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1. BEVEZETÉS
1.1.

Áttekintés

Mint az emberi alkotótevékenységeknél általában, az általam választott szűkebb szakmában,
a hídépítésben is egyre gyorsuló változás – javarészt pozitív tartalmú fejlődés – figyelhető
meg.
E fejlődésnek olyan – a világ közvéleménye által méltán megcsodált – csúcsteljesítményei
születtek meg, mint:
•
•
•
•

a legnagyobb támaszközt áthidaló Akashi-Kaikyo híd (1991 m) (1. kép),
a világ leghosszabb többnyílású ferdekábeles hídja, a Rion-Antirion híd (2. kép) a
Korinthoszi öböl felett,
a legnagyobb nyílású ferdekábeles híd, a kínai Su-Tong híd (1088m), vagy
a világ legmagasabb (World’s tallest bridge) völgyhídja, a Millau-i viadukt (3. kép), de
folytathatnánk a sort még sokáig.

1. kép Akashi-Kaikyo híd

© Kim Rötzel
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2. kép Rion-Antirion híd,

3. kép Millau völgyhíd,

© Guillaume Piolle

© Ian Bateman
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Ezeket a rekordokat olyan technológiai fejlesztések tették lehetővé, amelyek korábban
elképzelhetetlenek voltak, és amelyek elsősorban a felhasznált anyagokat, a tervezés
technológiáját (számítástechnikai áttörés), továbbá az építés és ezen belül az előregyártás és
a mozgatás technológiáját érintették. Megemlíthető, hogy pl. az 1995-1999 között épült,
Dániát és Svédországot összekötő Öresund-híd felvezető hídjain a pilléreket és a 140 m
hosszú nyílások kétemeletes felszerkezetét a svéd parton előregyártották, egy darabban a
beépítés helyére szállították és beemelték (4. kép).

4. kép Az Öresund-híd egy elemének beemelése

Hazánkban a földrajzi adottságok és a gazdasági lehetőségek miatt ilyen rekordok nem
születtek és valószínűleg nem is fognak születni. A közelmúlt hazai hídépítési sikerei azonban
azt mutatják, hogy minőségben versenyképesek vagyunk és az alkalmazott technológiáink a
kor színvonalán állnak. Elég utalni pl. a dunaújvárosi Duna-híd építésében felmerült
problémákra és az alkalmazott megoldásokra.
A meglévő hídállomány és az építendő hidak zöme természetesen nem az érdeklődés
homlokterében álló csúcsteljesítmények közé tartozik, gazdasági, társadalmi súlya azonban a
kisebb nyílású hidaknak – nagy számuk miatt – az előzőekben említettekével összevethető.
Ezek építése az alkalmazott technológia szempontjából a „félüzemi kísérlet” jelleg miatt is
igen fontos.
A hidakkal kapcsolatos építőmérnöki, építési tevékenység jellegzetesen két részre osztható:
• új hidak építésére; és
• a régi, meglévő hidak átépítésére, felújítására.
A technológia fejlődése mindkét területen megfigyelhető, bár – mint alább bemutatom –
jelentkeznek különbözőségek is. Ez a fejlesztés, fejlődés megfigyelhető:
a. az új, „nagyobb tudású” anyagok – mint pl. nagyszilárdságú acélok - használatában,
b. az acélszerkezetű hidaknál alkalmazott kapcsolási módszerekben (hegesztés), ill.
öszvérhidaknál a monolit építés magasabb szintű „újra feltalálásában”,
c. az egyben mozgatott szerkezeti elemek tömegének, kiterjedésének növekedésében,
d. a tervezésnél alkalmazott számítási, szerkesztési módszerekben.
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A dolgozatomban az a. és b. pontban érintett kérdésekkel nem kívánok részletesebben
foglalkozni, mert az egy-egy másik szakterületre tartozik. A c. és d. pont alatt érintett
területeket kívánom a továbbiakban részletesen vizsgálni.
Először célszerű megnézni, hogy melyek a fejlesztés legfontosabb indokai, mozgató rugói.
Megítélésem szerint ezek három területen jelentkeznek:
• a szorosan vett gazdasági előnyök (munka- és eszköz-ráfordítások csökkentése),
• az építési idő csökkentése,
• a környezetvédelem.
Mindhárom igény teljesítése megköveteli az egyben mozgatott hídrészek tömegének és
terjedelmének növelését, miként azt – a nemzetközi tendenciákkal egybevágóan – a hazai
hídépítésben is megfigyelhetjük.
Közismert tény, hogy az építésben általában, de a hídépítésben különösen, a munka
hatékonysága telepített üzemben a legnagyobb, míg a legkisebb a beépítés végleges helyén
végzett munkánál. Ezért a technológiai fejlesztés legfontosabb terepe az egyben mozgatott
tömeg növelésének módja, mert az a munka hatékonyságának növelésében, a felhasznált
segédszerkezetek (állványok, daruk, darupályák, stb.) mennyiségének csökkentésében, az
építéshez szükséges ideiglenes infrastruktúra (víz-, elektromos-, gáz-vezetékek, felvonulási
utak és szerelési területek) csökkentésében, ill. elhagyásában jelent előnyöket.
Az építési idő rövidítése, mely az alépítmények és a felszerkezet térben elkülönülő
megvalósításának eredménye, önmagában is a gazdaságosságot növelő tényező, de sokszor
(elsősorban meglévő hidak átépítésénél) a környezetet zavaró építési tevékenység
időtartamának csökkentése az ott élők életfeltételeit javítja.
A dolgozatom tárgya szempontjából a legfontosabb a mozgatási technológia és a környezeti
hatások, a környezetvédelem összefüggése. Megjegyezhető, hogy itt kissé elválik a meglévő
hidak átépítésével, ill. az új hidak építésével kapcsolatos problémák köre.
A meglévő hidak megtartásában, átépítésében, korszerűsítésében és így az épített
környezetben, a hidakban megtestesülő kulturális örökség megőrzésének alapfeltétele, hogy
ezek a műtárgyak továbbra is funkcióképesek maradjanak, mert használati értékük
elvesztése lehetetlenné teszi a fenntartásukhoz szükséges anyagiak biztosítását.
A II. világháború pusztításai után csak kevés számú hidunk maradt meg, szinte véletlenül.
Ezek a többségükben az I. világháború előtt épült acélszerkezetű hidak voltak, amelyek közül
néhányat 1945 után helyreállítottak, azonban jó néhány áldozatul esett a 70-es évek
„korszerűsítési” tevékenységének. Ezért a még ma is álló, 100-110 éves hídjaink
megérdemlik a fokozott odafigyelést, a funkció-képesség megtartását, fejlesztését. Az
általános vélekedéssel szemben ezek a régi, acél anyagú hidak elsősorban nem teherbírás
hiány miatt válnak alkalmatlanná a feladatuk ellátására. Eleink előrelátó szabályozásának és
tervezésének köszönhetően e hidak teherbírása – legalább a főtartók esetében – ma is
elegendő. Megemlíthető, hogy az un. folytacélok esetében a XX. század kezdetén a
megengedett feszültség 1200 kg/cm2 (ma használatos mértékegységben 120 N/mm2) volt,
ma ugyanilyen anyagra ez az érték 160 N/mm2. Az empirikus alapokon nyugvó 33%-os
növekedés jelentős segítség a megnövekedett terhekkel szembeni megfelelőség
bizonyításakor. Hasonlóan sokat segít a mai mérnököknek, hogy a hidak előírt megoszló
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járműterhe az elmúlt száz év alatt nem változott: akárcsak régen, ma is 400 kg/m2 (4 kN/m2).
A száz éves kor környékén járó acélhidakat pusztán az elégtelen teherbírásra hivatkozva
általában indokolatlan lecserélni. Elég, ha egy pillantást vetünk például a Londonban 1864ben épült és ma is üzemelő Hungerford Bridge vasúti hídra, amely megfelelő karbantartás
mellett majd’ 150 évnyi szolgálat után is biztonsággal ellátja a feladatát.

5. kép Hungerford Bridge, London, a két oldalon melléépített modern gyaloghidakkal. ©Adrian Pingstone

Megfigyelésem szerint problémát az alsóbbrendű szerkezeti elemek (pályatartók,
pályalemez) – elsősorban a megfelelő karbantartás huzamos hiánya miatt bekövetkező –
tönkremenetele, illetve a híd geometriai jellemzőinek (pályabeosztás, űrszelvények,
magassági helyzet, de ideértve akár a híd földrajzi elhelyezkedését is) nem megfelelő volta, a
korszerű követelmények teljesítésére való alkalmatlansága jelenti.
Az elmúlt két évtized fejlesztéseivel létrehozott mozgatás-technológia segítségével
lehetséges a megfelelő funkcióképesség helyreállítása, azaz:
• a pályaszerkezet cseréje (ld. 3.4. fejezet: Ráckevei Duna-híd felújítása),
• a híd szélességének növelése, pályabeosztásának módosítása (ld. 3.6. fejezet: A
pozsonyi Starý most mozgatási technológiája),
• a híd földrajzi helyzetének megváltoztatása (ld. 3.5. fejezet: A Cigándi Tisza-híd
építése).
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1.2.

A dolgozat célkitűzése

Dolgozatomban célul tűzöm ki a fentiekben meghatározott műveletek eszközeinek és
módszereinek bemutatását, közreműködésemmel megvalósított példák segítségével,
bizonyítva hozzájárulásukat a meglévő, technikailag megtartható állapotú hidak további
szolgálatának biztosításában.
Mint fentebb már jeleztem, az új hidak építése és eközben a természetes környezet
megóvása más tartalmú, de végrehajtásában hasonló mozgatás-technológiai feladatot jelent.
Az új hidak építésénél a korszerű mozgatás-technológia feladata a már meglévő természeti
és épített környezet lehetőség szerinti megóvása az építéssel járó károsító hatásoktól, hogy
az új műtárgy minél kisebb károsítással illeszkedjék be a környezetébe.
Célul tűzöm ki a mozgatás-technológia környezetkímélő hatásának megvalósult példákon
keresztül való bemutatását:
• a természeti környezet (ld. 3.2. fejezet: A Dunaújvárosi Duna-híd jobbparti ártéri
hídja; valamint 3.1. fejezet: A Millau-i viadukt építése – szakaszos betolás) és
• az épített környezet, régészeti örökség (ld. Szebényi völgyhíd) védelmében.
A dolgozatomban meg fogom mutatni, hogy a megvalósított és bemutatott példák
kivitelezése mögött
• a szerkezet és technológia tervezésének hatékony, számítástechnológián alapuló
végrehajtása,
• a szerkezet és a technológiai berendezések nagyszilárdságú acélokat és az ehhez
igazodó hegesztés-technológiát használó megvalósítása,
• a hidraulikus gépészeti rendszerek legfejlettebb elemeinek használata,
• az informatika és vezérléstechnika alkalmazása áll.
Hazánkban az utóbbi húsz évben a hídépítés területén a megvalósított szerkezetekben és
megvalósításuk technológiájában egyaránt figyelemre méltó eredmények születtek.
Dolgozatomban ezen eredményekből az acél és öszvérhidak területéről mutatok be néhány
példát, amelyek létrejöttében személyesen is volt szerencsém közreműködni. A fejlődés
állandó, az új feladatok új kihívást jelentenek és új megoldásokat generálnak. Remélem,
hogy ezekhez a megoldásokhoz e dolgozatommal szerény mértékű segítséget nyújthatok.
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS
Az acél és öszvérszerkezetű hidak mozgatási technológiájával kapcsolatos jelenlegi
ismereteink alapvetően két nagy technológia-csoportba sorolhatóak.
Egyfelől a hídtengely irányú betolásos technológiáról beszélhetünk, amit a feszített vasbeton
hidak építésének terminológiáját átvéve angolul ILM (Incremental Launching Method),
németül Taktschiebeverfahren néven ismerünk. A magyar szaknyelvben a szakaszos betolás
elnevezés továbbra is inkább a vasbeton hídépítésben használatos.
Másfelől a beúsztatásos technológiákat lehet itt megemlíteni, ami a betolásos technológiával
ellentétben elsősorban nem tengelyirányban mozgatja a felszerkezetet, hanem jellemzően
keresztirányban.
Természetesen gyakran előfordul, hogy a két módszert egymással kombinálva alkalmazzák,
mint például a Dunaújvárosnál a jobbparti ártéri híd építésekor, ahol a híd szekcióit
beúsztatással juttatták el a szerelőállványra, majd onnan betolással a helyére.
A betolásos technológia megvalósítása során a statikai modell folyamatosan változik, ezzel
komoly feladat elé állítva az ezzel foglalkozókat. Beúsztatáskor is megváltozik a szerkezet
statikai modellje, ez azonban csak két-három, diszkrét eset megvizsgálását jelenti. Ez a
különbség a két terület kutatási tevékenységének intenzitásában is megmutatkozik:
miközben rengeteg, a betolás elméleti problémáival foglalkozó mű jelent meg (illetve kutatás
zajlik jelenleg is), addig a beúsztatásos technológia szakirodalma leginkább az elkészült
kivitelezések leírására szorítkozik.

2.1.

Betolásos technológia

Az egyszerűség okán dolgozatomban helyenként az ILM rövidítést használom az általában
„betolásos” néven említett technológia szinonimájaként.
Ez természetesen annyiban pongyolaság, hogy a német Taktschiebeverfahren illetve angol
Incremental Launching Method (ILM) megnevezés a szakaszos előretolást jelenti. A
gyakorlatban ezek leginkább a feszített vasbeton felszerkezetű hidak esetében fedik a
valóságot, ahol a betonozópad hossza gazdasági kérdés, ezért alig fordul elő, hogy teljes
hosszban előre elkészítenék a felszerkezetet.
Acél- és öszvérhidaknál azonban csak a rendelkezésre álló építési terület nagysága illetve
építésszervezési megfontolások határozzák meg, hogy szakaszosan – mint például a dolgozat
írásakor épülő M0 Hárosi Duna-híd építésénél -, vagy pedig egyben – mint például a Márkói
völgyhíd esetében – készül-e a felszerkezet.
Az AASHTO egy 2007-es tanulmánya (LaViolette, 2007) szerint a betolásos hídépítési
módszer főbb előnyei a következőek:
• az építés környezetének minimális zavarása,
• a munkaterület koncentrált jellege,
• a munkabiztonság magasabb foka a magasban végzett műveletek csökkentése által.
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Ezen előnyök saját tapasztalataim szerint továbbiakkal egészíthetőek ki, úgymint:
• gyorsaság (azaz az építési idő rövidülése), mivel a hídfő mögött elkészülő
felszerkezettel egyidőben készülhetnek az alépítmények,
• magasabb minőség és
• költségtakarékosság, ami nagy fokú előregyárthatóság következtében jelentkezik.
Természetesen az ILM technológia nem jelenthet megoldást minden építési szituációra, és
nem is minden szerkezet alkalmas az ilyen módon való építésre. Az előnyök a fentebb
említett tanulmány (LaViolette, 2007) szerint nyilván akkor érvényesülnek a leginkább, ha az
építendő híd alatti terület nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető, például ha:
• a hidat mély völgy felett kell építeni (pl. Millau-i völgyhíd);
• a híd alatt mélyvíz található (pl. tengerszoros);
• a híd nyomvonala alatt meredek, lejtős topográfiai viszonyok és/vagy alacsony
teherbírású talajok (tőzeg, láp) találhatóak;
• a híd alatt megóvandó természeti vagy kulturális értékek (pl. M6 ap. Szebényi
völgyhíd alatti római kori villa) találhatóak.
További körülmények lehetnek:
• a híd alatti hajózható vízen sűrű hajóforgalom zajlik;
• a híd alatt forgalmas vasútvonal (felsővezeték!) vagy autóút található;
• a híd felett nagyfeszültségű vezeték fut;
• továbbá fentiek bármely kombinációja, mint például egy jakartai felüljáró esetében
(6. kép).

6. kép A K.S. Tubun felüljáró építése Jakartában

©LaViolette, 2007

Természetesen, mint említettem, nem bármely, tetszőleges híd-felszerkezet esetében
alkalmazható a betolásos technológia. Általánosságban elmondható, hogy a többtámaszú
gerendahidak esetében a legelterjedtebb a használata, bár például a legszélesebb körben
ismert Millau-i viadukt esetében a betolást a felszerkezetre támasztott egy-egy pilonnal és a
hozzájuk tartozó függesztőkábelekkel együtt végezték el.
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Nagyon komoly feltétel viszont, hogy a betolandó szerkezet vonalvezetésének önmagán
eltolható görbéjű geometriával kell rendelkezni. Azaz mind felülnézetében, mind
hosszprofiljában vagy egyenest, vagy körívet kell leírnia, illetve az ezek kombinációjaként
értelmezhető csavargörbét.
Rosignoli (2002) szerint erősen ajánlott továbbá az állandó magasságú keresztmetszetek
alkalmazása.

2.1.1. Történet
A betolásos technológiát már viszonylag korán „feltalálták”, az egyik legelső, jól dokumentált
eset a kanadai, Ontario állambeli Sudbury melletti French River hídja, ami a Canadian Pacific
Railway számára épült, 1907 októberében. A 415 láb (126.5 m) fesztávú, alsópályás rácsos
hidat egy 32 lóerős csörlővel, drótkötéllel húzták be a helyére (Monsarrat, 1908).
Később, a második világháborúban, a Normandiában partraszálló szövetséges csapatoknak
volt égető szüksége olyan hídra, amelyet a folyónak egyik (már elfoglalt) oldaláról lehet
építeni, a másik (még ellenséges területen fekvő túlsó) part igénybevétele nélkül. Ezen
igényeknek remekül megfelelt a kifejlesztője után Bailey Bridge-nek elnevezett moduláris
hadihíd szerkezet (7. kép).

7. kép Bailey Bridge

© Chriusha (Хрюша)

E szerkezet talán legnagyobb előnye a csapatok számára - és legérdekesebb tulajdonsága a
jelen dolgozat szempontjából - az, hogy lehetséges volt a hidat összeszerelni az egyik
oldalon, majd görgős támaszok és teherautó-vontatás segítségével áttolni az akadály
túloldalára.
A következő mérföldkő a betolásos technológia fejlődésében már a feszített vasbeton
hidakhoz köthető. A világon az első, ILM módszerrel épült vasbeton híd a venezuelai Caroni
folyó hídja volt, amely 1963-ban készült el. Ez egy utófeszített vasbeton szerkezetű,
szekrénytartós híd, 96 m legnagyobb nyílással (LaViolette, 2007). Az építés olyan sikeresnek
bizonyult, hogy néhány évvel később még egy, az előzővel majdnem azonos híd épült ezzel a
módszerrel.
Gohler (2000) szerint világszerte 1000 körül járt műve írásakor a betolásos technológiával
épült hidak száma. Ezek javarésze feszített vasbeton szerkezetű, ami nem véletlen, hiszen a
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tolás közben előforduló behatásokkal szemben a vasbeton szerkezetek érzékenysége
lényegesen kisebb (8. kép).

8. kép Különböző anyagú szerkezetek érzékenységi mátrixa
Forrás: Dr. Szatmári István: “Acél- és öszvérhidak szerelése” c. előadás

Az utóbbi időben jelentősen növekedett az acél- és az öszvérszerkezetű hidak aránya a
betolással épülő szerkezetek közt, ami jórészt az időközben elvégzett elméleti kutatómunka
és a tapasztalatok felhalmozódásának következménye.

2.1.2. Lokális stabilitási problémák kezelése
Mint a fenti ábrán láthattuk, a betolás közben ideiglenes helyen fellépő, esetenként igen
magas értéket elérő reakcióerők bevitelére – a vasbeton és feszítettbeton szerkezetektől
eltérően – az acél- és az öszvérszerkezetű híd-felszerkezetek nagyon érzékenyek.
Betolás közben a reakcióerők keresztirányú, kvázi koncentrált erőként („patch load”)
végiggördülnek a tartó alsó övének teljes hosszán. Eközben a tartó bizonyos esetekben a
véglegestől erősen, előjelében is ellentétes nyomatéki terhet kell, hogy viseljen. Igen
lényeges, hogy ez a különleges, csak a betolt tartószerkezeteknél előforduló teher a tartóban
maradandó alakváltozást ne okozzon.
Adott reakcióerő mellett a keresztirányú teher (patch load) hatását elvileg három fő tényező
befolyásolja: a gerinclemez vastagsága (tw), az alátámasztás ss hossza, valamint a gerinclemez
merevítési viszonyai (a/hw viszony, ss/hw viszony, tw/hw, stb., ahol a: a gerincmerevítések
távolsága, hw a gerinclemez magassága). Egyik tényezőt sem változtathatjuk azonban
kedvünk szerint. A gerinclemez vastagságának már kismértékű növelése is jelentős
anyagtöbbletet okozhat egy hosszabb hídon; az alátámasztás hosszának növelése csak akkor
jelent megoldást, ha biztosítani tudjuk az erő egyenletes átadását; a gerinclemez merevítései
pedig szintén növelik a súlyt és a gyártás bonyolultságát.
Nem csoda tehát, hogy a patch loading hatását kiterjedten tanulmányozták az elmúlt
negyven év során, többek között Zetlin (1955), Rockey és Bagchi (1970), Skaloud és Drdacky
(1975), Drdacky és Novotny (1977), Edlund (1988), Lagerqvist (1994, 2006), és Granath
(2000) munkája emelhető ki, de a sor hosszan folytatható.
Rosignoli: Bridge Launching c. könyvében (2002) részletesen elemzi a patch load hatását az Ikeresztmetszetű acél tartókra, és alapvetően három tönkremeneteli módot határoz meg (9.
kép):
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•
•
•

a teher feletti szakaszon a gerinc lokális megfolyása, amit az alsó öv képlékeny
deformációja követ (local yielding);
a gerinclemez alsó részében létrejövő lokális horpadás, ami magasságilag a
lemezvastagság ötvenszeresét éri el. Ezt követi a gerinclemez megfolyása és az alsó
övben kialakuló folyási mechanizmus (local buckling);
a gerinclemez teljes magasságra kiterjedő horpadása, amivel a szabályzatok a
hajlitott-nyírt tartók gerinclemez-horpadására vonatkozó egyenletei foglalkoznak
(panel buckling).

9. kép Acéltartó tönkremeneteli módjai Rosignoli: Bridge Launching (2002) szerint

Rosignoli ugyanitt megemlíti, hogy az RD tervezési reakcióérték meghatározásához általában
elegendő az Rmax elméleti maximális támaszreakció 1,3-szeresét venni. Erre a geometriai
imperfekciók miatt van szükség.
Gozzi (2007) – részben Lagerqvist (1994, 2006) munkájára alapozva – kísérleteket és
számításokat végzett el, amelyek során a három tönkremeneteli módot kissé másként
határozta meg (10. kép), azt mondva, hogy a „crippling” mód a „buckling”-ból, fokozatos
átmenettel alakul ki.

10. kép Acéltartó tönkremeneteli módjai Gozzi (2007) szerint

Kísérleteit 200, 700 és 1440 mm hosszan megoszló teherrel végezte el, azonos körülmények
közt. Ezek alapján – amelyek során egyidejű hosszirányú nyomóerőt nem alkalmazott – arra
jutott, hogy a terhelési hossz növekedésével jelentősen csökken a törőteher (Fu) gerinchosszra vetített – fajlagos értéke. Megállapította továbbá, hogy a számítási modellek
jól egyeznek a kísérleti eredményekkel, és javasol egy méretezési algoritmust is (Gozzi,
2007).
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2.1.3. A konzolnyomaték problematikája
A betolás folyamata során a szerkezet elülső részének az utolsó meghaladt támaszon túli
részének önsúlya jelentős negatív nyomatékot okoz az utolsó támasz feletti
keresztmetszetben.
Svensson (2001) megállapítja, hogy ez a konzolnyomaték acéltartók esetében akár
hatszorosa is lehet a végleges állapotban a támasz felett ébredő nyomatéknak. A reakcióerők
szintjén ez a különbség kétszeres. Ez a jelentős, és csak a betolás során ébredő igénybevétel
persze a híd teljes élettartama alatt mindössze egyetlen alkalommal fordul elő, és leginkább
csak az első egy-két nyílásban. Rosignoli (2002) fel is hívja a figyelmet a betolt hidak elülső és
hátulsó részén levő keresztmetszetekben ébredő feszültségek közti jelentős különbségre. Ez
a híd méreteinek felvétele során gondot okozhat: ha az első részt vesszük alapul, a híd hátsó
része lesz erősen túlméretezett, ha pedig a hátsó részt, akkor az eleje nem fog megfelelni.
E probléma feloldására Rosignoli (2002) három megoldást ismertet:
• ideiglenes járom elhelyezése a legnagyobb nyílás(ok)ban;
• csőr alkalmazása;
• ideiglenes árboc és a híd elejének felkötése – esetleg rövid csőrrel kombinálva.
(Ezzel kapcsolatban két érdekesség ragadhatja meg a figyelmünket. Egyfelől az ideiglenes
járom elhelyezését pontosan a betolásos technológia választását indokoló körülmények –
azaz pl. a híd alatti terület hozzáférhetetlensége – gátolhatják meg. Ezért aztán pl. Mike
LaViolette az AASHTO részére készített, már említett 2007-es tanulmányában nem is sorolja
fel ezt a lehetőséget, csak a másodikat és harmadikat. Másfelől sem LaViolette (2007) sem
Rosignoli (2002) nem említi a vendéghíd alkalmazását, holott az igen hatékonyan kezeli a
konzolnyomaték problémáját – lásd lentebb.)
Ezen módszerek közül az elmúlt 30-40 év alatt a csőr alkalmazása vált a legnépszerűbb
megoldássá. Ennek oka az lehet, hogy egyszerű a kezelése, és alkalmas (moduláris)
kialakítással egy eszköz tág határok közt hozzáigazítható az aktuális feladathoz. A csőr
megfelelő kialakítása jelentős mennyiségű anyag megtakarítását hozhatja a híd végleges
szerkezetében.
Rosignoli (2002) a csőr méretezésére egy elméleti modellt is bemutat.

2.1.4. Kivitelezés eszközei – konzolnyomaték csökkentése
Csőr ideális hosszára vonatkozóan Rosignoli (2002) feszített vasbeton hidak esetén a
legnagyobb nyílás 2/3-át javasolja. Acélszerkezetek esetében ennél rövidebb, a medernyílás
20-40%-ának megfelelő hosszat is elegendőnek tart. A csőr vagy a híd elejének felkötése
esetén még ennél is rövidebb csőr is beválhat szerinte.
A vendéghíd alkalmazását az általam felkutatott szakirodalom nem tárgyalja, pedig
alkalmazása jelentős előnyökkel jár (ld. 3.2. A Dunaújvárosi Duna-híd jobbparti ártéri hídja c.
fejezet):
• A híd „orrának” vendéghídra való felkötése – eseteg szabályozható magassággal –
nagyon hatékonyan minimalizálja a konzolnyomatékot.
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•

Lényegesen biztonságosabb, mivel a híd „orra” nem konzolként működik, az
alátámasztás vagy a híd esetleges lokális tönkremenetele nem jár a híd katasztrofális
tönkremenetelével. Ez különösen akkor előnyös, ha a szakaszos előretolás közben
előfordulhat olyan helyzet, hogy a híd eleje két támasz közt kell, hogy maradjon egy
ideig.

Természetesen hátrányok is mutatkoznak, úgymint:
• a vendéghíd hossza nagyobb, mint a csőrnél – jellemzően meg kell haladja a
legnagyobb nyílás hosszát, akár kétszeresen is;
• több „törődést” igényel mint a csőr: váltakozva fordul elő a „függeszkedés” és
„előretolás” üzemmód.

2.1.5. Kivitelezés eszközei – támaszok és tolóerő
Az ILM eredeti alkalmazási területén (vasbeton hidaknál) a szerkezet nem érzékeny
koncentrált erők bevitelére. Ezért aztán alátámasztásuk illetve mozgatásuk is meglehetősen
egyszerű eszközökkel történik.
Alapvetően két tolási elrendezés képzelhető el.
1. A tolóerőt egy keresztmetszetben biztosítjuk, a támaszok pedig valójában csak csúszó
vagy gördülő felülettel ellátott saruk (launch bearings). E megoldás legfőbb előnye az
egyszerűsége, illetve az alacsony szerkezeti magasság. Ez utóbbi azt jelenti, hogy akár
a végleges magasságon is betolható a felszerkezet.
2. A tolóerőt több, egymással összehangoltan működő tolóberendezés biztosítja,
amelyek alátámasztást is adnak és a tolóerőt súrlódás útján adják át a mozgatandó
hídnak (friction launchers). E második megoldás lényegesen komolyabb
felkészültséget igényel, mivel a tolóberendezések egyenkénti tolóereje nem
feltétlenül elegendő a híd megmozdítására, tehát a szinkronizálás fontos feladat.
Az első megoldás eszközei közé tartoznak az ún. betolósaruk, amelynek egy lehetséges
kivitelét mutatja a 11. kép.
Ez alapvetően nem más, mint egy megfelelően merev és sima felület (általában 2 mm vastag
korrózióálló acéllemezzel burkolva), ami a híd alsó felületével párhuzamosan helyezkedik el.
E két felület közé a betolás során PTFE (Teflon) bevonatú gumi vagy OSB lapokat tesznek be,
ami a túloldalon kiesve ismét felhasználható. Ez az eszköz, bár igen elterjedt és ezért a
gyártására ráállt cégek (a 11. kép pl. a svájci MAGEBA gyártmányát mutatja) magas
minőségben gyártják, alapelvét és működését tekintve roppant primitív eszköz.
(Acél és öszvér szerkezetű hidakhoz nem is használható, ott más megoldásokat kell találni,
mint például a Márkói völgyhíd betolásához konstruált eszközt, amelyet a Márkói völgyhidat
leíró fejezetben ismertetek.)
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11. kép Betoló saru

©mageba

Mivel ez a fajta alátámasztás tolóerőt nem tud kifejteni, arra külön eszköz szolgál. A 12. kép
a Márkói völgyhíd építésénél használt vonófej elrendezést ábrázolja.

12. kép Márkói viadukt vonófej elrendezés. A kép bal oldalán látható az egyik alátámasztó himba.

Mint fentebb már említettem, a tolóerő egy helyen való bevezetésének elsősorban anyagi
okai vannak. Ez a megoldás ugyanis egyszerű, nem igényel számítógépes vezérlést.
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Ugyanakkor – főleg nagyobb acél- vagy öszvérszerkezeteknél – jelentős problémát jelenthet
a nagyméretű vízszintes erő bevezetése a szerkezetbe, illetve a lehorgonyzás is okozhat
fejtörést. Nem elfelejtendő továbbá, hogy a pillérfejen elhelyezett betolópályák súrlódási
ellenállása vízszintes erőt fejt ki, ami magasabb pillérek esetén jelentős billentő nyomatékot
jelenthet. A nyugvó és a csúszó súrlódási együtthatók közti különbség pedig – a tolás
viszonylag alacsony sebességével kombinálva – „ugrálásra” kényszeríti a pillért.

13. kép A Millau-i viadukt betolási vázlata

©ENERPAC

Mindezen okok miatt igényesebb esetben –
azaz magasabb pillérek, hosszabb, nehezebb
szerkezet, érzékenyebb szerkezetek esetén –
javasolt megfontolni a hajtott alátámasztások
módszerét. Ebben az esetben a tolóerőt nem
egy pontból biztosítjuk, hanem több
alátámasztás (akár mind) együttesen adják a
tolóerőt.
A 13. kép a Millau-i völgyhíd építésekor az
Enerpac cég által alkalmazott tolóberendezések
elrendezését mutatja.
Rosignoli Bridge Launching c. könyvében (2002)
e megoldás eszközeként az angolul „friction
launcher” névre hallgató tolóberendezés
munkafázisait a 14. ábra szerint határozza meg.
A Millau-i viadukt építésekor használt rendszer
ettől nem különbözik alapelvében, bár igen
ötletes kialakítású: két, egymáson fekvő
ékpályát
mozgatnak
vízszintesen
fekvő
hidraulikák. Azonos azonban abban, hogy fel-le
emelgeti a hidat, az előrehaladás pedig
szakaszos.
14. ábra Tolóberendezés négy munkafázisa Rosignoli
(2002) szerint
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2.2.

Úsztatásos technológia

Az igen nagy tömegű és terjedelmű szerkezetek
vízszintes mozgatása úszóműveken (bárkákon) ősi
– talán a hajózással egyidős – technológia. Már az
ókori Egyiptom monumentális építkezéseihez is
nagy valószínűséggel bárkákon szállították a
kőtömböket.
Hérodotosz leírása (Történelem, i.e. 440) szerint
Xerxes i.e. 482-ben a Hellészpontoszon keresztül
két hidat is építtetett. Ezek a mai fogalmaink
szerint hajóhidak lehettek, építésük során tehát
már beszélhetünk beúsztatásról.
Egy korai, a technológia modern értelmezését
jelentő alkalmazásra példa a kanadai második
Québec Bridge (az első híd 1906-ban, építés
közben összeomlott) építése során, a 195 m
fesztávolságú befüggesztett rész beúsztatása,
majd beemelése volt, 1916-ban (15. ábra).
Sajnos, a művelet végrehajtása közben az
15. ábra A második Quebec Bridge építése
emelőberendezés egyik öntöttvas eleme eltörött,
1916-ban: a befüggesztett rész beúsztatása,
aminek következtében a kb. 5000 tonna tömegű
majd beemelése ©Popular Mechanics, 1917
szerkezet beleszakadt a St. Lawrence River vizébe,
13 ember halálát okozva. A vasszerkezetet az óta sem emelték ki (Tarkov,1986; Iványi, 1998).
Igen sokszor fordul elő, hogy a beúsztatást és a betolást egymással kombinálva alkalmazzák,
például Cigándon (16. kép), vagy később Dunaújvárosban a beúsztatott elemeket még
tengelyirányban is be kellett tolni (Kovács, 2009).

16. kép Beúsztatás és betolás kombinációja Cigándon, 1994-ben:
a képen jól látható mind az emelőállvánnyal ellátott bárka, mind a betolópálya állványa
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Az Algyői Tisza-híd 1960-as átépítése során, az új medernyílást is ehhez hasonló, vegyes
módszerrel szerelte a Ganz-MÁVAG (17. )(Szíjgyártó, 1963).

17. kép Az Algyői Tisza-híd felszerkezet-cseréje, úsztatással, 1960

©MÁVAG archívum

Magától értetődően a híd felszerkezetek beúsztatása, mint technológiai lehetőség csak egy
sor feltétel együttállása esetén jöhet szóba, úgymint:
• Ha a nyílások (legalább többsége) alatt kellően mély és széles, lehetőleg alacsony
sodrású, hajózható víz található. Ugyanakkor a túlzott vízmélység problémát is
jelenthet, mivel a lehorgonyzás nehézségei az úszóművek pontos pozícionálását
megnehezítik.
• Az árvizek lefolyása, heves vízszintváltozások – mint pl. a nagy mértékű ár-apály
hatások – jelentősen megnehezíthetik (megdrágíthatják) a technológia alkalmazását.
• Ha a megfelelő méretű és számú úszómű(vek) rendelkezésre áll(nak).
• Ha a szerkezet kialakítása a technológia számára megfelelő (ti. hogy legalább
ideiglenesen, kéttámaszú szerkezetként is állékony legyen).
• A szerkezet végleges magassága a vízszint felett nem lehet túl nagy (nyilván a
szerkezet és az úszómű méretével összehasonlítva), stabilitási gondok miatt.
• Ha a beúsztatási útvonalon található akadályok alatt illetve között mért legkisebb
távolság meghaladja a szállítandó elem megfelelő méretét.
• Ha az esetleges vízlépcsőkön, duzzasztóműveken való áthaladás megoldható.
A beúsztatásos technológiának három változata alakult ki:
• Fix magasságú állvánnyal, ballasztolással.
• Fix magasságú állvánnyal, hídra telepített emelő berendezéssel.
• Változtatható magasságú állvánnyal.
Ezekről a következőekben kínálok áttekintést.
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2.2.1. Fix magasságú állványon történő beúsztatás
A technológia alapesetében az úsztatás magassági mozgatás nélkül, un. fix állvánnyal
történik, a mozgatott szerkezet magassági helyzete az úszóműhöz képest nem változik.
Ebben az esetben a hídszerkezet felvétele az úszóműre és lerakása a pillérekre az úszómű
vízzel való feltöltésével és kiszivattyúzásával történik („ballasztolás”). E megoldás előnye az
egyszerűség, hátránya az igen korlátozott magassági mozgatási lehetőség.

18. kép Majna-híd építése, Volkach, Németország, 2010

©Störfix

A korlátozott magassági mozgatás
• egyrészt növeli annak a kockázatát, hogy az úszóműre vett szerkezetet a vízállás
megváltozása miatt nem lehet letenni;
• másrészt általában lehetetlenné teszi a hídszerkezet átúsztatását a meglévő hidak
alatt, így a szerkezet nagyobb távra szállítását;
• harmadrészt általában nem teszi lehetővé a teljes magasságú hídfők, pillérek
kiépítését vagy igen magas úsztatóállvány szükséges.
Az első probléma fellépésének korlátozására a vízszint pontos tartása szükséges – néhány
centiméteres toleranciával. Ez csak szabályozott, lassú járású folyószakaszok esetén
képzelhető el, és ha jelentősebb vízállásváltozás következik be, hosszabb időre megakad a
munka, mint az a Volkach-i Majna-híd esetében történt, 2010-ben (18. kép).
A fix magasságú állványon történő beúsztatás egy variánsának tekinthető a felszerkezet
bárkákon történő befordítása. Ebben az esetben a híd közvetlenül a parton épül meg, úgy,
hogy egyik vége a végleges helyén, a hídfőn található. A felszerkezet elkészülte után uszályra
emelik a híd másik végét, majd a hídfőn elhelyezett ún. királycsap körüli forgatással a
felszerkezetet a helyére juttatják.
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Ez a variáns az alapmódszer fentebb vázolt három hátránya közül a másodikat, azaz a
helyváltoztatási korlátot természetesen a végletekig fokozza, mivel a felszerkezet egyik vége
az egyik hídfőn kell, hogy legyen.
Emiatt a variáns alkalmazhatósága egy újabb feltételt támaszt: csak olyan helyen
alkalmazható, ahol a part alkalmas felvonulási területet jelent, és kis költség mellett teszi
lehetővé a bárkára való átrakodást (azaz a bárka számára öböl kialakítását, mint az a 19.
képen látható).

19. kép A 160 m nyílású Steinheimi Majna-híd beúsztatása

A beforgatásos beúsztatás egy közelmúltbeli, és nagyon szép példája a pozsonyi Apollo híd. A
231 m fesztávolságú, 5240 tonnás mederhíd beúsztatására 2004 szeptemberében került sor
(20. kép).
Az American Society of Civil Engineers az Outstanding Project and Leaders Award, az ECCS
pedig a European Award for Steel Structures díjjal jutalmazta a hidat (Agócs, 2008).

20. kép A pozsonyi Apollo híd beforgatásos beúsztatása
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2.2.2. Fix magasságú állványon történő beúsztatás, majd beemelés
telepített emelő berendezéssel
Az előzőekhez hasonlóan, a mozgatott szerkezet magassági helyzete az úszóműhöz képest
nem változik. A hídszerkezet felvétele a szerelőtéren nagy teherbírású darukkal, vagy az
úszómű vízzel való feltöltésével és kiszivattyúzásával, helyére emelése a már a helyén lévő
felszerkezet-darabokra telepített emelőberendezés segítségével történik (21. kép).

21. kép Balra: IJssel-híd, Zwolle, Hollandia;

jobbra: Weser-híd, Minden, Németország

Előnye ennek a megoldásnak az egyszerűség és az, hogy a víz felszíne felett akár nagy
magasságban lévő felszerkezetek esetén is alkalmazható.
Ugyanakkor a vízállástól való függetlenség csak a felszerkezet helyére emelése közben áll
fenn. A híd bárkára való felvételekor továbbra is kötött a vízállás szükséges értéke.
További korlátja a technológiának, hogy nem lehet pillérekre feltámaszkodó hídnyílásokkal
dolgozni: mindenféleképpen szükség van konzolosan kinyúló elemekre, amelyek közé
felemelhetőek a befüggesztett darabok.
Mint azt a második Québec Bridge végül sikeres építése is mutatja, ez igen régi, jól bevált
módszer, és nagy népszerűségnek örvend, főleg Németországban, Hollandiában valamint az
Egyesült Államokban.

22. kép A hollandiai, 300 m nyílású második Brienenoord híd úsztatása, 1989-ben; jobbra a 4800 tonna tömegű ívhíd
beemelésére szolgáló telepített emelő berendezés látható (H.Crucq, 1991)
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2.2.3. Változtatható magasságú állvánnyal ellátott úszóművel
Ennél a technológiai verziónál a mozgatott
szerkezet magassági helyzete az úszóműhöz
képest
változtatható.
Ilyen
módon
lehetőség van arra, hogy a hídszerkezet
felvételét illetve végleges helyére letételét
ne csak az úszómű ballasztolásával, hanem
az
emelőállvány
magasságának
változtatásával is el lehessen végezni.
Ez a megoldás komoly tervezést,
előkészületeket, és tetemes beruházást
jelent, mivel az erre alkalmas emelőállvány
jelentős acélszerkezeti, gépészeti és
vezérléstechnikai
eszközigénnyel
bír,
ugyanakkor:
• a vízállástól való nagymértékű
függetlenség hatalmas előnyt jelent;
• teljes,
pillértengelytől
pillértengelyig érő nyílások emelhetők be
a helyükre;
• megoldott a hajózási útvonalban
fekvő akadályok alatti áthajózás
lehetősége.

23. ábra A későbbi Cigándi Tisza-híd első nyílásának
leemelése Polgárnál, 1994

Ez a módszer Magyarországon az 1994-ben végrehajtott Cigándi Tisza-híd építés céljára
elkészített első emelőállvány sikere nyomán terjedt el (23. ábra). A módszer jelentős
továbbfejlesztését jelentette az 1999-ben megalkotott berendezés, amelynek első
alkalmazása a Párkány-Esztergom közötti Mária Valéria híd építése volt (24. kép), majd ezt a
továbbiakban számos más alkalmazás követte.

24. kép A Mária-Valéria híd építése úszó emelőállvány segítségével
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2.2.4. Az úsztatásos technológia sajátos problémái
2.2.4.1.

A szerkezet alátámasztása

Mivel előfordulhat (a változtatható magasságú emelőberendezéssel szerelt úszóművek
esetén mindenképpen), hogy a végleges állapotra tervezett felszerkezetet ideiglenesen egy,
a reakcióerők felvételére nem tervezett ponton kell alátámasztani, a hídszerkezetet erre is
méretezni kell. Ez rácsos szerkezetű hidaknál nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg kell
erősíteni, ívhidaknál azonban komoly segédszerkezetekre van szükség (25. kép).

25. kép Dunaújvárosi mederhíd beúsztatása ©MTI

2.2.4.2.

A koncentrált reakcióerők bevezetése a hajótestbe

A beúsztatáshoz használatos úszóművek általában a hajóforgalomban részt vevő, hajólevéllel
rendelkező uszályok vagy bárkák. Ezek az eszközök eredetileg nem arra a célra készültek,
amire a technológia alkalmazása során felhasználják őket. Ezért végleges átalakításuk nem
lehetséges, csak ideiglenes átépítésről lehet szó. Az átépítésnek ezen kívül hozzátevő
jellegűnek kell lennie.
A hajótest statikai szempontból vékonyfalú héjszerkezetként fogható fel. Ebbe az úsztatandó
híd súlyából származó koncentrált reakcióerőket csak a legnagyobb körültekintés mellett
lehet bevezetni.
Általában a hajó oldalsó gerince az a fő szerkezeti elem, amelyre a koncentrált reakcióerők
eloszthatóak. Mivel itt a hajógerinc (általában 10-15 mm vastag) acéllemezének horpadása a
jellemző tönkremeneteli mód, a probléma nagyon hasonlít a betolásos technológiák
tárgyalásánál említett „patch loading” esetére, és megoldása is hasonló: elegendő hosszon
kell elosztani a koncentrált reakcióerőket. Ennek kivitelezésre mutat egy példát a 26. kép.

26. kép Bárka átalakításának átnézeti terve, Starý most, Pozsony
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2.2.4.3.

Hajó stabilitása

A hajó felborulás elleni biztonsága feltétlenül vizsgálandó kérdés, mint azt a 27. kép példája
mutatja. Ez akkor válik roppant fontossá, ha a hídszerkezet az ábrán látható módon van
elhelyezve a bárkán, azaz a kettejük hossztengelye párhuzamos.

27. kép Rancocas Creek Bridge, NJ, USA, 2001

©Argonautics Marine Engineering

Az ehhez hasonló esetek elkerülésére két dologra kell figyelni. Elsőként, ismerni kell a bárka
hm kezdeti metacentrikus magasságát, ami tömegközéppont és a metacentrum közötti
távolság, és a
hm=Io/V-e
(1)
képlettel számolható, ahol :
I0 :
az úszófelület másodrendű nyomatéka az elfordulás tengelyére,
V:
a kiszorított folyadéktérfogat,
e:
a test tömegközéppontja és a felhajtóerő középpontja közötti távolság
nyomatékmentes helyzetben (28. kép).
A hajó stabilitása akkor biztosított, ha a tömegközéppont a metacentrikus magasság alatt
helyezkedik el. Nyugalmi helyzetben a tömegközéppont és a metacentrum egy függőlegesbe
esnek. A teher elhelyezésével a tömegközéppont helyzete megváltozik, ami döntően
befolyásolhatja a stabilitást.
A másik figyelembe veendő tény, hogy a nyugalmi
helyzetből való φ szögű kitérítés után a metacentrum
helye is változik. A hajó megdőlésekor először
növekszik az úszófelület, így a metacentrum (M)
felfelé és oldalt mozdul el. A súlypont (G) azonban
egyhelyben marad, így kettőjük távolságának
vízszintes vetülete (=GZ, angolul „stability arm”)
megnövekszik:
 =  sin ∅
(2)

28. kép Úszó test stabilitása
forrás: wikipedia

Az ezen a karon működő felhajtóerő (F’) visszabillenti
a hajót, amit a 28. kép szemléltet. Ha azonban a billenés mértéke eléri azt a pontot, hogy a
fedélzet is vízszint alá kerül, a metacentrum lefelé és a dőléssel ellentétes irányba mozdul el.
Ezzel GZ értéke gyorsan csökken, és hamar bekövetkezik a stabilitásvesztés. A metacentrikus
magasság mellett lényeges tehát az a maximális φ kitérítési szög is, amely még nem fenyeget
stabilitásvesztéssel.
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2.2.4.4.

Alakzat stabilitása

Hacsak külső körülmények ezt ki nem kényszerítik, a hidat többnyire nem egy, hanem
legalább két, a híd tengelyére keresztben álló bárkára terhelik rá (29. kép). Ezzel a
hídtengelyre merőleges síkban értett stabilitás – a szokásos emelési magasságok
tartományán belül maradva – megoldottnak tekinthető.

29. kép Hajózási alakzat (un. csurma), Mária Valéria híd

Nem úgy azonban a teljes alakzat stabilitása, méghozzá a bárkák hossztengelyére merőleges
síkban vizsgálva. Ebben a síkban a 30. képhez hasonlóan vázolható fel az alakzat statikai
modellje, azaz tulajdonképpen egy kétcsuklós keretként tekinthetjük az összeállítást. A keret
csuklói olyan módon vannak megtámasztva, hogy egyrészt vízszintesen bármely irányba
szabadon elmozdulnak, másrészt a függőleges erőket „d” rugótényező (bárka felhajtóereje)
mellett veszik fel, harmadrészt pedig az elfordulást pedig egy „c” tényezőjű órarugó (bárka
stabilitása – ld. metacentrikus magasság) akadályozza. Természetesen „c” és „d” tényezők a
hajó alakjából következő képzetes értékek, ráadásul nem is lineárisak az elmozdulás
függvényében (mint azt „c” esetében az előző fejezetben bemutattam).

30. kép Hajózási alakzat statikai modellje
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Szükséges tehát, hogy az ábrán vörös körrel jelölt A és B csomópontokban a keretmerevség
biztosítva legyen. Ezt a gyakorlatban a kék nyilakkal jelölt pontokon kell megoldani, amire két
lehetőség van:
• Fix rögzítés. Ha fix magasságú állványon történik a beúsztatás, ez a megoldás adja
magát.
• Hidraulikus sajtókra ültetés. Ha változtatható magasságú az állvány, valószínűleg
hidraulikus munkahengerek kerülnek a kék nyíllal jelzett pontokra. Ebben az esetben
ügyelni kell arra, hogy az azonos bárkán lévő két pontban lévő munkahenger ne
legyen azonos hidraulikus körön, a hidraulikus csukló kialakulásának veszélyét
elkerülendő.
Néhány hazai példa az úsztatásos technológia alkalmazására
• Cigándi Tisza-híd
• M3 Oszlári Tisza-híd
• Esztergomi Mária Valéria híd
• Szekszárdi Duna-híd
• M0 Északi Duna-híd, Szentendrei Duna-ág hídja
• Dunaújvárosi Duna-híd
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3. ESETTANULMÁNYOK
Ebben a fejezetben megépült hidak bemutatásán keresztül szeretném illusztrálni egyrészt,
hogy hol tart ma az általam választott szakterület (főleg hazai, illetve közeli példákat hozva),
másrészt a későbbi fejezetekben kifejtett következtetéseim alátámasztására.
A következő eseteket dolgoztam fel:
1. Millau-i völgyhíd:
A híd több paraméterével is a világ „leg”-jei közé tartozik, és külön érdekessége
dolgozatom szempontjából, hogy betolásos technológiával épült acélszerkezetű híd,
amely építésének alapcélja a környezeti terhelés csökkentése volt.
2. Dunaújvárosi Duna-híd (Pentele híd) jobbparti ártéri hídja:
Jelen pillanatban a leghosszabb betolt acélhíd Magyarországon, de európai szinten is
kiemelkedő műszaki teljesítmény. Számomra külön érdekességet ad, hogy jól
mutatja a technológia szerepét a természeti környezet megvédésében.
3. Márkói völgyhíd építése:
Betolt öszvérhíd, amely nem csak Európában, de az egész világon különleges, új
technológia. Személyes érintettségem is van: a híd acélszerkezetét illetve a
technológia egyes területeit én terveztem.
4. Ráckevei Duna-híd rekonstrukciója:
Egy jól sikerült rekonstrukció, amelynek során sikerült megmenteni egy helyi,
várostörténeti jelentőségű építményt. Az alkalmazott építési technológia –
nagyelemű acélszerkezeti elemek mozgatása forgalom alatt – és annak az épített
környezet megóvásában betöltött szerepe miatt választottam.
5. Cigándi Tisza-híd építése:
Az első, és máig legbonyolultabb, nagy távolságú híd-felszerkezet áttelepítés,
amelyben volt szerencsém személyesen is részt venni. A később Magyarországon
elterjedt beúsztatásos technológia első alkalmazása, amelynek kidolgozása többek
között édesapám érdeme.
6. Pozsonyi Starý most tervezett rekonstrukciója:
Igen érdekes rekonstrukciós feladat, ahol az épített környezet megóvása és a
jelenkori funkcionalitás közt kell egyensúlyt találni. A természeti környezet védelme
miatt a technológia kulcsfontosságú. E munkában is volt szerencsém részt venni.
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3.1.

A Millau-i viadukt építése – szakaszos betolás

A Párizsból Montpellierbe vezető A75 autópálya a Larzac-fennsíkon található Tarn folyó mély
völgyét keresztezi. Az ezen a szakaszon állandósuló forgalmi dugók miatt már 1988-ban
elkezdődött a megoldás keresése. Mivel a régió a Roquefort sajt hazája, a környezet
megóvása igen fontos szerepet játszott a tervezési folyamat közben. 1989 júniusára eldőlt,
hogy a politika a környezetet leginkább kímélő változat, azaz egy híd építését preferálja.

31. kép A Millau viadukt oldalnézete

32. kép A Millau viadukt felszerkezetének keresztmetszeti vázlata

©Jean-François Coste

©Jean-François Coste

A Millau-i hidat Michel Virlogeux és Norman Foster tervezte, és az építés 2001-ben
kezdődött meg. A híd nyolcnyílású, 204 m + 6x342 m + 204 m nyílásbeosztással, 2460 m
teljes hosszal. Alaprajzában R=20 000 m sugarú ívben fut, és hossz-szelvénye kb. 3 % esést
mutat. Felszerkezete ortotróp pályalemezes acél szekrénytartó, ferdekábeles
felfüggesztéssel. A hídon irányonként két forgalmi és egy leállósáv vezet át, a ferdekábelek
és az őket tartó, 87 m magas acélszerkezetű árbocok a hídtengelyben helyezkednek el. A hét
vasbeton pillér magassága 77 m-től 245 m-ig terjed. A legmagasabb pillér tehát összesen 343
m magas, amivel a Millau-i völgyhíd hivatalosan a világ legmagasabb hídja (World’s Tallest
Bridge). Az elképesztő méretű szerkezetet két irányból, szakaszos betolással juttatták a
helyére, úgy, hogy a folyó fölötti nyílás közepén találkozott a két felszerkezet. A két hídfő
mögötti területen hegesztették össze a felszerkezet hármas szekciójú, S355 és S460
minőségű, nagyszilárdságú acél szekrénytartóit. A kétoldali betolás miatt az előre kilógó
konzol mérete adott volt – a nyílás fele, azaz 172 m – és a betoláskor keletkező negatív
konzolnyomaték csökkentésére szolgáló megoldások közül a csőr illetve a vendéghíd
lehetősége kiesett. A konzolnyomaték csökkentésére tehát a hidat a találkozási pont melletti
árbocokkal és felkötésekkel együtt tolták be.
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33. kép Betolás két irányból, találkozás a folyó felett 280 m magasan

34. kép Az előtérben levő "kis" híd mutatja a viadukt elképesztő méreteit

©GREISCH

©Nick Weall

29

A felkötés alkalmazása miatt csőrt, annak hagyományos értelmében nem is használtak,
hanem csak egy – relatíve elhanyagolható méretű - ún. „nose recovery device-t”, ami a soron
következő pillér elérésekor a lehajlott konzolt volt hivatott visszaemelni a tolás szintjére.

35. kép Nose recovery device

©Coste, ©ENERPAC

Ezen túlmenően 7 db ideiglenes jármot építettek, amelyek többnyire a 342 m-es nyílások
felében helyezkedtek el. Ezen tornyok legnagyobbika 173 m magas volt.
A betolás 172 m-es szakaszokban zajlott, a pillérek illetve az ideiglenes jármok tetején
elhelyezett tolóberendezések segítségével.
A tolóberendezések működési elve igen hasonlított a vasbeton hidak betolásánál általában
alkalmazott és Rosignoli (2002) által leírt „friction launcher” berendezésekhez. Mindkét
eszköz ciklikus működésű, és egy ciklus a következő ütemekből áll:
1.
2.
3.
4.

híd megemelése
híd előretolása
híd letevése
eszköz visszajáratása a kiinduló helyzetbe

A Millaunál alkalmazott megoldás annyiban különbözik a szokványos elrendezéstől, hogy
nem a függőleges (1. és 3. fázis) illetve vízszintes (2. és 4. fázis) irányú mozgatásokhoz
rendelt hidraulikákat használtak, hanem lapos ékek segítségével oldották meg a feladatot. A
tolóberendezést alátámasztó 2x4-6 db hidraulika szerepét nem részletezi a szakirodalom, de
feltételezhető, hogy egyfelől a betolás tengelyére merőleges vízszintes tengely körüli
elfordulást teszik lehetővé (mint hidraulikus csukló), másrészt a patch load megfelelő
hosszon való egyenletes eloszlását biztosítják.
A berendezés 600 mm lökethosszúságú hidraulikákra épült, ezért egy ciklusban 600 mm-t
lehetett előretolni. Egy ciklus 4 perc alatt futott le, azaz a maximális (technikai) tolási
sebesség 9 m/óra volt, a tényleges sebesség – ismereteink szerint – 7-8 m/óra között alakult.
Mivel ezeknek a tolóberendezéseknek üresen futó üzemmódja nem volt, az egyes pilléreken
elhelyezett tolóberendezések csak szigorúan szinkronizáltan üzemelhettek – a betolás
közben fellépő eltolódás-különbség ugyanis nem kívánt többlet-igénybevételt jelentett volna
a technológiai berendezésekben és a pilléreken is. Ez igen komoly vezérléstechnikai feladatot
jelentett, tekintve a berendezések térbeli szétszórtságát. Emellett a híd- és segédszerkezetek
tolás közbeni viselkedésének követése céljából kiterjedt mérési programot is végeztek,
aminek keretében a pillérek alapozását, a pilléreket, a hídpályát, a jármokat, az árbocokat és
a függesztő kábeleket mérték.
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36. kép Tolóberendezés. Figyeljük meg a berendezést alátámasztó nagyszámú sajtót. ©GREISCH

37. kép A tolóberendezés vázlata ©ENERPAC

Tanulságosak a felmerült problémák is. Az ékek egymáson való elcsúszása a nem megfelelő
műszaki kialakítás miatt a kivitelezés során berágódást okozott, ami az egyik tolópálya
kiesésével járt. A helyzetet súlyosbította, hogy vészhelyzeti emelőpont nem volt kialakítva,
így a tönkrement berendezés kiváltása nehézségeket okozott.
A gondok ellenére a Millau-i völgyhíd a hídépítés egyik modern kori csúcsteljesítményeként
vonult be a tankönyvekbe. Ilyen méretű acélhíd betolásához több, korábban nem elérhető
technológia meglétére volt szükség. Néhány ezek közül:
• S460 nagyszilárdságú acél kiterjedt alkalmazása;
• vezérléstechnika és számítógépes irányítás;
• számítógépes modellezés;
• aerodinamikai vizsgálati módszerek.
A Millau-i völgyhíd gyakorlati haszna is óriási: csak 2009-ben 4 700 000, a megnyitástól 2010
októberéig eltelt időszakban pedig összesen 22 millió jármű haladt át rajta. Az új útvonal 30240 perccel (!) rövidíti le a menetidőt a Párizs-Montpellier autópályán, amivel jelentősen
csökkenti a Millau régió környezeti terhelését (Buonomo, 2004; Coste, 2010).
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3.2.

A Dunaújvárosi Duna-híd jobbparti ártéri hídja

3.2.1. A szerkezet ismertetése
Az M8 autópálya részeként épült a Dunaújvárosi Duna-híd (Szatmári, 2007). A teljes híd 307
m nyílású mederhídból, a balparton 300 m, a jobbparton 1065 m hosszúságú ártéri hidakból
áll. Az ártéri hidak irányonként elválasztott, azonos kialakítású gerendák, zárt
keresztmetszettel, orthotrop lemezes acélszekrényként kialakítva.
A jobbparti ártéri híd nagy hosszúsága azért volt szükséges, mert a csatlakozó terület
magasan fekszik, meredeken szakad le az ártérre. Erre a mintegy 25-30 m-es magasságra kell
az autópályát felvezetni, a teljes, kb. 1700 m hosszú hídon 1,5% emelkedővel. A híd
alaprajzilag egy R=7000 m sugarú íven fekszik, keresztmetszetében irányonként elválasztott
felszerkezettel. Mindkét felszerkezet lényegében azonosan, 75,0+12x82,5 m támaszközökkel
kialakított, folytonos gerenda. A trapéz alakú keresztmetszetben az alsó öv nagy részben 10
mm, a gerinclemez 12 mm vastag. Az acélszerkezet fajlagos tömege 5,5 tonna/m.
A pillérek közös alaptesttel és az árvízszintig közös falazattal rendelkeznek. E fölött azonban
a két felszerkezet önállóan kialakított pilléren támaszkodik. Szempontunkból fontos, hogy az
un. „szilvamag” keresztmetszetű pilléren a megtámasztás helyén a pillér szélessége igen
kicsi, mindössze 1,3 m.
Az ártéri híd építésekor – gazdasági megfontolásból és az ártéri élővilág védelme érdekében
- a Duna felől történő szakaszos betolásos technológiát választották.
A szerkezet előzetes összeállítása az építési helytől kb. 60 km távolságban, telepített
üzemben történt. Innen a teljes keresztmetszetű kb. 16,00 m hosszú, 1000 kN súlyú
darabokat vízi úton juttatták az építés helyére, ahol a darabokat úszódaru emelte a víz fölött
kialakított szerelőállványra. A szerkezet végleges összeillesztése e szerelőállványon történt,
majd a már elkészült szakaszt kellett előretolni, megteremtve a helyet az új egységnek, a
folyamatot mindaddig ismételve, míg az elsőként felrakott darab eleje el nem érte a mintegy
1000 m távolságban épülő hídfőt.

3.2.2. Tolópálya és zsámolyok
A hídszerkezet alátámasztását és hosszirányú mozgatását a tolópályák biztosították. Minden
alátámasztási ponton (a gerincek középsíkjának és a pillér tengelyvonalának metszéspontjaiban) egy-egy tolópályát helyeztek el, azaz egy pilléren két pálya támasztotta alá a
hidat (38. kép). A pálya három feladatot teljesített:
•
•
•

biztosította a szerkezet megtámasztását annak bármely, folyamatosan tovahaladó
keresztmetszetében;
biztosította a szerkezet hosszirányú mozgatását;
gondoskodott a szerkezet megfelelő vízszintes, keresztirányú megtámasztásáról és
vezetéséről.

Számítás szerint betolás közben a reakcióerő egy pilléren max. 6000 kN volt, egy
megtámasztási ponton azonban nem a fele, hanem (a szekrénytartó nagy csavarómerevsége
és az elkerülhetetlen hibák miatt) kb. 4000 kN. A gerinclemezre megengedett élmenti teher
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(a kétirányú nyomó-feszültségből származó horpadás figyelembevételével) 1,8 kN/mm, így
egyenletesen megoszló támasz-erő esetén a szükséges megtámasztási hossz 2400 mm. Ilyen
megtámasztási feltétel biztosítása a híd mozgatás közben fellépő különböző alakváltozását is
figyelembe véve nem egyszerű.

38. kép Tolópályák és elhelyezkedésük a pilléreken

A tolópálya középső teherviselő része 2500 mm hosszúságú egyenes darab, amely a pilléren
egy csuklón keresztül támaszkodik. Így biztosított, hogy a megoszló megtámasztó erő
eredője minden esetben a csuklón maradjon, függetlenül a híd esetleges támaszponti
szögelfordulásától. Ez az alapfeltétele a megközelítően egyenletes erőeloszlásnak.
A híd közvetlen megtámasztását a tolópályán mozgó un. zsámolyok biztosítják. Egy zsámoly
hossza kb. 300 mm, így egy időben egy megtámasztási ponton 8 db zsámoly dolgozik. A
zsámoly felső felülete nagy érdességű és kapcsolata a híddal terhelt állapotban elmozdulásmentes. Az alsó felület siklócsapágyként kialakított és a tolópálya felső felületén csúszik. Egy
zsámoly tehát a tolópályán végighaladva, relatív helyzetét a hídhoz képest nem változtatja,
azzal a tolópálya teherviselő szakaszának elején kerül érintkezésbe és a teherviselő szakasz
végén válik el attól (39. kép). A tolópálya úgy van szerkesztve, hogy a mozgatott szerkezet
magassági helyzete a tolás közben állandó, nincs szükség annak kiemelésére és visszasüllyesztésére. Ezt a tolópálya hossz-szelvényének kialakítása teszi lehetővé. A zsámolyok egy
befutó, emelkedő szakaszon érik el a szerkezet alsó élével párhuzamos, teherviselő szakaszt,
majd egy kifutó, eső szakaszon válnak el a mozgatott szerkezettől.
A zsámoly-talp kialakítása olyan, hogy a szükséges pálya-lekerekítéseken túlterhelés nélkül
haladjon át. A zsámolyok egymással összekapcsolva mozognak, lánctalphoz hasonló
kialakításban (39. kép).

39. kép A zsámolyok lánctalpként összekapcsolva, egymást húzzák be a szerkezet alá
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A híd vízszintes síkú irányítását, azaz oldalvezetését a tolópályákra szerelt vezetőoszlop
biztosítja, amely a fellépő oldalerőkre (pl. szélteher) méretezett. A vezetőoszlopba befogott
terelőgerenda a zsámolyok alkalmasan kialakított oldal-vezető felületeire támaszkodva
biztosítja a híd megfelelő vízszintes pozícióban (esetünkben R=7000 m sugarú köríven)
tartását (39. kép).

3.2.3. Meghajtás
A híd előretolását a tolópályákba épített hidraulikus munkahengerek végzik. A minden
alátámasztási ponthoz rendelt tolóerő alkalmazásának nagy előnye a szerkezet végén egy
pontban működtetett tolóerőhöz képest, hogy a vízszintes erők nem, vagy alig terhelik a
pilléreket. Így nem kell gondoskodni egy igen nagy (jelen esetben mintegy 10 000-12 000 kN
nagyságú) erő bevezetéséről a szerkezet mindenkori véglapján, amely feladat acélszerkezet
esetén alig megoldható, nem beszélve az indító-állvány kialakításának problémáiról és
költségeiről. A tolópályákba épített munkahengerek egyenként 500 kN tolóerő kifejtésére
képesek, a szükséges biztonsággal meghaladva a súrlódásból, az oldalvezetésből és a 1,5 %os emelkedőből adódó ellenállást.

3.2.4. Vendéghíd
A gerendahidak betolásánál megoldandó probléma, hogy a szerkezet eleje előretolás közben
konzolként működik az utoljára meghaladott pillért követő szakaszon. A keletkező negatív
nyomaték éppen ellentétes a szakasz végleges állapotában fellépő pozitív mezőnyomatékkal. Elvileg a konzol hossza elérheti a nyílás 50%-át is, acéltartók esetében azonban
– lokális instabilitási problémák miatt – legfeljebb 20-30% lehet.
Dunaújvárosnál végül nem a csőrös, hanem a segédhidas megoldást választották azzal
kiegészítve, hogy a szerkezet elől haladó szakaszát jelentősen megerősítették. Így elérhető
volt, hogy a szerkezet konzolosan kitolható része a nyílás 40 %-a, a segédhíd szükséges
hossza a nyílás 100 %-a legyen.
A segédhíd két-főtartós, kéttámaszú rácsos tartó (40. kép), amelynek kétféle üzem-állapota
van: „függesztés”, amikor a betolt híd eleje függ a segédhídon; „támaszkodás”, amikor a
segédhíd támaszkodik a hídon konzolos előretolás közben.
A függesztési állapotban a segédhíd eleje egy elegendően hosszú lábon keresztül a pillérre,
hátulja egy csúszótalppal a híd-pályalemezre lefektetett sínpályára támaszkodik. A híd elejét
egy – a vég-kereszttartóhoz kapcsolt – függesztő rendszer kapcsolja fel a rácsos tartó alsó
övére (41. kép). A szükséges függesztőerő az előretolás függvényében változik és a pillérre
támaszkodó láb magasságának változtatásával állítható.
A támaszkodási állapotban a segédhíd a vég-kereszttartó fölötti bakon és a hátsó
csúszótalpon támaszkodik.
A segédhidat max. 2000 kN függőleges és 2x150 kN (bármely irányú) vízszintes erőre
méretezték. Ez utóbbi az alkalmazott tolóerőnek csak 2,5 %-a, így a tolóerő a függesztő
szerkezet bármely meghibásodása, elakadása esetén a lábat összetöri, ami az egész
szerkezet leszakadásához vezethetne. Ezért a lábon ébredő vízszintes erők mérése igen
fontos feladat volt, amint azt a későbbiekben látni fogjuk.

34

40. kép Vendéghíd letámasztva a pillérre, tolás közben a híd eleje a vendéghídon függeszkedik

41. kép A híd elejének felfüggesztése a vendéghíd alsó övére

35

3.2.5. A tolás végrehajtása
Az ártéri híd víz felőli szélső nyílásában, hajózható vízen épült meg a kb. 35x45 m
alapterületű szerelő pódium. E szerelő pódiumra az úszódaru felemeli az elemeket, a már
elkészült hídszakasz végéhez illesztve. A teljes egészében hegesztett illesztések elkészítése
után a szerkezetileg teljesen kész hidat tolják előre a part felé kb. 16,00 ill. 32,00 m tolással,
helyet biztosítva egy ill. két új elemnek a szerelő-pódiumon.
A 82,5
oszlik:
1.
2.
3.

m nyílás 5 elemből áll. Egy nyílásnak megfelelő hosszúságú előretolás 3 szakaszra
szakasz, tolási hossz a nyílás 2/5-e,
szakasz, tolási hossz a nyílás 1/5-e,
szakasz, tolási hossz a nyílás 2/5-e.

Az 1. szakasznál a híd előretolása konzolosan történik, a hídpályán „utazó” segédhíddal. Az 1.
és 2. szakasz között kerül sor a segédhíd előretolására, amely saját mozgató rendszerrel
történik, a nyílás 85 %-ig konzolosan, majd onnan autódaruval segítve a pillér eléréséig. A 2.
és 3. szakasznál (a közbenső megállásra csak a szerelőpódium hossza miatt van szükség) a
híd eleje a segédhídra függesztve halad előre. A segédhíd pilléren támaszkodó lábai állítható
magasságúak, részint a függesztőerő megfelelő értékének beállítása, részint a pillér elérése
után a híd elejének a tolópályákra helyezése érdekében.
A híd előrehaladását a tolópályákba
épített
hidraulikus
hajtóművek
biztosítják. Tekintettel arra, hogy
nagyszámú (végső kiépítésben 24 db)
hajtómű dogozik, a megfelelően
összehangolt működéshez megfelelő
mérő és vezérlő rendszert kellett
kiépíteni. A befutó információk alapján
egy központi számítógép vezérli
automatikusan
a
teljes
tolási
folyamatot (42. ábra).
A tolásra fordított idő és a felhasznált
42. ábra A vezérlés központi monitora: az összes tolópad
energia csökkentése érdekében (a
üzemállapot-jellemző paramétere egy pillantásra
mozgatott
szerkezet
végső
kiépítésében kb. 6000 t tömegű) olyan, egyedülálló berendezést terveztek, amely indítás
után folyamatos (megállás nélküli) tolást tesz lehetővé. Mivel az álló súrlódás jelentősen
nagyobb a mozgó súrlódásnál, következésképpen az egyszer megindított test mozgásban
tartásához kisebb erő is elegendő. Ezen alapelv megvalósítása (azaz az alátámasztások
számánál kevesebb aktív tolómű alkalmazása) természetesen igen sok gépészeti és
vezérléstechnikai probléma megoldását kívánta azon kívül, hogy a tolópadnak a
zsámolyokkal együtt szerkezetileg alkalmasnak kellett lennie egy ilyen, folyamatos üzemre. A
sok megoldott probléma közül egyet érdemes kiemelni: a vezérlő program megfelelő
kialakításával sikerült elérni, hogy az egy pillérre jutó tolóerő lényegében független attól,
hogy egy vagy két tolómű dolgozik az adott pillanatban, azaz a pillér igénybevétele a toláshoz
szükséges vízszintes erőkből kb. a lejtésnek megfelelő értéken (kb. 1,5 %) marad.
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Lényeges feltétele a működtetésnek a segédhíd túlterhelés elleni védelme, amint azt az
előzőekben már említettem. Mérőcellák mérték és informálták a vezérlő rendszert a lábakon
fellépő mindhárom irányú erő aktuális értékéről az esetleg szükséges beavatkozás
végrehajtására. (Ilyen fajta vészleállításra a segédhídon futó csúszkák lefagyása miatt szükség
is volt.)

3.2.6. Eredmények
Az ártéri híd teljes, 1065 m-es hosszúsága elérésekor dolgozott összehangoltan a legnagyobb
számú, 24 db tolópálya összesen 12 pilléren. A tolás technikai sebessége (a tolóművek tolási
sebessége) 4 mm/s, azaz 14,4 m/óra volt. Az összegyűjtött adatok alapján a tolás tényleges
sebessége (egy 32,0 m-es szakasz tolásához szükséges időtartammal számolva) kb. 10 m/óra
volt, azaz a kihasználtság 70 %, ami igen magas érték. Ez az érték arra utal, hogy a fent vázolt
elvek szerint szerkesztett tolóüzem az előretolás sebességében hatékonyabb bármely
korábbi, ismert eljárásnál. Összehasonlításképpen, a Millau-i völgyhíd tolási műveleténél –
ismereteink szerint – a technikai sebesség kb. 9 m/óra volt, azonban a tényleges sebesség
csak kb. 7-8 m/óra értékre adódott. A magas kihasználtság egyúttal bizonyítja, hogy a
berendezés a nagy darabszám és a jelentős térbeli szétszórtság ellenére megbízhatóan,
kevés hibával működik.
Ugyancsak jól vizsgázott az alkalmazott rendszer a pillérekre jutó vízszintes terhelés
csökkentésében. A speciális vezérlés biztosítja, hogy a pillérre jutó vízszintes erő –
függetlenül az éppen dolgozó hengerek számától – a lehető legkisebb legyen. A toláshoz
szükséges vízszintes erő (mely azonban elvileg teljes egészében a tolópályán belül
kiegyensúlyozódik) átlagosan a szerkezet súlyának 10-12 százaléka, ami nem tekinthető
különösebben kevésnek, és az alkalmazott műanyag csúszófelületek függvénye. Mégis e
műanyag-betétek alkalmazása helyesnek bizonyult, mert a szokásosan használt teflon
betétek nagy érzékenységével szemben ezek szinte teljesen érzéketlenek a felületi
mechanikai sérülésekre, s így nagyobb tolóerő mellett ugyan, de magas üzembiztonságot
garantálnak.
Megbízhatóan működött a tolópályákra szerelt oldalvezető rendszer, amely biztosította a
betolt szerkezet ívben haladását, támogatva a tolórendszerbe épített finom szabályozással,
ami képes volt a két ívsugár közötti kb. 0,1% különbségből fakadó útkülönbséget érvényre
juttatni.
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3.3.

A Márkói viadukt építési technológiája

3.3.1. A híd általános leírása
2007 és 2009 között, a 8 sz. főút rekonstrukciója és autóúttá való fejlesztése részeként épült
meg a Márkót elkerülő szakasz, Veszprémtől nyugatra.
Ezen az elkerülő szakaszon, a nyomvonal egy meglehetősen mély és meredek falú völgyön át
vezet. Itt, az út 61+288 km. szelvényében épült a 276 m hosszú Márkói völgyhíd,
öszvérszerkezetű, folytatólagos gerendahídként, amelynek tervezésében én is részt vettem.
Hat nyílásának beosztása 36.00 + 5 x 48.00 m. A híd R=1100 m sugarú ívben fekszik (43. kép),
és a 276 m elméleti hosszon 2.76 m-t emelkedik (1% hosszemelkedés).

43. kép Márkói völgyhíd vázlatos felülnézete

Mivel az elkerülő út 2x2 sávos autóútként épül, a viadukt forgalmi irányonként elválasztva,
két, különálló felszerkezetből áll, amelyek különálló pilléreken nyugszanak, míg a két hídfő
közös. A két felszerkezet pályaszélessége 15.08 m és 13.08 m (44. kép).

44. kép Márkói viadukt általános keresztmetszete

A tervezés során az egyik legfőbb szempont a költségtakarékosság volt, ami egyúttal azt is
jelentette, hogy a szerkezeti acél mennyiségét a lehetőségek szerint a minimálisra kellett
csökkentenünk. A híd szerkezetét és az építés-technológiát ennek megfelelően választottuk
meg.
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A két felszerkezet a kissé eltérő geometriájú pályalemez ellenére igen hasonló
keresztmetszetű: két, aszimmetrikus I keresztmetszetű acél főtartó helyezkedik el, egymástól
9000 mm-re. Ezeket kereszttartók – az úttengelyben mérve – 8000 mm-enként kötik össze
(45. kép). A kereszttartók sugárirányban futnak.
A főtartók 2700 mm magasak. A gerincet két darab, vízszintesen futó, 250 mm magas trapézkeresztmetszetű borda merevíti, méghozzá a gerinc belső oldalán, annak érdekében, hogy a
főtartó külső oldala esztétikus, sima legyen.
A gerinclemez horpadásának megakadályozására a 8 m-enként elhelyezett kereszttartók
között – tehát 4000 mm-es elméleti osztásközzel – T keresztmetszetű, 300 mm magas
függőleges merevítőbordák találhatóak.
A tolásirányban értelmezett harmadik és ötödik kereszttartó között, 1000 mm névleges
távolságonként függőleges merevítőbordák kerültek be az alsó öv és a gerinc alsó vízszintes
trapézbordája közé (45. kép). Ezekre azért volt szükség, mert a számítások szerint betoláskor
a csőr legnagyobb konzolos kinyúlásakor ezen a részen a függőleges reakcióerő meghaladta
volna a csak a gerinc által, a stabilitásvesztés veszélye nélkül felvehető legnagyobb értéket.
Az acélsúly csökkentése érdekében széles körben alkalmaztunk S460N nagyszilárdságú acélt
a felszerkezetben, amely teljes mértékben hegesztett szerkezettel készült. Az acélsúly
csökkentését az újdonságként értékelhető, folyamatos öszvérhíd betolásos
építéstechnológia tette lehetővé (Szatmári, 2010).
A monolit vasbeton pályalemez tervezett minősége C35/45 volt, amit a ténylegesen elkészült
szerkezet lényegesen felülmúlt.

45. kép Az első felszerkezet betolás közben

39

A felszerkezet betolásához szükséges főbb eszközök az alábbiak szerint körvonalazhatóak:
• négy darab 1000 kN névleges kapacitású hidraulikus sajtó (főtartónként kettő darab)
- amelyek a magasabban fekvő, Herend felőli hídfőnél helyezkedtek el – biztosította
a betoláshoz szükséges vízszintes tolóerőt;
• alátámasztó himbák a pillérek tetején;
• alátámasztó himbák 8.00 m ill. 40.00 m távolságonként váltakozva a szerelőtéren;
• 42 m hosszú csőr.
A legnagyobb mozgatandó tömeg (azaz egy felszerkezet teljes súlya) 2700 tonna volt,
amelynek mozgásba hozásához 1700-1800 kN erőre volt szükség. Amikor azonban
megindult, a tolóerő-szükséglet 600-1100 kN környékére csökkent le, a tapadó- és a
csúszósurlódási együtthatók közötti különbség következtében.
Az első híd betolása során elért átlagos sebesség 6.5 m/munkanap volt, 13.4 m/nap
maximális érték mellett. A második híd betolásakor – a közben megszerzett gyakorlatnak
köszönhetően – az átlagos sebesség 21.2 m/napra, a maximális sebesség 35.5 m/napra nőtt.

3.3.2. A vasbeton pályalemez előfeszítése
Komplett öszvér felszerkezetek betolása közben a támaszok feletti negatív nyomatékok nem
maradnak helyhez kötöttek, hanem végigvonulnak a híd (majdnem) teljes hosszán. A
betonlemez berepedését tehát nem lehet a vasalás alkalmas kialakításával megelőzni. Az e
probléma megoldására Márkón használt alapötletet – ti. a vasbeton lemez előfeszítését –
már a Hosszúrévi Sajó-hídnál alkalmaztuk korábban (Szatmári, 2008).
Ott a vasbeton lemez előfeszítését az egyenes alakban elkészített acélszerkezet 600 mm
húrmagasságú ívre való kiemelésével indítottuk. Ebben a helyzetben került sor a pályalemez
zsaluzására, vasszerelésére, majd betonozására (46. kép).

46. kép Hosszúrévi Sajó-híd, feszültségmentes

47. kép Hosszúrévi Sajó-híd, előfeszítve

A megfelelő betonszilárdság eléréséig az elkészült felszerkezet ebben a gyakorlatilag
feszültségmentes állapotban maradt. A kizsaluzás után leeresztett szerkezet (47. kép) felső,
vasbeton övében ébredő nyomófeszültség lehetővé teszi a betolás elvégzését, a betonlemez
repedési veszélye nélkül. Amint látjuk, ebben az esetben a három fő munkafázis, azaz az
acélszerkezet szerelése, a betonozás (mindkettő feszültségmentes állapot) majd a
pályalemez előfeszítése egy helyben történt.
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Márkón mindez nem volt lehetséges. Először is a híd lényegesen nagyobb hossza (90 m
helyett 276 m), és a szükséges előfeszítés nagyobb mértéke miatt a feszítési túlemelés
húrmagassága a fent említett 0.6 m helyett Márkón 2.5 m kellett legyen. Másodsorban, a
csatlakozó útpálya alatti talajviszonyok miatt (köves, sziklás talaj) a technológia kialakítása
során a szerelőterület hossz-szelvényének meghatározásakor nem lehetett lényegesen
eltérni az út végleges hossz-szelvényétől. Ez a gyakorlatban ellehetetlenítette az ív
egyhelyben történő 2.5 m-es függőleges leeresztését.
Így aztán Márkón a betolást megelőzően csak az acélszerkezet szerelése és a pályalemez
betonozása történt meg. A vasbeton pályalemez előfeszítésére a betolás közben került sor,
ráadásul nem a készítésének helyén. Azaz, a hosszúrévi példától eltérően a három fő lépés
nemcsak időben, hanem térben is elkülönült egymástól. A betolás vázlatos hosszmetszetét
az alábbi ábra (48. kép) szemlélteti. Az ábra jobb oldalán található szerelőtéren a betolási
pálya függőleges hosszmetszete egy felülről domború, R=5000 m sugarú ív. Ezen a szakaszon
a szerkezet feszültségmentes állapotban van. Ezután, az ábra középső részén egy R=-10000
m sugarú, felülről homorú ív következik, ahol a szerkezet olyan mértékű előfeszítést kap, ami
lehetővé teszi a betolás során fellépő negatív nyomatékokból származó repesztőerők
leépítését (49. kép). Végül az ábra bal oldalán egyenes a betolási pálya, a felszerkezet
végleges alakját közelíti (természetesen a végleges helyzetnél magasabban, mivel a sarura
engedés csak később történik meg).

48. kép "C" főtartó, betolási pálya hosszmetszet

49. kép. A három hossz-szelvényi szakasz jól megkülönböztethető.
A 42 m-es csőr az előtérben eléri az utolsó pillért.
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Ez a technológia egyfelől a híd alatti terület igénybevétele nélkül biztosítja a
megépíthetőséget, másfelől jelentősen lerövidíti az építési időt. Ez utóbbit azáltal lehet
elérni, hogy a hagyományos módszerekkel szemben a felszerkezet és az alépítmények egy
időben, párhuzamosan épülhetnek.

3.3.3. A feszültségmentes alak meghatározása
Természetesen a fenti előnyök (idő- és költségmegtakarítás) elérését kiterjedt és igen
részletes számítások elvégzése tette lehetővé. A tervezési feladat itt nem csak a híd végleges
állapotának megtervezését és a statikai számításnak ebben az egy (bizonyos szempontból
speciális) állapotban való elvégzését jelentette, hanem a betolási folyamat valamennyi
mértékadó állapotát modellezni (és számítással igazolni) kellett. Ezen túlmenően új,
technológia specifikus kérdésekkel is foglalkozni kellett.
Példaként tekintsük át a vasbeton pályalemez feszültségmentes alakjának meghatározását.
Mint korábban említettem, a statikai számítás azt mutatta, hogy a vasbeton pályalemez
elegendő nyomófeszültséget kap, ha a felszerkezet az útpálya hossz-szelvényének R=5000 m
sugarú ívére fektetve készül. Ez azt jelenti, hogy a felszerkezet feszültségmentes alakja egy
körszelet, amelynek húrmagassága kb. 2.5 m.
Ehhez az önsúly, valamint a beton kúszása és zsugorodása miatt további 0.04-0.06 m
túlemelést kell minden nyílásban hozzátenni. Ennek értékét a „C” főtartó esetében a 50. kép
mutatja.

50. kép A "C" főtartó tiszta túlemelése, mm

51. kép A "C" főtartó feszültségmentes alakja, mm

A következő ábrán ennek a görbének a fentebb említett R=5000 m sugarú görbére
szuperponált eredőjét látjuk (51. kép).
Mindkét felszerkezet alatt két főtartó található, amelyeknek – mivel ívben fekszik a híd, és az
ív görbülete nem elhanyagolható mértékű – hossza és támaszköze(i) különböznek. Ennél
fogva fenti görbék minden egyes főtartónál különböznek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a
feszültségmentes és a végleges (egyenes) alak közti átmenet során az egy felszerkezet két
főtartójában akár az azonos keresztmetszethez tartozó elmozdulási értékek is különböznek,
ergo a keresztmetszet csavarodik is, amit szintén számításba kellett venni.
Az így meghatározott alak egy elméleti görbe, amely a tartó semleges tengelyén értendő. A
valóságos felszerkezet azonban ívben feküdt, emelkedőben, (mint fentebb láttuk) torzult
keresztmetszettel.
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Az építéshelyszíni munkák megfelelő színvonalon való elvégzéséhez tehát a fenti adatokat
tartalmazó mátrixot többszöri transzformáció során hoztuk abba az alakba, amely végül
három dimenzióban adta meg a híd felszerkezetének jellemző pontjainak (nem pedig a
semleges tengely pontjainak) elhelyezkedését.
Ez mindenféleképpen szükséges volt a vasbeton pályalemez alakjának pontos beállításához,
bár természetesen igen nagy mennyiségű (de viszonylag egyszerű) számítás elvégzését
igényelte.

52. kép Az első felszerkezet eléri a túloldali hídfőt; elegáns, egyenes vonalak.
A híd ±10 mm eltérésen belül van a tervezett alakhoz képest.

3.3.4. Alátámasztások
Mint az acélszerkezetű betolt hidaknál szokásos, a gerinclemeznek a támaszok feletti
stabilitása elsődleges probléma. Ráadásul, mivel nem vendéghíddal (mint Dunaújvárosnál,
vagy Hosszúrévnél), hanem csőrrel történt a betolás, ez a stabilitásvesztés nem használati,
hanem törési határállapot. A gerinclemez vastagsága által meghatározott fajlagos reakcióerő
ezért csak 12 kN/cm volt, azaz kb. 2 méter hosszan kellett az RD = 2400 kN reakcióerőt
elosztani.

53. kép Alátámasztó himba vázlata

A Rosignoli (2002) által is felvázolt eszközökkel – azaz merev gerendával, mint például a
Dunaújvárosnál használt, a 38. képen (33. oldalon) látható eszköz esetében – ilyen hosszon
nem lehet az alátámasztást úgy biztosítani, hogy az egyenletesen adja át a reakcióerőt. Ezért
egy himbarendszerű alátámasztást terveztünk. A háromsoros himbarendszer (53. kép) 4 db
50 cm hosszú, merev megtámasztású csúszóbetétre osztja szét a támaszerőt.
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3.3.5. Eredmények, tapasztalatok
A 8 sz. főút Márkót elkerülő szakaszán lévő öszvérszerkezetű völgyhíd betolásos
építéstechnológiájának lényege, hogy a vasbeton pályalemez még a szerelőtéren rákerült az
acélszerkezetre, majd a komplett felszerkezet került betolásra. Ez jelentős acél-megtakarítást
tett lehetővé: a pályafelületre vetített acélfelhasználás 95.6 kg/m2 volt, a teljes beépített
acélmennyiség pedig 698 tonna.
Bár az elkészült szerkezet relatíve egyszerű kialakítású, az építési folyamat összetettsége és
az eközben állandóan változó statikai modell nagy volumenű tervezési és számítási feladat
elvégzését igényelte. Ez akár csak egy évtizede is elképzelhetetlen lett volna, mivel
elfogadható áron nem állt rendelkezésre megfelelően hatékony számítógépes hardver sem
szoftver.
A Márkón alkalmazott technológia jelentős előnyöket biztosított (pl. költség- és építési idő
megtakarítást, a híd alatti völgy kímélését, stb.), de – pontosan komplexitása miatt –
körültekintő tervezői hozzáállást és jól felkészült kivitelezőt igényel.
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3.4.

Ráckevei Duna-híd felújítása

Ráckevén az első állandó híd 1896-ban épült, Zielinski Szilárd tervei alapján. Ezt a szerkezetet
azonban a II. világháború végén a visszavonuló magyar csapatok megsemmisítették.
A Ráckevei Duna-hídhoz hasonlóan a Szegedi Tisza-híd - amelyet Feketeházy János az Eiffel
cég munkatársaként tervezett 1879-ben - sem élte túl a második világháború pusztítását: a
szövetséges csapatok lebombázták. Két szélső nyílása, és abban nyolc íves főtartó azonban
érintetlen maradt, és ezeket a Ganz-MÁVAG a helyszínen átalakította négy másik híd Ráckeve, Szeghalom, Berettyóújfalu és Marcaltő – számára (Tóth, 2003).
A lerombolt ráckevei híd megmaradt alépítményére került 1948-49-ben a ma is álló híd, két,
a fentebb említett, régi Szegedi Tisza-hídból származó íves főtartó felhasználásával. Így a
korábbi (szegedi) felsőpályás ívhídból Ráckevén 66,0 m-es egynyílású alsópályás ívhíd lett,
helyszínen betonozott, merev acélbetétes, alulbordás pályalemezzel.

54. kép A felújított ráckevei Árpád híd terve

A kilencvenes évek elejére, 40 évnyi szolgálat után, a vasbeton pályalemez erősen
károsodott (korrodált) állapota miatt bekövetkezett teherbírás-csökkenés elodázhatatlanná
tette a fejújítást (55. ábra). Ugyanakkor a száz éve készült acél főtartók megtartásra
érdemes, jó állapotban voltak. Ez azt jelentette, hogy a felújítást – és teherbírás-növelést –
az acél főtartók megtartásával és új, acélszerkezetű pályalemez beépítésével lehetett
elvégezni, így a híd megjelenése a felújítás következtében nem változott.
Ráckevén az ívhíd képe mára szorosan hozzátartozik a település identitásához, olyannyira,
hogy a híd a városháza üléstermének freskóján is megjelenik. Ezért az, hogy a korábban ide
tervezett „új” vasbeton gerendahíd helyett megmenthető a „régi” híd, a ráckeveiek számára
mindenféleképpen örömhír volt.
A ráckevei Árpád-híd nem csak a Ráckevei Duna mentén fekvő város két részét köti össze,
hanem a 15 km-en belüli egyetlen bejáratot jelenti a Csepel-szigetre. Ennél fogva mind a
helyi mind a helyközi forgalomban jelentős szerepe van.
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Ezek a tények is befolyásolták a felújítás tervezése során figyelembe veendő prioritásokat,
amelyek tehát a következőképpen voltak összefoglalhatóak:
• a híd megjelenése városvédelmi okokból nem változhatott;
• a felújítás közben egy sávon folyamatosan biztosítani kellett a forgalom
zavartalanságát;
• a korábbi 20 tonnás teherbírást “B” osztályú
teherbírásra – azaz 400 kN járműteher plusz 4
kN/m2 megoszló teher - kellett növelni.
A feladat megoldására elvileg három út kínálkozott:
• a meglévő vasbeton pályalemez felújítása, vagy
• öszvérszerkezetű új pályalemez beépítése, vagy
• acélszerkezetű új pályalemez beépítése.
E lehetőségek közül a feltételeket a harmadik, azaz az új
ortotróp acél pályalemez beépítése elégítette ki a
legjobban, így a választás erre a megoldásra esett.
Az egyik alapvető megfontolás a gyártóüzem közelsége
volt. A mindössze 30 km-es távolság széles elemek
legyártását tette lehetővé, mivel a túlméretes 55. ábra A korrodált vasbeton hossztartó.
szállítmányok ilyen távolságra való közúti szállítása még Pirossal jelölve az eredeti keresztmetszet.
gondmentesen megoldható volt. A helyszíni összeszerelés
megkönnyítése céljából az ortotróp pályalemez szokatlan kialakítást kapott: a
kereszttartókat négy hossztartó köti össze, és a pályalemezt merevítő trapézbordák
keresztirányban futnak (56. kép).

56. kép Az új ortotróp acél pályaszerkezet felül. Alatta a bontásra váró régi, vasbeton szerkezet.
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Az építési folyamat elméleti sémáját az 57. kép mutatja be.

57. kép Az átépítés fő lépéseinek vázlata

A technológia tervezése során az egyik legfontosabb prioritás volt, hogy a teljes terhelés
(önsúly, hasznos teher, építési teher) az építkezés során egyetlen pillanatban se haladja meg
a kiinduló állapotbeli terheket.
Ennek érdekében az első fázisban – az önsúly csökkentésére - először is eltávolították a pálya
aszfaltburkolatát, és a híd déli, kifolyási oldalán kivágták a beton pályalemez mezőit. Azután
a beton pályalemez fölé helyezték az új, acél pályaszerkezet ezen oldali elemeit. Az
összehegesztés után így előállott fél-pályaszerkezet egyik oldalán a még bennlévő vasbeton
pályalemez kereszttartóira, másik oldalán ideiglenes függesztőműveken keresztül az íves
főtartókra támaszkodott. Mindeközben a forgalom a másik sávon zavartalanul folyhatott.
A második fázisban a forgalmat átterelték az elkészült, kifolyási oldali acél pályaszerkezetre,
amely körülbelül 1200 mm-el a régi pályasík felett helyezkedett el. Ezután az első fázisban
leírtak szerint kivágták a beton pályalemez mezőit, majd elkészült a befolyási oldali acél
pályaszerkezet-fél is. A két pályaszerkezet-fél illesztéseinek elkészítése és a középső
támaszok eltávolítása után az új pályaszerkezet önhordóvá vált, és teljes mértékben az
ideiglenes függesztőművek tartották.
A harmadik fázisban először a vasbeton pálya hossztartóit, azután a kereszttartóit bontották
el, a vég-kereszttartók kivételével. A kapuzatok kereszttartói és a vég-kereszttartók egyszerre
történő elbontása ugyanis – a számítási modellek eredménye szerint – a főtartó-ívek
stabilitásvesztését okozta volna. A vég-kereszttartók elbontása így csak a kapuzatok
merevségének helyreállítása után következhetett.
A negyedik fázisban az acél pályaszerkezetet hidraulikus sajtók segítségével, az ideiglenes
függesztőművek mentén a végleges magasságra süllyesztették. A munka befejezéseként
elkészültek az vég-kereszttartók is.
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58. ábra Az átalakítás tervezése kori
számítógépes modell egy részlete

Az elkészült hídon elvégzett próbaterhelés azt mutatta, hogy a valós lehajlásokat jól
közelítették a számított értékek, és a híd az előzetesen meghatározott teherbírási értéket
elérte.

59. kép Balra az eredeti, háromcsuklós szerkezet 1896-ból; jobbra a II.vh. után épült híd a felújítás után
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3.5.

A Cigándi Tisza-híd építése

3.5.1. Előzmények
Mint sok más hidunknál is megszokhattuk, a Cigándon megépült II. Rákóczi Ferenc híd
története is máshol kezdődött, méghozzá Polgáron. Itt épült meg 1942-ben dr. Mihailich
Győző és Schwertner Antal tervei alapján az 60. képen építés közben látható, acélszerkezetű,
kétsávos közúti Tisza-híd, 33,5 + 2 x 106,0 m + 33,5 m nyílásbeosztással. A két medernyílás
alsópályás rácsos szerkezetként készült, amely a maga korában a több szempontból is igen
modernnek számított.

60. kép A Polgári Tisza-híd építése 1941-ben

©GANZ és Tsa Rt.

A hidat mintegy két évvel átadása után „természetesen” lerombolták a német csapatok.
Újjáépítésekor még éppen nem lépett életbe az új hídszabályzat, ezért 20 tonnás
teherbírással készült el, 6,0-ról 6,5 m-re szélesített kocsipályával. A híd az 1980-as évekre
már nem tudta elvezetni a 35 sz. út jelentősen megnövekedett forgalmát, ezért közvetlenül
mellette, közös alépítményekre, 1989-re új híd épült (Tóth, 1994).
A bodrogközi települések elzártságának csökkentésére 1991-ben minisztériumi döntés
született egy Cigánd-Dombrád térségében megépítendő híd létesítéséről. Vastag Sándor
javaslatára megvalósíthatósági tanulmány született a Polgáron üzemen kívül helyezett híd
Cigándra szállításáról, amely tanulmány szerint:
• a középső támasz felett megbontva, a mederhíd felszerkezete két darabban vízi úton
Cigándra szállítható;
• ott az új híd két medernyílásaként felszerelhető;
• a híd „B” osztályú terhelésre alkalmassá tehető.
A tervezés után Cigánd és Tiszakanyár között 1993-94-ben épült meg az új híd, a jobbparton
7 x 40 m-es folytatólagos vasbeton szerkezetű ártéri híddal (amely szakaszos betolásos
technológiával készült), balparton 1 x 40 m-es monolit vasbeton ártéri híddal. A mederhíd a
Polgárról származó 2 x 106,0 m-es acél rácsos tartós felszerkezet, együttdolgozó monolit
vasbeton pályalemezzel.
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3.5.2. Az átúsztatás végrehajtása
Elsőként összeállítottuk a két TS 1500-as bárkából, valamint a rájuk szerelt, változtatható
magasságú állványból álló emelő-berendezést (61. kép). Az emelő-berendezések bárkánként
négy db, 15 m magas oszlopból álltak, amelyeket hídtengellyel párhuzamos síkban fix rácsos
tartós szerkezetű vízszintes gerendák merevítettek. Ezek közül a legalsó a két bárkát is
összekötötte. Ezen összekötés oka azonban nem a 30. képen (25. oldalon) ismertetettől
eltérő statikai modellben keresendő, hanem a bárkák vízszintes síkú pozicionálását
biztosították manőverezés közben. (Későbbi beúsztatásoknál ezt a feladatot pufferbárkák
közbeiktatásával oldották meg.)

61. kép A második nyílás levétele Polgárnál

Az oszlop-párok között, a bárka hossztengelyével párhuzamos tengellyel másztak az emelőgerendák fel- illetve lefelé. Ezek két szelvényből – egy téglalap és egy rá illeszkedő „kalap”
szelvényből - álltak, amelyek között az emelőgerendánként két-két db 630 illetve 1000 kN
kapacitású sajtók helyezkedtek el. A mászást az emelőoszlopokon 175 mm-enként
elhelyezett furatok biztosították; csapokon keresztül ezekbe támaszkodott az emelőgerenda
egyik vagy másik szelvénye, függően az üzemállapottól (62. kép).
A feladat újszerűsége miatt az adatgyűjtés lényeges szerepet kapott. Az emelőberendezés 36
pontján elhelyezett nyúlásmérő bélyegek, a sajtók állapotát mérő útjeladók illetve a hajók
dőlésszögeit mérő ingák által szolgáltatott adatok három számítógépen futottak össze (62.
kép). A hidraulikák vezérlése kézzel történt, a fenti számítógépek által szolgáltatott adatok
alapján (Kálló, 1996).
A mederhíd két nyílásának átvitele Polgáron a két nyílás folytatólagosságának
megszüntetésével kezdődött. Ehhez először a külső támasznál bele kellett emelni a
hídszerkezetbe, hogy megszűnjön a felső övben számolt 2800 kN húzóerő. Az elvágás után
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megemelt hídnyílással kihajózva az alépítmények közül, lehetővé vált a híd leeresztése
fedélzet-közelbe.

62. kép Balra: az emelőgerenda elrendezése; jobbra: az egyik ellenőrző monitor

©Kálló, 1996

Ha a folyón nem lett volna akadály, a híd ebben az alakzatban úszhatott volna fel Cigándig. A
valóságban azonban két műtárgy is nehezítette a feladatot:
1. A Tiszalöki Vízlépcső zsilipjének mérete csak egy bárka befogadását tette lehetővé,
ezért a hidat át kellett rakni a zsilip előtt. Ezután – mivel a híd jelentősen kilógott a
zsilipkamrából – meg kellett várni a megfelelő vízállást, amikoris a vízküszöb lehetővé
tette a hídszerkezet zsilipkapuk feletti túlnyúlását.
2. A Tokaji Tisza-híd alatti áthaladás éppen ellenkező extremitású vízállást igényelt,
mivel a több mint tíz méter magas hídszerkezet kisvíz esetén is csak úgy fért át, hogy
kb. 2 méterre a vízbe kellett ereszteni (63. kép). Ehhez ismét új alakzatba kellett
rendezni a hidat szállító uszályokat.

63. kép Áthajózás a Tokaji Tisza-híd alatt. Szerző az úsztatott híd tetején figyeli a hézagot.

A cigándi felrakás – a folyó lényegesen kisebb szélessége miatt – csak az egyik nyílás
esetében egyezett meg a levétel fordított sorrendjével. A másik nyílásban ideiglenes jármon
elhelyezett betolópályára helyeztük a hidat, majd az egyik bárka kivétele után a betolópálya
és a másik bárka segítségével juttattuk a felszerkezetet a helyére (64. kép).
A két medernyílás szerkezetét NF csavaros kapcsolattal ismét folytatólagossá tették. A híd
végül bennmaradó acél trapézlemez zsaluzatú (65. kép), együttdolgozó vasbeton
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pályalemezt kapott, aminek eredményeképpen a híd teherbírása „B” osztályúra (40 tonnára)
emelkedett.

64. kép Az első nyílás beemelése Cigándon. A kép előterében az ideiglenes betolóállvány.

65. kép A második nyílás beemelése. A jobb alsó sarokban a trapézlemez bennmaradó zsaluzat látható.
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3.6.

A pozsonyi Starý most mozgatási technológiája

3.6.1. A híd története
Magyarország egyik legfontosabb városaként Pozsony fejlődését a XIX. sz. végére már erősen
hátráltatta egy állandó Duna-híd hiánya. 1889-ben az Országgyűlés (Baross Gábor
előterjesztésére) határozatot hozott egy híd építésére, és 1890. december 30.-án már fel is
avathatta Ferenc József a róla elnevezett hidat. A híd F.S. Cathry (alias Cathry Szaléz, az
esztergomi Mária Valéria híd tervezője) műve, hét nyílású rácsos acél szerkezettel, 460 m
teljes hosszúsággal rendelkezik (66. kép).

66. kép A pozsonyi Ferenc József híd 1900 körül

1891. november 9.-ére elkészült a Szombathely felé összeköttetést biztosító vasúti híd is,
amely hasonló szerkezetű és sziluettű felszerkezetként épült, közös alépítményekre. A közúti
hídra később a POHÉV vágányai kerültek, mivel a MÁV nem járult hozzá a Bécsbe tartó
szerelvények vasúti hídon való átvezetéséhez.
1945-ben a német csapatok lerombolták az akkor már Štefánikov most névre hallgató hidat,
1946-ban pedig a szovjetek – német hadifoglyokkal – ideiglenes közúti hidat építettek a
helyén. Az innentől fogva Vörös Hadsereg hídjának (Most Červenej armády) nevezett közúti
híd áll a mai napig is, 1989 óta Starý most (Öreg-híd) néven.
Az Ostravában gyártott új vasúti híd 1950-re készült el. A vasúti híd azonban komoly
forgalmat nem bonyolított és 1985-ben ki is vonták a forgalomból. 2010-re a közúti híd olyan
rossz állapotba került, hogy a forgalmat megszüntették azon is (67. kép).

67. kép A közúti híd pályaszerkezetének állapota a lezárás előtt

©METRO a.s.
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3.6.2. Újjáépítés, a jövő lehetőségei
Pozsonynak időközben már négy újabb közúti Duna-hídja van, de az Öreg-híd tömege és
kontúrja az elmúlt 120 év alatt a szlovák főváros integráns részévé vált (68. kép). A hidak
ritmusa is szükségessé teszi, hogy a város e helyén álló híd helyzete rendeződjék. A szlovák
kulturális minisztérium a híd egyes részeit (főként a pilléreit) 2008-ban műemlékké
nyilvánította.

68. kép A pozsonyi belvárosi hidak látképe, jobbról balra haladva: Nový most, Starý most, Apollo most

©Stano Novak

Így a felújítás vagy csere kérdése roppant érzékeny téma, amit az élénk közéleti-politikai vita
is jelez. Fontos, és egymásnak ellentmondó szempontok alapján kell(ene) döntésre jutni,
például, hogy a város és a nemzetközi hajózóút (Duna) jelenkori funkcionalitása az
örökségvédelemmel miként egyeztethető össze. Ha az új híd építése helyett a megőrzés
illetve helyreállítás mellett dönt a város, vajon melyik korhoz nyúljanak vissza? Ezek a
kérdések dolgozatom írásakor még nem dőltek el, de négy alapvető megoldási irány
körvonalazódik (bár megvalósulási esélye inkább csak a másodiknak és negyediknek van):
1. Jelen állapot konzerválása. Bár vannak támogatói, megvalósulási esélye csekély, mert
nem oldja meg sem Pozsony, sem a dunai hajózás problémáit. (A Bősi Vízlépcső
megépültével megemelkedett vízszint miatt a híd alatt lecsökkent a hajózási
űrszelvény magassága).
2. Egy teljesen új híd építése. Míg az előző opció teljesen figyelmen kívül hagyja a
funkcionális szempontokat, ez az opció éppen ellenkezőleg, csak azokat veszi
figyelembe. Ez a város illetve a víziközlekedés szempontjából nyilván a
legoptimálisabb megoldás volna, de egyben a legdrágább is.
3. Az eredeti híd másolatának megépítése, az Esztergom-Párkány közti Mária-Valéria
hídhoz hasonlóan. Mivel új hídról volna szó, kielégíthetőek lennének a funkcionális
szempontok, de kérdés, hogy politikailag indokolható lenne-e ma Szlovákiában a
történelemnek ehhez a szakaszához való visszanyúlás.
4. A meglévő vasúti híd felszerkezetének felújítása, kibővítése, funkciócserével és
megemelt magassággal, Prof. Agócs Zoltán alapötlete szerint. Költségtakarékos
megoldás, amely kielégíti a funkcionális igényeket, mindamellett a híd történetének
a szlovák politika számára vállalható csehszlovák éráját úgy mutatja be, hogy az
eredeti híd védett elemei is megmaradnak. Jelenleg ez a változat látszik a
megvalósuláshoz legközelebb levőnek.
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Az utolsó három megoldás mindegyike azt igényli, hogy (környezetvédelmi okok miatt) a
meglévő felszerkezeteket leemelés után egy telephelyre szállítsák, ahol átalakítják, illetve
szétszerelik őket. A homokfúvással járó ólommínium szennyeződés környezetbe kerülésének
veszélyén túlmenően a hajózás akadályoztatása miatt sem lehetséges a helyszínen való
átalakítás.
A felszerkezet nagy elemekben történő elszállítására kidolgozott technológiai terv
elkészítésében szerző is részt vett. E technológia nagy vonalakban való ismertetése a
következőekben történik.

3.6.3. Technológia
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A technológia kidolgozása során a fent leírt opciók közül a negyedikből indultunk ki, azaz,
hogy a felszerkezetet le kell emelni, bárkákon elhajózni a közeli kikötőbe, és az ott
előkészített kihúzópályákra kirakni. A közúti híd elemeit ott szétszerelik, a vasúti híd főtartóit
viszont 11 m-re széthúzzák. Az így kétvágányúsított vasúti híd a leszereléskori technológiai
sorrend megfordításával visszakerül az időközben megmagasított pillérekre. A 70. kép
ábrázolja a híd jelenlegi és tervezett, átalakítás utáni keresztmetszetét.

69. kép A felújítás mozgatási technológiájának átnézeti helyszínrajza

70. kép A jelenlegi és az átalakítás utánra tervezett keresztmetszet
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3.6.3.1.

Leemelés és bárkára helyezés

Az első lépés a szerkezet folyamatosságának megszüntetése és egyes rácsrudak
megerősítése, amit a nyílásonkénti leemelés követ.
Elsőként a kifolyási oldalon levő vasúti hidat kell eltávolítani, egyébként útban lenne a közúti
híd leemelésekor. A vasúti híd azonban 0,41 m-rel magasabban van a közúti hídnál, a
közöttük lévő hézag pedig kevesebb, mint 0,5 m. Így a Cigándnál bemutatott (és pl.
Szekszárdon is használt (73. kép)) módszer – azaz a bárkákra erősített emelőtornyok és az
azokon mászó emelőgerendákon alapuló elrendezés – itt nem alkalmazható. A pozsonyi
Starý most esetében az emelőtornyoknak egyszerűen nincs hely a két felszerkezet között.
Ide tehát egy új berendezést kellett tervezni, amelynél az emelőállvány teljes felső része
együtt mozog az emelt szerkezettel, és az állvány új elemeit a fedélzet magasságában
illesztik be (72. kép).
Statikai vázában az ide tervezett berendezés jelentősen különbözik a 2.2.4.4. fejezetben, a
30. képen bemutatottól, és a következőképpen néz ki (71. kép):

71. kép A pozsonyi Starý most úszó emelőberendezésének statikai modellje. Hidraulikus sajtók a zölddel jelölt helyeken.

Ebben az elrendezésben két, egyenként 9790 kN teherbírású RoRo bárka hordoz egy
hídmezőt, amelynek maximális súlya 9000 kN lehet. Mindkét hajóra egy-egy, 700 kN súlyú és
6000 kN teherbírású emelőállvány kerül felszerelésre. Az emelőállvány álló és mozgó
elemekből áll.
A 8200x11400 mm méretű alapkeret a bárkához hegesztéssel csatlakozik. Az alapkeret
feladata a reakcióerők bárka oldalfala mentén való elosztása, úgy, hogy a teherintenzitás a
lemezhorpadás által meghatározott kb. 8 kN/cm alatt maradjon.
A 2,6 m magas emelőtornyok az alapkeret négy sarkában vannak elhelyezve. A rajtuk 230
mm-enként elhelyezett furatok és a tornyok belsejében lévő hidraulikus sajtók biztosítják a
mozgó részek szakaszos emelhetőségét. A tornyok maximális emelőmagassága 1610 mm, 1
m/óra átlagos sebességgel.
Mivel a híd magassága széles határok közt változik, az emelőoszlopok magasító kereteket
emelnek, amelyek alaphelyzetben a bárka fedélzetén vannak elhelyezve. Ezek a magasító
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keretek 1610 mm magasak, és 8,2x10,2 m alaprajzi méretűek. Ezeket a kereteket egymáshoz
rögzítve, a híd alsó övéig felérő emelőállvány állítható össze, amelynek új elemeit a már
elkészült részek 1,6 m-rel való megemelése után, a bárka fedélzetének szintjén lehet betolni.
A folyamat ismétlésével elérhető a híd maximális, kb. 12 m-es magassága.

72. kép A RoRo bárkákra épített emelőmű vázlata. Kiviteli terv részlete.

Amikor egy nyílást leemeltek a saruról, ki kell hajózni a pillérek közül (a 73. képen jobbra
látható módon), majd szállításhoz leereszteni a bárka fedélzetére. Ebben a helyzetben a
kikötőbe hajózik a szállítmány, ahol az egyik kihúzópályára kirakodják.

73. kép A korábban, Szekszárdon (balra), és Esztergomnál (jobbra) is használt emelőberendezés üzem közben

3.6.3.2.

Kikötői kirakodás

A kikötőben a hídszerkezetet olyan magasságba kell emelni, hogy az a tárolótéren várakozó
csúszó támaszokra emelhető legyen. Ezt követően a bárkákkal meg kell közelíteni a kikötői
partfalat. A híd elejét (vég-kereszttartóját) az elöl elhelyezkedő, mozgató-berendezéssel
ellátott csúszó támaszra kell helyezni. A partfal mellett álló bárkát tehermentesíteni kell,
majd el kell távolítani.
A mozgató-berendezéssel felszerelt tolókocsi segítségével (74. kép) a hídszerkezetet a hátsó
bárkával együtt addig kell előrevontatni, amíg a megfelelő teherviselő pont a partfal mellett
várakozó második tolókocsi fölé nem kerül. Ebben a helyzetben a hídszerkezetnek a második
kocsin való ideiglenes alátámasztásával az első megtámasztást három csomóponttal hátra
kell húzni a jobb teher-elosztás érdekében. A korábban eltávolított bárkával a hídszerkezet
hátsó végét alá kell támasztani és a partfalnál álló hajót tehermentesíteni. Ennek
eltávolítását követően a hídszerkezetet előre kell tolni addig, amíg azt az alátámasztó hajó
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engedi. Majd a hídszerkezet hátsó részét is csúszó alátámasztásra kell helyezni. A bárka a
tehermentesítés után a partfaltól eltávolítható.

74. kép Kikötői kirakópálya. Kiviteli terv részlete.

3.6.3.3.

Mozgatás a tárolótéren

A tolópályák menti mozgatást 2 db toló munkahenger végzi, kb. 0,4 m-es lépésekkel haladva.
A munkahengerek a hídhoz kapcsolva, azzal együtt mozognak a csúsztatópályához
kapcsolódó támaszpontokra támaszkodva.
A híd végleges alaprajzi helyzetének elérése után azt a tároláshoz előkészített alátámasztó
bakokra kell átterhelni. A csúszó alátámasztásokat és a tolópályákat ezt követően ki kell
szerelni és a következő hídnyílás kirakásához elő kell készíteni, az annak megfelelő helyre be
kell építeni.
3.6.3.4.

Átalakítás, visszahelyezés

A tolópályákra helyezett hídelemek közül az eredetileg is csak ideiglenesként épült közúti
hídnyílásokat elbontják, a vasúti híd nyílásait viszont oly módon alakítják át, hogy a két
főtartó síkot egymástól széthúzva, a keresztmetszetet alkalmassá tegyék két villamosvágány
egymás melletti befogadására. Az új keresztmetszet érdekessége az elsődleges
tartószerkezethez sarukon keresztül kapcsolódó pályaszerkezet.
Az elkészült nyílásokat az 3.6.3.1. - 3.6.3.3. bekezdésben leírtak értelemszerűen megfordított
sorrendjében visszahelyezik az időközben kb. 1 m-el megmagasított pillérekre.

3.6.4. A projekt jelenlegi állása
A pozsonyi Starý most állapota miatt 2010 óta le van zárva. Ugyanakkor, egyrészt, mivel a
város közepén helyezkedik el, városi közlekedési okok miatt, másrészt a hajózó űrszelvény
alacsony volta miatt, a híd helyzetének megnyugtató rendezése igen fontos feladat. Az
utóbbi idők nehéz gazdasági helyzete miatt azonban Szlovákia sem engedheti meg magának
a szimplán presztízsjellegű beruházásokat. Ezért úgy gondolom, hogy a 3.6.2. bekezdésben
ismertetett negyedik opció, azaz az általunk is megtervezett változat megvalósítása egyre
valószínűbb.
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4. A MOZGATÁSI TECHNOLÓGIA HATÁSA A SZERKEZETEK
KIALAKÍTÁSÁRA
Mint azt a megvalósult esetek leírását tartalmazó fejezetben felsorolt példák is mutatják, a
nagyméretű acél- illetve öszvérszerkezetek mozgatásával járó különféle technológiák
jelentős előnyökkel - amelyeket már a 2.1. fejezetben ismertettem – kecsegtetnek.
Ahhoz azonban, hogy ezeket a lehetséges előnyöket maximálisan kiaknázhassuk, már a
tervezési szakaszban foglalkozni kell a technológiának a szerkezeteinkre gyakorolt hatásával.
Ebben a fejezetben összefoglalom mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket ezen a téren
sikerült összegyűjtenem, és túlmutatnak a 2. fejezetben már bemutatott és mindenki
számára hozzáférhető ismereteken.
Nyilván a technológia mind a végleges hídszerkezet mind a hozzá kapcsolódó
segédszerkezetek kialakítását befolyásolja, és a két téma nem mindig tárgyalható külön.

4.1.

Általános alak

Mint azt a 2.1. fejezetben ismertettem, a híd alakja a betolhatóság szempontjából döntő
lehet. Csak az alábbi négy eset egyikében képzelhető el a híd saját vonalán való eltolása:
•
•
•
•

alaprajzban egyenes, hosszmetszetben egyenes (vízszintes vagy lejtésben),
alaprajzban egyenes, hosszmetszetben köríven fekszik,
alaprajzban köríven fekszik, hosszmetszetben vízszintes vagy egyenletes lejtésű,
nem vízszintes síkú köríven fekszik, ez esetben mind az alaprajzi, mind a
hosszmetszeti profil ellipszis.

A gyakorlatban az acélszerkezetű hidak azonban igen rugalmasak (az öszvérszerkezetűeknél
a betont megfeszítve kell ehhez tartani), ami ettől az általános alaktól való meglepően nagy,
akár méteres nagyságrendet elérő eltéréseket is lehetővé tesz (ld. pld. a 3.3. fejezetet).
Másfajta megkötés, hogy a híd legyen állandó keresztmetszetű a hossztengely mentén. A 75.
képen látható kialakítású szerkezetek betolása (bár az előző feltételnek megfelelne)
meglehetősen nehézkes feladat.

75. kép Az épülő nagyváradi Sebes-Körös- híd acélszerkezetének modellje
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4.2.

Acélszerkezet kialakítása

Az acélszerkezet kialakításánál is figyelembe kell venni néhány ponton a technológia igényeit
– illetve ki lehet használni a technológia kínálta lehetőségeket.

4.2.1. Alsó öv kialakítása
A betolási technológia alkalmazásakor a hídszerkezetet legtöbbször a saját alsó övén
támasztják alá, azaz a tolópályák azon csúsznak végig. Emiatt több követelményt kell
kielégíteni, amelyek ugyan nem kizárólagosak, de nem teljesülésük jelentősen megnehezíti
(megdrágítja) a betolást:
•

•
•
•

Az alsó öv kialakítása olyan legyen, hogy az öv keresztirányú hajlításának
elkerülésére a betolás közbeni alátámasztások a gerinclemez tengelyében legyenek
elhelyezhetőek, minél kisebb szélességgel. Ez a gyakorlatban – a betolás tűrési
határa miatt – nagyságrendileg 10 cm széles alátámasztásokat jelent. Nagyobb
szélesség mellett nem lehetne vonalmenti megtámasztásról beszélni, ami az alsó öv
keresztirányú hajlítását jelentené. Kisebb szélesség esetén fennállna a veszély, hogy
a híd oldalirányú vándorlása esetén a gerinclemez tengelye „lelépne” az
alátámasztásról, ami az alsó nyakvarratot csavarná.
Az alsó öv alsó síkjában kerülni kell a magasságugrásokat, vagyis az övvastagságváltásokkor a szokásoktól eltérően a gerinclemez irányába változzon az öv
vastagsága (76. kép).
Övlemez illesztése legyen hegesztett, alulról síkba csiszolt varrattal. Esetleg (pl. csőr
bekötésnél) süllyesztett fejű csavarokkal megoldható.
Az alsó öv szélessége legyen állandó a híd teljes hosszán, mivel a tolóberendezés
által biztosított oldalvezetés általában az övlemez szélén történik. Ha ez nem
megoldható, elegendő, ha az alsó öv külső széle párhuzamos a tolás tengelyével.

76. kép Márkói viadukt főtartó alsó övének vastagságváltása a gerinc felőli oldalon. Részlet a kiviteli tervből.
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4.2.2. Merevítések és a gerinclemez vastagsága
Korábban, a 2.1.2. fejezetben már tárgyaltam a betolás során fellépő nagy koncentrált
reakcióerők hatását a gerinclemez stabilitására.
A koncentrált reakcióerők voltaképpen vonal mentén megoszló terhet jelentenek (patch
load). A legtöbb helyzetben ehhez járul a hossztengely irányú nyomóerő az alsó övben és a
gerinc alsó részében. Mivel a keresztirányú erőket (oldalvezetés) a kereszttartók és
diafragmák veszik fel, a gerinclemez (alsó része) az alátámasztások környezetében komplex
síkbeli feszültségállapotban van. Így a
ଶ
ö = ௫ଶ − ௫ ௭ + ௭ଶ + 3௫௭

(3)

összehasonlító feszültség kell, hogy a megengedett érték alatt maradjon. Fenti egyenletben
a függőleges tengelyű nyomófeszültség
௭ =  

(4)

 ௪

elsősorban az R teljes reakcióerő, az LB alátámasztási hossz és a tw gerinclemez-vastagság
függvénye. Ezért értéke e három tényező változtatásával csökkenthető.
A reakcióerő csökkentését később, a 4.3. pontban tárgyalom részletesebben.
A gerinclemez vastagságának növelése azért gazdaságtalan, mert a híd életében egyetlen
alkalommal, igen rövid időre előforduló esemény miatt növeljük az acélsúlyt, ezért ezzel
óvatosan kell bánni.
Az alátámasztási hossz növelése csak akkor vezet eredményre, ha a reakcióerő eloszlását az
egyenleteshez közel tudjuk tartani, erről bővebben a 4.5.1. fejezetben fogok írni.
Természetesen a fenti egyenletek csak a megfelelően merevített gerinclemezre
vonatkoznak, ezért a merevítetlen lemez-mezők mérete elsődleges fontosságú.
Az ÚT 2-3.413:2005 szerint a tartó geometriai viszonyaitól függő redukált horpadási tényező
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, ahol a kB, kn és kτ a lemezmező méreteire jellemző horpadási tényezők, és táblázat alapján
számítandóak. A redukált horpadási tényező ismeretében határozható meg a lemezmező
λ0=
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(6)
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karcsúsága. Végül λ0 ismeretében táblázatból
normálfeszültség ϕ csökkentő tényezője.

meghatározható

a

megengedett
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4.2.3. Az acélszerkezet felső övének
stabilitása öszvérszerkezetek
esetén
Ez az a kérdés, amelynél a technológia lehetőségeinek
következetes
kiaknázása
anyagés
pénzbeli
megtakarításhoz vezethet.
Öszvérszerkezetű hidak építésekor hagyományosan csak az
acélszerkezetet tolják be, a vasbeton pályalemez a helyén
készül el. Ezért az acélszerkezet felső övének
alulméretezése a beton megszilárdulásáig stabilitási
problémákat okozhat. A beton megszilárdulása után
azonban már nem volna szükség arra a szerkezeti acél
többletre, amit az építéskori ideiglenes állapot miatt
építettünk be.
Ha azonban a vasbeton pályalemez a betolás előtt elkészül
(Ld. 3.3. A Márkói viadukt építési technológiája c. fejezet), a
felső öv környékén elhelyezett acélmennyiség jelentősen
csökkenthető (77. kép).

77. kép Márkói főtartó keresztmetszete

4.3.

Csőr bekötése illetve beszabályozási kérdések

A csőr és a végleges hídszerkezet kapcsolata mindenképpen olyan részlet, amelyet a
technológia elsőrendűen befolyásol.

78. kép A csőr és betolt híd vázlata ©Rosignoli (2002)

A csőr méretezésére vonatkozóan Rosignoli (2002) a 78. képen látható esetre megadja a B
(utolsó) támasz feletti nyomaték értékét, továbbá az RA támaszreakció értékét (miután a csőr
elérte azt, azaz 1   ⁄ ∝ 1 esetén, ahol ∝  ⁄ ).
A csőr bekötésének szempontjából nyilván csak ez utóbbi érdekel bennünket, amit Rosignoli
az
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egyenlettel ad meg, ahol az n alsó index a csőrt jelzi, és k1-k8 elasztikus együtthatók értéke az
alábbiak szerinti:

(8)
Az itt bemutatott analitikus megoldás azonban kimondatlanul is arra törekszik, hogy egy
adott esethez meghatározza a legoptimálisabb csőrhosszat. Ez a valóságban fordítva szokott
lenni, azaz egy rendelkezésre álló, adott hosszúságú csőrrel több feladatot is meg kell oldani.
Rosignoli fenti számítása feltételez továbbá néhány körülményt, például:
•
•
•

hogy a támaszok egy egyenesre fektethetőek,
hogy a csőr önsúlya illetve merevsége qn illetve EnIn értékkel egyenletesként
tekinthető,
hogy a csőr alsó öve (pontosabban a tolási síkja) egy egyenesbe esik a hídéval.

Ezek a feltételek azonban a valóságban ritkán állnak fenn egyidejűleg. A támaszok magassága
például akár szándékoltan, akár hiba következtében is eltérhet az egyenestől. A csőr anyaga
és merevsége a legtöbb esetben nem egyenletesen oszlik el annak hossza mentén, tehát a
második feltevést is elvethetjük, mint valószínűtlent.
Téziseim egyikeként az állítom, hogy a technológia tapasztalható fejlődését nagyban segíti a
számítástechnika és a numerikus módszerek fejlődése. Ennek egyik példája a jelen eset is:
míg a fenti analitikus modell csak erős korlátok közt működik, aközben modern,
kereskedelemben beszerezhető végeselemes statikai szoftverek segítségével gyorsan,
hatékonyan és pontosan kiszámolható RA értéke, bonyolult feltételek esetén is.
A 79. képen egy konkrét példa, a nagyváradi Sebes-Körös- híd betolásához készített számítás
látható. Jól látható, hogy pl. a rácsos csőrt tényleges szelvényméretekkel vettem számításba,
tehát a modell lényegesen nagyobb összetettségű, mint a fenti analitikus módszer mögötti
statikai modell.
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79. kép A nagyváradi Sebes-Körös- híd betolásának statikai számítása: reakcióerő a csőrön

A számítógépes számítás nagy előnye a gyorsaság és hatékonyság, ami lehetővé teszi, hogy a
tervező különböző beállítások mellett szimulálja a betolási folyamatot, például:
• figyelembe vehető a szél vagy az egyenetlen hőmérséklet-eloszlás hatása,
• támaszok mozgatásával befolyásolható a betolt szerkezet erőjátéka,
• a csőr β törésszöggel való csatlakozását a szerkezethez, vagy
• a csőr alsó övének íves kialakítását, stb.
Az utóbbi két pont a csőr beállításaként tekintendő. Ha a csőr orrát megemeljük (azaz a csőr
orrán a tolási sík a híd által kijelölt helyzet felett van), a csőr terhelése csökken (RAmax
csökken), de növekszik a 78. kép B támasza feletti maximális negatív nyomaték. Ha a csőr
orrát leengedjük, növekszik a csőr terhelése (RAmax növekszik), de MBmax negatív nyomaték
(abszolút) értéke csökken.
Egyszerűsített esetben (ha EnIn =EI, ami persze a valóságban nem fordul elő) ez mértékű
magasságváltozás

∆ܴ = ݁௭

ଷாூ
య

(9)

értékkel változtatja a csőrön ébredő reakcióerő értékét. Ez a csőr és a betolt hídszerkezet
közötti erőjáték számunkra legelőnyösebb átrendezésére ad lehetőséget.
A csőr bekötésének gyakorlati kialakítása - amellett, hogy statikai szempontból megfeleljen több, akár egymásnak is ellentmondó igényt kell, hogy kielégítsen:
•
•
•

lehetőleg oldható kötésekkel legyen megoldva, az egyszerű és gyors szerelhetőség és
többszöri felhasználhatóság érdekében,
az alsó öv (tolási sík) minél kisebb szögben törjön, és egy síkon fusson (azaz
csavarfejek ne lógjanak ki) – ez az alsó öv hevederes illesztését megnehezíti,
a felső övben ébredő koncentrált nyomóerő bevitele tiszta acélszerkezetekbe
jelentős súlyú segédszerkezetet igényelhet. Egyben betolt öszvérszerkezeteknél (ld.
Márkó) ez nem okoz többletsúlyt.
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4.4.

Csőr vagy felkötés?

A kérdés, hogy vajon a hosszabb csőr vagy pedig a rövidebb csőr + ideiglenes felkötés-e az
előnyösebb megoldás, acél- és öszvérszerkezetű hidak esetében új dimenziókat kap.
A felszerkezet orrának vagy egy rövid csőrnek a felkötése hatékonyan tudja csökkenteni a
konzolnyomatékot, de az éppen meghaladott támasz feletti reakcióerőt nem (80. kép). Ezzel
az acélszerkezetek esetén kritikus patch loading problémára nem ad megoldást.

80. kép Márkói viadukt reakcióerő-számítása 20 m-es csőrrel és felkötéssel

81. kép Márkói viadukt reakcióerő-számítása 42 m-es csőrrel
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Külön rontja a helyzetet, hogy az aktuális első alátámasztáson kb. kétszer akkora reakcióerő
lép fel, mint a többin, így valamennyi tolópadot dupla teherre kell méretezni.
A csőr mindkét kérdést jól kezeli, ezért a megfelelő méretű csőr rendelkezésre állása esetén
általában előnyösebbnek ígérkezik ennek a megoldásnak a használata (81. kép).
A felkötés acél- és öszvérszerkezetű hidak betolása során abban az esetben járhat
előnyökkel, ha a felkötéshez használandó – igen drága – függesztő kábelek és az árboc nem
csak ideiglenes szerkezetek, hanem a végleges szerkezet részeként amúgy is mindenképpen
megépülnének - mint például a Millau-i viaduktnál.

4.5.

Alátámasztások és meghajtás

Az alátámasztásokat (más néven betolósarukat, tolópályákat stb.) azért tárgyalom együtt a
meghajtással, mert nézeteim szerint a fejlődés abba az irányba mutat, hogy ez a két funkció
egy eszközben integrálódjék.
Az alátámasztások legkritikusabb pontja a reakcióerők eloszlásának kérdése.

4.5.1. Hosszirányú eloszlás kezelése
Granath (1998) kísérleteket valamint analitikus és végeselemes számításokat végzett az
acéltartók és tolópálya találkozásánál fellépő reakcióerő-eloszlás vizsgálatára. Kimutatta,
hogy a támaszerők a tartó hossztengelyének irányában nem egyenletesen oszlanak el, de ezt
az eloszlást analitikusan és végeselemes módszerrel le lehet írni. Ez egyébként (azaz, hogy az
eloszlás nem egyenletes) könnyen belátható. Az alátámasztást szolgáló tolópálya ugyanis
általában olyan, hegesztett acélszerkezet, amelynek hajlítómerevsége több nagyságrenddel
kisebb, mint a reá helyezett hídkeresztmetszeté (82. kép).
Ezért aztán, ha a tolópályát – mint az általában szokásos – középen, csuklósan támasztjuk
meg (hogy a tolópálya követni tudja a hídszerkezet betolás közbeni „bólogatását”), a
támaszerők javarészt középen adódnak át (83. kép).

82. kép Híd és tolópálya modellje
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83. kép Híd főtartó Von Mises feszültségek billenő tolópálya esetén

Feltámaszthatnánk persze a tolópálya végeit az alépítményen annak érdekében, hogy
nagyobb hosszon oszlassuk el a támaszerőt. A hídfők és pillérek hajlítómerevsége azonban a
felszerkezetét haladja meg jelentősen, ezért ekkor a 84. kép szerint módosul a
feszültségeloszlás:

84. kép Híd főtartó Von Mises feszültségek végtelen merev alátámasztás esetén

Természetesen a leghatékonyabb megoldást az biztosítja, ha a reakcióerőket megbízhatóan
egyenletes eloszlással tudjuk a híd főtartójába bevezetni.
Erre az egyik módszer a kétkarú emelők sorából kialakított himbarendszer, amely viszonylag
kis szerkezeti magasság mellett osztja el az erőt megfelelő egyenletességgel. (Érdekes
módon erre a megoldásra nem találtam példát a szakirodalom tanulmányozása során, még
Rosignoli e témában alapműnek számító könyve (Rosignoli, 2002) sem említi.)
A gyakorlati kialakítást a 85. képen látható eszközzel oldottuk meg a Márkói völgyhíd
betolásánál, ahol a gerinclemez vastagsága 12 kN/cm fajlagos reakcióerő felvételét tette
lehetővé. Ez azt jelentette, hogy kb. 2 méter hosszan kellett az RD= 2400 kN reakcióerőt
elosztani. A háromsoros himbarendszer 4 db 50 cm hosszú, merev megtámasztású
csúszóbetétre osztja szét a támaszerőt.
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85. kép Márkón használt alátámasztó himba vázlata

A feladat más – aktív - módon is megoldható, például ha a csúszóbetéteket magába foglaló
hajlékony gerendát hidraulikus sajtók sorával támasztjuk alá, akkor a sajtókban azonos
nyomást fenntartva, egyenletessé tehetjük a reakcióerő eloszlását. Elképzelhető, hogy a
Millau-i völgyhíd építésénél látott hidraulikasornak ez volt az egyik funkciója, bár erre
vonatkozó nyilvános információ nem érhető el. Mindenesetre roppant költséges
megoldásról van szó.
Az M0 Hárosi Duna-híd betolásához tervezett tolópadoknál, ahol a maximálisan 6000 kN
reakcióerő 5,0 m hosszon oszlik el, a két fent említett megoldás egyes elemeit ötvöztük (86.
kép). A Márkónál már megismert himbasor biztosítja, azzal a „furfanggal”, hogy a legfelső
himbasor elemei egymáshoz vannak rögzítve, hasonlóan a Millau-i szerkezet rugalmas
gerendájához (vagy legalábbis ahogy azt mi értelmeztük). Erre azért van szükség, mert a
himbasor nem közvetlenül támasztja alá a mozgatott hídszerkezetet, hanem a dunaújvárosi
tolóberendezéshez hasonló zsámolyokon keresztül (ld. 3.2.2. fejezet), amelyeknek végig kell
csúszniuk a himbasor tetején (88. kép, 89. kép).

4.5.2. Keresztirányú eloszlás kezelése
Mint azt a 2.1.2. fejezetben említettem, az RD tervezési reakcióérték meghatározásához
általában az Rmax elméleti maximális támaszreakció 1,3-szeresét kell venni, a geometriai
imperfekciók miatt (Rosignoli, 2002). Azaz az egy keresztmetszetben elhelyezett két
alátámasztás nem 50-50%-ban viseli a keresztmetszetben jelentkező reakcióerőt.
A Dunaújvárosi Duna-híd ártéri hídjának betolása során mért értékek kiértékelése során az
volt a tapasztalat, hogy akár néhány cm magassági imperfekciót sem tud a zárt szelvényű
felszerkezet lekövetni. Az egy keresztmetszetben elhelyezkedő két, fix magasságon
elhelyezett tolópálya közötti reakcióerő-eloszlás extrémuma 90%-10% volt. E tapasztalataink
alapján a fenti, 1,3-szeres érték mindenféleképpen kevésnek tűnik, főleg szekrénykeresztmetszetű tartók esetében, ahol a szelvény csavarómerevsége igen nagy. (A
hosszirányú átrendeződés még tovább ronthatja a helyzetet.)
Fixen elhelyezett tolópályák és nagy csavarómerevségű (szekrénytartós) keresztmetszetek
esetében RD értéke nem 1,3 Rmax hanem legalább 2,0 Rmax körüli kell, hogy legyen. Nyitott
szelvényeknél ez az érték természetesen kisebb, de az világosan látható, hogy az egymáshoz
képest fix magasságon elhelyezett alátámasztások esetén a kereszteloszlás biztonságos
megoldása mind a híd, mind az alátámasztó szerkezet vonatkozásában jelentős túltervezést
jelent.
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Ezért aztán az M0 Hárosi Duna-hídjához tervezett tolóberendezést már oly módon
alakítottuk ki, hogy a tolópályák hidraulikusan változtatható magasságú alapkereten
helyezkednek el. Ezzel a megoldással biztosítható a reakcióerők tervezett értéken tartása, és
a szükséges anyagtakarékosság is megoldott (86. kép).

86. kép M0 Hárosi Duna-híd tolóberendezés magasságállítása

4.5.3. Meghajtás
A vonóerő bejuttatására, azaz a meghajtásra alapvetően két módszer kínálkozik:
•
•

egy helyen vezetjük be a teljes vonóerőt;
vagy több helyen, akár az összes alátámasztást bevonva a vonóerő biztosításába.

Mint a 2.1.5. fejezetben már említettem, a tolóerő egy helyen való bevezetésének
elsősorban anyagi okai vannak. Ez a megoldás ugyanis egyszerű, nem igényel számítógépes
vezérlést.
A több helyen való szimultán hajtás előnyei jelentősek. Elsősorban a megtámasztó alakzat
mentesül a tolásból származó vízszintes súrlódási erő felvételétől. Ez egyebek mellett azzal a
haszonnal jár, hogy a tolópályákat nem szükséges lerögzíteni, azokat a kialakuló súrlódás
kellő biztonsággal a helyükön tartja.
Hátrányként talán túlzás kezelni, de mindenképpen igaz, hogy a több helyen való hajtásnál
már egyértelműen szinkronizálni kell, két okból is. Egyfelől a tolóberendezések egyesével
nem rendelkeznek a tolás végrehajtásához szükséges tolóerő-kapacitással, csak együttesen.
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Másrészt a „friction launcher” nevű eszközök nem rendelkeznek szabadonfutó üzemmóddal.
Érdekes, hogy Rosignoli (2002) ezeket az egyébként szigorúan ciklikusan működő eszközöket,
mint a piacon létező legszofisztikáltabbakat említi 2002-ben.
Az azóta eltelt időben a Magyarországon megépült dunaújvárosi és a jelenleg épülő M0
Hárosi Duna-hídon ezeknél lényegesen fejlettebb eszközöket használtunk illetve használunk
jelenleg is. Ezek az eszközök – amelyek tervezésében volt szerencsém részt venni - már
lehetővé teszik a folyamatos betolást, nem szükséges a hidraulika löketének kimerültével
megállni a híddal.
Másik fontos tulajdonságuk, hogy nem mozgatják a hidat függőlegesen. Miért is fontos ez?
A rövidpályás betolás klasszikus megoldásánál a szerkezet súlyát viselő zsámolyt a pálya
végének elérésekor tehermentesíteni kell, hogy az a pálya kezdőpontjára visszahúzható
legyen. A visszahúzást követően a szerkezet súlyát ismét a zsámolyra kell terhelni és ezután
az előretolás egy pályahossznyit folytatható. Az ismert művelet megvalósítása több lényeges
hátránnyal jár:
•
•
•
•

az elkerülhetetlen emelésre fordított munka (amely a süllyesztéskor elvész) nagysága
közel azonos – esetleg nagyobb – mint a tolásra fordított hasznos munka (87. kép);
az emelésre beépített hidraulikus erő-kapacitás egy nagyságrenddel nagyobb a
tolásra használt kapacitásnál;
az emelésre és süllyesztésre fordított idő elérheti a tolásra fordított időt, erősen
rontva az egész folyamat hatékonyságát;
a szerkezeten megkettőződik a szükséges alátámasztások száma, ezen
alátámasztások helyszükséglete, ami a tolórendszer kiépítésének költségeit
jelentősen növeli.

A fenti hátrányok azonos módon jelentkeznek akkor is, ha a kiváltó megtámasztási pontokat
emeljük és süllyesztjük, és akkor is, ha ezek állandó magasságúak és a csúsztató zsámolyok
függőleges mozgatásával oldjuk meg ezek terhelését és tehermentesítését. Ezért a
zsámolyok tehermentesítését a pálya hosszprofiljának alkalmas kialakításával érdemes
megoldani.
Ezen elvek gyakorlatba való átültetésére először Hosszúréven, később Dunaújvárosban,
Szebényben került sor.
Az ezeken a helyeken használt, egyre fejlettebb tolóberendezések mind ugyanazt az
alapelvet használják: egy speciális kialakítású pályán csúsznak végig a mozgatott
hídszerkezetet alátámasztó, egymáshoz fűzött zsámolyok. A zsámolyok tehermentesítése
nem a híd felemelése, hanem a tolópálya profilja által történik. E tehermentesítés közben a
hídszerkezet magassági irányban nem mozog.
A mozgatáshoz szükséges tolóerőt a tolópálya belsejében elhelyezett hidraulikus sajtó
biztosítja, úgy, hogy a tolópályához, mint fix ponthoz képest a zsámolyokat mozgatja. Az
egyes tolópályák továbbra is ciklikus működésűek, de rendelkeznek szabadonfutó
üzemmóddal, és teljesen számítógép vezérlésűek. A ciklusok sztochasztikusan rendeződnek
el, rendszerszinten biztosítva a teljesen folyamatos tolást (Dunaújváros, 3.2. fejezet).

70

87. kép Négyciklusú tolóeszköz munkavégzése

88. kép M0 Hárosi Duna-híd tolópad
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Az M0 Hárosi Duna-hídjának betolásához tervezett alátámasztó- tolóberendezést (88. kép)
nyugodtan tekinthetjük nem csak a fenti sorozat csúcsának, hanem a technika mai állása
szerinti legfejlettebb eszközök egyikének is, a következő főbb tulajdonságai miatt.
•
•
•
•
•
•

•

Az alátámasztást a 53. képen látható módon, himbasorral biztosítja, így a támaszerők
bevezetése a hídszerkezetbe közel egyenletesen megoszló teherként történik, még
nagy teher (= hosszú alátámasztás) esetén is (RD=6000kN).
A himbarendszer mozgékonysága biztosítja az alsó öv szögtörésének illetve
vastagságváltozásának problémamentes kezelését (bizonyos határok közt).
A himba csuklós alátámasztással rendelkezik, ami garantálja az alatta levő pillér
centrikus terhelését.
Az egy pilléren lévő két tolópálya közti reakcióerő-kiegyenlítést a hidraulikus
magasság-állítás biztosítja.
Minden tolópálya rendelkezik hajtással, 1000 kN maximális tolóerővel
(tolópadonként), de „szabadonfutó” üzemben is működhetnek.
Ez utóbbi tulajdonság, illetve a számítógépes vezérlés lehetővé teszi, hogy az
egyszerre működő tolóberendezések közül mindig csak adott számú, sztochasztikus
alapon kiválasztott egyed lehessen „visszajáratás” üzemmódban. Eközben a többi
tolópálya „tolás” üzemmódban tovább viszi a hidat.
Ez folyamatos, megállás nélküli tolást tesz lehetővé.

A tolópálya összeállítását a 89. kép, míg a hajtás vázlatát a 90. kép mutatja be.

89. kép M0 Hárosi Duna-híd tolópad összeállítás vázlata

90. kép M0 Hárosi Duna-híd tolóberendezés hajtásának vázlata
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5. A MOZGATÁSI TECHNOLÓGIA HATÁRTERÜLETI
KÖVETELMÉNYEI
Téziseim egyikeként azt állítom, hogy a nagyméretű acél- és öszvérszerkezetek építésimozgatási technológiáinak az utóbbi évtizedekben tapasztalt fejlődése többek között annak
a ténynek is köszönhető, hogy a megvalósításhoz szükséges – nem építőmérnöki jellegű –
más technológiák megjelentek, és így mód nyílt bizonyos feladatok korábban nem
elképzelhető megoldására.
Ennek egy szemléletes példája a korábban már említett kanadai Québec Bridge építése a Szt.
Lőrinc-folyó felett, a XX. század elején. Az első híd 1907-es építés közbeni összeomlását
(amely 76 halálos áldozatot követelt) alapvetően tervezési hiányosságok okozták. A helyén
épülő második Québec Bridge befüggesztett részének a 17. oldalon, a 2.2. fejezetben már
említett, beemelés közbeni leszakadása azonban már egyértelműen a rendelkezésre álló
technológia nem megfelelő volta miatt következett be: a katasztrófát az emelőberendezés
egy öntött elemének törése illetve statikai hiányosságok okozták (Iványi, 1998). Itt tehát
egyértelműek egyfelől az anyagtechnológiai problémák, másfelől feltételezhető, hogy a négy
emelő berendezés szinkronizálásának a pontatlansága is vezethetett az egyik eszköz
túlterheléséhez és töréséhez, majd a többiek tönkremeneteléhez.
A fenti példa tehát jól mutatja, hogy a nagyméretű szerkezetek mozgatásának megtervezése
és végrehajtása több mérnöki területre kiterjedő tevékenység, amely az alábbi
határterületek integrálását igényli:
•
•
•

Számítástechnika és numerikus módszerek.
Gépészeti és anyagtechnológiai fejlesztések.
Vezérléstechnikai újdonságok.

Az ezeken a területeken történt, és megítélésem szerint a dolgozatom szempontjából
releváns fejlesztéseket illetve újdonságokat az 5.1.-5.3. fejezetekben részletesen
ismertetem, míg megjelenésük időpontjait a 91. képen vázoltam fel.
FEM statikai programok
Személyi számítógépek
Digitális érzékelők
Bus-rendszerek
Beépített jeladók
Frekvenciaszabályozott hajtások
Nagyszilárdságú acélok
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

91. kép Releváns technológiák hozzávetőleges megjelenési ideje
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5.1.
Számítástechnika és numerikus módszerek a
tervezésben
A számítástechnika elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődése az élet minden területén
változásokkal járt, és nincs ez másként az általam választott területen sem. Bár az első (mai
értelemben vehető) számítógépek a II. világháború alatt és közvetlenül utána épültek meg, a
mérnöki alkalmazásokra csak a személyi számítógépek (Apple II, IBM PC) piacra kerülése
után lehetett gondolni.
A véges elemes módszereket az 1950-es évektől kezdve kutatják, bár elsőként valószínűleg
Ray W. Clough használta a „finite element method” elnevezést, 1960-ban (Clough, 1960). Az
első FEM programok (pl. NASTRAN) 1970 környékén jelentek meg. A ma Magyarországon
általában használt, kereskedelemben kapható szoftverek (illetve azok első verziói) jó része az
1980-as évek közepe, 1990-es évek eleje óta van a piacon (pl.: Axis3D: 1991; FEM-Design:
1995).
Az építőmérnöki tervezésben végül döntő áttörést hozó véges elemes módszerek azonban
hardver oldalról jelentős számítási teljesítményt igényelnek. Ezt pedig – megfizethető
formában - csak az 1990-es évek elejétől-közepétől kínálta a személyi számítógép kategória.
Bár világosan látszik, hogy a számítógépes, végeselemes számítás sokkal hatékonyabb a kézi
számításnál, mégis érdekes kérdés, hogy ez a biztonságot is növeli-e, illetve
számszerűsíthető-e ez. Erre három példát mutatok be.

5.1.1. Első példa: ívstabilitási probléma a Ráckevei Duna-híd
felújítása során
Első példaként hasonlítsuk össze a 45. oldalon, a 3.4. fejezetben ismertetett Ráckevei Dunahíd felújítása tervezésénél felmerült ívstabilitás probléma kézi illetve gépi számításának
folyamatát. Ennél a munkánál édesapám, Dr. Szatmári István az általa kifejlesztett, RSTAB
elnevezésű végeselemes programot használta, ami ma már tökéletesen elavultnak
tekinthető, így nem is használható. Helyette az AxisVM 10 szoftver segítségével mutatom be
az összehasonlítást.
A probléma: mint az a 92. képen látható, a pályalemez cseréje során előfordul olyan helyzet,
hogy az ív szélső szakaszain stabilitási probléma merült fel.

92. kép Ráckevei Duna-híd modellje Axis-ban, illetve a vizsgált övrúd keresztmetszete
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A kézi megoldás szerint, ha a 92. képen bejelölt 21-es rudat önsúlyteherre vizsgáljuk:
 = 21000 /ଶ ,

௭ = 8,91 

ௌଶଷହ

= 16 /ଶ ,

 = 6800 

ν=2

λ =ν /௭ =168,6

λred=λ /λ0=168,6/93,9=1,796

(10)

és az ÚT 2.-3.413 4.2 táblázata alapján a kihajlási csökkentő tényező értéke:
 = 0,235
azaz a rúdban megengedett feszültség:
ࢋࢍ,ࡴ éࢠ = , ! "#/$% .

(11)

A rúdban fellépő karakterisztikus feszültség a gépi statikai számítás szerint (93. kép)
ଶଵ

= 1,32 /ଶ

tehát a kihasználtság eszerint kb. 35%-os.

(Érdemes megemlíteni, hogy (Iványi, 1998) az ívhidak Eurocode szerinti stabilitásvizsgálatára
a fentinél pontosabb számítást ismertet, egy, a keret geometriai és merevségi viszonyaitól
függő β tényező bevezetésével. Az azonban jelen esetben nem alkalmazható, mivel egyrészt
az ív osztott szelvényű, másrészt – mint az a 92. képen látható – itt a pályalemez nem fut
végig, így nincs oldalirányban megtámasztva, illetve a vég-kereszttartó is hiányzik.)

93. kép Az önsúly hatására fellépő karakterisztikus feszültség a vizsgált rúdban

A gépi számításhoz használt AxisVM szoftverrel azonban lehet sajátérték számítást
végeztetni: a kihajlás-számítási modullal az első x sajátalak meghatározható (94. kép).
Ebből az első sajátalakhoz tartozó &ଵ௧ = 3,442, tehát

ଶଵ
௧ = 
&ଵ௧ = 4,54 /ଶ

(12)

amiből a karcsúság értéke
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λ = ' (ఙ

ா

= 213,58

és

ೖೝ

λred=λ /λ0=213,58/93,9=2,274

(13)

és az ÚT 2.-3.413 4.2 táblázata alapján a kihajlási csökkentő tényező értéke:
 = 0,157
azaz a rúdban megengedett feszültség:
ࢋࢍ,ࡴ ࢍé = ), *+ "#/$% .

(14)

Tehát a gépi számítás szerinti kihasználtság 53%-os.

94. kép A kihajlásvizsgálat során meghatározott első sajátalak

A valódi biztonság tehát csak

,ு é
,
= 2,51 3,76 = 0,668
,ுé௭

(15)

, azaz 67%-a a kézi, analitikus számítással kimutatottnak.
Ennek oka az, hogy a kézi, analitikus számítás csak a síkbeli kihajlással számol, míg a
valóságban elcsavarodó kihajlás jön létre – azaz mint az a 94. ábrán is látható, a rácsos tartó
eredetileg függőleges síkja elfordul a támasz felett -, amit a véges elemes gépi számítás
viszont jól lekövet.

5.1.2. Második példa: tehereloszlási probléma az M0 Hárosi Dunahíd betolásánál
A második bemutatandó példa az M0 Hárosi Duna-híd betolási eszközeinek tervezése során
felmerült (patch load) hosszirányú tehereloszlással kapcsolatos. A tervezési folyamat során
hamar kialakult, hogy tolópályánként 6000kN névleges (függőleges) teherbírást kell
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biztosítani. A berendezés nem egyszeri használatra készült, ezért a szokásos szerkezeti
kialakítás melletti átlagos értékekre kellett méretezni. Itt nem részletezett, végeselemes
modellen végzett stabilitásszámítás valamint tapasztalati adatok alapján az átadható, hossz
menti fajlagos reakcióerőt 12 kN/cm-ben meghatározva, 5000 mm hosszúságú szakasz
adódott, amelyen egyenletesen kellett a reakcióerőt elosztani. További – itt releváns –
követelmény volt, hogy a berendezés követni tudjon bizonyos értékű (5 mm), a szerkezet
alsó övének síkjában bekövetkező magassági lépcsőt is.
Erre a 4.5.3. fejezetben már bemutatott, és a 86., 88. és 89. képeken látható eszközt
terveztük. A megtervezett alátámasztás (egyben tolópad) háromszintű himbasorként osztja
el a koncentrált reakcióerőt. A híddal a kapcsolatot a 14 db ún. zsámoly teremti meg,
amelyek tolás közben a híddal együtt mozognak.

95. kép Az M0 Hárosi Duna-híd alátámasztó berendezésének Axis modellje: összehasonlító feszültségek a hídgerincben

96. kép Az M0 Hárosi Duna-híd alátámasztó berendezésének Axis modellje: zsámolyokon ébredő erők
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Az elrendezés miatt egyértelmű, hogy a hídra a reakcióerő a zsámolyok elhelyezkedése által
diktált szakaszos elrendezésben adódik át.
Az alátámasztás és a híd interakcióját AxisVM 10 szoftverrel modelleztem, amely modell a
95. képen látható. Az elméleti meggondolások alapján természetesnek vennénk, hogy a
zsámolyok közti eloszlás egyenletes, a 95. kép tanúsága szerint azonban ez messze nincs így.
A híd gerincében ébredő összehasonlító feszültségek vizsgálatakor jól látható, hogy a
tolópálya végein egy-egy nagyobb feszültségcsúcs jelenik meg. Ez az alábbi, a zsámolyokon
ébredő erőket ábrázoló, 96. képen is megfigyelhető: az értékek 304 és 360 kN között
változnak.
A jelenség meglátásom szerint négy tényezőre vezethető vissza:
• különféle szerkezeti okok miatt a legfelső sori himbák nem teljesen függetlenek
egymástól, azaz elmozdulásuk gátolt;
• az alátámasztó szerkezet egyúttal tolóerőt is biztosít, amely excentricitása miatt
nyomatékként jelenik meg a hídnak az alátámasztó szerkezettel való interakciójában;
• a támasz nagy hossza miatt nem egy, merevítetlen mezőt vizsgálunk, legalább egy
merevítő borda mindig beleesik a vizsgált tartományba;
• a patch loading típusú terhek eloszlása lényegesen bonyolultabb annál, mint amit
zárt, analitikus képletekkel jelenleg le tudunk írni.
Amennyiben a modellt tovább bonyolítva bevezetjük a fentebb említett 5mm-es lépcsőt is az
alsó öv síkjában, a 97. és a 98. képen látható módon változnak meg az értékek.
Mint látható, az eloszlás jellege nem, csak a feszültség csúcsértékei változnak meg, illetve
tolódnak el. A 98. képen látható, zsámolyokban ébredő erők értékei 305 és 440 kN között
változnak, azaz jelentősen romlott az eloszlás egyenletessége.
Az itt bemutatott feladat kézi számítással, analitikus eszközökkel történő megoldása – a
jelenlegi ismeretek szintjén – nem lenne lehetséges.

97. kép M0 Hárosi Duna-híd: gerinc összehasonlító feszültség eloszlása, az alsó övben megjelenő 5 mm magassági lépcső
esetén (bal oldalon)
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98. kép M0 Hárosi Duna-híd: zsámolyokon ébredő erők az alsó övben megjelenő 5 mm-es magassági lépcső esetén (bal
oldalon)

5.1.3. Harmadik példa: kéttengelyű feszültségállapotban lévő
alkatrész méretezése
Harmadik példaként említhető a 99. és 100. képen látható, M0 Hárosi Duna-hídhoz tervezett
nyelv alkatrész, amelynek kulcsszerepe van a betolás során – a maximálisan 1000 kN tolóerőt
közvetíti a sajtó és a zsámolyok egymástól eltérő síkjai között. Bonyolult alakja, és komplex
kéttengelyű feszültségállapota miatt ebben az esetben a kézi számítás eleve kilátástalan lett
volna.
Mindhárom példa azt mutatja, hogy a számítástechnikai eszközök és a végeselemes
módszerek olyan eszközt adtak a kezünkbe, amelynek segítségével sokkal pontosabban és
rugalmasabban tervezhetünk. Kijelenthető, hogy a bemutatott technológiai feladatok a
számítástechnika alkalmazása nélkül nem, vagy csak nagy bizonytalansággal lettek volna
megoldhatóak.
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5.2.

Gépészeti és anyagtechnológiai fejlesztések

A technológia mechanikai oldalán a hidraulikus eszközök és az új anyagok megjelenése
sorolható azon technológiák közé, amelyek az utóbbi 10-20 évben jelentek meg, vagy váltak
elérhetővé.

5.2.1. Nagyszilárdságú acélok megjelenése
Mintegy negyven évvel ezelőtt az acélgyártók (feltehetőleg az autóiparban az első olajárrobbanás nyomán megindult fogyasztáscsökkentés hatására) intenzív kutatás-fejlesztési
programokat indítottak a megnövelt szilárdságú, jó szívósságú acélok kifejlesztése céljából. A
kifejlesztett új eljárások (mikro-ötvözetek, alacsonyabb hengerlési hőmérséklet) a 350–650
MPa szakítószilárdságú, 250-590 MPa folyáshatárú HSLA (High-Strength Low-Alloy) acélok
megjelenését eredményezték, elsőként főleg az autógyártásban.
A hőkezelési eljárások fejlődése a ’90-es évek közepén újabb technológiai áttörést hozott,
amelynek következtében 440-980 MPa szakítószilárdsággal rendelkező AHSS (Advanced
High-Strength Steel) acélok kerültek a piacra. Ezen acéltípusok között ma már akár 1500 MPa
szakítószilárdságot elérő, 100%-os martenzitacélokat is találunk (Kuvin, 2008).
A hídépítésben nem olyan élesen merül fel a súlytakarékosság kérdése, mint az autóiparban,
ezért itt csak az után jelentek meg az új anyagok, hogy azok az újdonság miatti
árprémiumukat már elvesztették. Példaképpen említhetjük, hogy bár már az 1982-es MSZ
6280-82 tartalmaz 460 N/mm2 folyáshatárú, E460 megjelölésű acélfajtát, mégis, az első,
magyarországi híd, amelynek főtartói teljes mértékben S460 minőségű acélból készültek, a
2009-ben felépült Márkói völgyhíd volt, amelynek tervezésében én is részt vehettem.
Megjegyzendő, hogy a Millau-i völgyhíd is a Márkóihoz hasonlóan S355 és S460 minőségű
acélokból készült, de amíg a 2004-ben elkészült francia hídnál még csak 34%-ot tett ki a
nagyobb szilárdságú anyag (Buonomo, 2004), a 2009-re felépült Márkói völgyhídnál már 85%
volt a teljes acélmennyiségen belül az S460 aránya. Úgy tűnik tehát, hogy a nagyszilárdságú
anyagok térhódítása gyors ütemben zajlik.
A betolt vagy beemelt hidaknál ugyanis jelentős szerepe lehet annak, hogy milyen tömeget
kell mozgatni. Mivel a mozgatási technológiák alkalmazása során elkerülhetetlen, hogy
koncentráltan (kvázi pont vagy vonal menti megoszlás mellett) vigyünk be terheket a
mozgatott szerkezetbe, nyilván eminens érdek, hogy nagyszilárdságú anyagokat
alkalmazzunk ezeken a helyeken. A konstrukciós méretek szabta korlátokra jó példa lehet az
M0 Hárosi Duna-hídhoz tervezett tolóberendezésünk. A tervezés kiinduló adataként szolgáló
6000 kN függőleges teherbírásból és az acélszerkezet gerinclemezének geometriai adataiból
számolható 12 kN/cm maximális átlagos reakcióerőből a tolóberendezés 5000 mm effektív
hossza adottság volt. Ezt a hosszat a 4.5.1. fejezetben ismertetettek miatt nem lehet tetszés
szerint tovább növelni.
A teljes hossz végső soron meghatározza az egyéb méreteket is (pl. hidraulika mérete,
lökete), amelyből végül adódott a hidat alátámasztó zsámolyokat mozgató, „nyelv”
elnevezésű alkatrész mérete és alakja, amely a 90. és 99. képen látható.
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99. kép Az M0 Hárosi Duna-híd tolóberendezésének nyelv alkatrésze. Részlet a gyártási tervből.

100. kép A nyelv összehasonlító feszültség-eloszlása 1000 kN tolóerő hatására. Statikai számítás részlete.

A végeselemes szilárdsági vizsgálat azt mutatta (100. kép), hogy az alkatrészben előforduló
legnagyobb összehasonlító feszültség közel 50 kN/cm2. Ez, a méretkorlátok miatt ennél az
alkatrésznél (mint több más elemnél – pl. a zsámolyoknál – is) S690 minőségű,
nagyszilárdságú acél alkalmazását tette szükségessé.
Látható tehát, hogy a ma rendelkezésre álló nagyszilárdságú acélanyagok alkalmazása nélkül
a hidak mozgatásakor felmerülő részfeladatok megoldása sokkal nehezebb, ha nem éppen
lehetetlen volna.

5.2.2. Frekvenciaszabályozott hajtások
A hídmozgatás során szinte kizárólag hidraulikus rendszerek biztosítják a szükséges emelőilletve tolóerőt. A hidraulikus sajtók energiaellátását a hidraulikus tápegység adja, amely
alapvetően egy folyadéktartályból, és a hozzá csatlakozó, elektromos meghajtású
szivattyúból áll. A technológiai műveletek végrehajtása során szükséges lehet a hidraulika
teljesítményének (sebességének) szabályozása, főleg, ha több hidraulikát kell szinkronizálni.
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Ezt korábban oly módon végezték, hogy a teljes teljesítményén üzemelő hidraulikus
tápegység és a munkahenger közé épített szeleppel „megszaggatták” a hidraulikus folyadékáramot – ami energiapazarlással és az alkatrészek fokozott igénybevételével jár.
Az utóbbi évtizedben azonban elterjedt a frekvenciaváltós (inverteres) motorvezérlés, amely
a tápegységet meghajtó váltóáramú villanymotor fordulatszámát szabályozza. Ezzel mindig a
munkahenger által éppen igényelt teljesítményt adja le (Rühlicke, 1997; Baldy, 1999;
Neubert, 2002).
Ez a hidraulikus rendszerek sokkal precízebb vezérlését és lecsökkent energiafogyasztását
eredményezi.

5.2.3. Jeladók beépülése a hidraulikákba
Mint láttuk a 3.5. fejezetben, a Cigándi Tisza-híd építése során a híd függőleges
mozgatásakor a hidraulikus sajtók állapotát mérő elmozdulásmérők a szerkezetre voltak
elhelyezve (62. kép), ahol természetesen a sérülésveszély miatt megbízhatóságuk nem volt
túl magas.
Alkalmazásuk oka az volt, hogy csak az utóbbi években jelentek meg azok a hidraulikus
munkahengerekbe beépíthető érzékelők – nyomás- és elmozdulásmérők –, amelyek
közvetlenül a sajtóknál mérik a rendszer állapotát jellemző változókat. Ez a pontos mérést és
az azonnali beavatkozást teszi lehetővé, végső soron tehát a precíz vezérlést segíti.

101. kép Magnetosztrikciós elvű, beépíthető útadók

©BALLUFF

Itt példaként említhetjük a 101. képen látható, Balluff gyártmányú, magnetosztrikciós elven
működő útadókat. Ezek érintésmentesen működnek, így akár 600 bar nyomású környezetbe
is beépíthetőek – azaz az általában 300-500 bar nyomáson üzemelő hidraulikus
rendszerekhez jól használhatók. Mérési pontosságuk 2 mikron (!) az akár 6 m-es mérési
tartományon belül.
Nagy előnyük, hogy CAN-BUS rendszerre közvetlenül csatlakoztathatóak (ld. 5.3.1. fejezet).

82

5.3.

Vezérléstechnikai újdonságok

A több, egymással összhangban működő toló- illetve emelőberendezés szinkronizálása - mint
azt már a 2.1.5. fejezetben is említettem – kulcskérdés, mivel a mozgatandó szerkezetet
több ponton kifejtett kis erővel mozgatjuk (illetve támasztjuk meg).
A Dunaújvárosi Duna-híd jobbparti ártéri hídjának betolásánál (3.2. fejezet) 24 db, térben
jelentősen szétszórt tolóberendezést kellett egyszerre működtetni; a Millau-i völgyhídnál a
102. képen látható mennyiségű helyről gyűjtöttek adatot, és egyszerre kb. 20 ponton
elhelyezett tolóberendezést kellett szinkronban vezérelni (Buonomo, 2004).

102. kép Millau viadukt adatgyűjtési pontok
©Buonomo,2004

103. kép CAN Bus rendszer sematikus rajza ©Lawrenz

Ezen feladatok megoldását – meglátásom szerint – az alábbi három fő területen
bekövetkezett fejlődés illetve innováció tette lehetővé.

5.3.1. BUS technológia megjelenése
A BUS technológia beköltözése a vezérléstechnikába szorosan összefügg a digitalizálással (ld.
5.3.2. fejezetet, alább). Amíg az egyes érzékelők a vezérelni kívánt változók alakulásáról
gyűjtött információt egy analóg jelszint formájában továbbítják a jelfeldolgozás központjába,
addig e jeleket egyesével kell továbbítani, azaz minden jelhez egy csatorna (pl. egy érpár
elektromos vezeték esetén) tartozik.
Természetesen az analóg jel (legyen akár optikai, akusztikai vagy elektromos)
megbízhatósága a távolsággal jelentősen lecsökken, és bizonyos távolságon túl akár el is
lehetetlenül. Ezt a problémát az átviteltechnikában a digitalizálás egy csapásra megoldotta. A
digitális jelátvitelnél ti. nem a jel erőssége (jelszint), hanem a megléte számít – lásd például a
Morse-kódot, amely ebből a szempontból a digitalizálás egy korai változatának tekinthető.
Amennyiben digitális elektromos jeleket továbbítunk, már nem is szükséges a
jelforrásonkénti egy érpár, mivel könnyen megtehetjük, hogy több jelet is ugyanazon az
csatornán át juttatunk célba, „mindössze” azt kell megoldani, hogy az egyes jelforrások a
saját jelüket azonosító kóddal ellátva küldjék útjukra. Ez az azonosító kód aztán biztosítja,
hogy a csatornára rákötött eszközök közül mind csak a rá tartozó jelet vegye figyelembe. A
technológia tehát feltételezi, hogy az egyes eszközök „értik” egymást (szabványosítás), mivel
közös „nyelvet beszélnek” (protokoll) (Mahalik, 2010).
Az ezen alapelven működő busz (v. BUS) technológiák közül az elsőt 1969-ben fejlesztették ki
a PDP-11 számítógép belső adatátviteléhez (UNIBUS).
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Az autóiparban a 70-es évektől kezdődően egyre több elektromos eszköz beépítése vált
szükségessé az autókba, és ez egy új, már a számítógépeken kívül is használható szabvány és
protokoll életre hívását igényelte. A Bosch cég 1983-ban kezdett dolgozni a CAN-Bus
technológián (103. kép), amelyhez az első chip-ek 1987-ben kerültek a piacra. A CAN 2.0
verzió specifikációját 1991-ben publikálta a Bosch, és azóta ez a technológia az autóiparon
kívül is elterjedt (Lawrenz, 1997).
Az ipari vezérléstechnikában manapság az egyik vezető szabványnak számító PROFIBUS-t is
Németországban fejlesztették ki, és 1989-től elérhető. A Millau-i völgyhíd betolásánál is
PROFIBUS technológiát alkalmaztak, 2004-ben (forrás: http://www.enerpac.com).
Az ipari alkalmazásokban széles körben elterjedt még a Fieldbus rendszer is, a számítógépek
körében pedig a korábbi RS232 rendszert mára gyakorlatilag kiszorította az USB szabvány.

5.3.2. Digitális érzékelők illetve jeladók
Az érzékelők és jeladók szerepe abban áll, hogy a vezérlőközpontot tudósítják a rendszer egy
fontos jellemzőjének aktuális állapotáról. Amíg ezt analóg formában tették meg, szükség volt
egy A/D átalakító beiktatására a jelfolyamba, annak érdekében, hogy a központi számítógép
a jelet értelmezni tudja. Az elektronikus elemek miniatürizálásával lehetővé vált, hogy a
félvezetőelemek beépüljenek az érzékelőkbe. Ezután - nagyjából a 90-es évektől kezdve rohamosan kezdtek elterjedni az olyan érzékelők, amelyek már magukba foglalják az A/D
konvertert, illetve esetlegesen némi számítási teljesítményt is, PLC eszköz (Programmable
Logical Controller) formájában (Dunn, 2006).
Ez lehetővé teszi, hogy az előzőekben említett, például CAN-BUS rendszerű architektúrára
akár direktben csatlakoztassuk ezeket az eszközöket (mint például az 5.2.3. fejezetben
említett, és a 101. képen látható útjeladókat).

5.3.3. Vezérlésben használt számítógépek teljesítményének
növekedése
A személyi számítógépek - amelyeket szinte kizárólagosan alkalmaznak a témánkhoz tartozó
rendszerek vezérlésére – teljesítményének (számítókapacitásának, sebességének)
megnövekedése tette lehetővé, hogy a nagyszámú adatforrásból (érzékelőből) beáramló
nagymennyiségű adatot valós időben feldolgozva, gyorsan lehessen beavatkozni a lezajló
folyamatokba. Ezzel lényegesen megnőtt a megfigyelhető rendszerváltozók száma és a
vezérlés pontossága.
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6. A HÍDÉPÍTÉS HATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEI
A folyókon (lehetőleg száraz lábbal) való átkelés igénye egyidős az emberiséggel. Az első
időkben nyilván a természet kínálta gázlókat használta mindenki, később már külön erre a
célra épített egyszerűbb, később egyre összetettebb hidakat építettek a korabeli
szakemberek.
Elődeinknek ugyan lehet, hogy a technológiája hiányzott a nagyobb méretű hidak
építéséhez, a józan eszük azonban semmiképpen sem. Ezért aztán természetes módon, híd
az ősi időktől kezdve ott épült, ahol:
• valakinek elegendően nagy szüksége volt rá ahhoz, hogy azt megfinanszírozza, és
• az a legkisebb anyagi és munkaerő ráfordítással megépíthető volt.
Azokban a korokban, amikor az utakat gyalog, lovon vagy szekéren használták, nyilván a
leküzdendő akadály (pl. folyó) legkeskenyebb pontját jelentette.
Ez a helyzet a XIX. század során, a rácsos tartók, a vas alapanyagú hidak és a vasút
elterjedésével kezdett gyökeresen megváltozni. A vasút sebessége már a fejlődésének
kezdeti szakaszában is jelentősen meghaladta a szekérét, így jóval igényesebb pályát kívánt
meg. Ennek része, hogy a vasúti pálya vonalvezetése igen kötött, ami a folyókon való
átkelések tervezésébe új szempontokat hozott.
Más szóval felmerült az igény a korábbinál „kellemetlenebb” helyzetekben való hídépítésre:
hosszabb hidak, magasabban vezetett pálya, nagyobb fesztávval, stb. Ezeket az igényeket a
frissen feltalált új módszerek (pl. grafostatika), technológiák (pl. szegecselés, rácsos tartó) és
anyagok (pl. öntöttvas, kavartvas, folytacél) segítségével szerencsésen ki is lehetett elégíteni.
A XX. század közepétől kezdve aztán az autózás tömegessé válása és az autópályák
elterjedése a korábbinál lényegesen szélesebb és nagyobb teherbírású hidak építését
indukálta, és ez a folyamat ma is zajlik. A nagysebességű vasutak hálózatának gyors
növekedése szintén kihat a hídépítés fejlődésére, amennyiben a 300 km/h feletti sebességű
vonatok a hagyományos szerelvényeknél még kevésbé tolerálják a hirtelen irányváltásokat.

104. ábra Az európai illetve a kelet-ázsiai nagysebességű vasúti hálózat

Forrás: wikipedia

Ez utóbbi két közlekedési eszköz ráadásul nyilván elsősorban olyan, viszonylag fejlett
régiókban jut domináns szerephez (Japán, Nyugat-Európa, Kína keleti partvidéke stb.), ahol a
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beépítettség rendszerint már eleve magas fokú. Emiatt, és a nagysebességű vasutak valamint
autópályák vonalvezetési sajátosságai miatt a leküzdendő akadályokon való átkelőhelyek
(hidak, viaduktok, felüljárók stb.) helyének kijelölése során a hídépítés könnyebbségének
szempontja egyre inkább háttérbe szorul. Ez evidens módon előrevetíti azt a trendet, hogy a
jövőben egyre hosszabb, magasabb, nagyobb fesztávú hidak építésére lesz szükség.
Ahogyan nő a hidak jellemző (legnagyobb) támaszköze, úgy nő azonban a fajlagos
anyagszükségletük is (105. ábra).

105. ábra Fajlagos acélfelhasználás néhány öszvérhídnál.

Forrás: Dr. Szatmári István

Egyfelől ezért nő egyre az egyben mozgatandó acélszerkezeti elemek mérete is, mint azt a
106. ábra illusztrálja.

106. ábra Magyarországi folyami hidak egyben mozgatott szerelési egységeinek tömegnövekedése.
Forrás: Dr. Szatmári István
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Másfelől a hídépítés technológiai fejlődésének egyik meghatározó trendje a hatékonyság
növekedése. A hatékonyságot az acélszerkezeti iparban az egy tonna acélszerkezet
elkészítésére fordított munkaórák számával jellemzik. Ez az adat természetesen minden
cégnél az egyik legszigorúbban őrzött információ, ezért nehéz adathoz jutni. Saját
tapasztalatok illetve Müller Zoltán adatai alapján a hazai hídépítés története ebből a
szempontból három nagy időszakra osztható:
1. Hagyományos, korai technológia
Elsősorban a szegecseléssel készülő szerkezeteket öleli fel. Jellemzője az intenzív
beállványozás, és az 5-10 tonnás elemek helyszíni szerelése. Az ilyen méretű elemek még
Derrick-daruval, autódaruval, kézi csörlővel mozgathatóak. Az üzemi gyártás és
előszerelés 80-100 h/t, a helyszíni szerelés 100-120 h/t munkaerő-igényű volt, a teljes
munkaerő-igény tehát kb. 200 h/t volt. Ennek megfelelően az építési helyszínen akár
több száz fő is dolgozott. Egy szegecselőbrigád például 4-5 főből állt, és helyszíni
körülmények közt 25-30 db szegecset tudott beverni óránként (Papp, 1957). Mivel
tudjuk, hogy például a Sydney-i Harbour Bridge két év alatt készült el, és 6 millió
szegecset tartalmaz, kiszámolható, hogy 150-300 fős létszámmal kell csak a
szegecselőket számba venni, azaz a teljes, a hídon dolgozó létszám könnyen elérhette az
500 főt.
2. Nagypaneles technológia
Ennek az érának a végét talán a Lágymányosi híd fémjelezte. Itt már jellemzően
hegesztett szerkezetekről beszélünk, a Lágymányosi híd szerelési egységei a 100-120
tonnát is elérték. Mozgatásuk úszódaruval, parti berakódaruval történt. Az üzemi gyártás
és előszerelés együttesen kb. 70-80 h/t munkaigényű volt, amihez még a helyszíni parti
előszerelés 25 h/t-val és a végszerelés kb. 30 h/t–val járult hozzá. A teljes munkaerőigény tehát 120-150 h/t lehetett. A teljes dolgozói létszám az építési helyszínen a
Lágymányosi híd esetében átlagosan 150 fő körül volt. Megjelent az elektromos energia
igény is, a hegesztések következtében. Ez a Duna felett, azaz a híd végleges helyén
1000kVA kiépítéssel történt, de az átlagosan igénybevett teljesítmény 300-400 kVA volt.
Az előszerelő telepen 300 kVA elektromos teljesítményre volt szükség.
3. Tolásos, úsztatásos technológia
Jellemző példái ennek a Dunaújvárosi ártéri híd, az M0 Északi hídja, vagy a Szebényi
völgyhíd. Itt a szerelési egységek jellemző mérete az 1000 tonnát is elérte, és mozgatásuk
hidraulikusan történt. Az üzemi gyártás munkaerő igénye 40 h/t-ra csökkent, amihez az
úsztatási egységek előszerelése 25 h/t-t tett hozzá. A helyszíni szerelés összesen 15-20
h/t értéket jelentett, amiből maga a tolás csak 1-2 h/t-t vett el, a többi a helyszíni
illesztések elkészítésére ment el. (Érdekességképpen Müller Zoltán megjegyezte, hogy
németországi adatok szerint ez utóbbi, 15-20 h/t-ás érték túlzott, mivel ott erre csak 8-10
h/t-t számolnak.) A teljes munkaerő-igény tehát 80 h/t körül alakult ezeknél a hidaknál. A
Dunaújvárosi ártéri hídnál ez kb. 40 fős létszámot jelentett. Elektromos energiát a
helyszíni összeállítás helyén 200-300 kVA, a pilléreken darabonként 10-15 kVA
teljesítménnyel kell kiépíteni. A pilléreken azonban csak a tolás idején van elektromos
energiára szükség, ami a fenti adatok szerint kb. 10%-os kihasználtságot jelent.
A fenti adatokat grafikonba rendezve a 107. képen mutatom be.
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107. kép Magyarországi folyami hídépítés hatékonysági adatainak változása az elmúlt fél évszázadban

Mindezek alapján – a 6. fejezet összefoglalásaként - tehát a következő trend látszik
kirajzolódni:
•
•
•
•

A hidak építésekor egyben mozgatott elemek mérete az elmúlt évtizedekben
jelentősen növekedett, és ez a trend valószínűleg tovább folytatódik.
A további növekedést nem a csúcsértékek emelkedése, hanem a nagyelemes építési
technológiák szélesebb körű elterjedése (azaz a mozgatott tömeg átlagértékének
növekedése) fogja okozni.
A szélesebb körű elterjedést a fent bemutatott egyértelmű gazdasági-hatékonysági
előnyök számlájára lehet írni.
A helyszíni dolgozói létszám és energiaigény csökkenése nem csak a költségeket,
hanem az építési helyszín környezetterhelését is jelentősen csökkenti.
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7. NAGYMÉRETŰ ACÉLSZERKEZETEK MOZGATÁSA ÉS A
KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSA
Egy híd megépítésének ténye nyilvánvalóan befolyásolja a környezetét. Azzal, hogy egy
helyre koncentrálja az adott akadályon keresztül vezető forgalmat, nyilván a közvetlen
környezet számára ez többletterhelést jelent, a nagyobb régió számára azonban
forgalomcsökkentést hozhat (ld. 3.1. fejezet: A Millau-i viadukt építése – szakaszos betolás).
A híd megépítési helyének megválasztása illetve megépítésének ténye nem csak a mérnöki
szakmán múlik, ezért jelen dolgozatomban ezek következményeivel nem foglalkozok.
Azt azonban, hogy hogyan készüljenek el a hidak, azaz az építési technológiát a mérnökök
választják ki. Mivel az egyes technológiák között jelentős különbségek lehetnek a (természeti
és épített) környezetre gyakorolt hatásuk szempontjából, ez az a terület, amire ebben a
fejezetben koncentrálni fogok.
Két fő területen vizsgálom meg a nagyméretű elemek mozgatásával járó technológiák
szerepét a természeti valamint az épített környezet megóvásában:
• Az új építésű hidak, és
• felújítások illetve újrahasznosítások esetében.

7.1.

Új építésű hidak

Új építésű hidak esetében az épített környezet megóvásának feladata leginkább a gyártómű
és az építési helyszín közötti szállítási útvonalon található, már meglévő, ember által
készített építmények megtartását illetve lehetőség szerinti kímélését jelenti.
A természeti környezet megóvása jellemzően építési helyszíni feladat. A nagyméretű
acélszerkezetek szállítása közben a természeti környezet óhatatlan igénybevétele nem megy
túl azon, amit a szállítmányozás általában jelent a környezet számára, ezért ezt itt nem
tárgyalom.
Az építési helyszínen végzett tevékenység azonban azonos módon hat mind az épített mind a
természeti környezetre, ezért azt ott együtt fogom tárgyalni.

7.1.1. Gyártómű és építési helyszín közötti szállítási útvonal
Az épített környezet védelme a szállítási útvonalon azért kap egyre növekvő jelentőséget,
mert (mint azt később bemutatom) a gyártóműben elérhető jelentősen nagyobb
hatékonyság miatt folyamatosan egyre nagyobb méretű elemek kiszállítására van szükség. Ez
a beúsztatásos technológia alkalmazásával tökéletesen lehetséges is, akár igen nagyméretű
elemek esetén és akár nagy távolságokról is – mint azt például a Szekszárdi Duna-híd példája
mutatta, ahol 120 m hosszú, 700 tonnás elemeket 140 km távolságról szállítottak (108. kép).
Az ilyen hosszú távú vízi szállításoknál az épített környezet elsősorban a vízi műtárgyakat
jelenti, azaz hidakat, duzzasztóműveket, zsilipeket. A régi Polgári Tisza-híd felszerkezetének
átszállítása Cigándra (ld. 3.5. fejezet) jól példázza egy ilyen feladat összetettségét.
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Mégis, ahol a vízi szállítás lehetősége fennáll, ott lényegesen nagyobb méretű elemek
szállíthatóak, és a már meglévő mérnöki létesítmények és műtárgyak igénybevétele
korlátozott, illetve jól kezelhető feladatot jelent.

108. kép Szekszárdi Duna-híd egyik eleme a csepeli gyártóműben való behajózás után.

Egészen más a helyzet abban az esetben, ha a gyártóműből az építési helyszín nem érhető el
vízi úton. Ebben az esetben a hatékonyságot szem előtt tartó munkaszervezés általában úgy
történik, hogy a gyártómű akkora méretű darabokat gyárt, ami közúton még éppen
gazdaságosan szállítható (a legnagyobb elemméret több tényezőtől is függ), majd a
helyszínen egy (elő-) szerelőtéren koncentrálva az acélszerkezeti összeszerelést, az elkészült
szerkezetet betolással juttatják a helyére. Az (elő-) szerelőtéri hatékonyság akár
megközelítheti a gyártelepit, mivel koncentráltság miatt lehetőség van a nagymértékű
gépesítésre (109. kép).

109. kép M0 Hárosi Duna-híd bal parti összeszerelő telep. Bakdaruk, mozgóállványok, betonozott munkaterület.
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Ilyen esetben a gyártóműből az építési helyszínre való eljuttatásnál nyilván alapcél, hogy
minél nagyobb méretű elemeket lehessen szállítani. Ez azonban már egyértelműen a
meglévő közúti infrastruktúra elemeinek fokozott igénybevételével jár. Annak érdekében,
hogy az ilyen, túlméretes és túlsúlyos szállítmányok áthaladása a meglévő hidakban és egyéb
építményekben ne okozzon károsodást, innovatív technológiák kialakítására van szükség.
Egy ilyen technológia például az alábbi képen látható (és itt külön nem tárgyalt) eset, ahol
éppen egy 60 tonnás teherbírású hídon halad át egy 229 tonna össztömegű szállítmány. Az
ez esetben alkalmazott technológia segítségével a 110. képen látható nehéz szállítmányt 80
km-es útvonalon, összesen 31 hidat érintve juttattuk célba (Szatmári, 2010: “Eliminating…”).

110. kép Kazincbarcikai Sajó-híd biztosítása 229 tonna összsúlyú túlméretes szállítmány áthaladásakor. ©Kovács László

Mint látható tehát, mind a beúsztatásos technológia, mind a betolásos technológia esetében
biztosítható a hatékony munkavégzéshez szükséges nagyméretű elemek célba juttatása az
épített környezet károsítása nélkül.

7.1.2. Építési helyszín
Az építési helyszínen a munkavégzés két fázisa különíthető el: az összeállítás, ill. készre
szerelés, és a végleges helyre juttatás (betolás, beforgatás, beemelés).
Mint azt az előző fejezetben említettem, az összeállítás és készre szerelés egy helyre
koncentrálódik, a szerelőtelepre. Itt gyakorlatilag a gyártelepi gépesítettséget meg lehet
közelíteni, jelentősen növelve a hagyományos technológiákhoz képesti hatékonyságot.
Ami lényeges: az építési helyszín többi része nincs igénybe véve a felszerkezet építése során
– a terület igénybevétele a pillérek elkészítésére korlátozódik.
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Jól mutatják ezt az alábbi képek. Hasonlítsuk össze akár a 111. képen látható, betolással
épülő Szebényi völgyhíd, vagy pedig a 113. képen látható Márkói viadukt alatti terület
igénybevételét a 112. képen látható Kőröshegyi völgyhíd alatti terület extrém
igénybevételével.

111. kép A Szebényi völgyhíd betolása. A kép jobb oldalán, az utolsó nyílásban római kori villa romjai találhatóak.

A Szebényi völgyhídnak a 111. kép jobb oldalán látható szélső nyílásában egy római-kori villa
romjai találhatóak; ennek a nagy értékű régészeti leletnek a megóvása a Kőröshegyi
viaduktnál alkalmazott építési technológiával lehetetlen lett volna. Ebben az esetben
kifejezetten a műemlék megóvása tette kötelezővé a betolásos technológia alkalmazását.

112. kép A Kőröshegyi völgyhíd építése hagyományos (szabad szereléses), szegmens technológiával. A híd teljes
hosszában a híd alatti területen intenzív munkavégzés zajlik, jelentősen megterhelve a környezetet.
Forrás:[origo]
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113. kép Márkói völgyhíd betolása. Jól látható itt is a híd alatti terület minimális zavarása.

©Kovács László

Megállapítható tehát, hogy a nagyméretű acélszerkezeti elemek mozgatásával operáló,
általam ismertetett technológiákkal (úsztatás és betolás) történő hídépítés esetében a
(természeti és épített) környezet igénybevétele és zavarása:
• az építési helyszínnek egy, jól elhatárolható részére korlátozható, és
• összességében véve is alacsonyabb mértékű, mint az hagyományos technológiákkal
lenne.

7.2.

Felújítások és újrahasznosítások

Az acélszerkezetek felújítása illetve újrahasznosítása akkor jön szóba, ha:
• a meglévő szerkezetben végbemenő fokozatos (korrózió, fáradás) vagy hirtelen
(baleset, tönkremenetel) változások hatására, vagy pedig
• a szerkezettel szemben támasztott elvárások növekedése (pl. forgalomnövekedés)
vagy változása (pl. pályabeosztás, űrszelvény változása vagy funkcióváltás) miatt az
adott szerkezet az adott helyen és állapotában már nem felel meg a
követelményeknek.
Ekkor a következő lehetőségek állnak a rendelkezésünkre (Agócs, 2005):
• megerősítés (akár egyes elemeké, akár a teljes szerkezeté),
• felújítás (azonos formában),
• kibővítés (pl. pályaszélesítés),
• csere (elemek cseréje, vagy nagyobb szerkezeti egységek, pl. pályalemez cseréje),
• áthelyezés,
• különleges eljárások (pl. statikai rendszer megváltoztatása).
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Amint azt a bevezetőben kifejtettem, tapasztalataim szerint problémát elsősorban az
alsóbbrendű szerkezeti elemek (pályatartók, pályalemez) – elsősorban a megfelelő
karbantartás huzamos hiánya miatt bekövetkező –, nem pedig az elsődleges szerkezetek
tönkremenetele jelenti. A XIX. században és a XX. század elején épült acél anyagú hídjaink
főtartó szerkezeteinél megfigyelhető gondos tervezés és előrelátás párosult a biztonságra
való törekvéssel. Így, mint azt már az 1. fejezetben ismertettem, folytacélok esetében a XX.
század kezdetén a megengedett feszültség 120 N/mm2 volt, ma ugyanilyen anyagra ez az
érték 160 N/mm2. Ez a növekedés az anyag jobb ismeretének köszönhető, és jelentős
segítség a megnövekedett terhekkel szembeni megfelelőség bizonyításakor. A terhek oldalán
pedig nagy segítség a hidak előírt megoszló járműterhe, amely az elmúlt száz év alatt nem
változott: akárcsak régen, ma is 4 kN/m2.
Ez végső soron azt jelenti, hogy az acélszerkezetű hidak, bár alapanyaguk korrózióra
hajlamos, komplett szerkezetként (megfelelő karbantartás mellett) már lényegesen hosszabb
élettartamúak lehetnek, mint a vasbeton szerkezetek (ld. Ráckeve), amelyek korróziójuk
esetén – az acéltól eltérően - nem javíthatóak. Acélszerkezetű hidak esetén tehát a felújítást
a következő tények segítik elő:
• A régi szerkezetek esetében az acélszerkezetek korabeli megengedett
feszültségeinek alacsonyan tartása ma teherbírási tartalékot jelent.
• Az acél alapanyagot tetszés szerint lehet alakítani (vágni, fúrni, csavarozni, esetleg
hegeszteni) – ellentétben például a vasbetonnal – ezért akár száz év elteltével is
átalakítható.
• A főbb tartószerkezeti elemek jól elkülönülnek, és általában hozzáférhetőek. Az
egyes elemek cseréje megoldható.
• Az akkumulált károsodás (korrózió és fáradás) jellemzően alsóbbrendű szerkezeti
elemeket érint, amelyek viszonylag alacsony költséggel cserélhetők, javíthatóak.
A meglévő és adott esetben akár 100 évet is meghaladó korú szerkezetek akár más helyen
vagy más funkcióval való megtartása és felújítása több előnnyel is jár:
• Gazdasági: többnyire sokkal olcsóbban megvalósítható egy már meglévő szerkezet
felújítása és megerősítése, mint a bontás és egy teljesen új szerkezet építése. Ennek
oka az, hogy a hídszerkezetek elbontása ugyanolyan felkészültséget igényel, mint az
építésük. A bontás költsége is igen komoly (vasbeton esetén akár nagyobb) lehet,
mint az építésé, annál is inkább, mert sok esetben az építés óta eltelt időben beépült
a híd környéke.
• Épített környezet, örökségvédelmi szempontok: Magyarország hídjainak jelentős
része elpusztult a II. világháborúban, amit aztán az utána következő kb. két
évtizedben jelentős anyagi áldozatok árán újra felépítettek. Az ezt a nehéz időszakot
így vagy úgy túlélt hídjainkat meglátásom szerint minden erőnkkel meg kell tartani,
mert mint műszaki emlékek, ritkaságértékkel bírnak. A részben legendás hídépítő
szakemberek keze munkáját viselő szerkezetek fennmaradása pedig csak úgy
biztosítható, ha nem költséggel járó múzeumi tárgyként, hanem hasznos, aktív
szolgálatban lévő hídként őrizzük meg őket.
A fenti elveket a közelmúlt (részben) megépült példái (Cigánd, Ráckeve, Szeghalom, Pozsony)
a gyakorlatban jól igazolják.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK
Az 1. fejezetbeli bevezetőben ismertettem a dolgozat célkitűzéseit, és a téma
meghatározását.
Dolgozatom 2. fejezetében bemutattam a nagyméretű acélszerkezetek mozgatásával járó
hídépítési technológiákat, úgymint a betolást és a beúsztatást, illetve az ezekkel
kapcsolatban fellelhető elméleti ismereteket. Itt az alábbi fontosabb témákra tértem ki:
• Betolásos technológia
o Története
o Lokális stabilitási problémák (patch loading)
o Konzolnyomaték és csökkentése
o Kivitelezés eszközei
• Beúsztatásos technológia
o A technológia három alapesetének ismertetése
o A szerkezet alátámasztásának kérdése
o Koncentrált reakcióerők bevezetése a hajótestbe
o Hajó stabilitása
o Alakzat stabilitása
A tudományos kutatás általános szabályai szerint kísérletek elvégzése eredményeként lehet
következtetéseket levonni. Jelen esetben a kísérletek helyett valós építmények
tanulmányozása után vonom le a tanulságokat. A 3. fejezetben tehát megépült hazai, illetve
európai példák bemutatásával illusztráltam, hogy hol tart ma a gyakorlat, egyúttal
alátámasztva a későbbi fejezetekben kifejtett következtetéseimet is. Az ismertetett hat híd
építése közül háromban magam is részt vettem. A hat felsorolt példa:
•
•
•
•
•
•

Millau-i völgyhíd
Dunaújvárosi Duna-híd (Pentele híd) jobbparti ártéri hídja
Márkói völgyhíd építése
Ráckevei Duna-híd rekonstrukciója
Cigándi Tisza-híd építése
Pozsonyi Starý most tervezett rekonstrukciója

A 4. fejezetben – részben az általam is ismertetett példákon keresztül – megmutattam, hogy
a technológia milyen kölcsönhatásban áll a szerkezetek kialakításával. Ugyanitt ismertettem
azokat a megfigyeléseket illetve gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket a technológia
alkalmazása során gyűjtöttem és túlmutatnak a második fejezetben leírt, bárki számára
hozzáférhető ismereteken.
• A nagyméretű, betolt acélszerkezetek alsó öv kialakítása szorosabb szerkesztési
kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, illetve bizonyos szempontból eltérő
kialakítással kell, hogy rendelkezzen a más technológiával épülő szerkezetekhez
képest.
•

A betolt öszvérhidak esetében jelentős acélanyag megtakarítási lehetőség nyílik a
felső övek stabilitási problémáinak elmaradása révén.
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•

Csőr használata esetén a csőr megfelelő beállítása hozzájárul a konzolnyomatékok
csökkentéséhez, így a költségtakarékos konstrukció kialakításához.

•

Az acélszerkezetű tartók támasz feletti keresztirányú terhelési problémájának (patch
loading) megoldása során hatékonyabb, ha az alátámasztások oldaláról közelítjük
meg a feladatot, mint ha a tartó teherbírását próbáljuk minél pontosabban
meghatározni. Ez utóbbit kiterjedten kutatták az elmúlt negyven évben, míg az
előbbit gyakorlatilag alig. A 4.5.1. és 4.5.3. fejezetben bemutatott, megfelelően
kialakított alátámasztásokkal a hosszirányú tehereloszlást közel lehet hozni az
egyenleteshez, nagy – akár többméteres – hosszon is.

•

A reakcióerők keresztirányú illetve pillérközi eloszlása szintén a kevéssé kutatott
témák közt van, pedig a tapasztalataim szerint hatása jelentősebb a szakirodalom
javaslata szerint figyelembe veendő értékeknél. A keresztirányú és pillérközi
eloszlások befolyásolására alkalmas eszközöket a 4.5.2. fejezetben mutattam be.

•

A meghajtás egybeépülése az alátámasztásokkal lecsökkenti a betolás közben a
felszerkezetre illetve az alépítményre ható erőket, ld. 4.5.3. fejezet.

Mindebből a következő, 1. tézist állítottam fel:
Megállapítottam, hogy a nagyméretű acélszerkezetek mozgatásával járó technológiájú
hídépítések tervezési folyamata során új, átfogó tervezői szemléletre van szükség az
építési technológia során bekövetkező változások miatt, mert
• a statikai váz és a geometria többszöri változása, valamint a kiegészítő- és
segédszerkezetek tervezési igénye miatt a mozgatási technológia kiterjedtebb
tervezést és számításokat igényel, mint magának a szerkezetnek a gyártási
tervezése.
Bizonyítottam, hogy az így megjelenő tervezői munka-többlet anyagtakarékosabb és
hatékonyabban építhető szerkezeteket eredményez, a tervezői többletmunka minden
esetben többszörösen megtérül.
Kapcsolódó publikációim:
Szatmári Tibor: “Launching technology of the Márkó viaduct”, EUROSTEEL 2011, 6TH
European Conference on Steel and Composite Structures, Proceedings Volume B, pp.
1461-1466, Budapest, 2011
Szatmári István, Dr.; Szatmári Tibor: „A 8. sz. főút Márkói völgyhídjának építése”, MAGÉSZ
Acélszerkezetek, 2010/1, pp. 77-86, Budapest, 2010
Szatmári István, Dr.; Szatmári Tibor: “New technology in composite bridge-building”, Proc.
5th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL 2008), Vol. A,
pp. 165-170, Graz, 2008
(A két utóbbi publikáció esetében a társszerzők részvételi aránya 50-50%)
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Az 5. fejezetben ismertettem azokat az utóbbi 10-15 évben, más szakterületen történt
változásokat, amelyek összességében lehetővé tették a technológia negyedik fejezetben
bemutatott újdonságait:
• Nagyszilárdságú acélanyagok, amelyek alkalmazása nélkül a hidak mozgatásakor
felmerülő részfeladatok megoldása sokkal nehezebb, ha nem éppen lehetetlen volna
(5.2.1. fejezet).
• A számítástechnikai eszközök és a végeselemes módszerek térhódítása, amelyek
olyan eszközt adtak a kezünkbe, amelynek segítségével sokkal pontosabban és
rugalmasabban tervezhetünk (5.1. illetve a 4.3. fejezet).
• Frekvenciaszabályozott hajtások elterjedése (5.2.2. fejezet).
• A mérés- és vezérléstechnikában a digitalizálás elterjedése, amely nagy távolságok
mellett is megbízhatóan működő adatátvitelt, így nagy topográfiai szétszórtságot is
lehetővé tesz – azaz a rendszer elemei akár kilométeres távolságban is lehetnek
egymástól. Lehetővé vált nagyszámú érzékelő és beavatkozási pont beépítése a
vezérléstechnikai rendszerekbe (5.2.3., 5.3.2. fejezetek).
• A buszrendszer alkalmazása jelentősen lecsökkenti a kábelek mennyiségét, ami a
megbízhatóságot radikálisan javítja (csökkenő sérülékenység, egyszerűbb
hibaelhárítás) (5.3.1. fejezet)
• A fenti eszközök és lehetőségek költségcsökkenése, ami az alkalmazásukat lehetővé
tette.
Fentiek alapján 2. tézisemet eszerint fogalmazom meg:
Megállapítottam, hogy a mozgatás-technológia fejlődése és a jelenlegi technológiák
létrehozása más mérnöki és tudományos ágazatoknak az elmúlt 20-30 évben látott
fejlődése nélkül nem lett volna lehetséges. Emiatt az építőmérnök legalább felhasználói
szintű ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen ezeken a területeken. E határterületek a
következőek:
• számítástechnika;
• anyagtechnológia;
• hidraulikus gépészet;
• vezérléstechnika.
Kapcsolódó publikációim:
Szatmári István, Dr.; Szatmári Tibor; Szatmári Gábor: “Launching technology of erecting a
steel girder bridge /right-bank flood-bridge of the Danube–bridge at Dunaújváros/”,
Proc.6th International Conference on Bridges across the Danube 2007, pp. 289-302,
Budapest, 2007
(A publikáció esetében a társszerzők részvételi aránya 34-33-33%)

A 6. fejezetben a következő, kirajzolódó trendekről írtam:
•
•

A hidak építésekor egyben mozgatott elemek mérete az elmúlt évtizedekben
jelentősen növekedett, és ez a trend valószínűleg tovább folytatódik.
A további növekedést nem a csúcsértékek emelkedése, hanem a nagyelemes építési
technológiák szélesebb körű elterjedése (azaz a mozgatott tömeg átlagértékének
növekedése) fogja eredményezni.
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•
•

A szélesebb körű elterjedést a fent bemutatott egyértelmű gazdasági-hatékonysági
előnyök számlájára lehet írni.
A helyszíni dolgozói létszám és energiaigény csökkenése nem csak a költségeket,
hanem az építési helyszín környezetterhelését is jelentősen csökkenti.

A 4.5.3. fejezetben bemutatotthoz hasonló eszközök a betolási folyamat hatékonyságát
jelentősen emelik, egyidejűleg csökkentve annak idő-, élőmunka- és energiaigényét.
E trendek alapján a 3. tézisem:
Megállapítottam, hogy a mozgatás-technika fejlesztésének eredményeként az acél- és
öszvérhídépítésben az elmúlt 50 évben
• az egyben mozgatott tömeg az ötvenszeresére nőtt,
• a helyszíni élőmunka ezen időszak alatt a 0,1-szeresére,
• a kiépített energiaforrások kapacitása a korábbinak a 10-15%-ára, a helyszíni
energia-felhasználás az 1-3%-ára csökkent.
Ezért a nagyméretű acélszerkezetek mozgatásának jelentősége a jövőben is emelkedni fog,
mert egyre növekszik az igény az egyben mozgatott tömeg növelésére
• az új hidak növekvő átlagméretei, szigorúbb nyomvonal-kötöttségei, és
• az emelkedő hatékonyságból adódó gazdasági előnyök miatt.
Kapcsolódó publikációim:
Szatmári István, Dr.; Szatmári Tibor; Szatmári Gábor: “Launching technology of erecting a
steel girder bridge /right-bank flood-bridge of the Danube–bridge at Dunaújváros/”,
Proc.6th International Conference on Bridges across the Danube 2007, pp. 289-302,
Budapest, 2007
(A publikáció esetében a társszerzők részvételi aránya 34-33-33%)

A 7. fejezetben bemutattam, hogy a nagyméretű elemekből készülő acélszerkezetek általam
is vizsgált mozgatási technológiái mind a természeti mind az épített környezetet jobban
kímélik, mint a hagyományos technológiák. Ez a megállapítás igaz az építési helyszínre
minden általam tárgyalt technológia esetében. A szállítás közbeni környezetkímélés a
beúsztatásos technológiánál igen jelentős tud lenni, a betolásos technológia alapesetével
járó közúti szállítás esetén pedig az épített környezetre való káros befolyások megfelelő
tervezéssel eliminálhatóak.
A technológia által műszakilag elérhetővé tett felújítások és újrahasznosítások esetében
mind a természeti mind az épített környezetre gyakorolt hatás egyértelműen pozitív.
Mindezek alapján állítottam fel a 4. tézisemet:
Megállapítottam, hogy a nagyméretű acélszerkezetek mozgatása segít a környezet
védelmében és az épített környezet megtartásában, amennyiben:
• lehetővé teszi az építéskor-felújításkor keletkező környezetterhelés lokalizálását,
mérséklését, megszüntetését a helyszíni élőmunka és energia felhasználás radikális
csökkentésével;
• lehetőséget biztosít az építés környezetében a már ott található építmények
károsodás nélküli megőrzésére;

98

•

a
funkcionálisan
amortizálódott
szerkezetek
felújításának
illetve
újrahasznosításának már nincs műszaki akadálya, amennyiben azok új funkciója
gazdaságilag indokolható.

Kapcsolódó publikációim:
Szatmári Tibor: “Two identical bridges - two different ways of revitalization”, 7th
International Conference on Bridges across the Danube, Proceedings, pp. 311-320,
Sofia, 2010
Szatmári Tibor: “Eliminating the adverse effects of overweight transports to our bridges – an
example”, Pollack Periodica 2012 vol. 7, No. 2, Pécs, 2012 (megjelenés alatt)
Szatmári Tibor: “Movement technology of the Starý most in Bratislava”, Phd-DLA
konferencia, Pécs, 2011
Szatmári Tibor: “Development of the erection technology of steel and composite bridges in
Hungary”, Pollack Periodica 2012 vol.7, No. 1, Pécs, 2012 (megjelenés alatt)

A dolgozatban tárgyalt mozgatási technológiák fejődése, fejlesztése nem áll meg. A fejlesztés
ma is látható fő iránya az alkalmazott berendezések mozgatási lehetőségeinek bővítése.
Növekszik az igény az út- és a hídtervezők részéről az eddigieknél bonyolultabb alakú hidak
tervezésére: a hídon szükség lehet a nyomvonal jellegének váltására (egyenes, átmeneti ív,
körív), indokolt lehet a változó magasságú (kiékelt) gerendák, vagy a hossz-szelvény
különleges alakjának alkalmazása. A mozgatási technológiának a jövőben képesnek kell
lennie ezeknek az igényeknek a kielégítésére, ami az alkalmazandó berendezésekkel
szemben a térbeli mozgatás követelményét támasztja. A megvalósítás a szerkezetépítő,
gépész és villamos-informatikus mérnökök eredményes együttműködését feltételezi.
Remélem, hogy lehetőségem lesz e folyamatban továbbra is tevőleges szerepet játszani.
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