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1. BEVEZETÉS 

A közúti forgalom részét képezı teherforgalom egyre nagyobb teret nyer, egyre gyakrabban 
találkozhatunk tekintélyes mérető kamionokkal, illetve speciális szállítójármővekkel.  

Minden országban, így Magyarországon is meghatározták, hogy mekkora maximális 
össztömeget, tengelyterhet, magassági és szélességi méretet engednek meg a közúthálózatot haszná-
ló jármőveknek (1. táblázat). Szabályozzák az ezen paramétereket túllépı jármővek közúti közleke-
dését, a közútkezelıi és hatósági eljárást, valamint a díjfizetés feltételeit (KKK 2007). 

 

JELLEMZİK JÁRMŐBESOROLÁS ÉRTÉKEK 

Össztömeg   
 két tengelyes jármő  20,0 t 
 háromtengelyes jármő autóbusz kivételével 24,0 t 
 háromtengelyes autóbusz 25,0 t 
 háromtengelyes útkímélı autóbusz és négy vagy több tengelyes 

jármő 
30,0 t 

 két kormányzott tengelyő útkímélı autóbusz 32,0 t 
 háromtengelyes jármőszerelvény  28,0 t 
 négytengelyes jármőszerelvény 36,0 t 
 öt vagy több tengelyes jármőszerelvény 40,0 t 
Tengelyterhelés      
    egyes tengely  10,0 t 
      útkímélı egyes tengely  11,0 t 
      autóbusz útkímélı egyes tengely  11,5 t 

    
kettıs tengely, ha a két tengely egymástól való távolsága 2,0 mé-
ternél nem nagyobb  

16,0 t 

    
autóbusz útkímélı kettıs tengely, ha a két szomszédos tengely 
távolsága legalább 1,30 méter és kisebb 2,00 méternél  

18,0 t 

      
hármas tengely, ha a szélsı tengelyek közötti távolság 2,60 mé-
ternél nem nagyobb  

22,0 t 

      
hármas tengely, ha a szélsı tengelyek közötti távolság 2,60 mé-
ternél nagyobb  

24,0 t 

Szélesség         2,55 m 
Magasság         4,00 m 
Hosszúság            
    pótkocsi nélküli jármőnél  12,00 m 
    két tengelyes autóbusznál  13,50 m 
      kettınél több tengelyes autóbusznál  15,00 m 
       nyerges jármőszerelvénynél 16,50 m 
    egy pótkocsis jármőszerelvénynél  18,75 m 
    két pótkocsis jármőszerelvénynél  24,00 m 

1. táblázat  – A jármővekre vonatkozó korlátozások 

 
Ezen szabályozás ismeretében kettéválaszthatjuk a teherforgalomban résztvevı jármőveket: 

(1) a korlátozást nem meghaladó (nem engedélyköteles), illetve (2) túlsúlyos, túlméretes jármővek-
re. Magyarországon minden túlméretes és/vagy túlsúlyos jármő útvonalengedély köteles. Ahhoz, 
hogy egy túlméretes és/vagy túlsúlyos jármő A-ból B pontba eljuthasson, útvonalengedély iránti 
kérelmet kell benyújtania. A közútkezelı az útvonalengedélyben elıírja a jármő közlekedésére 
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igénybe vehetı útvonalat és a közlekedés feltételeit. A közútkezelı az útvonalengedélyt megtagad-
hatja, ha (KKK 2007): 

• „a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépı, 
illetıleg a túlméretet okozó szállítmány megbontható, vagy más közlekedési eszközzel 
is továbbítható, 

• a közút teherbírása és állapota alapján – figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal 
jellegő létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére – nem al-
kalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó 
jármő azon közlekedjék.” 

 
Nem foglalkozunk az optimális útvonal kijelölésével, hiszen erre jól mőködı útvonal-

optimalizáló szoftverek állnak rendelkezésre, a dolgozatban kizárólag a hídszerkezetek teherbírását 
vizsgáljuk. Nem foglalkozunk a túlméretes jármővek engedélyezésével sem, hiszen ez esetben csu-
pán geometriai ellenırzést kell végrehajtani. Meg kell tisztítani az útvonalat az akadályozó objek-
tumoktól, illetve ellenırizni kell, hogy a jármő méretei ne haladják meg az őrszelvény szélességi és 
magassági méreteit. A túlméretes jármő elıtt és után kísérıautók haladnak, esetleg teljes útzárat is 
elrendelnek, amennyiben az egyidejő forgalom közlekedését zavarja a szállítás.  

 

 
1. ábra – Túlsúlyos jármő 

 
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy évrıl évre egyre több útvonalengedély iránti 

kérelmet nyújtanak be, ami egyre jobban leterheli az engedélyt kiadó szervezetet, ugyanakkor a fu-
varozók minél gyorsabban szeretnének az engedélyéhez hozzájutni. Az engedélyezési eljárás idı-
igényes és költséges, hiszen minden egyes jármő esetén ki kell jelölni egy olyan útvonalat, amelyen 
a hidak teherbírása megfelelı. Egy híd teherbírásának pontos kiértékeléséhez számos híd- és jármő-
adat ismerete szükséges, valamint elengedhetetlen a kiértékeléshez használt fejlett szoftverek hasz-
nálatához értı szakszemélyzet. Ezen okoknál fogva, általában a közútkezelı hídosztályára továbbít-
ják az igénylést. Annak érdekében, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az idıigényes vizsgála-
tok számát, az összsúly függvényében különbözı egyszerősített kiértékelési módszereket alkalmaz-
nak. 

Az útvonal-engedélyezési eljárás során a túlsúlyos jármőveket két csoportba lehet sorolni: 
(1) a túlsúlyos jármővek (1. ábra), amelyek a súlykorlátozást csak kis mértékben lépik túl. A teher-
forgalom jelentıs részét az ebbe a csoportba sorolt jármővek teszik ki, számukra általában éves en-
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gedélyt adnak ki. Az engedélykiadás folyamata néhány óra alatt lezajlik. (2) a különleges jármővek 
(2. ábra) a súlykorlátozást jelentıs mértékben túllépik. Az ide tartozó jármővek száma kicsi, körül-
belül az engedélyköteles jármővek 10%-a, és kizárólag egyszeri útvonalengedélyt kaphatnak Az 
engedélyezés több napig, esetleg egy hétig is eltart. 

 

 
2. ábra – Különleges jármő 

 
A közúthálózat részét képezı hídszerkezeteket a szabványban rögzített módon és elvek sze-

rint tervezik a szabályzati terhek, a biztonsági és dinamikus tényezık figyelembevételével. A hidak 
fıbb adatait adatbázisban tárolják  

Túlsúlyos jármővek esetén nem végeznek részletes statikai számítást, kizárólag a vizsgált 
híd szabályzati jármővének összsúlyával és tengelyterheivel vetik össze a kérdéses jármő adatait. 
Nagyságrendileg a túlsúlyos jármő a szabályzati jármő összsúlyának a fele, ugyanez az arány érvé-
nyes a tengelyterhekre is. 

A különleges jármővek esetén más a helyzet, tengelyterhei elérhetik a szabályzati jármő 
tengelyterhét, összsúlya pedig többszörösen meg is haladhatja a szabályzati jármő összsúlyát. Ilyen 
esetben igénybevétel-összehasonlításon alapuló közelítı számítást szoktak alkalmazni, melynek se-
gítségével tovább szőkíthetı azon feladatok köre, amelyekre részletes statikai számítást kell végez-
ni. 

A mindenre kiterjedı, részletes statikai számítás általában valamelyik végeselemes szoftver 
felhasználásával történik. Ez a megoldás a legidıigényesebb, és nagyon sok adat ismeretét feltétele-
zi. A híd terveit be kell szerezni, vagy a hidat fel kell mérni a helyszínen. Ezt követıen meghatároz-
zák a híd „biztonsági tényezıjét” az állandó és az esetleges terhek figyelembevétele mellett. 

Az igénybevétel-összehasonlításon alapuló számításokban azt feltételezik, hogy a híd képes 
viselni a szabályzati jármőteherbıl keletkezı igénybevételeket, és részletes ellenırzés helyett a sza-
bályzati és a különleges jármőteher hatására keletkezı igénybevételeket hasonlítják össze. 

Ezt utóbbi módszeren több közelítı megoldási mód is alapszik. A dolgozatban egy ilyen, a 
fiktív hatásábrák leterhelésén alapuló új közelítı számítást mutatunk be, amely egyszerő, gyors, ke-
vés adatot igényel és elegendıen pontos. A módszer alkalmazható a magyar hídállományra vala-
mint minden engedélyköteles jármő esetén használható, tehát a túlsúlyos és különleges jármővekre 
egyaránt.  

A magyar hídállománnyal kapcsolatban a 2. táblázat ad útmutatást, e szerint a magyar állami 
közúthálózaton 6900 db hídszerkezet található (az önkormányzati kezelésben lévı hidakat nem tar-
talmazza a táblázat). Hídtípusokra lebontva megállapítható, hogy a gerendahidak alkotják a teljes 
hídállomány 83%-át.  
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HÍDTÍPUS DB % 

Gerendahíd 5742 83,2 
Kéttámaszú  4357 63,1 
Többtámaszú 1385 20,1 

Kerethíd 384 5,5 
Ívhíd 35 0,5 
Csı 256 3,7 
Boltozat 467 6,8 
Függıhíd 0 0 
Ferde kábellel vagy rúddal merevített gerenda 2 0 
Pontonhíd 2 0 
Egyéb (csıhíd, csatornahíd) 12 0,2 

Összesen: 6900 100 

2. táblázat – Magyarország állami közúthálózatán található hidak száma hídtípusonként (2006). 

 
A magyar közúthálózatot használó engedélyköteles jármővekrıl a 3. táblázat nyújt informá-

ciót. Megállapítható, hogy a túlsúlyos jármővek aránya meghatározó, a 80 tonna alatti össztömeggel 
rendelkezı jármővek aránya 98%. A legnagyobb össztömeg 173 tonna, a legnagyobb tengelysúly 
153 kN és a leghosszabb jármő 56 m volt 2006-ban. 

 

ENGEDÉLYKÖTELES JÁRMŐVEK DB % 

    0 –   20 t 491 7,9 
  20 –   40 t 3432 55,6 
  40 –   60 t 1636 26,5 
  60 –   80 t 488 7,9 
  80 – 100 t 115 1,9 
100 – 120 t 5 0,1 
120 – 140 t 2 0 
140 – 160 t 0 0 
160 – 180 t 5 0,1 

Összesen: 6174 100 

3. táblázat – Engedélyköteles jármővek össztömege és száma Magyarországon 2006-ban. 

 
Fontos megjegyezni, hogy amíg a különleges jármővek kizárólag felvezetéssel és egyidejő 

jármőforgalom nélkül haladnak át a hídon, addig a túlméretes jármővek esetén csak ritkán korlátoz-
zák az egyidejő forgalmat. Az engedélykiadás során tehát azt is mérlegelni kell, hogy esetleg több 
túlsúlyos jármő is áthaladhat egyidıben a hídon. 
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2. ELİZMÉNYEK, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az irodalom áttekintése során túlnyomórészt amerikai irodalmakat találtunk. Az alábbiak-
ban a bevezetıben ismertetett sorrendben fogunk haladni, és fıként az USA útvonal-engedélyezı 
eljárásán keresztül mutatjuk be az irodalomban található eredményeket. 

Az útvonal-engedélyezés szempontjából az alábbi besorolást adhatjuk meg a közúthálózatot 
használó jármővekre: 

• nem engedélyköteles jármővek 
• túlméretes és/vagy túlsúlyos jármővek (oversize/overweight vehicle) 
• különleges jármővek (superload vagy super-heavy vehicle) 

 
Indiana államban például, ha csak az összsúlyt vizsgáljuk (Oversize/Overweight Vehicle 

Permitting Handbook 2006): 
• nem engedélyköteles jármővek, ha az összsúly < 80,000 pounds (356 kN)  
• túlméretes és/vagy túlsúlyos jármővek, ha < 108,000 pounds (480,6 kN), bizonyos spe-

ciális esetekben < 120,000 pounds (534 kN) 
• különleges jármővek > 108,000 illetve > 120,000 pounds. Ha az összsúly > 200,000 

pounds (890 kN), a hídosztály állítja ki az engedélyt. 
 

Országonként, az USA-ban államonként, Kanadában tartományonként különbözı elıírások 
vannak érvényben, hogy mekkora összsúly, tengelyteher, kerékteher, szélesség, magasság engedé-
lyezett a közúthálózaton (NCHRP Synthesis 359 2006). Amennyiben ezen paraméterek bármelyikét 
túllépi a tehergépjármő, útvonal-engedélyt kell igényelnie. Az összsúly (1) és a tengelyteher (2) lé-
nyeges jellemzıi egy teherjármőnek, de a tengelytávoknak (3) legalább ennyire fontos szerepük 
van.  

 
 

Tengelyterhek és tengelytávok összehasonlítása 
 
Ezen a három jármőadaton alapszik a Federal Bridge Formula (FBF), melynek segítségével 

meghatározható, hogy egy jármő túlsúlyos-e vagy sem (Bridge formula weights 1994). A képlet 
egyszerő és gyors, kézi számítást tesz lehetıvé, így bárki könnyedén elvégezheti a számítást. A kép-
let hátránya, hogy nem alkalmazható minden esetben megbízhatóan, többen rámutattak, hogy bizo-
nyos esetekben a módszer jelentıs mértékben a biztonság kárára közelít.  

Többen kísérleteztek hasonló képletek elıállításával, melyek mentesek a FBF hibáitól, pl. 
TTI formula, TRB formula, stb. (James et al. 1986; Noel et al. 1992; Ghosn 2000; Kurt 2000). 

Néhányan a FBF képlet érvényességének kiterjesztést próbálták meg. Chou és munkatársai a 
képlet helyett több görbét határoztak meg, amelyek a képlethez hasonlóan a feszültség túllépésen 
alapszanak. A görbék segítségével a korábban részletes statikai számítás végrehajtására kötelezett 
vizsgálatok számát 50%-kal sikerült csökkenteniük (Chou et al. 1999). (Tennessee államban 667 kN 
feletti jármővek esetében részletes statikai számítást kell végezni.) Általánosan megállapítható, 
hogy minden képleten alapuló módszer valamely szabályzati jármőteherre és jelentıs gyakorlati 
tapasztalatra épít, így újabb, vagy más országok szabályzati jármőveire nem alkalmazható. 

 
A túlsúlyos és a különleges jármővek közötti határ már nem olyan egyértelmő, minden eset-

ben állami szinten határozzák meg, hogy mekkora összsúly, jármőhossz, illetve jármőszélesség ese-
tén tekintenek egy jármővet különleges jármőnek. Azoknak a különleges jármőveknek, amelyek 
összsúlya egy adott értéket meghalad, illetve egy bizonyos jármőhossznál hosszabbak, kötelezıen a 
közútkezelı hídosztályán adják ki az engedélyét (NCHRP Synthesis 359, 2006). Ahogy azt a beve-
zetıben említettük, elsı lépésben az igénybevétel összehasonlítást alkalmazzák, majd ezt követıen, 
vagy új útvonalat határoznak meg, vagy a részletes statikai számítást végzik el. 



ELİZMÉNYEK, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 
  

12 / 91 

Igénybevételek összehasonlítása 
 
Az igénybevétel-összehasonlítás módszere azon a feltételezésen alapszik, hogy a híd képes 

viselni a szabályzati jármőteherbıl keletkezı igénybevételeket. A szabályzati és a különleges jár-
mőteher hatására keletkezı igénybevételeket hasonlítják össze. Ha a különleges jármőteher igény-
bevételei minden esetben kisebbre adódnak a szabályzati jármőteherbıl keletkezı igénybevételek-
nél, akkor a különleges jármő áthaladhat a hídon. 

Az igénybevétel összehasonlításon alapul Wang és Liu gerendahidakra vonatkozó cikke. 
Kategorizálták az engedélyköteles jármőveket, majd ezen kategóriák tipikus jármőinek igénybevé-
teleit összehasonlították a korábbi és a jelenlegi szabályzati jármővek igénybevételeivel, figyelembe 
véve a kereszteloszlás hatását is (Wang és Liu 2001). A támaszköz függvényében megadták, hogy 
hajlítással és nyírással szemben mekkora megfelelıséggel rendelkezik a szabályzati jármőteher.   

Kéttámaszú tartók sorozatára egyszerősíti a statikai vázat Despot és Hajdin közelítı számí-
tása. Meghatározzák az „összehasonlítási tényezıt” teherbírási és használhatósági határállapotban 
is. Többféle hídtípusra alkalmazható a módszer és a kereszteloszlást is beépítették a programba. A 
maximális igénybevételeket a kéttámaszú tartó nyomatéki és nyíróerı hatásábrájával állítják elı. Az 
egyidejő forgalom hatásának figyelembevételére, illetve elhagyására is van mód (Despot és Hajdin 
1999). Érdemes megjegyezni, hogy a cikk szerint ívhidak és függıhidak esetén is alkalmazható a 
program. A vizsgált keresztmetszetek kizárólag a mezıközépre és a támaszokra korlátozódnak.  

Correia és Branco hídkiértékelı programja szintén az igénybevétel-összehasonlítás módsze-
rén alapul. A „biztonsági tényezı” elıállításánál figyelembe vették a kereszteloszlás hatását is, négy 
tipikus hídkeresztmetszet segítségével, amelyek a hídállomány 95%-át lefedik. Három statikai váz 
(két- és többtámaszú gerendahíd, valamint boltozat) mértékadó keresztmetszeteiben vizsgálják meg 
a nyomatékokat és a reakcióerıket (Correia és Branco 2006). Kritikaként fogalmazható meg, hogy 
ezekhez a vizsgálatokhoz is sok adatra van szükség, továbbá, hogy a négy tipikus keresztmetszet a 
fıúthálózat hídjaira vonatkozik, a teljes hídállományra nézve már nem tipikus. A három statikai 
vázhoz tartozó mértékadó keresztmetszetek száma csekély (mezıközépek és támaszok). Tapasztala-
taink szerint ugyan a mértékadó keresztmetszetben keletkezik a legnagyobb igénybevétel, de a leg-
kisebb megfelelıség értéke nem ugyanebben a keresztmetszetben alakul ki.  

 
 

Részletes statikai számítás 
 
Amennyiben a különleges jármőbıl keletkezı nyomaték meghaladja a szabályzati jármőbıl 

származó nyomatékot, akkor a KJ vagy nem mehet át a hídon, vagy pedig részletes statikai számítás 
alapján adható ki útvonalengedély. A részletes számítás általában végeselemes ellenırzést jelent. A 
vizsgálat négyféle eredménnyel zárulhat:  

• nincs korlátozás, a jármő áthaladhat a hídon a forgalom részeként (no restriction) 
• az egyidejő forgalom tiltása, a híd tengelyvonalában kell végighaladni (one lane 

distribution) 
• sebességkorlátozás, egyidejő forgalom tiltása, hídtengelyben történı haladás (slowdown) 
• az áthaladás tilos (failure) 
Utóbbi esetben új útvonalat határoznak meg, és újabb hídvizsgálatokat kell elvégezni. 

 
A végeselemes számítást követıen meghatározzák a híd „biztonsági tényezıjét” az alábbi 

képlet segítségével, bármely igénybevételbıl: 

LLA

DLAR
LRF

2

1−
=  

ahol  LRF  a híd „biztonsági tényezıje” (Load Rating Factor) 
  R  az ellenállás (Resistence) 
  A1 az önsúlyteher biztonsági tényezıje 
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  DL az önsúly (Dead Load) hatása 
  A2 a hasznos teher biztonsági tényezıje 
  LL a hasznos teher (Live Load) hatása 
 

A hasznos teher biztonsági tényezıje (A2) nem tesz különbséget aszerint, hogy a gyakorta 
elıforduló teherjármőrıl, vagy az igen ritka, csak egyszer áthaladó különleges jármőteherrıl van 
szó. A ritkán elıforduló jármő biztonsági tényezıje kisebb lehetne, ahogy ezt több szerzı is megál-
lapította (Fu és Moses 1991; Fu és Hag-Elsafi 1996, 2000).   

A fenti igénybevételeket valamely végeselemes program segítségével határozzák meg, 
amelyhez számos bemenı adat szükséges (a tervrajzok meglétét vagy komplett hídfelmérés elvég-
zését feltételezi). A részletes adatszolgáltatásnak köszönhetıen pontos számítás hajtható végre, ami 
igen hosszú számítási idıt jelent. 

Egyedi hídszerkezetek esetén kizárólag részletes statikai számítást végeznek. 
 
 

Kereszteloszlás 
 
A kereszteloszlás igen lényeges, segítségével a térbeli teherelrendezést síkbelivé tudjuk ala-

kítani. A híd felszerkezetének típusától függıen, a híd fıtartói különbözı mértékben viselik a jármő 
terhét. A legjobban igénybevett fıtartó terhét a kereszteloszlási hatásábrák segítségével tudjuk 
meghatározni.  

A kereszteloszlást többféle módon tudjuk figyelembe venni, például tapasztalati módon 
meghatározott kereszteloszlási tényezıkkel (McLelland 2003). 

 Goodrich és Puckett ismertetik az általánosan elterjedt megoldásokat, valamint egy egysze-
rősített számítási módot kínálnak sőrőbordás gerendahidakra (Goodrich és Puckett 2000).  

A többsávos leterhelés hatását valószínőségelméleti alapon is megvizsgálták, de az így ka-
pott eredmény nem mutatott lényeges eltérést a szabványban leírtaktól (Bakht és Jaeger 1984, Bakht 
és Jaeger 1987).   

Az USA államainak felében az engedélykiadás során nem veszik figyelembe a különleges 
jármővel egyidejő forgalmat, sıt a jármő szélességét sem veszik számításba (NCHRP Synthesis 359 
2006). 

 
 

Komplex útvonal-kijelölı és hídkiértékelı eljárások 
 
Az útvonal-kijelölést és a hídkiértékelést együtt kezelı komplex megoldásokat is találhatunk 

a szakirodalomban. Az ilyen rendszerek általában két fı programrészbıl állnak, egy földrajzi in-
formációs rendszerbıl (GIS) és egy hídkiértékelı modulból. A program kijelöli az optimális útvo-
nalat a tehergépjármő számára, amelyen a szélességi és a magassági korlátokat is figyelembe vették, 
majd az útvonalon található hidak vizsgálatát végzik el. 

Waheed és Adeli útvonal-engedélyezı eljárásának hídkiértékelı programja, a megfelelı 
adatok ismeretében, meghatározza a híd „megfelelıségi tényezıjét” teherbírási és használhatósági 
határállapotban, nyomaték és nyíróerı szempontjából. Ha a megfelelıségi tényezı egynél kisebbre 
adódna, akkor sebességkorlátozást és/vagy a híd tengelyvonalában történı haladást írhatják elı 
(Waheed és Adeli 2000). 

Nord és Hovey útvonal-engedélyezı eljárásában tengelycsoportok kiértékelésével döntik el 
az engedélykiadást, és csak 890 kN összsúly feletti jármővek esetén alkalmazzák az AASHTO híd-
kiértékelı programját (BARS) (Nord és Hovey 2000). 

Thompson és társai felismerték, hogy a BARS program fejlesztése nehézkes és költséges 
(Fortran nyelven íródott 1970-ben).  Egy új, hídkiértékelı szoftvert készítettek, amely már a jelen-
legi hídszabványnak is megfelel. 
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Adams és társai, Nord és Hovey programjához nagyon hasonló eljárást dolgoztak ki, de már 
680 kN összsúly felett is egy külsı hídteherbírás-számító programot használnak. Sebességkorláto-
zást és az egyidejő jármőforgalom kizárását egyaránt alkalmazzák (Adams és társai 2002). 

Osegueda és társainak útvonal-engedélyezı eljárása Keating tengelycsoport-ellenırzı szá-
mítását alkalmazza, mely egyenértékő megoszló terhet állít elı a tengelycsoport súlyából. 
(Osegueda és társai 1999). 

 
 

Konklúzió 
 
Összefoglalva elmondható, hogy a tengelyterhek összehasonlításán alapuló számítási mód-

szerek pontatlanok, nem alkalmazhatók bármilyen szabályzati jármőteher esetén és leginkább az 
engedélyköteles jármővek kiszőrésére szolgálnak.  

Az igénybevétel összehasonlításon alapuló módszer alkalmas különleges jármővek vizsgála-
tára is. A térbeli hatást a kereszteloszlás segítségével figyelembe lehet venni. Az elızı módszerhez 
képest nagy az adatigénye, lényegesen több számítási munka árán pontosabb eredményt szolgáltat. 

A részletes statikai számítás kívánja meg a legtöbb bemenı adatot, a legtöbb futásidıt köve-
teli, de természetesen ez a módszer a legpontosabb. Mivel az ilyen számításokat csak egy hídterve-
zı szakcég mérnökei képesek elvégezni, ezért az útvonal-engedélyezési eljárás során ezt a megol-
dást csak a legszükségesebb esetben választják (4. táblázat). 

 

4. táblázat – A különbözı megoldási módok összehasonlítása 

 
Szükség van tehát egy egyszerően használható, gyors, kis adatigényő, megbízható és kellı 

pontossággal rendelkezı eljárásra, amely a térbeli hatásokat is képes figyelembe venni.   

módszer 
TENGELYTEHER ÉS TENGELY-

TÁV ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
IGÉNYBEVÉTEL 

ÖSSZEHASONLÍTÁS 
RÉSZLETES STATIKAI 

SZÁMÍTÁS 

pontosság 
pontatlan, korlátozott 

 felhasználhatóság 
elfogadható pontos 

szükséges 
adatok 

tengelyteher, tengelytáv, 
 támaszköz 

akár több száz több száz vagy ezer 

számítási 
mód 

egyszerő képletek 
kézi számítás 

bonyolult 
(számítógép szükséges) 

bonyolult 
(számítógép szükséges) 

gépidı 0,001 mp 1 mp percek 
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3. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA 

A feladatunk egy gyors kiértékelést lehetıvé tevı, kevés hídadat esetén is megbízhatóan 
mőködı módszer kidolgozása. Módszerünk az igénybevétel-összehasonlításon alapszik, mely lehe-
tıséget biztosít arra, hogy az eljárásunk szélesebb körben is alkalmazható legyen, így például a 
közúthálózaton található fıbb hídtípusokra, illetve bármilyen engedélyköteles jármőre (túlsúlyosra 
és különlegesre egyaránt). 

 

 

3. ábra – Hídszerkezetek statikai váza 

 
Tekintsünk egy a közúthálózat részét képezı hidat, amelynek statikai váza lehet kéttámaszú 

vagy többtámaszú gerendahíd, rácsos tartó, ív- vagy kerethíd, vagy boltozat (3. ábra). Fontos meg-
jegyezni, hogy a boltozatokat és a csöveket együtt kezeljük, mert statikai szempontból nincs kü-
lönbség. (A boltozatok jellemzıen 5-8 m támaszköző szerkezetek, míg a csövek 2-3 méter átmérıjő 
csıszelvények. Ezt a tartományt lefedik a vizsgálataink.) 

 A hidat az építés idején érvényes szabványban elıírt jármőteherre tervezik, a továbbiakban 
ezt a jármővet szabályzati jármőtehernek nevezzük, és SZJ-vel jelöljük. Ezen a hídon halad át egy 
olyan engedélyköteles különleges jármőteher, továbbiakban KJ, amelynek tengelytávjait és tengely-
terheit szintén ismerjük. A 4. ábrán láthatunk szabályzati és engedélyköteles jármőterheket. Hatá-
rozzuk meg a híd megfelelıségi tényezıjét, amit az alábbi módon definiálunk: 











=

KJ

SZJ

min
E

E
n    (1) 

ahol E jelöli az igénybevételeket, például a nyomatékot, nyíróerıt, normálerıt vagy reakcióerıt, 
amely – a felsı index szerint – az SZJ-bıl vagy a KJ-bıl keletkezik. Az összes igénybevétel-
hányadost elıállítjuk, ezek közül a legkisebb adja meg a híd megfelelıségét, amit n-nel jelölünk. 
Feladatunk az n meghatározása. Abban az esetben, ha n nagyobb 1-nél, a KJ áthaladhat a hídon, ha 
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kisebb 1-nél, akkor a jármő nem kaphat útvonal-engedélyt, vagy pontosabb számításokat kell vé-
gezni (pl. részletes statikai számítást). 

 

 

4. ábra – Szabályzati jármővek (a,b,c) és engedélyköteles jármővek (d,e,f) 

 
 

4. ALAPFELTEVÉSEK 

A hidak térbeli viselkedését – a híd tervezésében szokásos módon (Jankó 1998) – keresztel-
oszlási hatásábrák segítségével vesszük figyelembe. Ezt követıen a hídszerkezet vizsgálatait síkbeli 
modellel hajtjuk végre.  

 
Az alábbi felsorolásban ismertetjük az alapfeltevéseinket: 
 

• Síkbeli rúdszerkezet esetén a szerkezet minden egyes rúdjának tengelye, terhei, reakciói és 
elmozdulásai ugyanabban a síkban vannak. 

 
• A rudak anyagát lineárisan rugalmasnak tekintjük. (A javasolt módszer nem veszi figyelem-

be a képlékenyedést és a tartók berepedését, így az esetleges képlékeny nyomatékátrende-
zést sem. 

 
• Az elmozdulások kicsinyek, az elsırendő elméletet alkalmazzuk. 
 
• Az önsúlyteher hatását nem vesszük figyelembe. 

 
• Feltételezzük, hogy a híd képes viselni a szabályzati jármőteherbıl keletkezı igénybevétele-

ket. (A hidak állapotát egy csökkentı tényezıvel vehetjük figyelembe.) 
  

 
 



HIDAK HOSSZIRÁNYÚ VIZSGÁLATA 

 
  

17 / 91 

5. HIDAK HOSSZIRÁNYÚ VIZSGÁLATA 

A síkbeli vizsgálataink során azzal a feltételezéssel élünk, hogy SZJ és KJ szélessége meg-
egyezik, tehát a kereszteloszlás hatása egyformán érvényesül mindkét jármő esetében, az (1) kép-
letben megismert hányados értéke nem változik. A különbözı jármőszélességek okozta hatásokat a 
6. fejezetben (Hidak keresztirányú vizsgálata) elemezzük. 

Az alábbiakban – az egyszerőség kedvéért – a megoszló terhek hatásával sem foglalkozunk, 
de megjegyezzük, hogy ha a KJ-vel egyidejő jármőforgalmat megtiltjuk, az jelentısen növeli annak 
esélyét, hogy a jármő a hídon áthaladhat. Ezt szintén a 6. fejezetben fogjuk vizsgálni. 

Tekintsük példaként egy kéttámaszú gerendahidat. A SZJ és a KJ teherbıl elıállítjuk a ma-
ximál nyomatékábrát (5. ábra), majd a két legnagyobb nyomaték hányadosát képezzük, így kapjuk a 
híd megfelelıségi tényezıjét: 

KJ
max

SZJ
max

M

M
n =  

 

5. ábra – Egy kéttámaszú gerendahíd maximál nyomatékábrája SZJ-vel és KJ-vel leterhelve 

 
Ha ez 1-nél nagyobbra adódik, a KJ a hídon átmehet. Az alábbiakban az igénybevételek ki-

számításának megoldási módszerét mutatjuk be. 

5.1 Számítás rúdszerkezeti modellel 
 
Egy tetszıleges hídszerkezet igénybevételeinek „pontos” meghatározásához egy rúdszerke-

zeti programot írtunk, amit MATLAB környezetben készítettünk el. A program segítségével a 3. 
ábrán látható hídtípusok esetén – mozgó jármőteher hatására – bármely igénybevétel kiszámítható. 

Elsı lépésben a híd geometriáját adjuk meg, majd a megtámasztási viszonyokat tisztázzuk. 
Ha kéttámaszú gerendahidat vesszük alappéldaként, elıször a két végpont koordinátáját adjuk meg, 
majd a végcsomópontok szabadsági fokait állítjuk be a megtámasztási viszonyoknak megfelelıen. 
A két végpont között elemsőrítést hajtunk végre, a tartó hosszától függıen minimum 40 darab rúdra 
bontva a szerkezetet. Elıállítjuk a szerkezet merevségi mátrixát (K ) a rudak hajlítási- (EI) és ösz-

szenyomódási (EA) merevségének ismeretében (ez utóbbi, gerendahidak esetén nem befolyásolja a 
számítást). A jármőteher tengelytávjainak és tengelyterheinek ismeretében lépésekben végigtoljuk a 
terhet a hídon, balról-jobbra majd jobbról-balra. Minden egyes lépés egy-egy teheresetként fogható 
fel, így a tehervektor (q ) is elıállt. A tehervektorban csak a csomópontokra ható külsı erık jelen-

nek meg, kinematikai terhek nem, mivel a rúdra ható terheket kéttámaszú átvitellel a legközelebbi 
csomópontokra osztottuk szét. Az elmozdulásvektor (v ) elıállítását követıen számíthatóvá válnak 
a rúderık, majd a rúderık segítségével maguk az igénybevételek is (Gáspár 1995). 

Gerendahidak esetén a nyomatékot, a nyíróerıt és a reakcióerıt határozzuk meg. Statikailag 
határozatlan, többtámaszú gerendahidak számításakor az igénybevételeket az inercianyomatékok 
eloszlása is befolyásolja. 
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Rácsos tartók vizsgálatakor határozott rácsozású, alsópályás, egyenes illetve íves felsı övő 
tartókat definiáltunk. A pontos geometria felvételéhez szükséges adat még a tartó magassága és a 
cellaszám. A tartó rúdjai két végén csuklós rudak, tehát csak a normálerıt, támaszoknál pedig a re-
akcióerıt számítottuk. Feltételezzük, a jármőteher hatására az alsó övben nem keletkezik hajlítás, 
sem nyírás; ezeket az igénybevételeket a másodlagos teherhordó szerkezetek veszik fel és továbbít-
ják a rácsos tartó csomópontjaihoz.  

Ívhidak modellezése során statikailag határozatlan (megtámasztási viszonyait tekintve kül-
sıleg statikailag határozott), alsópályás hidakat vizsgáltunk. A híd geometriájához további bemenı 
paraméter a nyílmagasság (f ) , a felfüggesztı rudak száma valamint a rudak merevségei. Az ív két 
végpontja csuklós, hasonlóan a felfüggesztı rudakhoz, amelyek szintén csuklósan kapcsolódnak az 
ívhez és a gerendához.  

Kerethidak számításánál statikailag határozatlan, felsıpályás szerkezeteket vizsgáltunk. A 
tartó geometriájának pontos megadásához szükséges a keretláb magassága, a szélsı támasz és a ke-
retláb közötti távolság, a keretlábak közötti távolság és merevségei. Az ívhidakhoz hasonlóan ebben 
az esetben is számoljuk a nyomatékot, a nyíróerıt, a normálerıt és a reakcióerıt. 

Boltozatok vizsgálata több szempontból is különbözik a fent bemutatott eljárástól, ezért eze-
ket teljesen külön fogjuk tárgyalni (lásd 7. fejezet).  

Miután megismerkedtünk a hídtípusokra jellemzı specialitásokkal, vegyük ismételten alapul 
a kéttámaszú gerendahidakat. Ha a fıtartó SZJ-bıl és KJ-bıl keletkezı igénybevételi ábráit hason-
lítjuk össze, a 6. ábrán látható problémával szembesülhetünk. A kéttámaszú tartón a SZJ-bıl kelet-
kezı nyomatékot szaggatott vonallal ábrázoljuk, míg a KJ-bıl származót folyamatos vonallal jelöl-
jük. Látható, hogy a híd közepén KJSZJ MM > , de a támaszokhoz közel ez a reláció megfordulhat. 
Valóságos szerkezetek esetén minden keresztmetszet rendelkezik valamilyen minimális mérettel, 
ezáltal rendelkezik valamekkora minimális teherbírási képességgel. A továbbiakban feltételezzük, 
hogy minden egyes keresztmetszet képes viselni a SZJ-bıl származó maximális igénybevétel leg-
alábbα  szorosát, ezt mutatja a 6b ábra vízszintes vonala. Többtámaszú hidak esetén a maximális 
igénybevételeket mezınként határozzuk meg, megkülönböztetve a pozitív (mezınyomaték) és ne-
gatív (támasznyomaték) igénybevételeket (lásd 11. Fejezet, 59. ábra). 

 
 

 

6. ábra – Nyomatéki burkoló ábra (a), és a SZJ miatti módosított nyomatéki ábra (b). 

 
Határozzuk meg a híd megfelelıségi tényezıjét a rúdszerkezeti programunk segítségével. 

Elsıként a SZJ-bıl származó maximális igénybevételeket és reakcióerıket határozzuk meg, SZJˆ
iE , 

Ii K1=  ahol I  az összes vizsgált igénybevétel. Ha SZJˆ
iE  kisebb, mint SZJ

maxEα  (ahol 
)ˆmax( SZJSZJ

max iEE = ), akkor ezt SZJ
maxEα -vel helyettesítjük, tehát ),ˆmax( SZJ

max
SZJSZJ EEE ii α= . Másod-

szor a KJ-bıl származó igénybevételeket számítjuk ki, jelöljük ezt KJ
iE -vel. A híd megfelelıségi 

tényezıjét az alábbi módon adhatjuk meg: 
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5.2 Számítás hatásábrák segítségével 
 
Az igénybevételeket hatásábrák segítségével is meghatározhatjuk. A 7. ábrán a középsı ke-

resztmetszet nyomatéki hatásábrája látható. Az igénybevételeket természetesen rúdszerkezeti prog-
rammal és hatásábrák segítségével egyaránt meghatározhatjuk, a két esetben ugyanazt az eredményt 
kapjuk. Tetszıleges igénybevétel (M, N, V) és a reakcióerı (R) is meghatározható hatásábrákkal. 

 

 

7. ábra – Kéttámaszú gerendahíd maximális nyomatékának számítása a k keresztmetszetben hatásábrák segítségével. 

 
Ahhoz, hogy egy tartó mértékadó igénybevételét kiszámíthassuk, ismernünk kell a mérték-

adó keresztmetszet helyét és a hozzátartozó hatásábra alakját, ordinátaértékeit. Ha rendelkezésünkre 
áll a hatásábra, akkor azt mértékadó módon le kell terhelni a jármőteherrel. A jármőteher tengely-
terheinek és az alatta álló ordinátaérték szorzatösszege adja meg az igénybevétel értékét. 

 

 

8. ábra – Különbözı hídtípusok tipikus hatásábrái. )(Mη , )(Aη  (vagy )(Bη ), )(Vη és )(Nη  rövidítések a 
nyomatéki, reakcióerı, nyíróerı és normálerı hatásábrákra utal. 
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Számítás szempontjából idıigényes eljárás a tényleges hatásábrák segítségével történı 
igénybevétel-meghatározás, hiszen bizonyos sőrőséggel mindegyik keresztmetszetben elı kell állí-
tani a hatásábrát. Ehhez elıször egy egységerıt kell végigtolni a hídon, majd az így elıállt hatásáb-
rát kell mértékadó módon leterhelni, aminek egy biztos módja, ha a jármőterhet is végigtoljuk a ha-
tásábrán oda és vissza egyaránt. 

 Néhány hídtípus jellemzı hatásábráit mutatja a 8. ábra. Statikailag határozott tartók esetén 
egyenes vonalak, statikailag határozatlan esetben pedig íves vonalak alkotják a hatásábrát. Megkü-
lönböztethetünk csak pozitív, illetve pozitív és negatív ábrarésszel rendelkezı hatásábrákat.  

 

5.3 Számítás fiktív hatásábrák segítségével 
 
Ha figyelmesen szemléljük a 8. ábrán látható tipikus hatásábrákat, akkor megállapíthatjuk, 

hogy az elsı ránézésre különbözı hatásábrák hasonlóságot mutatnak. Jó közelítéssel szinte mind-
egyik hatásábra közelíthetı egy derékszögő és egy egyenlıszárú háromszög alakú fiktív hatásábrá-
val. Természetesen ehhez az kell, hogy ezek a fiktív hatásábrák tetszıleges hosszúságúak lehesse-
nek.  

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy kizárólag a hatásábra alakja lényeges, az ordinátáik 
értéke nem, hiszen mindig két érték hányadosát számítjuk ki (n), a tényleges ordináta érték ismerete 
így nem szükséges. Ha az igénybevétel pontos értékére lennénk kíváncsiak, akkor elkerülhetetlen az 
ordinátaértékek meghatározása. 

A megfelelıségi tényezı meghatározásának céljára három fiktív hatásábra alkalmazását ja-
vasoljuk, amelyeket Pη , Mη  és Bη -vel jelölünk és a 9. ábrán láthatunk. A hatásábrák maximális 
ordinátája egységnyi (a tényleges értéke lényegtelen, ahogy azt az elızı bekezdésben ismertettük). 
A hatásábrák hossza 0-tól egy maximális értékig terjed, például kéttámaszú gerendahidak esetén a 
támaszköz hosszáig, tehát lx ≤≤0 . Az elıbb említett maximális értékeket az alpontokban, részlete-
sen, hídtípusonként ismertetjük. Egy kéttámaszú gerendahíd esetén Mη hatásábra alakja megegyezik 

ugyanezen tartó, bal támaszának reakcióerı hatásábrájával, Bη hatásábra pedig a középsı kereszt-
metszet nyomatéki hatásábrájával azonos, ha a hatásábrák hossza egyenlı a támaszköz hosszával. 
Többtámaszú gerendahidak esetén a tényleges hatásábrák ívesek, ezért a 9. ábrán bemutatott fiktív 
hatásábrák nem pontosan egyeznek meg ezekkel. Az Pη  hatásábra jelentıségérıl az 5.3.1 pontban 
írunk részletesen.  

A fiktív hatásábrák módszerének ezen alapötletét Kollár László 2001-ben publikálta (Kollár 
2001), és gerendahidak esetére javaslatot lett a fiktív hatásábrák maximális hosszára is, amelyeket 
numerikus számítások alapján állított be. 

 
 

 

9. ábra – A javasolt fiktív hatásábrák 
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A fiktív hatásábrák módszerének használatát a 10. ábra mutatja be. A leterhelést a 4a ábrán 
bemutatott SZJ-vel és a 4f ábrán látható KJ-vel végeztük el. A középsı felsı grafikon pl. a Mη  ha-
tásábra mértékadó leterhelését mutatja a hatásábra hosszának függvényében, ha SZJ-vel terheljük 

le. Kéttámaszú gerendahidakra, ez a bal támasz maximális reakcióit szolgáltatja ( SZJSZJ
M AE = ). Rö-

vid Ml esetén ( m2.1M <l ) csak egyetlen tengelyteher terheli le a hatásábrát, így a reakció-

erı kN200SZJ
M =E lesz. Egyre hosszabb Ml esetén egyre több tengely kerül a hatásábrára, ezért a re-

akcióerı aszimptotikusan közelít a 800kN-os végértékhez. KJA hasonlóképpen számítható. A meg-
felelıségi tényezı a középsı alsó ábrán látható és az alábbi módon számítható: 

KJ

SZJ

KJ
M

SZJ
M

M
A

A

E

E
n ==    (3) 

Az ábrán jól látható, hogy a híd teljes hosszán az SZJ-bıl származó reakciók nagyobbak, 
mint a KJ-bıl származó reakciók, tehát a megfelelıségi tényezı értéke végig egy felett van. A jobb 
oszlop az Bη , míg a baloldali oszlop a Pη  hatásábra leterhelését mutatja, elıször SZJ-vel, majd KJ-
vel. Az alsó sor pedig a megfelelıségi tényezık értékét mutatja, szintén a hossz függvényében. 

 

 

10. ábra – A három fiktív hatásábra leterhelése SZJ-vel (4a ábra), valamint KJ-vel (4f ábra). Az eredményeket a ha-
tásábra hosszának függvényében ábrázoltuk. 

 
A 10a ábra felsı két sorában az ugrások nem függılegesek, mert figyelembe vettük a kerék 

felfekvésének hosszát és a pályalemezben való feszültség szétterjedést is, így nem egyetlen pontban 
adódik át a „koncentrált” kerékteher, hanem egy hosszabb szakaszon (a példában a figyelembe vett 
felfekvést 40cm-re vettük fel). 
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5.3.1 Lokális vizsgálatok 
 
Hídszerkezeteink általában fıtartókból (elsıdleges tartószerkezeti elemek), hossz- és ke-

reszttartókból, pályalemezbıl, stb. (másodlagos tartószerkezeti elemek) épülnek fel. A fıtartók vagy 
a támaszok tönkremenetelére, mint globális tönkremenetelre fogunk hivatkozni, a másodlagos tartó-
szerkezeti elemek tönkremenetelét pedig lokális tönkremenetelnek nevezzük. 

A pályalemez (lokális) tönkremenetele bekövetkezhet egy nagyobb kerékteher alatti besza-
kadás során, amit a tengelyterhek összehasonlításával ki lehet szőrni. Ez gyakorlatilag az Pη  hatás-
ábra 0=x -nál történı kiértékelésével is elvégezhetı, itt a megfelelıség 6.1125/200 ==n  (10. áb-
ra a) oszlopa). A pályalemez beszakadása bekövetkezhet két, egymáshoz közeli tengelyteher esetén 
is, ezt az együttes hatást mutatja az Pη  hatásábra, ha a hossza (x) meghaladja két tengely távolságát. 

Mindebbıl megállapítható, hogy Pη  hatásábra használható a lokális tönkremenetel vizsgálatára, 
ahol x lényegesen rövidebb hossz, mint a híd támaszköze, pl. lx 2.00 ≤≤ . Mivel nem ismerjük a 
másodlagos tartószerkezeti elemek kialakítását, kiosztását, ezért a kereszttartók közötti távolságot 
megbecsüljük. Ismert kereszttartó-távolság esetén az 5. táblázatban javasolt értékek módosíthatók. 
A kereszttartóra jutó terhelés az erı helyétıl és a kereszttartó merevségétıl is függ. A kereszttartók 
hatásábrái különbözı alakúak lehetnek, pozitív és negatív ábrarészekkel is rendelkezhet, hosszuk 
pedig lényegesen rövidebb, mint a híd hossza. Javasoljuk, hogy a lokális vizsgálatok során a koráb-
ban bemutatott mindhárom fiktív hatásábrát alkalmazzuk, mert ezek segítségével többféle hatást 
vehetünk figyelembe. A lokális megfelelıségi tényezı az alábbi módon számítható: 

),,min( BMP
lok nnnn = ,   lok0 lx ≤≤    (4) 

ahol =lokl egy a támaszköznél rövidebb hossz (5. táblázat). 
 

A javasolt fiktív hatásábra hosszak esetén lok
Pl a kereszttartók közötti távolságot fejezi ki. Az 

lok
Bl hossz a vizsgált kereszttartóval szomszédos kereszttartók közötti távolság, ezért hossza éppen 

kétszerese lok
Pl -nek.  

 
PMB HATÁSÁBRÁK HOSSZA 

HÍDTÍPUS lok
Pl  lok

Ml  lok
Bl  

Kéttámaszú gerendahidak 
Többtámaszú gerendahidak 
Rácsos hidak 
Ívhidak 
Kerethidak 
Boltozatok 










m4

2.0
min

l
 









m6

3.0
min

l
 









m8

4.0
min

l
 

5. táblázat – A BMP ,, lll fiktív hatásábrák (9. ábra) hossza lokális vizsgálatokhoz. 

 l a híd hossza vagy a nagyobbik támaszköze.  

 
A keresztirányú vizsgálatokat a 6. fejezetben fejtjük ki részletesen, mégis érdemes itt a loká-

lis vizsgálatok ismertetésekor kitérni egy szempontra. Ha a KJ nyomtávja keskenyebb SZJ nyom-
távjánál, akkor KJ nagyobb igénybevételt okoz, mint SZJ (11. ábra). A nagyobb erıhatást egy meg-

növelt tengelyteher értékkel lehet figyelembe venni. A szorzótényezı értéke SZJKJ / RR , ahol KJR  a 

KJ-bıl származó reakcióerı, míg SZJR a SZJ hatására keletkezı reakcióerı. 
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11. ábra – A jármő szélességének hatása lokális vizsgálatok szempontjából 

 
 

5.3.2 Numerikus vizsgálatok 
 
A fiktív hatásábrák módszerét alkalmazzuk kéttámaszú- és többtámaszú gerendahidakra, rá-

csos tartókra, ív- és kerethidakra, boltozatokra. A módszer pontosságát oly módon vizsgáltuk, hogy 
a „pontosan” (rúdszerkezeti modellel) számított igénybevétel összehasonlításból nyerhetı megfele-
lıségi tényezıt összehasonlítottuk a fiktív hatásábrák leterhelésével kapott n megfelelıségi ténye-
zıvel. 

A (2) egyenlet csak a globális vizsgálatot tartalmazza, a lokális vizsgálat (4) nincs beépítve a 
megfelelıségi tényezıbe, mivel nem rendelkezünk adatokkal a másodlagos tartószerkezeteket ille-
tıen. A „pontos” számítást ki kell egészíteni az esetleg kevésbé pontos fiktív hatásábrák módszeré-
vel, annak érdekében, hogy a két módszert teljességgel össze tudjuk hasonlítani, amit a (2) és a (4) 
egyenlet egyesítésével az alábbi módon adhatunk meg: 











= lok

KJ

SZJ
pontos ,min n

E

E
n

i

i    (5) 

A következı lépés a fiktív hatásábrák módszerének alkalmazása és a megfelelıségi tényezı 
meghatározása. 

),,min( BMP
fiktív nnnn =    (6) 

ahol Pn , Mn és Bn az alábbi hatásábra hosszakkal számítható: 

PP 0: lxn ≤≤ ;    MM 0: lxn ≤≤ ;    BB 0: lxn ≤≤    (7) 

A módszer pontosságát az alábbi módon határozhatjuk meg: 

fiktív

pontos

n

n=β    (8) 

Ha 1=β , az eredmény pontos, ha 1>β a módszer a biztonság javára közelít, ha 1<β a 
számítás a biztonság kárára tér el. 

A futtatásokban 22db SZJ-vet és 26db KJ-vet használtunk. Ebbıl 15 darab olyan fiktív jár-
mőteher, amelyeket mind SZJ-ként, mind KJ-ként figyelembe vettünk (6. táblázat). A 7. táblázat a 
valós SZJ-ket mutatja be, míg a 8. táblázat a valós KJ-ket ábrázolja. A valós jármőterheket az iroda-
lomban fellelhetı cikkekbıl választottuk ki. 



HIDAK HOSSZIRÁNYÚ VIZSGÁLATA 

 
  

24 / 91 

 

SZJ ÉS KJ (FIKTÍV JÁRMŐTERHEK) 

Ssz. 
Tengelyteher 

[kN] 
Tengelytáv 

 [m] 
Összsúly 

[kN] 
Jármőhossz  

[m] 
1 0.2 4 
2 0.4 8 
3 0.6 12 
4 0.8 16 
5 

 

21 tengely 
101…101 kN 1.0 20 

6 0.2 4 
7 0.4 8 
8 0.6 12 
9 0.8 16 
10 

 

21 tengely 
201…1 kN 1.0 20 

11 0.2 4 
12 0.4 8 
13 0.6 12 
14 0.8 16 
15 

 
 
 

21 tengely 
1…201…1 kN 1.0 

2121 

20 

6. táblázat – A fiktív szabályzati és különleges jármővek adatai 

VALÓS SZJ-K 

Ssz. 
Tengelyteher 

[kN] 
Tengelytáv 

 [m] 
Összsúly 

[kN] 
Jármőhossz 

[m] 
116 200-200-200-200 1.2-1.2-1.2 800.0 3.60 
117 35.6-142.4 4.27 178.0 4.27 
118 35.6-142.4-142.4 4.27-4.27 320.4 8.54 
119 35.6-142.4-142.4 4.27-9.15 320.4 13.42 
120 44.5-178-178 4.27-4.27 400.5 8.54 
121 44.5-178-178 4.27-9.15 400.5 13.42 
122 106.8-106.8 1.22 213.6 1.22 

7. táblázat – A valós szabályzati jármővek adatai 

VALÓS KJ-K 

Ssz. 
Tengelyteher 

[kN] 
Tengelytáv 

[m] 
Összsúly 

[kN] 
Jármőhossz 

[m] 

216 
120.2-111.2-111.2-111.2-96.6-

96.6-96.6 
4.27-1.22-3.66-1.22-10.68-1.22-

1.22 
854.8 23.49 

217 104.1-118.8-116.1 4.88-1.4 339.0 6.28 
218 70.8-69.4-118.8-113.5 2.93-1.46-1.62 372.5 6.01 
219 48.1-99.7-127.3-129.1 4.33-5.91-1.19 404.2 11.43 
220 54.3-96.1-101.5-96.1-109 5.85-1.28-8.44-3.14 457.0 18.71 
221 47.2-95.2-95.2-96.6-70.3-94.3 3.66-1.37-10.03-1.22-1.22 498.8 17.50 
222 40.1-103.2-84.1-87.2-74.8 3.87-7.01-3.14-6.86 389.4 20.88 
223 44.1-45.4-47.2-56.5-66.8-61.4 5.27-1.49-6.46-3.02-7.22 321.4 23.46 

224 
56.1-58.7-97-100.1-74.3-80.1-

76.1-79.7 
4.69-1.4-1.55-11.80-1.74-1.55-

4.85 
622.1 27.58 

225 53.4-89-89-89-89-89-89-89-89 4.4-1.4-4.3-1.4-11.9-1.4-4.3-1.4 765.4 30.50 

226 
51.2-56.3-56.3-66.5-66.5-66.5-

66.5-66.5 
4.27-1.22-7.32-2.44-7.32-2.44-

7.32 
496.3 32.33 

8. táblázat – A valós különleges jármővek adatai 
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A futtatások során aβ  paraméter legnagyobb és legkisebb értékét is meghatároztuk, amit a 
9-14. táblázatok tartalmaznak. Az eredmények az alábbi paraméterektıl függnek: 

 
• a híd statikai váza és fıbb geometriai adatai 

 
• a szabályzati jármőteher (három esetet különböztetünk meg: HUN (4a ábra), USA (4b-c 

ábra) és ÖSSZES, azaz a 22db SZJ (6. és 7. táblázat)) 
 

• α paraméter, lásd a 6. ábra 
 

• lokl , lásd 5. táblázat 
 

• BMP ,, lll  
 

A futtatásban a 6. és 8. táblázatban közölt jármőveket, mint KJ-t vesszük figyelembe. 
Ezekbıl a futtatásokból a híd globális vizsgálatait nyerjük. Azokban az esetekben, ahol a lo-

kális vizsgálat a mértékadó, ott ( lokpontos nn = , lásd (5) egyenlet) 1≥β . 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti számításokban – a rúdszerkezeti számításokban (pontosn ) és 

a fiktív hatásábrák módszerében (fiktívn ) – a keresztirányú hatás szándékosan nem kapott szerepet 
(azaz a szabályzati és a különleges jármővek nyomtávja megegyezik), így teljesen szétválasztható 
egymástól a hossz- és keresztirányú hatás, mivel a kereszteloszlási hatásábrák leterhelése során nem 
adódik különbség.  

5.3.2.1 Kéttámaszú gerendahidak 
 
Kéttámaszú gerendahidak (12a ábra) számítása során öt különbözı támaszközt vettünk fi-

gyelembe: =l 10, 15, 20, 30 és 50m. 33 különbözı jármőteherrel terheltük le a hidakat, összesen 
2860 esetet vizsgáltunk meg. A futtatás eredményeit a 9. táblázat tartalmazza. Feltételeztük, hogy 

ll 2.0lok =  valamint lll == BM . A javasolt értékek: Pη hatásábra hossza ll 2,0P = , 5.0=α .  

A kéttámaszú hidak esetén az Mη  és Bη hatásábrák maximális hossza a támaszköz hosszával 
egyezik meg. Ebben az esetben mindkét fiktív hatásábránk egy-egy tényleges hatásábrának feleltet-
hetı meg, a reakcióerı és a középsı keresztmetszet nyomatéki hatásábrájának. E két igénybevételt a 
közelítı módszer pontos veszi figyelembe. A támaszköznél hosszabb hatásábrák alkalmazásának 
nincs értelme. Az Pη hatásábra kizárólag a lokális vizsgálatban kap szerepet e hídtípus esetén. 

 

 

12. ábra – A futtatásban szereplı két- és többtámaszú gerendahidak. 
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Pl  SZJ 5.0=α  7.0=α  9.0=α  0.1=α  

USA 0.96 / 1.19 0.96 / 1.19 0.96 / 1.19 0.96 / 1.22 
HUN 0.98 / 1.03 0.98 / 1.03 0.98 / 1.03 0.98 / 1.03 

 
l2.0  

ÖSSZES 0.88 / 1.19 0.96 / 1.19 0.96 / 1.19 0.96 / 1.22 
USA 1.00 / 1.33 1.00 / 1.33 1.00 / 1.33 1.00 / 1.35 
HUN 0.99 / 1.32 0.99 / 1.33 0.99 / 1.33 0.99 / 1.33 

 
l6.0  

ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.96 / 1.66 0.97 / 1.66 0.98 / 1.66 
USA 1.00 / 1.33 1.00 / 1.33 1.00 / 1.33 1.00 / 1.35 
HUN 1.00 / 1.42 1.00 / 1.42 1.00 / 1.42 1.00 / 1.42 

 
l7.0  

ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.96 / 1.66 0.98 / 1.66 0.99 / 1.66 
USA 1.00 / 1.48 1.00 / 1.48 1.00 / 1.48 1.00 / 1.50 
HUN 1.00 / 1.51 1.00 / 1.51 1.00 / 1.51 1.00 / 1.51 

 
l8.0  

ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.96 / 1.66 0.98 / 1.66 0.99 / 1.66 
USA 1.00 / 1.64 1.00 / 1.64 1.00 / 1.64 1.00 / 1.67 
HUN 1.00 / 1.82 1.00 / 1.82 1.00 / 1.82 1.00 / 1.82 

 
l  

ÖSSZES 0.90 / 1.95 0.96 / 1.95 0.98 / 1.95 0.99 / 1.95 

9. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) kéttámaszú gerendahidak esetén (12a ábra) Pl és α  függvényében 

(lásd 6. ábra és  9a ábra). 

 

5.3.2.2 Többtámaszú gerendahidak 
 
Három- és négytámaszú hidak (12b-e ábra) esetén is több támaszközt vettünk figyelembe, a 

kéttámaszú hidak esetéhez hasonlóan. A futtatás eredményeit a 10. táblázat tartalmazza. Feltételez-

tük, hogy ll 2.0lok = , lll == BM , valamint 5.0=α . A futtatások alapján a javasolt hatásábra hossz: 

21P 6.0 lll += . 

A kéttámaszú hidakhoz hasonlóan az Mη  és Bη hatásábrák maximális hosszát a támaszköz 
hossza határozza meg (v.ö. 8b ábra). Többtámaszú hidakról lévén szó, a leghosszabb támaszköz 
hossza a mértékadó. Az Pη hatásábra jelen esetben nem csak a lokális vizsgálatban tölt be szerepet, 
hanem a globális vizsgálatban is, hiszen a közbelsı támaszerı meghatározására ez a hatásábra a 
legalkalmasabb.  

Többtámaszú gerendahidak tényleges hatásábrái pozitív és negatív részekkel is rendelkez-
nek. Ez azt jelenti, hogy a jármő bizonyos tengelyterhei csökkenthetik a jármőteher teljes hatását. A 
rúdszerkezeti végeselem program alapesetben nem vizsgálja, hogy az egyes tengelyek csökkentik 
vagy növelik-e az igénybevételeket. A táblázat elsı három sora az ennek megfelelı számítási ered-
ményeket tartalmazza. 

A mérnöki gyakorlatban, a magyar és a külföldi szabványokban egyaránt, így az 
Eurocodeban is, a tervezı nem veheti figyelembe azokat a tengelyeket, amelyek csökkentik a SZJ-
bıl keletkezı igénybevételeket, hatásokat. A rúdszerkezeti programot felkészítettük ennek figye-
lembevételére is, az így számított értékeket tartalmazza a táblázat alsó három sora. 

A táblázat jobb szélsı oszlopa egy olyan háromtámaszú gerendahíd vizsgálati eredményeit 
mutatja be (12f ábra), ahol a gerenda középsı támaszánál lévı keresztmetszet inerciája nyolcszoro-
sa a tartó végén lévı keresztmetszetnek, a közbensı keresztmetszetek inerciájának változása pedig 
egy másodfokú parabolával írható le. (Az inercianyomaték a keresztmetszet magasságának függvé-
nyeként értelmezhetjük, jelen esetben azt feltételeztük, hogy az inercianyomaték a magasság 2,5-dik 
hatványával változik.) 

 
 
 



HIDAK HOSSZIRÁNYÚ VIZSGÁLATA 

 
  

27 / 91 

SZJ 12b ábra 12c ábra 12d ábra 12e ábra 12f ábra 

 Összes tengely figyelembe vétele (segítı hatás) 
USA 0.89 / 1.45 0.88 / 1.49 0.85 / 1.41 0.85 / 1.46 0.88 / 1.49 
HUN 1.00 / 1.47 1.00 / 1.26 0.98 / 1.38 0.98 / 1.40 1.00 / 1.26 

ÖSSZES 0.89 / 1.49 0.88 / 1.49 0.85 / 1.41 0.80 / 1.51 0.88 / 1.49 
 Csak a hatást növelı tengelyek (segítı hatás kizárásával) 

USA 0.89 / 1.45 0.88 / 1.50 0.85 / 1.44 0.85 / 1.48 0.88 / 1.50 
HUN 1.00 / 1.47 1.00 / 1.26 0.98 / 1.38 0.98 / 1.40 1.00 / 1.26 

ÖSSZES 0.89 / 1.49 0.88 / 1.50 0.85 / 1.44 0.85 / 1.51 0.88 / 1.50 

10. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) többtámaszú gerendahidak esetén (12b-f ábra). 

 
 

5.3.2.3 Rácsos tartók 
 
Rácsos tartók (13. ábra) számítása során kétféle alakot és öt különbözı támaszközt vettünk 

figyelembe: =l 10, 20, 30, 40 és 50m, a cellaszám ennek megfelelıen 6, 12, 18, 24, 30. A futtatás 
során a segítı hatást figyelembe vettük. Az eredményeket a 11. táblázat tartalmazza.  Feltételeztük, 

hogy ll 2.0lok = , lll == BM , valamint 5.0=α . Javasolt hatásábra hossz: ll 2.0P = . 

 

13. ábra – A futtatásban szereplı rácsos tartók. 

SZJ 13a ábra 13b ábra 

USA 1.00 / 1.94 1.00 / 1.94 
HUN 1.00 / 1.43 1.00 / 1.43 

ÖSSZES 0.99 / 2.13 0.99 / 2.13 

11. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) rácsos tartókra esetén  (13a-b ábra).  

 

5.3.2.4 Ívhidak 
 
Ívhidak (14. ábra) számítása során három merevségi arányt, öt különbözı támaszközt és két-

féle függesztırúd kiosztást vettünk figyelembe. A háromféle merevségi: az ív ötször merevebb, 
mint a gerenda ( 5/ gerendaív =II ), azonos merevségő ív és pálya ( 1/ gerendaív =II ), ötször merevebb 

gerenda ( 2.0/ gerendaív =II ). A támaszközök: =l 10, 20, 30, 40 és 50m, a függesztırudak száma 

pedig 5 és 15 volt. Az ív magassága lf 3.0= . Feltételeztük, hogy a függesztırudak tengelyirányú 
megnyúlása elhanyagolható, valamint hogy mindkét végük csuklós kialakítású. Az =l 10m hidak 
esetén a megfelelıségi tényezı 0.56-ra csökkent, de mivel a közúthálózaton ilyen rövid ívhidak 
nincsenek, ezért a vizsgált tartományt 20-50m-re módosítottuk. A futtatás eredményeit a 12. táblá-
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zat tartalmazza. Feltételeztük, hogy =lokl két függesztı rúd közötti távolság, lll == BM , valamint 

5.0=α . A futtatások alapján a javasolt hatásábra hossz: ll 7.0P = . 
A többtámaszú gerendahidakhoz hasonlóan itt is elıfordulnak olyan hatásábrák, amelyek 

pozitív és negatív részekkel rendelkeznek, ezért a 10. táblázathoz hasonlóan itt is különbséget te-
szünk a segítı hatás figyelembe vétele, illetve figyelmen kívül hagyása között. 

 

 

14. ábra – A futtatásban szereplı ívhidak statikai váza. 

 

SZJ gerendaív 5II =  gerendaív II =  ívgerenda 5II =  

 Összes tengely figyelembe vétele (segítı hatás) 
USA 0.73 / 1.51 0.95 / 1.66 0.96 / 1.71 
HUN 0.86 / 1.42 0.98 / 1.43 1.00 / 1.45 

ÖSSZES 0.73 / 1.80 0.87 / 1.80 0.88 / 1.80 

 
Csak a hatást növelı tengelyek 

(segítı hatás kizárásával) 
USA 0.95 / 1.51 0.97 / 1.66 0.97 / 1.71 
HUN 0.87 / 1.42 0.98 / 1.43 1.00 / 1.45 

ÖSSZES 0.87 / 1.82 0.95 / 1.80 0.96 / 1.80 

12. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) ívhidak esetén (14. ábra). 

 

5.3.2.5 Kerethidak 
 
Kerethidak (15. ábra) számítása során négy statikai vázat és öt különbözı támaszközt vet-

tünk figyelembe: =l 10, 15, 20, 25 és 30m (függıleges keretlábak, 15a és 15b ábra), valamint 
=l 20, 30, 40, 50 és 60m (ferde keretlábak, 15c és 15d ábra).  A futtatás eredményeit a 13. táblázat 

tartalmazza. Feltételeztük, hogy ll 2.0lok = , lll == BM , valamint 5.0=α . Javasolt hatásábra 

hossz: ll =P . 
A többtámaszú gerendahidakhoz és az ívhidakhoz hasonlóan itt is elıfordulnak olyan hatás-

ábrák, amelyek pozitív és negatív részekkel rendelkeznek, ezért itt is különbséget teszünk a segítı 
hatás figyelembe vétele, illetve figyelmen kívül hagyása között. 
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15. ábra – A futtatásban szereplı kerethidak statikai váza. 

 

SZJ 15a ábra 15b ábra 15c ábra 15d ábra 

 Összes tengely figyelembe vétele (segítı hatás) 
USA 0.96 / 1.66 0.91 / 1.65 0.95 / 1.61 0.90 / 1.33 
HUN 1.00 / 1.66 0.86 / 1.37 1.00 / 1.77 0.93 / 1.41 

ÖSSZES 0.90 / 1.96 0.86 / 1.65 0.78 / 1.78 0.90 / 1.49 
 Csak a hatást növelı tengelyek (segítı hatás kizárásával) 

USA 0.96 / 1.66 0.91 / 1.65 1.00 / 1.61 0.93 / 1.28 
HUN 1.00 / 1.66 0.86 / 1.37 1.00 / 1.77 0.96 / 1.42 

ÖSSZES 0.96 / 1.96 0.86 / 1.65 0.95 / 1.78 0.93 / 1.46 

13. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) kerethidak esetén (15. ábra). 

 

5.3.2.6 Boltozatok 
 
Boltozatok (16. ábra) vizsgálatakor több paramétert is figyelembe kellett vennünk. Változ-

tattuk a támaszköz hosszát: l = 2, 4, 6, 8, 10m, a földtakarás magasságát: h = 1, 3, 5, 7, 9, 11m és az 
ív magasságát f = 2l/3 (magas ív), 0.2l (lapos ív). A nyomatéki nullpontok közötti szakaszt vizsgál-
juk, ezért az ívek kétcsuklósak. A futtatás eredményeit a 14. táblázat tartalmazza. Feltételeztük, 

hogy ll 2.0lok =  valamint 5.0=α . Javasolt értékek, melyeket numerikus vizsgálatok után állítot-
tunk be: hflll 22BM ++==  és ll 2.0P = . A közelítı számítás során a korábban ismertetett hídtí-

pusoktól eltérıen Ml és Bl értéke nem csak a támaszköztıl, hanem a nyílmagasságtól és a földtaka-
rás magasságától is függ, ez veszi figyelembe, hogy az ívtıl távolabbi – kb. 45°-os tehereloszlást 
figyelembe véve – terheknek is van hatása (17. ábra). Mivel sok hatásábra rendelkezik pozitív és 
negatív ábrarésszel, ezért csak a segítı hatás kizárásának esetével számoltunk. 
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16. ábra – A futtatásban szereplı boltozatok statikai váza, a) magas ív, b) lapos ív esetén. 

 
 
 
 

 
17. ábra – A fiktív hatásábra maximális hossza boltozatok esetén. 

 
 
 

SZJ Magas ív Lapos ív 

USA 1.00 / 5.70 1.00 / 4.18 
HUN 0.98 / 2.53 1.00 / 2.73 

ÖSSZES 0.92 / 5.70 0.95 / 4.18 

14. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) boltozatok esetén (16. ábra). 

 
Fontos megjegyezni, hogy a fenti eredményekben a keresztirányú hatást kizártuk oly mó-

don, hogy a SZJ és KJ nyomtávját zérusnak vettük. A keresztirányú hatást részletesen a 7. fejezet-
ben ismertetjük.   
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5.3.3 Pontosítás további hatásábrák figyelembevételével 
 
Már a kezdet kezdetén felmerült az a kérdés, hogy vajon mely fiktív hatásábrák lennének a 

legalkalmasabbak a módszer pontosságának szempontjából. Elsıdleges célunk, hogy a biztonság 
kárára illetve javára történı eltérés csökkenjen, valamint, hogy a kiértékelés egyszerő és gyors le-
gyen. Valószínőnek tőnik, hogy a valós fizikai tartalommal bíró hatásábrák adják a legjobb közelí-
tést. Valós hídszerkezetek hatásábráinak elıállítását követıen, megpróbáltuk kiválasztani a tipikus 
hatásábra típusokat. A korábban bemutatott három fiktív hatásábrán túl további 11 hatásábra vizsgá-
latát végeztük el (18. ábra). Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fiktív hatásábrák módszeré-
nek alkalmazása során nem egy, két vagy három hatásábra leterhelésérıl van szó, hanem különbözı 
hosszúságú hatásábrák sokaságát kell kiértékelni lx ≤≤0 intervallumon, az egészen rövid hossztól 
a támaszköz hosszúságig vagy annak többszöröséig. A felosztás sőrőségét a leterhelı jármőteher 
tengelyszámához, a hatásábra hosszát pedig a jármő tengelytávjaihoz igazítottuk. 

A mértékadó leterheléshez szükséges teherelhelyezés során hagyatkozhatunk a mérnöki ér-
zékünkre, vagy bonyolultabb esetekben képleteket is használhatunk, de bizonyos esetekben csak 
próbálgatás segítségével határozhatjuk meg a teher helyzetét. Statikailag határozott tartók lineáris 
hatásábra szakaszainak leterhelésére több szabály is kimondható, de statikailag határozatlan tartók 
görbe vonalú hatásábráira ezek nem, vagy csak közelítésképpen alkalmazhatók. 

A hatásábráinkat kétféle módon terheltük le: numerikusan (1) illetve kombinatorikus (2) 
módon. Az elsı esetben a jármővet balról jobbra, majd a jármő megfordítását követıen jobbról bal-
ra toljuk végig a hatásábra teljes hosszán. Ezzel a módszerrel minden hatásábra – bármilyen külön-
leges alakja is legyen – leterhelhetı, de ez meglehetısen idıigényes feladat. A mértékadó leterhelés 
általában akkor áll elı, ha a hatásábra csúcsán, legnagyobb ordinátáján áll a jármő egyik (általában 
a legnagyobb) tengelyterhe. Pozitív és negatív területet tartalmazó hatásábra-leterhelés még érzéke-
nyebb a léptetés hosszára. Ha a léptelés megfelelıen kicsiny, akkor nagy valószínőséggel kerül a 
tengelyteher a legnagyobb ordináta fölé.  

 

 

18. ábra – A módszer pontosítása során felmerült, csak pozitív (a) illetve pozitív és negatív részt is tartalmazó (b) 
fiktív hatásábrák. 

 
A másik módszer a kombinatorikus leterhelés, amit kizárólag csak lineáris szakasszal ren-

delkezı hatásábrák esetén használhatunk. Ilyen hatásábrák például a már ismertetett fiktív hatásáb-
rák (9. ábra), a kéttámaszú tartó középsı keresztmetszetének nyíróerı hatásábrája (18b ábra elsı 
sor) vagy a trapéz alakú hatásábra (19. ábra). 
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Derékszögő háromszög alakú hatásábrák több koncentrált erıvel történı leterhelésekor több 
teherállást is meg kell vizsgálni. Általános háromszög alakú hatásábrák esetén valamelyik koncent-
rált erınek kell a legnagyobb ordináta fölött állnia. Az erı kiválasztásának érdekében például a vi-
szonyított terhek szabályának nevezett relációt kell megvizsgálnunk (Roller 1997).   

A kombinatorikus leterhelés során minden csúcs fölött mindegyik tengelyterhet elhelyezzük, 
azaz az összes kombinációt elıállítjuk és elvégezzük a számítást. Ha a csúcs helye ismert és felette 
áll az egyik tengely, akkor a többi tengely alatti ordinátaérték is egyértelmően meghatározható. Ez a 
megoldási mód lényegesen gyorsabb számítást tesz lehetıvé, mint a numerikus leterhelésen alapuló 
módszer, hiszen gyors mátrixmőveletek elvégzésérıl van csak szó (Vigh és Kollár 2006).  

A fenti megállapításokat szem elıtt tartva elıször azt vizsgáltuk meg, hogy a korábban meg-
ismert három fiktív hatásábrákhoz képest a 18. ábrán látható hatásábrák mennyivel adnak jobb kö-
zelítést. A vizsgálatot 0,1-100 méter hosszúságú hatásábrákon végeztük el numerikus leterheléssel. 
A leterhelésben az 6., 7. és 8. táblázatban megismert jármőterheket alkalmaztuk. A 0,1-100 m inter-
vallumon az eltérés jelentıs volt, a biztonság kárára közel 50%, de 10-100 m intervallumon már 
11%-ra csökkent. Az 50%-os eltérés azzal volt magyarázható, hogy a 0,1 m hosszúságú, különbözı 
alakú hatásábrákat numerikusan nem lehetett eredményesen leterhelni, hiszen a jármőterhek ten-
gelytávjai méteres nagyságrendőek voltak. Ahogy emeltük az intervallum alsó küszöbének értékét, 
annál jobban megközelítette a valós hatásábrák hosszát, ezért egyre jobban csökkent az eltérés. 

Második lépésben alkalmaztuk az 5.3.2 pontban megismert elveken alapuló eljárást – azaz 
meghatároztuk β  értékét – azzal a különbséggel, hogy fiktívn  értéke nem csak a korábban bemuta-
tott fiktív hatásábrák megfelelıségének minimumától függött, hanem a 18. ábrán látható hatásábrák 
egyikének-másikának megfelelıségétıl is. A vizsgálatokat gerendahidakra végeztük el és csak a 
biztonság kárára tett eltéréseket vizsgáltuk.  

Kéttámaszú tartókat vizsgálva (9. táblázat), a három fiktív hatásábra felhasználásával, az el-
térés a biztonság kárára 10% körüli érték volt. Ilyen esetekben a legkisebb megfelelıséggel rendel-
kezı keresztmetszet mértékadó igénybevétele a nyíróerı lett, helye a gerenda harmadában volt ta-
lálható. Ésszerőnek tőnik, hogy ha ennek a keresztmetszetnek a nyíróerı hatásábráját (18. ábra leg-
alsó sora) is hozzáadjuk a három fiktív hatásábrához, akkor az eltérés a biztonság kárára csökken. 
Jelen esetben támaszköztıl függıen (egy bizonyos SZJ és KJ esetén) az eltérés 2% alá került. Fon-
tos megjegyezni, hogy a harmadpont nyíróerı hatásábrája negatív ábrarésszel is rendelkezett, így a 
segítı hatás miatt csökkent a különbség. Hatásábrák bevezetése helyett a segítı hatás kizárása is 
eredményre vezet – ahogy azt a szabványok elıírják SZJ esetén – így kéttámaszú tartók vizsgálata 
során az ÖSSZES jármő esetén a biztonság kárára történı eltérés 12%-ról 4%-ra csökkent, a bizton-
ság javára változatlan maradt, azaz 19% ( ll 2,0P = ). 

Többtámaszú hidak esetén több hatásábra beépítése is elképzelhetıvé vált, de nem járt jelen-
tıs eredménnyel.  

Figyelembe kellett vennünk, hogy minél kisebb az eltérés a biztonság kárára, annál nagyobb 
a biztonság javára történı eltérés, lásd 9. táblázat. Jól látható, hogy ha ll 2.0P = , akkor az összes 
jármő esetén az eltérés a biztonság kárára 12%, a biztonság javára pedig 19%. Abban az esetbe, ha 

ll =P az eltérés 10% a biztonság kárára és 95% a biztonság javára. 

Megvizsgáltuk azt az esetet is, amikor a téglalap alakú Pη  hatásábrát helyettesítettük egy 
trapéz alakú hatásábrával. (A másik két fiktív hatásábrát nem változtattuk.) Három különbözı 
meredekségő hatásábrát vizsgáltunk (19. ábra), ahol az a tényezı határozza meg a meredekség mér-
tékét.  

 

 
19. ábra – A trapéz alakú hatásábra. A meredekség az a tényezıtıl függ. 
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Kéttámaszú tartók esetén a pontosságban minimális különbségek adódnak, a l2.0  interval-
lumban az Pη hatásábra a biztonság javára kisebb eltérést eredményez (9. és 15. táblázat).   

 
a 

Tl  SZJ 
0.1 0.2 0.3 

l2.0  ÖSSZES 0.88 / 1.24 0.88 / 1.32 0.88 / 1.34 
l6.0  ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.90 / 1.66 0.88 / 1.61 
l7.0  ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.90 / 1.66 0.89 / 1.61 
l8.0  ÖSSZES 0.90 / 1.66 0.90 / 1.66 0.89 / 1.61 

l  ÖSSZES 0.90 / 1.67 0.90 / 1.66 0.89 / 1.61 

15. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) kéttámaszú gerendahidak esetén Tl függvényében, 5.0=α . 

 
Kétféle háromtámaszú tartót vizsgáltunk a különbözı meredekségő trapéz alakú hatásábrák 

segítségével. A 10. és a 16. táblázat tanulmányozását követıen megállapíthatjuk, hogy trapéz hatás-
ábrák esetén nagyobb intervallumhosszat kell vizsgálni, a legmeredekebb hatásábra adja a legkisebb 
eltérést a biztonság kárára, viszont a leglaposabb adja a legkisebb eltérést a biztonság javára. 

 
12b ábra 12c ábra 

a a Tl  SZJ 
0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 

1l  ÖSSZES 0.57 / 1.46 0.54 / 1.47 0.48 / 1.38 0.67 / 1.41 0.63 / 1.41 0.62 / 1.37 

21 2.0 ll +  ÖSSZES 0.63 / 1.46 0.57 / 1.47 0.54 / 1.38 0.74 / 1.41 0.67 / 1.41 0.62 / 1.37 

21 4.0 ll +  ÖSSZES 0.71 / 1.46 0.63 / 1.47 0.56 / 1.38 0.83 / 1.41 0.67 / 1.41 0.66 / 1.37 

21 6.0 ll +  ÖSSZES 0.78 / 1.46 0.72 / 1.47 0.61 / 1.38 0.84 / 1.41 0.78 / 1.41 0.67 / 1.37 

21 8.0 ll +  ÖSSZES 0.87 / 1.46 0.78 / 1.47 0.67 / 1.38 0.84 / 1.43 0.83 / 1.41 0.75 / 1.37 

21 ll +  ÖSSZES 0.88 / 1.46 0.84 / 1.47 0.72 / 1.38 0.89 / 1.48 0.84 / 1.41 0.76 / 1.37 

16. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) háromtámaszú gerendahidak esetén Tl  függvényében, 5.0=α . 

 
Arra a megállapításra jutottunk, hogy elegendı a három fiktív hatásábra (Pη , Mη  és Bη ) fi-

gyelembe vétele, mert: 
• egyszerőbb számítást tesz lehetıvé, mert ezekre alkalmazhatjuk a kombinatorikus 

leterhelés módszerét (Vigh és Kollár 2006),  
• ha kis mértékben javítunk a biztonság kárára való eltérésben, akkor veszítünk a biz-

tonság javára való eltérésben, ezért az Pη  hatásábra hosszának változtatásával az 
optimális eltérést is beállíthatjuk a biztonság kárára és javára egyaránt. 
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5.3.4 Egyszerősítés egyetlen hatásábra figyelembevételével 
 
Gerendahidak esetére megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul a módszer pontossága, ha a három 

fiktív hatásábra helyett csak az Pη  hatásábrát alkalmazzuk. Kéttámaszú hidaknál, a korábban java-

solt intervallum alkalmazása ( ll 2.0P = ) esetén a biztonság kárára az eltérés nagy, a módszer pon-

tossága nem megfelelı. Egyetlen hatásábraként csak akkor alkalmazhatnánk Pη -t, ha Pl hossza 
legalább a támaszköz 60%-át elérné. Az eltérés a biztonság javára ez esetben lényegesen nagyobb, 
mint a három hatásábra alkalmazása során (9. táblázat). Megállapítható az is a 9. és a 17. táblázat 
ismeretében, hogy rövid Pη esetén a másik két fiktív hatásábra a mértékadó. 

 

Pl  SZJ 5.0=α  

l2.0  ÖSSZES 0.39 / 1.00 
l6.0  ÖSSZES 0.85 / 1.66 
l7.0  ÖSSZES 0.85 / 1.66 
l8.0  ÖSSZES 0.85 / 1.66 

l  ÖSSZES 0.86 / 1.95 

17. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) kéttámaszú gerendahidak esetén Pl függvényében, 5.0=α , segí-

tı hatás kizárásával. 

 
Többtámaszú hidak esetén a helyzet jobb, a 10. és a 18. táblázat ismeretében megállapíthat-

juk, hogy a javasolt hosszúságú ( 21P 6.0 lll += ) Pη hatásábra egyedül is megfelelı pontosságot 
szolgáltat, vagy legalábbis a három fiktív hatásábra pontosságához képes csak néhány százalékkal 
ad rosszabb eredményt. Ez azt jelenti, hogy az esetek döntı többségében az egyik támaszköznél 
hosszabb hatásábrák a mértékadók, ilyen például a középsı támaszreakció vagy a támasznyomaték.  

 
12b ábra 12c ábra 12d ábra 12e ábra 12f ábra 

Pl  SZJ 
5.0=α  

1l  ÖSSZES 0.62 / 1.49 0.73 / 1.45 0.64 / 1.46 0.60 / 1.41 0.73 / 1.45 

21 2.0 ll +  ÖSSZES 0.73 / 1.49 0.83 / 1.45 0.74 / 1.46 0.63 / 1.41 0.83 / 1.45 

21 4.0 ll +  ÖSSZES 0.81 / 1.49 0.84 / 1.45 0.80 / 1.46 0.77 / 1.41 0.84 / 1.45 

21 6.0 ll +  ÖSSZES 0.87 / 1.49 0.86 / 1.49 0.80 / 1.51 0.83 / 1.41 0.86 / 1.49 

21 8.0 ll +  ÖSSZES 0.87 / 1.49 0.86 / 1.55 0.80 / 1.57 0.83 / 1.58 0.86 / 1.55 

21 ll +  ÖSSZES 0.87 / 1.62 0.86 / 1.69 0.80 / 1.73 0.83 / 1.78 0.86 / 1.69 

18. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) többtámaszú gerendahidak esetén Pl  függvényében, 5.0=α , 

segítı hatás kizárásával. 
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5.3.5 A „legveszélyesebb” hatásábra elıállítása 
 

A fiktív hatásábrák elıállítását követıen az a kérdés is felmerült, hogy vajon meghatározha-
tó-e matematikailag az a hatásábra alak, amely a legkisebb megfelelıséget szolgáltatná. Ennek ér-
dekében néhány gondolatkísérletet végeztünk el. 

A szabályzati és a különleges jármő tengelyterhei legyenek azonosak, de a tengelytávolsá-
guk különbözzön. A legkisebb megfelelıségi tényezı (n) akkor állna elı, ha SZJ-vel való leterhelés 
során csak egyetlen egy tengely esetén adna nullától különbözı eredményt, míg KJ esetén minden 
egyes tengely mértékadó módon elhelyezhetı lenne (20. ábra). Ebben az esetben mn /1= , ahol m a 
KJ tengelyeinek a száma. Matematikailag ez az n minimuma, de mivel ilyen irreális alakkal rendel-
kezı hatásábrák nincsenek, ezért n értéke is irreális. 

 

 
20. ábra – Egy kitalált, irreális hatásábra 

 

Ennek a gondolatkísérletnek az alapján is kimondhatjuk, hogy felesleges olyan matematikai 
módszer keresése, amelyik a „legveszélyesebb” hatásábra általános meghatározását célozza meg, 
mert ezek használata ugyan a biztonság javára közelítenek, de az eltérés a valóságtól irreálisan nagy 
lenne. 

A valósághoz közelebb állnak azok a hatásábrák, amelyek egy monoton növekvı és egy 
monoton csökkenı szakaszból állnak. Egy számítógépes programot készítettünk a hatásábra számí-
tására, ahol a hatásábrát 21 ordinátájával adtuk meg, az ordináták között lineárisnak tekintettük és 
feltételeztük, hogy a hatásábráknak egyetlen csúcsa van és minden ordinátája pozitív. A hatásábra 
21 ordinátáját numerikusan határoztuk meg a MATLAB program segítségével oly módon, hogy a 
megfelelıségi tényezı a lehetı legkisebbre adódjon. 

A számítás eredménye – két jármőteher pár esetén – a 21. ábrán látható. Az elsı esetben, a 
meghatározott mértékadó hatásábra leterhelésével elıállított megfelelıségi tényezı 73,0=n  volt 
(21a ábra). A korábban bemutatott fiktív hatásábráinkkal meghatározott megfelelıségek értéke en-
nél magasabbra adódott: 98,0P =n , 91,0M =n  és 1B =n . A második esetben (21b ábra) 32,2=n  
volt a „legveszélyesebb” hatásábrával számolt megfelelıség értéke. A többi megfelelıség pedig: 

50,2P =n , 88,2M =n  és 46,2B =n . 

 
21. ábra – Példák a „legveszélyesebb” hatásábrákra: (a) n = 0.73, (b) n = 2.32 
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5.4 Az eredmények statisztikai elemzése 
 
Az 5.3.2 pontban ismertetett numerikus vizsgálatok elvégzése után hídtípusonként meghatá-

roztuk, hogy a fiktív hatásábrák módszere a rúdszerkezeti számításhoz viszonyítva milyen pontos-
sággal rendelkezik. Meghatároztuk a biztonság kárára és javára történı eltérések mértékét.  

Felmerült az a kérdés, hogy vajon ezek a maximális eltérések az esetek hány százalékában 
fordulnak elı, másképp megfogalmazva mekkora valószínőséggel jellemezhetjük ezeket az esete-
ket. Az eloszlásfüggvény meghatározásával választ kaphatunk a fenti kérdésre. A lokális tönkreme-
netelt okozó eseteket kizártuk, csak a globális megfelelıségi tényezıket ábrázoltuk. 

Hídtípusonként elemeztük a biztonság kárára és javára történı eltérések eloszlását, úgy hogy 
aβ  tényezı értéke szerint kategóriákat hoztunk létre. Az ÖSSZES jármővet figyelembe vettük, va-
lamint megkülönböztettük a tehermentesítı hatással, illetve a tehermentesítı hatás kizárásával vizs-
gált eseteket. Jól látható, hogy az esetek 1%-ában mutatkozik 10%-nál nagyobb eltérés a biztonság 
kárára (19. táblázat elsı oszlopa). 

 

ÖSSZES Összes tengely figyelembe vétele (tehermentesítı hatás) 

Hídtípus 9.0≤β  95.0≤β  0.1≤β  0.1>β  05.1>β  1.1>β  2.1>β  5.1>β  

kéttámaszú 0% 4% 55% 45% 9% 3% 0% 0% 
többtámaszú 1% 3% 18% 82% 47% 31% 12% 0% 
rácsos 0% 0% 4% 96% 48% 36% 24% 8% 
ívhidak 1% 2% 8% 92% 66% 49% 25% 2% 
kerethidak 0% 2% 9% 91% 59% 44% 24% 3% 
boltozatok - - - - - - - - 

ÖSSZES Csak a hatást növelı tengelyek (tehermentesítı hatás kizárásával) 

Hídtípus 9.0≤β  95.0≤β  0.1≤β  0.1>β  05.1>β  1.1>β  2.1>β  5.1>β  

kéttámaszú 0% 0% 45% 55% 8% 1% 0% 0% 
többtámaszú 1% 5% 18% 82% 49% 32% 13% 0% 
rácsos - - - - - - - - 
ívhidak 1% 1% 7% 93% 68% 52% 29% 5% 
kerethidak 0% 0% 6% 94% 61% 45% 24% 3% 
boltozatok 0% 0% 2% 98% 86% 73% 58% 33% 

19. táblázat – Összefoglaló táblázat a biztonság kárára és javára történı eltérések eloszlásáról 
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Kéttámaszú tartók esetén a javasolt hatásábra hosszak ismeretében a módszer pontossága 
88,0min =β  és 19,1max =β , lásd 9. táblázat. Az ábrákon három függvényt ábrázoltunk: ÖSSZES, „A” 

jelő jármő és a valós KJ-k. A 22. ábrán látható függvényeket a segítı hatás / tehermentesítı hatás  
figyelembe vételével határoztuk meg. A szabvány szerinti méretezés során ezt a tehermentesítı ha-
tást nem szabad figyelembe venni, ezért erre az esetre is elıállítottuk az eloszlásfüggvényeket (23. 
ábra). Jól látható, hogy az 5%-ot meghaladó eltérés a biztonság kárára 5%-os valószínőséggel for-
dul elı, míg a biztonság javára körülbelül 10%-os a valószínőséggel (22. ábra). 

 

 
22. ábra – A kéttámaszú tartók eloszlásfüggvénye (segítı hatás figyelembe vételével) 

 

 
23. ábra – A kéttámaszú tartók eloszlásfüggvénye (segítı hatás kizárásával) 
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Többtámaszú hidak esetén a 10. táblázat szerint, ha a tehermentesítı hatást figyelembe vesz-
szük (24. ábra), az eltérés 0,80 / 1,51 ( maxmin / ββ ). Ha nem vesszük figyelembe, az eltérés 0,85 / 1,51 

(25. ábra). Most is megállapítható, hogy a biztonság kárára történı eltérés kis valószínőséggel 
fordul elı, míg a 10%-ot meghaladó eltérés a biztonság javára már kb. 50%-os valószínőséget 
képvisel. Az „A” jelő szabályzati jármőteherre méretezett hidak esetén az eltérés a biztonság kárára 
csekély, 1% körüli. 

 

 
24. ábra – A többtámaszú tartók eloszlásfüggvénye (segítı hatás figyelembe vételével) 

 

 
25. ábra – A többtámaszú tartók eloszlásfüggvénye (segítı hatás kizárásával) 

 
Rácsos tartók vizsgálata során megállapítható, hogy gyakorlatilag a biztonság kárára nincs 

eltérés (11. táblázat). A biztonság javára történı 10%-ot meghaladó eltérés valószínősége közel 
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40%. Mivel a biztonság kárára nincs eltérés, ezért csak a tehermentesítı hatást figyelembe vevı ese-
tet vizsgáltuk (26. ábra). 

 

 
26. ábra – A rácsostartók eloszlásfüggvénye (segítı hatás figyelembe vételével) 

 

Ívhidak esetén a biztonság kárára nagy eltéréseket találtunk. Ennek következtében áttekin-
tettük a vizsgált tartományt. A legnagyobb eltéréseket a 10 m támaszköző ívhidak szolgáltatták. 
Mivel ez a támaszköz irreálisan kicsi a közúti ívhidak tekintetében, ezért a vizsgált támaszköz in-
tervallumot 20 és 50 m közé helyeztük (27. ábra). Ez esetben az eltérés a biztonság kárára 0,73-ra 
csökkent (12. táblázat). Ahogy az a 27. ábrán látható, az 1-nél kisebb megfelelıség valószínősége 
5% körül van. Megvizsgáltuk a tehermentesítı hatás kizárásakor elıforduló eseteket is (28. ábra). 
Az eltérés a biztonság kárára 0,87-ra változott, az 1 fölötti megfelelıség nagy valószínőséggel for-
dul elı. 

 

 
27. ábra – Az ívhidak eloszlásfüggvénye (segítı hatás figyelembe vételével). 
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28. ábra – Az ívhidak eloszlásfüggvénye (segítı hatás kizárásával).  

 
Kerethidak vizsgálatakor szintén meghatároztuk a segítı hatást, illetve a segítı hatást kizáró 

eloszlásfüggvényeket (29. és 30. ábra). Az 1 alatti megfelelıség valószínősége 5% körüli, a legki-
sebb megfelelıség értéke 0,78 (13. táblázat). A tehermentesítı hatás kizárásával ez az érték 0,86-ra 
csökken (30. ábra). 

 

 
29. ábra – A kerethidak eloszlásfüggvénye (segítı hatás figyelembe vételével) 
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30. ábra – A kerethidak eloszlásfüggvénye (segítı hatás kizárásával) 

 
A boltozatokat a 7. fejezetben tárgyaljuk, mert a vizsgálat lényegesen különbözik a többi 

hídtípus esetén alkalmazott vizsgálattól. Valószínőségelméleti szempontból viszont nincs különb-
ség, ezért a többi hídtípushoz hasonlóan meghatároztuk az eloszlásfüggvényt, a tehermentesítés ha-
tásának kizárásával. Gyakorlatilag nincs eltérés a biztonság kárára. A biztonság javára történı elté-
rés viszont jelentıs, de az 50%-ot meghaladó eltérések csak 30%-os valószínőséggel rendelkeznek 
(31. ábra).  

 

 
31. ábra – A boltozatok eloszlásfüggvénye (segítı hatás kizárásával) 
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6. HIDAK KERESZTIRÁNYÚ VIZSGÁLATA 

Hídszerkezeteink mértékadó leterhelése során figyelemmel kell lennünk a jármőteher térbeli 
elhelyezkedésére. A híd pályalemezét keresztirányban forgalmi sávokra osztják fel. A Közúti Híd-
szabályzat (KH) elıírásai szerint a koncentrált jármőterhet mértékadó helyen kell elhelyezni, míg a 
megoszló jármőterhet a fennmaradó, azaz a koncentrált teherrel nem terhelt területen kell mőköd-
tetni. Külföldi szabványok általában a sávos leterhelést alkalmazzák, ilyen például az Eurocode is 
(ENV 1991-3:2000). Sávos leterhelés esetén minden forgalmi sávot mértékadó módon kell leterhel-
ni koncentrált és megoszló jármőteherrel egyaránt. 

Útvonalengedély kiadása során több lehetıséget kell megvizsgálni, ahogy azt a 2. fejezetben 
már olvashattuk: 

• a különleges jármő része az egyidejő forgalomnak 
• csak KJ haladhat át a hídon, az egyidejő forgalom áthaladása tilos (32. ábra) 
• a KJ a híd tengelyében halad át egyedül forgalmi sávoktól függetlenül, az egyidejő 

forgalom áthaladása tilos (33c ábra) 
 

 
32. ábra – A híd leterhelése a szabályzati jármővel (a),és a különleges jármővel, az egyidejő forgalom letiltva (b) 

 
A KH értelmében a hídpályát mértékadó módon leterheljük, ha például a szélsı fıtartót 

akarjuk méretezni, akkor a koncentrált jármőterhet a fıtartóhoz minél közelebb helyezzük el, míg a 
megoszló jármőterhet a fennmaradó felületen mőködtetjük (34. ábra). 

 

 
33. ábra – A szabályzati és a különleges jármő elhelyezése a hídpályán. 

 

6.1 Kereszteloszlási hatásábrák 
 

Annak érdekében, hogy a körülményesebb térbeli vizsgálatot elkerülhessük, kereszteloszlási 
hatásábrákat lehet alkalmaznunk. A kereszteloszlás segítségével a térbeli teherelrendezést síkbelivé 
tudjuk alakítani (34b ábra). A híd felszerkezetének típusától függıen, a híd fıtartói különbözı mér-
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tékben viselik a jármő terhét. A legjobban igénybevett fıtartó terhét a kereszteloszlási hatásábrák 
segítségével határozhatjuk meg.  

 
 

 
34. ábra – Terhek a híd térbeli modelljén (a) és a terhek helyettesítése a síkbeli modellen (b). 

 
A 35. ábra egy sőrőbordás gerendahíd szélsı )( SZη  és középsı )( Kη  fıtartójának tipikus ke-

reszteloszlási hatásábráját mutatja. A méretezendı fıtartóra jutó terhelés értékét a teher és a fıtartó 
kereszteloszlási hatásábrájának azon ordinátájának szorzata adja, amely felett a teher áll. Ha a tet-
szılegesen elhelyezett teher értékeP , akkor a szélsı fıtartóra jutó terhelés PP SZη η= , a középsı 

fıtartóra pedig PP Kη η=  teher jut.  

 

 
35. ábra – A sőrőbordás gerendahíd keresztmetszete (a), a szélsı fıtartó kereszteloszlási hatásábrája (b), a középsı 

fıtartó kereszteloszlási hatásábrája (c), valamint a kereszteloszlás hatását figyelembe vevı helyettesítı terhek a szélsı 
és középsı fıtartón (d). 

 
A 36. ábra kétfıtartós, három fıtartós illetve sőrőbordás gerendahidak szélsı fıtartójának 

tipikus kereszteloszlási hatásábráit mutatja. A végtelen merev kereszttartók esetén a hatásábra 
egyenes (36. ábra bal oszlopa), kevésbé merev kereszttartók esetén görbe vonalú (36. ábra jobb osz-
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lopa). Kétfıtartós hidak esetén a hatásábra – merevségtıl függetlenül – egyenes vonalú, ezt kéttá-
maszú átvitelnek is szokták hívni. 

 

 
36. ábra – Különbözı felszerkezető gerendahidak szélsı fıtartójának kereszteloszlási hatásábrái végtelen merev (bal 

oszlop) illetve kevésbé merev (jobb oszlop) kereszttartók esetén 

 
A 37. ábra három fıtartós és sőrőbordás gerendahidak középsı fıtartójának tipikus kereszt-

eloszlási hatásábráit mutatja. A végtelen merev kereszttartók esetén a hatásábra egyenes (37. ábra 
bal oszlopa), nem merev kereszttartók esetén görbe vonalú (37. ábra jobb oszlopa).  

 
 

 
37. ábra – Különbözı felszerkezető gerendahidak középsı fıtartójának kereszteloszlási hatásábrái végtelen merev 

(bal oszlop) illetve kevésbé merev (jobb oszlop) kereszttartók esetén 

 
Minél szélesebb a híd a hosszához képest, annál nagyobb hatása van a kereszttartók alakvál-

tozásának. 
A szakirodalomban több módszer is fellelhetı, amelyek a pontos kereszteloszlási hatásábrák 

meghatározására szolgálnak, ilyen például a Guyon-Massonnet (Guyon 1946; Massonnet 1950) 
módszere, ami képes figyelembe venni a fıtartók csavarási merevségét is. 

Az általunk alkalmazott eljárásban a térbeli teherelrendezést szintén a kereszteloszlási hatás-
ábrák segítségével vesszük figyelembe. Ahhoz, hogy a pontos kereszteloszlási hatásábrákat megha-



HIDAK KERESZTIRÁNYÚ VIZSGÁLATA  

 
  

45 / 91 

tározzuk, ismernünk kell a híd felszerkezetének típusát, a pontos geometriai adatokat és a fı- és a 
kereszttartók merevségét. Ezek az adatok általában nem állnak rendelkezésre. Az útvonal-
engedélyezı eljárásunk szükséges bemenı adatai a híd támaszköze, szélessége és a felszerkezet tí-
pusa. Ezen alapvetı adatoknak a birtokában a valós kereszteloszlási hatásábrákat becsülni tudjuk, 
közelítı kereszteloszlási hatásábrákat veszünk fel. 

A közelítı kereszteloszlási hatásábrák alkalmazása kapcsán két lényeges kijelentést kell ten-
nünk: 

• csak a hatásábra alakja lényeges, hiszen az eljárásunk az összehasonlításon alapszik, 
így lényegtelen a hatásábrák ordináta értékei 

• mivel a pontos hatásábrát nem ismerjük, ezért két közelítı kereszteloszlási hatásáb-
rával fogjuk közre a tényleges kereszteloszlási hatásábrát. Az alsó és a felsı közelítı 
hatásábra (38. ábra) közül az egyik (elıre nem tudjuk melyik) a biztonság javára kö-
zelít, ha mindkét jármőteherrel leterhelve összehasonlítást végzünk. 

  

 
38. ábra – A kereszteloszlási hatásábra alulról illetve felülrıl való közelítése, közrefogása 

 
 Ha a híd felszerkezete nem ismert, akkor az alulról illetve felülrıl közelítı hatásábrák na-

gyon különbözıek lehetnek, ami esetleg túlságosan a biztonság javára közelítı megoldást eredmé-
nyez. 

6.2 Közelítı kereszteloszlási hatásábrák felvétele 
 
A szélsı fıtartó kereszteloszlási hatásábráját )( SZη egy egyenes vonallal közelítjük (39a áb-

ra), a bal oldali ordináta értéke 1. Az elızı pontban említettük, hogy csak a hatásábra alakja lénye-
ges, az ordináta értéke tetszılegesen megválasztható. A jobb oldali ordináta érték )( SZKη  a híd szé-

lességének és hosszának )/( lb arányától, valamint a felszerkezet típusától függ. 

A középsı fıtartó kereszteloszlási hatásábráját )( Kη egy sátortetı alakú ábrával közelítjük 

(39b ábra), a középsı ordináta értéke 1. A szélsı ordinátaértékek )( KKη a híd szélességének és 
hosszának )/( lb arányától, valamint a felszerkezet típusától függnek. 

 
 

 
39. ábra – A javasolt közelítı kereszteloszlási hatásábrák (lásd 20. táblázat). Ahol )( SZKη és )( KKη  negatív érté-

ket vesz fel, ott nulla ordináta értékkel számolunk 
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Az alsó és felsı korlátot jelentı hatásábrák javasolt ordináta értékeit a 20. táblázat mutatja 

be különbözı felszerkezető hidakra. Ezeket az értékeket számos valós hídszerkezet vizsgálata után 
határoztuk meg (Jankó 1998). Abban az esetben, ha a híd felszerkezetét nem sikerült besorolni a 
tipikus felszerkezet-típusok közé, akkor a legnagyobb és a legkisebb ordináta értékeket kell alkal-
maznunk, hogy a biztonság javára közelítsünk. 

 

 FELSZERKEZET TÍPUSA 

 kétfıtartós több fıtartó, sőrőbordás, lemez szekrény 
l  bl ≥  bl ≤  bl ≥  bl ≤  bl ≥  bl ≤  

felsı 4/1  lb /75.01−  4/1  lb /75.01−  2/3 lb 3/1−  )( SZKη  
alsó 0 lb /1−  -1 lb /21−  1/3 lb 3/21−  
felsı - - lb /8.01−  lb /8.01−  1 1 )( KKη  
alsó - - lb /2.11−  lb /2.11−  1 1 

20. táblázat – A közelítı kereszteloszlási hatásábrák (38. ábra) ordinátái különbözı felszerkezet-típusok esetén, l a 
híd támaszköze, b a hídpálya szélessége 

 

6.3 Közelítı kereszteloszlási hatásábrák leterhelése  
 
Ahogy azt már korábban említettük, útvonal-engedélyezési szempontból több leterhelési 

esetet kell megvizsgálni, ami természetesen a keresztirányú viselkedésre is kihat. A közelítı ke-
reszteloszlási hatásábrák leterhelése során négy esetet vizsgálunk meg. 

 
• Egyidejő forgalom nélküli leterhelés (1. eset) 

A hidat csak a koncentrált SZJ-re és KJ-re vizsgáljuk meg. Ez a vizsgálat csak közelítésként 
alkalmazható, hiszen a szabványok szerint a hidakat együttesen a koncentrált és a megoszló jármő-
teherre tervezik. Azért lényeges mégis ez az eset, mert a koncentrált terhekre a vizsgálat nagyon 
gyorsan elvégezhetı és a biztonság javára közelítünk vele. Ezt a leterhelést alkalmazzuk a lokális 
vizsgálatok során is. A 40. ábrán látható módon a hatásábra ordinátái meghatározhatók mindkét 
jármőteherbıl. A jármővek bármelyik forgalmi sávban elhelyezhetık. 

 

 
40. ábra – A hatásábra leterhelése csak koncentrált terhekkel 

 
A híd hosszirányú kétdimenziós gerendamodelljén (34b ábra) az alábbi helyettesítı terheket 

határozhatjuk meg: 

)(
2

SZJ
2

SZJ
1

SZJ
SZJ
η ηη += P

P , )(
2

KJ
2

KJ
1

KJ
KJ
η ηη += P

P
   

(9) 
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A számítást összesen négy hatásábrán kell elvégezni (20. táblázat): az alsó és felsı korlátot 
jelentı hatásábrán a szélsı és a középsı fıtartóra. A középsı fıtartó leterhelésének két lehetséges 
módja van, az egyik kerék vagy a hatásábra csúcsán áll (41a ábra), vagy a pályalemez szélén (41b 
ábra). A kettı közül az a mértékadó, amelyik a nagyobb eredményt adja.  

 

 
41. ábra – A lehetséges leterhelési esetek középsı fıtartókra 

 

A négy hatásábra közül az lesz a mértékadó, amelyiknél a KJ
η

SZJ
η / PP arány a legkisebb: 

minimum/ KJ
η

SZJ
η →PP              (10) 

A mértékadó hatásábra segítségével meghatározottηP  értéket használjuk a további számítás-

ban, amit SZJ,1
ηP  és KJ,1

ηP  jelölünk.  

Ha a KJ nyomtávja szélesebb a SZJ nyomtávjánál, akkor a laposabb, fordított esetben pedig 
a meredekebb hatásábra a mértékadó. Ha két jármő nyomtávja megegyezik, akkor a keresztelosz-

lásnak nincs jelentısége, hiszen KJ
η

SZJ
η

KJSZJ // PPPP = . 

 
• Egyidejő forgalom figyelembevétele (2. eset) 

Ez egy valós terhelési eset, hiszen a híd méretezésekor a szabályzati megoszló jármőterhet is 
figyelembe kell venni. A különleges jármő áthaladásakor megengedhetjük az egyidejő forgalmat, 
amit egyenletesen megoszló teherrel modellezhetünk és p -vel jelölhetünk. A koncentrál terhek ha-
tását az elızı pontban megismert módon számíthatjuk (9. egyenlet). A jármővek bármelyik forgal-
mi sávban elhelyezhetık. 

 

 
42. ábra – A hatásábra leterhelése megoszló terhekkel a jármő mellett. 
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A helyettesítı megoszló terheket szintén hatásábrák segítségével határozhatjuk meg, miután 
az ordináta értékeket is kiszámoltuk (42. ábra): 

2
2,SZJ1,SZJSZJSZJ

belül

pp

pbp
ηη +

= ,  
2

1 2,SZJSZJ
kívül

p

pbp
η+

=  (11) 

2
2,KJ1,KJKJKJ

belül

pp

pbp
ηη +

= ,  
2

1 2,KJKJ
kívül

p

pbp
η+

=  (12) 

Az alsó indexben található „belül” és „kívül” szavak arra utalnak, hogy hosszirányban a 
jármő mellett vagy azon kívül (elıtte vagy mögötte) áll-e a teher (34b ábra). 

A négy hatásábra közül az a mértékadó, amelyiknél az alábbi arány a legkisebb: 

minimum
KJ
kívül

KJ
kívül

KJ
belül

KJ
belül

KJ
η

SZJ
kívül

SZJ
kívül

SZJ
belül

SZJ
belül

SZJ
η →

++

++

∑
∑

LpLpP

LpLpP
 (13) 

Az összegzésben az összes tengely hatását meg kell vizsgálni a jármő teljes hosszában. 
SZJ
belülL , SZJ

kívülL , KJ
belülL és KJ

kívülL  a megoszló terhelés hosszát jelölik. A mértékadó hatásábra segítségével 

meghatározott értékeket használjuk a további számításban, amit SZJ,2
ηP , SZJ,2

belülp , SZJ,2
kívülp  és KJ,2

ηP , 
KJ,2
belülp , KJ,2

kívülp  jelölünk. 

 
• Egyidejő forgalom figyelembevétele csak SZJ-vel (3. eset) 

Ha a KJ áthaladásával egyidıben a forgalmat letiltjuk, akkor ezt a valós leterhelési esetet 
kell megvizsgálnunk. Két alesetet is megkülönböztethetünk: (1) KJ a hídpálya közepén halad végig, 
(2) KJ bármelyik forgalmi sávban áthaladhat. 

A koncentrált helyettesítı terheket a 9. egyenlet szerint számíthatjuk. Ha az 1. alesetet te-
kintjük, akkor a 43. ábrán bemutatott módon határozhatjuk meg az ordináta értékeket. A SZJ-vel 
egyidejő megoszló terhet a 11. egyenlet szerint számítjuk. 

 

 
43. ábra – A hatásábra leterhelése, ha a hídpálya közepén halad a KJ. 

 
A mértékadó hatásábrát az 13. egyenlethez hasonlóan választhatjuk ki, azzal a különbséggel, 

hogy KJ,2
belülp és KJ,2

kívülp  értéke nulla: 

minimum
KJ
η

SZJ
kívül

SZJ
kívül

SZJ
belül

SZJ
belül

SZJ
η →

++

∑
∑

P

LpLpP
 (14) 

A mértékadó hatásábra segítségével meghatározott értékeket használjuk a számításban, 

amit SZJ,3
ηP , SZJ,3

belülp , SZJ,3
kívülp  és KJ,3

ηP jelölünk. 
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• Egyidejő forgalom figyelembevétele csak SZJ-vel, hosszú hidak esetén (4. eset) 
Hosszú hidak esetén a megoszló teher hatása nagyobb szerepet tölt be, mivel a hídpálya te-

rülete jelentıs, valamint a KJ hossza sokkal rövidebb a híd hosszánál. Az a hatásábra lesz a mérték-
adó (44 ábra), amelyiknek a megoszló teher alatti területe a legkisebb (44b ábra): 

minimum
KJ
η

SZJ
kívül →

∑P

p
 (15) 

A mértékadó hatásábra segítségével meghatározott értékeket használjuk a számításban, 

amit SZJ,4
belülp , SZJ,4

kívülp  és KJ,4
ηP jelölünk. 

 

 
44. ábra – A hatásábra leterhelése, SZJ bárhol elhelyezhetı, míg KJ a hídpálya közepén áll. 



BOLTOZATOK 

 
  

50 / 91 

7. BOLTOZATOK 

Boltozatok, átereszek szintén részét képezik a hídállománynak. A mai hídépítésben boltoza-
tokat már ritkán építenek, viszont sok régi építéső szerkezet van jelenleg is használatban. 

Statikai szempontból a boltozatok általában befogott vagy csuklós ívekként modellezhetık. 
Erıjátékát a jelentıs nagyságú önsúly határozza meg, amely a feltöltés súlyából származik. A hasz-
nos teher hatása általában kicsi. Szilárdsági szempontból lényeges, hogy sokszor csak nyomásnak 
ellenálló anyagból készülnek. 

Egy tetszıleges boltozat kiszámítása összetett feladat, melynek során rengeteg bemenı adat-
ra lenne szükségünk, a boltozat geometriájától kezdve a talajjellemzıkig bezárólag. Egy talajjal 
érintkezı szerkezet viselkedésének megismerése fontos kérdés, ismernünk kell például, hogy az 
alakváltozások milyen mértékben és hogyan befolyásolják az erıjátékot. Ezek a kérdések általában 
csak speciális 3 dimenziós végeselemes programrendszerek segítségével válaszolhatók meg, ame-
lyek talajmechanikai hatásokat is figyelembe tudnak venni. A jelentıs mennyiségő számításhoz 
hosszú futásidı párosul, ezért az ilyen komplex vizsgálatokra csak kivételes esetben kerül sor. 

Egy másik lehetséges megoldás boltozatok számítása esetén, ha a fıbb hatásokat figyelembe 
vevı, de ugyanakkor néhány közelítéssel élı diagramok és táblázatok segítségével méretezzük a 
szerkezetünket. A Betonkalender (Lenz és Möller 1967) csıátereszek méretezésére vonatkozó feje-
zetében pl. egy grafikon segítségével meghatározható a különbözı jármőterhek hatására kialakuló 
nyomófeszültség a mélység függvényében. A diagramokat a Boussinesq (Boussinesq 1885) megol-
dás alapján dolgozták ki. Kis földtakarások esetén (1,4 m-es vastagságig) 45 fokos feszültségterje-
déssel számol. Minden esetben a koncentrált jármőterheket megoszló teherrel közelíti. Közelítı 
számításaink elvégzéséhez a grafikonok és táblázatok igen nagy segítséget nyújthatnak.  

A dolgozatban korábban ismertetett számítási eljárások nem alkalmazhatók közvetlenül bol-
tozatokra, ezért volt szükséges a többi hídtípustól elkülönítve tárgyalni. Az 5.1 pontban ismertetett 
rúdszerkezeti modellt használjuk most is, de a tehervektor elıállítása számos elıszámítás elvégzését 
feltételezi. Különbséget jelent az is, hogy a tényleges térbeli teherelrendezést vesszük figyelembe, 
tehát a pontos számításban nincs szükség a kereszteloszlás meghatározására.   

 

7.1 Rúdszerkezeti számítás 
 
Az alábbiakban a tehervektor elıállításának lépéseit ismertetjük. Számos közelítéssel kívá-

nunk élni, melyeket az alábbiakban foglaltunk össze: 
 

• a boltozat ellenırzéséhez a térbeli vizsgálat helyett síkbeli vizsgálatot végzünk 
• a hosszirányú (boltozat szempontjából hosszirányú, tehát az útpálya tengelyére 

merıleges) igénybevételek vizsgálatától eltekintünk 
• a boltozatot egy síkbeli, kétcsuklós ívtartóval közelítjük 
• az ív alakváltozásai nem hatnak vissza a terhekre 
• a boltozatra háruló terheket a rugalmas féltér alapján (Boussinesq módszerével) 

határozzuk meg, az ívnek még azokban a pontjaiban is, amelyeket a koncentrált 
erı hatásvonala közvetlenül nem, csak az ív átmetszése után ér el 

 
A rugalmasságtan általános térbeli egyenletei bonyolult voltuk és nehéz kezelhetıségük mi-

att csak ritkán kerülnek alkalmazásra. Ha a feszültségállapot egy tengely körül szimmetrikus, akkor 
a képletek lényegesen egyszerőbbek. Egy koncentrált erıvel terhelt végtelen féltérben keletkezı 
feszültségek meghatározására szolgáló képleteket Boussinesq 1885-ben adta meg (45. ábra).  
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45. ábra – A végtelen féltérben keletkezı feszültségek koncentrált erı hatására 

 
A feszültségi komponensek a következık: 
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P
rz =  (19) 

ahol m  a talaj Poisson száma, 






 =
ν
1

m .  

Ahogy a jármő végighalad az útpályán, minden egyes kerék terhe feszültséget kelt a talaj-
ban, amely terheli az ív felületét. A lokális koordinátarendszerben értelmezett feszültségkomponen-
seket az ívvel párhuzamos (xσ ) illetve az ívre merıleges ( yσ ) feszültségekké transzformáljuk. A 

függıleges komponens (zσ ) változatlan marad (20. egyenlet). 
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ahol γcos=c , γsin=s . 
  
Majd utolsó lépésként ebben a derékszögő koordinátarendszerben ható ívvel párhuzamos és 

függıleges feszültségeket az ív lokális rendszerébe transzformáljuk, meghatározva a normál- (nσ ) 

és csúsztatófeszültséget (ntτ ). Ezek a feszültségek terhelik az ív felületét. 
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ahol αcos=c , αsin=s . 
 

A jármő folyamatosan halad elıre, minden egyes lépésben meghatározzuk a feszültségeket, 
majd összegezzük ıket és az egységnyi szélesség és az elemosztástól függı ívhossz ismeretében 
erıvé alakítjuk (46. ábra).   

 

 
46. ábra – A feszültség-transzformáció lépései (felsı ábrasor felülnézetet, az alsó oldalnézetet ábrázol) 

 
A boltozat két keresztmetszeti síkja (47. ábra) lehet mértékadó, amelyeket az összehasonlí-

tás során megvizsgálunk: 
• a két keréksor közötti (a tengelyfelezıben lévı) keresztmetszeti sík  
• az egyik keréksor alatti keresztmetszeti sík 
 

 
47. ábra – A két mértékadó keresztmetszeti sík boltozatok esetén, (a) tengelyfelezıben, (b) az egyik keréksor alatt 
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Ha a jármő nyomtávja keskeny, akkor a nyomtáv felezıje által meghatározott síkban kelet-

keznek a legnagyobb feszültségek, hiszen a kerékterhekbıl származó feszültségek összegzıdnek 
egymással. Széles nyomtáv esetén az egyik kerékteher alatt keletkezı feszültség nem 
szuperponálódik a másik kerékteher alatt keletkezı feszültséggel, mert a hatása elcseng. 

A boltozatot a síkbeli rúdszerkezeti program segítségével kétcsuklós ívként modellezzük. 
Az Országos Közúti Adatbank (OKA) a boltozatokkal kapcsolatban több adatot is tárol, például a 
támaszközt, az ív vastagságát és a földtakarás vastagságát. Hiányzik azonban az ív nyílmagassága. 
Boltozatonként más és más lehet az ív magassága, ezért két szélsı eset vizsgálatával hidaljuk át ezt 
a problémát. Egy magas ( 3/2lf = ) és egy lapos parabolaíven ( lf 2,0= ) egyaránt lefuttatjuk a 
számítást, és a kisebb megfelelıséggel rendelkezı esetet tekintjük mértékadónak (16. ábra). 

A jármőterhekkel kapcsolatban minden lényeges adat ismert. A pontos számításban a ke-
reszteloszlás hatásával külön nem kell foglalkozni, hiszen a jármő kerekeinek helyzete és a boltozat 
koordinátái ismertek, a 16., 17., 18., 19. egyenletek segítségével a feszültségek számíthatók. A jár-
mő végighalad a boltozat feletti útpályán, miközben az ívben keletkezı igénybevételeket számítjuk 
és eltároljuk. A jármő kiinduló- és végpontjára vonatkozóan azzal a közelítéssel élünk, hogy azon a 
szakaszon vizsgáljuk az igénybevételek alakulását, amely az ív talppontjainál felvett, a függıleges-
tıl mért 45 fokos egyenes az útpályából kimetsz (48. ábra). Amíg a jármő bármely tengelye ezen 
szakaszon belül helyezkedik el, addig az ívre terhek hatnak. 

 

 
48. ábra – A terhelésben vizsgált szakasz hossza 

 
A megfelelı elemsőrőség (felosztás) megválasztása után, minden egyes osztópontban mő-

ködtetjük a fent meghatározott normál- és csúsztatóerıket. A számítást elvégezve, minden teher-
esethez hozzárendelhetık az igénybevételek, és ezt követıen a végleges maximál igénybevételi áb-
rák is elıállíthatók. 

A többi hídtípushoz hasonlóan most is meghatároztuk a normálerı, nyíróerı és nyomatékáb-
rát. Ezek maximálábrák, tehát az egyidejő igénybevételek bemutatására alkalmatlanok. A hajlítással 
egyidejő normálerı nyomon követése boltozatok esetén lényeges. A korábbi esetektıl eltérıen nem 
igénybevétel összehasonlítás segítségével határoztuk meg a megfelelıség értékét, hanem az ív alsó 
és felsı szélsı szálában keletkezı normálfeszültségek összehasonlítását végeztük el. A keresztmet-
szet területének és keresztmetszeti modulusának ismeretében meghatároztuk a feszültségeket: 

W

M

A

N +=aσ , 
W

M

A

N −=fσ  (22) 

Öt különbözı támaszközt vettünk figyelembe: =l 2, 4, 6, 8 és 10m, a földtakarás magassága 
1 és 11 m között változott (lásd az 5.3.2.6 pontban). Az ív vastagságát a támaszköz függvényében 
vettük fel (0,3-0,7 m), az ív szélességét egységnyinek tekintettük. 
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7.2 Fiktív hatásábrák alkalmazása  
 
A közelítı számítás fiktív hatásábrák segítségével határozza meg az igénybevételeket. A 

pontos számításhoz hasonlóan itt sincs szükségünk a pontos számértékekre, hiszen csak az igénybe-
vételek hányadosainak meghatározása a cél.  

A hatásábrákat a jármővekkel mértékadó módon terheljük le. Ahhoz, hogy a jármővek térbe-
li elhelyezkedését is figyelembe tudjuk venni, a kereszteloszlási hatásábrákat használjuk, hiszen a 
fiktív hatásábrákon alapuló eljárás csak a hosszirányú vizsgálatot tartalmazza. A kereszteloszlási 
hatásábrákat is mértékadó módon kell leterhelni, ehhez ismerni kell a kereszteloszlási hatásábra 
alakját. 
A kereszteloszlási hatásábra alakja egyezik a Boussinesq megoldás Zσ -re vonatkozó függvényének 
alakjával. A görbe szélessége attól függ, hogy milyen mélyen van a vizsgált metszet (50. ábra). A 
mellékelt ábra is jól mutatja, hogy a 45°-os feszültség terjedésnek megfelelı háromszög alakú ha-
tásábra jól közelíti a tényleges kereszteloszlást. A vizsgált keresztmetszetek mélysége a térszíntıl 
számítva hés fh + között változik, ezért a közelítı hatásábra meredekségét a 49a ábrája szerint vál-
toztathatjuk. Keskeny útpálya esetén lehet mértékadó az egyik kerék alatti (szélsı) keresztmetszet 
is, ezért a számításhoz a 49b ábrán látható hatásábrákat is figyelembe vesszük. 

 

 
49. ábra – A közelítı kereszteloszlási hatásábrák (alsó és felsı korlát), b a kocsipálya szélesség 

 

 
50. ábra – zσ feszültség eloszlása h mélységben 

 
A közelítı számítás során a kereszteloszlási hatásábrák leterhelésénél mindig egy kocsipálya 

szélességnyi részt veszünk figyelembe (b ), ami széles kocsipálya esetén, illetve kis földtakarás ese-
tén a teljes kereszteloszlási hatásábra leterhelését jelenti. Keskeny nyomtáv, illetve nagy földtakarás 
esetén az egyenlıszárú hatásábrának csak a középsı, kocsipálya szélességő részét terheljük le. 
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8. ALGORITMUS AZ ENGEDÉLYKÖTELES JÁRM ŐVEK KEZELÉSÉRE 

Az útvonal-engedélyezı eljárás összetett folyamatát egy blokkdiagram segítségével mutat-
juk be az 51. ábrán. 

  
• Elsı lépésként a kereszteloszlási hatásábrákat kell meghatározni, vagy a közelítı ke-

reszteloszlási hatásábrák segítségével, vagy pontosabb módszerrel 1.  
 
• A következı lépésben a helyettesítı terhek értékét határozzuk meg 2. 
 
• A megkövetelt pontosságtól és a kiértékelésre szánt idıtıl függıen el kell dönte-

nünk, hogy a fiktív hatásábrák módszerén alapuló számítást 6, vagy az igénybevéte-
lek összehasonlításán alapuló módszert 3 alkalmazzuk. 

 
• Ha ez utóbbi módszert választjuk, akkor a SZJ-bıl és KJ-bıl keletkezı igénybevéte-

leket (N,T,M) kell meghatározni, amit SZJE és KJE  jelöltünk. Ezeket a mennyisége-
ket a 6.3 pontban ismertetett terhelési esetek feltételezésével is kiszámítjuk.  A híd-

szerkezet globális megfelelıségét a )/min( KJSZJ
gl EEn =  képlet segítségével hatá-

rozhatjuk meg. A lokális megfelelıséget is számítani kell 4. 
 

• Ezeknek az adatoknak a birtokában már eldönthetı, hogy a KJ áthaladhat-e a hídon 
5, ha igen, akkor pedig milyen feltételek mellett van erre lehetıség, pl. megengedhe-
tı-e a KJ-vel egyidejő jármőforgalom. 

 
• Ha a fiktív hatásábrákon alapuló számítást alkalmazzuk 6, akkor a globális megfele-

lıséget a ),,min( BMPgl nnnn =  képlet segítségével kell meghatároznunk. A lokális 

megfelelıség értékét ez esetben is meg kell határozni, ami a fiktív hatásábrák mód-
szerén alapul. 

 
• A globális és a lokális megfelelıségi tényezı ismeretében határozhatunk arról, hogy 

a KJ áthaladhat-e a hídon 7. 
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51. ábra – Az algoritmus blokkdiagramja 
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9. ALKALMAZÁS A MAGYARORSZÁGI HÍDÁLLOMÁNYRA 

Az elızı fejezetben bemutatott blokkdiagram egy nemrég elkészült, Hídvizsgálat nevő szá-
mítógépes program legújabb verziójának felépítését is mutatja egyben. A program korábbi változata 
is azért készült, hogy az útvonal-engedélyezési eljárás folyamatát felgyorsítsa, de a korlátozott fel-
használhatóság és az input adatok megváltozása miatt a program átalakítása elkerülhetetlen volt. 

A program legújabb változata már képes vizsgálni az összes tipikus hídtípust, a megoszló 
terhek hatását és a nagyszámú numerikus vizsgálatokra alapozva beállítottuk a fiktív hatásábrák in-
tervallumának hosszait. 

A program elkészítése során az alábbi nehézségekkel kellett szembenézni: 
• összetett hídszerkezetek szétválasztása 
• hiányzó merevségi adatok ív- és kerethidak esetén 
• hiányzó ívmagasság adat boltozatok esetén 
• a biztonsági és a dinamikus tényezık számítása 
 

A program már a legújabb Országos Közúti Adatbank (OKA 2000) adataira épít. Alkalmas 
az összetett hídszerkezetek kezelésére, azaz képes az egymáshoz kapcsolt hidak statikai vázát meg-
különböztetni, például a mederhidat elválasztani az ártéri hídtól (bıvebben a program felhasználói 
kézikönyvében). Elıfordulhat olyan eset, amikor egy többtámaszú gerendahidat követ egy kerethíd 
majd egy ívhíd vagy éppen egy boltozat. Ilyen összetett szerkezet nincs, ezért a program megvizs-
gálja, hogy mely részek tartozhatnak össze és melyek nem. Az összes lehetséges szerkezeti kombi-
náció ismeretében a szétválasztás elvégezhetı. 

A hosszirányú vizsgálat során a rúdszerkezeti számításokhoz nem minden adat áll rendelke-
zésünkre. Az ív- és kerethidak „pontos” számítása során kétféle merevségaránnyal dolgozunk, és a 
kisebb megfelelıséget szolgáltató eset lesz a mértékadó. Ívhidaknál (1) azonos merevségő ív és ge-
renda, (2) a gerenda 5x merevebb, mint az ív. Kerethidaknál (1) azonos merevségő gerenda és ke-
retláb, (2) a gerenda 12x merevebb, mint a keretláb (26. táblázat).  

Boltozatok esetén a hiányzó ívmagasságot egy lapos és egy magas ív számításával hidaljuk 
át, a kettı közül a mértékadó eset határozza meg a végleges megfelelıséget. A boltozatok futtatása 
során tapasztalt hosszú futásidı miatt a programba csak a közelítı számítást építettük be. 

Az útvonal-optimalizáló szoftver, az általa meghatározott útvonalon elhelyezkedı hidak 
kódszámait kilistázza, majd az OKA adatbázisból a hidak további adatait bekéri a Hídvizsgálat 
program (21. és 22. táblázat). Az adatbázis tartalmazza a SZJ kódját, aminek a segítségével a prog-
ram meghatározza a méretezés alapját képezı szabványban szereplı terheléseket, biztonsági és di-
namikus tényezıket a teheroldalon (23. táblázat). Itt kell megemlítenünk, hogy a hídszerkezetnek 
komoly tartalékai lehetnek a jármőterhek biztonsági tényezıjének okán is, hiszen az építéskor érvé-
nyes szabályzati jármőteher biztonsági tényezıje és a különleges jármő biztonsági tényezıje akár 
20-30%-kal is eltérhet egymástól. A különleges jármő biztonsági tényezıjét az ismert tengelyterhek 
és tengelytávok miatt csökkenteni lehet, javasoljuk az 1,1-es biztonsági tényezıt. A dinamikus té-
nyezık frontján is hasonló a helyzet, ha sebességcsökkentést írunk elı. Ebben az esetben javasoljuk, 
hogy a dinamikus tényezı 1 feletti részének 50%-ával csökkentsük a tényezı értékét. 

A kereszteloszlás kiszámításához a híd felszerkezetet ismernünk kell, amit az OKA adatbá-
zis tartalmaz is, de a pontos kereszteloszlási hatásábrát nem tárolja. Az OKA adatbázis minden léte-
zı felszerkezet-típusát csoportokba soroltuk (24. táblázat), hogy mely közelítı kereszteloszlási ha-
tásábrát kell alkalmazni (25. táblázat). 

A rúdszerkezeti számításhoz és a fiktív hatásábrák módszeréhez egyaránt szükségünk van a 
lokális megfelelıség meghatározásához. Hídtípusonként és hatásábra típusonként táblázatba foglal-
tuk a vizsgálandó intervallum hosszát (27. táblázat). Ugyan így jártunk el a globális megfelelıségi 
tényezık meghatározása esetén is (28. táblázat). 

A program kezelıfelületén a vizsgálat számára szükséges bemenı adatok adhatók meg, il-
letve a futtatásra vonatkozó paraméterek állíthatók be (11.3 pont 68. ábra). Az ablak bal felsı részén 
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az útvonalra vonatkozó adatok beállítása végezhetı el, a jobb oldalon a különleges jármő adatai je-
lennek meg, míg az ablak bal alsó részen a futtatás jellemzıi adhatók meg, valamint a Futtat  gomb 
lenyomásával a számítás indítható el.  

 
A Vizsgálandó hidak panelen a legördülı menü segítségével kiválasztható az útvonal neve. 

Minden egyes útvonalhoz több hidat lehet hozzárendelni, maximum 15 darabot, ezen hidak vizsgá-
latát végzi el a program. 

 
A Különleges jármő adatai panelen a legördülı menü segítségével kiválasztható a külön-

leges jármő neve. Minden egyes jármő esetén meg kell adni az alkalmazott biztonsági tényezıt, a 
tengelyek számát, a tengelysúlyokat és tengelytávokat, a jármő szélességét és hosszát. 

 
A Futtatás panelen több paraméter állítható be, majd a FUTTAT gomb megnyomásával in-

dítható el a számítás. 
 
Futtatás:  

• a forgalom részeként (megoszló terhekkel) – mindkét jármőteher mellett a szab-
vány szerinti megoszló jármőterhet is figyelembe vesszük  

 
• a forgalom részeként + forgalom korlátozással – csak a koncentrált szabályzati te-

herrel együtt mőködik a megoszló jármőteher, a különlegessel nem  
 
• automatikusan dönt a korlátozás figyelembevételérıl – a két elıbb bemutatott szá-

mítást futtatja, elsınek a megoszló terhekkel együttes hatást vizsgálja, ha 1-nél na-
gyobb megfelelıség adódik, akkor a számítás véget ér, ha a megfelelıség 1-nél ki-
sebb, a forgalomkorlátozás esetét is megvizsgálja a program 

• megoszló terhek nélkül (KJ és SZJ is) – csak a koncentrált jármőterhek hatását 
vizsgáljuk 

 
Számítás:   

• pontos és lokális – a program a valódi statikai vázon végzi el a számítást, valamint 
a lokális vizsgálatot is végrehajtja 

 
• közelítı – csak a közelítı számítást futtatja 

 
• pontos (nincs lokális) – a valódi statikai vázon végez számítást a program, a lokális 

vizsgálatot nem végzi el 
 

Eredmény: 
• fontos – a program minden hídra megadja, hogy a különleges jármő áthaladhat-e, 

illetve korlátozással átmehet-e a hídon. A program kiíratja a megfelelıség értékét, 
ha ez 1-nél kisebb, akkor KJ nem haladhat át a hídon (ezt a piros szín is jelzi), ha 
1-nél nagyobb, akkor átmehet (zöld színnel jelenik meg a megfelelıség értéke). Ha 
KJ csak korlátozással haladhat át a hídon, akkor ezt lila színnel jelöljük A zárójel-
ben megadott érték sebességkorlátozás esetén érvényes. (Ebben az esetben a dina-
mikus tényezı 1 feletti részének 50%-át vesszük figyelembe.) A fentieken túlme-
nıen a program jelzi, hogy mely mértékadó vizsgálat esetén adódott a legkisebb 
megfelelıség, pl. pozitív nyomaték (M+), negatív nyomaték (M-), nyíróerı (V), 
normálerı (N) reakcióerı (R) vagy lokális tönkremenetel (lok). Megjelenik továb-
bá a híd legnagyobb támaszköze, a szabályzati jármőteher neve valamint a statikai 
váz sematikus ábrája vagy neve. 
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• részletes – esetben a fent felsoroltakon túl a Hídvizsgálat – Adatok nevő ablakban 

bemutatásra kerül a híd oldalnézete, az inerciák eloszlása (csak gerendahidak ese-
tén), a kereszteloszlási hatásábrák, valamint a SZJ és KJ sematikus ábrája az össz-
súlyokkal és a megoszló teher értékével. Hídvizsgálat – Igénybevételek ablakban 
a híd maximál igénybevételi ábrái is visszarajzolásra kerülnek. Gerendahidak ese-
tén a nyíróerı és nyomaték maximálábrák, ívhidak esetén a gerenda, az ív és a 
függesztı rudak normálerı, nyíróerı és nyomaték ábrái, kerethidak esetén a pálya 
és a keretlábak normálerı, nyíróerı és nyomaték ábrái. 

 
Hidak állapotát figyelembe veszi 

• nem – nem veszi figyelembe a híd állapotát  
 
• igen – csökkenti a híd teherbírását. Feltételezi, hogy a híd jelenleg képes viselni az 

OKA állományban megadott jármőteher egy bizonyos részét. Az OKA-ban tárolt 
állapottól függıen 1 és 0,6 között változhat a csökkentı tényezı értéke (lásd 21. 
táblázat, 20-24 sor) 

 
 
 

SOR MEGNEVEZÉS ADATOK SZÁMA (DB) OKA KÓDNÉV 

1 Nyílások száma 1 HNYDB 
2 Szabad nyílások hossza n FSZABNY 
3 Kocsipálya szélessége 1 HKPSZ 
4 Jármőteher  n FTB 
5 A nyílás statikai rendszere n FSZERK 
6 A nyílás felszerkezetének típusa/anyaga n FANY 
7 A saru feletti átvezetés n+1 AFSZERK 
8 A tartószerkezet vastagsága nyílásközépen n FSZERKM 
9 Saru feletti szerkezeti magasság, támasz1 n+1 ASZERKM 
10 Saru feletti szerkezeti magasság, támasz2 n+1 ASZERKM2 
    
11 Cellaszám ívhíd esetén n - 
    
12 Kopóréteg vastagsága boltozat esetén n HRKOPCM 
13 Kötıréteg vastagsága boltozat esetén n HRKOTCN 
14 Útalap vastagsága boltozat eseté n HRALAPCM 
15 Szigetelés védıréteg vastagsága boltozat esetén n HRSZIGVCM 
16 Profil betonréteg vastagsága boltozat esetén n HRPROFCM 
17 Feltöltés vastagsága boltozat esetén n HRFELCM 
18 Boltozat feletti vastagság n FBMAG 
    
19 Korlátozás típusa 1 HKORLT 
    
20 Hídállapot – felszerkezet 1 HMINF 
21 Hídállapot – alépítmény 1 HMINA 
22 Hídállapot – pályaburkolat 1 HMINP 
23 Hídállapot – hídtartozék 1 HMINT 
24 Hídállapot – közvetlen környezet 1 HMINK 

21. táblázat – A program futtatásához szükséges OKA adatok  
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SOR MEGNEVEZÉS LEHETSÉGES PARAMÉTEREK 

1 Nyílások száma Természetes szám [db] 
2 Szabad nyílások hossza Természetes szám [cm] 
3 Kocsipálya szélessége Természetes szám [cm] 
4 Jármőteher  Lásd 23. táblázat 
5 A nyílás statikai rendszere 1 – gerenda 

2 – keret 
3 – ív 
4 – csı 
5 – boltozat 
6 – függıhíd 
7 – ferdekábeles híd 
8 – pontonhíd 
9 – konzol 

6 A nyílás felszerkezetének típusa/anyaga Lásd 24. táblázat 
7 A saru feletti átvezetés 1 – megszakítás (tartóvég) 

2 – részleges többtámaszú, üzemi teherre 
átvasalt 
3 – többtámaszú 
4 – keret 
5 – csı vagy boltozatváll 
6 – konzolvég 
G – gerber csukló 

8 A tartószerkezet vastagsága nyílásközépen Természetes szám [cm] 
9 Saru feletti szerkezeti magasság, támasz1 Természetes szám [cm] 
10 Saru feletti szerkezeti magasság, támasz2 Természetes szám [cm] 
11 Cellaszám ívhíd esetén Természetes szám [db] – javasolt érték 11 
12 Kopóréteg vastagsága boltozat esetén Természetes szám [cm] 
13 Kötıréteg vastagsága boltozat esetén Természetes szám [cm] 
14 Útalap vastagsága boltozat eseté Természetes szám [cm] 
15 Szigetelés védıréteg vastagsága boltozat 

esetén 
Természetes szám [cm] 

16 Profil betonréteg vastagsága boltozat ese-
tén 

Természetes szám [cm] 

17 Feltöltés vastagsága boltozat esetén Természetes szám [cm] 
18 Boltozat feletti vastagság Természetes szám [cm] 
19 Korlátozás típusa N – nincs korlátozva 
20 Hídállapot – felszerkezet 

(zárójelben a csökkentı tényezı értéke sze-
repel) 

1 – hibátlan állapotú (1) 
2 – lokális és könnyő hibák (0,9) 
3 – kiterjedt de könnyő hibák (0,8) 
4 – lokális de súlyos hibák (0,7) 
5 – kiterjedt és súlyos hibák (0,6) 

21 Hídállapot – alépítmény 
(zárójelben a csökkentı tényezı értéke sze-
repel) 

1 – hibátlan állapotú (1) 
2 – lokális és könnyő hibák (0,9) 
3 – kiterjedt de könnyő hibák (0,8) 
4 – lokális de súlyos hibák (0,7) 
5 – kiterjedt és súlyos hibák (0,6) 
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22 Hídállapot – pályaburkolat 
(zárójelben a csökkentı tényezı értéke sze-
repel) 

1 – hibátlan állapotú (1) 
2 – lokális és könnyő hibák (0,9) 
3 – kiterjedt de könnyő hibák (0,8) 
4 – lokális de súlyos hibák (0,7) 
5 – kiterjedt és súlyos hibák (0,6) 

23 Hídállapot – hídtartozék 
(zárójelben a csökkentı tényezı értéke sze-
repel) 

1 – hibátlan állapotú (1) 
2 – lokális és könnyő hibák (0,9) 
3 – kiterjedt de könnyő hibák (0,8) 
4 – lokális de súlyos hibák (0,7) 
5 – kiterjedt és súlyos hibák (0,6) 

24 Hídállapot – közvetlen környezet 
(zárójelben a csökkentı tényezı értéke sze-
repel) 

1 – hibátlan állapotú (1) 
2 – lokális és könnyő hibák (0,9) 
3 – kiterjedt de könnyő hibák (0,8) 
4 – lokális de súlyos hibák (0,7) 
5 – kiterjedt és súlyos hibák (0,6) 

22. táblázat – Az OKA adatok típusa és lehetséges paraméterei 



 

 
  

23 táblázat – Az elıre definiált szabályzati jármőterhek adatai 

Jármő-
teher 
neve 

Tengelyterhek 
 

[kN] 

Tengely-
távok 
[m] 

Megoszló 
teher  

[kN/m2] 

Szélesség 
 

[m] 

Nyomtáv 
[m] 

A jármő 
túllógása 

[m] 

Dinamikus 
tényezı 
globális 

Dinamikus 
tényezı 
lokális 

Biztonsági 
tényezı 

Megjegyzés 

H/1910 50-150 4,5 - 2,75 2,15 0,5 1,3 - 1,4 1,4 1,3 Bizt tény. 
más elven 

IA/1950 600 
 (hernyótalpas) 

4,6 (hossz) - 3 2,4 1,2 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,25  

IB/1950 600 
 (hernyótalpas) 

4,6 (hossz) - 3 2,4 1,2 

5

5,2
025,1

+
+

L
 

1,4 1,7 Din. tény. 
más 

I/1950 350 
 (hernyótalpas) 

4 (hossz) - 2,9 2,4 1 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,25  

II/1950 80-160 4,2 - 2,9 1,8 1,8 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,25  

A/1956 200-200-200 1,5-1,5 3 3 2 1,5 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,4 
 

 

B/1956 100-200 3 3 3 2 1,5 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,4 
 

 

C/1956 50-100 3 3 3 2 1,5 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,4 
 

 

A/1967 
A/1979 
A/1986 
A/2000 

200-200-200-200 1,2-1,2-1,2 4 – 3 
(8-18m széles-

ség között) 

3,5 2,7 1,2 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,2 
1,2 
1,2 
1,3 

 

B/1967 
B/1979 
B/1986 
B/2000 

80-160-160 3-1,5 4 – 3 
(8-18m széles-

ség között) 

3 2 1,5 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,2 
1,2 
1,2 
1,3 

 

C/1967 
C/1979 
C/1986 
C/2000 

200/3-400/3 3 4 – 3 
(8-18m széles-

ség között) 

3 2 1,5 

5

5
05,1

+
+

L
 

1,4 1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
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KÓD HÍD FELSZERKEZETÉNEK ANYAGA HATÁSÁBRA TÍPUS 

101 Beton boltozat és csı Boltozat 
201 Monolit vasbeton lemez Lemez 
202 Monolit 3 vagy több bordás vasbeton lemez Lemez 
203 Monolit vasbeton takaréküreges keresztmetszető Lemez 
204 Monolit vasbeton boltozat és csı Boltozat 
205 Monolit vasbeton keret Egyéb 
206 Monolit vasbeton ív Egyéb 
207 Egyedi monolit vasbeton Lemez 
208 Egy vagy két cellás monolit szekrénytartó Szekrény 
209 Monolit 2 vasbeton bordás lemez Kétfıtartós 
301 Fordított T tartós (feszített is) Lemez 
302 Elıregyártott vasbeton csı Boltozat 
303 Elıregyártott vasbeton keret Egyéb 
304 KCS tartós Lemez 
305 UH tartós Lemez 
306 Egyedi elıregyártott vasbeton Egyéb 
401 Elıfeszített vasbeton pallós Lemez 
402 1970 elıtt gyártott HOYER tartó Lemez 
403 EHG tartó keresztfeszítéssel Lemez 
404 EHG/F tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
405 EHGE tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
406 EHGT tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
407 FCI tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
408 FP tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
409 UB tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
410 ITG tartó együttdolgozó vasbeton pályalemezzel Lemez 
501 Utófeszített monolit lemez vagy gerenda Lemez 
502 Utófeszített helyszínen elıregyártott gerendás Lemez 
503 Utófeszített helyszínen darabokban elıregyártott gerendás Lemez 
504 Utófeszített ívhíd Egyéb 
505 Szabadon szerelt feszített vasbeton Szekrény 
506 Szabadon betonozott feszített vasbeton Szekrény 
507 Szakaszosan betolt feszített vasbeton Szekrény 
508 Egyedi utófeszített megoldású Egyéb 
601 Hullámosított csavarozott acéllemez szerkezet Boltozat 
602 Hengerelt tartó zórésvas pályával Lemez 
603 Hengerelt tartó rátett vasbeton pályalemezzel Lemez 
604 Szegecselt gerinclemezes tartó zórésvas pályával Lemez 
605 Szegecselt gerinclemezes tartó rátett vasbeton pályale-

mezzel 
Lemez 

606 Szegecselt gerinclemezes tartó ortotrop pályával Kétfıtartós 
607 Hegesztett gerinclemezes tartó zórésvas pályával Lemez 
608 Hegesztett gerinclemezes alulról nyitott tartó rátett vasbe-

ton pályával 
Lemez 

609 Hegesztett gerinclemezes alulról nyitott tartó ortotrop pá-
lyával 

Kétfıtartós 

610 Szegecselt rácsos tartó zórésvas pályával Kétfıtartós 
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611 Szegecselt rácsos tartó vasbeton pályával Kétfıtartós 
612 Szegecselt rácsos tartó ortotrop pályával Kétfıtartós 
614 Hegesztett rácsos tartó vasbeton pályával Kétfıtartós 
615 Hegesztett rácsos tartó ortotrop pályával Kétfıtartós 
616 Egyedi acél Egyéb 
618 Hengerelt gerinclemezes szekrénytartó rátett vasbeton pá-

lyával 
Lemez 

619 Hengerelt gerinclemezes szekrénytartó ortotrop pályával Kétfıtartós 
701 Hosszirányú zórésvas monolit vasbeton pályalemezzel Lemez 
702 Hengerelt öszvértartó monolit vasbeton pályalemezzel Lemez 
703 Alulról nyitott öszvértartó monolit vasbeton pályalemez-

zel 
Kétfıtartós 

704 Alulról nyitott öszvértartó, fesz. mon. vasb. pályával v. 
külsı fesz. 

Kétfıtartós 

705 Alulról nyitott öszvértartó elıregyártott vasbeton pálya-
lemezzel 

Kétfıtartós 

706 Alulról nyitott öszvértartó feszített elıregyártott vasbeton 
pályalemezzel 

Kétfıtartós 

707 Rácsos fıtartós monolit feszített vasbeton pályalemezzel Kétfıtartós 
708 Szekrény keresztmetszető öszvértartó monolit vasbeton 

pályával 
Szekrény 

709 Szekrény keresztmetszető öszvértartó, fesz. mon. vasb. 
pályával v. külsı fesz. 

Szekrény 

710 Szekrény keresztmetszető öszvértartó elıregyártott vasbe-
ton pályával 

Szekrény 

711 Szekrény keresztmetszető öszvértartó feszített 
elıregyártott vasbeton pályával v. külsı fesz. 

Szekrény 

801 Kı vagy tégla boltozat Boltozat 
802 Lıtt betonnal erısített kı vagy tégla boltozat Boltozat 
803 Monolit vasbetonnal erısített kı vagy tégla boltozat Boltozat 
901 Ideiglenes szerkezet (fa alép. v. felszerk. kivéve ponton-

híd) 
Egyéb 

902 Pontonhíd Egyéb 
999 Egyéb szerkezet Egyéb 

24. táblázat – Felszerkezeti besorolás a kereszteloszlási hatásábrák szempontjából  

 
 
 
 
 

 
 

  

 

  



 

 

ahol L a legnagyobb támaszköz, b a kocsipálya szélessége, h a földtakarás magassága, f a boltozat nyílmagassága 

SZÉLSİ FİTARTÓ KÖZÉPSİ FİTARTÓ 

Hosszú híd L/b>1 Rövid híd L/b<1 Hídhossztól függetlenül 

Ordináta értékek Ordináta értékek Ordináta értékek 
FELSZERKEZET 

bal jobb ábra bal jobb ábra bal közép jobb ábra 

1 0 
 

1 0 
 

- - - - 
Kétfıtartós 

1 
4

1
 

 
1 

4

1
 

 
- - - - 

1 -1 

 

1 
L

2b
1−  

 
L

b

5

6
1−  1 

L

b

5

6
1−  

 Lemez vagy 
takaréküreges 

1 
4

1
 

 
1 

4L

3b
1−  

 L

b

5

4
1−  1 

L

b

5

4
1−  

 

1 
3

1
 

 
1 

3L

2b
1−  

 
1 1 1 

 Szekrény 
1 

3

2
 

 
1 

3L

b
1−  

 
1 1 1 

 

1 -1 

 

1 
L

2b
1−  

 
L

b

5

6
1−  1 

L

b

5

6
1−  

 Egyéb 

1 
3

2
 

 
1 

3L

b
1−  

 L

b

5

4
1−  1 

L

b

5

4
1−  

 

1 
h

b
1−  

 
1 

h

b
1−  

 2h

b
1−  1 

2h

b
1−  

 
Boltozat 

1 

2

f
h

b
1

+
−  

 
1 

2

f
h

b
1

+
−  

 f2h

b
1

+
−  1 

f2h

b
1

+
−  
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HÍDTÍPUS MEREVSÉGARÁNYOK 

Kéttámaszú gerendahidak - 
Többtámaszú gerendahidak - 
Rácsos hidak - 
Ívhidak 1.   EIpálya = EIív 

2.   EIpálya = 5EIív 
Kerethidak 1.   EIpálya = EIláb 

2.   EIpálya = 12EIláb 
Boltozatok - 

ahol EI a hajlítómerevség 

26. táblázat – A pontos számításban vizsgált merevségarányok 

 
 

PMB HATÁSÁBRÁK HOSSZA 
HÍDTÍPUS lok

Pl  lok
Ml  lok

Bl  
Kéttámaszú gerendahidak 
Többtámaszú gerendahidak 
Rácsos hidak 
Ívhidak 
Kerethidak 
Boltozatok 










m4

L2.0
min  









m6

L3.0
min  









m8

L4.0
min  

ahol L a legnagyobb támaszköz 

27. táblázat – A lokális vizsgálat során alkalmazott hatásábra hosszak  

 
 

PMB HATÁSÁBRÁK HOSSZA 
HÍDTÍPUS 

Pl  Ml  Bl  
Kéttámaszú gerendahidak L2,0  L L 
Többtámaszú gerendahidak 21 L6,0L +  L L 
Rácsos hidak L2,0  L L 
Ívhidak L7,0  L L 
Kerethidak L L L 
Boltozatok L2,0  h2f2L ++  h2f2L ++  

ahol L a legnagyobb támaszköz , h a földtakarás magassága, f a boltozat nyílmagassága 

28. táblázat – Az alkalmazott fiktív hatásábra hosszak hídtípusonként 
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10. AZ EUROCODE TERHEINEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI HÍ D-
ÁLLOMÁNYRA 

Néhány év múlva a közös európai szabványrendszer Magyarországon is teljeskörővé válik 
(ENV 1991-3:2000). A magyar hídállományt azonban a magyar Közúti Hídszabályzatban (KH) 
foglalt szabályzati jármőterhekre méretezték, így jogosan merül fel a kérdés, hogy az EC jármőter-
heibıl származó igénybevételek milyen mértékben térnek a magyar szabályzati jármőteherbıl ke-
letkezı igénybevételektıl. A továbbiakban kizárólag a teheroldallal foglalkozunk. 

Erre a kérdésre képtelenség egyetlen számértékkel válaszolni, hiszen ez számos paraméter-
tıl függ. Többen próbáltak már választ adni e kérdésre (Farkas 2006; Farkas et al. 1999), és konkrét 
hidakon összehasonlításokat végeztek. Az elızı fejezetekben bemutatásra került közelítı módszert 
alkalmazzuk a kérdés megválaszolására, mégpedig úgy, hogy a szabályzati jármőteher (SZJ) a ma-
gyar KH-ban szereplı szabályzati jármőteher lesz, a különleges jármőteher pedig az EC-ben leírt 
jármőteher. Hasonló megoldást alkalmazott Wang és Liu is a különbözı jármőterhek összehasonlí-
tására (Wang és Liu 2001). Ahogy a 2. táblázatban láthattuk, a magyar hídállomány túlnyomó ré-
szét gerendahidak teszik ki, ezért két- és többtámaszú gerendahidak esetére korlátozzuk vizsgálata-
inkat. 

 
 

  
52. ábra – Az a) EC és b) magyar Közúti Hídszabályzat jármőterhei.  

 
A szabványok megkülönböztetik a koncentrált jármőterhet és a megoszló jármőterhet. Szab-

ványtól függıen a koncentrált jármőteher lehet két kerékteher egyetlen tengelyen (pl.: EC), vagy 
egy fiktív jármőteher több kerékteherrel (pl.: KH esetén az „A” jelő négytengelyő jármő). A magyar 
és az európai szabvány sok szempontból különbözik egymástól. Alapvetı különbség, hogy az EC 
sávos leterhelést ír elı, azaz az útpálya szélességét forgalmi sávokra bontja, és azt sávonként terheli 
le. Három sávban koncentrált jármőterheket is mőködtet, míg a megoszló teher a teljes útpályát le-
fedi (52a ábra). A terhek értékét a 29. táblázat tartalmazza (Kovács 2006). A KH ezzel szemben 
egyetlen koncentrált jármőterhet helyez el, míg az egyenletesen megoszló terhelés a koncentrált 
jármőteher által elfoglalt terület kivételével mindenütt mőködik (52b ábra). A terhek pontos számér-
tékeit a 30. táblázatban foglaltuk össze. 
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KONCENTRÁLT TEHER MEGOSZLÓ TEHER 

HELY 
tengelysúlyok [kN] q [kN/m2] 

1. sáv 300 – 300 9 
2. sáv 200 – 200  2,5 
3. sáv 100 – 100 2,5 

egyéb sáv 0 2,5 
maradék terület 0 2,5 

29. táblázat – Az EC jármőterhei (a dinamikus tényezıt a terhek alapértékeikben már tartalmazzák), 

 (tengelytáv 1,2m). 

 
KONCENTRÁLT TEHER MEGOSZLÓ TEHER 

HELY 
tengelysúlyok [kN] q [kN/m2] 

 200 – 200 – 200 – 200 4 – 3 
(kocsipálya szélesség függvénye) 

30. táblázat – A magyar Közúti Hídszabályzat által elıírt terhek (tengelytáv 1,2m). 

 
Különbség jelen van továbbá a biztonsági és dinamikus tényezıkben, az egyidejőségi / kom-

binációs tényezıkben, a mértékadó teherkombináció elıállításában. Az EC jármőteher hasznos ter-
heinek biztonsági tényezıje 35,1Q =γ . Dinamikus tényezı nincs, mivel e hatást a terhek már alapér-

tékeikben tartalmazzák. A KH esetében a hasznos teher biztonsági tényezıje 3,1h =γ , a dinamikus 
tényezı a 23. táblázat szerint.  

Alábbi vizsgálataink során kétféle szélességő útpályát vettünk figyelembe, a) két forgalmi 
sávos és b) négy forgalmi sávos kiosztást. A kiemelt szegély vizsgálatával nem foglalkozunk. A kö-
zelítı számításhoz háromféle közelítı kereszteloszlási hatásábrát veszünk fel: 1) az útpálya széles-
ségét a felében metszı meredek hatásábrát, ami leginkább a sőrőbordás gerendahidak szélsı fıtartó-
ira jellemzı; 2) a kéttámaszú átvitelre jellemzı laposabb hatásábrát, ami a kétfıtartós hidakat jel-
lemzi; és 3) a szekrény-keresztmetszető hidakra jellemzı hatásábrát. A könnyebb kezelhetıség ér-
dekében az elsı esetet kék színnel, a másodikat zölddel és a harmadik esetet piros színnel ábrázol-
juk (53. ábra). 

 

 
53. ábra – A híd keresztmetszete a) keskeny, b) széles esetben, valamint a közelítı kereszteloszlási hatásábrák. 
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Elsı lépésben a közelítı kereszteloszlási hatásábrákat terheltük le mértékadó módon a szab-

ványokban elıírt jármőterhekkel. Meghatároztuk SZJ
ηP , SZJ

belülp , SZJ
kívülp  és KJ

ηP , KJ
belülp , KJ

kívülp  értékeit, 

majd második lépésben a hosszirányú vizsgálatnál használt fiktív hatásábrákat is mértékadó módon 
leterheltük. Annak érdekében, hogy az eredményeket egy közös grafikonon ábrázolhassuk mindkét 
szabványban figyelembe vettük a terhek biztonsági tényezıit, és a KH terheit felszoroztuk a dina-
mikus tényezıvel (amely a támaszköz függvénye). 

Szükséges megjegyezni, hogy a teherkombináció elıállításakor a híd önsúlyát nem vettük 
számításba (lásd Alapfeltevések, 16. oldal), valamint a tartós tervezési állapotban az alapkombiná-
cióval számoltunk, tehát a kombinációs csökkentı tényezık nélküli hatáskombinációval dolgoz-
tunk. 

Az 54. ábrán a fiktív hatásábrák leterhelését láthatjuk, az elsı oszlopban Pη hatásábra, a má-

sodikban Mη  és a c) oszlopban Bη hatásábra mértékadó leterhelését. Az elsı sorban KH jármőterhé-
vel terheltük le a hatásábrákat, a másodikban az EC jármőterhével, míg a harmadik sorban a két 
elıbbi sor értékeinek hányadosát láthatjuk. Folytonos vonallal a keskenyebbik útpályaszélességhez 
tartozó kereszteloszlási hatásábrával számolt értékeket ábrázoltuk, szaggatott vonallal pedig a széle-
sebb kereszteloszlási hatásábrához tartozó adatokat olvashatjuk le (53. ábra). A megoszló terheket 
mindegyik esetben figyelembe vettük. 

 

 
54. ábra – Az 1.) jelő (53. ábra elsı sor) közelítı kereszteloszlási hatásábrák vizsgálata a három fiktív hosszirányú 

hatásábra hosszának függvényében. Folytonos vonallal a keskeny útpálya esetén használt kereszteloszlási hatásábrát 
mutatjuk, míg a szaggatott vonallal a széles útpályánál alkalmazott kereszteloszlási hatásábrát láthatjuk. 
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Megállapítható, hogy a sőrőbordás hidakra jellemzı kereszteloszlási hatásábra esetén, egy 

szőkebb tartományon 5 és 20m között, a megfelelıség értéke nagyobb 1-nél, azaz itt a KH jármő-
terhe a mértékadó teher. 5m alatt és 20m fölött az EC dominál. Az 5m alatti tartományon a koncent-
rált jármőteher tengelysúlya miatt a 66,0kN300/kN200 = érték jelenik meg a grafikonon. A 20m 
feletti tartomány esetén pedig az EC megoszló terhe a meghatározó. A szélesebb kereszteloszlási 
hatásábra esetén (szaggatott vonal) a megfelelıség kisebbre adódik a keskenyebb esetben látottnál. 

A kétfıtartós hidakra jellemzı kereszteloszlási hatásábra esetén a helyzet hasonló, a megfe-
lelıségi tényezı értéke kisebb az elızı esethez viszonyítva (55. ábra). Mivel laposabb a keresztel-
oszlási hatásábránk, ezért a megoszló terhek nagyobb szerepet kapnak, fıleg a szélesebb útpálya 
esetén. Bη hatásábra alkalmazásakor a megfelelıség szintje a 0,9-et sem éri el. Az is megállapítható, 

hogy Pη  hatásábra esetén 50m felett, már a szélesebb útpályához tartozó hatásábra adja a nagyobb 
megfelelıséget.  

 

 
55. ábra – A 2.) jelő (53. ábra második sor) közelítı kereszteloszlási hatásábrák vizsgálata a három fiktív hosszirá-

nyú hatásábra hosszának függvényében. Folytonos vonallal a keskeny útpálya esetén használt kereszteloszlási hatásáb-
rát mutatjuk, míg a szaggatott vonallal a széles útpályánál alkalmazott kereszteloszlási hatásábrát láthatjuk. 

 
Még szembeötlıbb ez a jelenség az 56. ábrán, ahol mindhárom fiktív hatásábra esetében 40-

50m felett a szélesebb kereszteloszlási hatásábra a kedvezıbb, ami azt jelenti, hogy minél szélesebb 



AZ EUROCODE TERHEINEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI HÍDÁLLOMÁNYRA 

 
71/91 

az útpálya, annál kevésbé dominál az EC megoszló jármőterhe. Természetesen az is kiolvasható, 
hogy a szekrény-keresztmetszető hidak esetén mindig az EC terhei a meghatározóak, hiszen a meg-
oszló teher sokkal nagyobb szerepet kap, mint a koncentrált jármőteher. 

Fontos megjegyezni, hogy ezen grafikonok vízszintes tengelyén a fiktív hatásábrák hosszát 
ábrázoljuk, amely csak kéttámaszú hidak esetén egyezik meg a híd támaszközével. Kéttámaszú hi-
dak esetén Mη hatásábra a támaszreakció hatásábrájával azonos, míg Bη a középsı keresztmetszet 
nyomatéki hatásábrájával egyezik meg és mivel ez a két hatás a mértékadó kéttámaszú gerendahi-
dak esetén, ezért közvetlenül is tehetık megállapítások.  Többtámaszú hidak eseténMη és Bη fiktív 
hatásábrák, ahogy azt a 28. táblázatban is láthattuk, csak a nagyobbik támaszköz hosszával áll kap-
csolatban és nem a híd teljes hosszával. 

 

 
56. ábra – A 3.) jelő (53. ábra harmadik sor) közelítı kereszteloszlási hatásábrák vizsgálata a három fiktív hosszirá-

nyú hatásábra hosszának függvényében. Folytonos vonallal a keskeny útpálya esetén használt kereszteloszlási hatásáb-
rát mutatjuk, míg a szaggatott vonallal a széles útpályánál alkalmazott kereszteloszlási hatásábrát láthatjuk. 

 
Az 57. ábrán a kéttámaszú hidakra vonatkozó grafikonok láthatók. Baloldalon a fiktív hatás-

ábrák görbéi, jobboldalon a megfelelıségi tényezı görbéi, azaz a fiktív hatásábrák által meghatáro-
zott megfelelıségek minimuma a támaszköz függvényében. A sorok a különbözı kereszteloszlási 
hatásábrákat tartalmazzák, azzal a jelöléssel, ahogy az 53. ábrán láthattuk.  

Korábban említettük, hogy a közelítı számítás tartalmazza a lokális vizsgálatot is, ezért va-
lamennyi fiktív hatásábra részt vesz a lokális és a globális megfelelıség meghatározásában. Kéttá-
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maszú hidak esetén Mη és Bη fiktív hatásábrák létezı hatásábrák, ezzel szemben Pη hatásábra csak a 
lokális vizsgálatban tölt be szerepet. Vizsgálatainkban a globális teherbírás-vizsgálatra helyezzük a 
hangsúlyt, hiszen a lokális vizsgálattal kapcsolatban kijelenthetı, hogy a KH legalább 33%-os defi-
cittel rendelkezik a koncentrált jármőteher tengelyterhe miatt (ez az érték növekedhet, ha a megosz-
ló teher is szerephez jut). A könnyebb érthetıség kedvéért, Pη hatásábrát a baloldali grafikonokról 
mellıztük. A másik két fiktív hatásábra kisebb támaszköznél szintén mutatja a lokális hatás mérték-
adó voltát, de 10m-es hossztól már a globális vizsgálat során meghatározható megfelelıség értékét 
olvashatjuk le. Megállapíthatjuk, hogy keskeny útpálya és meredek kereszteloszlási hatásábra ese-
tén az EC 25m fölött válik mértékadóvá, míg széles útpálya és lapos hatásábra esetén az EC az 
egész tartományon mértékadó, a KH 20% körüli deficittel rendelkezik. 

 

 
57. ábra – Kéttámaszú hidak vizsgálata – A fiktív hatásábrákkal ( Mη  és Bη ) meghatározott megfelelıségeket lát-

hatjuk a hossz függvényében, soronként megkülönböztetve a kereszteloszlási hatásábrákat keskeny és széles útpálya 

esetén (a). A fiktív hatásábrákkal meghatározott megfelelıségek minimumát láthatjuk a támaszköz függvényében, so-

ronként megkülönböztetve a kereszteloszlási hatásábrákat keskeny és széles útpálya esetén (b). 

 
Többtámaszú hidak esetén a vizsgálat hasonló eredményre vezet, de van néhány lényeges 

különbség is. A kéttámaszú hidaktól eltérıen, Pη hatásábra a globális vizsgálatban is fontos szerepet 
tölt be, hiszen például a közbelsı támaszerı vizsgálatára ez a hatásábra a legalkalmasabb. Ennek 
okán az 58. ábra baloldali grafikonjai közül nem mellızhetjük. Az ábra jobboldalán elıállítjuk a 
három fiktív hatásábrával meghatározott megfelelıségek minimumát. 10m alatt Bη hatásábra a mér-
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tékadó, míg 10m felett Pη . A globális vizsgálattal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy EC az egész 
tartományon (10-50m) mértékadó, a hidak keskeny útpálya és meredek kereszteloszlási hatásábra 
esetén a KH közel 35%-kal, széles útpálya és lapos kereszteloszlási hatásábra esetén pedig 20%-kal 
kisebbre adódik a megfelelıségi tényezı (az egységhez képest). 

 

 
58. ábra – Többtámaszú hidak vizsgálata – A fiktív hatásábrákkal ( Pη , Mη  és Bη ) meghatározott megfelelıségeket 

láthatjuk a hossz függvényében, soronként megkülönböztetve a kereszteloszlási hatásábrákat keskeny és széles útpálya 

esetén (a). A fiktív hatásábrákkal meghatározott megfelelıségek minimumát láthatjuk a támaszköz függvényében, so-

ronként megkülönböztetve a kereszteloszlási hatásábrákat keskeny és széles útpálya esetén (b). 

 
Ahogy a fejezet elején említettük, kizárólag a teheroldallal foglalkoztunk. A szabványok tel-

jes összehasonlításához az anyagoldalt és más speciális szabályokat is meg kellene vizsgálni. Az 
acél és beton biztonsági tényezıje közötti különbség, a szerkesztési szabályok és más speciális mé-
retezési elıírások nagymértékben befolyásolják az összehasonlítást (Farkas et al. 1999). Ezek tuda-
tában korlátoztuk vizsgálatainkat a teheroldalra.  
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11. PÉLDÁK 

Az útvonal-engedélyezési eljárást három példán keresztül mutatjuk be. Az elsı példában egy 
többtámaszú gerendahíd hosszirányú vizsgálatával ismerkedhetünk meg, amelyben a fiktív hatásáb-
rák használatát kísérhetjük figyelemmel. A második példában a hosszirányú vizsgálaton túl a ke-
resztirányú vizsgálatot is bemutatjuk egy sőrőbordás kéttámaszú gerendahídon. A közelítı kereszt-
eloszlási hatásábrák által szolgáltatott eredményeket egy végeselemes program (Axis VM 7.0) ered-
ményeivel vetjük össze. A harmadik példa az Országos Közúti Adatbank (OKA) részét képezı ív-
híd vizsgálatával foglalkozik. 

 

11.1 Hosszirányú vizsgálat 
 
Vegyünk példaként egy háromtámaszú gerendahidat, azonos támaszközökkel, m10=l  (59a 

ábra). A híd szabályzati jármőterhe a magyar „A” jelő jármőteher, összsúlya 800kN (4a ábra). A 
hídon áthaladó különleges jármőteher kilenctengelyő, 1053 kN összsúlyú (4f ábra). 

 

 

59. ábra – A példában szereplı háromtámaszú gerendahíd statikai váza (a), maximál nyomatékábrája (b), maximál 
nyíróerı ábrája (c) (n=VSZJ/VKJ vagy n=MSZJ/MKJ). 

 
Határozzuk meg a híd megfelelıségi tényezıjét az igénybevételek összehasonlításának 

módszerével és a fiktív hatásábrák módszerével, majd vizsgáljuk meg, hogy ez utóbbi módszer mi-
lyen pontosságú. 

Elıször kiszámítjuk a megfelelıséget a rúdszerkezeti végeselemes program segítségével. 
Elıállítjuk az SZJ-bıl és KJ-bıl származó igénybevételeket, valamint a maximális reakcióerıket. A 
maximál nyomaték és nyíróerı ábrát az 59b-c ábrán láthatjuk. A kritikus keresztmetszetekhez tarto-
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zó megfelelıségi tényezıket tüntettük fel az ábrán és egy fekete ponttal jelöltük a legkisebb megfe-
lelıséghez tartozó keresztmetszet helyét. A legkisebb megfelelıséget a nyomatéki burkoló ábrán 

találjuk, 912.0/ KJSZJpontos == MMn . Mindkét burkoló ábrán a SZJ-bıl származó igénybevételek 
vízszintes vonalakat is tartalmaznak, ennek oka, hogy feltételezzük minden keresztmetszet képes 
viselni a maximális teherbírású keresztmetszet teherbírásának a felét. 

Második lépésként határozzuk meg a híd megfelelıségét a fiktív hatásábrák segítségével. 

MP,EE és BE értékét a 10. ábrán bemutatott módon számíthatjuk ki. A 10. ábra alsó sora a megfele-

lıségek értékét KJSZJ / EEn =  is bemutatja a hossz függvényében, mindhárom hatásábra esetére. A 
60a ábrán e három függvényt egy grafikonon ábrázoljuk, míg a 60b ábrarészen ezen függvények 
minimumértékeit mutatjuk be. Ahogy azt az 5.3.2.2 pontban leírtuk, többtámaszú gerendahidak ese-
tén a Pη  hatásábrát  21P 6.0 lll +=  (ahol m1021 === lll ) hosszig vizsgáljuk, míg Mη  és Bη  ha-

tásábrákat lll == BM -ig. A grafikonról leolvasható, hogy m16P =l -nél 876.0P =n  , 

m10BM == ll -nél pedig 626.1M =n  és 626.1B =n . A híd megfelelıségét e három érték minimu-

ma határozza meg: 876.0),,min( PBMP
fiktív === nnnnn . 

Végül határozzuk meg a módszer pontosságát, 04.1876.0/912.0 ==β , azaz a fiktív hatás-
ábrák módszere jelen esetben a biztonság javára tért el %4 -kal. 

 

 

60. ábra – A P, M és B fiktív hatásábrákkal kalkulált megfelelıségek alakulása a hossz függvényében (a), a megfele-
lıségek minimumértékei a xK0 intervallumon, (npontos=0.912, ahogy az az 59. ábrán, a középsı támasz negatív nyoma-
tékánál leolvasható) 
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11.2 Komplex vizsgálat 
 
Az elızı példában megismert jármőveket alkalmazzuk a továbbiakban is, de a híd térbeli vi-

selkedésére is figyelemmel kell lennünk. A megoszló teher értéke 2kN/m7,3  (egyidejő forgalom ha-
tása). A hídszerkezetünk egy kéttámaszú, elıfeszített gerendahíd (9 db I tartó), támaszköze 16,8 m, 
a hídpálya szélessége 9,72 m. 

A globális megfelelıség értékét meghatározzuk a fiktív hatásábrák módszerével, az igény-
bevételek összehasonlításán alapuló rúdszerkezeti programmal és egy általános végeselemes prog-
rammal (Axis VM 7.0, lásd 62. ábra). A végeselemes számítás megfelelıségi tényezıjét a SZJ és 
KJ hatására ébredı – a híd középsı keresztmetszetében, a szélsı és középsı fıtartójának alsó szálá-
ban keletkezı – feszültségek (és támaszreakciók) összehasonlításával határoztuk meg.  

 

 
61. ábra – A SZJ (a) és a KJ (b) 

 

 
62. ábra – A híd végeselemes hálózata valamint a deformált alak (KJ mértékadó helyzetben) 

 
A példában négy terhelési esetet vizsgálunk meg: 

• Teher I. SZJP és KJP , egyidejő forgalom nélkül 

• Teher II. SZJP , 2SZJ kN/m7,3=p , KJP , 2KJ kN/m7,3=p  

• Teher III. SZJP , 2SZJ kN/m7,3=p , KJP  

• Teher IV. SZJP , 2SZJ kN/m7,3=p , KJP  de KJ a híd tengelyvonalában halad 
 
A jobb követhetıség érdekében haladjunk az algoritmus blokkdiagramján (51. ábra) megis-

mert sorrendben.  
1 – Elıször a közelítı kereszteloszlás hatásábrákat kell kiválasztani a 20. táblázatból. A 

felszerkezet típusa sőrőbordás, bl ≥ , ezért a 63. ábrán bemutatott hatásábrákat kell alkalmaznunk.  
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63. ábra – A közelítı kereszteloszlási hatásábra alsó és felsı korlátja szélsı és középsı fıtartó esetén 

 
2 – Második lépésként a négy leterhelési esetet kell elıállítani, az alesetekkel együtt. A rész-

eredményeket a 31. táblázatban foglaltuk össze. Az 1. és 2. esetet az alábbiakban részletesen kifejt-
jük. Mivel a KJ nyomtávja szélesebb a SZJ nyomtávjánál, ezért a laposabb hatásábra esetén lesz 

a KJ
η

SZJ
η / PP  hányados a legkisebb (10. egyenlet). A helyettesítı terhelések az 1. esetben a 64a ábra 

segítségével: SZJ
ηP ( ) kN692761,0969,0

2

kN800 =+=  és KJ
ηP ( ) kN3,878699,0969,0

2

kN1053 =+= . 

Az egyidejő forgalmat figyelembe vevı 2. esetben, a 11. egyenlet szerinti mértékadó hatásábrát a 
64b ábrán láthatjuk. A SZJ-bıl származó helyettesítı terhek értékét az alábbi módon határozhatjuk 

meg: SZJ
ηP ( ) kN14,697705,01

2

kN800 =+= , 

=SZJ
belülp

m

kN
41,16

2

743,0537,0
m76,1

2

962,0537,0
m46,4

m

kN
7,3

2
=







 +++
,  

=SZJ
kívülp

m

kN
63,27

2

1537,0
m72,9

m

kN
7,3

2
=+

. 

 
A MÉRTÉKADÓ HATÁS-

ÁBRA ORDINÁTÁJA 
SZJ
ηP  SZJ

belülp  SZJ
kívülp  KJ

ηP  KJ
belülp  KJ

kívülp  ESET / 
ALESET 

bal közép jobb kN kN/m kN/m kN kN/m kN/m 
1. 1 0,625 0,250 691,98 0 0 878,31 0 0 
2. 0,537 1 0,537 697,14 16,41 27,63 857,44 14,70 27,63 

3. / 1 0,537 1 0,537 697,14 16,41 27,63 857,44 0 0 
3. / 2 1 0 -1 511,93 0,70 8,99 587,17 0 0 
4. / 1 1 0 -1 511,93 0,70 8,99 211,25 0 0 
4. / 2 1 0 -1 511,93 0,70 8,99 587,17 0 0 

31. táblázat – A helyettesítı terhelések (lásd 29. ábra 2 lépés) 
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64. ábra – Alkalmazott közelítı hatásábrák 1. eset (a) és 2. eset (b) esetén 

 
3 – Elıállítjuk a nyomaték és nyíróerı ábrát (65. ábra). A 2. terhelési eset megegyezik a Te-

her II. esetével, hiszen mindkettı figyelembe veszi az egyidejő forgalom hatását (65a ábra), majd 

meghatározzuk a megfelelıség értékét (66. ábra), 55,12
gl =n . Ha KJ áthaladására vonatkozóan nem 

teszünk kikötéseket (Teher III.), akkor a 3. és 4. esetet egyaránt meg kell vizsgálni. Jelen példánk-

ban a 3. eset adja a kisebb megfelelıséget (65b ábra), 84,13
gl =n .  

 

 
65. ábra – A Teher II. (a) és Teher III. (b) nyomaték ábrája (fent) és a nyíróerı ábrája (lent). (A számítás során azzal 

a feltételezéssel éltünk, hogy minden keresztmetszet képes viselni a maximális igénybevétel 50%-át, ezért mindegyik 
ábrának vannak vízszintes szakaszai.) 
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66. ábra – A híd megfelelıségének értéke a híd hosszának függvényében (lásd 65a ábra) 

 
 

 
67. ábra – A híd megfelelıségének értéke a híd hosszának függvényében (1. eset). A lokális és a globális megfelelı-

ség egyaránt leolvasható az ábráról (lásd 32. táblázat). 
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4 – A lokális megfelelıség értékét a fiktív hatásábrák segítségével határoztuk meg. Az 
eredményeket a 67. ábrán láthatjuk. A legkisebb megfelelıség értéke 0=x -nál, egyetlen kerékteher 

összehasonlításakor keletkezett, azaz 6,1
2/kN125

2/kN200
l ==n . 

5 – A híd megfelelıségi tényezıjét a hajlításkor bekövetkezı tönkremenetel határozza meg, 

hiszen 55,12
gl == nn . Ebben az esetben az egyidejő megoszló jármőteher is terheli a hidat. Ha a 

megoszló terhet nem vesszük figyelembe, akkor a megfelelıség értéke 6,1l == nn . 

6 – A fiktív hatásábrák módszerével meghatározott megfelelıség (Teher I.) 38,1=n , ami 

Mη hatásábra esetén állt elı m8,16=Ml -nél (67. ábra). 
Az eredményeket a 32. táblázatban foglaltuk össze. A végeselemes számítás 13-21%-kal 

nagyobb biztonságot szolgáltatott. Jól látható, hogy ebben a példában a fiktív hatásábrák módszere 
minden esetben a biztonság javára közelített. 

 

MEGFELELİSÉG TEHERESET FİTARTÓ JAVASOLT ELJÁRÁS VEM 

   Igénybevételek 
összehasonlítása 

Fiktív hatásábrák 
módszere 

 

Lokális - - 1.60 - 
szélsı 1.75 

Teher I. 
középsı 

1.53 1.38 
1.89 

szélsı 1.84 
Teher II. 

középsı 
1.55 1.44 

1.97 
szélsı 1.84 

Teher III. 
középsı 

1.84 1.60 
2.26 

szélsı 17.17 

Globális 

Teher IV. 
középsı 

2.05 1.60 
2.26 

32. táblázat – A sőrőbordás, kéttámaszú gerendahíd megfelelıségi tényezıi, l=16,8m 
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11.3 Ívhíd mintapélda a Hídvizsgálat programmal 
 
Az alábbi mintapéldát a Hídvizsgálat program segítségével mutatjuk be. A program rövid 

ismertetése a 9. fejezetben található. A program felhasználói kézikönyvének elkészítése során nyolc 
mintapéldát dolgoztunk ki, ennek negyedik példáját ismertetjük a továbbiakban.  

A program elindítását követıen, a kezelıfelületen (68. ábra) a Vizsgálandó hidak ablakban 
válasszuk ki az útvonalat (mintapélda4), melynek során betöltıdik az OKA3001 jelő ívhíd (33. táb-
lázat). A Különleges jármő adatai ablakban válasszunk ki egy tetszıleges jármővet, legyen ez a 
1053kN jelő jármőteher. A Futtatás ablakban, a futtatás címszó melletti legördülı menübıl válasz-
szuk ki a forgalom részeként (megoszló terhekkel) a számítás címszónál állítsuk be, hogy közelítı 
valamint az eredménynél, hogy részletes. Mindezek után nyomjuk meg a Futtat gombot. 

A gomb megnyomását követıen az alábbi négy ablak nyílik meg: Adatok, Lokális vizsgálat, 
Közelítı vizsgálat, Eredmények (69.,70.,71.,72. ábra). 

 

33. táblázat – Az OKA3001 fájl input paraméterei 

 

1 1 nyílású híd  
3000 Szabad nyílás hossza cm-ben 
800 Kocsipálya szélessége cm-ben 
A/1967 A nyílások jármőterhei (lásd 23. táblázat) 
3 A nyílások statikai rendszere (ív – lásd 22. táblázat) 
209 A nyílások felszerkezete (monolit 2 vasbeton bordás lemez – lásd 24. táblázat) 
1 1 Saru feletti átvezetés (tartóvég, tartóvég – lásd 22. táblázat) 
100 A tartószerkezet vastagsága tartóközépen cm-ben 
100 100 Saru feletti szerkezeti magasság, a támasz bal oldalán 
100 100 Saru feletti szerkezeti magasság, a támasz jobb oldalán 
11 Cellaszám, függesztırudak száma +1 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
0 Boltozatokra vonatkozó adat 
N Nincs korlátozás 
1 Hibátlan állapotú felszerkezet (lásd 22. táblázat) 
1 Hibátlan állapotú alépítmény (lásd 22. táblázat) 
1 Hibátlan állapotú pályaburkolat (lásd 22. táblázat) 
1 Hibátlan állapotú hídtartozék (lásd 22. táblázat) 
1 Hibátlan állapotú közvetlen környezet (lásd 22. táblázat) 
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68. ábra – A program kezelıfelülete 

 

 
69. ábra – Az ívhíd geometriája, kereszteloszlási hatásábrái és a jármőterhek adatai 

 
Az Adatok ablakban (69. ábra) visszaíratásra kerül a híd OKA kódja,a híd sematikus ábrája, a 

híd méretei, a kereszteloszlási hatásábrák (lásd 25. táblázat) a szélsı illetve a középsı fıtartó-
ra/keresztmetszetre (kocsipálya szélessége 8m). Továbbá a szabályzati és a különleges jármőteher 
tengelyelrendezése a hídpályán elhelyezve, (a híd hossza 31,4m, a zöld háromszögek a támaszokat 
jelölik), összsúlya és az egyidejő megoszló terhe. 

 



PÉLDÁK  

 
83/91 

 
70. ábra – A lokális vizsgálat grafikonjai 

A Lokális vizsgálat ablakban (70. ábra) megjelennek a jármőterhek, a P, M és B fiktív hatásáb-
rák mértékadó leterhelése a hídhossz függvényében mindkét jármőteherre, valamint ezek hányado-
sai (kék színnel a P, piros színnel az M és zöld színnel a B hatásábra-leterhelések függvényei). Az 
elıállított grafikonon a megfelelıség értékét hatásábra-típustól függıen más és más hosszértékekig 
kell figyelemmel kísérni és a minimum értéket leolvasni. A P hatásábra esetén a 0-4m, az M hatás-
ábra esetén 0-6m, B esetben 0-8m. Mindhárom intervallum legkisebb értéke 1,48. Az intervallum-
hosszakkal kapcsolatban a 28. táblázat ad további tájékoztatást. 

 

 
71. ábra – A közelítı vizsgálat grafikonjai 

A közelítı vizsgálat ablakban (71. ábra) megjelenı információk szinte mindenben megegyeznek 
a Lokális vizsgálat során ismertetettekkel, azzal a különbséggel, hogy a fiktív hatásábrák interval-
lum-beállításánál más hosszértékeket kell figyelembe venni (lásd 28. táblázat) és a koncentrált jár-
mőteherrel együtt a megoszló terhet is mőködtetjük. Ívhidaknál P hatásábra esetén az intervallum 
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hossza 0-0,7L-ig, M és B esetén 0-L-ig terjed., azaz a maximális támaszközig. Ezen az intervallu-
mon a P hatásábra adja a legkisebb értéket, 0,927-et. 

 

 
72. ábra – Az eredmények megjelenítése 

 
Az Eredmények ablakban (72. ábra) visszaíratásra kerül az útvonal neve, a különleges jármő 

megnevezése, a híd OKA kódszáma, az állapotjelzı, a biztonság értéke, a maximális szabad nyílás 
hossza, a szabályzati jármőteher neve valamint a híd típusa. 

Mivel jelen esetben a híd megfelelısége 0,927, ezért a különleges jármő csak sebességkorláto-
zás esetén haladhat át a hídon (1,01). 

A közelítı számításnál beállított paramétereket használjuk tovább kivéve, hogy a Futtatás ab-
lakban, a számítás címszónál válasszuk ki: pontos (nincs lokális)(73. ábra). Mindezek után nyomjuk 
meg a Futtat gombot. 

A gomb megnyomását követıen az alábbi öt ablak jelenik meg: Adatok, Igénybevételek – Pálya, 
Igénybevételek – Ív, Igénybevételek – Függesztırúd , Eredmények. 

 

 
73. ábra – A kezelıfelület, a pontos számítás beállítása 

Az Adatok ablakban visszaíratott adatok nem változtak a közelítı számításban megismerthez 
képest, ezért ez nem mutatjuk meg újra. 

(A pontos számításhoz a program többféle ív/gerenda merevségarányt vesz figyelembe, lásd 26. 
táblázat, és az az eset lesz a mértékadó, amelyik a kisebb megfelelıséget szolgáltatja.) 
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74. ábra – Az ívhíd gerendájának igénybevételi ábrái 

 

 
75. ábra – Az ívhíd ívének igénybevételi ábrái 

 
Az Igénybevételek – Pálya ablakban (74. ábra) megjelennek a gerenda igénybevételi ábrái, nor-

málerı (N), nyíróerı (V), nyomaték ábra (M). Fekete színnel a SZJ maximálábrái, piros színnel a KJ 
burkolóábrái jelennek meg. Az ablak bal oldalán az egyes igénybevételek maximális és minimális 
értékeit is feltüntetjük mindkét jármőteher esetén. 

Az Igénybevételek – Ív ablakban (75. ábra) megjelennek az ív igénybevételi ábrái, normálerı 
(N), nyíróerı (V), nyomaték ábra (M). Fekete színnel a SZJ maximálábrái, piros színnel a KJ burko-
lóábrái jelennek meg. Az ablak bal oldalán az egyes igénybevételek maximális és minimális értékeit 
is feltüntetjük mindkét jármőteher esetén.  
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76. ábra – Az ívhíd függesztırúdjaiban keletkezı igénybevételek ábrái 

 
Az Igénybevételek – Függesztırúd ablakban (76. ábra) megjelennek a függesztırúd igénybevé-

teli ábrái, normálerı (N), nyíróerı (V), nyomaték ábra (M). Fekete színnel a SZJ maximálábrái, pi-
ros színnel a KJ burkolóábrái jelennek meg. Az ablak bal oldalán az egyes igénybevételek maximá-
lis és minimális értékeit is feltüntetjük mindkét jármőteher esetén. Jól látható, hogy ezekben a 
rácsrudakban csak normálerı mőködik. 

 

 
77. ábra – Az eredmények megjelenítése pontos számítás esetén 

 
Az Eredmények ablakban (77. ábra) visszaíratásra kerül az útvonal neve, a különleges jármő 

megnevezése, a híd OKA kódszáma, az állapotjelzı, a megfelelıség (biztonság) értéke, a legkisebb 
megfelelıséghez tartozó igénybevétel, a maximális szabad nyílás hossza, a szabályzati jármőteher 
neve valamint a híd típusa. 

Jelen esetben („pontos számítás”) a híd megfelelısége 1 alatti érték (0,983), ezért a különleges 
jármő csak sebességkorlátozás esetén (1,07) haladhat át a hídon. (Közelítı számítás esetén  a meg-
felelıségi tényezı 0,927 volt). 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Egy eljárást mutattunk be, amely a szabályzati és az engedélyköteles jármőterhek fiktív ha-
tásábrák segítségével történı összehasonlításán alapul. Az Mη és Bη  hatásábrák Ml  és Bl hossza a 
(leghosszabb) támaszköz hosszával azonos, (kivéve a boltozatokat, ahol ennél nagyobb hosszat kel-
lett figyelembe venni). Ezek azért alkalmasak a megfelelıség számítására, mert a tényleges nyíróerı 
illetve nyomatéki hatásábrákat közelítik meg. Az Pη  hatásábra hosszát a numerikus vizsgálatokból 
származó eredmények figyelembevételével állítottuk be, úgy, hogy a biztonság kárára illetve javára 
történı eltérés elfogadható legyen. A módszer pontosságát összefoglalóan a 34. táblázat mutatja be 
különbözı hídtípusok esetére. Az alsó sorban feltüntettük az Pη  hatásábra javasolt maximális hosz-
szát is. 

 

 HÍDSZERKEZETEK 

SZJ kéttámaszú többtámaszú rácsos ív keret boltozat 
USA 0.96 / 1.19 0.85 / 1.50 1.00 / 1.94 0.95 / 1.71 0.96 / 1.48 1.00 / 5.70 
HUN 0.98 / 1.03 0.98 / 1.47 1.00 / 1.43 0.87 / 1.45 0.86 / 1.77 0.98 / 2.53 

ÖSSZES 0.88 / 1.19 0.85 / 1.51 0.99 / 2.13 0.87 / 1.82 0.86 / 1.96 0.92 / 5.70 

BM ll =  l  l  l  l  l  hfl 22 ++  

Pl  l2.0  21 6.0 ll +  l2.0  l7.0  l  l2.0  

34. táblázat – A módszer pontossága ( maxmin / ββ ) különbözı hídtípusok esetén. Az ajánlott paramétereket Pl , Ml és 

Bl  értékét a táblázat utolsó két sora tartalmazza. Számításainkban az összes (26 db) KJ-t figyelembe vettük. Az elsı 

sornál az „USA” szabályzati jármőterhekre méreteztük a hidakat (4b-c ábra), a második sor esetében a magyar „A” jelő 

jármőteherre méreteztünk (4a ábra), a harmadik sorban pedig az összes SZJ-t. 

 
Az α paraméter hatását vizsgáltuk a futtatásaink során és azt találtuk, hogy minden hídtípus 

esetére javasolható az 5.0=α  érték. Több tízezer futtatást végeztünk, hogy a módszer pontosságá-
ról megfelelı ismereteket szerezzünk. Az esetek döntı többségében a módszer a biztonság javára 
közelített, a maximális eltérés a biztonság kárára 15% volt. (Ezt a kedvezıtlen hatást egy biztonsági 
tényezı alkalmazásával kompenzálhatjuk.) 

 
Az ismertetett módszer az igénybevétel- 

összehasonlítás módszerén alapul (4. táblázat), 
de a korábban alkalmazott eljárásoknál gyor-
sabb és kevés hídadat megléte esetén is elfo-
gadható pontossággal szolgáltat eredményt (35. 
táblázat). A térbeli hatás kereszteloszlási hatás-
ábrák segítségével vehetı figyelembe.  

 
A bemutatott módszerünk egy útvonal-

engedélyezı szoftver részeként mőködik, amit a 
KKK rendelkezésére bocsátunk. 

 
35. táblázat – A fiktív hatásábrák módszerének fıbb 

jellemzıi 

 
 

módszer FIKTÍV HATÁSÁBRÁK MÓDSZERE 

pontosság elfogadható 

szükséges 
adatok 

tengelyteher, tengelytáv, 
 támaszköz, felszerkezet típusa 

számítási 
mód 

néhány mátrixmővelet 
(számítógép szükséges) 

gépidı 0,01 mp 



TÉZISEK 

 
88/91 

13. TÉZISEK 

1. TÉZIS : A fiktív hatásábrák alkalmazásán alapuló módszert adtam hidak teherbírásának közelítı 
vizsgálatára, amely ötvözi az irodalomban található módszerek elınyeit: az igénybevétel összeha-
sonlításon alapuló módszer pontosságát és a tengelyterhek összehasonlításán alapuló módszer cse-
kély adatigényét és egyszerő használatát. 
 

1.1 ALTÉZIS : Nagyszámú numerikus összehasonlítás segítségével beállítottam a módszer pa-
ramétereit és kimutattam, hogy a módszer eltérése a pontos megoldáshoz képest a legfonto-
sabb hídtípusok esetén a biztonság kárára kicsiny, a biztonság javára pedig elfogadható mér-
tékő (lásd a 34. táblázatot).  
 
1.2 ALTÉZIS : Összehasonlító számítással kimutattam, hogy a módszer pontossága további fik-
tív hatásábrák segítségével alig növelhetı és az így nyert pontosítás nincs arányban a megnö-
vekvı számításigénnyel. Kimutattam, hogy a matematikailag „legveszélyesebb” hatásábra 
meghatározása irreális hatásábrákhoz vezethet, amelyek használata elfogadhatatlanul nagy 
eltéréseket ad a biztonság javára, ezért ezen hatásábrák meghatározása a gyakorlat számára 
értelmetlen. 

 
2. TÉZIS : Módszert adtam a hidak térbeli viselkedésének figyelembevételére, amely a középsı és a 
szélsı keresztmetszet lehetséges „legmeredekebb” és „leglaposabb” kereszteloszlási hatásábráin 
alapul. Az irodalomban található módszerek vagy nem veszik figyelembe vagy  csak egyetlen közelí-
tı kereszteloszlási hatásábrát tartalmaznak, amelyek nagymértékben a biztonság kárára közelíthet-
nek.  
 
3. TÉZIS : Egy algoritmust készítettem, amelyik az 1. és 2. tézisben megfogalmazott módszerek alap-
ján hidak ellenırzését végzi tetszıleges hídadatok, szabályzati és különleges jármőterhek esetén. Az 
algoritmust felkészítettem a magyarországi közúti adatbankban található hidak vizsgálatára: meg-
oldottam az együtt kezelt hidak szétválasztását, a változó biztonsági és dinamikus tényezı figyelem-
bevételét és módszert adtam a hiányzó adatok felvételére úgy, hogy a számítás a biztonság javára 
szolgáljon. 
 
4. TÉZIS : Módszert adtam a közúthálózaton található boltozatok és csövek teherbírásának közelítı 
meghatározására. 

 
5. TÉZIS: A 48 jármőteher és hatféle hídszerkezet numerikus elemzése alapján megállapítottam, 
hogy a „fiktív hatásábrák” módszerével a biztonság kárára való, 5%-ot meghaladó eltérés az esetek 
maximum 5%-ában jön létre. A 20%-ot meghaladó, a biztonság javára való közelítés az esetek ma-
ximum 30%-ára adódik (a boltozatokat kivéve). Javaslom a „fiktív hatásábrákon” alapuló módszert 
a magyar hídállomány esetén az útvonal-engedélyezı eljárás során alkalmazni. 

 
6. TÉZIS : A „fiktív hatásábrák” módszerével (kétféle hídszélesség és háromféle kereszteloszlás fi-
gyelembevétele esetén) közelítıen meghatároztam az EC jármőterheire a magyarországi „A” jelő 
jármőteherre tervezett hidakban keletkezı igénybevételek maximumát. A rövid, keskeny kocsipálya 
szélességő és meredek kereszteloszlási hatásábrával jellemezhetı hidak kivételével minden esetben 
az EC terhei a mértékadók, kéttámaszú hidak esetén maximum 20%, többtámaszú hidak esetén akár 
35% is lehet az eltérés az EC javára 
 

6.1 ALTÉZIS : Megállapítottam, hogy az EC jármőterheire a magyarországi „A” jelő jármőte-
herre tervezett hidak lokális igénybevételei akár a kétszeresére is növekedhetnek. 
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