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I. Szerkezet rövid ismertetése: 

• Teljes hídhossz ártéri hidakkal 661 m, melyből a mederhíd 372 m 

• Extra dosed (függesztett-feszített, felhozott/kiemelt kábeles) híd 

Négy támaszú 95 + 180 + 95 m támaszközökkel; szabadon szerelt-betonozott. 

 

 

 

  

 



I. Szerkezet rövid ismertetése: Keresztmetszet 

   

  

 

 

 

 

 

• Háromcellás szekrény keresztmetszet, 4-6 m magas 

• 5 méterenként acél kereszttartó (gyártási kép.) 

• Feszített vasbeton pálya és fenéklemez, acél trapézlemez gerinc 
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I. Szerkezet rövid ismertetése …. 

Innovatív megoldások: 
• acél trapézlemez gerinc alkalmazása, 

• vasbeton fenéklemez „öszvér” kapcsolata, 

• Kiemelt kábelek -> pilon kábel átvezetés 

 

• Újítás hasznos lehet, (biztonságos, gazdaságos, „könnyű”, tartós, stb…) 

• de kellő körültekintéssel kell eljárni! 

        Kivitelezés előtt  –  alatt  –  és azt követően. 
 modell kísérlet – technológiai fegyelem, vizsgálatok – monitoring vizsgálat 

• Együttműködés (Kivitelező – Tervező – Műszaki ellenőr – Kezelő) 
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II.     Acél trapézlemez gerincű főtartó (fáradásvizsgálat) 

• Tervező (Pont-terv) megbízására BME – Hidak és Szerkezetek Tanszéke 

• Cél: Fáradási méretezési jellemzők meghatározása 

• 6 próbatest (2 tiszta hajlítás, 4 nyírás és hajlítás) 

• Eredmény: normálfeszültségek (az övlemezben); tönkremenetel kiindulási helye.; minimális 

varratméret!; fáradási osztályba sorolás;  
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A betonnal szemben támasztott tervezési és technológiai követelmények: 

• Alacsony, 0,4-es v/c tényező 

• C45/55 beton nyomószilárdsági osztály (Rk15nom=60 N/mm2) 

• CEM I. 42,5 portlandcement alkalmazása 

• Korai magas szilárdság35 N/mm2 36 órás korban a feszíthetőséghez a felső lemez esetében 

• Jó eltarthatóság, mozgékonyság, bedolgozhatóság, jó zsalukitöltés 

• Speciális zsaluzási és bedolgozási körülmények (beton bejuttatási és vibrálási nehézségek) 

• Szép betonfelület 
(Török Zsuzsanna) 

• próbakeverés mellett a tényleges bedolgozási körülmények színlelése – az eredmény láttatásával. 
(plexi) 

• 3*2,5 m, 3 m3, vasszereléssel 

1. Terv szerinti, (betonozó nyílással) - vibrálás az alsó övlemez furatán keresztül 

2. egyik oldali kiékelés ferde zsaluzata függőleges 

 



Hidak, amelyek valamiben elsők voltak – M43 ap., Móra Ferenc Tisza-híd 

A magyar autópályahidak 50 éve 

• próbakeverés mellett a tényleges bedolgozási körülmények színlelése – az eredmény 
láttatásával. (plexi) 

• 2 db, 3*2,5 m, 3 m3, vasszereléssel 

1. Terv szerinti, (betonozó nyílással) - vibrálás az alsó övlemez furatán keresztül 

2. egyik oldali kiékelés ferde zsaluzata függőleges 

 

Eredmény: 

• függőleges zsaluzat (2-es) alkalmazandó 

• bedolgozásra szétosztályozódás, habosodás nélkül az 50-55 cm-es terülésű recept alkalmas 

• utólag is vizsgáltuk az eredményt (nem megfelelőség esetén injektálás) 
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Tender terv - pilonban lehorgonyzással 

- Zárt acél doboz belső mag és vasbeton köpeny -> zsugorodási probléma 

- Pilont szétfeszítő kábelerők 

- Dobozon belüli vizsgálat 

Új technológia - pilonon átvezetve, de lehorgonyozva 

- Acél szerelvények -> körülbetonozott doboz elmarad -> zsugorodás miatt kedvezőbb 

- A pilont szétfeszítő erő nem jelentkezik 

- Lehorgonyzott! Injektált. 



 

Nyeregszerkezet fáradásvizsgálata 

Berlini Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának 
laboratóriumában készült 

A vizsgálat célja a VSL nyeregrendszer fáradási és húzási 
teljesítményének ellenőrzése volt a fib ajánlásainak 
megfelelően 

A vizsgálat egy nyeregből, 

két lehorgonyzásból és  

55 pászmás feszítő kábel 

rendszerből álló próbadarabon történt 

2 millió terhelési ciklussal, majd két szakítópróbával. 

erő a kábelben: 6.080 kN +- 825 kN 

Próbatest: tartóbak -> rugókábel + dinamikus sajtó 

        (névl.: +- 2.500 kN) 

          Frekvencia 1 Hz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhelésismétlődés 2 millió ciklus   (-> min. 23 nap) (500 ezer 
ciklusonként megszakítva, hogy ellenőrizzék a rendszerben fellépő 
erőket és alakváltozásokat, és hogy újra beállítsák a dinamikus sajtó 
lökethosszát) 

 Szakítóvizsgálat: 

• A próbadarab kábel kerületén elhelyezkedő 18 pászma egyedi 
szakítóvizsgálata. 

• A többi 37 pászma többpászmás szakítóvizsgálata. 

 Eredmény: 

Sem a fáradási vizsgálat, sem az utolsó szakítóvizsgálat során nem 
következett be a lehorgonyzó fejek vagy a nyereg meghibásodása. 
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VÉGE! 

Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 


