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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]. 
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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 

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, az ívhíd öszvér pályatartóval, vagy az előre gyártott feszített 

vasbeton tartós autópályahidak vetélytársaként alkalmazható több főtartós öszvérhidak. Ez 

utóbbiakat elsősorban a fenntartásra fordítható összegek szűkös volta és a helyszíni szerelés 

szakemberigénye miatt kerülik. Nem segíti elő az öszvérhidak létesítését az a tény sem, 

hogy a feljebb említett megújulási időszak alatt csak egyetlen kísérletet végeztek hazánkban, 

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 adott 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 
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mégiscsak olyan tudományosan megalapozott eredményekre jussak, amelyek közvetlen 

segítséget nyújtanak az öszvérhidak számításához, tervezéséhez. 

1.2. A kutatás célja 

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 nincs lehetőségük 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. Azután idő 

hiányában később a gazdaságos válasz helyett 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 
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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 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. 

1.3. A kutatás tartalma, módszere 

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 – főként 

külföldi példákra támaszkodva – összeszedem azokat az érdekességeket, új irányokat, és 

különleges megoldásokat, 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 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. 
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Egy folytatólagos, többtámaszú és egy egynyílású befogott öszvér felszerkezet esetében 

az általam kidolgozott eljárással, egy választott szoftver felhasználásával, számítógépes 

futtatásokkal 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. 

A többtámaszú felszerkezethez tartozó 8 építési mód esetében először a repedésmentes 

állapotot számoltam, majd a berepedt zóna meghatározása után alakítottam át az adatbázist 

és számítattam 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), lásd az alábbi táblázatot (kivonat). 

 

A befogott felszerkezet tartozó 5 építési mód esetében, valamint a 4 hídfőmerevség 

figyelembevételével, először a repedésmentes állapotot számoltam, majd a berepedt zóna 

meghatározása után alakítottam át az adatbázist és számítattam 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), lásd az alábbi táblázatot. 
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2. A kutatás új tudományos 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. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 
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d) A támasznál (hídfőnél) kezdett betonozás – szemben a többtámaszú szerkezettel – 

nem csökkenti jelentősen sem a lehajlás mértékét, sem az acélanyag-felhasználást. 

3. Összegzés 

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 bizonytalanság és a túlemelési bizonytalanság fogalmát. Ismertetem vizsgálatom 
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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. 

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; 

– előre gyártott 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 pályával merevített ívhidak technológiai vizsgálata. 
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