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ÖSSZEFOGLALÁS
A történelem során a boltozatokat, boltíveket a világ minden részén szerkezetek széles
körében alkalmazták. Ennek ellenére modellezésük még napjainkban is sok kérdést vet fel.
Ellenőrzésükre hazánkban sincs kiforrottan használt módszer, szabvány, ezért gyakran
problémát okoz az ilyen, mára leromlott állapotú szerkezetek teherbírásának ellenőrzése. A
kutatás elsődlegesen a kőboltozott hidak teherbírás vizsgálatára koncentrál a mérnökgeológia
oldaláról. Első lépésként több boltozott kőhíd felmérését és vizsgálatát végeztem el a helyszíni
diagnosztikától a laboratóriumi anyagvizsgálatokon keresztül a különböző módszerekkel
végzett teherbírás ellenőrzésekig. Vizsgálataim rámutattak, hogy meglévő kőanyagú
szerkezetek esetén a mérhető paraméterekből sokszor igen nehéz a hatékony modellezéshez
szükséges bemenő adatokat előállítani, és ezen paraméterek bizonytalanságából adódó hatások
nagysága sem tisztázott. Továbbá a szerkezeti viselkedés elemzése is számos kérdést vet fel.
Ezek alapján dolgozatom két fő kérdéskörrel foglakozott a kőboltozatok mérnökgeológiai
jellemzését és numerikus modellezését illetően: a teherbírás vizsgálatokkal és azok bemenő
paramétereivel, illetve a bonyolultabb numerikus módszerek alkalmazásával a szerkezeti
viselkedés vizsgálatában.
Hét boltozott kőhíd teherbírásának vizsgálatával összevetettem a legismertebb közelítő
számítási módszer (a MEXE módszer) eredményeit a támaszvonal eljárás és a merev-blokk
módszer eredményeivel. Megvizsgáltam a módszer adaptálhatóságát zömök pillérű,
többnyílású hidak esetére. A vizsgált kőhidakon merev-blokkos módszer segítségével
érzékenységvizsgálatot készítettem, hogy ellenőrizzem az egyes bemenő paraméterek hatását a
teherbírásra.
Kicsinyített boltozatok viselkedését numerikus és laboratóriumi vizsgálatokon keresztül
elemeztem, vizsgálva, hogy egy választott hibrid végeselemes program (Rocscience RS2)
mennyire alkalmas kupás falazású boltozatok vagy boltívek szerkezeti viselkedésének
elemzésére, a teherbírás becslésére. A kísérletben három laboratóriumi ív vizsgálata készült el,
egy kupás falazású kicsinyített dongaboltozat, egy azonos geometriájú szénszál-erősítésű
polimer (CFRP) szalaggal megerősített boltozat, illetve egy falazott boltív. Az ívek
modellezéséhez szükséges anyagvizsgálatok elvégzése, majd a törőteherbírásuk laboratóriumi
meghatározása után, a mért eredményeket összevetettem a numerikus modellek eredményeivel,
és értékeltem a tapasztalatokat. Majd megvizsgáltam, hogy a laborkísérlettel validált numerikus
modell alkalmas-e a CFRP erősítésű boltozat elemzésére. Az azonos geometriájú erősített és
eredeti ív vizsgálata lehetővé tette a CFRP megerősítés működésének tesztelését is.
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SUMMARY
In historic times masonry arches and vaults were widely used all over the world in large
range of structures. Even so their modelling and analysis brings up many questions even today.
In Hungary there are no methods commonly used for controlling and investigating stone
masonry arches and arch bridges thus the calculation of load-bearing capacity of such structures
in bad and deteriorative condition causes difficulties in many cases. My research primarily
focuses on the analysis of the load-bearing capacity of stone masonry arch bridges thus as a
first step investigations were made in case of several arch bridges from the in situ diagnostics
through the laboratory investigations to the different stability analyses. My research pointed out
that in case of investigations of existing arches it is difficult to determine adequate input
parameters for the numerical modelling from the measurable data even for the simplest methods
for instance trust line analysis and rigid block method. The scope of effect of these input
parameters is unclear as well. In addition, the analysis of the structural behaviour also brings
up further questions. Based on these findings my dissertation concerned with two major topics:
analyses of load-bearing capacity of stone masonry arch bridges and the effect of their input
parameters, and the usage of more difficult numerical modelling for investigating the structural
behaviour.
By means of the analyses of load-bearing capacity of seven masonry arch bridges a
comparison was made between the results of an approximate calculation (MEXE method), the
thrust line analysis and the rigid block method. The applicability of the MEXE method in case
of multispan bridges with stocky piers was investigated. Furthermore, sensitivity analyses were
carried out to investigate the scope of effect of the input parameters to the load-bearing capacity.
By means of numerical modelling and laboratory experiments it was investigated if a hybrid
finite element program (Rocscience RS2) is capable of analysing the structural behaviour of
small scale masonry arches, and how accurately estimates the load-bearing capacity. The tests
were performed on an arch and on two barrel vaults with the same geometry with and without
reinforcement. On the strengthened arch carbon fiber reinforced polymer (CFRP) plates were
used to increase the load-bearing capacity. During the laboratory experiment the arches were
loaded to collapse then the results were compared to the results of the numerical modelling.
Furthermore, by means of analysing vaults with and without reinforcement the behaviour and
the efficiency of the CRFP strengthening were observed and the applicability of the hybrid
finite element program for the analysis of CFRP strengthened masonry vaults was tested.
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1. BEVEZETÉS
A mérnöki építmények egyik legősibb szerkezeti formái a kőszerkezetű boltozatok.
Térhódításuk az ókortól egészen a XIX.-XX. századig tartott, amikor a jobb mechanikai
tulajdonságú, gyorsabb építhetőséget biztosító vasbeton és acél megjelenése következtében a
hagyományos kőanyagok fokozatosan kiszorultak a szerkezetépítésből. Ma már igen ritkán
készülnek kőboltozatok, viszont a meglévők rendkívül nagy építészeti és örökségvédelmi
értéket képviselnek. Őrzik történeti múltunk emlékeit, meghatározó kulturális jelentőséggel
bírnak. Térvesztésük ellenére világszerte ma is rendkívül nagy számban találkozhatunk a
legkülönbözőbb boltívekkel és boltozatokkal pincékben, templomokban, kastélyokban,
valamint különböző műemléki és történelmi épületekben. Az egyik leggyakrabban vizsgált
kőszerkezetek a boltozott kőhidak. Csupán az Egyesült Királyságban körülbelül 40000
(McKibbins et al., 2006), de hazánkban is több mint 1500 boltozott kőhíd áll (Gálos &
Vásárhelyi, 2005).
A boltozatok feltalálása óta eltelt közel 6000 évben a világ minden részén szerkezetek
széles körében alkalmazták őket, ennek ellenére modellezésük még napjainkban is sok kérdést
vet fel. Ellenőrzésükre hazánkban sincs kiforrottan használt módszer, szabvány, ezért gyakran
problémát okoznak a gyakorlat számára. Építésük óta számottevő idő telt el, így sok ilyen
szerkezet állapota leromlott, illetve jelentősen megnövekedtek a forgalmi és terhelési viszonyok
is. Ezért teherbírásuk megfelelőségének igazolása sok esetben szükségessé vált, hiszen új
elvárásoknak kell megfelelniük ezeknek a régi szerkezeteknek.
Dolgozatom a boltozott kőszerkezetek teherbírás ellenőrzését követi végig a gyakorlat
szemszögéből a helyszíni mérésektől, egészen a szerkezeti viselkedés vizsgálatáig. A kutatás
elsődlegesen a kőboltozott hidak vizsgálatára koncentrál a mérnökgeológia oldaláról; térbeli
viselkedések elemzésével, fáradással, ferde vagy többgyűrűs boltozatokkal és vízszintes
terhekkel nem foglalkozik. Első lépésként több boltozott kőhíd felmérését és vizsgálatát
végeztem el a helyszíni diagnosztikától a laboratóriumi vizsgálatokon keresztül a különböző
módszerekkel végzett teherbírás ellenőrzésekig. Vizsgálataim rámutattak, hogy meglévő
kőanyagú szerkezetek esetén a mérhető paraméterekből sokszor igen nehéz a hatékony
modellezéshez szükséges bemenő adatokat előállítani, és ezen paraméterek bizonytalanságából
adódó hatások nagysága sem teljesen tisztázott. Továbbá a szerkezeti viselkedés elemzése is
számos kérdést vet fel. Ezek alapján dolgozatom két fő kérdéskörrel foglakozott a kőboltozatok
mérnökgeológiai jellemzését és numerikus modellezését illetően:
-

a gyakorlatban használt különböző teherbírás vizsgálatokkal és azok bemenő
paramétereivel
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-

a bonyolultabb numerikus módszerek alkalmazásával a szerkezeti viselkedés
vizsgálatában.

Hét darab boltozott kőhíd teherbírásának vizsgálatával összevetettem a legismertebb
közelítő számítási módszer (a MEXE módszer) eredményeit a támaszvonal eljárás és a merevblokk módszer eredményeivel. A MEXE módszer ma is a leggyakrabban használt eljárások
közé tartozik boltozott hidak vizsgálatai esetén, viszont nagy hátránya, hogy csak egynyílású
hidaknál alkalmazható. Ezért megvizsgáltam a módszer adaptálhatóságát zömök pillérű,
többnyílású

hidak

esetére is.

A kőhidakon

merev-blokkos

módszer segítségével

érzékenységvizsgálatot készítettem az egyik legelterjedtebb program (LimitState Ring)
használatával, hogy ellenőrizzem az egyes bemenő paraméterek hatását a teherbírásra.
A nemzetközi gyakorlatban bevett szokás, hogy egy-egy új módszer vagy szoftver
működését és pontosságát laboratóriumi kísérletekkel igazolják. Ilyen kutatásokra adnak példát
Melbourne & Gilbert (1995), Vermeltfoort (2001), Milani et al. (2008) munkái. Jelen kutatás a
nemzetközi példákat követve egy kőzetmechanikai problémák megoldására fejlesztett hibrid –
az elemek szétválását lehetővé tevő - végeselemes program (Rocscience RS2) eredményeit
validálja laboratóriumi kísérletekkel, vizsgálva, hogy az adott módszer mennyire alkalmas
kupás falazású dongaboltozatok vagy boltívek szerkezeti viselkedésének elemzésére, illetve
megfelelően becsli-e a teherbírást. A kísérletben három laboratóriumi ív vizsgálata készült el,
egy kupás falazású kicsinyített dongaboltozat, egy azonos geometriájú szénszál-erősítésű
polimer (CFRP) szalaggal megerősített boltozat, illetve egy falazott boltív. Az ívek
modellezéséhez szükséges anyagvizsgálatok elvégzése, majd a törőteherbírásuk laboratóriumi
meghatározása után, a mért eredményeket a numerikus modellek eredményeivel összevetettem,
és értékeltem a tapasztalatokat. Manapság a történelmi szerkezetek megerősítése egyre
gyakrabban szükségessé válik, azonban az erősítés hatásának számítása sokszor problémákat
okoz. A kutatás ezért egy erősített boltozat vizsgálataira is kiterjedt. Megvizsgáltam, hogy a
laborkísérlettel validált numerikus modell alkalmas-e egy CFRP erősítésű boltozat
teherbírásának megfelelő pontosságú számítására, a megváltozott szerkezeti viselkedés
előrejelzésére.
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2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ALAPFOGALMAK
A boltozott kőhídépítés története szinte egy idős történelmünkkel. Az első boltozatok
Mezopotámiában jelentek meg, mintegy 6000 éve. Ezek még kicsik voltak és sírok befedésére
használták őket, de a több ezer éves építési kísérletezésnek és fejlődésnek köszönhetően
kiemelkedtek a földből, és átformálták az építőművészetet (Huerta, 2006). Itt épült az első olyan
boltozott híd is, amelyet az ókori történetírók is feljegyeztek, az időszámításunk előtti VII.
században, Babilonban az Eufrátesz felett (Andai, 1959). A boltozatok építése elterjedt sok más
ókori civilizáció körében is, az egyiptomiaknál, az etruszkoknál, a görögöknél, de a rómaiak
voltak az elsők, akik igazán felismerték a boltívekben rejlő lehetőségeket és a szerkezetek széles
körében alkalmazták őket.
Bár mostanság már nem építenek új boltozott hidakat, a régi boltozatos kőhidak
rekonstrukciója, újjáépítése különleges feladatot jelent. A legutolsó ilyen jelentős hídépítés az
1993-ban lerombolt mostari Öreghíd újjáépítése volt, melyet nagyszabású nemzetközi szakértői
támogatással és részvétellel valósítottak meg (Berkó, 2003).
Magyarországon ezek a hidak többnyire a XVIII-XIX. században épültek, közülük 32
műemléki védettséget is élvez. Az 1800-as években ugyan Európa szerte már a vasszerkezetű
hidak hódítottak teret, Magyarországon ez volt a boltozott hidak virágkora. Ennek oka, hogy a
földesurak ingyen igényelhették a helyi építőanyagokat és a segédmunkásoknak sem kellett
fizetniük, mert a fuvardíjakkal együtt közmunka-szolgáltatásnak számítottak. Legtöbbször
helyi építőmesterek munkájaként készültek, ezért nem váltak adott építészeti stílus jellegzetes
alkotásaivá (Gálos & Vásárhelyi, 2005).
Az elmúlt századokban a közlekedés változásával a forgalom és a terhelés jelentős
mértékben megnövekedett. 150-200 éve szekerek képviselték a jellegzetes terhelést, és a
legnagyobb teher a hat lóval vontatott ágyú volt, ezeket mára személygépkocsik és teherautók
váltották fel (1. táblázat). Az építésük óta jelentősen megnövekedett forgalmi és terhelési
viszonyok miatt, teherbírásuk megfelelőségének igazolása, szerkezeti stabilitásuk ellenőrzése
sok esetben szükségessé vált.
1. táblázat A közúti forgalom változása (Gáll, 1970) alapján

Kor

Legnagyobb teher

Szükséges szélesség

150-200 éve

hat lóval vontatott ágyú (~5 t)

kitérő szekerek (~2,53 m)

1970-es évek

„A” jelű terhelés (70 t)

kitérő autóbuszok (~3,75 m)

Növekedés

14-szeres

1,5-szeres
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Kőszerkezetű hidak méretezését és számítását a történelem során többféle módszerrel
végezték. Az ókorban és a középkor elején tapasztalati ökölszabályokat használtak, esztétikai
szempontok alapján, arányok segítségével dolgoztak. Ezek leghűbb bemutatója Marcus
Vitruvius Pollio „De Architecture libri decem” (Tíz könyv az építészetről) című munkája, ami
összefoglalta és szabványosította az ókor építészeti tudását. Főleg félkör alakú íveket építettek,
melyeknél a pillérszélesség 2-4- szeresének kellett lenni a fesztávnak. A középkor
építőmesterei a szerkezettervezéshez főként modellkísérleteket használtak, a kipróbált
méreteket, formákat viszont széles körben alkalmazták. A XV. században megváltozott a
tudomány és a technika viszonya, előtérbe kerültek a jelenségek megfigyelésén alapuló,
empirikus kutatások, így az alkalmazott és elméleti tudományok elkezdtek összekapcsolódni
(Peck, 2003). Galileo Galilei volt az első, aki a szerkezeti problémákat tudományos alapokon
vizsgálta. Ő még nem tett különbséget a különböző szilárdságok között; elsősorban a
hajlítószilárdsággal, (1. ábra) és annak a geometriai méretektől való függésével foglalkozott
(Huerta, 2006).

1. ábra Galileo Galilei szilárdsági kísérletei (Galilei, 1638)

A középkor végére és az újkor első felére a tapasztalati szabályok egyre összetettebbek lettek,
szofisztikálódtak, és lassan a gyakorlati életben is kiegészültek az új mechanikai elvekkel, de
hosszú évszázadokig ezekben az empirikus képletekben sem a terhelés, sem az anyagminőség
nem kapott szerepet. Az 1700-as években a statika gyakorlati alkalmazása terén nagy
előrelépéseket tett Coulomb, aki foglalkozott kő-, és téglafalak nyomási tönkremenetelével, a
hajlított tartók, boltívek, támfalak elméletével és grafikus módszert fejlesztett ki az erők
szerkesztésére. Ennek a geometriai módszernek az volt a lényege, hogy az erők kialakuló
támaszvonalának biztonsággal a szerkezet keresztmetszetén belül kellett maradnia (2. ábra). Az
eljárást a gyakorlat számára Cullmann továbbfejlesztései tették igazán elérhetővé (Magyar
Útügyi Társaság, 2006). 1743-ban elkészült az első mérnöki szakvélemény, ami a római Szent
Péter-bazilika kupolarepedéseinek vizsgálatához kötődik. Ez volt a tudományos módszerek
első dokumentált alkalmazása az építési gyakorlatban. Ebben a században jelent meg az első
mérnöki szakkönyv és nyílt meg az első mérnöki iskola is út-, híd és vízépítő mérnök képzésére.
(Peck, 2003)
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2. ábra Boltozat támaszvonalának kiszerkesztése (Snell, 1846)

1798-ban megjelent az első szilárdságtankönyv, P.S. Girard „Traité Analytique de la Résistance
des Solids” című könyve. Magyarországon 1807-ben az Építési Főigazgatóság mintaterveket
adott ki a boltozott hidakra 6 öl nyílásig. Az 1880-as években Gaudi a híres katalán építész
pedig empirikus módszert dolgozott ki a boltozatok és kupolák tervezéséhez (Magyar Útügyi
Társaság, 2006). Manapság a megnövekedett követelmények miatt, sem az ellenőrzéshez, sem
a tervezéshez nem elegendők már ökölszabályok vagy szimpla geometria ellenőrzések, ezért a
boltozatok teherbírásának igazolására, szerkezetük modellezésére több különböző, manapság
használatos módszer alakult ki (Lásd 5.1.3. fejezet).
A számítási módszerek fejlődése természetesen kihatott a szerkezeti megoldások és formák
alakulására is. Ez legkönnyebben az ívek vezérgörbéjének alakulásán figyelhető meg (3. ábra).
Az ókorban elsőként még félkör, szegmens, és kosár alakú íveket építettek. Majd a VI. századtól
a bizánci építészet már alkalmazta a csúcsíveket is, bár ezek főleg a gótikában, a XII. századtól
tudtak csak elterjedni. A VI.-XI. század között hatalmas visszaesés volt az építészetben az
500-as évek felmelegedésének következtében elszabadult pestis járványok miatt, így csak a XIXII. századtól folytatódott tovább a fejlődés. A XIII.-XV. század között már elterjedtek a tudor
és szamárhát ívek is, majd az egyre bonyolultabb alakok. Csúcsívnek nevezik sokszor a tudorés szamárhátíveket is, de valójában szerkesztésük és építészettörténeti megjelenésük is eltérő.
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a)

b)

d)

e)

c)

f)

g)

h)

3. ábra Alapvető ívformák: a) félkör, b) szegmens, c) kosárív, d) csúcsív, e) egyenes szamárhátív,
f) szamárhátív, g) tudorív, h) hattyúnyakív (Déry, 2010)

Az ívek formáján túl természetesen fejlődött a boltozatok térbeli kialakítása is. A térbeli
forma alapján a boltozatokat alapvetően henger-, és forgásfelületekből lehet származtatni (4.
ábra). A legegyszerűbb alak a dongaboltozat, majd a lefedett terület alakja és a metsződő
felületek helyzete alapján egyre bonyolultabb formákat lehet létrehozni. Az ókor legegyszerűbb
boltozataitól elindulva, a gótikáig olyan szintre fejlesztették a boltozat építést, hogy bármilyen
görbült felületet, összetettebb formát ki tudtak alakítani; tetszőleges alakú területet le tudtak
fedni. Ennek fontos lépcsőfoka volt a boltövek és boltmezők kialakulása, aminek köszönhetően
kedvezőbb önsúlyú és jobb feszültségeloszlású szerkezeteket tudtak kialakítani.

4. ábra Boltozati alakok: hengerfelületekből (felső sor), forgásfelületekből származó boltozatok (alsó sor)
(Czeglédi, 2005) alapján
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A köznyelv gyakran összemossa a boltozat és a boltív kifejezéseket (5. ábra), azonban a
szaknyelvben ezek között fontos különbségek vannak. A boltív egy ívtartó, aminek vizsgálata
általában síkban történik. Ezeket többnyire áthidalóként, kiváltóként alkalmazták, például
falakban kialakított nyílások fölött, vagy egymás melletti boltozatmezők alátámasztó
szerkezeteként. Ezzel szemben a boltozat egy héjszerkezet, ami már térbeli alakváltozásokkal
és feszültségekkel rendelkezik. Teherbírás vizsgálatát általában síkbeli feladattá egyszerűsítik,
azonban használati terhek alatti ellenőrzése egy térbeli feladat. Általában valamilyen tér
lefedésére, vagyis födémként alkalmazták őket. Definíció szerint: boltozatnak nevezünk két
falat ívesen összekötő falazatot, amely az önsúlya és a teher hatására beszorul a két fal közé,
állékonnyá válik, és biztonságosan tartja a rajta lévő terheket (Pattantyús-Ábrahám, 2011).

5. ábra Boltív (balra), boltozat (jobbra)

Ugyanígy különbséget kell tenni a falazott héj és a kontinuumhéj fogalma között. Az olyan
héjszerkezetek esetén, amikor a héj anyaga kontinuumként modellezhető (pl. vasbeton, acél),
kontinuumhéjról beszélünk. A héjaknak azt a típusát, amikor falazatként épülnek, hívjuk
falazott héjnak, azaz a hétköznapi értelemben vett boltozatnak. A boltozatok szerkezeti
kialakításában az volt az igazán nagy ötlet, hogy az elsősorban nyomásnak ellenálló anyagot
főként valóban csak nyomófeszültségek érik a szerkezetben. Födémekre, áthidalókra jellemző
hajlító igénybevételek csak minimálisan keletkeznek. Így ezzel a szerkezeti formával a
húzásnak és hajlításnak csak mérsékelten ellenálló természetes építőanyagok is alkalmassá
váltak terek lefedésére. Mivel a falazott ívek csak minimális húzásnak állnak ellen, ez a
specialitás különösképp meghatározza szerkezeti viselkedésüket. Az ívben kialakuló
feszültségek általában alacsonyak, így anyag jellegű tönkremenetel csak ritkán következik be,
jellemző tönkremenetelük a stabilitásvesztés (Heyman, 1995). Ezért a teherbíráson kívül
szükséges a kőanyagok időállóságát és tartósságát is tisztázni. Fontos hangsúlyozni, hogy az
alkalmazott kőzettípuson túl, a fugák kialakítása és a habarcs állapota is jelentős hatással bír a
szerkezet stabilitására.
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Boltozatoknál leggyakrabban a kupás, hevederes, fecskefarkas és gyűrűs falazási típusokat
alkalmazták. Az 6. ábra szemlélteti a különböző változatokat, az ábrán felülnézetből látható a
fugák kialakítása, a boltvállak helyét a vastagabb vonalak jelölik. A legelterjedtebb a kupás
falazás, melyet az ókor óta használnak. A hevederes és fecskefarkas falazások a középkorra
jellemzőek. A gyűrűs kialakítást főleg a XIX. század óta alkalmazták (Déry, 2010).
Dongaboltozatoknál a könnyebb falazáson túl, mechanikai okok miatt is a kupás falazás a
legcélszerűbb. Ilyen falazás esetén a kötésbe rakott falazatban a végigfutó fugák merőlegesek
a nyomó főfeszültségekre. Ez mindenképp kedvező, hiszen a végigfutó fugákra merőlegesen
nem képes húzóerőt felvenni a falazat, csak csekély mértékben a habarcs húzószilárdságát
használva. A végigfutó fugákkal párhuzamosan azonban az elemek közötti habarcs nyíróerő
segítségével képes továbbítani a húzóerőt. Továbbá a végigfutó fugákra merőlegesen nagyobb
nyomóerőt képes felvenni a falazat, mint a végigfutó fugákkal párhuzamosan (Hegyi, 2012).

6. ábra Jellemző boltozat falazási típusok, Déry (2010) alapján

A dolgozat elsődlegesen kőboltozott hidak teherbírás vizsgálatával foglalkozik, ami
általában egy rekonstrukciós terv része. Így szükséges megemlíteni, hogy a megfelelő
beavatkozások megtervezéséhez és a stabilitás számításához is számos hasznos információval
szolgálhatnak a történelmi adatok. Ezekből tudhatjuk meg például, hogy pontosan honnan
származó kőzetből építették a hidat, ami a kőanyagok javításához és pótlásához elengedhetetlen
információ. Lehetőség szerint azonos vagy hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező
kőanyagot kell használni a pótlásnál, mert a szerkezet stabilitását és hosszú távú időállóságát
ez biztosítja. Ebben nyújt nagy segítséget például Schafarzik Ferencz által 1904-ben kiadott
térkép az építőipari szempontból fontosabb kőzetek előfordulási helyeiről, illetve az általa
készített bányakatalógus. Elképzelhető, hogy az építőkövek nem a közeli bányákból
származnak, ezért érdemes ellenőrizni a régi kereskedelmi utakat, illetve az adott terület
földesura által birtokolt bányákat. A híd korának meghatározásában segítséget nyújthatnak a
szerkezeti kialakítások. A XVIII. században épült hidak többségének szárnyfalai párhuzamosak
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a hídtengellyel, vagy azzal csak kisebb szöget zárnak be. A XIX. század elején inkább a
hídtengelyhez képest ferdeszögben helyezték el őket. A mellvédeket régebben általában 0,80
m körüli magassággal építették meg a hídpálya szintjéhez viszonyítva. Kisebb magasságú
mellvédeket a XIX. század folyamán kezdtek alkalmazni, amíg a mellvédnek már nem is
nevezhető hídszegélyekig csökkentették le a magasságukat. (Gáll et al., 1997)
Boltozatok, illetve boltozott hidak szerkezeti kialakítását illetően sok különböző
terminológia van használatban, mely az idők során változott. Az egyértelműség végett a 7.
ábraés 8. ábra szemlélteti a dolgozatban használt kifejezéseket.

7. ábra Boltozatok szerkezetével kapcsolatos alapfogalmak (Czeglédi, 2005) alapján

8. ábra Boltozott hidak részei (LimitState Ltd, 2011) alapján
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A történelmi szerkezetek teherbírásproblémái gyakran indukálják megerősítésüket is. Ezek
legegyszerűbb formái a régi habarcsok cseréje új, jobb minőségű habarcsokra vagy az
építőelemek cseréje. De a szerkezet problémáitól, károsodásaitól függően sok különböző
módszer áll rendelkezésre. Az ívek kilazult elemeinek stabilizálására gyakran alkalmaznak
szegezést vagy hátrahorgonyzást. A támaszproblémákkal küzdő szerkezeteket leggyakrabban
vonóvas beépítésével javítják. Húzási repedések helyén gyakori javítási forma a falvarrás, azaz
speciális acélkapcsolatok beépítése, ám ezek többnyire csak ideiglenes megoldásnak jók. A
legelterjedtebb módszer a teljes boltozat megerősítésére az extradosz betonnal történő erősítése,
esetleg egy vasbeton tehermentesítő ív beépítése, vagy az ív intradoszának lőttbetonos
megerősítése. Ez mindegyik jelentős beavatkozást igényel és az eredeti szerkezettel való
együttdolgozás sem mindig tökéletes.
A dolgozat egy viszonylag új keletű módszer a szénszál-erősítésű szalagos (CFRP)
megerősítést vizsgálja. A szálerősítésű polimerek alkalmazása viszonylag új módszernek
számít falazott szerkezetek megerősítésénél. A 90-es években kezdték építőmérnöki célokra
alkalmazni és mára egyre szélesebb körben használják. Működésének alapelve, hogy szerkezet
azon részeit erősíti, ahol húzás tud fellépni. A CFRP szalagok veszik fel a húzást a boltozat
helyett, így a megerősített szerkezet nem csak a nyomásnak, de a húzásnak is képes lesz
ellenállni. A szalagok rögzítése speciális habarcsokkal történik a szerkezeten, így az
együttdolgozást a falazott felület alapos előkészítése és a felragasztás minősége nagyban
befolyásolja. Ez a módszer így károsodott falazott szerkezetek esetén is hatásos megerősítés
lehet. Nagy előnye, hogy gyorsan és könnyen beépíthető, illetve remekül ellenáll a környezeti
hatásoknak is. E mellett fontos, hogy nem változtatja meg jelentősen a szerkezet kinézetét, ezért
kimondottan alkalmas műemléki jellegű szerkezetek megerősítésére. A módszer hátránya, hogy
a technológia viszonylag drága, és a megerősítő hatás számítása sem egyszerű feladat.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A boltozott kőhidak és egyéb kőszerkezetek kulturális jelentősége nagy és szerkezeti
viselkedésük úgymond egyedi, így számos hazai és külföldi cikk, tanulmány és kutatás
foglalkozott és napjainkban is foglalkozik ezekkel. A dolgozat témáját érintő kutatások és
eredmények a Módszertan fejezetben részletesebben is bemutatásra kerülnek, e fejezet célja
csupán, hogy rövid áttekintést adjon a fontosabb nemzetközi és azontúl a szűkebb hazai
szakirodalmakról.
A boltozatok és boltozott hidak modellezésével kapcsolatos legtöbb kutatás, azokból az
országokból származik, ahol a legtöbb ilyen szerkezet található. Ennek megfelelően angol,
portugál, olasz és spanyol szerzők munkái találhatók legtöbbször a szakirodalomban. Boltozott
szerkezetek mai modern egyensúlyi vizsgálatait Heyman (1966) munkája alapozta meg. Cikkei
a 60as, 70es évektől kezdve jelentek meg, amelyekkel a boltozatok képlékenységtani
vizsgálatainak alapjait is meghatározta, munkásságát Heyman (1995) foglalja össze. A
modellezés további módszereinek elméleti alapjait Harvey (1988), Gilbert & Melbourne
(1994), Fanning & Boothby (2001), Block & Ochsendorf (2007) fektették le.
A korszerű numerikus modellezési technikák gyors fejlődésének köszönhetően, a
boltozatok modellezésének széles nemzetközi szakirodalma van, és napjainkban is intenzíven
kutatják. Falazott ívek modellezéséről és szerkezeti elemzéséről mutat be összefoglaló és
kutatómunkát Pegon et al. (2001), Giordano et al. (2002), Huerta (2006), Nobile & Bartolomeo
(2015) cikke. Ennek területnek az egyik speciális része a boltozott kőhidak vizsgálata. Ezek
modellezésére ad példát különböző módszerekkel Hodgson (1996), Cavicchi & Gambarotta
(2005), Betti et al. (2007), Gilbert (2007), Melbourne et al. (2007b), Gibbons & Fanning (2010),
Ahmad et al. (2015) munkája. Boltozott hidak és boltozatok modellezését laboratóriumi
vizsgálatokkal kiegészítve Melbourne & Gilbert (1995) kutatásain kívül Vermeltfoort (2001)
és Milani et al. (2008) tárgyalja. Page (1988), Page (1989) cikkei valós boltozatok összeomlását
és azok modellezését prezentálják. A boltozott hidak ellenőrzését a diagnosztikától a
modellezésig McKibbins et al. (2006) munkája mutatja be a legátfogóbban, ajánlásokat
megfogalmazva az egyes vizsgálatokra.
A CFRP szalagos megerősítés alkalmazása boltozatoknál viszonylag új területnek számít,
ezért intenzíven kutatott módszer. A téma alapjait Foraboschi (2004) kutatása adja, melyben a
megerősített boltozatok különböző tönkremeneteli formáit tárgyalja. Boltívek és falazatok
esetén üvegszál-erősítésű szalagos (GFRP) megerősítés vizsgálatával foglalkozik Maruccio et
al. (2014), Oliveira et al. (2010), Oliveira et al. (2011) cikke. Illetve az optimális erősítést
vizsgálja numerikus modellezéssel Basílio et al. (2014) munkája.
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A hazai szakirodalomban Kalinszky (1961), Dulácska (1994a) munkái foglalkoznak
boltozatok méretezésével és törés elméleti vizsgálatával. Építészeti és történeti összefoglalást
falazott ívekről Peck (2003), Czeglédi (2005), Déry (2010), Pattantyús-Ábrahám (2011), Hegyi
(2012) adnak. Peck & Sajtos (2005) munkája szerkezeti megoldásokat mutat be falazott
boltozatokra, boltívekre tervezőknek és kivitelezőknek. Falazott ívek modellezésének
különböző aspektusaival Ther et al. (2010), Ther & Kollár (2014), Bagi (2014), Simon & Bagi
(2014), Lengyel & Bagi (2015) foglalkoznak.
Falazott szerkezetekkel kapcsolatos egyéb átfogó és újabb munkákra Dulácska (1994b),
Sajtos (2001), Sajtos (2004), Fódi (2011), Haris & Hortobágyi (2012) adnak példát. Falazatok
szénszál-erősítésű polimer (CFRP) szalagos megerősítésével a hazai szakirodalomban Kiss et
al. (2002a), Kiss et al. (2002b) foglalkozik.
Magyarországon a boltozott hidak vizsgálataival a legátfogóbban Orbán (2006a), Orbán
(2006b), Orbán (2008), Orbán & Lenkei (2009), Orbán & Gutermann (2009), Orbán (2014),
Orbán & Juhász (2016) munkái foglalkoznak. Kőhidakkal kapcsolatos áttekintésekre és
vizsgálatokra adnak még példát Berkó (2003), Gálos & Vásárhelyi (2005), Gubányi-Kléber &
Vásárhelyi (2004), Tóth et al. (2009), Turi et al. (2013), illetve a szerző Bögöly & Görög (2010),
Bögöly et al. (2011a), Bögöly et al. (2011b), Bögöly et al. (2011c), Bögöly (2012), Bögöly &
Görög (2012), Bögöly et al. (2014), Bögöly & Görög (2015), Bögöly et al. (2015a), Bögöly et
al. (2015b), Bögöly (2016) munkái. A hazai boltozott kőhíd állományt Gáll (1970) és Imre et
al. (2009) művei mutatják be. A boltozott hidakkal kapcsolatos vizsgálatokra a legteljesebb
összefoglalást a Magyar Útügyi Társaság (2006) adja.
Boltozatok laboratóriumi kísérleteiről és azzal párhuzamos numerikus vizsgálatáról, illetve
boltozatok CFRP erősítésével kapcsolatos kísérletekről nem áll rendelkezésre korábbi hazai
kutatás.

Mint látható a boltozatok vizsgálatainak rendkívül kiterjedt nemzetközi és hazai
szakirodalma van. Ennek ellenére nincs egy egységesen alkalmazott szabvány vagy előírás
ellenőrzésükre. Mind hazai, mind nemzetközi szinten csupán ajánlások találhatók a vizsgálatok
elvégzésére. Modellezésük különböző módjai és a teherbírást befolyásoló hatások elemzése ma
is számos kutatásnak adnak témát, vetnek fel újabb kérdéseket.

17

4. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI
Dolgozatom a boltozott kőhidak teherbírás ellenőrzését a gyakorlat szemszögéből a
helyszíni mérésektől, egészen a szerkezeti viselkedés vizsgálatáig követi végig. A kutatás
térbeli viselkedések elemzésével, fáradással, ferde vagy többgyűrűs boltozatokkal, szerkezetháttöltés kapcsolatának vizsgálatával és vízszintes terhek hatásával nem foglalkozik. A kutatás
fókuszában a boltozott hidak teherbírásának ellenőrzése és a falazott ívek laboratóriumi és
numerikus modellezése áll. Az értekezés céljai a két területen belül a következők:
-

a különböző teherbírás vizsgálatok (MEXE módszer, támaszvonal eljárás, merev-blokk
módszer) eredményeinek összevetése, következtetések levonása

-

a

teherbírás

számításához

szükséges

paraméterek

hatásának

értékelése

érzékenységvizsgálat segítségével
-

a szerkezeti viselkedés elemezhetőségének vizsgálata laboratóriumi modellkísérletek
és hibrid – az elemek szétválását lehetővé tevő - végeselemes modellezés
eredményeinek összehasonlításával

-

a szénszál-erősítésű polimer (CFRP) szalagos megerősítés számíthatóságának és a
tönkremeneteli forma modellezhetőségének ellenőrzése

18

5. MÓDSZERTAN
5.1. Boltozott hidak teherbírásának vizsgálata
A teherbírás ellenőrzés folyamatának és gyakorlati nehézségeinek teljes körű áttekintése
érdekében, első lépésként több boltozott híd felmérését és vizsgálatát végeztem el a helyszíni
diagnosztikától a különböző teherbírás ellenőrzésekig. A kutatás első része az itt
körvonalazódott problémákra koncentrál, így a közelítő számítások alkalmazására, az
egyszerűbb modellezés egyes paramétereinek hatásvizsgálatára. A boltozott hidak teherbírás
vizsgálatával kapcsolatos kutatás egyes lépéseit a 9. ábra szemlélteti. A fejezet további részei
az egyes vizsgálati lépések módszertanát ismertetik.

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK
-

LABORATÓRIUMI
ANYAGVIZSGÁLATOK

geometriai adatok felmérése
kőanyagok azonosítása
szerkezet károsodásainak feltérképezése
töltés anyagának azonosítása
fugák állapotának értékelése
kőanyagok állapotának értékelése
(szemrevételezés, Schmidt-kalapács,
nedvességmérés)

1. Kőanyagok vizsgálata
- próbatestek kialakítása
- telítés vagy szárítás
- tömeg és geometriai adatok rögzítése
- vizsgáló berendezések összeállítása
- nyomószilárdsági vizsgálatok elvégzése
- húzószilárdsági vizsgálatok elvégzése
- mérések kiértékelése

HIDAK TEHERBÍRÁSÁNAK
SZÁMÍTÁSA

ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT
- paraméter intervallumok felállítása
- teherbírás számítások elvégzése a
merev-blokk módszerrel (LimitState Ring
program) az egyes paraméterek különkülön értékeivel, mind a hét boltozott
híd esetén
- érzékenységvizsgálati diagramok
összeállítása

- MEXE módszer
- támaszvonal eljárás
(Archie-M program)
- merev-blokk módszer
(LimitState Ring program)
Megengedett tengelyterhelés

ÉRTÉKELÉS
- módszerek eredményeinek
összehasonlítása
- összevetés szakirodalmi adatokkal
- paraméterek teherbírásra gyakorolt
hatásának kiértékelése
- következtetések

9. ábra Boltozott hidak teherbírás vizsgálatával kapcsolatos kutatás folyamatábrája
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5.1.1. Helyszíni vizsgálatok
A helyszíni vizsgálatok a szerkezetek minden szükséges geometria paraméterének a
felmérésével kezdődtek. A boltozat vezérgörbéjének alakja a számításokban meghatározó, ezért
természetesen az alak pontos leírásához elegendő mérést kellett végezni. A helyszínen
megtörtént a kőanyagok azonosítása, a különböző kőzettípusok meghatározása és szerkezeten
belüli elhelyezkedésük rögzítése. A mállási formák osztályozása Fitzner et al. (1995), Török
(2002) és ICOMOS (2008) alapján történt. A kőanyagok állapotának felmérése az esetleges
felújítási munkák, beavatkozások során segíthet. Állapotuk romlása nagy mértékben
befolyásolja a teljes szerkezet időállóságát, előre jelezheti a jövőbeni problémákat, vagy
segíthet egyes szerkezeti problémák, kivitelezési hibák feltárásában. Hidak kőanyagának in situ
vizsgálata végezhető szemrevételezéssel, roncsolásmentes módszerekkel (geo-radar, infravörös
hőmérsékletmérés, szeizmikus vizsgálat, elektromos ellenállásmérésen alapuló eljárás,
Schmidt-kalapács), kis roncsolással járó és roncsolásos módszerekkel is. Ezekre mutatnak
példát Gálos (2003a), Orbán (2006b) és Orbán & Gutermann (2009) művei. A dolgozatban
bemutatott hidakon a helyszíni mérések során Schmidt-kalapácsos (N-34 típusú) vizsgálatokat
és nedvességméréseket végeztem (10. ábra), ami alapján a kőanyagok állapotának és felületi
keménységének összehasonlítását, értékelését készítettem el. A Schmidt-kalapács a
roncsolásmentes szilárdsági vizsgálatok egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze betonok és
kőanyagok esetén. A felületi keménység meghatározására szolgál, így a diagnosztikának és a
minősítésnek is fontos eszköze. A helyszínen a töltések anyagának azonosítása
szemrevételezéssel történt, laboratóriumi vizsgálatok nem készültek. A vizsgálatok
elengedhetetlen része volt a hidak szerkezeti hibáinak és korábbi javításainak feltérképezése,
az esetleges károsodások és a fugák állapotának megfigyelése, a műtárgyak környezetének és
az ebből adódó hatásoknak a felmérése.

10. ábra Nedvességmérés (balra), Schmidt-kalapácsos vizsgálat (jobbra)
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A helyszíni vizsgálatok egy híd állapotértékelésének fontos elemei, de a geometriai
adatokon és a felmért károsodásokon kívül egy híd teherbírás számításához csak kiegészítő
információkat adnak. Ezért a szemrevételezésen túli értékelés legfontosabb adatait a
laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatják. Ezekhez a mérésekhez a hidak kőanyagából a
helyszínen mintákat vettem, melyeken a következő fejezetben bemutatott módon vizsgálatokat
végeztem.
5.1.2. Laboratóriumi anyagvizsgálatok
A dolgozatban szereplő laboratóriumi mérések és vizsgálatok a BME Építőanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék Mérnökgeológia laboratóriumában készültek. A boltozott hidak
teherbírás vizsgálataihoz a kőanyagok kőzetfizikai vizsgálataira volt szükség. A méréseket
kalibrált és a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált eszközökön végeztük. A
behozott mintákból kialakított próbatestek egy Memmert 600 típusú szárítószekrényben történő
kiszárítás után, az alapvető geometriai és tömeg adatok mérésére egy Controls KERN EW
3000-2M digitális labormérleggel és egy Mitutoyo CD2-20/B digitális tolómérővel készült. A
szilárdsági vizsgálatokhoz összeállított mérőberendezés részei egy WDM DRMB 200 típusú
nyomógép, egy Spider adatrögzítő egység, egy Kaliber 6022-200 kN típusú erőmérő cella, egy
Kaliber 6022-1000 kN típusú erőmérő cella, 3 db axiális induktív elmozdulás mérő, és 3 db
EP50 nyúlásmérő ellenállásos elven működő laterális elmozdulásmérő. A testsűrűség
vizsgálata az MSZ EN 1936:2007 szabvány alapján, a közvetett húzószilárdság meghatározása
az MSZ 18285/2-79 szabvány szerint, az egyirányú nyomószilárdság mérése az MSZ EN
1926:2007 szabvány előírásai szerint történt. A rugalmassági modulus és Poisson-tényező
meghatározása az (ISRM, 2014) ajánlása alapján készült. A deformáció méréssel kiegészített
nyomószilárdság vizsgálatot és a közvetett húzószilárdság vizsgálatot (Brazil-vizsgálat) a 11.
ábra szemlélteti.

11. ábra Axiális és laterális deformáció méréssel kiegészített nyomószilárdság vizsgálat (balra),
közvetett húzószilárdság vizsgálat (jobbra)
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5.1.3. Boltozott hidak teherbírás számításának módszerei
A boltozott hidakra vonatkozó útügyi műszaki előírás (Magyar Útügyi Társaság, 2006) a
nemzetközi javaslatokhoz (McKibbins et al., 2006) hasonlóan az erőtani számítások három
különböző szintjét határozza meg (2. táblázat). Az első a közelítő erőtani számítások szintje,
ahol általában a tapasztalati, főleg szemrevételezésen és egyszerű helyszíni méréseken alapuló
módszer alkalmazását javasolja, melyek gyors becslést adnak a hidak teherbírására. A
szerkezeti analízis második szintjén az egyszerűbb kétdimenziós számítási módszerek
alkalmazása célszerű, mint a támaszvonal eljárás és merev blokk módszer, melyek főként a
hidak teherbírás ellenőrzésére használhatók. Boltívek, mint síkbeli szerkezetek esetén
egyértelmű a kétdimenziós számítási eljárások alkalmazhatósága, viszont boltozatok esetén ez
megkötésekkel jár. A falazott héjak térbeli erőjátéka jelentősen függ a terhek keresztirányú
megoszlásától, a szerkezet keresztirányú merevítő elemeitől. A kétdimenziós módszerek ezek
figyelembevételére nem alkalmasak, így ahol ezek hatása jelentős (aszimmetrikus
keresztirányú terhelések, falazások; teher alatti viselkedés, stb.) ott ezek a módszerek nem
alkalmazhatók. A szerkezeti analízis harmadik szintjén a bonyolultabb merev blokkos és az
akár háromdimenziós modellezést is lehetővé tévő végeselemes és diszkrét elemes eljárások
használhatók, melyekkel a teherbíráson kívül már pontos információt kaphatunk a szerkezet
viselkedéséről, deformációkról, térbeli hatásokról. (Magyar Útügyi Társaság, 2006)
A dolgozatban vizsgált hidak teherbírás számítása a MEXE módszerrel, a támaszvonal
eljárással és a merev-blokk módszerrel készült. A merev-blokkos módszerrel továbbá
érzékenységvizsgálatot is végeztem, hogy az egyes jellemzők hatását a teherbírásra
ellenőrizzem. Végeselemes modellezést a modellboltozatok laboratóriumi vizsgálata után
alkalmaztam, ahol a cél a szerkezet viselkedésének modellezése.
2. táblázat Boltozott hidak erőtani számításának különböző szintjei (Magyar Útügyi Társaság, 2006) alapján

1. szint
Alkalmazott számítási módszer:
2. szint
Alkalmazott számítási módszer:
3. szint
Alkalmazott számítási módszer:

Közelítő erőtani számítás
-MEXE módszer és annak
módosított verziói.
Szerkezeti analízis I.
- Támaszvonal eljárás
- Merev-blokk módszer
Szerkezeti analízis II.
- Merev-blokk módszer.
- Végeselemes és diszkrét elemes módszerek
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MEXE módszer:
A módszer a legáltalánosabban használt közelítő eljárás egynyílású hidak teherbírásának
számítására, amelyet a II. világháború alatt Angliában fejlesztettek ki. A módszer
kidolgozásának célja annak egyszerű és gyors meghatározása, hogy egy adott híd elbír-e egy
rajta áthaladó harckocsit. Az eljárás Pippard rugalmas anyagmodellt feltételező számítására és
tapasztalati összefüggésekre épül. A különböző tulajdonságokat módosító tényezők
segítségével veszi figyelembe. Erősen közelítő jellegű, viszont a teherbírás meghatározása
gyorsan és egyszerűen végezhető vele. A számítás során először egy idealizált tengelyterhet
kell kiszámolni a boltozat vastagsága, a boltozat feletti töltés vastagsága és a támaszköz
felhasználásával. Az így kapott idealizált tengelyteher értékét kell módosítani a nyílás és
emelkedés arányát leíró, a boltozat alakját figyelembe vevő, a boltozat és töltés anyagát
figyelembe vevő, a fugára jellemző, az állapotot figyelembe vevő és a terhelő tengelyek
számától függő tényezővel. A végeredmény a hídra engedhető maximális tengelyteher
nagyságát adja meg. A módszer pontos leírását a MEXE (1963) tartalmazza. A módszer nem
alkalmazható, ha az extradosz feletti feltöltés magassága nagyobb 1 m-nél, a híd nem
egynyílású, a híd ferdesége nagyobb 15°-nál, a híd nyílása nagyobb 18 m-nél (inkább 10 mnél), vagy ha a hídnak jelentős károsodásai vannak. Az alkalmazási korlátokon kívül a módszer
további gyengesége, hogy nagy nyílású hidaknál alulértékeli, míg kis nyílásúaknál túlértékeli a
teherbírást (Magyar Útügyi Társaság, 2006).
Melbourne et al. (1997) munkája alapján a zömök pillérrel rendelkező boltozott hidak
nyílásai egymástól függetlenül működnek. Megállapítja viszont, hogy szigorúan nézve nem
lehetséges pontos szabályt adni csupán a pillér szélessége és magasságnak arányában arra, hogy
egy pillér mikor számít zömöknek vagy karcsúnak, hiszen a szomszédos nyílások
együttdolgozását a homlokfalakkal való kapcsolat merevsége, és egyéb paraméterek is
befolyásolják. Laboratóriumi kísérletekkel validált merev-blokkos programmal készült
érzékenységvizsgálatának eredménye azt mutatta, hogy a passzív földnyomást és a homlokfal
hatását is figyelembe véve a pillér szélesség/magasság arány 1,2 értéke alatt a törőterhet a pillér
alakja már semmilyen mértékben nem befolyásolta. Kísérleteit merevnek feltételezett hídfők és
4,0 támaszköz/ívmagasság arányú szegmens ív esetén végezte el csak a pillér geometria
módosítását vizsgálva. Más kutatások is hasonló megállapításokat tettek a pillérek alakjának
fontosságáról. Orbán & Lenkei (2009) megállapította, hogy a közbenső pillér karcsúságának
növekedésével a törési mechanizmus kialakulásához szükséges erő exponenciálisan csökken.
Szegmens boltozatok esetében a csökkenés mértéke erőteljesebb, mint félköríves boltozatnál.
A kettő és három nyílású esetekben a csökkenés mértékében nincs számottevő különbség.

23

Merev-blokkos vizsgálatok alapján a 2 alatti magasság/szélesség arányú pilléreket javasolja
zömöknek tekinteni (Magyar Útügyi Társaság, 2006).
Az

itt

említett

kutatásokat

felhasználva

megvizsgáltam

a

MEXE

módszer

alkalmazhatóságát zömök pillérű, többnyílású hidak esetére, majd a kapott eredményeket
összevettetem a többi módszer eredményeivel.

Támaszvonal eljárás:
Az eljárás a képlékeny határállapot-vizsgálaton alapszik. A támaszvonal eljárás során egy
ívről azt kell igazolni, hogy létezik legalább egy olyan, a terheket egyensúlyozó és mindenhol
az íven belül haladó támaszvonal, amely esetén az ív bármely része egyensúlyban van, és
legfeljebb a statikai határozatlanságnak megfelelő számú helyen érinti az ív belső, vagy külső
peremét. Ha található ilyen a fenti feltételeket kielégítő támaszvonal, akkor a falazott
szerkezetek klasszikus elméletének statikai tétele Heyman (1995) szerint a vizsgált ív képes a
terhek felvételére. A módszer pontos megértéséhez a támaszvonal fogalmát szükséges tisztázni.
Ez a vonal tulajdonképpen az ívben haladó erő egy feltételezett nyomvonala, a terheket ezen
vonal mentén húzásmentesen, azaz tiszta nyomás és súrlódás révén képes felvenni a szerkezet.
A falazott ívek jó közelítéssel csak nyomásnak ellenálló szerkezetek, tehát ha húzófeszültség
keletkezne bennük, akkor szétnyílnának a kapcsolatok, repedések jönnének létre. Ezért a
szerkezetek vizsgálata arra korlátozódik, hogy a keresztmetszeti feszültségek eredőjének a
helyén futó támaszvonal adott terhelés esetén a keresztmetszeten belül maradjon (Szép, 2015).
Térbeli szerkezetek esetén a támaszvonal valójában egy támaszfelület, ami ha a keresztirányú
hatások elhanyagolhatók a vizsgálat szempontjából támaszvonallá egyszerűsíthető héjak esetén
is. A támaszvonal keresése történhet például a fordított kötélgörbe segítségével (12. ábra). Ha
veszünk egy mindkét végén felfüggesztett kötelet, amelyre „ráakasztjuk” az adott terheket, a
kötél olyan alakba rendeződik, amelyben csak húzás keletkezik, mivel hajlítást nem tud
felvenni. Ezt az egyensúlyi alakot a vízszintes tengelyre tükrözve egy olyan görbét kapunk,
amiben az adott terhek hatására csak nyomás keletkezik (Huerta, 2001).

12. ábra A támaszvonal szemléltetése (Huerta, 2006) alapján
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Az eljárás nagyban hasonlít a boltozatok hagyományos ellenőrzési módszerére. Az erőjáték
vizsgálatánál a történelmi időkben is a statikai egyensúlyt vették alapul, melynek vizsgálati
eszköze a támaszvonal, más szóval nyomásvonal volt. Az ellenőrzés során a boltozat
deformációival nem számoltak, az anyagokra vonatkozóan több feltételezéssel éltek. A falazat
húzószilárdságát zérusnak, a blokkok nyomószilárdságát és az elemek közti súrlódást
végtelennek feltételezték. A két végén befogott ívtartó statikailag határozatlan szerkezet, így
adott teherre a nyomásvonalak száma végtelen és nincs egyértelmű megoldása a számításnak.
Ha legalább egy szerkezeten belüli támaszvonal található, az ívet állékonynak mondhatták. A
hagyományos elmélet szerint az ív tervezése a jó geometria meghatározását jelentette. (Peck,
2003)
Az Archie-M szoftver is ezen a fentebb leírt egyensúlyi vizsgálaton alapszik, amellyel egy
híd teherbírásának megfelelősége grafikus úton igazolható. A program adott teher, adott
pozíciója esetén kiszámolja a támaszvonal egy lehetséges helyzetét. Ha a támaszvonal az adott
terhelés hatására nem hagyja el az ív és a pillér keresztmetszetét, a híd teherbírása elegendő az
adott helyzetű teher elviselésére. Ha vesszük a vizsgált hídon előfordulható legnagyobb terhet
és ezt stabilitás szempontjából a legkedvezőtlenebb pozícióba helyezzük, ellenőrizhető, hogy a
híd teherbírása megfelelő-e. A program pontos működésének alapjait Harvey (1988) és Obvis
(2016) foglalja össze. Egyszerűen összegezve az Archie-M egy egyensúlyi vizsgálatot végez,
amellyel megállapítja, hogy egy ív stabil marad-e, figyelmen kívül hagyva azt, hogy hogyan
deformálódik a terhek alatt.
Az önsúllyal terhelt falazott íveken általában három természetes mély repedés található,
melyek lehetővé teszik az ott csatlakozó elemek elfordulását, így ezek az ívek háromcsuklós
ívtartóként működnek (13. ábra). Az ív tönkremeneteléhez négy csukló kialakulása szükséges,
ezek létrejötte után mozdul el a boltozat és omlik össze. Az elmélet alapján, ha található olyan
mechanizmus, ami lehetővé teszi a szerkezet összeomlását egy adott teher alatt, akkor ez a teher
egy felső határa a szerkezet törőterhének. Boltozott hidak esetében ez annyit jelent, ha a
támaszvonal négy helyen érinti az ív széleit felváltva az intradoszt és az extradoszt, az ív nem
stabil. A vizsgálat célja annak demonstrálása, hogy ilyen mechanizmus nem tud kialakulni.

13. ábra Önsúllyal terhelt ívben kialakuló képlékeny csuklók keletkezésének folyamata
a nyomatékok átrendeződésével
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Azokon a helyeken, ahol a támaszvonal érinti az extradoszt, vagy intradoszt, képlékeny
csukló alakul ki. A kőzeteket és egyéb falazó elemeket általában rideg anyagnak tekintjük, ám
falazott szerkezetként képlékeny módon tudnak viselkedni. Egy falazott ív képlékeny
viselkedése főként az ív azon képességén múlik, hogy milyen mértékben tudnak benne
repedések kialakulni tönkremenetel nélkül. Ezt a viselkedést segíti elő a falazáshoz használt
habarcs, ami hozzájárul a feszültségek átrendeződéséhez, így a tönkremenetel nem rideg,
hanem képlékeny módon következhet be. (Obvis, 2016)
Megemlítendő, hogy a valódi falazott ívek kövei deformálhatóak és véges szilárdságúak,
ezért a valóságban az erők átadása az ív kövei között nem pontszerűen, hanem véges szélességű
sávokban történik, azaz a támaszvonal egy keresztmetszetenként változó szélességű zónát
alkot. A zóna szélessége a normál erőből, a boltozat szélességéből és az építőanyag
nyomószilárdságából számítható. A módszer a lehetséges támaszzónák közül a legvalószínűbb
megoldást, a minimális energiához tartozót választja. További kritériumként a számítás során
ellenőrizni kell, hogy a támaszvonal körül elég anyag áll-e rendelkezésre, ami a terheket elbírja.
Egy ív anyaga minél erősebb, a támaszvonal annál közelebb haladhat a keresztmetszet széleihez
szilárdsági tönkremenetel keletkezése nélkül (Harvey, 1988). Az egyensúly akkor teljesül a
számításban, ha található a belső erők olyan rendszere, amire igaz, hogy mindenhol
egyensúlyban vannak a külső terhekből eredő erőkkel anélkül, hogy sérülne a szilárdsággal
szembeni elvárás. A program csak szemcsés feltöltést képes figyelembe venni, a kialakuló
nyomásokat Rankine elmélete alapján számítja. (Obvis, 2016)
Egy-egy járműteherre az egyensúlyi vizsgálatot a program független teherpozíciónként
külön-külön végzi el. A számítás nem képes figyelembe venni sem a járművek fokozatos
felhaladásából adódó tehereloszlás változást, sem vízszintes vagy dinamikus terheket, sem
egyéb terhelési történetet. Térbeli hatások figyelembevételére nem alkalmas. A módszer nem
engedi az ív elemeinek egymáson való elcsúszását, és a falazat húzószilárdságát zérusnak
feltételezi. Így nyírás jellegű tönkremenetelek figyelembevételére nem alkalmas, akár túl is
becsülheti ezek teherbírását. Nagy előnye viszont, hogy a teherbírás megfelelőségét gyorsan és
egyszerűen ellenőrizni lehet vele a boltozott hidak jelntős részénél.
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Merev-blokk módszer:
A módszer alapelvének kidolgozása Heyman (1982), valamint Gilbert & Melbourne (1994)
nevéhez fűződik. A képlékenységtan határállapot vizsgálatával határozza meg a boltozat
törőterhének értékét. A számítás során a blokkok közötti kapcsolatot véges értékű súrlódási
tényezőkkel jellemzi, a szerkezet anyagára végtelen merev és tökéletesen képlékeny
anyagmodellt feltételez. A képlékeny teherbírási határállapotban a szerkezet egy törési
mechanizmust alkot (14. ábra), amely egynyílású boltozatoknál leggyakrabban négycsuklós
mechanizmus vagy háromcsuklós mechanizmus oldalirányú elmozdulással (Gilbert &
Melbourne, 1994). A boltozott hidak nyílás/emelkedés aránya jelentős mértékben befolyásolja
a kialakuló tönkremeneteli mechanizmust. Alacsonyabb boltozatoknál, ahol a nyílás/emelkedés
aránya 4,0-nél nagyobb, általában a háromcsuklós törési mechanizmus a jellemző vízszintes
elmozdulással. Magasabb boltozatoknál főleg a négycsuklós mechanizmus kialakulása várható.
Alacsony ívmagasságú, kis feltöltéssel rendelkező hidak esetén nyírás jellegű tönkremenetel is
előfordulhat (Magyar Útügyi Társaság, 2006). A vázolt módszerrel igen látványos képet
kaphatunk a boltozat lehetséges tönkremeneteli folyamatairól.

14. ábra Törési mechanizmusok egynyílású és többnyílású hidak esetén (Gilbert, 2007) alapján

A módszer számítógépes alkalmazása LimitState RING nevet viseli. Többnyílású hidak,
háttöltés, ráfalazás, blokkok szilárdsága és kapcsolatuk minősége, talajfeszültségek és
tehereloszlások, kisebb károsodások figyelembe vételére is alkalmas (LimitState Ltd, 2011).
A program az alap egyensúlyi megfontolásokon túl a szerkezet törőterhének számításához
két állapotot vizsgál, amivel határok közé szoríthatja a szerkezet valós törőterhét. Az első
állapotban a támaszvonal teljes egészében a szerkezet keresztmetszetén belül halad, és minden
kapcsolatot tan-1(µ)-nél kisebb szöggel keresztez, ahol µ a súrlódási tényező. A második
állapotban a támaszvonal érinti a szerkezet külső széleit és/vagy elegendő kapcsolatot keresztez
tan-1(µ)-vel egyenlő szöggel ahhoz, hogy a szerkezet törési mechanizmust alkosson. Így ha a
támaszvonal eleget tesz az egyensúlyi feltételeknek és kielégíti az első feltételt, a törőteher nem
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lehet kisebb az alkalmazott tehernél, azaz egy alsó határ ad. Hasonlóképpen, ha a támaszvonal
eleget tesz az egyensúly feltételeknek és kielégíti a második feltételt, a törőteher nem lehet
nagyobb az alkalmazott tehernél, azaz egy felső határ ad.
A falazó anyagok szilárdságának figyelembevétele a támaszzóna segítségével történik, aminek
szélességét az anyag nyomószilárdsága határozza meg. A zónának minden keresztmetszetben
elegendő szélességűnek kell lennie a nyomóerő felvételére, azaz a nyomásnak mindig egy adott
területű építőanyag áll ellen egyenletesen megoszló feszültséget feltételezve, összhangban a
merev-tökéletesen képlékeny anyagmodellel. A véges és végtelen szilárdságú anyagra jellemző
törési határgörbéket a 15. ábra szemlélteti. A nem-lineáris viselkedésre jellemző görbét a
program lineáris korlátok segítségével közelíti, biztosítva, hogy a valós viselkedést leíró
görbétől való eltérés elhanyagolható legyen. Ennek elérésére egy iteratív eljárást használ, amit
LimitState Ltd (2011) részletesen bemutat.

15. ábra Nyomaték-normálerő törési határgörbe (i) végtelen és (ii) véges nyomószilárdságú anyag esetén
(LimitState Ltd, 2011) alapján

Ha a falazó anyag a kezdetben feltételezett merev-képlékeny anyagviselkedéstől eltérően
ridegen viselkedik, az alkalmazott közelítő módszer alábecsüli a törőterhet. Az építőanyag
rugalmassági modulusához képest a boltozatokban fellépő feszültségek jellemzően alacsonyak,
ezért a rideg viselkedés bekövetkezése csak kevés esetben fordulhat elő. A kialakuló
feszültségek nagyban a szerkezet méretétől függenek, ezért kis fesztávolságokat áthidaló
szerkezetek esetén nem várható rideg anyagi viselkedés.
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A módszer az eredeti Heyman elmélettől eltérően képes figyelembe venni a nyírás jellegű
tönkremeneteleket is. A program ellenőrzi, hogy a támaszvonal és a fugák által bezárt szög
eléri-e tan-1(µ) értéket, azaz a megcsúszás határán van-e. Továbbá egy konzervatív modell
segítségével veszi figyelembe a súrlódás hatását. A tradicionális Coulomb súrlódás helyett egy
„fűrészfog” módszerrel számol, ami engedi az érintkező felületek dilatációját (16. ábra). Az
iterációs számítás algoritmusát és további részleteket Gilbert et al. (2006a) mutatja be.

16. ábra Falazatok kapcsolati viselkedését leíró idealizált modellek és a valós viselkedés
(Gilbert et al., 2006a) alapján

A program a terhekből a szerkezetre átadódó függőleges feszültségeket a Boussinesq eloszlás
szerint számítja. Ez az eloszlási modell jól illeszkedő harang alakú megoszló terheket generál az
útpályára nehezedő terhekből, amik laboratóriumi kísérletek alapján jobb közelítését adják a valóságnak,
mint az egyenletesen megoszló terhek. A vízszintes földnyomások, így például a passzív

földnyomás számítása Rankine elmélet alapján történik. A program több egyszerűsítésre is
támaszkodik. Infinitezimálisan kicsiny szerkezeti elmozdulások esetén is aktiválja már a
passzív földnyomásból származó feszültségeket. Továbbá feltételezi, hogy a tönkremenetel
módja nem befolyásolja a hatás nagyságát. A vízszintes földnyomás számítása a követező
képlettel történik:

σ h = m p K pσ v + m pc 2c K p ,

(1)

ahol σh a horizontális feszültséget, σv a vertikális feszültséget, Kp a passzív földnyomás
tényezőjét, c a kohéziót, mp = 0,33 és mpc = 0,05 kísérletekből meghatározott módosító
tényezőket jelöl. Az általánosan használt módosító tényezőket a 17. ábra szemlélteti.
(LimitState Ltd, 2011)
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17. ábra Általánosan használt vízszintes földnyomási tényezők: a) támfal nagy elfordulása, b) támfal kis
elfordulása, c) ívszegmens elfordulása esetén (LimitState Ltd, 2011)

A program validációja laboratóriumi és valós híd kísérletekkel is megtörtént, melyekben
számos híd törésig történő terhelésével ellenőrizték a program által és a valóságban kapott
törőteher egyezését. A kísérletek a számított értékek megfelelő pontosságát igazolták, a
számított eredmények a valós törőteher arányában a 81-111%-os tartományon mozogtak,
átlagosan 95%-os pontosságúak voltak. A vizsgálatok részleteit Gilbert & Melbourne (1994),
Melbourne & Gilbert (1995), Melbourne et al. (1997), Page (1993), Macfarlane & Ricketts
(2001), Gilbert et al. (2007) és Melbourne et al. (2007a) közleményei mutatják be. A LimitState
Ring programot a gyakorlati használók, szabályozó hatóságok és nemzetközi mérnöki cégek is
alaposan tesztelték. Használati tapasztalataik és kutatásaik alapján az Egyesült Királyságban a
CIRIA (Építőipari Kutató és Információs Társaság), az International Union of Railways (UIC)
és a Network Rail is megfelelőnek találták a programot boltozott hidak teherbírásának
vizsgálatára. A hazai kutatások közt is található a módszer pontosságát igazoló vizsgálati
sorozat, Orbán & Lenkei (2009) numerikus vizsgálatai alapján arra az eredményre jutott, hogy
a RING modellen kapott törőteher értékek bizonyos paraméter tartományban igen jó egyezést
mutatnak a diszkrét elemes modellen kapott eredményekkel.
A merev-blokkos módszer és így a LimitState Ring programnak is vannak korlátai. A 2030 méternél hosszabb, vagy lapos (támaszköz/ívmagasság ≥ 6) ívek esetén, vagy ha az ív egyes
részei nagyon laposak (ellipszis alakú ívek), illetve ha rideg tönkremenetel várható a módszer
alkalmazása nem javasolt (LimitState Ltd, 2011). A program hátránya, hogy nem képes térbeli
hatásokat figyelembe venni, így például a homlokfalak vagy a szárnyfalak merevítő hatásait.
Nem alkalmas teher alatti viselkedések, deformációk, szerkezeti részek elemzésére. Vízszintes
vagy dinamikus terheket, sem a terhelési történetet nem képes figyelembe venni. Előnye, hogy
a számításhoz csak kevés bemenő paraméter szükséges, melyekből a híd törőterhe gyorsan és
közvetlenül meghatározható egy lineáris optimalizációs algoritmus használatával. Boltozott
hidak jelentős hányadánál megbízhatóan és pontosan számítja a törőteher értékét. (McKibbins
et al., 2006)
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Végeselemes módszer:
Alkalmazásukra elsősorban a szerkezeti analízis legmagasabb szintjén van szükség. A
szerkezettervezésben elsősorban lineáris modelleket alkalmaznak, a falazott boltozatok viszont
sajátosságaik miatt teher alatt nemlineárisan viselkednek. A nemlineáris viselkedést leíró
modellparaméterek meghatározása csak kifinomult vizsgálattal lehetséges, ennek hiányában
nagyfokú becslésekre kell hagyatkoznunk. Inhomogén anyagú falazott hidaknál a
modellalkotásra két lehetőség adódik. Az egyik változatban a falazóelemekre és a fugára
különböző anyagmodelleket alkalmazunk, valamint ezek kölcsönhatását kontakt elemekkel
írhatjuk le (micro-modell). Falazott szerkezetek mikro-modelljének elkészítését tagolt
végeselemes hálózat alkalmazásával Pegon et al. (2001) mutatja be. A másik lehetőség, hogy a
falazóelemek és a fugák jellemzőit átlagoljuk és egy fiktív homogén anyaggal helyettesítjük,
ami a falazat egészére jellemző (macro-modell), amelynek felépítését Cavicchi & Gambarotta
(2006) mutatja be.
A boltozat és a homlokfal kapcsolata jelentősen befolyásolja a keresztirányú merevséget,
így fontos a szerkezet használat közbeni viselkedésénél. Ezért a használhatósági vizsgálathoz
és a használati terhek alatti szerkezeti viselkedés elemzéséhez térbeli számítási modell felvétele
javasolt. A háromdimenziós végeselemes modellek alkalmasak lehetnek a használati terhek
alatti deformációk és repedések meghatározására is. Háromdimenziós végeselemes
modellezésre ad példát Milani & Lourenço (2012) cikke. A teherbírás kimerülésénél a
keresztirányú hatások már kevésbé jelentősek, ilyenkor általában a kialakult repedések miatt a
homlokfal és a boltozat sem dolgozik már együtt. Ezért a törőteher megállapítására síkbeli
végeselemes modellek is alkalmazhatóak (Magyar Útügyi Társaság 2005).
A végeselemes modellek használatának nagy előnye, hogy szinte bármilyen szofisztikált,
akár szerkezeti részre koncentráló vizsgálat elvégzésére is képesek használati terhek szintjén is.
Továbbá különböző megerősítési lehetőségek figyelembevételére is alkalmasak. Hátránya,
hogy a modellekhez szükséges bemenő paraméterek előállítása nehéz, sok olyan paraméter is
szükséges, amik a gyakorlati életben nehezen mérhetők. A modellek bonyolultságának
növekedésével mind a költség, mind az időráfordítás jelentősen növekszik. A számítások
eredményei is érzékenyek lehetnek (főleg használati terhek alatt) a kiindulási feszültségi
állapotra, peremfeltételekre, illetve az egyes bemenő paraméterekre is. (McKibbins et al., 2006)
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Diszkrét elemes módszerek:
Jelen dolgozatban a módszert nem alkalmaztam, mivel boltozatok diszkrét elemes
modellezése önmagában is egy teljes és független kutatást igényel. Viszont bemutatása és
megemlítése a téma kapcsán elengedhetetlen. A diszkrét elemes modellezést Peter Cundall
dolgozta ki (Cundall, 1971a) (Cundall, 1971b). A módszer leírását a magyar szakirodalomban
(Bagi, 2007) foglalja össze. A módszer két legfontosabb jellemzője, hogy diszkrét blokkok
véges eltolódásait és elfordulásait is képes figyelembe venni, beleértve a blokkok közti
kapcsolatok megszűnését és kialakulását. A modell egymástól független helyváltoztatást végző,
különálló elemekből épül fel. Az elemek közti kapcsolatot kontakt paraméterekkel írja le. A
szerkezeti analízis legmagasabb szintjén javasolt használata. Ez a módszer alkalmas leginkább
a szerkezeti viselkedés jellegének nyomon követésére, viszont a modellezés rendkívül összetett
és időigényes. Akár csak a végeselemes modelleknél, a bemenő paraméterek előállítása
nehézkes, a végeredmények érzékenyek lehetnek a kiindulási feszültségekre és a
peremfeltételekre (McKibbins et al., 2006). Boltozatok diszkrét elemes modellezésére mutat
példát Rafiee & Vinches (2013) Tóth et al. (2009) és Turi et al. (2013) cikke.
5.1.4. Hidak terhelése, figyelembe vett károsodások
A boltozott hidakra jellemzően a járműforgalomból adódó összetett terhelésnek hatnak. A
boltozatok viselik saját súlyuk, a rájuk nehezedő töltés súlyát; illetve ellenállnak a járművekről
átadódó különböző erőknek. A járműterhek hatásai bonyolult és komplex rendszert alkotnak,
így az alkalmazott számítási módszerek egyszerűsítésekre támaszkodnak. A dolgozat
számításai nem foglalkoznak a dinamikus hatásokkal, a járművekről átadódó esetleges
vízszintes terhekkel, a járművek kerekének elemelkedéséből adódó többlet terhekkel, a
nyomvályúsodásból adódó változásokkal. Boltozott hidak esetén az ív alakjától függően
változik egy adott teher mértékadó pozíciója, amit többtengelyű terhek esetén a tengelyek közti
távolságok is befolyásolnak. Valós teherbírás számításoknál a hidat az összes lehetséges
járműteherre ellenőrizni kell, és a legrosszabb esetnek megfelelően kiválasztani a
megengedhető tengelyterhelést. Ilyen járműterhekre ad példát a 18. ábra.
Annak érdekében, hogy a különböző hidakon végzett számítások eredményei
összevethetőek legyenek, a dolgozatban egytengelyű terheket vettem figyelembe, melyek 300
mm hosszon terhelik az útpálya felületét, szélességük 1800 mm. Ez természetesen a valósan
megengedhető tengelyterheknél nagyobb értékeket eredményez. Az alkalmazott numerikus
programok az útpálya megadott számú pontján végigléptetik a terhet és kiszámolják a
boltozatok igénybevételeit, majd a legkedvezőtlenebb esetet kiválasztva adják meg a
tengelyterhek mértékadó helyét. A MEXE módszer csak a mértékét, de a helyét nem adja meg
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a megengedhető tengelytehernek. A numerikus módszerek nem megengedhető tengelyterhet,
hanem a boltozat törőterhének értékét adják eredményül. Ezt az értéket egy 2-3 közötti
biztonsági tényezővel elosztva kapható meg a megengedhető tengelyterhek értéke (Magyar
Útügyi Társaság, 2006).

18. ábra Különböző járműterhek a KH 2000 alapján (Huszár et al., 2005)

Boltozatok különböző károsodási formáinak figyelembevételére jelenleg nincs kiforrott és
egységes eljárás. A különböző módszerek különböző mértékben és módon képesek néhány
károsodás figyelembevételére. Jelen számítások tartalmazzák a fugahiányok hatását, a boltozat
dolgozó szélességének csökkentésével számításba vett hosszirányú repedések hatását.
Támaszelmozdulások, alapsüllyedések, esetleges belső mögéfalazások, a homlokfal
merevítő hatása, kihullott blokkok, utólagos megerősítések, beszakadások hatása nincs
figyelembe véve.
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5.2. Falazott ívek laboratóriumi és numerikus modellezése
A kutatás második része falazott ívek laboratóriumi kísérleteivel és azok numerikus
modellezésével foglalkozik. A vizsgálatban két kicsinyített boltoztat és egy boltív vettek részt.
A kicsinyített modellkísérletek segítségével az egyes szerkezeti elemek és kapcsolataik
működése jobban megérthető, így ez a módszer nemzetközileg is intenzíven kutatott terület.
Kicsinyített és valós méretű modellkísérletekkel támogatott numerikus vizsgálatok
tapasztalatait merev blokkos módszer alkalmazásával Melbourne & Gilbert (1995), Gilbert et
al. (2007), végeselemes módszerrel Milani et al. (2008), Vermeltfoort (2001), Srisanthi et al.
(2014) és diszkrét elemes módszerrel Giordano et al. (2002) cikke foglalja össze. Jelen kutatás
egyes lépéseit a 19. ábra szemlélteti. Az egyes részek módszertanát a fejezet további részei
mutatják be.
LABORATÓRIUMI
MODELLKÍSÉRLETEK

LABORATÓRIUMI
ANYAGVIZSGÁLATOK

előzetes vizsgálatok
alapok és romenádok elkészítése
blokkok és habarcsok elkészítése
ívek felfalazása, egy ív CFRP szalagos
megerősítése
- mérőeszközök felszerelése
- ívek terhelése törésig
- törőerő és törési mechanizmus
megfigyelése
-

1. Blokkok anyagának vizsgálata
- próbatestek kialakítása
- szárítás
- tömeg és geometriai adatok rögzítése
- vizsgáló berendezések összeállítása
- nyomószilárdsági vizsgálatok elvégzése
- húzószilárdsági vizsgálatok elvégzése
- mérések kiértékelése
2.Habarcsok vizsgálata
- különböző receptúrájú habarcsok
keverése
- próbatestek készítése
- tömeg és geometriai adatok rögzítése
- hajlító-, és nyomószilárdsági mérések
elvégzése
- tapadószilárdsági vizsgálatok elvégzése
- mérések kiértékelése
- megfelelő receptúra kiválasztása

NUMERIKUS MODELLEZÉS
- számításhoz szükséges paraméterek
előállítása
- 2D-s hibrid végeselemes modellezés
(Rocscience RS2 program)
- különböző felépítésű modellek
készítése, legjobban működő
megkeresése

3.CFRP szalagok vizsgálata
- a speciális habarccsal rögzített CFRP
szalagok tapadószilárdságának mérése
a különböző anyagú blokkokon
- mérések kiértékelés

Törőteher
Törési mechanizmus
- laborkísérlettel validált numerikus
modell használata a CFRP erősítésű
boltozat elemzésére
- eredmények igazolása újabb
laborkísérlettel

ÉRTÉKELÉS
- laboratóriumi kísérletek és numerikus modell eredmények
összehasonlítása
- különböző felépítésű modellek összehasonlítása
- megerősített boltozat modelljének ellenőrzése
- következtetések

19. ábra Falazott ívek laboratóriumi és numerikus modellezésével kapcsolatos kutatás folyamatábrája
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A boltozott hidaknál a háttöltés és a feltöltés lényegesen befolyásolja a boltozat szerkezeti
viselkedését, mivel stabilizáló és teherelosztó szerepük van. Így a valóságos viselkedést reálisan
közelítő modellezéshez nem lehet eltekinteni ezen jellemzők figyelembevételétől (Orbán &
Lenkei, 2009). Nemzetközi szinten több kutatás (Gilbert et al., 2006b) (Gilbert et al., 2007)
(Smith et al., 2012), (Krajewski & Hojdys, 2015), (Ahmad et al., 2015) folyt és folyik a
szerkezet és a háttöltés kölcsönhatásának figyelembevételére. Ennek vizsgálata egy önálló
kutatási téma, a dolgozatban bemutatott kísérletek nem erre a területre, hanem az ív
viselkedésének elemzésére koncentrálnak.
5.2.1. Laboratóriumi anyagvizsgálatok
A hazai kőboltozatoknak nincs egyetlen, országos viszonylatban meghatározó jellegzetes
építőanyaga; térségenként eltérő, sok esetben egyazon szerkezeten belül is több különböző
kőanyagból készültek (Bögöly et al., 2015b). A helyi építőmesterek a régióban előforduló
kőzetváltozatokat, közeli bányákban található kőzeteket használták. A kísérletben ezért nem
volt egy kiemelt kőzettípus, az anyagválasztás célja a kicsinyített léptékben is homogén, izotróp
viselkedést biztosító anyag használata volt. Ez jelentősen egyszerűsíti és átláthatóbbá teszi
mind a kísérleti, mind a numerikus modell eredményeinek kiértékelését. A kőboltozat
anyagának a számos hazai kőhíd alapanyagául szolgáló finomszemű homokkő, a durva mészkő
egyes típusai, vagy akár homogénebb mesterséges anyagok is megfelelnek. Ezek alapján a
kiválasztott építőanyag a kicsinyített boltozatokhoz a finomszemű hárshegyi homokkő, a
nagyobb méretű boltívhez a kisméretű tömör tégla volt. A téglára a blokkok egységes formai
kialakítása miatt esett a választás, így a blokkok kialakításából adódó esetleges geometriai
eltérések kiküszöbölhetőek voltak. A régi boltozatokban használt habarcsok jellemzően
gyengébbek voltak, mint a manapság használt cementhabarcsok. A kísérleti ívek tradicionális
mészhabarcs használatával épültek, melynek összetevői homok, mész, víz és téglapor.
A laboratóriumi modellkísérletekhez mind az építőanyagok, mind a habarcsok és ezek
kapcsolatának vizsgálatai készültek el. Az építőanyagok vizsgálata (nyomószilárdsága,
húzószilárdsága, testsűrűsége, Poisson-tényezője, rugalmassági modulusa) a már előzőekben
(5.1.2. fejezet) bemutatottak szerint történt.
A számításokhoz a habarcsok szilárdsági és alap fizikai paraméterei is meg lettek
határozva. A habarcsokra vonatkozó hajlító- és nyomószilárdsági mérések az MSZ EN 101511:2000 számú szabvány szerint, a habarcsok felületre merőleges tapadószilárdságának
vizsgálatai az e-ÚT 07.03.21:2000 [ÚT2-3406] szabvány alapján készültek (20. ábra).
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20. ábra Habarcs szilárdsági vizsgálata (balra), tapadószilárdság laboratóriumi vizsgálata (jobbra)

21. ábra Felragasztott szalagcsíkok a CFRP szalagok tapadásvizsgálatához (balra),
a vizsgálat során kiszakadt anyag (jobbra)

A tapadószilárdság mérését nem csak az ív blokkjai közötti fugák esetén, hanem a CFRP
szalagok rögzítésének ellenőrzésére is elvégeztük. A 21. ábra mutatja a speciális habarccsal
felragasztott szalag csíkokat a tégla és a homokkő felületén, illetve a vizsgálat elvégzése után
kiszakadt anyagot. A vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a CFRP szalag nem vált le a
felületről, mindegyik esetben magának az anyagnak a húzószilárdsága merült ki.

5.2.2. Laboratóriumi modellkísérletek
A dolgozat három ív laboratóriumi kísérletét tartalmazza, melyek vizsgálatai a BME
Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék laboratóriumában, és a Széchenyi István Egyetem
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszékének laboratóriumában készültek. A kísérletekhez két
egyforma méretű, kupás falazású, kicsinyített dongaboltozat; illetve egy boltív épült. A két
azonos geometriájú kicsinyített boltozatok egyike CFRP lamellás megerősítést kapott, így a
vizsgálatokkal ennek a megerősítésnek a számíthatósága is ellenőrizhető volt. A laboratóriumi
modellkísérletek nagy része Varró Richárddal közös munkánk eredménye, akinek témavezetője
voltam TDK (Varró, 2012) és diplomamunkájában (Varró, 2015) is. Az eredményekről Varró
et al. (2013), Varró et al. (2014) is beszámol. A numerikus modelleket a kutatásaim keretén
belül továbbfejlesztettem.
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Vizsgált ívek alakja
A két azonos geometriájú erősített és erősítés nélküli kicsinyített boltozat alakja szabályos
félkörív volt, amely az ókori szerkezetek az egyik legelterjedtebb alakja. Feltöltés vagy
ráfalazás nélkül viszont igen csekély a terhelhetőségük, így ideális forma a megerősítés
vizsgálatához. A két modell geometriai méreteit a 22. ábra mutatja. Mind a két kicsinyített
boltozat kupás falazással, 3x3x4 cm oldalhosszúságú blokkokból épült.
A harmadik vizsgált ív szegmens körív alakúra épült a geometriai méreteket és az elkészült
boltívet a 23. ábra mutatja. A kísérlethez ideális alakú ív kiválasztása a támaszvonal
kiszerkesztésével történt Snell (1846) munkája alapján (2. ábra). Ezt az eljárást
koordinátageometriai alapokra helyezve, az elemekben számítható a feltételezett erők
vektorának iránya és nagysága. A módszerben a legelső erő nagyságának és helyének
meghatározása iterációval történt, aminek az volt a célja, hogy megkeressem azt a legnagyobb
kezdeti erőt és pozíciót, amire a támaszvonal még nem lép ki a szerkezetből, ennek ismeretében
a támaszvonal megszerkeszthető.

22. ábra Kicsinyített boltozat a geometriai méretekkel (balra), CFRP szalagokkal erősített boltozat (jobbra)

23. ábra A falazott boltív geometriai méretei
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24. ábra Választott geometriai kialakítás és a kialakuló támaszvonal (L~támaszköz, f~ívmagasság)

25. ábra Elvetett geometriai kialakítás és a kialakuló támaszvonal (L~támaszköz, f~ívmagasság)

A laboratóriumi kísérlethez legmegfelelőbb geometriai kialakítás (24. ábra) megválasztása több
különböző számú blokkból álló ív vizsgálatának eredménye. A 25. ábra egy elvetett változatot
mutat, amelynél nem alakul ki a boltozatokra jellemző stabilitásvesztés, a támaszvonal
bármekkora tehernél a keresztmetszeten belül tud maradni, azaz megfelelő oldalerő biztosítása
mellett a boltozat terhelhetőségének az építőanyagok szilárdsága és a blokkok közti súrlódási
teherbírás szab csak gátat.

Terhelés
A laboratóriumi kísérletben az ívek terhelése törésig történt. A boltozott szerkezetekre
jellemzően valamilyen megoszló terhelés hat. A kezdeti tervekben és kísérletekben a
kicsinyített boltozatok terhelése egy fa ellenívvel történt (26. ábra). A kísérlet során azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy az elképzelés hibás, mivel a boltozat már a kezdeti alakváltozások
következtében elvált a terhelő elemtől. Így a terhelő elemről nem megoszló, hanem két
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koncentrált erő adódott át a fa ellenív feltámaszkodásánál, melyet a numerikus modellekben
már figyelembe vettem.
A harmadik szerkezet terhelése ezért szintén két darab szimmetrikus elhelyezésű
koncentrált teherrel történt (27. ábra). Ezzel az egyszerűsítéssel a boltozatok tipikus terhelésétől
és természetesen a jellegzetes viselkedésétől is eltértünk, viszont a szerkezet viselkedésének
elemzése tisztábban megfigyelhetővé és egyszerűbben elemezhetővé vált.

26. ábra Fa ellenívvel terhelt kicsinyített boltozat

27. ábra A harmadik kísérlet geometriai elrendezésének és terhelésének vázlata, (Varró, 2015) alapján
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CFRP lamellás megerősítés
Jelen dolgozatban bemutatott kísérletnél szénszál-erősítésű polimert alkalmaztunk. Három
darab 50 mm szélességű szalagot ragasztottunk a laboratóriumban épített kicsinyített boltozatra,
melyek a SIKA gyártó CarboDur M-514 típusú szalagjai voltak. Ezek geometriai és fizikai
paramétereit a 3. táblázat tartalmazza. Két szalag az intradoszra, egy szalag az extradoszra
került szimmetrikus elhelyezésben, az ív teljes hosszában (22. ábra). Gazdasági megfontolások
miatt a teljes ívhosszon való erősítés kevesebbszer fordul elő, mint a részleges. Jellemzően a
csuklók kialakulásának tipikus helyén, az ív negyed pontjai körül szokták alkalmazni őket. A
részleges és optimális megerősítés vizsgálata viszont külön kutatást igényel, így jelen
vizsgálatsorozat ennek elemzésére nem került sor. Optimális megerősítés kutatására Basílio et
al. (2004) munkája ad példát. Jelen vizsgálatnál a boltozat kicsinyített mérete miatt a CFRP
szalagok felületi aránya a boltozat felületéhez képest (30 % extradosz, 60 % intradosz) eltér a
gazdaságosan alkalmazható mennyiségtől. Jellemzően ez a lefedettség 10-20 % között szokott
lenni. Ezért a túlzott erősítés miatt azok hatásfokát nem vizsgáltam, az analízis a teherbírásra
és szerkezeti viselkedésre gyakorolt hatás számíthatóságára és modellezhetőségére fókuszált.
A szalagok rögzítéséhez a gyártó által ajánlott speciális habarcs, a Sikadur-30
kétkomponensű, epoxigyanta alapú, nedvességálló ragasztót használtuk; amit kifejezetten külső
megerősítések rögzítéséhez fejlesztettek. A habarcs fizikai tulajdonságai a 4. táblázatban
láthatóak.
A boltozatok jellemzően három- vagy négycsuklós mechanizmus létrejöttével mennek
tönkre. A CFRP szalagok gátolják az elfordulások kialakulását, a csuklós tönkremenetelek
blokkoltak, így a tönkremenetel módja is lényegesen változik. Ilyen esetben a kőzetblokkok
nyomószilárdságának kimerülése, a blokkok szétcsúszása, a CFRP szalag leválása, vagy a
szalag húzási szakadása következhet be. (Foraboschi, 2004)
3. táblázat Sika CarboDur M-514 szalag tulajdonságai (Sika AG, 2009)
Geometriai adatok
Szélesség
Vastagság
[mm]
[mm]
50

Rugalmassági
modulus [GPa]

1.4

Fizikai tulajdonságok
Húzószilárdság
Határnyúlás [%]
[MPa]

210

3200

1.35

4. táblázat A Sikadur-30 habarcs fizikai tulajdonságai (Sika AG, 2014)
Testsűrűség
[kg/m3]

Húzószilárdság
[MPa]

Nyomószilárdság
[MPa]

Nyírószilárdság
[MPa]

1650

26-31

85-95

16-19
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5.2.3. Numerikus modellezés
A szükséges anyagvizsgálatok elvégzése, majd az ívek törőteherbírásának kísérleti
meghatározása után, a mért eredményeket numerikus modellek eredményeivel hasonlítottam
össze. A boltozott hidak vizsgálatához alkalmazott eljárások egyike sem alkalmas független
szerkezeti elemek elemzésére, így az ott használt módszereket jelen vizsgálatban nem lehetett
alkalmazni. A laboratóriumi kísérletek modellezéséhez ezért a végeselemes módszert
alkalmaztam. A módszer általános bemutatása az 5.1.3 fejezetben megtalálható. Manapság az
ilyen modellek alkalmazása igen elterjedt az építőmérnöki tudományok legkülönbözőbb
területein, azonban falazott szerkezetek esetén - ahol az egyes blokkok elválhatnak egymástól
és külön elmozdulásokat végezhetnek – a megszokott végeselemes módszerek alkalmazása
nem mindig célravezető. Ezért kétdimenziós hibrid végeselemes modellt alkalmaztam. A
program hibrid jellegét az adja, hogy az elemek között olyan határfelületeket lehet megadni,
amely mentén elmozdulás, elválás jöhet létre. Ezek viselkedésének definiálására több a
kőzetmechanikában használatos modell is használható. Ezzel a kiegészítéssel jobb képet
kaphatunk a falazott szerkezet viselkedéséről, mint a hagyományos végeselemes programokkal.
A modellezéshez a Rocscience RS2 végeselemes programot használtam, ami főleg talaj és
kőzetmechanikai problémák megoldására alkalmas, de egyéb építőmérnöki feladatok esetén is
jól használható. A szoftver részletes ismertetése megtalálható a szoftver hivatalos honlapján.
(Rocscience, 2014). A program hat csomópontú háromszög alakú lineárisan rugalmas, izotróp
viselkedésű elemeket használ. Az elemek közti kapcsolatok figyelembevételére a program a
húzószilárdság, a kohézió, a súrlódási szög, illetve a normál- és nyírómerevség beállításával
képes, a Mohr-Coulomb törési határfeltételt alkalmazva. A kapcsolatok mechanikai modelljét
a 28. ábra szemlélteti.

jkn~normálmerevség, jks~nyírómerevség, jten~húzószilárdság, jfric~súrlódási szög, jcoh~kohézió
28. ábra A kapcsolatok működésének szemléltetése (Sarhosis et al., 2015) alapján
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A szilárdsági paraméterek reziduális értékei is megadhatók, így egy elnyíródott kapcsolat
viselkedése is modellezhető, egy maradó súrlódási szöggel a két egymáson csúszó blokk
viselkedése jellemezhető (29. ábra). φ az eredeti, φr a reziduális súrlódási szöget jelöli.

29. ábra A kapcsolatok viselkedése nyírás hatására (Rocscience, 2014) alapján

A kapcsolatok normál-, és nyírómerevségének meghatározása Senthivel & Lourenço
(2009) alapján a következő képletekkel történt:

Kn =

1
,
h(1 / E fal − 1 / Ekő )

(2)

ahol Kn a normálmerevség, h a falazóblokk magassága, Efal a falazat rugalmassági modulusa,
míg Ekő az építőanyag rugalmassági modulusa.

Ks =

Kn
,
2(1 + ν )

ahol Ks a nyírómerevség, ν az építőanyag Poisson-tényezője.
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(3)

6. A VIZSGÁLT HIDAK BEMUTATÁSA
A vizsgált kőhidak Észak-Magyarországon, Pest, Nógrád és Heves megyékben találhatóak.
A 30. ábra mutatja ezek földrajzi elhelyezkedését.

30. ábra A vizsgált hidak elhelyezkedése:
a, b) Sóskút, c) Szentendre, d) Patak, e) Romhány, f) Héhalom, g) Gyöngyöspata

a) Sóskúti Benta-patak híd
Az 1700-as évek végén épült kétnyílású kőhíd (31. ábra) Sóskút központi részén a Fő utca
és a Petőfi Sándor utca kereszteződésében található. A korabeli boltozott híd nyílásai
szabályozható zsilipekkel voltak ellátva. A zsilipekkel felduzzasztott víz északi irányban, széles
sávban öbölszerűen, helyenként 1,50 m mélységben, hosszan elnyúló vízterületet biztosított
(Zalavári, 2014).

31. ábra Kétnyílású boltozott kőhíd Sóskúton

Forgalomtechnikai okok miatt 1994-ben az új vasbeton gerendahíd elkészülte után a közúti
forgalom alól kivonták (Gáll et al., 1997). Ma már csak gyalogos közlekedésre szolgál. A híd
aszimmetrikus, a 3,6 és 3,8 méteres támaszközű 1,5 m ívmagasságú kosárív és szegmensív
alakú boltozatokat egy 1,0 méteres pillér választja szét. A pillér déli oldala jégtörővel ellátott.
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A műtárgy teljes hossza 15,7 m, szélessége 6,8 m. A hídon mellvéd nincs, helyén jelenleg a
régi szalagkorlát található. A szárnyfalak a híd tengelyével körülbelül 20 fokos szöget zárnak
be. A boltozatok vastagsága 45 cm, anyaguk a helyi bányából származó faragott durva mészkő.
A kőanyagok általában jó állapotúak, viszont a vízfelszín közelében lévő blokkok kőanyaga
sok helyen erősen mállott. Itt tapasztalhatóak leggyakrabban kihullott blokkok is (32. ábra). A
fugák átlagban 2,5-3 cm vastagok, a boltozaton több helyen rossz állapotban vannak. A
fugahiány maximális mélysége sok helyen eléri a blokkok teljes szélességét (32. ábra).
Jellemzően ezek a hiányok a boltozat szerkezetén figyelhetőek meg. A homlokfalak különösebb
károsodása nem jellemző.

32. ábra A boltozat jellemző károsodásai: kiesett blokkok (balra), fugahiány (jobbra)

b) Sóskúti Malom-híd:
A Malom-híd Sóskút külterületén (33. ábra), a Biatorbágy felé vezető 8104. számú
összekötőútról nyugati irányba leágazó, az egykori malomhoz vezető földes úton található,
szemben a kőbányával. A híd koráról pontos feljegyzések nincsenek, de legalább 300 évesre
becsülhető. Egyes feltételezések szerint akár római eredetű is lehet, amit mind a szerkezeti

33. ábra Sóskúti Malom-híd
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kialakítása, mind a közelben húzódó római hadiút is alátámaszthat. A híd egy 4,75 méteres
támaszközű kosárív alakú boltozattal ível át a Benta-patak betonozott mederalja felett. Az ív
60 cm magas boltvállakon áll, a teljes ívmagasság 1,85 m. A boltozat tökéletesen illesztett
durvamészkő elemekből készült fugázó anyag használata nélkül (34. ábra). Vastagsága 26 cm.
A boltozaton feltöltés nélkül fektetve található a 4,4 m széles vasbeton útpályalemez, a hídon
mellvédfalak nincsenek. A szerkezet szárnyfalai párhuzamosak az út tengelyével, ezek
nagymértékben károsodottak, sok helyen teljesen hiányzik az összefüggő falazat. A boltozat
néhány blokkja függőlegesen átrepedt (34. ábra), de ezek nem a szerkezet károsodását, csupán
a habarcs teherszétosztó szerepének hiányát, illetve a blokkok nem tökéletes felfekvését jelzik.
A boltozat kőanyaga jó állapotú, csak felületi mállás található. A híd minden részére erőteljes
biológiai kolonizáció jellemző.

34. ábra Fuga és feltöltés nélküli boltozat (balra), átrepedt elemek (jobbra)

c) Szentendrei Bükkös-patak híd
Az 1900-ban épült híd Szentendrétől nem messze a Lajos forráshoz vezető 11114 számú
bekötőúton található, amely egy 6 méteres támaszközű boltozattal ível át a Bükkös patak felett
(35. ábra). Az ív alakja 1,6 m ívmagasságú körszegmens, amely a lábazat aljához képest 3,0 m
magasságú vállakra támaszkodik. A szárnyfalak a híd tengelyére merőleges állnak.

35. ábra Szentendrei Bükkös-patak híd
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Az ív vastagsága 0,6 m és a boltozat legmagasabb pontja közel ugyanilyen távolsággal van az
útpályaszint alatt. A híd környezete folyamatosan nedves, a patak áradásakor a szárnyfalakat és
a lábazatot is áztatja a víz. A patak medre a híd környezetében betonnal burkolt, amely
viszonylag jó állapotban van, bár a betonfelületen megfigyelhető a patak erodáló hatása. A
nedvesség hatása jó látható a híd boltozatán és a gyámfalon egyaránt: felülete nagy részét moha,
néhol magasabb rendű növényzet nőtte be. A híd kőanyaga a nedvesség hatására sok helyen
elszíneződött és sókiválás is megfigyelhető a felületen (36. ábra). A faragott hárshegyi
homokkő elemek ennek ellenére általában jó állapotban vannak csupán egy-két helyen lehetett
észrevenni a kőanyag szilárdságának érzékelhető csökkenésével járó mállási nyomokat. A
szerkezeten a teherbírást jelentősen befolyásoló károsodások nincsenek. Csupán a boltozat és a
homlokfal között figyelhető meg egy az átfolyásra merőleges végigfutó repedés (36. ábra).
Fugahiány általában nem jellemző, viszont a fugaanyag állapota kedvezőtlen, a fugaszélesség
változó, de a boltozaton a legtöbb esetben 2,5 cm-nél szélesebb, míg a hídfőknél általában 1,52,5 cm közötti.

36. ábra Sókiválás és elszíneződés a gyámfalakon (balra), boltozat és homlokfal közötti elválás (jobbra)

d) Pataki Derék-patak híd:
A műtárgy a Nógrád megyei Patak községben található a 2201. számú Nagyoroszi-Dejtár
összekötő úton. A község műemlék látnivalói közül az egyik legismertebb a Derék-patak fölé
épített háromnyílású kőhíd (37. ábra), amit 1799-ben a vármegye közgyűlésének határozatára
kezdtek építeni (Bardoly & Haris, 2005). A híd a Rákóczi úton ível át a patak felett. A híd teljes
hossza 22 méter, szélessége közel 6 méter. A nyílások hossza 3,60 méter, az ívek magassága a
főte pont alatt 1,40 m a boltválltól mérve, alakjuk körszegmens. A boltozat vastagsága 0,60 m,
legmagasabb pontja és az út korona szintje közötti távolság szintén 0,60 m. A homlokfalakon
és a jégtörőkön jelentős, helyenként 5-6 cm-es fugahiány alakult ki, melynek oka az lehet, hogy
a híd víznyelői többnyire eltömődtek, a vízköpők hiányoznak, így a lefolyó csapadék is a
homlokfalakat és a boltozatot áztatja át. A boltozatra fugahiány nem jellemző, maximum
1 cm helyenként, de a fugák állapota kedvezőtlen.
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37. ábra Háromnyílású kőhíd a Derék-patak felett

A fugaszélesség változó, a legtöbb esetben 1,5-2,5 cm közötti. Anyaga homokos mészhabarcs.
A híd kőanyaga Patakhoz közeli Romhányról származik, faragott hárshegyi homokkő. A hídon
található finom, durva és közepes szemméretű homokkő is (38. ábra), így szilárdsági
tulajdonságaik is elég változatosak. Az elemek több helyen erősen mállottak és megfigyelhető
pár gyengébb szilárdságú blokk jellegzetes mállása is (38. ábra). A szerkezeten fentebb
leírtakon kívül nem találhatóak a teherbírást jelentősen befolyásoló károsodásokra utaló
nyomok.

38. ábra Különböző homokkőtípusok (balra), gyengébb szilárdságú elem mállása (jobbra)

e) Romhányi Lókos-híd:
Romhány község egyik legismertebb nevezetessége az 1790-es években épült barokk
stílusú háromlyukú műemlék kőhíd (39. ábra). A híd a Kossuth és a Zrínyi Miklós út
találkozásánál vezeti át a gyalogos forgalmat a Lókos-patak egy holtága felett. Az 1980-as
években a patak medrét elterelték, és ezzel együtt a hidat kivonták a közúti forgalom alól (Gáll,
1970). A híd szabad nyílásai 2,6-2,8-2,6 méter nagyságúak, köztük 1,3 m széles
mederpillérekkel. Ezek folyásirány felőli oldalán kő jégtörők állnak (40. ábra).
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39. ábra Romhányi Lókos-híd

A műtárgy teljes hossza 17,8 méter, szélessége 6,6 méter. Mindkét oldalán kőlapokkal fedett
65 cm magas mellvéd fut végig, ezek a hídfőknél az út pályaszintjéig lejtenek. A keleti oldali
mellvéden, egy kőtalapzaton álló Nepomuki Szent János szobor található. Főként a barokk
korban állítottak tiszteletére szobrokat számos helyen. Több helyütt folyóvizeknél, hidaknál
állnak, mivel ő az úton és vízen járók védelmezője, folyók, hidak, hajósok védőszentje. A
boltozatok magassága 85-90-85 cm az alattuk lévő 1,0 méter magas boltvállaktól mérve,
alakjuk fekvő kosárív. A boltozat vastagsága 45 cm, a felette lévő feltöltésé az útpályával együtt
középen 10 cm, a szélső boltozatok közepe felett pedig 15 cm. A híd boltozatai és falazatai
kitűnő állapotban vannak (40. ábra), a mállás nyomait csak egy-két elemen lehet felfedezni. A
hídra fugahiány egyáltalán nem jellemző, a fugák állapota kifogástalan. Vastagságuk 2-2,5 cm
közötti. Mind a jégtörők, mind a mellvédek jó állapotban vannak. A hídon semmilyen
komolyabb károsodás nyoma nem lelhető fel, repedések egyáltalán nincsenek. Anyaga
hárshegyi homokkő. A híd főleg csak finomabb, esetleg közepes szemű homokkő elemekből
épült. Ezek rendkívül jó állapotban vannak, még a mállás nyomait mutató elemek szilárdsága
is csak alig tért el a többi elemétől.

40. ábra Jégtörőkkel ellátott nyugati oldal (balra), jó állapotú boltozat és homlokfal (jobbra)
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f) Héhalmi Bér-patak híd:
Nógrád megye legnagyobb boltozott hídja, a Bér-patak felett álló háromnyílású műemlék
kőhíd Héhalomnál (41. ábra). A mai kőhíd helyén korábban fahíd állt, majd a XVIII. században
a piacokra tartó forgalom áttevődésével indokolt lett egy időtálló híd építése a Pest felé vezető
országúton, ami 1833-ra készült el. 1975-ig a 2109. számú alsóbbrendű összekötő úton
biztosította a patak feletti átjárást, majd azt a tőle északra felépített új vasbeton hídra helyezték
át (Gubányi-Kléber & Vásárhelyi, 2004). A szerkezet teljes hossza 38 méter, pályaszélessége
6,6 méter.

41. ábra Műemlék kőhíd Héhalomnál

Boltozatai szegmens ívek, melyek 7,40 - 9,20 - 7,40 méter fesztávúak, kevéssel térnek el a
4 - 5 - 4 bécsi öl mérettől, amely az építés idején a hivatalos mértékegység volt. Az ívek
magassága 2,0 - 2,9 - 2,0 m, vastagságuk 70 - 80 - 70 cm. Az íveket 2,3 m széles pillérek
választják el egymástól, melyek jégtörővel ellátottak. A híd mindkét oldalán faragott
kőtömbökkel lezárt mellvéd helyezkedik el, a szárnyfalak csatlakozásánál kerékvetőkkel. A
mellvédek magassága a híd közepétől a szélek felé fokozatosan csökken. A boltozatok, a
pillérek és a mellvéd durvamészkőből készültek, néhol egy-egy riolittufa tömb
közbeiktatásával. A mellvéd felső kősora és a jégtörők vörös, helyenként sárga homokkőből
készültek. Mind a boltozat, mind a híd többi része több helyen erősen károsodott. A
szerkezetből számos tömb hiányzik. A boltozatok a híd tengelyével párhuzamosan végig
repedtek (42. ábra), mely repedések szélessége átlagban 5 cm, de néhol elérik a 25 cm-es
szélességet is. Sok helyen erős a fugahiány, a kőanyagok mállottsága az üdétől az erősen
mállottig változik. 2009 és 2013 között a híd nyugati oldalán lévő boltozatán nagymértékű
beszakadás jelentkezett, ezért javítási kísérletként ezt a nyílást teljesen kibetonozták (42. ábra).
Ez több szempontból is hibás beavatkozás volt, hiszen megváltozatja a teljes szerkezet
erőjátékát, továbbá a cement károsítja a mészkő elemek anyagát is.
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42. ábra A boltozatokon végigmenő repedés (balra), a nyugati nyílás teljes kibetonozása (jobbra)

g) Gyöngyöspatai Rédei-Nagy-patak híd:
A vizsgált híd a Heves megyei Gyöngyöspatán, a Szurdokpüspökibe tartó 2406. számú
összekötőúton található, a Mátra délnyugati lábánál, Gyöngyöstől 11 km-re nyugatra. A híd a
község északnyugati határán biztosít átjárást a Rédei-Nagy-patak felett (43. ábra), ami a heves
esőzések következtében többször megáradt az elmúlt években is. A híd két nyílással ível át a
patak felett, 7,5 m-es támaszközű boltozatokkal. Szerkezete enyhén ferde, de a boltozatok
alkotói közel merőlegesek a tengelyére. Az egyik oldali mellvéd hossza 17,6 m, a másik oldali

43. ábra Kétnyílású kőhíd Gyöngyöspata határán

18,5 m hosszú. Ezek szélessége 50 cm, magasságuk 25 cm-től 58 cm-ig emelkedik a híd közepe
felé. A híd teljes szélessége 5,75 méter. A két kosárív magassága a főte pont alatt 1,96 m a
boltválltól mérve. A köztük lévő pillér szélessége 1,88 m. A boltozat vastagsága 0,65 m,
legmagasabb pontja és az út korona szintje közötti távolság 0,64 m. A mederpillér mind a két
oldalon jégtörőkkel van ellátva. A patak a híd tengelyéhez nézve éles szögben érkezik, majd
arra merőlegesen távozik. Ebből adódóan az ív belső felén lelassult víz sok hordalékot hagy
hátra. Így a községtől távolabb eső nyílás teljesen, a közelebb eső részlegesen feltöltődött a
lerakott hordalékkal. Ez problémát okozhat a patak áradásakor, mert így jelentősen
korlátozódott a nyílások vízáteresztő képessége. Míg a patak ívének belső fele védettebb, addig
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a külső fele erősebb igénybevételnek van kitéve. Ennek nyomai láthatók mind a mederfal
erózióján és a boltozat szélső felének állapotán is. A hidat több kőzettípus és kőzetváltozat
felhasználásával építették fel. A legfontosabb típusok azonosítása és rövid jellemzés alapján
megállapítható, hogy a környéken jellemzően előforduló magmás kőzeteket használták fel. Az
elemek faragottak, méretük változó. A nedvesség hatása jól látható volt a híd minden részén,
így a kőelemeken is sok helyen a kőanyag szilárdságának csökkenésével járó mállási nyomokat
lehetett megfigyelni. A híd fugaanyagának állapota kedvezőtlen, a fugaszélesség változó, de a
boltozaton legtöbb esetben 2 cm-nél szélesebb. A híd több részén fugahiány volt megfigyelhető,
aminek a mértéke általában az 5 cm nem haladta meg. A fugahiányon és a mállás hatásán kívül
a híd szerkezetén több helyen károsodások voltak. A boltozatokból néhány elem része vagy
egésze kiesett (44. ábra). A boltozatokon repedések nem láthatóak. A homlokfalakon és
szárnyfalakon szintén megfigyelhető az elemek hiánya, illetve több kisebb repedés is található
rajtuk. Az északkeleti homlokfal egy része komolyabban károsodott (44. ábra), a kőblokkok
széttörtek, a fal kidomborodik és a repesésekben már a háttöltés anyaga látszik. A
megfigyelések szerint ez a károsodás egy nagyobb tavaszi áradás és esős időszak után
jelentkezett. A hídon egy korábbi javítás nyomai is láthatók. A fugahiányt és néhány hibát
utólagos cementhabarcs réteg felvitelével megpróbáltak ideiglenesen javítani. A nedvesség
jeleként, a szerkezeten több helyen növények telepedtek, amelyek gyökerei feszítő hatása
mellett a termelődő gyökérsavakkal is pusztítják a híd kőszerkezetét.

44. ábra Hiányzó elemek a szárnyfalon és a boltozaton (balra), károsodott homlokfal (jobbra)
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7. A HIDAK KŐANYAGÁNAK BEMUTATÁSA
A vizsgált hidak főbb kőanyagai a sóskúti és nagykökényes-buják környéki durva mészkő,
a romhányi és pásztói homokkő, illetve a Gyöngyöspata környékén bányászható andezittufa és
riolit. Ezek jellemző képét mutatja a 45. ábra. A vizsgált kőanyagokon megfigyelt tipikus
károsodási formákat a 46. ábra foglalja össze.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

45. ábra Azonosított kőzettípusok: a) Sóskúti durva mészkő (Benta-patak híd, Malom-híd anyaga), b) Romhányi
homokkő (pataki, romhányi és szentendrei híd anyaga), c) Pásztó környéki homokkő (Héhalmi híd anyaga), d)
Nagykökényes-Buják környéki durva mészkő (Héhalmi híd anyaga), e) Gyöngyöspata környéki andezittufa
(Gyöngyöspatai híd anyaga), f) Gyöngyöspata környéki riolit (Gyöngyöspatai híd anyaga)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

46. ábra Károsodási formák: a) Fekete mállási kéreg a sóskúti durva mészkövön (Malom-híd), b) Fekete kéreg
és hólyagosodás a sóskúti durva mészkövön (Malom-híd), c) Sókiválás a sóskúti durva mészkövön (Benta-patak
híd), d) Réteges leválás a pásztói homokkövön (Héhalmi híd), e) Hólyagosodás a romhányi homokkövön
(Lókos-híd), f) Fekete mállási kéreg réteges leválása a Nagykökényes-Buják környéki durva mészkövön
(Héhalmi híd), g) Szelektív mállás, felületi egyenetlenség kialakulásával a Gyöngyöspata környéki andezittufán
(Gyöngyöspatai híd), h) Biológiai kolonizáció a Gyöngyöspata környéki andezittufán (Gyöngyöspatai híd)
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Sóskúti durva mészkő
A két vizsgált híd Sóskútról (Benta-patak híd, Malom-híd) durvamészkőből épült, ami a
közeli Sóskúti bányából származik. Ez a mészkő típus a miocén (szarmata) Tinnyei Mészkő
Formációhoz tartozik. A frissen fejtett kőzet többnyire világos sárgás színű, de mállás és
légszennyeződés hatására színe fehérre, szürkére, vagy akár feketére is változhat. Kisméretű
kerek kalcitos ooidok, 0,2-2 mm átmérőjű mikroonkoidok és azonos méretű bioklasztok
alkotják. Habár a kalcit (CaCO3) az elsődleges ásványa ennek a kőzettípusnak, kis
mennyiségben kvarc és földpátok is megtalálhatóak benne. Gipsz ásványok (CaSO4*2H2O)
jelenléte nem mutatható ki a nyers bányakőben (Török, 2003). Ez a mészkő rendszerint magas
porozitással bír, könnyű és könnyen megmunkálható, ezért széles körben elterjedt építőkő
Magyarországon, annak ellenére, hogy általában fagyérzékeny. A hidakba beépített mészkő a
mállási formák nagy variációját mutatta. A fehér és a fekete mállási kérgek (46. ábra/a) a
leggyakrabban előforduló mállási formák. A fizikai mállás megfigyelhető formái a vizsgált
kőanyagokon a felpikkelyeződés, a kérges leválás, illetve a szemcsekipergés voltak. Fagyási
ciklusok okozta károsodások szintén gyakoriak. Az ooidos durva mészkövek tipikus mállási
formája, a hólyagosodás (46. ábra/b) is megfigyelhető volt. Számos kőelemen sókiválás is
észlelhető

(46.

ábra/c),

ami

leggyakrabban

a

nem

megfelelő

javítási

munkák

következményeként jelenik meg, a portlandcement használatának következtében.
Romhányi és Pásztó környéki homokkő
A pataki, romhányi és szentendrei hidak kőanyagai feltehetőleg a romhányi kőbányából
származnak. Ezek jellemzőbben finomszemű homokkövek és a Hárshegyi Mészkő
Formációhoz tartoznak. Ezek a kvarchomokkövek sekély tengeri környezetben ülepedtek le az
oligocén alatt. Jellemzően bézs, enyhén barnás színezetűek, de vöröses árnyalatúak is
előfordulnak. Mindegyik típusát a kovás-limonitos cementáció jellemzi. Mivel a szemnagyság
és a cementáció aránya változó, ezért a homokkövek nagy szórást mutatnak a fizikai
tulajdonságok tekintetében.
Szintén található homokkő a Héhalmi híd építőanyagai között is. Ez a vörös finomszemű
kovás cementációjú kvarchomokkő szintén az oligocén korú Hárshegyi Formációhoz tartozik,
és a Pásztó környéki lelőhelyekről származik. Ennél a típusnál a kovás cementáció mellett a
vas-oxid-hidroxid is megtalálható, mint póruskitöltő vagy szemcsebevonat. Kicsi lekerekített
kvarckavicsok szintén fontos részét képezik a mikrostruktúrának. A homokkövek fő mállási
formái a felpikkelyeződés és a kérges leválás (46. ábra/d) mind megfigyelhetők voltak. Néhol
kismértékű mikro-repedések és hólyagosodás (46. ábra/e) is előfordult rajtuk.
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Nagykökényes-Buják környéki durva mészkő
A Héhalmi híd fő építőanyaga a durva mészkő, ami feltehetőleg a közeli mára már
felhagyott Nagykökényes és Buják közötti kőbányákból származik. Ezt a feltevést az a tény is
alátámasztja, hogy a terület, amelyen a híd is áll, a XIX. században még a bujáki uradalomhoz
tartozott (Gubányi-Kléber & Vásárhelyi, 2004). Ez a mészkőtípus a miocén Lajta Mészkő
Formációhoz tartozik, ami jellemzően egy bioklasztos grainstone, bőséges vörös alga
töredékkel és egy kevés mikroonkoiddal. A kőzet mállásra hajlamos, a megfigyelt tipikus
mállási formái a kéreg képződések (46. ábra/f), kérges leválás és felpikkelyeződés. A fagy
hatásának jobban kitett zónákban szemcsekipergés is előfordult.
Gyöngyöspata környéki építőkövek
A híd Gyöngyöspata határában több különböző magmás kőzetből épült, amik jellemzően
megtalálhatóak a környéken és helyi jelleggel építőkőként használják őket. A hidat felépítő
kőzetek közül a durva kőzettörmelékes andezittufa a leggyakoribb. Az emellett azonosítható
kőzetváltozatok közül, a rózsaszín folyásos szövetű riolitot, a hólyagüreges szürke riolitot,
illetve fekete andezitet lehet kiemelni. A fő mállási formák az andezittufa esetében a szelektív
mállás, felületi egyenetlenség kialakulásával (46. ábra/g), a mikro-repedések, és a biológiai
kolonizációk (46. ábra/h) voltak.
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8. EREDMÉNYEK
8.1. Boltozott hidak teherbírásának vizsgálata
8.1.1. Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok eredményei
A hidak kőanyagain végzett roncsolásmentes szilárdsági vizsgálatok (N-típusú Schmidtkalapács) azt mutatják, hogy a különböző kőanyagok visszapattanási értékei között jelentős
eltérések vannak (47. ábra). Megállapítható, hogy a vizsgált hidak durva mészköveinek és
homokköveinek átfedő Schmidt-kalapácsos eredményei vannak, de a durva mészkövek
visszapattanási értékeinek szórása észrevehetően nagyobb, mint a homokköveké. A
visszapattanási értékek variációs tényezője, más néven relatív szórása rendre: 44,8 % (Sóskút),
19,0 % (Buják), 13,6 % (Pásztó) és 12,5 % (Romhány). A 47. ábrán bemutatott eredmények
nem tartalmazzák a különböző mállott felületek közötti eltéréseket, azokat is figyelembe véve
a szórás értékek nagyobbak lennének. A durva mészkövek nagyobb szórás értékei a porozitásés szövetbeli eltérésekkel, illetve a változó ősmaradvány tartalommal magyarázhatóak. Ha a
Buják környéki durva mészkövek különböző változatait szétválasztjuk, és külön-külön
vizsgáljuk meg őket (48. ábra), látható, hogy a visszapattanási értékek szórása csökkenthető.
A Gyöngyöspata környéki magmás kőzetek vizsgálata esetén (47. ábra) hasonló
megfigyeléseket tehetünk, a felületi szilárdságok között ugyanúgy jelentős eltérések
tapasztalhatóak még az azonos kőzettípusokon belül is.
Ezek az eredmények is rávilágítanak arra, hogy a különböző kőzetek nyomószilárdságának
becslése roncsolásmentes vizsgálatok alapján nem egyértelmű feladat, a vizsgálat inkább csak
a felületi keménységek összehasonlítására, a mállási fokok osztályozására alkalmas.

47. ábra Schmidt-kalapácsos vizsgálatok eredményei a különböző kőzettípusokra
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48. ábra A Buják környéki durva mészkő különböző változatainak Schmidt-kalapácsos eredményei:
a) sárgásfehér héjtöredékes, b) héj- és vörös alga töredékes, c) sárgásfehér, finomszemű, ooidos, d) vörös alga
töredékes, e) fehéres szemcsevázú, cm-es kagyló darabokkal, f) fehéres, cementált, apró vörös alga töredékes,
g) sárgásfehér, erősen bioklasztos, héjtöredékes, h) vörös alga töredékes, apró ooidos

A hidak kőanyagain laboratóriumi kőzetfizikai vizsgálatok is készültek (5. táblázat). Ezek
a kőanyagok többségében a vizsgált hidakból kihullott blokkokból vagy az eredeti bányából
származnak. Szükséges megjegyezni, hogy a vizsgált hidak többsége műemléki védettség alatt
áll. így nem volt lehetőség statisztikailag megfelelő számú minta vételére. Az 5. táblázatban a
minták száma is szerepel, mint a statisztikai megbízhatóság jelzőszáma.
5. táblázat A vizsgált kőzetek jellemző fizikai tulajdonságai a laboratóriumi vizsgálatokból

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált kőzetek egyirányú nyomószilárdsága, és
közvetett húzószilárdsága is magas szórás értékekkel rendelkezik. Megfigyelhető, hogy a
nyomószilárdság relatív szórása (Sóskút: 74.03 %, Buják: 48.62 % illetve Pásztó: 32.6 %,
Romhány 15.61 %) a durva mészkövek esetén jelentős mértékben nagyobb, a két durva mészkő
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típusnál ennek átlag értéke 61,32 %, a homokkövek esetén 24,11 %. Ezek a bizonytalanságok
kőzettípusonként változó mértékűek lehetnek, a különböző mállási fokok a szórás értékét
tovább növelhetik. Boltozatok teherbírásának számításához a kőanyagok nyomószilárdsága
vagy a falazat szilárdsága alapvető bemenő paraméter. Ezen paraméterek nagyobb szórása
nyilvánvalóan nehézségeket okoz egy egész szerkezet teherbírásának pontos megállapításában.
Ha roncsolásmentes vizsgálatokra lehet csak hagyatkozni, ezek a bizonytalanságok még
nagyobbak. Így sok esetben akár egy közelítő módszer használata is előnyösebb lehet, egy
elméletileg nagyobb pontosságú numerikus módszernél.
A helyszíni és laboratóriumi mérések eredményeként meghatározásra kerültek a teherbírás
számításokhoz szükséges bemenő paraméterek, melyek kiegészültek szakirodalmi becslések
alapján felvett értékekkel. Ezen eredményeket foglalja össze a 6. és 7. táblázat, összegezve az
egyes hidak modelljeinek bemenő adatait.
6. táblázat A vizsgált hidak geometriai adatai
Híd
jele
a
b
c
d
e
f
g

Alak

L [m]

rc [m]

rq [m]

L/rc

Sz [m]

d [m]

h [m]

szegmens
kosárív
szegmens
szegmens
szegmens
kosárív
kosárív

3,80
4,75
6,00
3,60
2,80
9,20
7,50

1,50
1,85
1,60
1,40
0,90
2,90
1,96

1,25
1,45
1,23
1,17
0,76
2,40
1,60

2,11
2,57
3,75
2,57
3,11
3,17
3,83

6,8
4,40
6,10
6,00
6,60
6,60
5,75

0,45
0,26
0,60
0,60
0,45
0,80
0,65

0,86
0,20
0,48
0,60
0,10
0,20
0,64

pm
[m]
0,50
1,30
1,00
2,00
0,20

psz
[m]
1,00
1,70
1,30
2,30
1,88

pm/psz
0,50
0,76
0,77
0,87
0,11

Jelmagyarázat: L~támaszköz, rc~ívmagasság, rq~ívmagasság a negyedpontban, Sz~boltozat szélessége,
d~boltozat vastagsága, h~boltozat feletti töltés vastagsága, pm~pillér magasság, psz~pillér szélesség, a~Sóskúti
Benta-patak híd, b~Sóskúti Malom-híd, c~Szentendrei Bükkös-patak híd, d~Pataki Derék-patak híd,
e~Romhányi Lókos-híd, f~Héhalmi Bér-patak híd, g~Gyöngyöspatai Rédei-Nagy-patak híd

7. táblázat A vizsgált hidak anyagtulajdonságai
Híd jele
a
b
c
d
e
f
g

γkő

σc,kő

γtö [m]

ϕtö

ctö

[kN/m3]

[MPa]

[kN/m3]

[fok]

[kPa]

20
20
22
22
22
20
16

10
6
21
16
18
5
14

20
20
20
20
20
18
18

30
30
30
30
30
30
30

0
0
0
0
0
0
0

μ [-]

f [cm]

fh [cm]

0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5

2,0-3,0
0
2,5
1,5-2,5
2,0-2,5
2,0-3,0
2,0

5,0
0
0
1,0
0
5,0
5,0

Jelmagyarázat: γkő ~építőkő térfogatsúlya, σc,kő ~építőkő nyomószilárdsága, γtö ~töltés térfogatsúlya,

ϕtö ~töltés belső súrlódási szöge, ctö ~töltés kohéziója, μ ~blokkok közti súrlódási tényező, f~fugavastagság,
fh~fugahiány, a~Sóskúti Benta-patak híd, b~Sóskúti Malom-híd, c~Szentendrei Bükkös-patak híd, d~Pataki
Derék-patak híd, e~Romhányi Lókos-híd, f~Héhalmi Bér-patak híd, g~Gyöngyöspatai Rédei-Nagy-patak híd
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Az útpályalemezt 250 mm vastagnak, 24 kN/m3 súlyúnak feltételeztem mindegyik esetben,
ezek feszültségelosztásának szögét 26,6°-nak vettem fel. A Malom-híd esetén ezt a szöget 50°nak feltételeztem a hídon található teherelosztó vasbeton lemez miatt. Ha feltöltés vastagsága
kisebb volt 250 mm-nél, ott a teljes vastagságot útburkolatként kezeltem.
8.1.2. Hidak teherbírásának számítása
A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok után elvégeztem a 6. fejezetben bemutatott hét
boltozott kőhíd teherbírás vizsgálatát a MEXE módszer, a támaszvonal eljárás és a merevblokkos módszer segítségével. Ennek célja a különböző eljárások összehasonlítása volt,
melynek eredményeiből a különböző eljárások alkalmazhatóságáról lehet információt szerezni.
A vizsgálatokat a szerkezeti analízis egyszerűbb módszereivel végeztem el, a támaszvonal
eljárással és a merev-blokk módszerrel. Ezek eredményeit vetettem össze a legelterjedtebben
használt

közelítő

számítás,

a

MEXE

módszer

eredményeivel.

Végezetül

érzékenységvizsgálatot készítettem a merev-blokkos módszerrel.
A 6. táblázatban látható, hogy a vizsgált többnyílású hidak pilléreinek magasság/szélesség
aránya (pm/psz) mindegyik esetben kisebb, mint kettő. Eszerint mindegyik híd zömök
pillérekkel rendelkezik, azaz elméletileg nyílásaik külön-külön működnek. A MEXE módszer
csak egynyílású hidak esetén használható, de ellenőrizni akartam annak használhatóságát
többnyílású zömök pillérű hidak esetére is. A hidak MEXE módszerrel történő teherbírás
számításának részletei megtalálhatók a 2. függelékben. A támaszvonal eljárást alkalmazó
Archie-M programmal kapott modelleredmények a 49. - 55. ábrákon láthatók. A merev-blokk
módszert alkalmazó LimitState Ring programmal kapott törési képeket az 56. - 62. ábra, és a
2. függelék 1-7. függelék ábrái mutatják. Az ábrák (49. - 62. ábra) jelölik a boltozatokra jutó
megoszló erőket, mutatják a kialakuló támaszvonalak képét, illetve a látható járműtengelyek
méretei szemléltetik a hidak közötti méretarány-különbségeket is. A merev-blokk módszer
esetén ezek az ábrák (57. - 62. ábra) szemléltetik a kialakuló törési mechanizmust is.
A támaszköz és ívmagasság aránya (L/rc) jelentős befolyással van a kialakuló törésképre,
ezért 6. táblázatban ez az érték is külön szerepel. Mindegyik L/rc érték 4,0 alatti, így a vizsgált
hidaknál négycsuklós törési mechanizmus volt várható a vizsgált hidaknál. Ez a várakozás be
is következett, az 56. - 62. ábrákon az 59. és 60. ábra kivételével négycsuklós tönkremeneteli
mechanizmusokat figyelhetünk meg. Két esetben alakult ki nyírás jellegű tönkremenetel, a két
legkisebb támaszközű híd, a Derék-patak híd és Lókos-híd esetén (59. és 60. ábra). A két
numerikus módszer eredményeként kapott tönkremenetelek láthatóan jól közelítik egymást, a
kapott támaszvonalak (49.-62. ábra) és a tengelyek mértékadó helyei (8. táblázat) is
hasonlóak. A mértékadó tengelyteher pozíciók legnagyobb eltérése a két módszer között 0,7
méter.
59

49. ábra A Benta-patak hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (59,04 t)

50. ábra A Malom-hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (14,40 t)

51. ábra A Bükkös-patak hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (122,40 t)
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52. ábra A Derék-patak hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (128,16 t)

53. ábra A Lókos-hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (38,88 t)

54. ábra A Bér-patak hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (39,06 t)

55. ábra A Rédey-Nagy-patak hídon kialakuló támaszvonal a törés pillanatában (79,92 t)
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56. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Benta-patak híd esetén (91,4 t)

57. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Malom-híd esetén (34,5 t)

58. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Bükkös-patak híd esetén (164,0 t)

59. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Derék-patak híd esetén (112,0 t)

60. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Lókos-híd esetén (40,50 t)
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61. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Bér-patak híd esetén (49,0 t)

62. ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Rédey-Nagy-patak híd esetén (96,9 t)
8. táblázat Mértékadó tengelyteher pozíciók a bal oldali szélső boltválltól mérve
[m]

a

b

c

d

e

f

Támaszvonal
7,6
1,0
1,0
5,9
6,1
16,4
eljárás
Merev-blokk
7,1
1,6
1,4
6,6
5,8
16,0
módszer
Jelmagyarázat: a~Sóskút, Benta-p. híd, b~Malom-híd, c~Szentendre, Bükkös-p. híd,

g
11,0
11,5

d~Patak, Derék-p. híd, e~Romhány, Lókos-híd, f~Héhalom, Bér-p. híd, g~Gyöngyöspata, Rédey-Nagy-p. híd
9. táblázat Megengedett tengelyterhelések a különböző módszerekkel
[tonna]

a

b

c

d

e

f

g

MEXE módszer

20,2

10,2

58,2

31,3

33,7

11,2

26,2

23,6

5,7

48,9

51,3

15,5

15,8

31,9

36,6

13,8

65,6

44,8

16,2

19,6

38,8

Támaszvonal
eljárás
Merev-blokk
módszer

Jelmagyarázat: a~Sóskút, Benta-p. híd, b~Malom-híd, c~Szentendre, Bükkös-p. híd,
d~Patak, Derék-p. híd, e~Romhány, Lókos-híd, f~Héhalom, Bér-p. híd, g~Gyöngyöspata, Rédey-Nagy-p. híd
10. táblázat Megengedett tengelyterhelések a merev-blokk módszer eredményeinek arányában

MEXE módszer
Támaszvonal
eljárás
Merev-blokk
módszer

a

b

c

d

e

f

g

0,55

0,74

0,89

0,70

2,08

0,57

0,67

0,64

0,41

0,75

1,15

0,96

0,81

0,82

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Jelmagyarázat: a~Sóskút, Benta-p. híd, b~Malom-híd, c~Szentendre, Bükkös-p. híd,
d~Patak, Derék-p. híd, e~Romhány, Lókos-híd, f~Héhalom, Bér-p. híd, g~Gyöngyöspata, Rédey-Nagy-p. híd
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A három különböző módszerrel kapott megengedett tengelyterhek értékeit a 9. táblázat
foglalja össze. A három módszer közül a merev-blokk módszer adja a legpontosabb eredményt,
ami a legközelebb áll a valósághoz, így a 10. táblázatban ugyanezeket a terheket a jobb
összehasonlítás céljából a merev-blokk módszer eredményeinek arányában tüntettem fel.
Észrevehető, hogy a három módszer közel növekedő tendenciát mutat, a MEXE módszer egy
konzervatív becslést ad a hidak teherbírására, a támaszvonal eljárás általában ennél nagyobb
értéket, és a merev-blokk módszer adja a legnagyobb érékeket. Ez a tendencia várható is, hiszen
ezek egyre pontosabb és egyre több hatást figyelembe vevő módszerek. Az ettől való kisebb
eltérések betudhatók a becsült paraméterek miatti eltéréseknek, hiszen a MEXE módszer
módosító tényezői mind tapasztalati értékek. Viszont két érték kiugrik az eredmények közül. A
Malom-híd (b) esetén a támaszvonal eljárás feltűnően kis értéket adott a teherbírásra, míg a
Lókos-híd (e) esetén a közelítő számítás becsülte túl azt. A Malom-híd esetén feltételezhetően
a rendkívül karcsú szerkezet és a teherelosztó vasbeton lemez figyelembe vétele okozta az
eltérést. A Lókos-híd esetében a kis támaszköz és a kis vastagságú feltöltés lehet a túlbecsülés
oka. Megjegyzendő, hogy a MEXE módszer a tőle elvárt pontosságnak megfelelően közelítette
a zömök pillérű többnyílású hidak teherbírását is, azok értékére egy konzervatív becslést adott.
A merev-blokkos módszer arányában a többnyílású hidak esetén is 1,0 arány alatti, de 0,5 arány
feletti értékeket adott. Ezek tükrében a módszer alkalmazhatósága az egynyílású hidakon
kívülre is részben kibővíthető, természetesen csak a vizsgált hidakhoz hasonló geometriai
feltételek mellett, 0,11-0,87 közötti pillér magasság/szélesség arány, 3,6-9,2 méteres támaszköz
és 3,83 támaszköz/ívmagasság aránynál nem nagyobb arányú ívek esetén, merev hídfőket
feltételezve.

8.1.3. Érzékenységvizsgálat
A teherbírás vizsgálatok tanulsága az volt, hogy a különböző eljárások egyértelműen más
és más pontossággal rendelkeznek, és ennek megfelelően összetettségük is különböző. Minél
komplexebb egy módszer, a modell felépítéséhez annál több, pontosabb, nehezebben
meghatározható bemenő adatra, és több időre van szükség. Ennek megfelelően viszont az
eredményeik is valósághűbbek, több hatást tudnak figyelembe venni, így több kérdésre
kaphatunk választ általuk. A bemenő paraméterek akár laboratóriumi, akár helyszíni
roncsolásmentes méréseken alapulnak csak igen változó bizonytalansággal mérhetőek vagy
becsülhetőek. Ezért fontos kérdés, hogy az egyes bemenő adatok szórása hogyan és milyen
mértékben módosíthatja a számítások eredményét. Annak érdekében, hogy az egyes
paraméterek

hidak

stabilitásában

játszott
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szerepe

tisztán

látható

legyen,

érzékenységvizsgálatokat végeztem a merev-blokk módszerrel. A paraméterek változtatása a
mérési hibatartományukon belül, a ceteris paribus elvet alapul véve történt, a tapasztalt relatív
szórások függvényében. A bizonytalanság tényezőnként eltérő, a laboratóriumi vizsgálatok
tanulságai alapján a blokkok nyomószilárdsága esetén ±35%-os, a térfogatsúlyok esetén ±10%os eltérésre lehet számítani. A feltöltés talajmechanikai tulajdonságai is változékonyak, a belső
súrlódási szög változását 20°-34° között, a kohézió értékét 0-20 kPa között vizsgáltam.
Meglévő szerkezetek esetén a blokkok közti súrlódási tényező értéke nem mérhető, így a
számítások szakirodalmi becslésekre is támaszkodnak. A paraméter becslését az is nehezíti,
hogy ezen szerkezetek többnyire 100-200 évesek is lehetnek, így mind a kőanyagok felületi
mállottsága, mind a fugázó anyag állapota is változatos, ami jelentősen befolyásolhatja a
blokkok közti súrlódási tényező értékét. A tényező változásának hatását a 0,35-0,75 közötti
értéktartományban vizsgáltam. Az aszfalt és az alatta lévő ágyazó rétegek feszültségelosztás
szöge is becsült érték, az útburkolat állapotának függvényében sokat változhat, így ennek
hatását is beleszámolva adódott a 10°-40° közötti intervallum. Az érzékenységvizsgálat
részletes számítási eredményeit az 1. függelék táblázat tartalmazza, illetve az eredményeket
grafikusan a 63. - 69. ábra mutatja. Ezeken az ábrákon az adott paraméterek változásának
függvényében a hidak törőterhének alakulása látható. Minél meredekebb egy tényezőhöz
tartozó görbe, annál érzékenyebb a teherbírás a paraméter bizonytalanságára. A görbék
metszete a nulla százalékos változást, azaz az alap állapotként felételezett paraméter együttes
esetén lévő törőterhet mutatja. Az ehhez a kiindulási állapothoz tartozó törési mechanizmust a
63. - 69. ábrákon jelöltem. Többször megfigyelhető a négycsuklós é s nyírás jellegű
tönkremenetelek közötti váltás (pl. 63. ábra). Négycsuklós tönkremenetel esetén a súrlódási
tényezőre való érzékenység görbéjét (kék) egy vízszintes egyenes alkotja, míg nyírás jellegű
mechanizmusnál a súrlódási tényező értékével együtt változik a törőteher értéke is.

63. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Benta-patak hídra
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64. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Malom- hídra

65. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Bükkös-patak hídra

66. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Derék-patak hídra
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67. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Lókos- hídra

68. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Bér-patak hídra

69. ábra Érzékenységvizsgálat eredménye a Réday-Nagy-patak hídra

A több, mint 170 futtatás eredménye azt mutatja, hogy az egyes paraméterek teherbírásra
gyakorolt hatását a kialakuló törési mechanizmus jelentősen befolyásolja. A két nyírás jellegű
tönkremenetelt mutató ábrán (66. és 67. ábra) látható, hogy a teherbírás a blokkok közötti
súrlódási tényező értékére a legérzékenyebb, viszonylag csekély (10 %-os) változására is
átlagosan 28%-kal módosul a törőteher. Minden más paraméter hatása emellett elhanyagolható.
Az összes vizsgált hidat tekintve is a blokkok közti súrlódási tényező a legmeghatározóbb

67

fizikai paraméter, hiszen mindegyik esetben ennek a görbéje volt a legmeredekebb. Azaz a
teherbírást ez tudta leginkább befolyásolni, főként negatív irányba. A Sóskúti Malom-híd (64.
ábra) jelenti az egyedüli kivételt, ebben az esetben a négycsuklós és a nyírás jellegű
tönkremenetel közötti váltás a teherelosztó vasbeton lemez miatt értelemszerűen csak a
súrlódási tényező jelentős csökkenése (-20%) után tudott bekövetkezni. A négycsuklós
tönkremenetelek esetén látható, hogy a súrlódási tényező értékének növelése nem növeli a
teherbírás értékét, a további növekedésre a törőteher érzéketlen marad. A 63. - 69. ábrákon
megfigyelhető, hogy a teherbírás a töltés térfogatsúlyának változására is érzékenyen reagál;
érzékenyebben, mint magának a boltozat kőanyagának nyomószilárdságának változására (a
citromsárga görbe meredekebb, mint a narancssárga). Az építőkövek nyomószilárdsága
viszont nagyobb relatív szórása (±35%) miatt számít jelentős paraméternek. A töltés
térfogatsúlyának bizonytalansága átlagosan 5-6%-ot, a kőanyag nyomószilárdságának
bizonytalansága átlagosan 9-11%-ot módosított a vizsgált hidak törőterhén. A töltés belső
súrlódási szöge 30°-os érték alatt nem befolyásolta a hidak teherbírását, azonban a 30°-ról
34°-ra való módosítás 7-9%-os növekedést eredményezett a törőteherben. Mindegyik
modellben az útpálya teherszétosztó szerepe meghatározó, aminek a felvétele szintén közelítő
jellegű. Állapotának nagymértékű romlása vagy esetleg egy teherelosztó vasbeton lemez
beépítése átlagosan ±10%-os törőteher változást okozhat. A blokkok térfogatsúlya egy jól
becsülhető paraméter, a 63.-69. ábrákon látható érzékenység esetén csak minimális (±3%)
változást okozhat a teherbírásban. A töltés kohéziójának 0-20 kPa közötti alakulása
jelentéktelen eltérést okozott csupán a számításokban (1. függelék táblázat), hatása elenyésző,
így a 63.-69. ábrákon nincs külön feltüntetve.
11. táblázat A hidak törőterhének maximális pozitív és negatív eltérései

Híd neve
Sóskút, Benta-p. híd
Sóskút, Malom-híd
Szentendre, Bükkös-p. híd
Patak, Derék-p. híd
Romhány, Lókos-híd
Héhalom, Bér-p. híd
Gyöngyöspata, Rédey-Nagy-p.
híd

Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]
Törőteher [kN]
Eltérés [%]

Min

Középérték

Max

417
-54,4
259
-24,9
613
-62,6
305
-72,8
101
-75,7
289
-41,0
559
-42,3

914

1240
35,7
477
38,3
2040
24,4
3650
136,6
858
111,9
592
20,8
1160
19,7
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345
1640
1120
405
490
969

Kiindulási törési
mechanizmus
négycsuklós
négycsuklós
négycsuklós
nyírás jellegű
nyírás jellegű
négycsuklós
négycsuklós

Az egyes tényezők bizonytalanságából fakadó eltérések önállóan 10-12%-nál többet egyik
vizsgált híd esetében sem módosítottak a törőteher nagyságán. Viszont ezek együttes hatása
értelemszerűen nagyobb eltéréseket is adhat. A 11. táblázat azokat az extrém eseteket mutatja,
amikor minden paraméterrel egyszerre tévedünk, a lehető legnagyobbat, és azonos irányba.
Mind a grafikus, mind a táblázatos eredmények jól láthatóvá teszik a nyírás jellegű és
négycsuklós kiindulási tönkremenetel érzékenysége közti különbséget. Nyírás jellegű törési
mechanizmus esetén 70%-nál is többet tévedhetünk a paraméterek bizonytalansága miatt, míg
a négycsuklós esetben ez a maximális eltérés inkább 40-50% körül alakul.

8.1.4. Diszkusszió
A 8.1. fejezetben összehasonlítottam a MEXE módszerrel, a támaszvonal eljárással és a
merev-blokk módszerrel végzett teherbírás vizsgálatok eredményeit hét Észak-magyarországi
boltozott kőhíd esetén. Az eredmények validálásaként a kapott értékeket összevettem más
kutatók (Gibbons & Fanning, 2010) hasonló munkájával. Azt tapasztaltam, hogy a különböző
módszerekkel számított teherbírás értékek közötti eltérések és arányok jó egyezést mutatnak a
szakirodalomban fellelhető eredményekkel, bár Gibbons & Fanning (2010) kutatásában a
MEXE módszer gyakrabban felülmúlta a támaszvonal eljárással kapott eredményeket. A
közelítő számítás eredményei a merev-blokkos módszer arányában a 0,41-1,17 tartományon
mozogtak, a számítást többnyílású hidakra a szerzők nem alkalmazták.
70. ábra Megengedett tengelyterhelések a merev-blokk módszer eredményeinek arányában
(Gibbons & Fanning, 2010) eredményei alapján

MEXE módszer
Támaszvonal
eljárás
Merev-blokk
módszer

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

1,17

0,65

0,93

0,63

0,71

1,03

0,90

0,41

0,64

-

0,68

0,82

0,78

0,75

0,44

0,53

0,63

0,82

1,05

0,64

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Jelmagyarázat: I.~Glanlough, II.~Temple, III.~Whistle, IV.~Oghermong, V.~Owenmore, VI.~Killeen,
VII.~Griffith, VIII.~Windy, IX.~Glanbehy, X.~Anglesea

A vizsgált hidak különböző teherbírás vizsgálatainak összevetésével megállapítottam, hogy
a MEXE módszer alkalmazhatósági feltételei részben kibővíthetőek többnyílású hidak esetére
is, amennyiben a vizsgált híd zömök pillérű. Vizsgálatomhoz Melbourne et al. (1997) és
Magyar Útügyi Társaság (2006) munkáját vettem alapul, miszerint egy többnyílású híd
boltozatai

külön-külön

működnek,

amennyiben

a

pillérei

zömöknek

minősülnek.

Természetesen csak a vizsgált hidakhoz hasonló geometriai feltételek mellett igaz a fenti
megállapítás, azaz 0,11-0,87 közötti pillér magasság/szélesség arány, 3,6-9,2 méteres
69

támaszköz és 3,83 támaszköz/ívmagasság aránynál nem nagyobb arányú ívek esetén, merev
hídfőket feltételezve.
A teherbírás számításához szükséges bemenő paramétereket sok esetben nehéz pontosan
meghatározni. Sem az építőkő, sem a boltozat feletti töltés nem homogén, mért fizikai
tulajdonságaik kisebb-nagyobb szórással terheltek. A bizonytalanságokat a különböző mállási
folyamatok, a mintavételezés miatti eltérések és maguknak a méréseknek a pontatlanságai
növelhetik. A számítások szakirodalmi becslésekre is támaszkodnak a nem mérhető
paraméterek esetén, ilyen például a boltozatok elemei közötti súrlódási tényező. Ennek értéke
nagymértékben függ a kőzet típusától, a felületek megmunkálásától, a habarcsok minőségétől,
és ezek eltérő mállottsági állapotától. Az egyes tényezők hatásának elemzéséhez,
érzékenységvizsgálatot végeztem a vizsgált hidak esetén a merev-blokk módszerrel. Az
eredmények azt mutatják, hogy a paraméterek teherbírásra gyakorolt hatásának nagyságát a
kialakuló törési mechanizmus jelentősen befolyásolja. Ezért mindenképp javasolt a különböző
tényezők pontosságára a tönkremeneteli mechanizmustól függően figyelmet szentelni. Nyírás
jellegű törési mechanizmus esetén a súrlódási tényező értékének pontossága különösen
meghatározó. A tényező kismértékű változása is jelentős különbségeket eredményez a
törőerőben (10 %-os változására 20-25%-kal módosulhat a törőerő). Pontos bemenő értékek
nélkül a módszerrel kapott eredmények pontossága is jelentősen csorbul, így a számítások akár
helyettesíthetők az egyszerűbb és gyorsabb közelítő számításokkal is. Egy ilyen új közelítő
számításra ad példát Orbán & Juhász (2016) munkája is, amely a támaszköz, a boltozat és a
feltöltés vastagsága alapján becsli vasúti boltozott hidak törőterhét. Megállapításaikat merevblokk módszeren alapuló vizsgálatokkal határozták meg.
Orbán & Lenkei (2009), Drosopoulos et al. (2008), Oliveira et al. (2010b) kutatásai
felhívták a figyelmet arra, hogy a boltozott hidak teherbírását leginkább a geometria adatok
határozzák meg. Meglévő hidak vizsgálata esetén ezek az adatok viszonylag nagy pontossággal
mérhetők (kivéve rejtett geometriai jellemzők, pl. ráfalazás), így a fizikai tulajdonságok
értékeinek bizonytalansága befolyásolja a számítás pontosságát. Kutatásom eredményei szerint
ilyen számításoknál a súrlódási tényező és a talajfizikai paraméterek a meghatározóak. A
teherbírás érzékenyebben reagál a feltöltés súlyának bizonytalanságára, mint magának a
boltozat építőköveinek nyomószilárdságára. Ez az eredmény kiemeli a töltés vizsgálatának
fontosságát.
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8.2. Falazott ívek laboratóriumi és numerikus modellezése
8.2.1. Laboratóriumi anyagvizsgálatok eredményei
A számításokat 60 darab laboratóriumi anyagvizsgálat előzte meg, melyekből az
építőanyagok, a habarcsok, és a köztük lévő kapcsolatok szilárdsági és alakváltozási
paramétereit határoztuk meg. A numerikus modellekhez szükséges bemenő paramétereket,
ezek az eredmények és szakirodalmi becslésekből származó adatok szolgáltatták. Értékeiket a
12. - 15. táblázat tartalmazza. A laboratóriumi anyagvizsgálatok eredményeit a 12.
táblázat, az alkalmazott habarcsok receptúráját a 13. táblázat, a habarcsok fizikai tulajdonságait
a 14. táblázat foglalja össze. Az 1. számú receptúrát a kicsinyített boltozatoknál, a 2. számú
keverést a tégla boltívnél használtuk. A vizsgált boltozatok szerkezeti viselkedését jelentősen
befolyásolja a habarcs és az építőanyag kapcsolata, a modelleknél használt bemenő
paraméterek értékeit a 15. táblázat mutatja.
12. táblázat A laboratóriumi kísérleteknél használt építőanyagok fizikai tulajdonságai

Homokkő

Tégla

Testsűrűség
[kg/m3]

Húzószilárdság
[MPa]

Nyomószilárdság
[MPa]

Rugalmassági
modulus [GPa]

átlag

2094

1.99

23.38

3.20

Poissontényező [-]
0,16

szórás

33

0.75

3.65

1.10

0,03

átlag

1765

3,07

23,63

2,31

0,19

szórás

27

0,89

3,18

0,29

0,02

13. táblázat A laboratóriumi kísérleteknél használt habarcsok összetétele
Homok
54
58

1. sz. keverés
2. sz. keverés

Összetevők [V/V %]
Téglapor
Mész
20
6
0
20

Víz
20
22

14. táblázat A laboratóriumi kísérleteknél használt habarcsok fizikai tulajdonságai

1. sz.
receptúra
2. sz.
receptúra

Testsűrűség
[kg/m3]

Húzószilárdság
[MPa]

Nyomószilárdság
[MPa]

Rugalmassági
modulus [GPa]

Poissontényező [-]

1778

0.64

1.60

1,8

0,2

1757

0,19

0,33

1,6

0,2

15. táblázat A numerikus modelleknél figyelembe vett kapcsolati tulajdonságok

homokkő –
mészhabarcs
tégla –
mészhabarcs
homokkő –
* Sikadur 30

Tapadószilárdság
[kPa]

Normálmerevség
[kPa/m]

Nyírómerevség
[kPa/m]

Kohézió
[kPa]

Súrlódási szög
[fok]

10,00

396190000

165079000

9,00

30

2,48

19959000

8386000

2,15

30

2760

20000000

48000000

2650

35

* (Maruccio et al., 2014) alapján
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8.2.2. A laboratóriumi modellkísérletek és a numerikus modellek eredményei
A hibrid végeselemes modellek valósághűségének vizsgálata elsősorban a tégla boltív
ellenőrzésével történt. Ez a laboratóriumi modell méretéből és kialakításából adódóan kevésbé
volt terhelt geometriai pontatlanságokkal, a mérethatásból adódó különbségekkel, illetve a
boltozatokra jellemző térbeli hatásokkal. Ezen túl terhelése egyszerűbben követhető volt. A
71. és 72. ábra mutatja a laboratóriumi modellt és numerikus modell változatát. A kísérlet
során az elmozdulások mérését fotogrammetriai módszer segítségével, a Térinformatika és
Fotogrammetria Tanszék közreműködésével hajtottuk végre. A kísérleti ív azonban a terhelés
során milliméter alatti elmozdulásokat produkált, melyek nem estek bele az elmozdulás
rögzítésének tartományába, így csak ezek léptékét tudtuk meghatározni. A boltív törése a
laboratóriumi kísérlet során 0,258 kN terhelésnél (2 x 0,129 kN) következett be. Ezt az értéket
a támaszvonal szerkesztésével történő közelítő számítás is nagy pontossággal visszaadta (73.
ábra). Viszont a közelítő számítások segítségével a törésképről és a szerkezeti viselkedésről
nem kapunk információkat.

71. ábra A laboratóriumi boltív

72. ábra A tégla boltív numerikus modellje
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73. ábra A támaszvonal meghatározásával történő közelítő számítás

74. ábra Az önsúly hatására kialakuló feszültségek a boltívben

A numerikus modell beállításainak ellenőrzése az önsúly hatására kialakuló feszültségek
ellenőrzésével történik. A 74. ábra jól mutatja, hogy az ívben haladó erő nyomvonala a
realitásoknak megfelelően alakult ki; az önsúly és a támaszok is a megfelelő irányokba
működtek. Következő lépés a modell terhelése és a maximális erő keresése, amikor az ív még
nem dől össze. A numerikus modell eredményei szerint (2 x 0,125 kN) 0,25 kN-ra következik
be az ív törése (75. ábra). A 75. ábrán a kialakult elmozdulások színskálával jelölve láthatók,
piros kiemelés jelöli az egyes keresztmetszetek berepedt szakaszait. A modell eredményei jól
közelítik a valóságban megfigyelt törőteher értékét, a számított teher a kísérletben rögzítettek
97 %-ra adódott (16. táblázat).
16. táblázat A laboratóriumi kísérlet és a numerikus modell törőteher eredményeinek összehasonlítása
Numerikus modell

Laboratóriumi kísérlet

Számított törőteher

Számított/Kísérleti törőteher

Kísérleti törőteher

0,25 kN (2 x 0,125 kN)

97 %

0,258 kN (2 x 0,129 kN)

73

75. ábra A tégla boltív törőterhe és elmozdulásai a törés pillanatában

A laborban megfigyelt tönkremeneteli mechanizmus jó egyezését a számítás
eredményeivel a 76. ábra szemlélteti. Az ív négy csukló kialakulásával vesztette el stabilitását,
két csukló keletkezett az extradoszban; illetve kettő az intradoszban, melyből egy a jobb oldali
támasznál látható. A kísérleti és a számított töréskép teljes egyezést mutat, a csuklók és
repedések kialakulása ugyanazonkon a helyeken történt. Az ív törés előtti deformációinak
léptéke is hasonló. Mindkét esetben milliméter alatti alakváltozások és elmozdulások voltak
megfigyelhetők.

76. ábra A boltív kialakult törésképe: laboratóriumi modell (fent), numerikus modell (lent)
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A kicsinyített homokkő boltozatok vizsgálatánál először az erősítetlen változat terhelése és
modellezése történt meg. Kőanyagokból készült boltozatoknál gyakran előfordul, hogy a
boltozat szabálytalan, egymástól eltérő méretű és formájú blokkokból áll. Ezzel szemben a
numerikus modellezésnél gyakran idealizált, szabályos geometriájú elemekkel dolgozunk.
Ilyen esetben a numerikus modell megalkotásánál több megközelítés is lehetséges a blokkok
geometriáját illetően. Az ív modellezhető idealizált, azonos formájú és méretű elemekkel; valós
formákat és méreteket követő elemekkel; illetve valós formákkal és méretekkel, a fuga
vastagságokat is figyelembe véve. A boltozat kicsinyített mérete miatt ebben a vizsgálatban a
fugák vastagságának blokkokhoz mért aránya nagyobb volt az átlagosnál, így itt ennek hatását
sem lehetett figyelmen kívül hagyni. A 77. ábra mutatja a boltozat eredeti képét, a 78. - 80.
ábrákon a különböző geometriai kialakítású végeselemes modellek láthatók.

77. ábra A laboratóriumi kicsinyített boltozat képe

78. ábra A kicsinyített boltozat idealizált geometriájú numerikus modellje
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79. ábra A kicsinyített boltozat valós geometriájú numerikus modellje

80. ábra A kicsinyített boltozat valós geometriájú, fuga vastagságokat figyelembe vevő numerikus modellje

A 60 centiméteres támaszközű és mindössze 4 centiméter vastag kicsinyített boltozat a
kísérlet során (2 x 0,097 kN) 0,193 kN-os terhelésnél ment tönkre. A modellek eredményei a
figyelembevett geometria függvényében jelentős eltéréseket mutattak. Az idealizált blokkokkal
készült modell (2 x 0,4 kN) 0,8 kN-os terhelés hatására tört össze (81. ábra). A valós blokk
formákat figyelembe vevő modell (2 x 0,14 kN) 0,28 kN-os terhelésnél vesztette el stabilitását
(82. ábra). A fugák vastagságát is fegyelembe vevő modell érte el a valósághoz legközelebb
álló eredményt, (2 x 0,08 kN) 0,16 kN-os terhelésnél ment tönkre (83. ábra). A különböző
modellek eredményeit és azok pontosságát a laboratóriumi kísérlethez viszonyítva a 17.
táblázat foglalja össze. A 81. - 83. ábrákon feketétől fehérig növekedve láthatóak a kialakult
elmozdulások, pirossal kiemelve az egyes keresztmetszetek berepedt szakaszai.
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81. ábra Az idealizált geometriájú kicsinyített boltozat törőterhe és elmozdulásai a törés pillanatában

82. ábra A valós geometriájú kicsinyített boltozat törőterhe és elmozdulásai a törés pillanatában

83. ábra A valós geometriájú, fuga vastagságokat is figyelembe vevő kicsinyített boltozat törőterhe
és elmozdulásai a törés pillanatában
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17. táblázat A laboratóriumi kísérlet és a különböző felépítésű numerikus modellek
törőteher eredményeinek összehasonlítása
Numerikus modellek

Laboratóriumi kísérlet

Számított törőteher

Számított/Kísérleti
törőteher

0,8 kN (2 x 0,4 kN)

414 %

Valós blokkos modell

0,28 kN (2 x 0,14 kN)

145 %

Valós blokkos és fugás
modell

0,16 kN (2 x 0,08 kN)

83 %

Modell neve
Idealizált blokkos
modell

Kísérleti törőteher

0,193 kN (2 x 0,097 kN)

Az eredmények (17. táblázat) azt mutatják, hogy az idealizált geometriával készült modell
jelentősen túlbecsüli a boltozat valós teherbírását. A blokkok valós formájával készült számítás
már kedvezőbb értéket adott, de ez még mindig meghaladta a törőteher mért értékét. Jelen
esetben a boltozat mérete miatt, a fugák vastagságának szerepe is meghatározó volt, így a valós
blokk geometriát és a fugák vastagságát is figyelembe vevő modell bizonyult a
legpontosabbnak. A számított teherbírás a mért törőteher értékének 83 %-a volt.
A törésképeket tekintve is a harmadik - fugák vastagságát is figyelembe vevő - modell
közelíti a legjobban a valóságot. A 84. ábra mutatja egymás alatt a laboratóriumi és a numerikus
modellen kialakult tönkremeneteli mechanizmus hasonlóságát. A stabilitásvesztéshez
szükséges négy csukló közel azonos helyen alakult ki a modellen és a valóságban. A modellben
egy blokkal feljebb keletkezett az intradoszban látható csukló. Az eltérés feltehetőleg a
szerkezet inhomogenitásából adódóan következik. A numerikus modellekben az egyes
kapcsolatok teljesen egyformák, és az építőanyagok homogén, izotróp anyagként viselkednek;
addig a valóságban ezek viselkedése lokális léptékben akár jelentősen is eltérhet. A habarcsok
nem feltétlenül tapadnak egyformán a felületekhez. Az egyes blokkok viselkedése is
különbözhet az anyag belső szerkezeti hibáiból adódóan, valamint a kivitelezési
egyenlőtlenségeknek is mérhető hatásai lehetnek.
A numerikus modellek eredményeként kapott tönkremeneteli mechanizmusokat (75. ábra,
81. - 83. ábra) megvizsgálva látható, hogy nem minden berepedt keresztmetszet esetén
alakul ki elfordulás a szerkezetekben. Megkülönböztethetünk részlegesen és teljesen átrepedt
kapcsolatokat, az egyes átrepedések helyén kialakuló csuklókat. A kialakuló csuklókat
jellemzően a szerkezetben keletkező legnagyobb nyomatékok helyén találjuk.
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84. ábra A boltozat kialakult törésképe: laboratóriumi modell (fent), numerikus modell (lent)

Az előző kísérletek visszaigazolták a numerikus modellek helyességét, így a már validált
numerikus modellt felhasználva további vizsgálatok is végezhetők. A kicsinyített boltozat
validált modellje alapján a boltozat CFRP szalagos megerősítésének hatása is modellezhető.
Annak ellenőrzésére, hogy a számítás valóban helyes működik-e és alkalmas-e további
problémák megoldására elvégeztem a megerősítés numerikus és laboratóriumi modellezését is.
A szerkezet az erősítés hatására sokkal stabilabb lett, a tönkremenetel eléréséhez (2 x 11,25 kN)
24,5 kN-os terhelésre volt szükség az addigi 0.193 kN helyett. A boltozat numerikus modellje
az előzőekben tapasztaltak alapján a blokkok valós formájának és a fugák vastagságának
figyelembe vételével készült. A végeselemes modell jelen esetben is kielégítő pontossággal
közelítette a valós törőerő nagyságát, a tönkremenetel (2 x 11,2 kN) 22,4 kN-os tehernél
következett be. Az eltérés teherben kifejezve ugyan nagy, de a százalékos arány az eddigiekkel
összhangban van. A számított teherbírás a mért érték 91 %-a (18. táblázat).
18. táblázat A laboratóriumi kísérlet és a numerikus modell törőteher eredményeinek összehasonlítása a CFRP
erősítésű ív esetén
Numerikus modell

Laboratóriumi kísérlet

Számított törőteher

Számított/Kísérleti törőteher

Kísérleti törőteher

22,4 kN (2 x 11,2 kN)

91 %

24,5 kN (2 x 11,25 kN)
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85. ábra A CFRP lamellákkal megerősített boltozat törőterhe és elmozdulásai a törés pillanatában

A 85. ábra mutatja a boltozat elmozdulásait a törés pillanatában. A törés bekövetkeztéig az ív
összes kapcsolata teljes egészében átrepedt. A törés viszont mégsem alakult ki, mivel a
szerkezet elfordulásait és ezzel egyidejűleg a négy csuklós tönkremeneteli mechanizmus
kialakulását az extradoszra és intradoszra felhelyezett szalagok meggátolták. A módosult törés
a CFRP szalag leválásával és a blokkok elcsúszásával jött létre a kísérletben közel az
erőbevezetés helyéhez (86. ábra). A modell közelítőleg most is jól mutatja a szerkezet valós
viselkedését, az eltérések az idealizált anyagi paraméterekből adódhattak.

86. ábra A megerősített boltozat kialakult törésképe: laboratóriumi modell (fent), numerikus modell (lent)
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A kísérlet során a záradék alatt rögzítve lettek az elmozdulások értékei is. Ennek eredményei
láthatók a 87. ábrán. A törés pillanatáig közelítően 5 milliméteres elmozdulások jöttek létre,
melyek jó összhangban vannak a modell eredményeivel (85. ábra). Megfigyelhető még, hogy
az elmozdulások a törés bekövetkezéséig közel lineárisan növekedtek és, hogy a szerkezet a
terhelés után némi maradó alakváltozással ugyan, de visszaállt az eredeti állapotába. Azaz a
megerősítés hatására a boltozat nagyfokú rugalmasságra tett szert. Ez a viselkedés
természetesen valós méretű boltozatoknál nem lenne ilyen mértékben megfigyelhető, hiszen a
kicsinyített boltozat felületéhez képest a CFRP szalagok szélessége jelen kísérletben
aránytalanul nagy volt.

87. ábra A megerősített boltozat terhelése a záradéknál mért elmozdulások függvényében

8.2.3. Diszkusszió
A 8.2. fejezetben boltozatok laboratóriumi kísérleteivel párhuzamosan végzett
kétdimenziós numerikus modellezését mutattam be. Az elsődleges cél egy hibrid végeselemes
program (Rocscience RS2) laboratóriumi kísérletekkel történő validálása, a szerkezeti
viselkedés elemzésében való alkalmazhatóságának ellenőrzése volt. A kísérletben egy boltív és
két kicsinyített kupás falazású dongaboltozat vett részt, melyek viselkedésének elemzése a
keresztirányba átmenő fugák miatt kétdimenziós feladatként kezelhető. Térbeli hatások és
egyéb falazási technikák elemzésére a vizsgálat nem terjedt ki.
Boltozatok laboratóriumi kísérleteiről és azzal párhuzamos numerikus vizsgálatáról,
boltozatok CFRP erősítésével kapcsolatos kísérletekről nem áll rendelkezésre korábbi hazai
kutatás. A nemzetközi gyakorlatban azonban bevett szokás, hogy egy-egy új módszer vagy
szoftver működését és pontosságát laboratóriumi kísérletekkel validálják. Melbourne & Gilbert
(1995) a merev-blokk módszer ellenőrzését végezte el különféle laboratóriumi vizsgálatokkal,
Vermeltfoort (2001) boltozat teher alatti deformációinak Ansys szoftver való számíthatóságát
vizsgálta. Milani et al. (2008) héjelemekből álló háromdimenziós macro-modellel közelítette a
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boltozat laboratóriumi viselkedését. Jelen kutatás a nemzetközi példák alapján egy
kőzetmechanikai problémák megoldására fejlesztett hibrid végeselemes program eredményeit
validálja laboratóriumi kísérletekkel. A kutatások célja hasonló, annak igazolása, hogy az adott
módszer megfelelő pontossággal számítja a kísérletek eredményét.
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az alkalmazott hibrid végeselemes
módszer megfelelő közelítéssel becsülte az ívek törőterhét, a számított teherbírás a mért értékek
83-97%-ai között volt. A modellek alkalmasak a törési mechanizmusok előrejelzésére is, a
szerkezetek törése az elméletnek megfelelően négy darab - a statikai határozatlanság fokának
megfelelő számú - szétnyíló kapcsolat kialakulásával történt.
A kicsinyített boltozat vizsgálataiból megállapítható, hogy jelentős eltérések adódhatnak az
idealizált és a valós geometriával való modellezés között. Az idealizált geometriával való
számítás jelentősen túlbecsülte a boltozat teherbírását, a mért érték 414 %-át adta, illetve a törési
képet sem reprodukálta megfelelően. Kicsinyített ívek vizsgálata esetén továbbá a
fugavastagságok szerepe sem elhanyagolható, hiszen a blokkok méretéhez képest ezek
vastagsága nem arányos.
A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a CFRP lamellás megerősítés kiválóan alkalmas
falazott ívek utólagos megerősítésére és hatása hibrid végeselemes módszer segítségével
megfelelően számítható. A számított teherbírás a mért érték 91 %-a volt. Maruccio et al. (2014)
hasonló megállapításra jutott üvegszál-erősítésű szalagos (GFRP) megerősítés laboratóriumi és
numerikus vizsgálatai alapján, de ő vizsgálatait más típusú végeselemes felületi elemek
alkalmazásával hajtotta végre. A vizsgált szerkezet az erősítés hatására sokkal stabilabb lett.
Míg az erősítetlen szerkezet teherbírása 193 N volt, addig az erősítetté 24 500 N. Valós méretű
boltozatok megerősítésénél természetesen kisebb hatásfokra kell csak számítani. A kicsinyített
méret miatt jelen esetben az intradosz CFRP szalagos lefedettsége 60 %, míg az extradosz
lefedettsége 30%-os volt, ami a valós méreteknél nem eredményezne gazdaságos
kivitelezhetőséget. Jellemzően ez a lefedettség 10-20 % között szokott lenni (Basílio et al.,
2004).
A boltozatok jellemzően négy vagy három csuklós mechanizmus létrejöttével mennek
tönkre. Mivel a CFRP szalagok gátolják az elfordulások kialakulását, a csuklós
tönkremenetelek blokkolva vannak. Az erősített boltozatok tönkremenetele ezért egészen
máshogy következik be. Ilyen esetben a kőzetblokkok nyomószilárdságának kimerülése, a
blokkok szétcsúszása, a CFRP szalag leválása, vagy a szalag húzási szakadása következhet be
(Foraboschi, 2004). A kísérlet során jól megfigyelhető volt ez a megváltozott tönkremeneteli
mechanizmus, a vizsgált boltozat a szalag leválására vesztette stabilitását.
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9. TÉZISEK
9.1. Boltozott hidak teherbírásának vizsgálata téziscsoport
1. Tézis
Öt többnyílású boltozott kőhíd numerikus módszerekkel (merev-blokk módszer,
támaszvonal eljárás) számított teherbírásának és közelítő számításának összevetéséből
megállapítottam, hogy az általam vizsgált zömök pillérű, többnyílású boltozott hidak esetén
(merev hídfők, pillérek magasság/szélesség aránya 0,11-0,87; a boltozatok támaszköze 3,6-9,2
m, támaszköz/ívmagasság aránya 2,11-3,83) a MEXE módszer használható a megengedett
tengelyterhek számítására. A vizsgált öt többnyílású híd esetén a MEXE közelítő számítási
eljárással kapott teherbírás az 55-70%-át teszi ki a merev blokkos módszerrel meghatározott
eredményeknek.
(Bögöly, 2012), (Bögöly & Görög, 2012)
2. Tézis
Hét boltozott kőhíd (2 db egynyílású, 2 db kétnyílású, 3 db háromnyílású) teherbírásának
merev-blokk módszeren alapuló érzékenységvizsgálatából megállapítottam, hogy a vizsgált
hidak teherbírásának alakulásában a blokkok közti súrlódási tényezőnek van a legnagyobb
szerepe. A további öt elemzett tényező (feszültségelosztás szöge, töltés belső súrlódási szöge,
töltés anyagának térfogatsúlya, blokkok nyomószilárdsága, blokkok testsűrűsége) a vizsgált
boltozott kőhidak (merev hídfők, pillérek magasság/szélesség aránya 0,11-0,87; a boltozatok
támaszköze 3,6-9,2 m; támaszköz/ívmagasság aránya 2,11-3,83) teherbírását kevésbé
befolyásolta.
(Bögöly et al., 2015a)
3. Tézis
Hét boltozott kőhíd (merev hídfők, pillérek magasság/szélesség aránya 0,11-0,87; a
boltozatok támaszköze 3,6-9,2 m; támaszköz/ívmagasság aránya 2,11-3,83) teherbírásának
merev-blokk módszeren alapuló érzékenységvizsgálatából megállapítottam, hogy a vizsgált
hidak teherbírása a feltöltés anyagának térfogatsúlyára érzékenyebb, mint a boltozat
kőanyagának nyomószilárdságára. A vizsgált hidak teherbírásának átlagos eltérése a blokkok
nyomószilárdságának ±10%-os változtatása esetén ±1,88%, míg a feltöltés térfogatsúlyának
szintén ±10% változtatása esetén ±4,80% volt.
(Bögöly et al., 2015a)
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9.2. Falazott ívek laboratóriumi és numerikus modellezése téziscsoport
4. Tézis
Laboratóriumi kísérletekkel alátámasztott numerikus modellezéssel igazoltam, hogy hibrid
végeselemes módszerrel (Rocscience RS2) a szegmens alakú kupásan falazott ívek és
dongaboltozatok szerkezeti viselkedése elemezhető, a vizsgált szerkezetek teherbírása
megfelelő pontossággal számítható (83-97 %-a a kísérleti eredményeknek). A megfelelő
pontosság eléréséhez a modell felépítésénél szükséges az idealizált geometria felvétele helyett,
a pontos geometria, azaz figyelembe kell venni a blokkok valós formáját és a fugák valós
tágasságát. Az idealizált geometriával készült modell a vizsgált ív teherbírását négyszeresen
túlbecsülte, a tönkremeneteli mechanizmus a valóságtól eltért. Míg pontos geometria vizsgálata
esetén a számított eredmény a valóság konzervatív becslését adta (a laborban mért teherbírás
83%-át) és a tönkremeneteli forma megegyezett a kísérletben megfigyeltekkel.
(Bögöly, 2016), (Bögöly & Görög, 2015), (Varró et al., 2013), (Varró et al., 2014)

5. Tézis
Az extradosz és intradosz teljes ívhosszán felragasztott szénszál-erősítésű szalagos (CFRP)
megerősítésű kupás falazású dongaboltozat esetén laboratóriumi kísérlettel igazoltam, hogy a
kalibrált numerikus modellel, (Rocscience RS2 szoftver használatával) a megerősítés hatása
számítható, a megváltozott tönkremenetel előrejelezhető.
(Bögöly, 2016), (Szakály et al., 2015)
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10. KONKLÚZIÓ
A bemutatott új tudományos eredmények kőboltozott hidak teherbírásának vizsgálatát, és
boltívek és kupás falazású boltozatok szerkezetei viselkedésének elemzését segítik. Az
egyszerűbb teherbírás vizsgálatok értékeléséhez összehasonlítottam a MEXE módszerrel, a
támaszvonal eljárással és a merev-blokk módszerrel végzett teherbírás vizsgálatok eredményeit
hét Észak-magyarországi boltozott kőhíd esetén. Továbbá érzékenységvizsgálatot készítettem
a vizsgált hidak esetén a merev-blokk módszerrel. Megállapítottam, hogy a MEXE módszer
alkalmazhatósági feltételei többnyílású hidak esetére is részben kibővíthetőek, amennyiben a
vizsgált híd zömök pillérű. Ezzel kibővítettem egy egyszerű és elterjedt közelítő számítás
felhasználási lehetőségeit. Az érzékenységvizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy a
paraméterek teherbírásra gyakorolt hatásának nagyságát a kialakuló törési mechanizmus
jelentősen befolyásolja. Ezért mindenképp javasolt a stabilitásvizsgálatok esetén a különböző
bemenő

adatok

szükséges

pontosságát

a tönkremeneteli

mechanizmustól függően

megállapítani. Kutatásom eredményei szerint ilyen számításoknál a súrlódási tényező és a
talajfizikai paraméterek pontatlanságára a legérzékenyebb a teherbírás. Nyírás jellegű törési
mechanizmus esetén a súrlódási tényező értékének pontossága különösen meghatározó.
Érdekes eredmény, hogy teherbírás a feltöltés súlyának bizonytalanságára érzékenyebben
reagál, mint magának a boltozat építőköveinek nyomószilárdságára. Ezek az eredmények
kiemelik a töltés vizsgálatának fontosságát a teherbírás számításoknál. Felhívják a figyelmet
arra, hogy a boltozati elemek közti súrlódási tényezők értékének felvétele a jövőben további
kutatásokat igényel.
A szerkezeti viselkedés vizsgálatához falazott ívek laboratóriumi kísérleteit és azok
numerikus modelleredményeit hasonlítottam össze. Az elvégzett vizsgálatok alapján
megállapítottam, hogy az alkalmazott hibrid végeselemes módszer jó közelítéssel becsülte az
ívek törőterhét, alkalmas volt a szerkezeti viselkedés elemzésére, a törési mechanizmusok
előrejelzésére mind az erősítetlen, mind a CFRP lamellával erősített ívek esetén. Megfigyelhető
volt, hogy a törés pillanatáig több részlegesen vagy teljesen átrepedt kapcsolat alakult ki, azaz
a keletkezett repedések nem voltak azonosak minden esetben a csuklók kialakulásának
helyeivel. A numerikus modellek legnagyobb tanulsága, hogy jelentős eltérések adódhatnak az
idealizált és a valós geometriával való modellezés között. Az idealizált geometriával való
számítás jelentősen túlbecsülte a boltozat teherbírását, illetve a törési képet sem adta vissza
megfelelően. A vizsgálatok alapján továbbá kijelenthető, hogy a CFRP lamellás megerősítés
kiválóan alkalmas falazott ívek utólagos megerősítésére. A vizsgált szerkezet az erősítés
hatására sokkal stabilabb lett. A kicsinyített kísérleti modellekkel szemben, valós méretű
boltozatok megerősítésénél természetesen jóval kisebb hatásfokra lehet csak számítani. A
85

kísérletekkel igazolt numerikus modellek legnagyobb eredménye, hogy alkalmasak a kutatás
jövőbeni továbbviteléhez, hiszen ezek a validált modellek már felhasználhatóak újabb hatások
(feltöltés, vízszintes erők, stb.) elemzéséhez is.
Összességében elmondható, hogy a kőboltozatok vizsgálata egy összetett, több
tudományterületen átívelő kutatási téma, mely a mai napig újabb és újabb megválaszolandó
kérdésekkel, problémákkal látja el a mérnököket. Az anyagtudományok, mérési technológiák
és numerikus módszerek fejlődésével a téma kutatottsága továbbra is fokozódni fog. Jelenleg a
rendelkezésre

álló

mechanika

modellek

pontossága

messze

felülmúlja

az

egyes

anyagtulajdonságok mérési pontosságát, így elméletben nagy precizitással, de gyakorlatban
csak nagy becslésekkel tudjuk a meglévő szerkezetek teherbírását számolni. Ezért a jövőben
mindenképp érdemes nagy hangsúlyt fektetni a diagnosztikai eljárások fejlesztésére, és ezeknek
a társtudományoknak a szorosabb együttműködésére.
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6. függelék ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Bér-patak híd esetén

7. függelék ábra A merev-blokk módszerrel kapott törési mechanizmus a Rédey-Nagy-patak híd esetén
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Sóskúti Benta-patak híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 3.8 m

Ívmagasság:

r c := 1.5 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

r q := 1.25 m

A boltozat vastagsága:

d := 45cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 86 cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 2239.008⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 700kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 2.533

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.785

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

Fb := 1

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.7

Fm :=

(Fb⋅ d ) + (Ff ⋅ h )
d +h

= 0.803

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel a fugahiány jelentős: F d := 0.7
F mo := 0.9
A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs rossz állapota miatt:
Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.504

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 0.9

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ Fm⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f = 200.149⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Sóskúti Malom-híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 4.75m

Ívmagasság:

r c := 1.85 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

rq := 1.45 m

A boltozat vastagsága:

d := 26cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 20cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 206.56⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 206.56 kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 2.568

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.918

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 0.8

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.7

Fm :=

(Fb⋅ d ) + (Ff ⋅ h )
d +h

= 0.757

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 6 mm alatti:

F w := 1.0

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel fuga nélküli:

F d := 0.9

A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs jó állapota miatt:

F mo := 1.0

Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.9

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 0.9

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1.1

Kis nyílás, alacsony takarás miatt:

F k := 0.8

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ F Lr ⋅ Fp ⋅ F m⋅ Fj⋅ F cm ⋅ A f ⋅ F k = 102.211 ⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Szentendrei Bükkös-patak híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 6.0m

Ívmagasság:

rc := 1.6m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

rq := 1.23m

A boltozat vastagsága:

d := 60cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 48cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 840.393 ⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 700 kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 3.75

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.955

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 1.3

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.7

Fm :=

(Fb⋅ d ) + (Ff ⋅ h )
d +h

= 1.033

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel nincs fugahiány:

F d := 1.0

A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs rossz állapota miatt:

F mo := 0.9

Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.72

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 0.9

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1.3

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ Fm⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f = 582.148⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Pataki Derék-patak híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 3.6 m

Ívmagasság:

rc := 1.4 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

rq := 1.17m

A boltozat vastagsága:

d := 60cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 60 cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 2015.584 ⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 700kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 2.571

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.778

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 1.2

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.7

Fm :=

( Fb⋅ d ) + ( Ff ⋅ h )
d +h

= 0.95

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel a fugahiány csekély:

F d := 0.9

A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs rossz állapota miatt:

F mo := 0.9

Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.648

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 1.0

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ Fm⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f = 335.339⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Romhányi Lókos-híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 2.8 m

Ívmagasság:

r c := 0.9 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

r q := 0.76 m

A boltozat vastagsága:

d := 45 cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 10 cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 587.018 ⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 587.018 kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 3.111

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.753

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 1.2

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.7

Fm :=

(Fb⋅ d ) + (Ff ⋅ h )
d +h

= 1.109

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel nincs fugahiány:

F d := 1.0

A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs jó állapota miatt:

F mo := 1.0

Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.8

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 1.0

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1

Kis nyílás, alacsony takarás miatt:

F k := 0.8

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ Fm⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f ⋅ Fk = 313.803⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Héhalmi Bér-patak híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 9.2m

Ívmagasság:

r c := 2.9 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

r q := 2.4 m

A boltozat vastagsága:

d := 80 cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 20 cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 413.34kN
⋅

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 413.34kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 3.172

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért FLr := 1
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

0.6

= 0.801

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 0.8

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.6

Fm :=

( Fb⋅ d ) + ( Ff ⋅ h )
d +h

= 0.76

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel a fugahiány jelentős:

F d := 0.8

A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs rossz állapota miatt:

F mo := 0.9

Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.576

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 0.5

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1.55

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ Fm⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f = 112.335⋅ kN
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Teherbírás számítás MEXE-módszerrel: Gyöngyöspatai RédeyNagy-patak híd
Geometriai adatok:
Ívnyílás:

L := 7.5 m

Ívmagasság:

r c := 1.96 m

Ívmagasság a boltozat negyedében:

r q := 1.6 m

A boltozat vastagsága:

d := 65 cm

A feltöltés és a burkolat vastagsága a középkeresztmetszetben: h := 64 cm
Az idealizált tengelyteher számítása:
PAL :=

7400⋅ ( d + h )

2

1.3

L

PAL = 897.081 ⋅ kN

A módszer számításában ennek értékére maximálisan 700kN vehető fel ezért:
PAL := 700kN

Módosító tényezők számítása:
L

Nyílás/magasság tényező:

rc

= 3.827

Az ív alakját figyelembe vevő tényező:

Mivel ez kisebb, mint 4, ezért
 rc − rq 
Fp := 2.3⋅ 

 rc 

F Lr := 1

0.6

= 0.832

Anyag tényező:
Boltozat anyagától függő tényező:

F b := 0.8

A feltöltés anyagától függő:

F f := 0.5

Fm :=

(Fb⋅ d ) + (Ff ⋅ h )
d +h

= 0.651

Fugatényező:
A fugák szélességétől függő tényező, mivel a fuga 12.5mm feletti:

F w := 0.8

A felületi fugahiány mértékétől függő tényező, mivel a fugahiány jelentős: F d := 0.8
F mo := 0.9
A habarcs állapotától függő tényező a fugahabarcs rossz állapota miatt:
Fj := Fw⋅ Fd ⋅ Fmo = 0.576

A híd állapotát figyelembevevő tényező:

F cm := 0.8

A tengelyek számától függő tényező:

A f := 1.5

A teherbírás számítása (módosított tengelyteher):
MAL := PAL ⋅ FLr ⋅ Fp ⋅ F m⋅ Fj⋅ Fcm⋅ A f = 262.148 ⋅ kN
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1. függelék táblázat Az érzékenységvizsgálat bemenő adatai és eredményei
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