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Személyes bemutatkozás 

Carlos Arias  
• építőmérnök és MSc végzettség 

építésmenedzsmentből 

 

• regionális értékesítési vezető a Mabey Bridge-nél 

 

• európai elemes híd projektek felelőse 

 

• több mint 10 év tapasztalat építésben és acélárukban 

Európában, Amerikában és Ázsiában 

 

• munkatapasztalat kormányokkal, kivitelezőkkel, 

tervezőkkel és katonasággal 

 



A Mabey csoport 

Mabey Group 

Mabey Bridge Mabey Inc Mabey Hire 

Renewable Energy 



A Mabey Bridge 

• Központ: Chepstow, Egyesült Királyság 

• Éves árbevétel €100m 

• 3 gyártóüzem, működés 24/7-ben 

• Éves kapacitás 100,000 tonna 

• Modern robottechnológiás gyártás 

• SHEQ akkreditált 

• Globális jelenlét értékesítési vezetők és 

helyi partnerek által 

 

 



Miért mi? 

• Világklasszis acélfeldolgozó szakértők 

• Gyakorlati és kreatív megoldások 

• Az első cég, amely megkapta a BS10500 minősítést – Etikus megfelelés 

• Munkavédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi és minőségügyi 

elhivatottság 

o OHSAS 18001 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer)  

o ISO 14001(Környezetközpontú Irányítási Rendszer) 

o BS EN ISO 9001 (Minőségirányítási Rendszer) 

o BS EN 1090:1 (Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése) 

o NHSS 20 & NHSS 19A az Acélgyártás Igazolási Program (SCCS) által, a BSEN 

ISO 3834 Hegesztési Ellenőrzéssel együtt, a Hegesztési Intézet (TWI) által. 

• Életen át tartó támogatási szolgáltatások a következőket kínálják: tervezés, 

építés, oktatás és karbantartás 

 

 

 

 



Néhány a projektjeink közül 

 



PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PUENTES – CHILE 2014 - FUTUROS DESAFÍOS: DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

FIRST INTERNATIONAL BRIDGES CONFERENCE – CHILE 2014 - FUTURE CHALLENGES: DESIGN, CONSTRUCTION 

AND MAINTENANCE 

Dirección de Vialidad de Chile / Chilean Road Administration 

http://www.acct.cl/
http://www.piarc.org/


A Múlt 
Terence Cuneo festménye „Rapido hídépítés Monte Cassino-nál’”  

a festmény a Brit Királyi Mérnököket ábrázolja egy Bailey híd betolása közben,  

mialatt folyamatos tűz alatt állnak 1944. május 12-13-a éjszakáján 



Acélhidak a II. világháború előtt 



Tervezési irányelvek 

• Maximális rugalmasság 

• Hagyományos anyagok, nem alumínium ötvözetek 

• Egyszerű gyártás – Tömegtermelés 

• Minden részegység férjen be 3 tonnás GS 

teherautóba 

• Ne legyen 72 kg-nál (600 lbs) nehezebb 

részegység 

• Könnyű építhetőség 



• 1941-ben tervezték. Az első hidat egy 

éven belül állították fel a katonák. 

 

• Terhelési osztály 40 és 70 

 

• 650 dolgozó több mint 490,000 tonnát 

gyártott. 

 

• Kb. 400 km hidat gyártottak a  

 II. világháború során. 

Bailey híd 



1948 Heavy Girder Bridge (HGB) 

• Max. támaszköz 57 m 
 

1949 EW Bailey Bridge 

• 4 m széles úttest 
 

1967 Medium Girder Bridge (MGB) 

• Aluminium ötvözetek és 30,5 m-es 

támaszközök 
 

1967 Super Bailey 

• Acélburkolat 

 

1974 Mabey Universal 

• Nagy terhelés és 81 m-es 

támaszközök 

 

Elemes hidak fejlődése 



Elemes hidak fejlődése 

1983 Compact 100 

• Megnövelt teherbírás, kisebb súly 

 

1992 Compact 200 super 

• Magasabb panelek, megnövelt BM 

 és 61 m-es fesztáv 

 

2000 LSB 

• A Compact 200 katonai változata 

 

2003 Delta  

• Megnövelt teherbírás, többsávos útpálya 

 



Modular Bridging Development 



A Jelen 



Elemes híd termékek 

• Elemes 

o Újrafelhasználható és 

sokoldalú 

o Konténerben tárolható 

o Raktárról szállítható 

o Egyszerű építés 

 

• Több-támaszközű és többsávos 

szerkezetek 

 

• Minden terhelésnek és helyszíni 

körülménynek megfelelő 



A hídszerkezet két csoportra osztható fel: 

• Felépítmény (pl. tartógerenda, rácsos tartó, burkolat stb.) 

• Alépítmény (pl. parti pillér, támpillér) 

Alaphíd felépítése 



A hidak tipikusan három terhelési típusba oszthatók: 

• Alkalmazott terhelés (mozgó terhelés) 

• Állandó terhelés (önsúly) 

• Önsúly feletti terhelhetőség (önsúly) 

 

A híd rácsos tartói / fő tartógerendái úgy vannak tervezve, hogy a két fő 

terhelési hatásnak megfeleljenek: 

• Nyíróerő (jármű a híd végén) 

• Hajlítónyomaték (jármű a híd támaszköz közepén) 

 

Alaphíd felépítése 



Az „U” keretszerkezet ellenáll a felső 

öv oldalirányú kihajlásának. 

Amikor egy jármű áthalad a hídon, a 

jármű súlya a kerekeiről a burkolati 

panelekre, majd a keresztgerendákra 

adódik. 

Alaphíd felépítése 



A jármű függőleges (nyíró) erőt fejt ki a rácsos tartókra minden keresztgerenda 

pozícióban. Ezek a függőleges és átlós rácsos tartó részegységek által bírják 

a terhelést. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel ezek az erők tovább adódnak a hídról a támaszokra, egy 

hajlítónyomaték keletkezik, amelyet a megerősített övek viselnek el.  

Alaphíd felépítése 

 



A tengelyirányú erő a felső övben nyomóerőt, az alsó övben húzóerőt hoz 

létre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az övek jobban teljesítenek húzás során, így a rácsos tartó teherbírása a 

nyomás alatti felső övek teherbírására korlátozódik. 

Alaphíd felépítése 



Ügyfél: NPRA 

Megoldás: Mabey Universal 

Tretten 245 Road, Detour Bridge, Norvégia 



Ügyfél:  Newfoundland MoT 

Megoldás:  Mabey Universal   

Híd az Exploits folyón, Kanada 



Ügyfél:  Norvég Vasúti Hatóság 

Megoldás:  Mabey Universal 

Ideiglenes vasúti híd, Norvégia 



Ügyfél:  Német katonaság 

Megoldás:  Mabey Compact 200   

Katonai Access híd, Afganisztán 



Híd a Berbice folyón, Guyana 

Ügyfél:  Ministry of Public Works and Communication 

Megoldás:  Mabey Compact 200, szállítva együttműködésben a Bosch Rexroth 

B.V.-vel 



Pembroke olajfinomító, Egyesült Királyság 

Ügyfél:  Chevron 

Megoldás:  A Compact 200 hidat egy új - csővezetékek feletti -  bejáró  

  céljára építették az olajfinomítóban. A híd 4,2 m széles és a  

  tiszta támaszköz 21 m. 



Kőolaj-áttöltő móló, Fülöp-szigetek 

Ügyfél:  Unioil Corporation 

Megoldás:  A Mabey Universal híd, mint móló működik, amelyhez  legfeljebb 6 

tankhajó csatlakoztatható. 524 m hosszú, több-támaszközű, 4,20 m széles pályatest. 



Longannet erőmű, Skócia 

Ügyfél:  Scottish Power 

Megoldás:  Híd és toronyegységek kombinációja a szén futószalag 

megtámasztására. A futószalag támasztó 115 m hosszú és 7,35 m széles. 



Ügyfél:  Frontier Works Organisation  

Megoldás:  Több-támaszközű Mabey Delta híd, 328 m hosszú és 7,35 m széles. 

H. H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan híd, Pakisztán  



A Jövő 



Mit hoz a Jövő? 

• Új gyártási technikák – megnövelt automatizálás. 

• Új ötvözetek a nagyobb teherbírásért. 

• Új rácsos tartó tervek megnövelt kapacitással. 

• Új építési technikák – kompozit burkolatok. 

• Új piacok, magánszektor ügyfelei: 

o O&G a zord körülményekhez 

o Állandó hídszerkezetek esztétikusabb megjelenéssel 

• Intelligens hidak? 

 

 

  

 

 

 



Köszönöm a figyelmüket. 

Várom kérdésüket 

www.mabeybridge.com 

http://www.mabeybridge.com/
http://www.mabeybridge.com/

