, Lipski, 1957]. Ennek lényege az acéltartó előzetes meghajlítása volt oly 

                                                 
1 Forrás: [Petzek et al., 2014b] 
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módon, hogy a folyási határ 95%-ához tartozó feszültségét elérjék, majd a húzott acélöv köré 

betonövet készítettek. A beton megszilárdulása és a hajlítás megszűntetése után a betonban 

nyomás keletkezik, miközben az acélban a húzás csökken [Knowles, 1973]. Ezt a folyamatot 

meg lehet ismételni a már öszvér tartón ellentétes irányú hajlítással is (2.33. ábra). A tartó 

merevsége és teherbírása a betonöv(ek) révén jelentősen megnövekszik, így az esetleges 

terhekből bekövetkező lehajlás nagymértékben csökken.  

A Preflex eljárással kialakított tartók alternatívát jelenthetnek a sok főtartós hidaknál 

alkalmazott előregyártott feszített vasbeton tartókkal szemben. A Preflex tartó tulajdonképpen 

egyszerre egy darabka merev tartóbetétes és egy acélszelvénnyel „feszített” beton szerkezet. 

A közelmúltban magyar kutatás világított rá egyértelmű előnyeire, miközben hátrányként 

hozta fel a kialakítási mód számításának nehézségét [Kővári, Kovács, 2012]. Hozzátenném, 

hogy a beton lassú alakváltozása miatt az előterheléssel készülő tartó időbeli hatékonysága 

gyengébb, mint a feszített vasbeton gerendáké. 

 

2.33. ábra – A Preflex tartó egyik gyártási módja1 

Végezetül innovatív volta miatt meg kell említeni az acél trapézlemez gerinccel 

(corrugated steel web) és vasbeton alsó és felső övekkel készülő utófeszített felszerkezeteket 

is. Ehhez az újításhoz az vezetett, hogy keresték a módját az utófeszített hidak támaszközének 

kitolására. Az ötlet az volt, hogy a keresztmetszet vasbeton gerincét lecserélték acélra az 

önsúly csökkentése miatt. Azért, hogy az acél a nyíróerőket felvegye, de a feszítést ne 

akadályozza, a gerincet alaprajzi értelemben hullámosan alakították ki. Az ilyen tartó gerince 

hosszirányban összenyomható, miközben normálerő felvételére nem alkalmas. Ilyen gerincek 

                                                 
1 Forrás: [Kővári, Kovács, 2012] 
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elsősorban a feszített-függesztett (extradosed) hidaknál fordulnak elő, amelyek a pálya fölé 

felhozott feszítőkábelekkel rendelkeznek, mivel támaszközük már a feszített vasbeton 

felszerkezet alkalmazhatóságának felső határán van. Mindemellett ez a szerkezet nem igazán 

öszvér, hiszen nincs klasszikus értelemben vett együttdolgozás az acél és a vasbeton övek 

között. Ezt támasztja alá az is, hogy épp a Nemzetközi Betonszövetség (fib) szentelte egyik 

legújabb kiadványát ennek a témának, amelyet „state-of-the-art report”-nak (legkorszerűbb 

összefoglaló jelentés) szán [fib Bulletin 77, 2015]. 
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3. Az öszvér hídfelszerkezetek modellezésének sajátosságai 

Az öszvér hidak modellezésekor a számítógépes eljárások, szoftverek ma már számos 

nehézséget levesznek a mérnökök válláról. Tudnak változó statikai vázat kezelni, különböző 

korú vasbeton pályalemez szakaszokat lassú alakváltozások szempontjából figyelembe venni 

stb. E fejezetben először számba veszem azokat a szempontokat, amelyek egy ilyen program 

képességeinek feltérképezésekor szóba jöhetnek, majd kitérek azokra a problémákra, amelyek 

bonyolultságuk miatt az öszvérhidak globális elemzésekor ma is nehézséget okozhatnak, ill. 

okoztak nekem is a kutatásom során, vagy éppen az általam használt szoftver adottságai miatt. 

E témák részletes taglalása a kutatási módszerem igazolása miatt elengedhetetlen. 

3.1. A modellezés főbb kérdései 

Felszerkezetek számításához ma már rendelkezésre állnak nagykapacitású számítógépes 

szoftverek, amelyek rúd, felület, de akár test végeselemeket alkalmaznak. A szerkezetek 

modellezését azonban sokkal körültekintőbben kell előkészíteni és elvégezni, mint azt a 

felhasználó előszörre gondolná, mert könnyen tévútra lehet jutni.  

A rendelkezésre álló, számításra alkalmas rendszereket először jól meg kell ismerni. A 

teljesség igénye nélkül és a hidak számításának szempontjából nézve, tisztában kell lenni 

azzal, hogy a kérdéses szoftver: 

– általános erőtani vagy hídépítési célprogram (ez utóbbi plusz modul is lehet); 

– milyen adatbeviteli módot kínál: ha a híd geometriája bonyolult (pl. nem elhanyagolható 

térbeli görbe vonalvezetéssel), csak a grafikus mód és grafika importálása jöhet szóba; 

– parametrizálható-e az adatbevitel (hasonló szerkezetek gyakori számításánál rendkívül 

előnyös); 

– milyen eszközöket kínál a geometria módosításához (grafikus vagy numerikus, esetleg 

mindkettő mindig párhuzamosan); 

– milyen geometriai generálási lehetőségei vannak (pl. hidas célprogram esetén helyszínrajz 

és hossz-szelvény kombinációra felfűzve keresztmetszetek generálása); 

– milyen végeselemeket használ: rúd, felület, test; 

– a végeselemek sűrítését el tudja-e maga elvégezni; 

– az elemeket hogyan lehet egymáshoz kapcsolni; 

– időben változó statikai váz megengedett-e (elemek hozzáadása, elvétele, igénybevétel-

átrendezés stb.); 

– képes-e kezelni több anyagot egy keresztmetszeten belül; 

– milyen szabványokat (előírásokat ismer); 

51 



– milyen megtámasztási viszonyokat ismer; 

– mely elemekre milyen terheket lehet alkalmazni; 

– tud-e kezelni mozgó terheket (többkomponensű teher és nyomvonal megadásával); 

– ha igen, akkor mihez kell rendelni és hova és milyen módon redukálja a mozgóterhet; 

– tud-e kezelni feszítést (külső, belső, tapadóbetétes vagy szabad és számol-e veszteséget); 

– hogyan képes teherkombinációk létrehozására (pl. teheresetek, adott teherkombinációk, 

generált teherkombinációk, terhek egyidejűségének, ill. kizárásának megadási lehetősége); 

– lehet-e a felhasználó által, egyedileg a kombinációkat megadott szabályok szerint 

egymásra halmozni; 

– számol-e az anyagjellemzők időbeli változásával; 

– a mozgó terhek esetében csak végig léptet vagy vonatkozó hatásábrákat terhel-e le (ez 

utóbbi elengedhetetlen járműterhek esetén, amikor is a szabványok szerint „a 

tehermentesítő szakaszokat nem szabad figyelembe venni” [MSZT, 2006]); 

– az elemek függvényében milyen eredményeket számol ill. szolgáltat; 

– tudja-e méretezni elem(ek)et; 

– tudja-e az eredmények eredőjét számolni (felület ill. testelem esetén); 

– az eredményeket milyen formákban tudja bemutatni; 

– az eredmények bemutatása parametrizálható-e (bemenő adatok változtatása és újraszámítás 

esetén nem kell ismét definiálni a megjelenítés módját); 

– lehet-e eredményeket különleges formában, definíciókkal kigyűjteni; 

– esetleg programozható-e a program, stb. 

Miután a rendelkezésre álló eszköztárat (értsd szoftvereket, képességeiket, azok elemeit, 

stb.) kellőképpen megismertük, azután kell a konkrét feladathoz igazodva kiválasztani a 

modellezés formáját és az ahhoz legjobban illő számítógépes programot. Az előzetes 

mérlegelés és tervezés több időt vehet igénybe, mint végül egy adatbevitel és számítás 

együttvéve, de elkerülhető vele sok felesleges munka. Hiába tökéletes látványra egy modell, 

ha a számítás eredményével nem tudunk mit kezdeni, mert pl. felületelemet használtunk, de 

nekünk nem fajlagos igénybevételre lenne szükségünk az adott helyen. A hidak esetében 

könnyebben lehetséges és nagy méret miatt is ajánlott előzetesen elemszámot becsülni. A 

keresztmetszetről pontosan meg tudjuk állapítani, hogy milyen részletességet kell alkalmazni 

a cél érdekében és a szerkezet hossza mentén kívánt beosztással ezt megszorozva – a híd 

általában jelentős – hossza miatt hamar kimeríthetjük a számítási kapacitást. 

Arra is fény derülhet, hogy nem elég egy modell, sőt akár egy program használata. A 

külön modelles futtatásra jellemző példa az ívhidak esete, ahol az ív stabilitásának vizsgálata 
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általában rúdmodellel egyszerűbb és gazdaságos [Joó, Hegedűs, 2005], míg a főtartók 

igénybevételei szempontjából gyakran felületmodell használatos. Amennyiben fáradás 

részletes vizsgálata szükséges, a felületmodell elkerülhetetlen [Mihálffy et al., 2005]. 

A modellezés során a legegyszerűbb a helyzet az egydimenziós (keresztmetszettel 

jellemzett hosszirányban kiterjedt) szerkezet modellezésével. Azonban mikor ennek a 

végéhez érünk, vagy az becsatlakozik valahova (pl. hídfő), vagy az alépítmények (amelyek 

szoros kapcsolatban vannak a talajjal) leírása esetén jóval nehezebb a dolgunk. A hídépítésben 

ráadásul gyakran találkoznak „alaktalan tömbök” – rúdnak, felületnek tekinthető – elemekkel. 

Ilyenkor sokat segít az, ha elgondolkozunk, hogy az adott tömb fő teherviselő iránya melyik 

(vagy melyek) és aszerint modellezzük azt súlyvonala, ill. középvonala mentén 

(programfüggő). Amikor ezek a súlyvonalakban leírt elemek már rendelkezésre állnak, 

eldönthetjük, hogy (általában valamilyen külpontossággal) hogyan kapcsolódjanak össze. Ha 

lényeges és jellemző a kapcsolatban keletkező igénybevétel, akkor merev kapcsolattal 

szemben (ami túlmerevít és „számunkra elveszít” igénybevételt) sokkal szerencsésebb akár a 

valóságot ugyan egyszerűsítő, de valós méretek és anyag által jellemzett végeselemet 

alkalmazni. Így egyrészt képet kaphatunk egy további erőátvitelről, másrészt a teljes 

szerkezetünk elmozdulása életszerűbb lesz. 

Különös gonddal kell kezelni a teljesen merev elemek definiálását térbeli szerkezetnél, 

mert nagyon gyakran ilyen elem alkalmazásával nem kívánt irányokban is túlmerevítjük a 

modellt, és így téves eredményt kapunk nemcsak a vizsgált környék tekintetében, de a 

szerkezet globális viselkedésében is. 

3.2. Az együttdolgozó szélesség 

Amint már a modellezésnél említettem (lásd 3.1.), a hidak számításánál nem becsülendő le az 

egyszerűbb, rúdelemekből építkező modell. Alkalmazása stabilitási, lengési, rezgési 

esetekben szinte az egyetlen lehetőség értékelhető eredmény eléréséhez. 

A hidak felszerkezetei pályalemezzel rendelkeznek, ami a főtartó erőtani igényén 

túlmutató felsőöv szélességet és felületet jelent. Ebben a felső övben a feszültségek eloszlása 

nem egyenletes, a főtartók gerincéhez közelebb jobban, távolabb kevésbé kihasznált az anyag. 

Amennyiben rúdelemeket használunk, akkor egyúttal elfogadjuk a Bernoulli hipotézist is, 

hogy a rúd deformált keresztmetszetei síkok maradnak, ami nyilván ellentmond az előbb 

említett nem egyenletes feszültségeloszlásnak. Ezt a közismert ellentmondást az 

együttdolgozó szélesség fogalmának bevezetésével kezelik a számítások. Az együttdolgozó 

szélességnek a főtartóra geometriailag jutó rész a maximuma, de általában kisebb annál, így 
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biztosítható, hogy a síknak tekintett keresztmetszet felső öve keskenyebb, de konstans 

feszültséggel kezelt feszültségteste és a szélesebb, de a valóságban változó feszültségű 

tartománya ugyanolyan erőt képviseljen. Vannak nyilván ezen túlmutató próbálkozások is 

[Niea et al., 2008], amikor teherbírási határállapotban vizsgálják az együttdolgozó szélesség 

értékét, nemcsak a normálerők, hanem a keresztmetszet hajlítónyomatéki egyenértékűsége 

alapján is. Ez alapján arra jutottak, hogy teherbírási vizsgálat esetén az együttdolgozó 

szélesség majdnem mindig egyenlő a teljes szélességgel. 

Természetesen az együttdolgozó lemezszélesség nemcsak a pályalemezben, a hasznos 

teher tartása miatti többletanyagigény révén vetődik fel. Amikor nem erőtani igények miatt a 

nyitott főtartókat, azok alsó öveinek szélesítésével összezárják, vagyis szekrényesítik 

(pl. esztétikai okokból a csatlakozó híd keresztmetszetéhez igazodva, vagy a madarak elleni 

védekezés okán), olyan viszonylagosan széles (a szekrényes tartókra amúgy is jellemző) alsó 

öv jöhet létre, amelyben már a feszültségeloszlás nem egyenletes. Azon túl, hogy az ilyen 

esetben szintén együttdolgozó szélességgel kell számolni, egyéb érdekes következménye is 

lehet a változtatásnak. Amennyiben az öveket nem erőtani igény miatt egyesítik (vagy erőtani 

szempontból, de csupán a csavarómerevség növelése céljából), akkor a hidaknál, tartóssági 

szempontból, bizonyos lemezvastagság alá nem mehetnek (hazánkban a határ: 6 mm). De 

amint a bezárás megtörténik, és az alsóöv lemezmezője kialakul, a kihasználtságtól 

függetlenül olyan szerkesztési szabályok léphetnek életbe (szabályzattól függően), amelyek a 

lemez kialakításának módját stabilitási szempontból meghatározzák. Így könnyen az a helyzet 

állhat elő, hogy a szekrényre áttérve, hirtelen jelentős lesz az ugrás az acélanyagigényben, 

amit csak nagy erőfeszítéssel elvégzett többlet-számításokkal lehet csökkenteni, hogy a 

vastagságban bekövetkezett ugrás a várakozásnak megfelelő fokozatossággal összhangban 

legyen. 

Az együttdolgozó lemezszélességre számos tényező hatással van. A szabványok által 

leggyakrabban figyelembe vett körülmények: 

– a támaszköz nagysága, ill. nyomatéki nullpontok távolsága és a tartómagasság aránya; 

– a vizsgált lemez szélességének és az acéltartó magasságának aránya; 

– a statikai modellen működő koncentrált erőbevitel, akár koncentrált teher, akár pontszerű 

támasz okozza azt. 

Öszvérgerendák esetén az együttdolgozó szélesség jelentősen függ az együttdolgoztató 

kapcsolat merevségétől is [Amadio, Fragiacomo, 2002]. A lehajlások számításánál javasolják 

a teljes szélesség alkalmazását a redukált helyett. Véleményük szerint képlékeny állapotban 

nem határolható be az együttdolgozó szélesség, mert arra a következők is hatással vannak: a 
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vasalás elosztása, mennyisége és nyúlási képessége; az oszlopok helyzete a negatív nyomatéki 

szakaszoknál; az acéltartó keresztmetszeti osztálya; a csapok száma és típusa; stb. Állításuk 

szerint egyszerűbb, de elegendően óvatos eljárás a képlékeny számításnál (teljesen merev 

kapcsolat, az Eurocode 4 alapján 1. és 2. osztályú acéltartó és lágyvasalás esetén), ha a pozitív 

nyomatéki szakaszokon az Eurocode 4 előírásait betartjuk, míg a negatív nyomatéki 

szakaszoknál az együttdolgozó szélességet növeljük [MSZT, 2010]. Olyannyira, hogy két ill. 

háromnyílású öszvértartók esetén megfontolandó a konstans együttdolgozó szélesség 

használata. Ez utóbbi, feszültségátrendeződés nélküli, berepedt állapotú, képlékeny számítás 

esetén alkalmazható. 

Macorini és szerzőtársai egy végeselemes modellezési lehetőséget mutatnak be, amely 

alkalmas az öszvérgerendák időfüggő viselkedésének kezelésére [Macorini et al., 2006]. Az 

ez alapján elvégzett számítások azt mutatják, hogy a pályalemezben a zsugorodásából (az acél 

főtartó visszatartása miatt) bekövetkező feszültségek egyértelműen nagyobbak, mint a külső 

terhek és a kúszás hatása és így a beton berepedéséhez vezetnek. A kutatásból egyértelműen 

kiderült, hogy csak a zsugorodásnak van hatása az együttdolgozó szélesség változására az 

időben, de az jelentős, szemben azzal a konstans szélességgel, amit az előírások javasolnak. 

 

egyenletesen megoszló teher     járműteher  

3.1. ábra – Együttdolgozó pályalemez-szélességek összehasonlítása1 

                                                 
1 Forrás: [Carbonari et al., 2007] 
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Mivel az együttdolgozó pályalemez-szélesség az erőbevitel módjától is függ Carbonari és 

szerzőtársai, valamint Gara és szerzőtársai is olyan teherfüggő együttdolgozó szélességre 

vonatkozó számítást dolgoztak ki és javasolnak, amelyek figyelembe veszik a terhelés fajtáját, 

sőt kitérnek a támaszsüllyedésre és a zsugorodásra is [Carbonari et al., 2007; Gara et al., 

2011b]. Javaslatukat konkrét számítások elvégzésével hasonlítják össze az előírásokkal és a 

pontos számításokkal (3.1. ábra). 

Egy 1999-es IABSE konferencián mutattak rá kansas-i szerzők arra a problémára, hogy 

bár az együttdolgozó szélesség számítására előírás van, de az csak egyszerű gerendahidak 

esetére ad javaslatot. Pedig rúdszerkezetekkel modellezett felszerkezetet bonyolultabb 

esetekben is használunk. Ilyen eset lehet a kábeles felfüggesztés, amikor fix támaszok mellett 

rugósnak tekinthető alátámasztásokat is figyelembe kellene venni. Rámutattak, hogy nincs az 

irodalomban adat arról, hogy a megépült acél-vasbeton öszvértartós ferdekábeles hidak 

pályájában milyen a tényleges feszültségeloszlás [Byers et al., 1999]. E nélkül az, hogy 

hogyan vesz részt a pályalemez a teherviselésben, ismeretlen. Bár a végeselemes modellezési 

lehetőségek adottak, a kapacitásigény miatt nem lehet ezeket a hidakat mindig teljes 

egészében modellezni felület vagy testelemekkel. 

 

3.2. ábra – Javasolt „módosított együttdolgozó pályalemez-szélesség”1 

                                                 
1 Forrás: [Byers et al., 1999] 
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Számos végeselemes futtatást végezve verifikáltak egy módosított együttdolgozó 

pályalemez-szélességre vonatkozó elképzelést (3.2. ábra). Véleményük szerint ez a javaslat a 

ferdekábeles hidak esetén, mind a feszültségek, mind a lehajlások szempontjából a tervező 

mérnökök számára használható. Valós híd esetében hasonlították össze a jelenlegi előírásuk 

és az általuk javasolt módszer által számított, ill. figyelembe veendő együttdolgozó 

pályalemez-szélességet. 

 

be előírás AASHTO BS 5400 Kanada Japán Eurocode 4

megkülönböztet megoszló és koncentrált erőt nem IGENa nem IGENb nem

megkülönböztet külső és belső tartót IGEN IGEN nem nem nem

egyoldalasként kezel nem IGEN IGENc IGEN IGENc

megkülönböztet +M és -M szakaszokat nem IGEN nem IGEN nem

megkülönböztet I tartót és szekrénytartót IGENd nem nem - -

megkülönböztet teherbírási és üzemi állapotot nem IGENe nem nem IGENf

módosított értékek a támaszoknál nem IGEN nem nem IGEN

módosított értékek beton berepedésre nem IGEN nem nem IGEN

a megoszló terhet használ főúti hidakra
b koncentrált teheresetet használ a folytatólagos tartók belső támaszaira
c az együttdolgozó szélesség középső és oldalsó részekre van osztva
d külön előírásokat ad szabadon szerelt szekrényes beton hidakra
e együttdolgozó szélesség használata üzemi állapotokban, teljes szélesség használata teherbírási határállapotban
f együttdolgozó szélesség használata üzemi állapotban

3.1. táblázat – Szabályzatok összehasonlítása az együttdolgozó szélesség kapcsán1 

A buffalo-i állami egyetemen nemzeti kutatási program keretében vizsgálták az 

öszvérhidak együttdolgozó pályalemez-szélességét [Chen et al., 2005]. A cél a pályalemezzel 

ellátott acél főtartós hidak esetére olyan számítási mód előterjesztése volt az együttdolgozó 

szélesség vonatkozásában, amely előírásba is emelhető. Összehasonlították a több nemzetközi 

előírás tartalmát is e kérdésben (3.1. táblázat). Rendkívül kiterjedt kutatás végeztek, amely 

magában foglalt tipikus kialakítással rendelkező, laboratóriumban megépített felszerkezeten 

végeztek kísérleteket, alaposan elemezve a különböző teherszintek mellett kialakuló 

repedésképeket. Szisztematikusan kialakított változatokkal paraméteres vizsgálatot (egyenes 

és ferde híd, többféle szélességgel, egy- és háromnyílású stb.) hajtottak végre végeselemes 

programmal, amelyeknél a szerzők gyakorlati tapasztalatait is figyelembe vették. Egy 

megépült (szokványosnak tekinthető) ferdekábeles híd esetében is számítást végeztek, ahol a 

pályalemez feszültségeinek megoszlását mind a magasság, mind a szélesség mentén 

vizsgálták. 
                                                 
1 Forrás: [Chen et al., 2005] 
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A tanulmány kiemeli, hogy még a XXI. században, a kifinomult számítógépes 

programok ellenére is szükség van az együttdolgozó szélesség fogalmára és használatára. 

Felhívják a figyelmet, hogy a felszerkezetek „vonalszerű” tartók módján való számítása nem 

alkalmazható erősen ferde vagy íves híd és igénybevétel átrendeződés esetén, valamint olyan 

részletes számításoknál, ahol a másodrendű hatásoknak jelentős hatása van. Megállapítják, 

hogy a szélesebb együttdolgozó lemez hatása a csapok mennyiségére minimális. Érdekes 

következtetésük, hogy általában a pályalemez teljes szélessége együttdolgozónak tekinthető, 

mivel a teljes szélesség olyan keresztmetszeteknél együttdolgozó volt, ahol az a leginkább 

kihasznált volt, ahol viszont az együttdolgozó rész kisebb volt a teljes szélesség felénél, ott a 

keresztmetszetnek jelentős hajlítási többletkapacitása volt. 

Gara és szerzőtársai cikkükben olyan egydimenziós végeselemet vezetnek be, amely 

alkalmas – öszvértartó esetén – az együttdolgozó szélesség figyelembe vételére és használható 

olyan széles pályalemezű hidak esetében is, ahol a sík keresztmetszetek elve már nem 

érvényesül [Gara et al., 2011a]. Nagy előnye az elemnek, hogy ott is alkalmazható, ahol az 

egyszerűsített módszerek nem (pl. kábelhidak esetén). A cikk hasznos ábrákat közöl egy 

konkrét ferdekábeles híd számításáról, amelyeken a lassú alakváltozás hatása az 

együttdolgozónak tekintett szélességre tetten érhető. 

3.3. Az együttdolgoztató kapcsolat leírása 

3.3.1. A nyírókapcsolatok áttekintése 

A hídépítésben a vasbeton pályalemez és az acél főtartó együttdolgozásának biztosítására a 

legelterjedtebb módszer a fejes csapok alkalmazása. Ezeket az acéltartó felső övére hegesztik 

és a pályalemez vasszerelését a kiosztásukhoz igazítják. Régebben a betonozás előtt spirál 

kengyelt „húztak” a csapokra, erősítendő a betont az erőbevitel környékén, de ma már ezt 

elhagyják. Ennek fő oka volt, hogy bár a beton többletvasalást kapott így a csap környékén, 

de a betonozás gyakran a spirál miatt nem sikerült jól, éppen a legjobban igénybevett helyen. 

Bár a szabályzatok (pl. Útügyi Műszaki Előírás, Eurocode) általában csak a fejes csapok 

számításához adnak segítséget, más lehetőség is van az együttdolgozás biztosítására. A 

különböző változatok számának csak a fantázia szab határt. Ezek közül a szakirodalomban 

leggyakrabban előforduló vagy nagyon újszerűekről teszek említést az alábbiakban. 

Az együttdolgoztató kapcsolat maga elsősorban nyírási kapcsolatot biztosít a vasbeton 

lemez és az acél tartó között, amely révén a két anyag egyetlen öszvérszerkezetté egyesül. A 
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kapcsolat erőátadási képessége erősen függ annak kialakításától és a két anyagrész közötti 

megcsúszási (elmozdulási) lehetőségtől. 

 

3.3. ábra – Együttdolgoztató kapcsolati kialakítások1 

Mint említettem, a legelterjedtebb a fejes csapok alkalmazása (3.3. ábra, (a)), ezek 

világszerte használatosak. Rögzítésükkor mintegy ívhegesztési elektródaként működnek, 

fejük pedig megakadályozza a lemez elemelkedését a betonozás után. Használatuk hátrányos 

a fáradásnak kitett szerkezeteknél, valamint különleges hegesztőgépet és helyszíni generátort 

igényel beépítésük.  

A perfobondot a német Leonhardt, Andrä und Partners cég fejlesztette ki a 1980-as 

években és alkalmazta a venezuelai Caroni folyó feletti harmadik hídnál [Saul et al., 1992]. 

Ez egy hosszúkás, lyukakat tartalmazó lemezből áll, amelyet a gerenda övéhez hegesztenek 

(3.3. ábra, (b)). Olyan rendszert kerestek, amely csak üzemi terhekre működik rugalmasan, 

bizonyos meghatározott tapadási jellemzők mellett. Azóta számos szerző kutatta a perfobond 

kapcsolat viselkedését. A T-perfobond rendszer annyiban különbözik ettől, hogy a lyuggatott 

lemezsávot sűrűn megszakítva, arra alaprajzilag merőlegesen (keresztben) is lemezt 

hegesztenek. Veríssimo és szerzőtársai nevéhez fűződik a perfobond alternatívájának szánt 

crestbond kapcsolat, amelyet egy fogazott lemez alkot (3.3. ábra, (c)). Az így kinyitott 

„lyukak” megkönnyítették a pályalemez vasalásának elhelyezését [Vianna et al., 2009; 

Vianna et al. 2013]. 

 

3.4. ábra – Puzzle, saw és clothoid fogazás2 

A crestbond kapcsolat később számos variációban jelent meg, előnybe részesítve az 

olyan „taréj” alakokat, amelyeknél a leszabásnál egy lemezből kettő kapcsolóelem keletkezik. 

Ilyen a puzzle és saw fogazás (3.4. ábra), amelyet elsősorban előregyártott öszvértartóknál 

                                                 
1 Forrás: [Vianna et al., 2009] 
2 Forrás: [Hechler et al., 2008] 
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használnak [Hechler et al., 2008]. Ez a kapcsolati mód is kellően kutatott, teherbírási [Fink, 

Petraschek, 2007] és fáradási kísérleti vizsgálatok [Dudzinski et al., 2011; Hegger et al., 

2012] egyaránt jelen vannak az irodalomban. 

 

3.5. ábra – Együttdolgoztatás tapadással1 

Közkedvelt és gyakorta alkalmazott a U vagy L acél profil „szeletek” (channel type 

connectors) alkalmazása is nyírófogként, mivel nem igényel különleges hegesztési eljárást a 

helyszínen. A fejes csapos kapcsolatnál nagyobb nyírási teherbírással rendelkezik, mivel 

nagyobb felületen érintkezik a beton lemezzel [Baran, Topkaya, 2012]. Az említett szerzők 

kísérletei szerint a tönkremenetel mindig az acél profilok töréséből adódik. Pontosított 

képletet adtak az ilyen kapcsolatok teherbírásának számítására és kimutatták, hogy nem okoz 

jelentős különbséget, ha az alkalmazott U és L elemek méreteit vagy szélességét (ésszerű 

határok közt) változtatják. Készültek részleges együttdolgoztatás esetére is tesztek [Baran, 

Topkaya, 2014]. Ezek eredményei alapján megállapították, hogy a részleges együttdolgoztatás 

mértékétől függetlenül a minták hasonló módon viselkedtek és még csekély együttdolgozás 

esetén is tetemes a teherbírás- és merevségnövekedés az acélgerendához képest. 

Megfigyelték, hogy a kisebb fokú (3.2) részleges együttdolgoztató kapcsolat nagyobb relatív 

megcsúszást eredményezett a beton és az acél közt, amikor a gerenda nyomatéki teherbírását 

elérték. A kísérletek során az együttdolgoztatás mértékétől függetlenül a teherbírás mintegy 

90%-át elérték 2 mm-es megcsúszásnál. 

Érdekes újítás a felületi tapadással való együttdolgoztatás [Thomann, Lebet, 2008]. A 

tapadásos kapcsolat biztosításához először az acéltartók felső övére hosszanti irányban bordás 

acéllemezt hegesztenek végig, majd a felső öv felső felületét érdesített epoxigyanta bevonattal 

látják el (3.5. ábra). Az így kialakított taréjra ültetik fel az előregyártott pályatáblákat, 

                                                 
1 Forrás: [Thomann, Lebet, 2008] 
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amelyeket össze is feszítenek. Végezetül a geometria miatt kialakult hézagba a híd két végéről 

injektáló cementhabarcsot juttatnak (hasonlóan az utófeszített kábeleknél szokásos 

injektáláshoz). 

 

3.6. ábra – Különböző együttdolgoztató kapcsolatok összehasonlítása1 

A tapadásos kapcsolat javára írják, hogy nem igényel sem helyszíni hegesztést, sem 

helyszíni betonozást és előregyártott pályatáblákkal gyorsan készíthető. A kialakításnak 

kiugróan magas a nyírási ellenállása, viszont az a megcsúszással folyamatosan csökken 

(3.6. ábra). A fenti szerzők azt találták, hogy a legnagyobb duktilitás akkor érhető el, ha 

b2 = 2·b1 (3.5. ábra), valamint közelítő eljárást is kidolgoztak ilyen kapcsolatok méretezésére. 

Megjegyzik viszont, hogy a képlékeny teherbírás kihasználásához a nyíró igénybevételnél 

minden pontban nagyobbnak kell lennie a nyírási ellenállásnak. 

Az itt nem említett megoldásokon túl vannak ma is olyan próbálkozások, amelyek bár 

érdekesek, de sorsukat majd a jövő dönti el [Psota, Rotter, 2012]. Ilyen pl. az acél főtartó 

felső övéhez a vasbeton lemezből lehúzott és lehegesztett vasalás (3.7. ábra).  

 

3.7. ábra – Kísérleti elem bebetonozás előtt2 

                                                 
1 Forrás: [Thomann, Lebet, 2008] 
2 Forrás: [Psota, Rotter, 2012] 
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3.3.2. A nyírókapcsolat merevségének jellemzése 

Egy acél-beton öszvér gerendatartó viselkedését erőteljesen befolyásolja az acéltartó és 

betonlemez között jelenlévő kapcsolat. Elvben a nyírási kapcsolat bármilyen foka 

elképzelhető az anyagok egymáson való teljes elcsúszásától kezdve a végtelen nagy 

tapadásig. Nyírási kapcsolat nélküli és teljes nyírási kapcsolat esetében mind a nyúlások, 

mind a feszültségek alakulása jelentősen eltérő (3.8. ábra). E két szélső eset közötti 

tartományban részleges nyírási kapcsolatról beszélünk, ami általában együtt jár a nyírófogak 

valamilyen mértékű deformálódásával. 

 

3.8. ábra – Nyúlások, normál- és nyírófeszültségek elcsúszó és teljes kapcsolat esetén1 

A „teljes értékű kapcsolat” definiálása, értelmezése, jellemezése nem teljesen azonos 

rugalmas és képlékeny állapotban. Minkét esetben elmondható, hogy amennyiben a szélsőszál 

nyúlások a két anyag határán azonosak, akkor az együttdolgozás teljes. Azonban ez olyan 

tökéletes állapotot feltételez, amely csak elméletben létezik. Kísérletek bizonyítják (3.9. ábra), 

hogy az anyagok találkozásánál még a legkisebb teher esetén sem nulla a megcsúszás mértéke 

[Johnson, 2004]. Ezért nemcsak a teherbírási szempontból fontos képlékeny állapotban 

szükséges jól ismerni a szerkezetet, de annak rugalmas viselkedésével is tisztában kell lenni. 

 

3.9. ábra – Fejes csap tipikus teher-megcsúszás görbéje2 

                                                 
1 Forrás: [ESDEP WG10, 1993] 
2 Forrás: [Johnson, 2004] 
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A nyírókapcsolat fokától (3.2) függetlenül a nyírókapcsolat az erő-eltolódás görbéje 

alapján, a hosszirányú nyírás hatására kialakuló viselkedése ridegnek vagy duktilisnak 

osztályozható. A viselkedés duktilis, ha a teherbírás elérésekor a fogak még jelentős 

alakváltozási képességgel rendelkeznek. Amennyiben a teherbírás elérésekor a kapcsolat 

jelentős csúszás és deformáció nélkül hirtelen kimerül, a kapcsolat rideg [ESDEP WG10, 

1993]. A teljes és részleges, valamint a duktilis kapcsolatok hatását egy keresztmetszet 

nyomaték-görbület vonalára általánosságban a 3.10. ábra szemlélteti [Stark, 1989]. 

 

3.10. ábra – A megcsúszás hatása a nyomaték-görbület diagramra1 

Amennyiben a nyírófogak viselkedése rideg, azok elhelyezése csak úgy történhet 

(amennyiben egyáltalán a szabályozás által engedélyezett), hogy a teljes kapcsolati hossz 

minden tetszőlegesen rövid szakaszára teljesüljön, hogy az adott szakaszra eső nyírófogak 

teherbírása a bekövetkező maximális nyíróigénybevételnél nagyobb. Ebben az esetben tehát 

az igénybevételnek egyetlen pontban sem szabad meghaladnia az ellenállást. Mivel a 

nyírófogak között képlékeny átrendeződés nem jön létre, ilyenkor nem feltételezhető 

megcsúszás a keresztmetszet két anyaga között, következésképpen a számítás során sem a 

gerenda, sem a lemez, sem pedig a nyírási kapcsolat vonatkozásában nem alkalmazható 

képlékeny eljárásmód, csakis a lineárisan rugalmas elmélet. 

A duktilisnak minősülő nyírási kapcsolat sokkal gazdaságosabb és méretezéselméleti 

szempontból is kezelhetőbb. Az Eurocode 4 szerint a kapcsolóelem duktilisnak tekinthető, ha 

a megcsúszási képesség karakterisztikus értéke legalább 6 mm [MSZT, 2010]. 

A teherbírási vizsgálatokhoz tartozó képlékeny állapotban a nyírókapcsolatot teljes 

értékűnek mondjuk, amennyiben a törőteher nagyságát a maximális hajlítónyomatéki 

                                                 
1 Forrás: [Stark, 1989] 
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ellenállás határozza meg. Ekkor a mértékadó keresztmetszetben optimális feszültségeloszlás 

keletkezik és több nyírási kapcsolati elem (nyírófog) alkalmazása már nem eredményez 

nagyobb törőterhet [Stark, 1989], miközben ennél kevesebb nyírófog használata – a 

kapcsolóelemek számától függően – kisebb teherbírással jár. Ha a kapcsolat duktilis, akkor a 

képlékeny állapothoz tartozó teljes nyírási kapcsolathoz szükséges kapcsolati elemek száma 

az acél vagy a beton keresztmetszet teljes képlékeny teherbírása közül a kisebbik értéknek és 

az egy nyírófog teherbírásának hányadosaként adódik: 

Rd

f
f P

N
n   (3.1) 

ahol 

 Nf – az normálerő, amely a teljes nyírási kapcsolathoz tartozik, 

 PRd – egy csap tervezési ellenállása. 

Ha a nyírási kapcsolat nem teljes, akkor a részleges nyírókapcsolatot egy hányadossal 

jellemezzük, amit a nyírási kapcsolat fokának nevezünk [Bärtschi, 2005]: 
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ahol 

 N – a csapok által felvehető normálerő, 

 Na,pl – az acéltartó normálerő teherbírása, 

 Nc,pl – a vasbeton lemez nyomóerő teherbírása, 

 Nc,t – a vasbeton lemez húzóerő teherbírása. 

A képlet végén lévő nem egyenlő jel arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben a 

nyírókapcsolat rideg, akkor a fogakra jutó nyíróigénybevétel nem rendezhető át, ezért 

Rd

f
f P

N
n   (3.3) 

A duktilis kapcsolat alkalmazása tehát lehetővé teszi, hogy a tartó hossza mentén, egyes 

helyeken a nyírási kapcsolat ellenállása – bizonyos feltételek mellett – a nyíróigénybevétel 

alatt maradjon amellett, hogy az ellenállási ábra területének meg kell haladnia a nyíróerőábra 

területét. Öszvérhidak számítása során ez utóbbi lehetőséget kihasználva kevesebb 

kiosztásváltással járó egyszerűbb csapozási elrendezés alkalmazására van lehetőség. 

A duktilis, de részleges nyírókapcsolat és a redukált nyomatéki teherbírás közti 

összefüggést jelenít meg a 3.11. ábra. Az itt látható ABC konvex elméleti görbe megengedi, 
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hogy az AC egyenes segítségével egyszerűsített eljárást lehessen használni, mert az mindig a 

biztonság javára szolgál [ESDEP WG10, 1993]. 

 

3.11. ábra – A nyírási kapcsolat fokának hatása a nyomatéki teherbírásra1 

Rugalmas állapotban a vizsgálat tárgya elsősorban az, hogy a megcsúszás és annak 

mértéke milyen hatással van az igénybevételekre és a lehajlásokra. A nehézséget az okozza, 

hogy megcsúszás elvben mindig van (3.9. ábra), így rugalmas eljárás alapján a nyírókapcsolat 

ellenállása sem „alulról” (még nem csúszik meg a kapcsolat), sem „felülről” (teljes 

együttdolgozást biztosító kapcsolat) nem határolható. Az is belátható, hogy a megcsúszásnak 

hatása van az igénybevételekre és a lehajlásokra is. Elméleti vizsgálattal kapcsolatot 

fogalmaztak meg szimmetrikus tartó csúszási nyúlására [Johnson, 2004]: 

wxs
x

s  22
2

2


d

d
 (3.4) 

a melyből kifejezve s változót, a megcsúszásra 

wxxKxKs   coshsinh 21  (3.5) 

kapjuk. Ezekben 

 s  – a megcsúszás, 

 x  – a mezőközéptől való távolság, 

 ,   – a keresztmetszeti jellemzőktől és a nyírófog merevségétől függő változók, 

 K1, K2  – a peremfeltételekből számítható paraméterek. 

                                                 
1 Forrás: [Szabo, 2006] 
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A nyírófog merevségét kísérletek alapján (3.9. ábra) a teherbírás mintegy feléhez tartozó 

egyenes dőlésével lehet jellemezni, mivel ezen a szakaszon megengedhető a lineáris-rugalmas 

leírás. A megcsúszási nyúlásból számítható a megnövekedett görbület értéke, majd a görbület 

tartó mentén való integrálásával kapható a megcsúszást is tartalmazó lehajlás. Részleges 

nyírási kapcsolat esetén az öszvértartó megcsúszást is tartalmazó lehajlására (öszvértartóra 

ható terhekből) a szakirodalom [ESDEP WG10, 1993; Johnson, 2004] a következő képletet 

javasolja: 

))(1( cac k    (3.6) 

ahol 

 c  – az öszvértartó lehajlása a rá ható terhekből teljes együttdolgozás esetén, 

 a – az acéltartó fiktív lehajlása az öszvértartóra ható terhekből, 

 k – konstans, értéke 0,5 alátámasztott, 0,3 nem alátámasztott tartó esetén. 

Meg kell jegyezni, hogy míg a képlet helyes  = 1 esetére,  = 0 közelében már nem 

javasolt használni. A fentiek alapján a megcsúszás egyfajta merevségcsökkenést jelent, ami a 

nyírófogak rugalmas voltából adódik. Ez a rugalmasság csúszást eredményez és csökkenti az 

együttdolgozást az acéltartó és a betonlemez között, még ha a nyírókapcsolat szilárdsági 

szempontból teljes értékű is. Egyes előírások és kutatások úgynevezett egyenértékű vagy 

effektív merevség bevezetésével ajánlják számítani a megnövekedett lehajlást [Nie, Cai, 

2003]. Mindemellett a tanulmányok azt mutatják, hogy a szilárdságilag teljes értékű 

nyírókapcsolat – ami csak képlékeny állapotban határozható meg – esetében a rugalmas alapú 

alakváltozás-többlet figyelmen kívül hagyható, de részleges kapcsolat esetén a hatás már 

jelentős lehet [Queiroz et al., 2007]. Az is tény, hogy egy hídszerkezet esetén a lassú 

alakváltozások befolyása a lehajlásra jóval meghaladja a nyírókapcsolat részlegességének 

hatását. 

Az Eurocode (EN 1994) általános öszvérszerkezetekre vonatkozó előírásai is 

megengedik a megcsúszásból adódó lehajlások elhanyagolását, amennyiben a 

kapcsolóelemek száma meghaladja a teljes nyíráshoz szükséges elemek felét vagy a rugalmas 

alapon számolt csúsztatóerők nem nagyobbak, mint PRd. A feltételek teljesítése elsőre nem 

tűnik nehéznek, de belegondolva a hídkeresztmetszetek szokásos méreteibe, az első a legtöbb 

esetben nem teljesíthető. A rugalmas alapon való igazolás (második feltétel) pedig szinte 

mindig teljesül, hiszen a PRd–t használjuk a teherbírási ellenállás számításához is. Az 

öszvérhidak esetében a szabályzat még engedékenyebb tűnik. Szerinte amennyiben a 
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szerkezet kialakítása és rugalmas alapú számítása megfelel a vonatkozó fejezeteknek, a 

megcsúszás hatása elhanyagolható [MSZT, 2010]. 

A hidak esetében – és ezen a vasbeton pályalemez még segít is – a tartószerkezet önsúlya 

meghatározó, amelyhez képest a hasznos teher mintegy 50%-a a teljes tehernek. Ennek a 

jelentős önsúlynak a hatására – az építési módból következően – azonban általában nem 

keletkeznek csúsztatóerők a két anyag kapcsolódásánál. Emiatt a rugalmas lehajlást növelő 

maradék önsúlynak (hídszegély, burkolat, korlát stb.) és az ennek hatására a rugalmas 

nyírókapcsolat miatt létrejövő többlet-alakváltozásnak a szerepe elhanyagolható. Az esetleges 

terhekből bekövetkező lehajlások pontosabb számításának jelentősége pedig azok rövid 

időtartama miatt kicsiny. Természetesen létezik kivétel pl. a pályalemezzel együtt betolt 

öszvérhíd, amikor is a helyére ért felszerkezet a továbbiakban a saját önsúlyából is 

folyamatosan terheli a nyírókapcsolatot. Ezekben az esetekben a híd önsúlyra történő előzetes 

túlemelésének mértékét fokozott figyelemmel kell meghatározni. 

Láthatjuk, hogy a fenti kérdéskör tárgyalása egészen pontos, amennyiben bizonyos 

kikötéseket teszünk (pl. 1-es vagy 2-es keresztmetszeti osztályú acéltartó és képlékeny 

vizsgálat esete), de a hidak tényleges számításához kevés segítséget kapunk. Az Eurocode 4 

még azt is csak szövegesen és körbeírva definiálja, hogy hogyan kapjuk meg a teljes 

együttdolgoztatáshoz tartozó csapok mennyiségét. Az, hogy ez csupán képlékeny állapot 

esetére adható egyáltalán meg, csak közvetve olvasható ki. A magyarországi hídépítési 

gyakorlatban rendszeresen előforduló 4-es keresztmetszeti osztályú acéltartók esete szóba sem 

kerül. A hidakra vonatkozó speciális fejezet pedig majdnem hiányos anyag hatását kelti. Az 

Eurocode felépítéséből következően ez még jó is lenne így, mivel az általános öszvér 

fejezethez még fordulhatunk. De ott, azoknál a bekezdéseknél, amelyek a hidas fejezetből 

hiányoznak, rendre megjelenik, hogy azok csak „épületek öszvérszerkezetei esetében” 

használandók. 

A szakirodalom gyakorta említi, pl. a (3.6) képlet kapcsán is, hogy a szabályok önkényes 

jellege a feladat bonyolultságából és kezelésük nehézségből adódik. E területek kutatása tehát 

nem tűnik kimerítettnek, főként nem a hidak vonatkozásában. 

Külön kutatási terület a nyírókapcsolatra jutó erők tartó menti megoszlásának kérdése, 

amellyel ugyan a fenti tanulmányok nem foglalkoznak, de annak a fontosságát jellemzi pl. az 

a tény, hogy még lineáris és rugalmas állapotban sem az elméletileg számolható lineáris 

feszültségeloszlás érvényes a nyírófogakra [Szabo, 2006]. 
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3.4. A pályalemez berepedésének, merevségváltozásának elméleti háttere 

Az egynyílású öszvérhidak gazdaságos alkalmazása után jogosan merült fel a gyakorlati 

igény, hogy e szerkezeti kialakítást a támaszok felett is lehessen alkalmazni, továbbvinni, 

függetlenül attól, hogy a mezőben oly jól működő nyomott beton - húzott acél párosítás 

ideiglenesen meg is szakad. A 2.3. fejezetben is bemutatott próbálkozások először azt 

célozták, hogy az így átvezetett szerkezet betonját előfeszítéssel vagy kábeles feszítéssel 

megkíméljék a húzófeszültségektől. Egyrészt ezek kevésbé hatásos módja miatt, másrészt 

annak a felismerése révén, hogy még a tisztán húzott vasbeton elem is rendelkezik 

teherbírással és merevséggel, az öszvérhidak vonatkozásában egyre inkább előtérbe került a 

könnyen kivitelezhető támasz feletti folyamatos átvezetés és a kissé bonyolultabb, de nem 

kezelhetetlen berepedt beton pályalemez figyelembe vétele a számítások során. 

A támasz feletti hajlított-húzott betonzóna berepedése csökkenti az acél-beton 

öszvérszerkezet globális merevségét és rontja a folytonosság hatását erősen nemlineárissá 

téve ezzel a szerkezet viselkedését még az alacsony feszültségtartományokban is. Az egyik 

legfőbb merevséget befolyásoló tényező beton és az acélbetét közt kialakuló tapadás. Ez 

közvetíti a húzófeszültségeket a vasalás és a repedésmentes betonzónák között. Ezt a 

jelenséget hívjuk a húzott betonzóna merevítő hatásának. Hajlítás esetén a húzott betonzóna 

merevítő hatása a használati határállapotokban jelentős és figyelembe veendő a lehajlások 

számításánál. 

 

3.12. ábra – Húzásnak kitett bebetonozott acélbetét feszültség-nyúlás diagramja1 

A húzott vasbeton elem teher-alakváltozás viselkedése négy jellemző szakasszal írható le 

[Huy et al., 2009]. Az első (lineárisan változó) szakasz a repedésmentes állapotot írja le 

(3.12. ábra). Az alakváltozások és feszültségek a rugalmasságtan alapvető szabályaival 
                                                 
1 Forrás: [Huy et al., 2009] 
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számíthatók. Miután a beton húzószilárdságát elértük, a teher további növelése repedést idéz 

elő, ami az alakváltozások gyors növekedésével jár. E második szakasz hossza függ a beton 

húzószilárdságának szórásától, a vashányadtól és a beton és az acélbetét közti tapadás 

tulajdonságaitól [Sedlacek et al., 2001]. A repedések környékén a húzóerő a vasalásban 

működik, különböző nyúlásra késztetve a betont és az acélbetétet. A bevezetési hosszon (Les) 

belül a beton és az acélbetét közti változó tapadás csökkenti a nyúlások közti különbséget és a 

bevezetési hosszon túl már eltűnik a különbség (3.13. ábra). Ez az állapot a berepedési 

állapot. A harmadik szakasz elérése után jellemzően új repedések már nem keletkeznek, 

hanem a meglévőkön átvezető vasalás további nyúlása a meghatározó. Ekkor már az egész 

elemen belül eltérőek a betonacél- és a betonnyúlások. A repedésmentes betonzóna – az 

anyagok közti tapadás révén – csökkenti a maximális acélbetét nyúlásokat, merevítve ezzel a 

húzott elemet. E harmadik szakasz a vasbeton elem repedezett állapota. A következő szakaszt 

már az alkotó elemek képlékeny viselkedése jellemzi. 

 

3.13. ábra – Nyúlások eloszlása berepedéskor és repedezett állapotban1 

A támasz feletti pályalemez berepedése esetén a merevség csökkenését a hajlítónyomaték 

függvényében a 3.14. ábra szemlélteti [Ryu et al., 2005]. Az első repedésig a merevség 

állandó, majd a repedezett állapot kialakulásáig (Mcr) erőteljesen csökken, míg végül a húzott 

zóna merevítő hatása (tension stiffening = ts) és a vasalás merevsége marad vissza. 

Öszvérgerendák esetén a beton berepedésének hatása a lehajlásra használati 

határállapotban kisebb, mint a teherbírásra teherbírási határállapotban, mivel a teherszint 

alacsonyabb. Általában a folytatólagos tartók támaszai felett kevés repedés keletkezik, így egy 

esetleges igénybevétel átrendezés a lehajlások túlbecsüléséhez vezetne. A szabványok ezért a 

rugalmas elven alapuló módszerekhez módosításokat javasolnak, amelyek segítségével 

bonyolult számítások nélkül kaphatunk a valósághoz közeli eredményeket. 

                                                 
1 Forrás: [Sedlacek et al., 2001] 
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3.14. ábra – Öszvérgerenda merevsége1 

A BS 5950 (British Standard) változatlan keresztmetszetű gerendára, egyenletesen 

megoszló teher és egyszerű megtámasztás esetén, a támaszok feletti nyomatékok többlet-

lehajláscsökkentő hatásának számítására javasolja a 
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   (3.7) 

képletet, ahol 

 M1, M2 – a mezővel szomszédos támaszokon, valamint 

 M0  – a mezőben számított nyomaték, 

 0  – a mezőben számított lehajlás eredeti értéke. 

A képlet elég pontosnak mondott más terhek esetében is, és jelzi a végponti nyomatékok 

fontosságát [Johnson, 2004]. 

Az Eurocode előírása [MSZT, 2009] olyan, két szakaszban történő számításra ad 

lehetőséget, amely megfelelő eredményt ad használati és teherbírási állapotban is. A számítás 

első felében repedésmentes állapothoz tartozó merevségekkel kell számolni a feszültségeket a 

tartó mentén és a támaszok felett is. Amennyiben a mértékadó teherkombinációban a beton 

pályalemezben kapott húzófeszültség meghaladja a beton húzószilárdság várható értékének 

kétszeresét, úgy az érintett szakaszokon át kell térni a berepedt keresztmetszethez tartozó 

merevségi értékek használatára. Ezen új értékekkel való újraszámítás után kapott 

eredményeket kell a továbbiakban felhasználni, függetlenül attól, hogy a betonban van-e vagy 

nincs a húzószilárdság kétszeresénél nagyobb feszültség. 

Az előzőekben a nyírókapcsolat merevsége kapcsán említettem, hogy az tökéletesen 

merev nem lehet (3.3.2. pont), a csúszás, bármilyen kicsiny is, bekövetkezik, és az a lehajlás 

                                                 
1 Forrás: [Ryu et al., 2005b] 
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növekedését okozza. A húzott betonzóna merevítő hatása viszont a lehajlást csökkenti a 

teljesen elhagyott betonrésszel számolt elmozdulásokhoz képest. A hidak számításánál talán 

ezért is nem okoz nagy problémát, hogy általában mindkettőt elhanyagoljuk. (Kivéve a 

repedéstágasság értékének számítását, ahol szerepel egy, a merevítő hatást figyelembe vevő 

tényező.) 

A támasz feletti vasbeton pályalemez teher alatti viselkedése a mai napig kutatott téma. 

A számítások pontosítására új, nemlineáris módszert javasolnak francia és ausztrál kutatók 

[Huy et al., 2009]. Kutatásukban diszkrét nyírókapcsolatú folytatólagos öszvérgerendákat 

vizsgáltak vegyes végeselemes modellel, magában foglalva a lényeges nemlineáris 

összefüggéseket a vasalás és a beton, valamint a húzott betonzóna merevítő hatásának 

vonatkozásában. A keresztmetszetek számítását véges rétegekkel közelítették. A modelljüket 

kísérleti adatokkal összevetve hitelesítették, majd ezek után paraméteres vizsgálatokat is 

végeztek, különböző együttdolgozási fokú (100, 70 és 40%) kétnyílású öszvérgerendákon. 

A számítások azt mutatták, hogy az általuk fejlesztett és kalibrált modellel minden 

esetben az Eurocode 4 által adott teherbírásnál nagyobb értéket kaptak. Ez a „konzervatív” 

tulajdonság egy előírás esetében nyilván üdvözlendő. Az új modell viszont alapját képezheti 

egy későbbi szabályozásnak, amely még jobb kihasználtságú szerkezeteket eredményezhet. 

 

3.15. ábra – Nyomaték-görbület válasz a különböző együttdolgozási fokra1 

Az eredményábrákon látható, hogy a nyírókapcsolat gyengítése a teherbírás 

csökkenésével jár (3.15. ábra), összességében mintegy 6%-al, és bár a tartó merevsége 

csökken, a gerenda egyre duktilisabbá válik (3.16. ábra). Szintén a várakozásoknak 

                                                 
1 Forrás: [Huy et al., 2009] 
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megfelelően a tartóvégi megcsúszás növekszik, ahogy az együttdolgozás csökken (3.17. ábra). 

A kutatás megállapítja (további kísérleti igazolásra várva), hogy a 4 mm-es megcsúszási 

kritérium elsősorban a 100%-os együttdolgozáshoz rendelhető, míg a 6 mm-essel inkább a 

részleges együttdolgozás esetére javasolt. Hozzáteszem, hogy a fenti ábrák nagyon jól 

mutatják a részleges együttdolgozás hatását az öszvérszerkezetre és mindenképpen 

alkalmasak olyan szemléletmód kialakítására, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy 

tényleges szerkezet számítási körülményeit valósan ítéljük meg. 

 

3.16. ábra – Teher-lehajlás válasz a különböző együttdolgozási fokra1 

 

3.17. ábra – Teher-megcsúszás válasz a különböző együttdolgozási fokra1 

                                                 
1 Forrás: [Huy et al., 2009] 
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A folytatólagos öszvértartó támasz feletti berepedésével tehát a szerkezet viselkedése 

erőteljesen nemlineárissá válik. Gyakran kicsinyített modellt vagy „kiragadott” (támasz 

feletti) részt építenek és tesztelnek kutatási célzattal. A támasz feletti zóna vasalásának 

jellemzését a 3.18. ábra jól mutatja. Az átlagos és a maximális nyúlás elméleti módon számolt 

értékei közt található a beton nélküli (kék szaggatott vonal) merevséggel számítható (fiktív) 

vonal.  

Egy kínai-japán kutatásban [He et al., 2010] feles léptékű, a támasz régiót modellező 

kísérletek nagyon jól visszaigazolták a különféle szabványok (köztük AASHTO, EC) által 

számítható repedéstágassági értékeket. Azt találták, hogy a repedések távolsága függ a 

keresztirányú vaskiosztástól. A repedésmentes és a berepedt öszvér keresztmetszet merevsége 

a számítottal egyezett, de a berepedés után nem egyből csökkent a merevség, igazolva ezzel a 

húzott betonöv merevítő hatásának fontosságát.  

 

3.18. ábra – Acélbetét teher-nyúlás kapcsolati diagramja1 

Még hangsúlyosabban jelenik meg a támasz feletti repedés kérdése előregyártott 

vasbeton pályatáblák alkalmazásánál. Bár hazánkban ez a pályaépítési mód jó alkalmazási 

eredmények hiányában elfelejtődött (lásd 26. oldal), külföldön (a szabadon szerelt feszített 

vasbeton felszerkezetű hídtípussal együtt) gyakorta és kedvező tapasztalatokkal használják. 

Előregyártott táblás öszvér felszerkezet támasz feletti zónájának vizsgálatára koreai kutatók 

készítettek kísérleti hídrészletet [Ryu et al., 2005]. Terhelés alatt mérték a nyomatékot az 

acélbetét nyúlás és a repedéstágasság, valamint az acélbetét feszültséget a repedéstágasság 

függvényében. Eredményeik szerint a repedések távolsága berepedéskor az előregyártott 

pályatáblák alkalmazása esetén nagyobb, mint a pálya normál vasbeton lemezként való 

                                                 
1 Forrás: [He et al., 2010] 
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kialakításánál, valamint a maga a berepedés a számítottnál hamarabb jelentkezhet, mivel azt a 

helyszíni kapcsolat és az előregyártott beton közti felület érthetően elősegíti. Azt találták, 

hogy az Eurocode 4-2 nyomaték-görbület viszonyra és a hajlítómerevségre vonatkozó 

előírásai jól alkalmazhatók az előregyártott lemezes kialakításnál is, valamint, hogy a 

repedések távolságára és a repedéstágasságra is erős hatása van a keresztirányú 

vaskiosztásnak és a helyszíni csatlakozási helyeknek is, amelyek figyelembevételét 

javasolják. 

Egy másik kísérletben kétnyílású öszvér felszerkezetet vizsgáltak nemcsak statikus, 

hanem fárasztó teherre is [Ryu et al., 2007]. Megállapították, hogy a mezőbeli terhelés 

hatására a lemez alsó felületén kialakuló repedésekre érvényes a monolit lemez esetére 

vonatkozó leírás, azokat a csatlakozási pontok nem befolyásolják. Megerősítették, hogy a két 

főtartós öszvér felszerkezet, hurokvasalással kapcsolt előregyártott pályatáblás változata mind 

szilárdsági, mind merevségi szempontból öszvérviselkedést mutat statikus és fárasztó teherre 

egyaránt. 

A pályalemezben fellépő repedések a tartósság kérdését is felvetik. Ameddig az előző 

bekezdésekben említett repedezettségi határállapotokat nem tudták megbízhatóan kezelni, 

addig a mérnökök nem támogatták a támasz feletti betonzóna húzószilárdság feletti terhelését. 

A tartósság növelésének egyedüli módjának a pályalemez hosszirányú megfeszítését 

tekintették. Azonban a feszítés alkalmazása nagy körültekintést igényelt. Általában erőtani 

szempontból indokolatlan volt használatuk, tehát emiatt kevésbé gazdaságos szerkezet 

született. Ezenkívül a feszítés hatékonyságát csökkentette az együttdolgozó keresztmetszet és 

a lassú alakváltozások (kúszás, zsugorodás, relaxáció). Izgalmasabb kérdés volt inkább az, 

hogy mekkora feszítőerőt alkalmazzanak. A minimális feszítési szintnek a tartós hatásokból 

keletkező repedések megakadályozása felelt meg, de ezt elégtelen biztonságúnak tartották, 

mivel a hasznos terhek hatására egyes repedések hosszú ideig fennállhattak és a terhek 

ismétlődése folytán azok tovább nyílhattak. Bár a „teljes” feszítés (repedésmentes mindenkor) 

megfelelőnek tűnt, alkalmazása gazdaságossági és kivitelezési problémákat is felvetett 

[Ernens et al., 1997]. 
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4. Az öszvér hídfelszerkezetek számításának problémái 

4.1. Nemlineáris viselkedés 

Az acél-vasbeton öszvérhidak felszerkezeteinek igénybevételei időben változnak a 

pályalemez betonjának időfüggő jellemzői, a zsugorodás és a kúszás miatt. A zsugorodás a 

terhektől független és a betonozás megtörténtétől kezdődően fejti ki hatását. Szokványos 

arányok mellett a pályalemez zsugorodásának a fele a betonozás utáni mintegy 100 napban 

lejátszódik, így némi egyszerűsítéssel mondhatjuk, hogy annak, a szerkezet élettartamának 

elején nagyobb a jelentősége. Különös figyelmet igényel ezért az acélra, vagy már idősebb 

betonra (vagy előregyártott betonelemre) öntött, azzal összekapcsolt új betonréteg, mivel a 

gátolt zsugorodás – kellő figyelem híján – már az első hetekben az új réteg összerepedését 

okozhatja. 

A kúszás tudvalévőleg a tartós teher hatására kialakuló, a beton anyagszerkezetében 

létrejövő változás, amely végső soron a beton teher alóli „kitérése” irányába hat. A kúszás 

emiatt a híd élettartama alatt bármely időpontban felléphet, amikor a szerkezet tartós terhet 

kap. Ilyen hatások jellemzően az élettartam kezdetén jelentkeznek, amikor is a szerkezet, a 

kiegészítő szerkezetek és a tartozékok önsúlya is aktiválódik. A híd majdnem minden tartós 

jellegű terhe fellép az átadás időpontjáig. A kúszás hatása az élettartam végéig tart, nem 

felejtve és az igénybevételekben megőrizve a hídon korábban bekövetkezett – erőközléssel 

járó – változást (pl. építéskori támaszmozgatást vagy ideiglenes támasz alkalmazását). 

A fent említett lassú alakváltozások miatt az öszvérszerkezeteket legalább két időpontra 

tekintettel kell ellenőrizni, az átadáskori, t ≈ 0’ (továbbiakban kvázi nulla vagy 

átadáskori), és az élettartam végén, t = ∞ ≈ 10 000 nap (továbbiakban végtelen vagy 

végállapoti) időpontban, amelyekre a későbbiekben mindig így hivatkozom. E két 

időpont között általában jelentős igénybevétel-átrendeződés következik be. 

Miközben az öszvér felszerkezet igénybevételei időben változnak, a híd hasznos terhét 

jelentő forgalmi terhek változó intenzitással támadják azt. Amennyiben a hasznos terhek 

bizonyos kombinációban elérik maximális értéküket és a tervezés során azt megengedtük, a 

vasbeton pályalemez berepedhet. A repedés kialakulásakor a lemez merevsége lecsökken és 

az igénybevételektől függően különféle állapotban tart egyensúlyt a külső erőkkel (lásd 3.4.). 

Az öszvérgerenda merevségcsökkenésének (3.14. ábra) figyelembevételén túl, külön gondot 

okoz a tehermentesülés miatt záródó repedésekkel rendelkező szakasz merevségének 

meghatározása. 
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Ameddig egy öszvértartó állandó helyzetű és viszonyú erőrendszerrel van terhelve, a 

változó intenzitás ellenére a szerkezet viselkedése elméletben követhető. A járműteher vagy 

mozgó terhek azért jelentenek különös problémát, mert a teher egyik helyzetében berepedő 

pályalemez egy másik helyzetű teher esetén nyomás alá kerülhet, repedései záródhatnak, 

merevsége időlegesen nőhet, ami kihatással van az egész tartó lehajlására. Amennyiben tehát 

az öszvér felszerkezet a hasznos terhek hatására az igénybevételek maximális helyein 

bereped, a tartó mentén három jellegzetes zónát lehet megkülönböztetni: 

– repedésmentes pályalemezű szakasz, amely a tervezési járműteher bármely helyzetében 

repedésmentes marad; 

– berepedt pályalemezű szakasz, amely a tervezési járműteher bármely helyzetében berepedt 

marad, repedése sosem záródik; 

– berepedt pályalemezű szakasz, amely a tervezési járműteher egyes helyzeteiben berepedt, 

más helyzeteiben pedig nyomás alá kerül és repedései záródnak. 

Az utóbbi berepedő-záródó vasbeton zónák (4.1. ábra) figyelembevétele csak közelítően 

lehetséges, azért is, mert e harmadik szakasz még akár repedésmentes állapotban is lehet, 

hiszen nem biztos, hogy az azt berepesztő teherállás bekövetkezik-e egyáltalán. 

 

? ? 

 

4.1. ábra – Közelítően kezelhető, kérdéses állapotú betonzónák 

Az időfüggő igénybevétel-eloszlás, a repedezett állapot lehetősége, továbbá az egyes 

berepedt szakaszok újbóli nyomás alá kerülése miatt az öszvér hídfelszerkezetek viselkedése 

erősen nemlineáris. Emiatt az ilyen szerkezetek számítása annál pontosabb, minél fejlettebb 

számítógépes eszközt használunk. Az anyagelosztás optimalizáláshoz pedig a gyakorlatban 

hidakhoz fejlesztett célszoftverre van szükség. 

4.2. A számítások pontosságának határa 

A felszerkezetek számításánál az előző pontban említett nemlineáris viselkedést különféle 

egyszerűsítésekkel szokás kezelni. A korszerű szabályzatok (pl. EN 1994-01-1, [MSZT, 
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2010]) kétlépcsős eljárást javasolnak. Adott teherkombinációhoz először repedésmentes 

keresztmetszeti jellemzőkkel meg kell határozni a burkoló feszültségek ábráját. Azokban a 

tartományokban, ahol a beton húzott szélső szálában e feszültség meghaladja a húzószilárdság 

várható értékének kétszeresét, ott a keresztmetszeti jellemzőket a berepedt állapot 

figyelembevételével módosítani kell. Öszvérhidak esetében ez az acél főtartó és a vasbeton 

lemez acélbetéteinek beszámítását jelenti, a beton elhanyagolásával. Ezután a megváltoztatott 

értékekkel újbóli számítást kell végezni és az új eredményekkel dolgozni, függetlenül attól, 

hogy a beton húzófeszültségei hogyan alakulnak. 

A kétlépcsős számítás kiküszöbölésére egyes előírások (pl. BS5950 [Johnson, 2004]) a 

repedésmentes állapottal számolt hajlítónyomatékok utólagos korrekcióját teszik lehetővé 

különféle empirikus tényezőkkel vagy képletekkel. Ilyenkor természetesen a támasz feletti 

nyomatékokat csökkenteni kell, míg a mezőnyomatékokat növelni. 

Nyilvánvaló, hogy bár az első módszer általánosabban használható és a mérnökök 

számára jól alkalmazható algoritmust ad, az eljárás pontossága megkérdőjelezhető. Nem 

egyértelmű, hogy: 

– mit kell tenni a kvázi nulla időpontban repedésmentes, de a végtelen időpontban berepedő 

betonzónával; 

– miért a húzószilárdság várható értékének a kétszerese az a kritikus feszültség, amelynél a 

betont ki kell iktatni; 

– hogyan kezeli az eljárás a berepedt betonzóna merevítő hatását. 

A felsorolás is tartalmazhatná, de külön figyelmet is igényel az a tény, hogy 

méretezéselméleti szempontból egy szerkezet a valóságban nem determinisztikus értékekkel, 

hanem sztochasztikus paraméterekkel jellemezhető. A berepedés bizonyos feszültségszintnél 

való megtörténése jelentős alulmaradási valószínűséggel bír, azaz valójában nagyobb az esély 

arra, hogy az adott szinten a berepedés nem következik be, minthogy igen. Nyilván ezek a 

pontatlanságok a gyakorlatban előforduló szerkezetek többségénél elhanyagolható, de amint a 

továbbiakban megmutatom, jelentős támaszközzel rendelkező felszerkezeteknél lényegessé 

válhatnak. 

Érdemes megemlíteni, hogy a szabványos előírások – kevés kivétellel (pl. feszítőerő 

bevezetése) – megengedik az együttdolgoztató kapcsolat rugalmas megcsúszásának 

elhanyagolását, miközben a nyírt kapcsolat méretezésére olyan számítási módot adnak, amely 

nem biztosítja a kapcsolat képlékeny állapothoz tartozó „teljesértékűségi” definíciónak (3.1) 

való megfelelőségét. 
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A fentiek alapján látható, hogy az öszvér hídfelszerkezetek számításának komoly korlátai 

vannak, amennyiben az adott körülmények között az említett bizonytalanságok a 

végeredményben már gyakorlati szempontból jelentős ingadozást okoznak. Ilyen helyzet 

állhat elő nagy fesztávolságú, vagy erősen optimalizált anyagmennyiségű közepes fesztávú 

acél-vasbeton felszerkezetek várható lehajlásainak számításánál. 

Ha a tervezésnél minden bizonytalan hatást a szabályzatok előírásait követve 

„kiküszöbölünk”, akkor is legalább négy állapotban kell az öszvérszerkezetet kiértékelni: 

– kvázi nulla időpontban (átadáskor), repedésmentesen (ö0); 

– végtelen időpontban (élettartam vége ≈ 10 000 nap), repedésmentesen (öV); 

– kvázi nulla időpontban (átadáskor), berepedt állapotban (ö0r); 

– végtelen időpontban (élettartam vége ≈ 10 000 nap), berepedt állapotban (öVr). 

A repedésmentes állapotok figyelembevételét a jellemző értékek sztochasztikus jellege 

indokolja, ugyanis ekkor a szerkezet magassági beállításához szükséges lehajlási értékek a 

valóságban nagy valószínűséggel lehetnek kisebbek, mint a feszültségi szélsőértékkel dolgozó 

számítási eljárásban. 

 

4.2. ábra – Túlemelési alakok egy valós híd esetében 

Kijelenthető, hogy a legkedvezőbb esetben is legalább a fenti négy állapottal számolni 

kell. Legyen ömax = max(ö0, öV, ö0r, öVr) és ömin = min(ö0, öV, ö0r, öVr). Bármennyire 
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pontos számítást is végzünk, a híd bármely kiválasztott jellemzőjének (pl. lehajlás) a négy 

állapotban adódó maximum (ömax) és minimum (ömin) értékei között bekövetkező valós 

helyzetről nem tudunk biztosat mondani. Ilyen értelemben a számításunk pontossága 

behatárolt. A 4.2. ábra egy valós példán keresztül szemlélteti az ömin és ömax által 

meghatározott intervallumot. 

4.3. A magassági vonalvezetés (hídalak) kézbentartása 

A számítás elvi nehézségeinek és korlátainak valós problémává válására jó példa a közepes és 

nagy fesztávú, több szakaszban betonozott pályalemezű öszvér felszerkezetek acél főtartóinak 

túlemelésszámítása. Ahhoz, hogy a hidak magassági vonalvezetése (nagy fesztávoknál 

általában domború lekerekítés) üzemi körülmények között az előre tervezett legyen, az építési 

ütemek előtt jóval, már a gyártásnál tudni kell, hogy az acélszerkezetet milyen túlemeléssel 

kell ellátni. Ez a későbbi építési állapotoktól és helyzetektől függően „deformált” helyzetű 

gyártás és szerelés biztosítja azt, hogy a felszerkezet szintjei a híd átadásától annak 

élettartamának végéig elfogadható magasságban vagy magassági tartományban 

helyezkedjenek el. A túlemelési alak előzetes, helyes meghatározása tehát rendkívüli 

jelentőséggel bír a készülő híd szempontjából. 

 

4.3. ábra – A középső nyílás „lelógása” a Hárosi Duna-híd mederhídjánál1 

                                                 
1 Forrás: Google Streetview 
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Amennyiben a főtartó nem megfelelő túlemelési alakkal gyártották le, és erre még időben 

fény derül, lehetőség van a szerkezet építés közbeni (betonozási szakaszok előtt, között és 

után történő) magassági mozgatására, amivel még befolyásolható, (ki)javítható a végleges 

magassági vonalvezetés. Ennek azonban már az az ára, hogy az acéltartóban olyan maradó 

feszültségek keletkeznek, amelyek jó túlemelési értékek mellett nem. Az ilyen, előre nem 

tervezett mozgatással való korrekció miatt az acélanyag már nem terhelhető olyan mértékben, 

mint korrekció nélkül, így teherbírás-csökkenés következhet be. 

 

4.4. ábra – A Hárosi Duna-híd mederhídja oldalról1 

A túlemeléssel vagy az építés közbeni mozgatással nem megfelelően beállított 

felszerkezet nagyobb hidaknál feltűnő esztétikai (4.3. és 4.4. ábra), utazási komfortbéli és 

minősítési problémákat okozhat. Ez komoly feladatot róhat az üzemeltetőre, kellemetlen a 

megrendelőnek és kínos a kivitelezőnek és a tervezőnek is (lásd Hárosi Duna-híd, 26. oldal). 

A túlemelés értéke a híd tartós terhének nagyságán túl függ az építés módjától, vagyis az 

ideiglenes támasz(ok) alkalmazásától, az ideiglenes és végleges támaszok mozgatásától, a 

pályalemez betonozási állapotaitól és ezek időbeli ütemezésétől is. Általánosan fogalmazva: a 

                                                 
1 Fotó: Dr. Szatmári István 
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tartós teher mértéke mellett minden, az átadásig bekövetkező statikai váz megváltozás 

időfüggő módon hatással van a túlemelési alakra. 

Az előző alfejezetben megadott négy állapot (ö0, öV, ö0r, öVr) szélsőértékeivel 

jellemezhető intervallumot számítási bizonytalanságnak (= ömax - ömin), és a hozzá 

rendelhető túlemelések tartományának méretét a túlemelési bizonytalanságnak nevezem 

(= eömax - eömin). Bármennyire pontosítjuk az öszvér felszerkezetet elemző számítási 

eljárásunkat és bármennyire is fejlesztjük azt, a fenti intervallumon belül a valóságban 

bekövetkező helyzetet (ami szintén időben változó) nem tudjuk biztosan megtalálni. Viszont 

amennyiben ez az intervallum bármely módon csökkenthető, akkor a számítási 

bizonytalanság, és egyúttal a tévedés lehetősége is csökken. 

Az öszvér hídfelszerkezetek tervezésénél a lehető legkörültekintőbb modellezéssel és 

számítással kell eljárni. Mindig mind a négy meghatározó állapotot érdemes teljes egészében 

kiszámolni és az eredményeket feldolgozni. Nyilvánvaló, hogy számos esetben (pl. 

teherbírás), megfontolás után, kiválasztható a mértékadó állapot és elegendő – a biztonság 

javára közelítve – csak annak az eredményeit felhasználni.  

A gyártási túlemelési alak megadásánál azonban nem lehet egyértelműen a biztonság 

javára tévedni. A híd megépült állapotában mezőközépen a pályaszint nem lehet a tervezett 

szint alatt, de sokkal magasabban sem, hisz az is számos problémát (esztétika, 

sebességkorlátozás stb.) okozhat. A négy állapot által szolgáltatott tartós terhekre vonatkozó 

lehajlási ábra fordítottja (= túlemelési alak) felrajzolása után – a tervezéseim során – a 

következőket mérlegeltem, hogy eldöntsem, hogy a végső görbe a többi között, hol foglaljon 

helyet: 

– a berepedt állapothoz meghatározott berepedt zóna hossza mennyire valószerű; 

– a lassú alakváltozások hatását a valóságban mely időpontban kívánom kioltani a 

túlemeléssel (átadáskor, végállapotban, vagy közte valamikor); 

– becslésem szerint mekkora a jelentősége a berepedt betonzóna merevítő hatásának; 

– milyen a számítás során alkalmazott elhanyagolások és pontatlanságok hatása pro és 

kontra, és ezeket gondolatban súlyoztam. 

Végül is jó mérnöki érzékkel kellett a túlemelési bizonytalanságon belül döntenem egy 

kiválasztott magassági alak mellett. 

Kérdésként merült fel akkoriban, és ma is, hogy van-e mód a négy állapot közötti 

különbségek (vagyis a számítási bizonytalanság) csökkentésére. Kézenfekvő válasz lenne, 

hogy egyrészt a lassú alakváltozások hatását kellene elhanyagolhatóvá csökkenteni. Másrészt, 

ha repedésmentesen terveznénk, akkor az állapotok száma négyről kettőre csökkenne 
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Azonban a beton kúszása és zsugorodása – egyelőre – nem kiküszöbölhető, vagy nagyon 

drága megoldás lenne. Hasonlóan indokolatlan drágításhoz és az öszvérhidak túlméretezéshez 

vezetne, ha a szerkezetek vasbetonnal ellátott részét nem engednénk vasbetonként – azaz 

esetlegesen berepedhető elemként – működni. 

A bizonytalanság mértékének csökkentésére utolsó lehetőségként vetődött fel, hogy 

vajon a tervezés során rendelkezésre álló esetleges szabad paraméterek (pályalemez 

betonozási sorrend, ideiglenes támaszok alkalmazása, támaszmozgatás lehetősége stb., azaz 

az építési mód) különféle megválasztása befolyásolja-e az ömax - ömin intervallum 

nagyságát. Amennyiben bizonyos esetekben ez az intervallum csökken, akkor mérlegelhető 

vagy javasolható olyan technológia választása, amely alkalmazása mellett nagyobb 

biztonsággal adható meg a felszerkezet túlemelési alakja. 
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5. Az öszvérgerendás hídfelszerkezetek numerikus analízise 

5.1. Az alkalmazott szoftver 

A vizsgálatok végrehajtásához a graz-i székhelyű TDV (Technische Datenverarbeitung) 

GmbH Tdv2000 professzionális hídszerkezet számító programcsomagjának GP2000 és 

RM2000 modulját használtam [TDV GmbH, 2003], valamint ugyanezen szoftver későbbi 

GP2004 és RM2004 verzióit [TDV GmbH, 2006]. 

A névben az RM jelzi a neves programot [Bd&e, 2002], amely mindenféle hídtípus 

számítására alkalmas. A 2000, 2004, 2006 stb. a program verzióit jelzi. Az RM szoftver több 

mint 30 éves folyamatos fejlesztéssel jött létre és az eközben szerzett mérnöki tapasztalatokat 

is magában foglalja [Pircher et al., 2002]. Az alap számító eljárás a jól ismert elmozdulás 

módszer alapján működik, amelyet széleskörűen kiterjesztettek egyrészt a felhasználói 

támogatás, másrészt a házon belüli tervezési feladatok által szerzett tapasztalatok alapján. A 

TDV cég a legmagasabb szintű elvárásoknak igyekezett megfelelni. A program felépítését az 

5.1. ábra mutatja. 

 

5.1. ábra – RM projekt diagram1 

A rúdelemeket használó számítások legfontosabb előfeltevése, hogy a rudak 

keresztmetszetei síkok maradnak. Ez hozzávetőlegesen igaznak mondható a legtöbb 

hídfelszerkezetre, mivel a támaszközök általában nagyok a keresztmetszet magasságához és 

szélességéhez viszonyítva. Azonban számos olyan eset van a hídépítésben, amikor ez a 

                                                 
1 Forrás: [TDV GmbH, 2003] 
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feltevés nem igaz és a közelítés nem engedhető meg (pl. több főtartós hidak). Ezek az esetek 

viszont a keresztmetszet több részre osztásával és fiktív kereszttartók bevezetésével kezelhető. 

A felszerkezet út helyszínrajzra és hossz-szelvényre fűzése automatizálva van, 

olyannyira, hogy a keresztmetszeteket olyan függvényektől vagy táblázatos értékektől függő 

vonalakkal lehet definiálni, amelyek a későbbi konkrét adatok megadása után, minden 

futtatásnál újragenerálják a számítási csomópontokban érvényes metszeteket. 

A nyírófeszültségek függvényének differenciálegyenletét a nyíróerőkre és a csavaró 

nyomatékra a program numerikusan oldja meg végeselem-módszerrel (VEM). A vonatkozó 

keresztmetszeti jellemzők (nyírási keresztmetszet két irányban, a csavaró inercianyomaték, a 

nyírási középpont helyzete) a differenciálegyenlet megoldásából közvetlenül vannak 

számítva. Egyéb jellemzők is, úgymint a keresztmetszeti terület, a hajlító inercianyomatékok 

és a súlypont is ezen VEM számítás eredményei. Ez az RM-be épített általános algoritmus 

lehetővé teszi, hogy a felhasználónak ne kelljen különbséget tenni vékony és vastag falú, 

valamint zárt és nyitott keresztmetszet között (5.2. ábra). 

 

5.2. ábra – Példa öszvér keresztmetszet felosztására1 

Néhány alapvető szabály betartása mellett elméletileg elegendő pontosság érhető el a 

keretek statikus számításánál, mivel a merevségi mátrixok és a rúdelemekre ható csomóponti 

erők „pontosan” vannak számítva, összhangban az elmozdulás módszerrel. Így a VEM 

eljárásoknál általában szükséges további hálózás nem kell a pontosság növeléséhez. 

Az RM programban a keresztmetszet több anyagból is állhat [Janjic, Stampler, 2009; 

Janjic et al., 2010]. Az öszvér keresztmetszetet különböző anyagrészek geometriája által lehet 

megadni. Az egyes részek tehát különböző anyagúak és ezek egyenként aktiválhatók az 

építési ütemezés szerinti különböző időpontokban. 

                                                 
1 Forrás: [TDV GmbH, 2003] 
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Bizonyos időtől függő anyagjellemzők (pl. a beton kúszása és zsugorodása) figyelembe 

vehetők a számítás során. Az időfüggő nem rugalmas (viszkózus) alakváltozások feszültségtől 

független (zsugorodás) és feszültségfüggő (kúszás) részből állnak. A lassú alakváltozások 

kezelését azok időbeli szakaszolásával és lépésről lépésre való összegzésével oldja meg a 

program [Janjic, Pircher, 2004; Janjic et al., 2008b; Janjic et al., 2010]. Feltételezve, hogy az 

időlépcső [tn, tn+1] elég kicsiny, a pontos képletet az alábbi algebrai egyenletekké 

egyszerűsítették: 

     

(5.1) 

 
(5.2) 

ahol: 

  tn – az ismert teljes nyúlás a vizsgált kúszási időszak [tn, tn+1] kezdetén, 

  tn + 1 – az ismeretlen nyúlás a vizsgált kúszási időszak [tn, tn+1] végén, 

  tn – az ismert teljes feszültség a vizsgált kúszási időszak [tn, tn+1] kezdetén, 

  tn +1 – az ismeretlen feszültség a vizsgált kúszási időszak [tn, tn+1] végén, 

   – a teher fellépésének időpontja, 

   – globális körülményeket jelző tényező (hőmérséklet, páratartalom, stb.) 

   – az ismert kúszási tényező a  időpontban a  körülmények közt fellépő teherre, 

  s  – az ismert zsugorodási függvény független a teher fellépésének időpontjától. 

Az (5.2) egyenlet első kifejezése az integrál formula átalakítása a 

feszültségnövekmények véges összegévé (l=1, …, n) a  i  időpontokban, a vizsgált kúszási 

periódus előtt, a kúszási tényezőkkel súlyozva. A második kifejezés a többletnyúlás értéke 

zsugorodásból. A harmadik bevezeti a w1 és w2 súlyozó tényezőket az időlépcsős 

algoritmusba, meghatározva az időlépcső kezdeti és végpontja közti rugalmas nyúlás hatását 

egy átlagos értekhez viszonyítva. Ez utóbbi révén a lassú alakváltozások hatása egy 

időintervallumon belül egy teheresetként kezelhető. Az (5.2) egyenletből kifejezve a 

ismeretlen feszültségnövekményt az (5.3) kifejezést kapjuk, amely megoldása kétféle módon 

lehetséges. Az egyik a helyettesítő alakváltozási tényező alkalmazása, amit a program 

fejlesztői nem találtak összeférhetőnek az egyéb terhek és a nemlinearitás kezelésével. A 
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másik egy iterációs megoldás Newton-Rapshon módszerrel, amelynél az időlépcsőkben 

létrejövő feszültségnövekményeket többlet nemlinearitásként kezelik. 

 
(5.3)

 

Együttdolgozó keresztmetszet esetében az elsődleges hatás a – belsőleg egyensúlyban 

lévő – nemlineáris feszültségeloszlás eredőjeként meghatározható feszültségsíkból, míg a 

másodlagos hatás az öszvér gerenda peremfeltételei miatt bekövetkező nyúláskorrekcióból áll, 

míg ezek összege eredményezi a végső nyúlásképet. 

A fenti leírásokból következik (bár a használati útmutató nem mondja ki közvetlenül), 

hogy az anyagok között a kapcsolat végtelen merevnek van feltételezve.   

Nagy előnye a programnak, hogy a mozgó járműterhelésekből minden elemre hatásábra 

leterhelés által számítja az igénybevételeket, így a felhasználó mindig biztos lehet abban, 

hogy a szabályoknak megfelelő lehető legnagyobb erőket kapja a vizsgált elemre. Számos 

előírás járműterhe előre definiált formában adott és kiválasztható [Stampler et al., 2006]. 

Az RM nemcsak az öszvérelemek anyagrészeit képes időtől függően ütemezetten 

kezelni, hanem a szerkezet statikai vázában bekövetkező változásokat is [Janjic, Bokan, 2006; 

Janjic, Stampler, 2008a]. Emellett lehetőség van aktív elemek oly módon való eltávolítására 

is, hogy az eltávolított elem által képviselt erőrendszer a szerkezetben lévő erők 

átrendeződését okozza. Ilyen esetre példa az ideiglenes támasz használata. 

Az eredmények lekérdezésénél az egyszer létrehozott (igénybevétel, elmozdulás, stb.) 

ábra a beállításaival együtt elmenthető és a program futtatási leírásába beilleszthető. Ezáltal 

bármilyen változtatás hatása akár a modellen, akár a terheken gyorsan megvizsgálható, mivel 

a számítás után közvetlenül megjelenik a kérdéses ábra az új értékekkel. 

Mellesleg a szoftver teljes körűen alkalmas a legnagyobb (pl. ferdekábeles hidak) 

számítására is. Az ezredforduló környékén az egyik leginkább elterjedt célprogram volt a 

világban, pl. a Távol-Keleten különféle függesztett hidak építéséhez is használták [Pircher 

et al, 2002; Janjic, Pircher, 2004]. Kiterjedt képességei lehetővé teszik hidak dinamikai 

[Heiden et al., 2005a; Heiden et al., 2005b], valamint globális és lokális stabilitási [Janjic 

et al., 2008a] vizsgálatát is. Természetesen a több építési fázisban készülő (pl. szabadon 

betonozott, betolt, vagy ferdekábeles) hidak is vizsgálhatók a programmal [Janjic, Bokan, 

2006; Janjic, Stampler, 2008a], és mivel a végeredmény szempontjából nagy jelentőséggel 

bír, a szoftver különösen nagy hangsúlyt fektet a túlemelési alak pontos és felhasználóbarát 

számítására [Janjic, Stampler, 2008b]. 

86 



5.2. Az alkalmazott számítási eljárás 

5.2.1. Szabályzati háttér 

Az ezredfordulón, amikor a fent bemutatott öszvérhidakból az elsőt számoltam, az Eurocode 

még nem volt Magyarországon bevezetve, sőt csupán előszabványként, angolul volt 

beszerezhető. A magyar szabályozás meglehetősen konzervatív volt, az öszvér hidaknál a 

berepedő vasbeton pályalemez problémáját egyáltalán nem kezelte (lásd 2.3.1.). Ez még ma is 

így van, viszont az időközben a bevezetett Eurocode (MSZ EN 1994-2:2009, Eurocode 4 

[MSZT, 2009]) már segítséget ad. Ahhoz, hogy a hazai előírásokhoz illeszkedő és a 

nemzetközi eljárások útmutatásait is fegyelembe vevő vizsgálatot végezzek, az alábbiakban 

meghatározott módon és feltételek mentén működő számítási eljárást dolgoztam ki. 

Az általam alkalmazott szabályzat minden esetben a magyar Útügyi Műszaki Előírások 

hidak tervezésére vonatkozó fejezete volt. Korábban más nem is lehetett, mivel csak ez volt 

hazánkban hatályos, később meg bebizonyosodott, hogy ez a szabályozás a biztonsági és 

egyéb tényezők minimális változtatásával az Eurocode biztonsági szintjére lehetett hozni, így 

ma a végeredmények is könnyedén konvertálhatók az Eurocode szerinti fogalomrendszerbe. 

5.2.2. Modellezés 

Az öszvér felszerkezetek modellezését az „5.1. Az alkalmazott szoftver” pontban 

ismertetett hídszámító célszoftverrel végeztem. A programot korábban az 3.1. alfejezetben 

felsorolt szempontok alapján az UVATERV Zrt. választotta ki és vásárolta meg, de annak 

használatát csak én sajátítottam el, majd azt az elmúlt években a kutatásomhoz is 

rendelkezésemre bocsátották. A híd vonalvezetésének megadása numerikus módon történt, 

míg az arra illeszkedő keresztmetszetek definiálása a hídtengely mentén konstans és függvény 

szerint változó értékekkel leírt egyenesek által behatárolva történt. A statikai modell 

külpontosan egymáshoz kapcsolódó rúdelemekből alkotott gerendából vagy tartórácsból állt. 

A sarukat külpontos rugós támaszokkal adtam meg. A felszerkezet hossz menti felosztása a 

keresztkötések (etlegesen kereszttartók) kiosztását követte, így kb. 3,5-4,5 m hosszú rudak 

alakultak ki. 

Az anyagjellemzők megadása a terveknek megfelelően történt. A lassú alakváltozások 

számítására a programban a CEB-FIP 1990-es ajánlást [CEB-FIP, 1993] választottam (azóta 

ez az eljárás az Eurocode-ba bekerült). 

Az alkalmazott szoftver, a fenti 5.1. pontban leírtak szerint, a vasbeton-acél kapcsolatot – 

ami itt mindig az 3.3.1 pont szerinti fejes csapos kialakítást jelenti – végtelen merevnek 

tételezte fel. Miközben a valóságnak ez nem felel meg (3.9. ábra), e feltételezés több okból 
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sem okozott jelentős eltérést az eredményekben. Amint az 3.3.2. pontban erről írtam, a 

teljesen együttdolgoztató kapcsolatot csupán képlékeny keresztmetszeti viselkedés esetén 

lehet értelmezni. A rugalmas esetekhez – jobb híján – a szabványok ugyanezt a követelményt 

rendelik. Azonban rugalmas esetben, ha kiszámoljuk a nyírókapcsolatra jutó legnagyobb 

csúsztatóerőt, majd ehhez a méretezés alapján szükséges mennyiségű nyírófogat vagy fejes 

csapot alkalmazunk, akkor a valós terhek szintjén teljesül az a cél, hogy az öszvér 

keresztmetszet gyenge pontja nem feltétlenül a kapcsolat lesz, hanem az azt alkotó 

anyagrészek valamelyike. A szabványok is elégségesnek tartják ezt a megközelítést. (Későbbi 

vizsgálataim céljai szempontjából is – és erre még többször fogok hivatkozni – az egyes 

esetekben ez az esetleges pontatlanság mindenhol jelen volt, de az összehasonlításoknál annak 

hatása kiesett, vagy legalábbis elhanyagolhatóvá vált.) 

Minden esetben, a vasbeton pályalemezben a vasalást figyelembe véve, három anyagból 

összetett keresztmetszetet definiáltam. Erre azért volt szükség, hogy az esetlegesen berepedő 

zónák miatt kiiktatandó beton után, a még működő vasalás hatására tekintettel lehessek. Az 

acélbetéteknek megfelelő acélmagot a főtartó gerincei felett keresztirányban egy helyre 

„toltam össze”, míg magasságilag a helyettesített acélbetétek súlypontjába helyeztem. Így a 

vasbeton pálya II. feszültségi állapotához tartozó acélbetét feszültségeket is megkaphattam, 

amely a repedéskorlátozási vizsgálatok elvégzéséhez kellett. 

Miután a felszerkezet modellje rúdelemekből állt, az együttdolgozó szélesség 

figyelembevételéhez (lásd még 3.2.) a keresztmetszet megadása során, az előírás szerinti, 

hosszmentén változó szélességű tartományokat határoltam le és e területeket csak nyírásra 

működő részekként definiáltam. Ez nemcsak a vasbeton pályára volt igaz, de szekrényes 

főtartó esetén a merevített acél alsó övre is. 

5.2.3. Időfüggés 

A statikai modell megépítése során minden, a híd építése és a vizsgált időtartama alatt 

előforduló szerkezeti elemet (ideiglenes támaszt stb.) meg kellett adni. A modell ekkor még 

inaktív állapotban volt. Ezután mind a modell egyes részeinek aktiválása (vagy később 

kiiktatása), mind pedig a terhek elhelyezése (majd esetleg levétele) egy időpontokhoz 

rögzített parancsokat tartalmazó időtábla (menetrend) szerint történt. E táblázat sorai között 

megadott időtartamok teltek el. A sorokban lehetett a statikai váz változását, a lassú 

alakváltozás hatásának számítását, az eredmények kiírását, és minden mást előírni. 
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A vasbeton pályalemez betonozási szakaszait kevés kivétellel 14 napos ciklusban 

aktiváltam és a betont ekkor 7 naposnak tekintettem. Minden betonzóna a futtatás során külön 

életet élt, anyagjellemzőit a program mindig az időtábla aktuális idejéhez igazította. 

5.2.4. Terhek 

A terhek megadása, ideiglenes támaszok beiktatása és megszüntetése és a támaszok 

mozgatása is konkrét időpontokhoz volt kötve. A terhek fellépésének, ill. megszűnésének 

ideje a kúszás számítása miatt volt fontos. A beton lassú alakváltozásának másik fő 

összetevője, a zsugorodás, csak a beton aktiválásának időpontjától a vizsgálat idejéig eltelt 

időtartam függvénye volt. 

A felszerkezetek egyes futtatásaihoz tartozó számítás elsőrendűen, anyagi és geometriai 

értelemben lineáris módon zajlott. A mértékadó – és egyéb okok miatt szükséges speciális – 

teherkombinációk létrehozása a számítás végén, logikai műveletek és szorzó paraméterek 

felhasználásával történt. 

5.2.5. Eredmények értékelése 

A számítás eredményeit (igénybevételek, feszültségek, elmozdulások stb.) adatfájlokba 

írattam ki, ill. grafikusan, a felszerkezet hossztengelyének megfelelő kiterített egyeneshez 

tartozó görbékkel ábrázoltam. Kombinációk esetén szinte minden esetben a minimum és 

maximum értékeket tartalmazó burkoló görbéket használtam. A keresztmetszeteken belül 

(anyagonként is) több feszültségpontot adtam meg, amelyekből aztán az ábrázoláshoz 

kiválasztottam a mértékadókat. A kombináláshoz a tervezéskor minden, míg a kutatásnál csak 

a főerőkhöz tartozó (tartós és hasznos terhek) kombinációt használtam. 

Öszvér szerkezetről lévén szó a vizsgálatok folyamán több időpontban is ellenőriztem az 

eredményeket. Az acél főtartó aktiválása után a szerkezet forgalomba helyezéséig (t=0’) 

részletes, minden lényeges eseményt időponthoz rendelve számoltam, majd öt lépcsőben az 

élettartam végéig (t=∞) értékeltem ki a lassú alakváltozások hatását. Az utóbbi időtartamnak a 

szabályzatok szerinti t=10 000 napot tekintettem. Az elkészült felszerkezethez tartozó 

eredmények ábrázolása során már csak a két fő időpontnak (t=0’ ill. t=∞) megfelelő 

igénybevételeket rajzoltattam fel, megjelenítve ezzel az értékek időbeni változását is. 

Az igénybevételek kapcsán általában az acélfeszültségeket értékeltem ki, egyrészt mert a 

magyar előírás mind számításaim kezdetén, mind a mai napig a megengedett feszültségek 

módszerét használja, másrészt azért is, mert az adott pontokban kapott feszültségek függenek 

a keresztmetszet alakjától és egyes esetekben több igénybevétel hatását is tartalmazzák. 
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5.2.6. A berepedő betonzóna miatti merevségváltozás figyelembevétele 

Az eljárás fontos része, a 4. fejezetben ismertetett – a beton különböző állapota miatti – 

nemlinearitás kezelése, amelyre magyar előírás hiányában, részben a nemzetközi ajánlásokat 

figyelembe véve, részben a hazai, vasbetonra vonatkozó szabályok – szilárdságtani elvek 

alapján való – kiterjesztésével az alábbi módszert dolgoztam ki. 

– Először, tekintet nélkül a kialakuló feszültségekre, a teljes számítást elvégeztem 

repedésmentes vasbeton pályalemezzel. 

– A beton berepedéséhez tartozó feszültséghatárt a beton húzószilárdságának a várható 

értékéhez kötöttem. Ezt az Eurocode-dal is összhangban lévő módon, az Rbk 

(nyomószilárdság minősítési értéke) + 8 N/mm2 értékből (nyomószilárdság várható értéke) 

számítható a 3 2
bnR278.0   képlet alapján. 

– A teheroldalon szintén a várható értékekből indultam ki, a tartós terheknél a terhek 

alapértékét, a hasznos terheknél az üzemi terheket (szintén alapérték) vettem figyelembe. 

– A tartós terhekből a t=0’ és t=∞ időpontokban keletkező feszültségeket burkoltam, 

miközben feljegyeztem, hogy a t=0’ időben a beton bereped-e vagy sem. A tartós terhek 

(burkolt) hatására berepedő betonszakaszt, annak idejétől függetlenül a berepedő hossz 

egyik összetevőjének vettem (Lrep,tartós). 

– Az üzemi teherkombináció hatására a feszültség további betonzónákban érte el a 

berepedéshez tartozó szintet. A tartós terhek és az üzemi teherkombináció közt lévő 

feszültségtöbblet a hasznos terhek üzemi értékének hosszmentén változó hatása miatt jön 

létre. Így az üzemi teherkombináció már burkolt hatásokat tartalmaz, amelyekből a 

kedvezőtlenebbet vettem számításba. A berepedő hossz nyilvánvalóan az előzőnél 

nagyobbra adódott (Lrep,üzemi,max). 

– A hasznos terhek üzemi értékéből származó burkoló igénybevételek minden pontban a 

hatásábra leterhelések alapján adódó lehetséges legnagyobb értékeket tartalmazzák. Ezek 

némelyike a valóságban nagyon kis valószínűséggel fordul elő. Figyelembe véve ezen 

kívül a 4.1. ábra által vázolt esetenként berepedő, majd záródó repedésű szakaszok 

bizonytalan merevségének voltát, a betonszakasz várható berepedt hosszát (Lrep,vár) az 

Lrep,tartós és Lrep,üzemi átlagában határoztam meg. 

– A várható berepedt hossz alapján ki kellett választanom a modell azon rúdelemeit, ahol a 

beton anyagú részt el kellett távolítani. Természetesen a programban csak a modell két 

csomópontja között lévő teljes rúd betonjának kiiktatása volt lehetséges, így a fentebb leírt 

elvek betartásához további közelítésre volt szükség. A vizsgált rudat akkor iktattam ki, ha a 
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két végén lévő legnagyobb szélsőszál feszültség középértéke elérte vagy túllépte a 

berepedéshez tartozó feszültséghatárt. 

– A három anyagból összetett (acél-beton-betonacél) öszvér keresztmetszetekből a fentiek 

szerint kiválasztott rudaknál eltávolítottam a beton, majd az így módosított statikai vázzal 

újraszámoltattam a felszerkezetet. 

– A 4. fejezetben definiált négy lehajlási alak e két különböző (repedésmentes és berepedt) 

statikai váz két különböző időpontjában (t=0’ és t=∞) kapott elmozdulások eredménye 

volt. Az acélszerkezet túlemelt alakja ezen görbék alapján lett meghatározva. 

A berepedt zóna fenti módon való figyelembe vétele nyilvánvalóan elhanyagolja az 3.4. 

alfejezetben említett repedések közti húzott betonzóna merevítő hatását, amely egyébként a 

lehajlást csökkenti. Tudni kell azonban azt is, hogy a nem teljesen merev nyírókapcsolat 

rugalmas megcsúszása viszont növeli a lehajlást. Mindegyik mértéke kicsiny, de mivel 

egymás ellen hatnak, azért az együttes hatásuk még tovább csökkenti jelentőségüket. 

5.3. Számított és megvalósult öszvér felszerkezetek 

Az alábbiakban olyan nagyobb öszvérhidakat mutatok be, amelyek megvalósultak, és amely 

felszerkezetek részletes (kiviteli tervi szintű) erőtani számítását magam önállóan végeztem és 

modelleztem azokat komplex módon a fent említett RM szoftverrel. A tervezés során a 

globális vizsgálatokat teljesen, míg a lokálisakat részben, e program felhasználásával 

végeztem. A leírásokon kívül további adatokat 5.1. táblázatban gyűjtöttem össze. 

5.3.1. Az M3 autópálya Oszlári Tisza-híd mederhídja 

A felszerkezet nyitott I profilú, gerinclemezes, két kiékelt acél főtartós, vasbeton 

pályalemezzel merevített, öszvér gerendahíd (5.3. és 5.5. ábra bal/felső). Támaszviszonyok: 

72,0 - 112,0 - 72,0 m. Építés éve: 2002. Az építés során az acélszerkezetet a parton teljes 

egészében összeszerelték, majd a talajon behúzó pályán, ill. a Tiszán uszályokon 

továbbították és a pillérekre, a végleges helyzetükbe emelték. A vasbeton pályát ezek után a 

helyén lévő acél főtartóra támaszkodó zsaluzaton, szakaszosan betonozták be. Két azonos 

felszerkezet épült egymás mellett. 
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5.3. ábra – M3 autópálya Oszlári Tisza-híd mederhídjának keresztmetszete1 

5.3.2. Az M9 autóút Szent László Duna-híd hullámtéri hídja 

 

5.4. ábra – M9 autóút Szent László Duna-híd hullámtéri hídjának keresztmetszete2 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
2 Forrás: UVATERV Zrt. 
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A felszerkezet ferde gerinces, zárt szekrényű acél főtartós, vasbeton pályalemezzel merevített, 

öszvér gerendahíd (5.4. és 5.5. ábra jobb/alsó). Támaszviszonyok: 65,5 - 65,5 - 65,5 m. Építés 

éve: 2003. Az építés során az acélszerkezetet helyben, teljes állványon építették meg. 

Meghagyva mezőnként egy-egy ideiglenes támaszt, a vasbeton pályát az acél főtartóra 

támaszkodó zsaluzaton, szakaszosan betonozták be. Két azonos felszerkezet épült a mederhíd 

átellenes végein a hullámterek felett. 

           
5.5. ábra – Az oszlári mederhíd és a Szt. László Duna-híd hullámtéri hídja oldalnézete1 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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5.3.3. Az M35 autópálya Keleti Főcsatorna-híd mederhídja 

A felszerkezet nyitott I profilú, gerinclemezes, két kiékelt acél főtartós, vasbeton 

pályalemezzel merevített, ferde öszvér gerendahíd (5.6. és 5.9. ábra bal/felső). 

Támaszviszonyok: 44,0 - 60,0 -44,0 m. Építés éve: 2006. Az építés során az acélszerkezetet a 

végleges és a nyílásokban elhelyezett (rendre 1-2-1 db) ideiglenes támaszokon szerelték 

össze. Meghagyva az ideiglenes támaszokat, a vasbeton pályát az acél főtartóra támaszkodó 

zsaluzaton, szakaszosan betonozták be. Két azonos felszerkezet épült egymás mellett. 

 

5.6. ábra – M35 autópálya Keleti Főcsatorna-híd mederhídjának keresztmetszete1 

5.3.4. Az M7 autópálya Zrínyi Miklós Mura-híd mederhídja 

A felszerkezet két párhuzamos övű, zárt szekrényű acél főtartós, vasbeton pályalemezzel 

merevített, alaprajzilag kissé íves és ferde öszvér gerendahíd (5.7. és 5.9. ábra jobb/alsó). 

Támaszviszonyok: 36,0 - 48,0 - 48,0 - 48,0 - 36,0 m. Építés éve: 2008. Az építés során az acél 

főtartókból és támaszkereszttartókból álló tartórácsot a partról szakaszos betolással 

készítették. A vasbeton pályát ezek után a helyén lévő acél főtartóra támaszkodó zsaluzaton, 

szakaszosan betonozták be. Két közel azonos felszerkezet épült egymás mellett. 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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5.7. ábra – M7 autópálya Zrínyi Miklós Mura-híd mederhídjának keresztmetszete1 

5.3.5. Az M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-híd hullámtéri hídjai 

 

5.8. ábra – M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-híd hullámtéri hídjainak keresztmetszete2 

A felszerkezet ferde gerinces, zárt szekrényű acél főtartós, vasbeton pályalemezzel merevített, 

öszvér gerendahíd (5.8. és 5.10. ábra). Támaszviszonyok: 52 m és 52,0 - 64,0 - 64,0 - 52,0 m. 

Építés éve: 2011. Az építés során az acélszerkezetet helyben, teljes állványon építették meg. 

Az egynyílású híd esetében meghagyva a mezőben egy ideiglenes támaszt, a másiknál az 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
2 Forrás: UVATERV Zrt. 
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alátámasztásokat teljesen eltávolítva, a vasbeton pályát az acél főtartóra támaszkodó 

zsaluzaton, az egynyílásúnál egyszerre, a többnyílásúnál szakaszosan betonozták be. Két 

azonos felszerkezet épült egymás mellett. 

          
5.9. ábra – A Keleti Főcsatorna-híd és a Zrínyi M. Mura-híd oldalnézete1 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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5.10. ábra – M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-híd hullámtéri hídjainak oldalnézete1 

                                                 
1 Forrás: UVATERV Zrt. 
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5.1. táblázat – A számított hidak főbb jellemzői 

98 



5.4. Az eljárás részleges verifikálása 

A fent leírt módszer megfelelő pontosságát az 5.2. pontban felsorolt hidak – amelyek 

számításánál így jártam el – sikeres megvalósítása és forgalomba helyezése részben igazolja. 

Ilyen méretű hidaknál az átadás előtt próbaterhelést is kell tartani. Ez a vizsgálat alkalmas 

arra, hogy a rugalmas számítást helyességét alátámassza. A próbaterhelés során felhordott 

teherre bekövetkező alakváltozásokat összehasonlítják az előre számított értékekkel. 

Azonban két fontos kérdésre nem kapunk választ. Ezek az öszvér felszerkezet hosszú 

távú viselkedésére vonatkoznak. Az egyik, hogy a lassú alakváltozások hatása a lehajlásra az 

élettartam végéig, vajon összevág-e a számításban kapottakkal. A másik, hogy több év 

elteltével vajon a lehajlások inkább a szerkezet berepedt vagy a repedésmentes állapotát 

tükrözik-e. 

 

5.11. ábra – Az Oszlári Tisza-híd lehajlásai (mederhíd, bal pálya) 

A megépítés óta eltelt idő az első három híd esetében már elérte a 10 évet, amely miatt a 

kezelőknek el kellett végeztetnie a hidak fővizsgálatát. Ez egy hídszakértő által 

szakvéleményben rögzített részletes jelentés a híd állapotáról és az esetlegesen szükséges 

felújítási igényekről. Lényeges, hogy ekkor a hidakat részletesen felmérik, beleértve azok 

magassági szintezését is. Ezt kihasználva módot láttam arra, hogy kontroll alá vessem a 
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korábbi számításokat. Mind az átadáskori helyzetre, mind pedig a 10 éves állapotra kutattam 

fel adatokat a Magyar Közútnál és a fővizsgálatot végző cégeknél. 

Az alépítményi süllyedések, a magassági vonalvezetés lekerekítése és egyéb építési 

pontatlanságok kiszűrése miatt, minden esetben csupán a nyílás(ok) felhajlását számoltam ki 

és vetettem össze a különböző időpontokban. Fontos megjegyeznem, hogy csak a diagramok 

jelzéssel ellátott pontjai a pontos értékek, az összekötő görbék csak szemléltetésre szolgálnak 

(a táblázatkezelő által vannak generálva). A grafikonok „Nemr” pontjai a repedésmentes, míg 

a „Rep” pontjai a berepedt állapothoz meghatározott lehajlásokat jelzik. 

 

5.12. ábra – A Szent László Duna-híd hullámtéri hídjainak lehajlásváltozása 

Az M3 autópálya Oszlári Tisza-híd mederhídja (adatait lásd 5.3.1.) esetében a 

próbaterhelés eredményét a lehajlások kapcsán 5.1. táblázat (felül) mutatja [Farkas, Szatmári, 

2002]. A szakvélemény megállapítása szerint „a mért lehajlások átlagosan a számított értékek 

80%-át érik el, a tartó merevsége nagyobb a számítottnál”. Ez megszokott eredmény, mivel az 

utólag betonozott szegélyek és más tartozékok merevítő hatásával a szerkezet analízise során 

nem számolunk. A hidat a mérések alapján teherviselésre alkalmasnak ítélték és javasolták a 

forgalomba helyezését. 
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5.1. táblázat – Az oszlári és szekszárdi próbaterhelések eredményei1 

                                                 
1 [Farkas, Szatmári, 2002; Farkas, Szatmári, 2003a; Farkas, Szatmári, 2003b] 
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A hídon bekövetkezett lehajlások számításához az Argon Geo Mérnökiroda Kft., 2002 

novemberében készített és a megvalósulási tervekhez csatolt csapbemérési adatait és az 

UNITEF'83 Zrt. – Propontis Kft. – CÉH Zrt. konzorcium 2012. novemberi fővizsgálatának 

szintezései adatait használtam fel. A fővizsgálat sajnos csak a balpálya hídjára vonatkozó 

szintezést tartalmazza, így csak egy szerkezet alapján lehetett értékelni az eredményeket. 

Gondot okozott az is, hogy átadáskor csak a szegélybe épített magassági csapokat, míg a 

fővizsgálatkor bizonyos távolságonként a teljes keresztszelvényt szintezték, viszont a 

csapokról nincsenek adatok. Az adatok alapján az 5.11. ábra görbéi rajzolódtak ki. Látható, 

hogy a 10 év alatt bekövetkezett lehajlásváltozás (főnyílásban a lehajlás növekedése) 

majdnem elérte a 10 000 napra számolt szintet. A számítási eljárás által szolgáltatott 

eredmények teljesen összhangban vannak a mért értékekkel. Az ábra azt mutatja, hogy a 

szerkezet viselkedése a repedésmentes állapothoz áll közelebb, tehát repedések vagy nem, 

vagy csak nagyon kevés számban keletkeztek. 

 

5.13. ábra – Az M35 autópálya Keleti Főcsatorna mederhídjainak lehajlásváltozása 

A következő, általam számolt öszvérhíd, amely már elmúlt tíz éves, a Szekszárd 

közelében található Szent László Duna-híd két azonos hullámtéri hídja (adatait lásd 5.3.2.). A 

próbaterhelések eredményét a lehajlások kapcsán 5.1. táblázat mutatja [Farkas, Szatmári, 
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2003a, Farkas, Szatmári, 2003b]. A szakvélemény megállapítása szerint „a mért lehajlások 

átlagosan a számított értékek 70-80%-át érik el, a tartó merevsége nagyobb a számítottnál”. A 

hidat a teherviselésre alkalmasnak ítélték és javasolták a forgalomba helyezését. 

A Dorner Földmérési Bt. 2013. októberi geodéziai állapottervében található, 2003. júliusi 

és a 2013. októberi szintezési adataiban kimutatott különbségeket az 5.12. ábra mutatja be. Az 

adatok feldolgozása során a két – teljesen egyforma – hidat külön-külön értékeltem, majd 

átlagokat képeztem. Az általam korábban számolt lehajlásváltozás mind a berepedt, mind 

pedig a repedésmentes állapotban mintegy kétszer nagyobb a mértnél. Az eltérés mértéke 

további vizsgálódást indokolna. Ez azonban nehézségekbe ütközik. A számítás oldaláról a 

program régi verziója jelent akadályt (célprogramról lévén szó az akkori DOS operációs 

rendszerre írt változat nem kompatibilis az új verziókkal), így nem futtatható újra vagy 

másképpen az akkori adatbázis. A mérés oldaláról pedig ellenőrizni kellene a szerkezet alsó 

élének (acél főtartó) vonalát, hogy kizárhassam az esetleges többletburkolat felvitelét, ill. az 

építési naplók, feljegyzésekből más lehetséges hatások következményeit (pl. jármok 

süllyedése, eltérő építési idők). A kapott eredmények ugyan repedésmentes állapothoz állnak 

közelebb, de a nagy mértékű eltérés miatt e téren sem érdemes következtetéseket levonni. 

Az M35 autópálya Keleti Főcsatorna-hídjának próbaterhelési eredményét nem sikerült 

több olyan forrásból sem beszereznem (nem találták), ahol egyébként hivatalosan tárolnák. 

A legutóbbi időkben került sor e harmadik öszvérhíd fővizsgálatára. Az UVATERV Zrt. 

által 2006 decemberében készített megvalósulási terv magassági adatai és az MK2016 

Hídvizsgálat Konzorcium (CÉH Zrt., UTIBER Kft., UVATERV Zrt.) által 2016 

novemberében készített fővizsgálatának szintezési adatai alapján az 5.13. ábra által bemutatott 

görbéket kaptam. A szintezési adatokat a bal és a jobb pálya alatti – teljesen egyforma – hidak 

esetében külön-külön értékeltem, majd a végén azokat átlagoltam. A számított és a mért 

értékek jól egyeznek. A lehajlások változása az oszlári hídnál tapasztaltaknál hangsúlyosabb 

módon utal a szerkezet repedésmentes vagy csak kissé berepedt voltára. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az általam használt eljárás alkalmas az 

öszvérhidak lehajlásainak számítására, mivel az általa szolgáltatott eredmények és 

megvalósult hidakon mért adatok összhangban vannak. Ebben az alfejezetben a különböző 

állapotokhoz tartozó értékek különbségét hasonlítva össze, a számítási eljárást egy fokkal 

érzékenyebb szinten teszteltem és megállapítottam, hogy az még ebben az esetben is 

elegendően pontos. Ráadásul ez utóbbi vizsgálat eredményei valószínűsítik, hogy a számolt 

öszvérszerkezetek az élettartamuk alatt nem, vagy csak oly mértékben repednek be, amely 

által viselkedésük a repedésmentes állapothoz állnak közelebb. 
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5.5. Öszvérhidak építési módjai, vizsgálandó technológiai kérdések 

Miközben az öszvér felszerkezetek építési technológiáinak vizsgálatát készítettem elő a 

végleges magassági vonalvezetés elérhetőségét szem előtt tartva, magától értetődő volt, hogy 

az építési módok hatását más jellemzőkre is kiterjesszem. Az előkészítés során az alábbi 

technológiai változatok felvétele tűnt célszerűnek: 

– különböző hosszúságú, idejű és irányú betonozási szakaszok; 

– végleges támaszok magassági mozgatásai (betonpálya előfeszítése); 

– nyílásonként egy darab segédjárommal való alátámasztás, 

valamint ezek hatásának vizsgálata a következő jellemzőkre: 

– túlemelés mértéke mind a négy jellemző állapotban és a 

– túlemelési bizonytalanság mértéke; 

– berepedtnek tekintett hossz és a 

– berepedés várható ideje (kvázi nulla vagy végtelen időben); 

– jellemző acélfeszültségek azonos anyageloszlás mellett és az 

– acélanyag ily módon való kihasználtsága; 

– lehajlások időbeli lefolyása; 

– feszültségek időbeli lefolyása. 

Így amellett, hogy a túlemelési bizonytalanság mértékét terveztem csökkenteni, képet 

kaphattam arról is, hogy az építés során alkalmazott eljárások milyen hatással vannak a 

felszerkezet más végső jellemzőire (pl. acélmennyiségére). 

A különböző építési változatokhoz szükséges acélanyag mennyiség meghatározása 

helyett minden esetben azonos tömegű és elrendezésű acélszerkezetet használtam, majd a 

változatokhoz kiszámítottam e konkrét szerkezet igénybevételeit. Az így nyert 

igénybevételeket összehasonlítva egymással az acélanyag kihasználtságára kaptam adatokat, 

amelyek közvetett módon a szükséges acélmennyiségek relatív viszonyára utaltak. 

Kutatásomban nem foglalkoztam olyan építési technológiákkal, amikor a teljes öszvér 

felszerkezet folytonos alátámasztás mellett elkészül és a betonpálya önsúlyára már maga a 

betonpálya is dolgozik (némi kivételt jelent a mezőnkénti egy ideiglenes alátámasztásos 

változat). Ilyen esetekben az acélanyag-felhasználás természetesen kisebbre adódik. 

Hazánkban jelentős alkalmazási múltja van a hídfő mögött készülő, az acélszerkezet 

túlemelése által előfeszített (nyomott) vasbeton pályás öszvér felszerkezet készítésének és 

annak hossz menti helyretolásának [Szatmári, 2009]. Az említett szerző ki is mutatta az 
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alátámasztással és a szabadon betonozott öszvér felszerkezetek acélanyag-felhasználási 

különbségét azok legnagyobb nyílása függvényében (5.14. ábra). 

 

5.14. ábra – A szabad és alátámasztásos építés összehasonlítása1 

Öszvér felszerkezetek építési módjának a megépült szerkezetre gyakorolt hatásáról kevés 

szakirodalmi anyag lelhető fel. Ennek oka lehet, hogy egy teljes híd szakaszonként történő 

megvalósítását elméletileg nehéz követni, de ha sikerül, a kísérleti megerősítés a nagy 

méretek miatt nehézségekbe ütközik. Kwak és szerzőtársai elméleti módszert dolgoztak ki 

különböző betonozási fázisokkal készülő öszvér felszerkezetek modellezésére, azt egy 

megvalósult híd feszültségeinek mérésével igazolták, majd számításokat végeztek egy adott 

öszvérhíd négy különböző betonozási sorrendjének hatására vonatkozóan [Kwak et al., 2000]. 

Kutatásuk – amely kiterjedt az öszvér szerkezet mind rövid, mind hosszú távú viselkedésére – 

legfőbb kijelentése volt, hogy a betonozási sorrend hatása a híd viselkedése szempontjából 

elhanyagolható. Teszik ezt úgy, hogy a lehajlások kérdését cikkükben nem érintik. 

Megállapításuknak némileg ellentmond a Marí és társai által publikált tanulmány [Marí et al., 

2003], ahol egy adott híd esetében négy betonozási sorrendet és két támasz feletti betonpálya 

utófeszítést is vizsgáltak az általuk készített numerikus modell alapján. Ők mintegy 50%-os 

eltérést találtak a változatok között a lehajlás vonatkozásában. Mindkét forrásban kis 

támaszközű (35-50 m közötti) folytatólagos, többtámaszú szerkezetet vizsgálnak, és nem 

mérlegelik, hogy nagy nyílású (>80 m) öszvérhidak esetében a növekedés a számolt 

értékeikben vajon milyen gyakorlati következménnyel járhat. 

                                                 
1 Forrás: [Szatmári, 2009] 
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6. Többtámaszú, folytatólagos öszvér felszerkezet technológiai vizsgálata 

6.1. Kezdeti feltételek, kiindulási adatok 

A vizsgálat alapjául a kivitelezési szinten általam számított és időközben már meg is épült M7 

autópálya Mura-hídját (adatait lásd 5.3.4.) választottam. A felszerkezet felsőpályás, vasbeton 

pályalemezzel együttdolgozó, párhuzamos övű, két zárt acélszekrényes főtartójú öszvér 

hídszerkezet. A 6.1. ábra mutatja a híd tervezett oldalnézetét, a híd RM programban 

megépített modelljét, valamint a elkészült híd folyóparti látványát. A választás oka a közepes 

nyílástartomány és az öt nyílás, amely már kellően sok ahhoz, hogy középső nyílás közelítően 

egy végtelen hosszú folytatólagos tartó egy nyílásának számítson. Szempont volt az is, hogy a 

híd átlagos merevségi viszonyokat képviseljen, közel állandó acélanyag elosztás mellett.  

 

6.1. ábra – A vizsgált híd terve, számítási modellje és látképe1 

                                                 
1 Fotó: UVATERV Zrt. 
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Az akkori terv szerinti anyagminőségeket használtam, a beton C35/45, a szerkezeti acél 

S355, a betonacél B500B jelű volt. A pályalemez hosszirányú acélbetéteinek elosztása 

Ø16/150 volt (alul-felül), amely a támaszok felett Ø16/75-re (alul-felül) lett sűrítve, az 

esetleges berepedések miatt. 

6.2. Az építési változatok bemutatása 

Vizsgálatomban azonos acél- és betonanyag-elosztás és geometriai viszonyok 

felhasználásával alkalmaztam a fentiek alapján választott híd modelljére az alábbiakban 

részletezett különféle építési módokat. Különbség csupán a pályalemez betonozási 

szakaszainak hosszában és sorrendjében, a betonozás előtti támaszemelés alkalmazásában, a 

támaszemelésben, és a nyílásonkénti egy darab segédjárom használatában volt. 

Az acélszerkezetet úgy tekintettem, mintha egyben került volna a végleges támaszokra 

(pl. beúsztatással vagy állványon való szereléssel). A terhek minden esetben ugyanazok 

voltak. Természetesen figyelembe vettem a lassú alakváltozások hatását is. Egy betonozási 

szakaszt mindig úgy kezeltem, hogy az egyszerre szilárdul meg, tehát a számításban nincs 

iránya az egy szakaszon belüli betonozásnak. 

A pályalemez betonozási módjainak megválasztásánál arra törekedtem, hogy a negatív és 

a pozitív nyomatéki szakaszakon is kezdődjön, ill. végződjön betonozás. Változtattam az 

egyszerre elkészülő betonzónák hosszát is, valamint készítettem olyan változatot is, amelynél 

a kivitelezés szempontjából előnyös módon, egyik hídfőtől a másik felé haladva, azonos 

hosszakban és folyamatosan készül a pályalemez. Érdekességképpen számoltam viszonylag 

rövid és így több fázisból álló betonozással is (6.2. ábra). Az ábrán a változatoknál 1-től 

számozva a legkorábban készülőt követik a később épülő szakaszok, ill. a sorrend alulról 

felfelé értendő. Az azonos számozással, ill. azonos magasságban jelölt betonzónák egy időben 

készülnek. 

A vizsgált esetek a következők voltak (az elnevezések önkényesek): 

v1 Klasszikus, 5 szakaszban:  

A betonozás rövidebb szakaszokban történik, tisztán mezőben lévő szakaszokkal kezdődik 

és tisztán támaszok feletti szakaszokkal záródik („pilgrim’s step” módszer). 

Összességében a szélső támaszoktól befelé szimmetrikusan haladva. Járom és 

támaszemelés nincs (6.2. ábra, v1). 

v2 Klasszikus, 3 szakaszban:  

A betonozás hosszabb szakaszokban történik, az első mezőben lévő szakasz betonozása 

után a következő ilyet összevonva az általuk közrefogott támasz feletti zónával. 
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Összességében a szélső támaszoktól befelé szimmetrikusan haladva úgy, hogy a szakaszok 

mindig magukban foglalnak egy olyan támasz feletti részt is, amellyel már egy meglévő 

szakaszhoz kapcsolódnak. Járom és támaszemelés nincs (6.2. ábra, v2). 

v3 Klasszikus túllógó, 3 szakaszban:  

A betonozás hosszabb szakaszokban történik. Összességében a szélső támaszoktól befelé 

szimmetrikusan haladva úgy, hogy a szakaszok mindig magukban foglalnak egy olyan 

támasz feletti részt is, amellyel már a következő szakaszhoz kapcsolódnak. Járom és 

támaszemelés nincs. Ugyanaz, mint a v2, azzal a különbséggel a támasz feletti zónák 

előbb betonozódnak, a korábbi szakasszal együtt (6.2. ábra, v3). 

v4 Fordított, 5 szakaszban:  

A betonozás rövidebb szakaszokban történik, tisztán támaszok feletti szakaszokkal 

kezdődik és tisztán mezőben lévő szakaszokkal záródik. Összességében a szélső 

támaszoktól befelé szimmetrikusan haladva. Járom és támaszemelés nincs. Ugyanaz, mint 

a v1 azzal a különbséggel, hogy rendre a támasz feletti szakaszok készülnek előbb 

(6.2. ábra, v4). 

v5 Folyamatos, 5 szakaszban:  

A betonozás hosszabb szakaszokban történik. Összességében az egyik szélső támasztól a 

másik szélső támaszig való folyamatos haladással úgy, hogy a szakaszok mindig 

magukban foglalnak egy olyan támasz feletti részt is, amellyel már egy meglévő 

szakaszhoz kapcsolódnak. Járom és támaszemelés nincs (6.2. ábra, v5). 

v6 Zsaluzókocsis, belülről kifelé:  

A betonozás nagyon rövid szakaszokban történik csúszózsalu használatával. Tisztán 

mezőben lévő szakaszokkal kezdődik és tisztán támaszok feletti szakaszokkal záródik. 

Összességében a belső nyílástól kifelé – a nyílásokat váltogatva – aszimmetrikusan 

haladva. Járom és támaszemelés nincs (6.2. ábra, v6). 

v7 Támaszmozgatás a v2-hez:  

A betonozás hosszabb szakaszokban történik, összességében a szélső támaszoktól befelé 

szimmetrikusan haladva úgy, hogy a szakaszok mindig magukban foglalnak egy olyan 

támasz feletti részt is, amellyel már egy meglévő szakaszhoz kapcsolódnak. Járom nincs. 

Ugyanaz, mint a v2, azzal a különbséggel, hogy az acélszerkezet süllyesztett támaszokon 

épül meg, és a teljes pályalemez elkészülte után emelik fel őket, előfeszítve ezzel (nyomás 

alá helyezve) a beton övet. A támaszemelés mértéke a támaszokon rendre: 1,50-0,65-0,00-

0,00-0,65-1,50 m (6.2. ábra, v7). 
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6.2. ábra – A folytatólagos többtámaszú szerkezet betonozási változatai 

v8 Ideiglenes támasz a v1-hez:  

A betonozás rövidebb szakaszokban történik, tisztán mezőben lévő szakaszokkal kezdődik 

és tisztán támaszok feletti szakaszokkal záródik. Összességében a szélső támaszoktól 

befelé való szimmetrikus haladással először a mezőben lévő szakaszok készülnek el 
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mezőnként egy darab segédjárom alátámasztása mellett, majd azok eltávolítása után, a 

támasz feletti szakaszokat betonozzák be. Támaszemelés nincs (6.2. ábra, v8). 

Fontos megjegyezni, hogy az ideiglenes alátámasztás alkalmazásának ténye visszahat az 

acélszerkezet (pl. felsőöv) méreteire is, az pedig befolyásolja az öszvérszerkezet 

igénybevételeit. Az általam felvett segédjármos módszer azt a valós helyzetet kívánja kezelni, 

amikor tervezők jelentős szerkezeti átalakítás nélkül mérlegelik a feszültségek 

csökkentésének lehetőségét. Vizsgálatom eredményeinek trendjét ilyen körülmények között a 

valóságban elvégzendő iterációs folyamat jelentősen nem befolyásolja, inkább csak annak 

mértékét. Ezért a következőkben az eredmények közlésénél igyekszem jelezni, hogy a 

segédjármos eset csupán tendenciát jelez (pl. zárójel, dőltbetű). 

Mind a 8 variáció esetében először a repedésmentes állapotot számoltam, majd a 

berepedt zóna meghatározása után alakítottam át az adatbázist és számítottam a berepedt 

állapotú szerkezetet (összesen 16 modell). Mind a két változat esetében két időpontban 

értékeltem ki az eredményeket (modellenként mintegy 8 ábra eredményeit vizsgálva, összesen 

kb. 128 ábra). 

6.3. A vizsgálat eredményei 

A vizsgálat eredményeit egyrészt a felszerkezet főnyílásának közepén kiválasztott pontban, az 

időbeli lefolyást is ábrázoló diagramokkal (6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. ábrák), 

másrészt a változatokhoz tartozó adatokból és számított értékekből álló táblázattal (6.1. és 6.2. 

táblázatok) mutatom be. 

A főnyílás közepéhez tartozó diagramokon feltüntettem a tartós terhekből származó 

feszültségek és a lehajlások időbeli alakulását. A betonlemez szélsőszálainak feszültségeit 

10-szeres szorzóval módosítottam, hogy összevethető legyen az acélszerkezet szélsőszálainak 

feszültségeivel. A feszültségek esetében a jelmagyarázat (hely hiányában) nem tartalmazza 

berepedt állapothoz tartozó görbék jelölését, amelyek vonalai szaggatottan jelennek meg (a 

folytonosak a repedésmentes állapothoz tartoznak). Minden ábrán az idő logaritmikus 

léptékben van feltüntetve és egyfajta törés látható 100 nap környékén. Ez a törés az átadáskori 

(számítás szerinti t=0’) időpontot jelzi és vastag függőleges vonal ábrázolja e határt. A vonal 

a görbéket két részre osztja: az átadást megelőző, az építési állapot különböző fázisaihoz 

tartozó, és a későbbi, a kész szerkezet teljes élettartamát jelentő szakaszra. A görbék átadásig 

terjedő szakaszainak erős ugrásai a statikai váz változásának markáns jelei, míg az átadástól a 

végállapotig tartó vonalak a kész szerkezet lassú alakváltozások miatti finom változásait 

mutatják. 
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6.3. ábra – A v1 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

6.4. ábra – A v2 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

Az ábrák alapján megvizsgálva a főnyílás mezőközepén a beton pályalemez 

szélsőszálainak feszültségeit, megállapítható, hogy a támaszmozgatás (v7) esetét kivéve a 

t=0’ időpontban (átadáskori állapot) mindig teljes nyomás van, míg a t=∞ időpontot 

(élettartam vége) elérve az állapot teljes húzásba megy át. Ez a változás a lassú alakváltozások 
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hatásának tudható be. A támaszmozgatás esetében is azonos az időbeli változás jellege, de 

alapvetően mindvégig nyomás alatt marad a betonzóna. A berepedés a támaszmozgatásos (v7, 

6.9. ábra) és segédjármos (v8, 6.10. ábra) változat kivételével felsőszálban nagyobb, míg az 

alsó szálban kisebb eltérést okoz, de mindig a betonban lévő nyomást növeli. Ez esetben a két 

kivétel (v7 és v8) érdekessége, hogy a berepedés nincs jelentős hatással sem a feszültségek 

nagyságára, sem azok változásának jellegére.  

Miközben általában a beton szélsőszálak feszültségkülönbségei időben nem változnak 

számottevően, addig a támaszemeléses (v7) esetben az eltérés t=0’-nál a többszöröse a 

végállapotinak. Ez azt mutatja, hogy míg egyéb esetben csak normálerő, ekkor 

hajlítónyomatéki átrendeződés is történik az acélszerkezet és a betonpálya között. 

Az acélszerkezet szélsőszálainak feszültségei nyilvánvalóan összefüggenek a betonéval, 

tehát mind abból, hogy a beton nyomófeszültsége idővel csökken, mind pedig abból, ami az 

acél feszültségeinek ábrázolása mutat, következik, hogy az acélszerkezetben az idő múlásával 

egyértelműen csökken a húzás. A vonatkozó feszültségek nagyobb értékei miatt jobban 

észlelhető az, hogy minden esetben a repedésmenteshez képest (folyamatos  görbék) a 

berepedt állapotban (szaggatott görbék) idővel a szélsőszál-feszültségek különbsége 

növekszik, azaz az acélszerkezetre jutó nyomaték idővel nő. Ennek oka lehet a keresztmetszet 

anyagrészei között a nyomatékok átrendeződése és/vagy az öszvér keresztmetszetre jutó teljes 

nyomaték időbeli növekedése. Itt az is feltűnik, hogy a beton előfeszítése esetén (v7, 

6.9. ábra) a keresztmetszet anyagai között a normálerő átrendeződés is nagyobb mértékű. Az 

acélfeszültségek alakulásán is tetten érhető, hogy a támaszmozgatásos (v7) és a segédjármos 

(v8, 6.10. ábra) változatnál, a repedésmentes és a berepedt állapothoz tartozó értékek között 

számottevő különbség nincs. Külön érdekesség, hogy az acélszerkezet alsó szélsőszálának 

feszültségváltozása ellenkezik az egyszerű mérnöki szemlélettel. Eszerint a lassú 

alakváltozások miatt a beton idővel igyekszik „kitérni” a teherviselés alól, így az 

acélszerkezetre több teher jut. Ha több teher jut, akkor a mezőben az acélszerkezet alsó 

szélsőszála egyre húzottabbá válik. Ez a gondolkodásmód jó, de túl egyszerű ahhoz, hogy a 

határozatlan tartó kényszereinek és a lassú alakváltozások hatásainak kombinálódását 

figyelembe vegye. Az ábrák alapján egyértelműen megállapítható, hogy mezőben az acéltartó 

alsó szélsőszál-feszültsége idővel mindig csökken. 
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6.5. ábra – A v3 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

 

 

6.6. ábra – A v4 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 
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6.7. ábra – A v5 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

 

 

6.8. ábra – A v6 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 
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6.9. ábra – A v7 változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

6.10. ábra – A (v8) változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

A feszültségábrák elemzéséből még egy dolog kiderül. A támaszmozgatásos (v7, 

6.9. ábra) változatnál a t=0’ időpont rendkívül kedvező (erőteljesen és tisztán nyomott 

betonzóna) állapotából az idő múlásával az öszvér felszerkezet rohamosan olyan állapotba jut, 

amely végállapotban már alig különböztethető meg a többi változattól. A beton 
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támaszmozgatással való előfeszítése csak az élettartam elején nyújt előnyt, ami az idővel 

szinte teljesen eltűnik. Mivel az öszvérszerkezetek megfelelőségét mind az élettartam 

kezdetén, mind a végén igazolni kell, kérdésként merül fel, hogy a kivitelezőnek jelentős 

többletmunkát okozó és nem hatékony támaszmozgatást érdemes-e egyáltalán alkalmazni. 

A lehajlások kapcsán fontos megemlíteni, hogy e többtámaszú acélszerkezet 

beállításának szempontjából nem minden építési változat esetében a középső nyílás a kritikus. 

A változatok nyílásonként és állapotonkénti kiértékelése után a „Folyamatos, 5 szakaszban” 

(v5) és a „Zsaluzókocsis, belülről kifelé” (v6) az adatok azt mutatták, hogy az ömax és ömin 

közötti lehajláskülönbségek a 2. nyílásban a legnagyobbak. Tehát a v5 és v6 építési módoknál 

a 2. nyílást hívtam főnyílásnak, mivel az a meghatározó. Ez a két eset azért is különleges, 

mert repedésmentes állapotban némi lehajláscsökkenés is mutatkozik az idő függvényében. 

Viszont a középső mező nagyon kicsi mértékben ekkor is többletlehajlást szenved. 

A lehajlási ábrákra általában igaz, hogy a repedésmentes és a berepedt szerkezetek görbéi 

között az eltérés jelentős és a végállapotig ez csak egyre nő. Kivételt képeznek a 

támaszmozgatásos (v7, 6.9. ábra) és a segédjármos (v8, 6.10. ábra) változatok, ahol  

elhanyagolható a különbség, bár a különbségek növekedése az élettartam végéig itt is 

felfedezhető. Viszont ebben a két esetben a legkisebb a lehajlások különbsége t=0’ és t=∞ 

között. Megfigyelhető, hogy a támaszmozgatásos esetben átadáskor a berepedt szerkezet 

lehajlása kisebb, míg végállapotban a repedésmentesé. 

A mezőközépben lévő keresztmetszetek jellemzésén túl táblázatban foglaltam össze 

minden változathoz a főbb eredményeket (6.1. táblázat). Ebben közöltem: 

– a számítási eljárás szerint (lásd 5.4.) berepedtnek tekinthető betonzónák összesített hosszát; 

– hogy átadáskor (t=0’) a híd berepedtnek tekinthető-e; 

– a főnyílás lehajlási értékekeit a négy jellemző esetben (t=0’, t=∞, repedésmentes, berepedt 

állapotok); 

– az átadástól a végállapotig bekövetkező lehajlásváltozást mindkét (repedésmentes és 

berepedt) állapothoz; 

– a berepedt és repedésmentes szerkezet végállapoti lehajlásának (túlemelés szükséges 

mértéke) különbsége; 

– a 4.3. alfejezetben definiált ömax - ömin által képviselt túlemelési bizonytalanság mértékét; 

– a járműteher hatására bekövetkező lehajlási értékeket repedésmentes és berepedt 

állapotban; 

– az acél főtartó szélsőszál-feszültségeit (a nyomás negatív) a számítási eljárás által 

berepedtnek tekintett szerkezeten (mivel ez a mértékadó állapot). 
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6.1. táblázat – A vizsgálat eredményeinek összefoglalása 
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A táblázat eredményei némileg áttekinthetőbbek, ha százalékos formában vannak 

feltüntetve, ezért készítettem egy olyan táblázatot is, amelyben egy-egy oszlopot az eredetiből 

kiemelve az oszloponkénti maximum értékek százalékában fejezem ki a számolt értékeket 

(6.2. táblázat). E táblázatot még egy olyan oszloppal is kiegészítettem, amely az adott 

mennyiségű szerkezeti acél kihasználtságát kívánja mutatni, olyan közelítéssel, hogy súlyozza 

a feszültségek százalékait azok helye szerint. Nyilván egy mezőben alul lévő acélfeszültség 

módosítása több acélt igényelne, mint egy támasz feletti felsőszál-feszültség. 

 

6.2. táblázat – A vizsgálat egyes eredményei százalékos formában 

A százalékokat tartalmazó táblázat egyes oszlopainak értékeit a szemléletesség kedvéért 

oszlopdiagram formájában is ábrázoltam (6.11., 6.12., 6.13. ábrák). 

Az összefoglaló táblázatok (első oszlopok) adatai alapján megállapítható, hogy a 

berepedt betonzóna hosszát lényegesen csak a támaszmozgatás alkalmazása csökkentette, igaz 

jelentős mértékben (a 40% közeli értékről 14%-ra). Érdemes megemlíteni, hogy az Eurocode 

[MSZT, 2010] öszvérhidakra vonatkozó kötetének 5.4.2.3. (3) számú bekezdése szerinti 

közelítő eljárása elegendő pontosnak tartja a tartó 30%-ának berepesztését. Az általam 

számolt adatok ezt az egyszerűsített eljárást igazolják. Látszólag kivételt képez a 

támaszmozgatás esete, azonban a hivatkozott bekezdés kizárja a feszítést, márpedig a 

támaszmozgatással tulajdonképpen a betonzónát megfeszítjük. 
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A 6.1. táblázatban (5. oszlop) viszontlátjuk azt, a diagramok kielemzésekor már felismert 

sajátosságot, hogy a berepedt öszvérszerkezet kezdeti és végállapota közti lehajláskülönbség 

mindig nagyobb, mint a repedésmentesé. 

 

6.11. ábra – A változatokhoz tartozó lehajlások összehasonlítása 

A „Klasszikus túllógó” és „Fordított” építési módnál a számítás szerint már átadáskor 

várható a szerkezet berepedése, tehát általában nagyobb a berepedés megtörténésének 

kockázata a felszerkezet vonatkozásában, amikor támasz felett előbb betonozunk. Miközben e 

két változat emiatt kedvezőtlen, ki kell emelni, hogy a mezők későbbi betonozásával a 

lehajlások mértéke – bármely állapotot tekintve is – minimalizálható (6.1. táblázat), 

ugyanúgy, mint az acélanyag felhasználás is (6.2. táblázat). Tény viszont, hogy az alak 

tervezhetősége ekkor a legnehezebb, mivel az ömax - ömin által képviselt bizonytalanság a 

túlemelés meghatározásában ekkor a legnagyobb. A lehajlások és az acélanyag 

minimalizálásának ára tehát a nehéz tervezhetőség. 

Mint várható volt a felszerkezet végső merevségére az építési módnak nincs hatása, 

amennyiben a berepedt betonzóna hosszától eltekintünk. 
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A táblázatok alapján a lehetséges túlemelések intervallumának csökkentésére a 

„Támaszmozgatás”, a „Folyamatos” és a „Zsaluzókocsis” építési módok a legalkalmasabbak. 

Megállapítható, hogy – a közvélekedéssel ellentétben – a támaszmozgatás nem feszültségi 

vagy acéltakarékosság szempontjából kedvező, hanem azért, mert a híd kívánt alakja 

(magassági vonalvezetése) így biztosabban elérhető. Az összefoglaló táblázat vonatkozó 

oszlopainak diagramos ábrázolása (6.11. ábra) szerint a lehajlások mértéke nem áll 

összefüggésben a túlemelési bizonytalansággal. 

Az acélanyag kihasználtsága szempontjából az „(Ideiglenes támasz)” alkalmazása 

kakukktojásnak tűnik, messze kedvezőbb a többi változatnál. Ez nyilvánvalóan azért van, 

mert a segédjárom alkalmazásával lehetővé válik a vasbeton pályának a bevonása a saját 

önsúlyának viselésébe. Emiatt ez az eset merőben különbözik a többitől (lásd a 6.12. ábrát is). 

 

6.12. ábra – A változatokhoz tartozó kihasználtságok összehasonlítása 

Készítettem egy oszlopdiagramot, amelyben az építési változatokhoz feltüntettem a 

berepedtnek tekintett betonszakasz hosszát méterben, valamint e mellé a túlemelési 

bizonytalanságot is milliméterben (6.13. ábra). Ezen egyértelműen látszik, hogy a berepedés 

120 



hossza nincs közvetlen kapcsolatban azzal, hogy mennyire pontosan tudjuk kiszámolni a 

túlemelés alakját. 

 

6.13. ábra – A berepedt hosszak és a túlemelési bizonytalanságok összehasonlítása 

Végezetül meg kell említeni még néhány, a vizsgálat számadatokon túli fejleményét. 

Látható, hogy a különféle betonozási módok hatása mind a lehajlásokra, mind a 

feszültségekre viszonylagosan kicsi, annak ellenére, hogy az eredmények merőben különböző 

sorrendekhez és 14 napos ciklusban betonozott szakaszok alapján születtek. Csak a betonozási 

sorrend által okozott maximális lehajláskülönbség 25 mm-en belül van, míg a 

kihasználtságokban az eltérés 10%. Amennyiben az eddig egy-egy betonozási szakasznak 

tekintett zónán belül foglalkoznánk a már bedolgozott beton merevségnövelő hatásával is, 

nyilvánvaló, hogy az előző eltérések csak kis arányban módosulnának. Miután a hidak építési 

pontossága 10 mm körüli, kijelenthető, hogy ebben az esetben az egy betonozási szakaszon 

belüli szilárdulási sorrend hatása és iránya nem jelentős. Nincs számottevő szerepe a nedves, 

de még nem megszilárdult beton által képviselt merevítő hatásnak sem. 
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6.14. ábra – Az acélfeszültség változása az átadástól a végállapotig 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a lassú alakváltozásokban a zsugorodás 

dominál. Ezt a felszerkezet teljes hossza mentén felrajzolt, a t=0’ és ∞ időpontok között 

bekövetkező – csak a lassú alakváltozások hatását tartalmazó – feszültségváltozások ábrájából 

lehet látni (6.14. ábra). Ezen minden változat eredményeit egyszerre tüntettem fel. A felső 

diagram az acélszerkezet felső szálához, míg az alsó az alsó szálához tartozik repedésmentes 

állapotokban. Az idő múlásával az acélszerkezet mindenhol egyre nyomottabbá válik. A 

többitől jelentősen elkülönülő görbe a támaszmozgatásos esetet jelzi. 
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7. Egynyílású, hídfőbe befogott, öszvér felszerkezet technológiai vizsgálata 

7.1. Kezdeti feltételek, kiindulási adatok 

A folytatólagosan többtámaszú felszerkezet mellett egy egynyílású, befogott hidat is meg 

kívántam vizsgálni, mivel ezek a szerkezetek nagyon terjednek és egyedülállóak abban, hogy 

az alapozás merevsége visszahat mind a felszerkezet igénybevételeire, mind annak 

lehajlására. A vizsgálat alapjául SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. által a 21. sz. főútra 

tervezett és időközben megépült aluljáróját választottam. Köszönöm nekik a terveik átadását. 

 

7.1. ábra – A vizsgált híd terve, számítási modellje és látképe, tervező: Pál Gábor1 

                                                 
1 Fotó: SPECIÁLTERV Kft. 
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A felszerkezet felsőpályás, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, változó magasságú, 

két nyitott gerinclemezes acél főtartójú, alacsony hídfőbe mereven befogott hídszerkezet. A 

7.1. ábra mutatja a híd tervezett oldalnézetét, a híd RM programban megépített modelljét, 

valamint a elkészült híd látványát próbaterheléskor. A felszerkezet keresztmetszetét a 

7.2. ábra mutatja. 

 

7.2. ábra – A vizsgált híd keresztmetszete1 

A tervező által rendelkezésre bocsátott tervek szerinti anyagminőségeket használtam, a 

beton C35/45, a szerkezeti acél S355, a betonacél B500B jelű volt. A pályalemez hosszirányú 

acélbetéteinek elosztását Ø16/150-re vettem fel (alul-felül). 

7.2. Az építési változatok bemutatása 

Vizsgálatomban azonos acél- és betonanyag-elosztás és geometriai viszonyok 

felhasználásával alkalmaztam a választott híd modelljére az alábbiakban részletezett különféle 

építési módokat. Különbség csupán a pályalemez betonozási szakaszainak hosszában, 

sorrendjében, és a segédjárom használatában volt. 

Az acélszerkezetet úgy tekintettem, mintha egyben került volna a végleges támaszokra 

(pl. állványon való szereléssel). A terhek minden esetben ugyanazok voltak. Természetesen 

figyelembe vettem a lassú alakváltozások hatását is. Egy betonozási szakaszt mindig úgy 

kezeltem, hogy az egyszerre szilárdul meg, tehát a számításban nincs iránya az egy szakaszon 

belüli betonozásnak. 

                                                 
1 Forrás: SPECIÁLTERV Kft. 
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A pályalemez betonozási módjainak megválasztásánál arra törekedtem, hogy a negatív és 

a pozitív nyomatéki szakaszakon is kezdődjön, ill. végződjön betonozás. Készítettem egyben 

betonozódó (manapság ez ekkora szakaszon már lehetséges), valamint olyan változatot is, 

amelynél a kivitelezés szempontjából előnyös módon, egyik hídfőtől a másik felé haladva, 

folyamatosan készül a pályalemez (7.3. ábra). Az ábrán a változatoknál 1-től számozva a 

legkorábban készülőt követik a később épülő szakaszok, ill. a sorrend alulról felfelé értendő. 

Az egyszerűség kedvéért a felszerkezetet a hossza mentén három részre osztottam és a 

változatok nevében a három szám a vonatkozó szakasz elkészülésének sorrendjét adja meg a 

többihez viszonyítva. 

 

7.3. ábra – Az egynyílású befogott szerkezet betonozási változatai 

A vizsgált esetek így a következők voltak (az elnevezések önkényesek): 

1-1-1 egyben:  

A betonozás egy szakaszban, egyszerre történik. Járom nincs (7.3. ábra, e). 

1-3-2 hídfőnél kezdés:  

A betonozás az egyik hídfőnél kezdődik, a másik hídfőnél folytatódik, és középen 

fejeződik be. Járom nincs (7.3. ábra, h). 

2-1-3 középen kezdés:  

A betonozás középen kezdődik, az egyik hídfőnél folytatódik, és a másik hídfőnél 

fejeződik be. Járom nincs (7.3. ábra, k). 

1-2-3 folyamatos:  

A betonozás folyamatosan, három szakaszban halad az egyik hídfőtől a másikig. Járom 

nincs (7.3. ábra, f). 
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1-1-1+J egyben, járommal:  

A betonozás egy szakaszban, egyszerre történik, egy mezőközépen elhelyezett járom 

alátámasztása mellett, amely a pályalemez megszilárdulása után megszűnik (7.3. ábra, j). 

 

7.4. ábra – Az alkalmazott befogási merevségek kiválasztása 

Fontos megjegyezni, hogy az ideiglenes alátámasztás alkalmazásának ténye visszahat az 

acélszerkezet (pl. felsőöv) méreteire is, az pedig befolyásolja az öszvérszerkezet 

igénybevételeit. Az általam felvett segédjármos módszer azt a valós helyzetet kívánja kezelni, 

amikor tervezők jelentős szerkezeti átalakítás nélkül mérlegelik a feszültségek 

csökkentésének lehetőségét. Vizsgálatom eredményeinek trendjét ilyen körülmények között a 

valóságban elvégzendő iterációs folyamat jelentősen nem befolyásolja, inkább csak annak 

mértékét. Ezért a következőkben az eredmények közlésénél igyekszem jelezni, hogy a 

segédjármos eset csupán tendenciát jelez (pl. zárójel, dőltbetű). 

A vizsgálat során nem csak a tervezett alacsony hídfő merevségével kívántam számolni, 

hanem 4 lépcsőben szerettem volna azt változtatni. Azért, hogy ezeket a lépcsőket jól vegyem 

fel, a merevségek hatásának feltérképezésére volt szükség. A szerkezetet először a végein fix 

csuklóval megtámasztottam, majd a befogási merevséget számos lépésben változtatva a 

nagyon lágytól a teljesen merevnek tekinthető esetig kigyűjtöttem a mezőközép lehajlásait. 

Ezen adatokat a befogási merevség logaritmikus léptékében ábrázolva kaptam a 7.4. ábra 
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görbéit. Ebben a pálya berepedése nincs, viszont a tartós terheken túl a hasznos teher és a 

lassú alakváltozások következménye is figyelembe van véve. Láthatóvá vált, hogy bizonyos 

merevség alatt és felett a merevség változtatásának – ezen terhek és hatások mellett – nincs 

hatása. A diagram alapján az ábrán megjelenített 4 jellemzőnek ítélt merevséggel dolgoztam. 

A hídfő terv szerinti befogási merevségét mer-el és vastag szaggatott vonallal jelölve, annak 

tizedét, századát, ill. tízszeresét is alapul vettem. A diagramon az is látható vált, hogy a lassú 

alakváltozások hatása a befogás merevítésével egyre csökken. Nem szabad elfelejteni, hogy 

mindezt repedésmentes szerkezethez számoltam. 

 

7.5. ábra – Az eltolódási merevség hatása a lehajlásra 

A második szakaszban a befogást vettem teljesen merevre és a támaszok vízszintes 

elmozdulási merevségét változtattam a nagyon lágytól a teljesen merevig. A mezőközép 

lehajlását a támaszeltolódási merevség logaritmikus léptékében ábrázolva a 7.5. ábra görbéit 

kaptam. Bár a befogási merevséghez hasonlóan itt is vannak a változtatásra érzéketlen 

szakaszok, a lehajlásban az eltérések olyan csekélyek (összességében 5 mm-en belüliek), 

hogy a támaszok hosszirányban való eltolódásának hatását – a gravitációs terhekből és a lassú 

alakváltozásokból – elhanyagolhatónak ítéltem. Így a vizsgálatom során csak a befogási 

merevségeket változtattam, az eltolódási merevséget pedig a tervszerinti kialakításnak 

megfelelő merevségben (a diagramon vastag szaggatott vonallal jelölve) rögzítetten vettem 
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figyelembe. Érdemes megfigyelni az ábrán az átadáskori és a végállapoti görbék egymáshoz 

viszonyított helyzetét. Amíg a felszerkezet végei egymás felé el tudnak mozdulni, addig a 

lehajlás idővel csökken, de ha az eltolódás gátolt, akkor a lehajlás az idő múlásával 

növekszik. Valószínűleg az előző esetben a zsugorodás, míg az utóbbiban a kúszás hatása 

dominánsabb, de a bonyolult (támasz felé exponenciálisan növekvő) merevségi viszonyok 

miatt ezt nehéz közvetlenül magyarázni. 

Mind az 5 variáció esetében, mind a 4 hídfőmerevség figyelembevételével, először a 

repedésmentes állapotot számoltam, majd a berepedt zóna meghatározása után alakítottam át 

az adatbázist és számítottam a berepedt állapotú szerkezetet, amennyiben az volt (összesen 32 

modell). Mind a két változat esetében két időpontban értékeltem ki az eredményeket 

(modellenként mintegy 6 ábra eredményeit vizsgálva, összesen kb. 192 ábra). 

7.3. A vizsgálat eredményei 

A vizsgálat eredményeit egyrészt a felszerkezet közepén kiválasztott pontban, az időbeli 

lefolyást is ábrázoló diagramokkal (7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10. ábrák), másrészt az építési és 

befogási változatokhoz tartozó adatokból és számított értékekből álló táblázattal 

(7.1. táblázat) mutatom be. 

A főnyílás közepéhez tartozó diagramokon feltüntettem a tartós terhekből származó 

feszültségek és a lehajlások időbeli alakulását. A betonlemez szélsőszálainak feszültségeit 

10-szeres szorzóval módosítottam, hogy összevethető legyen az acélszerkezet szélsőszálainak 

feszültségeivel. A feszültségek esetében a jelmagyarázat (hely hiányában) nem tartalmazza 

berepedt állapothoz tartozó görbék jelölését, amelyek vonalai szaggatottan jelennek meg (a 

folytonosak a repedésmentes állapothoz tartoznak). Minden ábrán az idő logaritmikus 

léptékben van feltüntetve és egyfajta törés látható 100 nap környékén. Ez a törés az átadáskori 

(számítás szerinti t=0’) időpontot jelzi és vastag függőleges vonal ábrázolja e határt. A vonal 

a görbéket két részre osztja: az átadást megelőző, az építési állapot különböző fázisaihoz 

tartozó, és a későbbi, a kész szerkezet teljes élettartamát jelentő szakaszra. A görbék átadásig 

terjedő szakaszainak erős ugrásai a statikai váz változásának markáns jelei, míg az átadástól a 

végállapotig tartó vonalak a kész szerkezet lassú alakváltozások miatti finom változásait 

mutatják. A vizsgálat terjedelmének ésszerű határokon belül tartása miatt a keresztmetszethez 

tartozó feszültségi és lehajlási ábrákat csak a tervezett befogási merevségekhez (mer esete, 

lásd 7.4. ábra) állítottam elő. 
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7.6. ábra – Az e változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

7.7. ábra – A h változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

Az ábrák alapján megvizsgálva a mező közepén a beton pályalemez szélsőszálainak 

feszültségeit, megállapítható, hogy a járom alkalmazásának esetét (j, 7.10. ábra) kivéve a t=0’ 

időpontban (átadáskori állapot) mindig teljes nyomás van, míg a t=∞ időpontot (élettartam 

vége) elérve az alsó szélsőszál mindig húzottá válik. A jármos alátámasztásnál is hasonló a 
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változás jellege, de a kezdeti nagy nyomásból még végállapotban is marad annyi, hogy nem 

válik húzottá a beton. Meg kell említeni, hogy a nyílás hossza mentén a feszültségábra a 

járom helyén törést szenved, ami a korábbi megtámasztásnak megfelelő negatív nyomatéki 

szakaszhoz tartozó „kiharapást” jelent. Az betonfeszültségek alapján az is észlelhető, hogy 

szinte csak a jármos változatnál történik jelentős hajlítónyomatéki átrendeződés a 

keresztmetszet anyagai között (normálerő átrendeződés természetesen mindegyik esetben 

van). 

 

7.8. ábra – A k változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

Az acélszerkezet szélsőszálainak feszültségei nyilvánvalóan összefüggenek a betonéval, 

tehát mind abból, hogy a beton nyomófeszültségek idővel csökken, mind pedig abból, amit az 

acél feszültségeinek ábrázolása mutat, következik, hogy az acélszerkezetben az idő múlásával 

egyértelműen a csökken a húzás. A vonatkozó feszültségek nagyobb értékei miatt jobban 

látható az, hogy minden esetben a repedésmenteshez képest (folyamatos  görbék) a berepedt 

állapotban (szaggatott görbék) idővel a szélsőszál-feszültségek különbsége növekszik, azaz az 

acélszerkezet a végállapotig többletnyomatékot kap. Ez az átrendeződés – érthető módon – 

különösen nagymértékű járom alkalmazása esetén (7.10. ábra). A folytatólagos, többtámaszú 

felszerkezethez hasonlóan, de annál kisebb mértékben, itt is minden esetben tapasztalható a 

mezőben az acél szélsőszál-feszültségének időbeni csökkenése. Érdekesség viszont az, hogy, 

a számítások alapján – a járommal betonozott esetet kivéve – e feszültség közel azonos e 
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hídtípusnál, függetlenül attól, hogy berepedt-e a szerkezet vagy sem. Az ok az alsóöv 

ívességében keresendő. 

 

7.9. ábra – Az f változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 

 

7.10. ábra – A (j) változathoz tartozó feszültségek és lehajlások időbeli változása 
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Az esetekhez megrajzolt lehajlásváltozási diagramok azt mutatják, hogy az e és k építési 

mód alkalmazásakor a repedésmentes és a berepedt állapotok közt elhanyagolható mértékű a 

lehajláskülönbség (7.6. és 7.8. ábra). 

A mezőközépben lévő keresztmetszet jellemzésén túl táblázatban foglaltam össze 

minden építési és befogási változathoz a főbb eredményeket (7.1. táblázat). Minden oszlop 

fejlécében egy három karakteres jel látható. Ennek első betűje az építési módhoz tartozik, míg 

a másik kettő a különböző befogási merevségeket jelöli a következő módon: 1m = mer/100, 

2m = mer/10, 3m = mer; 4m = mer×10, ahol mer a hídfő terv szerinti merevsége. 

A táblázatban közreadtam: 

– hogy a híd átadáskor (t=0’) a tartós terhekre a pályalemez berepedtnek tekinthető-e; 

– hogy a híd az élettartama végén (t=∞) az üzemi terhekre a pályalemez berepedtnek 

tekinthető-e; 

– a számítási eljárás szerint (lásd 5.4.) berepedtnek tekinthető betonzónák összesített hosszát; 

– a nyílásközép lehajlási értékekeit a négy jellemző esetben (t=0’, t=∞, repedésmentes, 

berepedt állapotok); 

– az átadástól a végállapotig bekövetkező lehajlásváltozást mindkét (repedésmentes és 

berepedt) állapothoz; 

– a berepedt és repedésmentes szerkezet végállapoti lehajlásának (túlemelés szükséges 

mértéke) különbsége; 

– a 4.3. alfejezetben definiált ömax - ömin által képviselt túlemelési bizonytalanság mértékét; 

– a járműteher hatására bekövetkező lehajlási értékeket repedésmentes és berepedt 

állapotban; 

– az acél főtartó szélsőszál-feszültségeit (a nyomás negatív) a számítási eljárás által 

berepedtnek tekintett szerkezeten (mivel ez a mértékadó állapot). 

Az eredménytábla alá itt is létrehoztam a szemléletesebb, a soronkénti maximális 

értékekhez viszonyító, az eredményeket százalékos formában tartalmazó táblázatot is 

(7.1. táblázat), kiegészítve azt az előző fejezetben is alkalmazott, a szerkezeti acél 

kihasználtságát közelítően mutató sorral. 

A százalékokat tartalmazó táblázat egyes sorainak – de csak a mer merevségi 

oszlopokban lévő – értékeit a szemléletesség kedvéért oszlopdiagram formájában is 

ábrázoltam (7.11., 7.12. ábrák). A berepedt hosszakról és a túlemelési bizonytalanságokról (a 

változatok számossága miatt) perspektivikus térbeli oszlopdiagramot készítettem (7.13., 

7.14. ábrák). 
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7.1. táblázat – A vizsgálat eredményeinek összefoglalása 
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Az összefoglaló táblázatok (4., ill. 2. sor) adatai alapján megállapítható, hogy a berepedt 

betonzóna hosszát – mint várható volt – elsősorban a hídfő befogásának merevsége 

befolyásolja, azaz ha merevebb a befogás, akkor nyilvánvalóan a támaszközeli betonpálya 

jobban húzottá válik és így a berepedés esélye is nagyobb. A nagyon lágy befogás a berepedő 

szakasz hosszára kevésbé van hatással, míg ha az átlagos és nagymerevségű befogás esetén 

minimalizálni kívánjuk a berepedt beton hosszát, akkor az egyben történő betonozással (e) 

vagy a középen való kezdéssel (k) némileg lehet azt elősegíteni. Itt is látható az a diagramok 

esetén észlelt sajátosság (9-10., ill. 3-4. sor), miszerint a berepedt felszerkezetnek az 

élettartam során bekövetkező lehajlásnövekménye nagyobb, mint a repedésmentesé. 

A „hídfőnél kezdés” (h), a „folyamatos” (f) és az „(egyben, járommal)” (j) építési módnál 

általában már az átadáskor várható a pályalemez berepedése (7.1. táblázat), tehát rendszerint 

nagyobb a berepedés megtörténésének kockázata a felszerkezet vonatkozásában, amikor hídfő 

mellett előbb betonozunk. Ráadásul a folytatólagosan többtámaszú felszerkezettől eltérően, itt 

a támaszközeli kezdés nem csökkenti jelentősen sem a lehajlás mértékét, sem az acélanyag-

felhasználást. Ennek oka a változó magasság miatti egyébként is nagy merevségkülönbség. 

 

7.11. ábra – A változatokhoz tartozó lehajlások összehasonlítása 
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A felszerkezet végső merevségére az építési módnak nincs hatása, de annál inkább van a 

befogási merevségnek, azonban ez a várakozással megegyező fejlemény. 

A táblázatok alapján a lehetséges túlemelések intervallumának csökkentésére az 

„egyben” (e) és a „középen kezdés” (k) változatok alkalmasak. A túlemelési bizonytalanságot 

erősen csökkenti a növekvő befogási merevség, ez utóbbi velejárója, a kialakuló berepedt 

szakaszok hosszának növekedése viszont a bizonytalanságot növeli, még ha kevésbé 

hatásosan is. Ennek következtében a minimum egy építési módon belül mindenhol a mer 

merevségű hídfőhöz tartozott (lásd 7.14. ábrát is). Az összefoglaló táblázat vonatkozó 

sorainak diagramos ábrázolása (7.11. ábra) szerint a lehajlások mértéke nem áll 

összefüggésben a túlemelési bizonytalansággal. 

 

7.12. ábra – A változatokhoz tartozó kihasználtságok összehasonlítása 

Az acélanyag mennyiségét a 7.12. ábra alapján a jármos megoldással (j) lehet – kisebb 

mértékben – csökkenteni. Itt szintén az előző fejezetben már említett helyzetből kiindulva, 

miszerint a járom beiktatásával elérhető, hogy a vasbeton pálya már a saját súlyára is 

dolgozzon, megmagyarázható az eltérés, ezért nem érdemes ezt változatot összevetni a többi 
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esettel. Elenyésző acélanyag megtakarítással jár még a „hídfőnél kezdés” módszere, mivel itt 

a leendő húzott beton a korábbi megépítése nem csökkenti hatékonyan az acélfeszültségeket. 

 

7.13. ábra – A változatokhoz tartozó berepedt hosszak összehasonlítása 

 

7.14. ábra – A változatokhoz tartozó túlemelési bizonytalanságok összehasonlítása 
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Készítettem két oszlopdiagramot, az egyikben a befogási merevségekhez és az építési 

változatokhoz feltüntettem a berepedtnek tekintett betonszakasz hosszát az összes hossz 

százalékában (7.13. ábra), valamint egy másikban hasonló módon ábrázoltam a túlemelési 

bizonytalanság is milliméterben (7.14. ábra). Az ábrák összehasonlításából (az ábrák alapja 

ugyanaz) látszik, hogy amennyiben a pályalemez bereped, akkor a berepedés hossza arányos a 

lehetséges túlemelések intervallumának (túlemelési bizonytalanság) alakulásával. Viszont 

figyelemre méltó az az eredmény, hogy amennyiben a beton repedésmentes marad, a hídfő 

általi befogás merevségének csökkenése a túlemelési bizonytalanságot növeli. 

 

7.15. ábra – Az acélfeszültség változása az átadástól a végállapotig 

Látható, hogy a különféle betonozási módok hatása mind a lehajlásokra, mind a 

feszültségekre viszonylagosan kicsi, annak ellenére, hogy az eredmények merőben különböző 

sorrendekhez és 14 napos ciklusban betonozott szakaszok alapján születtek. Csak a betonozási 

sorrend által okozott maximális lehajláskülönbség 10 mm-en belül van, míg a 

kihasználtságokban az eltérés kisebb, mint 7%. Amennyiben az eddig egy-egy betonozási 

szakasznak tekintett zónán belül foglalkoznánk a már bedolgozott beton merevségnövelő 

hatásával is, nyilvánvaló, hogy az előző eltérések csak kis arányban módosulnának. Miután a 

hidak építési pontossága 10 mm-en belüli, kijelenthető, hogy ebben az esetben az egy 

betonozási szakaszon belüli szilárdulási sorrend hatása és iránya nem jelentős. Nincs 
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számottevő szerepe a nedves, de még meg nem szilárdult beton által képviselt merevítő 

hatásnak sem. 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a lassú alakváltozásokban a zsugorodás 

dominál. Ezt a felszerkezet teljes hossza mentén felrajzolt, a t=0’ és ∞ időpontok között 

bekövetkező – csak a lassú alakváltozások hatását tartalmazó – feszültségváltozások ábrájából 

lehet látni (7.15. ábra). Ezen minden változat eredményeit egyszerre tüntettem fel. A piros 

sima vonal az acélszerkezet felső szálához, míg a zöld pöttyös az alsó szálához tartozik 

repedésmentes állapotokban. Az idő múlásával az acélszerkezet mindenhol egyre 

nyomottabbá válik. A többitől jelentősen elkülönülő görbe a járommal épített esetet jelzi. 
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8. Összefoglalás 

8.1. A kutatás eredményei 

Kutatásom eredményei az alábbiakban foglalom össze: 

1. tézis: Kidolgoztam egy számítási eljárást a támaszok felett berepedő pályalemezű 

öszvér gerendahidak felszerkezetének vizsgálatára, amely elegendően pontos eredményt ad 

ilyen hidak megfelelő megépítéshez [Kovács, Teiter, 2002; Teiter, 2006a; Teiter, 2006b; 

Teiter, 2007]. 

a) A módszert először 2000-ben alkalmaztam az M3 autópályán, Oszlár közelében azóta 

megépült Tisza-híd tervezésében, majd több hasonló híd esetében is, s a szerkezetek 

problémamentes átadás-átvétele, próbaterhelése és eddigi üzemelése igazolta a módszer 

helyességét. 

b) Három olyan híd esetében, amelyeket korábban e módszerrel számítottam, és elérték a 

tízéves kort, a fővizsgálati adatok alapján a szerkezet lehajlásainak időben bekövetkező 

változásait is értékeltem. Két híd esetében sikeresen verifikáltam a módszert, a harmadik 

hídnál a tendenciát sikerült igazolni. 

2. tézis: Azon két híd esetében, amelyek mért lehajlásai jól egyeztek a számítottakkal, a 

lehajlások időbeli változásainak elemzése alapján megállapítottam, hogy a mérések 

eredményei a berepedés feltételezése nélküli modellel számítottakhoz állnak közel. Így a 

szerkezet viselkedése egészében is inkább a repedésmentes állapotra utal. 

3. tézis: Megmutattam, hogy függetlenül attól, hogy milyen számítási módszert 

alkalmazunk, az öszvér gerendahidak erősen nemlineáris viselkedését csak korlátozott 

pontossággal tudjuk leírni. Hangsúlyoztam, hogy ez elsősorban az acélszerkezet gyártáskori 

túlemelésének meghatározásában okoz gondot, pedig ennek helyessége a feltétele annak, 

hogy a híd tervezett magassági vonalvezetése elérhető legyen [Teiter, 2015].  

a) A viselkedési határokat definiáltam, és a köztük lévő intervallum nagyságára 

bevezettem a számítási bizonytalanság, valamint ehhez kapcsolódóan a túlemelési 

bizonytalanság fogalmakat. 

b) E bizonytalanságok befolyásolására megvizsgáltam az öszvér felszerkezetek többféle 

építési technológiáit, hogy azokból a kedvezőbbeket vagy a kockázatosabbakat ki lehessen 

választani, valamint hogy tudni lehessen, hogy ezek a változatok milyen egyéb hatással 

lesznek a szerkezetre. 
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4. tézis: Az általam kidolgozott számítási eljárás alapján egy célszoftver alkalmazásával 

a szabványokban megkövetelt valamennyi globális vizsgálat és bizonyos részletvizsgálatok 

elvégzésére is alkalmas modellt felépítve, nagyszámú futtatással vizsgáltam egy folytatólagos, 

többtámaszú és egy egynyílású, befogott, alacsony hídfős (integrált) beton-acél öszvér 

gerendahíd időfüggő viselkedését a betonozási sorrendek, a támaszemelés, az ideiglenes 

alátámasztás és a befogási merevség (egynyílású hídnál) tekintetében. Figyelembe vettem a 

statikai váznak az építési folyamat során bekövetkező változásait, a szerkezet élettartama alatt 

várható lassú alakváltozásokat és a szerkezet esetleges berepedésének hatásait. 

Számszerűsítettem ezek hatását a feszültségekre és a lehajlásokra, s megmutattam, hogy 

miként célszerű az építési folyamatot alakítani, hogy a számított lehajlás bizonytalansága 

csökkenjen, és így a lehetséges túlemelési alakok közelítsenek egymáshoz. Az eredményeket 

táblázatos és grafikus formában is kigyűjtöttem [Teiter, 2008; Teiter, 2014]. 

4.1. altézis: Mindkét így vizsgált híd vonatkozásában a következőket állapítottam meg: 

a) A számított lehajlások mértéke nincs közvetlen kapcsolatban a számítási és a 

túlemelési bizonytalansággal. 

b) Az öszvérszerkezet átadáskori és végállapota közti lehajláskülönbség nagyobb, ha a 

szerkezetet berepedt állapotúnak tételezzük fel, mintha repedésmentesnek. 

c) A berepedt állapothoz tartozó acéltartóra jutó nyomatékok az idő múlásával határozott 

növekedést mutatnak, míg repedésmentes állapotban azok lényegében változatlanok 

maradnak. 

d) Az egyes betonozási szakaszon belüli betonozási irány hatása nem jelentős, és nincs 

számottevő merevítő hatása a nedves, még meg nem szilárdult betonnak sem. 

4.2. altézis: A vizsgált többtámaszú híd vonatkozásában az alábbiakat állapítottam meg: 

a) A túlemelések bizonytalanságának csökkentésére a támaszmozgatásos, a folyamatos 

és a zsaluzókocsis építési módok a legalkalmasabbak. Rámutattam, hogy a támaszmozgatás 

hatása feszültségi vagy acéltakarékossági szempontból nem jelentős, viszont a híd kívánt 

alakja (magassági vonalvezetése) ezzel biztosabban elérhető. 

b) Nem mozgatott és a végleges támaszokon nyugvó acélszerkezet esetében a betonozás 

támasz feletti kezdésével minimalizálható a híd lehajlása és acélanyag-szükséglete, viszont a 

túlemelési bizonytalanság ekkor a legnagyobb. 

c) A számítás szerint berepedő betonzóna hossza nincs közvetlen kapcsolatban a 

számítási és a túlemelési bizonytalanságával. 
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d) A pályalemez berepedő hosszára nincs hatással, hogy a támasz felett vagy mező-

középen kezdjük-e, ill. fejezzük-e be a betonozást, a támaszemelés mértéke viszont ezt 

jelentősen befolyásolja. 

4.3. altézis: A vizsgált egynyílású, alacsony hídfőbe befogott híd vonatkozásában  a 

következőket állapítottam meg: 

a) A hídfő elfordulás nélküli, vízszintes elmozdulásának hatása az öszvér felszerkezetnek 

a gravitációs terhekből és a lassú alakváltozásokból származó lehajlására elhanyagolható. 

b) Az egyben végzett és a mezőközépen megkezdett betonozás alkalmas a túlemelési 

bizonytalanság csökkentésére, míg a hídfőnél megkezdett és az egyben, de mezőközépi 

jármos alátámasztással végzett betonozás okozza a legnagyobb túlemelési bizonytalanságot. 

c) Amennyiben a pályalemez bereped, akkor a berepedés hossza arányos a túlemelési 

bizonytalansággal, viszont ha a beton repedésmentes marad, a hídfő általi befogás 

merevségének csökkenése a túlemelési bizonytalanságot növeli. 

d) A támasznál (hídfőnél) kezdett betonozás – szemben a többtámaszú szerkezettel – 

nem csökkenti jelentősen sem a lehajlás mértékét, sem az acélanyag-felhasználást. 

8.2. A kutatás által felvetett továbbvizsgálandó kérdések 

A különböző építési módok hatását az öszvérgerendás felszerkezetekre témakört tovább 

javaslom fejleszteni a következő irányokban: 

– megvizsgálni különböző acél-beton merevségi arányú hidakat is; 

– megvizsgálni nagy támaszközű (>80 m) hidakat is; 

– megvizsgálni elkülönítve a kúszás és zsugorodás hatását; 

– befogott hídfőjű öszvér felszerkezet esetén az átboltozódás hatásának elemzése; 

– előregyártott pályalemezű öszvér gerendahidak technológiai vizsgálata; 

– 100 m-nél nagyobb nyílású és kellemetlen arányú nyílásokkal (nagyobb szélső nyílás) 

rendelkező többtámaszú öszvér felszerkezet technológiai vizsgálata; 

– a vonórúd szerepét is betöltő öszvér pályalemezzel merevített ívhidak technológiai 

vizsgálata. 
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