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Megfontolandó:

▪ Építés közben, a híd élettartamának 1% alatt a balesetek kb. 
50%-a történik!

▪ Az okok:

 A teherbírás kihasználtsága igen magas

 A szabályzatok indokolatlan könnyítéseket tartalmaznak

 A tervezés kevésbé alapos

 Nehezen követhető, változó hatások

 A véglegestől jelentősen eltérő statikai váz



Ami történt -

▪ - balesetek a nehézállvány hibáiból: 

 D1 ap Kurimany/Kiskerény híd 

4 halott, 11 sérült                                      2012.11.02.

 S35 Frohnleiten bei Graz

2015.02.21.

 A7 Werneck, Schraudenbach Talbrücke

1 halott, 11 sérült                                     2016.06.15.

 A14 Ancona

2 halott, 2 sérült                                      2017.03.09.

 Ludvika (Svédország)

12 sérült                                                 2017.07.13.



Kiskerény/Kurimany, 

2012.11.02





A baleset kivizsgálásának megállapításaira hivatkozva a

Pravda arról írt: az autópályahíd betonozásakor használt

segéd-tartószerkezet összeomlását az okozta, hogy a váz

építésekor az elégségesnél kevesebb acél állványt

használtak. A független szlovák lap szerint a balesetnek

nem kellett volna bekövetkeznie, ha csak néhány darabbal

több állványt használnak az építés során, ami legfeljebb 10

ezer euróval növelte volna meg az egyébként 332 ezer
eurós kivitelezési árat.



Frohnleiten, 2015.02.21.



http://m.kleinezeitung.at/s/steiermark/chronik
/4776229/index.do





▪ Strabag-Vorstand Wanker erklärte, …."Es kann das Lehrgerüst
gewesen sein", sagte er, doch auch ein nachgebendes 
Fundament komme als Auslöser des Einsturzes infrage.

Wanker Strabag főnök : „a zsaluzó állvány 
lehetett”, de egy nem kellően merev alap is 
szóba jöhet az összeomlás kiváltójaként.



Werneck, 2016.06.15.





Fehler am Gerüst oder am Baugrund hält der Präsident 

der Bayerischen Ingenieurekammer für die 

wahrscheinlichste Ursache des Brückeneinsturzes in 

Unterfranken.

"Wenn zum Beispiel vor 40 Jahren ein Bauer da ein Loch 

gegraben hat, kann dadurch der Baugrund absinken", 

sagte Heinrich Schroeter der Deutschen Presse-Agentur..

.

„Ha például 40 évvel ezelőtt egy 
paraszt itt egy lyukat ásott, az alap 
ettől megsüllyedhetett”, mondta 
Heinrich Schroeter a DPA-nak. 

Az állvány, vagy az alapozás hibáját 
tartja a hídomlás legvalószínűbb okának 
a Bajor Mérnökkamara elnöke



…az állvány újraépítve.



A14 ap Ancona, 2017.03.09.







Ludvika, Svédország, 2017.07.13.





A szabályzati háttér

EC 1990  biztonsági tényezők felvétele

EC 1991  számításba vett terhek és hatások

EC 1993  imperfekciók és szerkesztési szabályok



1.5.3.3. 

állandó hatás (G) (permanent action) 

Olyan hatás, mely egy adott referencia-időszakon belül nagy valószínűséggel 

mindvégig működik és nagyságának időbeli változása elhanyagolható, vagy ez a 

változás mindvégig egyirányú (monoton) egészen addig, amíg a hatás el nem ér egy 

bizonyos határértéket. 

1.5.3.4. 

esetleges hatás (Q) (variable action) 

Olyan hatás, mely nagyságának időbeli változása nem hanyagolható el és nem is 

monoton. 

Milyen hatás a beton súlya betonozáskor az állványra?

Ha állandó (G), γG = 1,35 ; ha esetleges (Q), γQ = 1,50

EC 1990



Miért a monolit feszített beton hidak állványai 

dőlnek össze?

40 – 50 m nyílású acélhíd

önsúly                   35 kN/m

szerelési szélteher 3 kN/m

H/V = 0,08

40 – 50 m nyílású fb híd

önsúly                  120kN/m

szerelési szélteher   2,5 kN/m

H/V = 0,02



EC 1993-1-1





Az elvégzett számítás (paraméteres vizsgálat)

Két modell készült:

01 a szerkezeti kialakítás jele

HEB200 oszlopok

HEB200 felső keresztgerenda

Ø30 merevítő rudak 

megtámasztások: merevek

01a mint fent, de

egy sarokoszlop alatt a megtámasztás merevsége 

2,5E+4 kN/m (süllyedés 0,04mm/kN)

01b mint fent, de

egy sarokoszlop alatt a megtámasztás merevsége 

1,0E+4 kN/m (süllyedés 0,1mm/kN)

11 a szerkezeti kialakítás jele

HEB200 oszlopok

HEB200 felső keresztgerenda

100*100*2 merevítő rudak 

megtámasztások: merevek

11a mint fent, de

egy sarokoszlop alatt a megtámasztás 

merevsége     2,5E+4 kN/m (süllyedés 0,04mm/kN)

11b mint fent, de

egy sarokoszlop alatt a megtámasztás

merevsége 1,0E+4 kN/m (süllyedés 0,1mm/kN)

Nem lineáris, elmozdulással vezérelt számítás, rugalmas-

képlékeny anyag modellel (Axis VM12 program). 



01 modell 11 modell



A teher oszloponként

- függőlegesen    V

- vízszintesen      H=m*V

m=0; 0,03; 0,10

Teherparaméter:  p

p=py, ha V=Aoszlop* σy

Relatív teherparaméter: αy = p/py
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A valóság… …és a modell





Az állvány célszerű kialakítása:
- megfelelő teherbírású és merevségű alapozás

- a terhek reális számba vétele (lehetséges többlet-

terhek és dinamikus hatások)

- megfelelő nagyságú oldalerők felvétele (5 – 10 %)

- hőmérséklet változás kezelése

- a végleges szerkezetével azonos biztonsági 

követelmények és szerkesztési szabályok teljesítése, 

különösen λ max < 100 !

Az állvány biztosan megkapja a számított 

terhet, a híd valószínűleg soha ! 

Ne felejtsük el:



Köszönöm a figyelmüket!


