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Előregyártott gerendahidak  

szerkezettípusainak változása 50 év alatt 



• Autópályaépítés-hídépítés: 
 Gyakorlatilag 1-1,5 km-ként 1 új híd építése szükséges 

Tipizálható feladat: 

 Lemezhidak, takaréküreges szerkezetek (M0; M7) 

 Összvérszerkezetek (pl. acélgerendás hídszerkezet 

előregyártott pályalemezzel – az M3 Budapest-Gyöngyös 

szakaszán kettős betonövű szerkezetek is épültek – a monolit 

együttdolgoztató lemezre előregyártott pályaelemek kerültek 

beépítésre. 

 Ezeknek a tipizálható hidaknak azonban a 70-80 %-a üzemi 

előregyártott tartótípusokkal készültek. 



Üzemben előregyártott tartók előzményei 

I. Feszített tartós 

lemezhidak 



II. Feszített gerendás hidak  

10-17m nyílástartományok 

 

1./ Perei Hernád –híd 1950 

(Bölcskei Elemér-Petúr Lajos) 

15,4m+14,8m+15,4m 

 

2./Rinya árapasztó –híd 

    nyílás:7,0m 



  

• Helyszíni előregyártott tartókkal (17 m-es 

tartóhosszakkal valósultak meg hídszerkezetek az 

M7 autópálya Budapest-Nagykanizsa vasút feletti 

műtárgyai esetében) 

• Ezeknek a tartóknak az alkalmazása a 

későbbiekben inkább nagyvárosi felüljárók 

esetében volt jellemző az autópályaépítés 

esetében az üzemi előregyártott tartók kerültek 

tömegesen alkalmazásra. 



Az üzemi előregyártott tartótípusok, így ezzel 

összefüggésben a hídszerkezetek is két fő csoportra 

oszthatóak fel, a magyar autópálya-építéshez 

kapcsolódó hídépítés gyakorlatában: 

 korai gerendaszerkezetekkel 

valamint 

 korszerű tartótípusokkal 

megépített hídszerkezetek. 

 

Az üzemi előregyártott tartótípusok is 

öszvér felszerkezetekként kerültek 

beépítésre, miszerint az üzemben 

előregyártott tartók együttdolgoztatását, a tartókra 

épített monolit vasbeton lemez biztosította, és így a 

monolit szerkezet jelentette a híd felszerkezet felső övét 

is. 



I. Korai gerendaszerkezetek 

• A KÉV-Metro vállalat, volt budapesti 

Dombovári úti telephelyén készültek 

• T tartó normál vasbeton kivitelben 4 m 

   szabad nyílású 

• FT tartók 10 m szabad nyílásig feszített 

   vasbeton kivitelben 

 

 Megjegyzés: A szerkezeti hiányosságoktól függet- 

lenül (pl.: betontakarás) a lemez jellegű szerkezetek praktikus 

felszerkezetként működtek a méretrendből adódóan felüljárókként. 

 

 



Pécs-Hirden a 

tartók gyártása a feladat érdekében telepített 2 db 

82,5 m hosszú Hoyer feszítési rendszerű célgyártósoron 

történt, ahol az I keresztmetszetű hídgerenda gyártása 

érdekében 

 szintén 82,5 m hosszban külön vasváz szerelő 

padon készült a komplett vasszerelés, mely 85 m 

hosszú, speciális himbával került a gyártósorba, a 

véglemezekkel együtt beemelésre; 

 a gyártósoron, az oldalsablon rendszerek 

fűthetőek voltak, hidraulikus mozgatás mellett; 

 a betonbedolgozás korszerű zsalurázó 

vibrátorokkal, betonterítő kocsikkal történt. 

 a késztermékek tárolása érdekében korszerű 30m 

fesztávolságú híddarupálya rendszert telepítettek. 

A kiépített kapacitás nagy hatékonyság mellett évi 40-

50 000 m hídgerenda gyártására volt alkalmas.  



 A 70-es és a 90-es évek között gyártott többi kezdeti 

tartótípus, melyek a BVM volt budapesti gyárában a 

csepeli telephelyén vagy miskolci gyárában kerültek 

gyártásra 

 EHGT 

 EHGTM 

 KCS 

 UH 

 UBX 

 

 

 

 



  

• Az EHGT tartók az EHGE tartók továbbfejlesztett 

változatai voltak kiszélesített felső övvel 

• 70, 90,110 cm-es szerkezeti magassággal max.: 

30 m fesztávolságig 

• A későbbiekben az EHGT tartók 5 cm-rel 

magasításra kerültek, ezek lettek az EHGTM 

tartótípusok (75, 95,115 cm szerkezeti 

magassággal) 

• Még mindig túl karcsú tartók (pl.: 11 cm-es gerinc) 



Megjelentek a KCS és az UH hídgerendák 14,0 m 

fesztávolságig, mely tartók normál vasbeton kivitelben 

készültek (ezeket a tartókat nem feszítették meg). 

 

  

 



Az UB 40; 70; 100-as tartók max. 26,80 m 

tartóhosszig, 26,0 m szabad nyílásig feszített U 

tartóként kerültek alkalmazásra 1983-tól. 

 

 

 
 

 

 

Az EHGT; EHGTM; KCS; UH tartók az M1; m3; M5 korai 

szakaszain kerültek beépítésre, több jelentős műtárgy 

épült UB tartókkal (melyek a későbbiekben korszerűsített 

változatként UBX tartóként kerültek megnevezésre) az 

M0 autópálya szintén korai építési szakaszain. 



 a fő probléma az volt, hogy a 

hídgerendák (pl.: az EHGE 

tartók) közvetlenül egymás 

mellé kerültek beépítésre (lásd 

8. sz. ábra) – az EHGE tartók 

korai alkalmazása esetén egyes 

hídszerkezeteknél a tartók 

DIVIDAG jellegű feszítőrudakkal 

keresztirányban egymáshoz 

össze is lettek feszítve – így a 

hídkeresztmetszetben a feszített 

vasbeton I tartók gerincei között, 

vizsgálhatatlan fenntartási 

szempontból kezelhetetlen zárt 

üregek alakultak ki úgy, hogy 

egyébként a betontakarás sem 

felelt meg. 



 az előzőek szerinti probléma, a hídkeresztmetszetben zárt üreg kialakítása, az U 

tartók esetében is felvetésre került. 

 

  

 



Korszerű gerendaszerkezetek 

A. Szerkezeti kialakítási szempontok 

 

Megjelent az 1,30 m magas EHGTMF tartó (32 m 

nyílásig). 

 

 

 

 

 

Az EHGTM/F-130 tartókból készült 

az M1 autópálya hegyeshalmi 

felüljárója, ahová az első 140 db 
tartó került beépítésre. 

 

 

 

 



Az 1996-tól gyártott EHG/F tartók, 80 cm, 90 cm, 100 

cm, 110 cm, 120 cm-es keresztmetszeti magasságokkal 
kerültek megtervezésre. 

 

 

 

Az EHG/F tartócsaládból elsősorban 90-es és 120-as 

tartók kerültek alkalmazásra, autópálya-építéshez 

kapcsolódó hídépítési feladatoknál. 

A tartótípusokat a BVM Épelem Kft. a CÉH Zrt-vel 

történő tervezői együttműködés keretében fejlesztette 

ki. 

 

 

 



A szerkezeti kialakítási szempontból, mind a tartóra, 

mind a hídkeresztmetszetekre vonatkozóan az autópálya 

építéseknél igazából nagy tömegben alkalmazott első, 

korszerű tartótípus, a FERROBETON Zrt. gyártmánya az 

FCI-90 típusú hídgerenda.  

 

 

 

Az M1, M15 autópályákon történt 

alkalmazását követően – ahol 

Győrtől-Hegyeshalomig az összes 

előregyártott gerendás híd, illetve a 

pozsonyi irányba vezető szakaszon 

szintén az összes gerendás híd – és 

a mai napig kb. 600-700 hídszerkezet 

épült meg a tárgyi tartók 

alkalmazásával. 

 

 



FCI 90 

 

1994    C35/45     24,80mig  

1997    C40/50     26,80m-ig 

 

 

Önsúly: 

 EHGE 90  4,8kN/m 

 FCI 90       7,3kN/m 

 

 



Különleges szerkezetként épült meg az UVATERV Zrt. 

tervei alapján az M1 autópálya Rábca hídja. A 

háromnyílású, 28,0+35,2+28,0 m támaszközű híd 24,80 

hosszú FCI-90 típusú tartókkal épült meg úgy, hogy a 

középső pillérek mindkét oldalán monolit vasbeton lemez 

épült, amelybe az előregyártott tartók (speciális 

végkiképzéssel, kiálló vasalással) bekötöttek. 

A továbbiakban ez a tartótípus nagy tömegben került 

alkalmazásra még az M3, M5, M6, M7, M43 autópályákon. 

Az FCI-90-es tartót a FERROBETON Zrt. az UVATERV Zrt-

vel együttműködve fejlesztette. Későbbiekben a 

rendszergazdai tervezői feladatokat a Pont-Terv Zrt. vette 

át. 

 



Egyedi szerkezeti jelleget mutat az FP tartócsalád (lásd 

13. sz. ábra), melyet a PONT-TERV Zrt. tervezett és a 

FERROBETON Zrt. gyárt. A 2,0-14,0 m szabad nyílás 

mellett alkalmazható tartók (20 cm, 30 cm és 37 cm 

szerkezeti magasságú tartók) több autópálya esetén kis 

nyílású felüljáróként kerültek alkalmazásra (M5, M6, M7, 

M0 autópályák). A tartótípus jellemzője a fejlesztők 

szándéka szerint, mely szempontot a gyakorlat is 

visszaigazolt, a rendkívül egyszerű kivitelezhetőség 

(gyakorlatilag a végeredmény egy lemezhíd). 



Az M0 II/A szakaszon került beépítésre 

első alkalommal nagyméretű 

(soknyílású) felüljáró hídba az FCI-120-

as tartócsalád, mely tartók 120 cm 

szerkezeti magasság mellett 32,0 m 

szabad nyílás mellett voltak 

alkalmazhatóak. A tartócsalád 

fejlesztése az Composit Kft. és a 

FERROBETON Zrt. 

együttműködésében történt. Ez a 

tartótípus azóta is tömegesen került 

alkalmazásra egyrészt autópálya 

felüljárók esetén, illetve ezeknek a 

tartóknak az alkalmazása mellett 

készült több kétnyílású autópálya 

aluljáró is, ahol csak a középső 

elválasztó sávban épült pillérszerkezet.  



Szerkezeti kialakítási 

szempontból újszerű 

tartótípusként jelentek meg 

a 2000-es években a 

FŐMTERV Zrt. által 

tervezett, jelenleg a 

FERROBETON Zrt. által 

gyártott ITG típusú tartók – 

ITG-45 cm; 70 cm; 90; 110 

cm szerkezeti magasságú 

tartók. 

A tárgyi tartók autópálya építésnél először, az M3, majd 

az M6-os, M0-ás autópályáknál kerültek alkalmazásra. 

Ennél a tartócsaládnál jelentek meg először 90-es 

szerkezeti magasság mellett a 28,80 m-es tartók, 

valamint 110 cm szerkezeti magasság mellett a 32,80 

cm-es tartók. Fontos szerkezeti kialakítási szempont a 

feszítőpászmák tartóvégi kicsövezése. 



B. Anyagok fejlődése 

I. Feszítőelemek 

A 80-as években a kezdeti hídgerendák kapcsán 

jelentős lépés volt a feszítőelemek esetében a váltás, 

amikor megtörtént a feszítő huzalról, a feszítő 

pászmákra történő áttérés. Az EHGE-70, és 90-es 

tartók még a Ø 7 mm-es Δ100A minőségű 1770 

N/mm2 szakítószilárdságú feszítőhuzalokkal 

készültek. Az EHGT tartótípusoknál kerültek 

bevezetésre a D&D gyártmányaként a d=12,9 mm 

átmérőjű, 100 mm2 névleges felületű 7 eres 

feszítőpászmák. Munkavédelmi szempontból óriási 

különbség hosszúpados gyártósorok esetében 

feszítőhuzal, vagy feszítőpászma alkalmazása.  

 

 

 

 

 



Szintén jelentős lépés, az egymás 

melletti hármas pászmacsokrok 

alkalmazása. Ezt a műszaki 

megoldást, mely azóta is 

tömegesen került alkalmazásra, a 

lehorganyzás szempontjából az ÉTI 
vasbeton tagozata vizsgálta.  

 

 

 

A hármas pászmacsokrok alkalmazása hídgerendák 

esetén kifejezetten jó műszaki megoldás. A tartóvégek 

környezetében kedvező, a kevésbé hatékony 

lehorgonyzódás, de a pászmák a fontos 

tartószakaszokon – a tartó középi környezet – 

hatékonyan működnek. Az UVATERV Zrt. is sokat 
foglalkozott a tartóvég vizsgálatával. 

 

 

 

 



A feszítőelem fejlődése estén, a FERROBETON Zrt. által 

gyártott FPT tartócsalád (45, 70, 80, 90, 100, 130) típusú 

tartók esetében kerültek rendszerszerűen alkalmazásra 

először, a nagy teljesítőképességű 1860 N/mm2 

szakítószilárdságú 7 eres feszítőpászmák (ezek a tartók 

beépítésre kerültek az M5, M0, M3 autópályákon). 

 

 

 

 



II. Betonminőség 

A kezdeti típustartók kb. C25-nek minősíthető 

betonminőségéhez képest a hídgerenda tartók 

betonminősége folyamatosan fejlődött. A 90-es 

évekre az EHGT, FCI-90 típusú tartók már C35/45 

típusú betonminőséggel készültek. 1997-től az FCI-90 

tartók betonminősége már C40/50 betonminőségre 

változott, mikor a tartók fesztávolsága is 24,0 m-ről 

26,0 m-re nőtt. Az FPT tartók megjelenését követően 

2002-től jelent meg a hídépítésben a ma már 

tömegesen alkalmazott C50/60 betonszilárdsági 

betontípus. Az előzőekhez képest kiemelten jelentős 

lépést jelentett az FI-150/44,80-as tartók esetében a 

C60/75 beton szilárdsági kategória alkalmazása.  

 

 

 

 



C. A technológiai fejlődés fontossága 

 

Ahhoz, hogy az autópálya-építés 50 éve alatt az 

üzemi feszített, vasbeton, előregyártott tartók 

fejlődése a 10,0 m-es szabad nyílásra alkalmas 

tartóktól, eljuthasson az FI-150-es 44,80 m hosszú 

tartókig, illetve az a tény, hogy ilyen nagy tömegben 

korszerű tartótípusokkal épülhettek autópálya hidak, 

több szempontból szükség volt a technológia 

fejlődésére. Ez érintette: 

 

• a gyártástechnológiát 

• a tárolási problémák kezelését 

• a szállítás, beemelés kérdéseit. 

 

 

 

 

 





1:1 léptékű összehasonlító törési kísérlet  

FPT-45 gerendán (L=8,8 m) C50/60 és C90/105 szilárdságok esetén 

 



Betonminőség: C60/75 (bazaltzúzalékkal) 

Fajlagos betonacél mennyiség: 430kg/m3 

Önsúly FI-15/44,80 -56,5t  

 

Tervező: UVATERV Zrt. 

 

 

 



Gyártás  

Gyártási kapacitás 
• Helyszín  

– Ferrobeton, Dunaújvárosi üzem 

– 25 ha gyártócsarnokok + daruzható tárolóterület 

– gyártás kizárólag gyártócsarnokban 

• Betongyár 
– két független betonüzem 

– 2 m3-es működő keverő, 1,1  m3-es tartalék keverő 

– téliesített kivitel 

– 2000 t zárt adalékanyag-tároló kapacitás (18 bunker) 

– speciális adalék (pl. bazaltzúzalék) kezelési lehetőség 

• Acélváz-előkészítés 
– saját kapacitással 

– acélbetét-hajlítás 

– ponthegesztett hálók 

• Gyártócsarnok 
– 6 db 100 m-es és 2 db 110 m-es gyártópad 

– 10000 kN teherbírású feszítőbakok 

– 2 db 300 kN teherbírású rádió-távvezérlésű híddaru 

– kiépített gőzfejlesztő és –szállító rendszer 



Gyártás folyamata  



Vasváz készítés 



Vasváz készítés 



Vasváz 2 



Gyártás folyamata  



Feszítőpászmák: 

d=12,9mm    100mm2   σsz=1770 N/mm2 

d=12,5mm      93mm2   σsz=1860 N/mm2 

Biztonság! 

 

 

 

Feszítés a lineáris tartományban 

- 1150 N/mm2 -1300Nmm2 

- Feszítőerő egyenesen arányos a 

  nyúlással 

- Feszítési veszteségek 

 

 

feszítésfeszítés

σ 

ε 



  
Feszítés ellenőrzése: nyúlás 

Feszítő -berendezés kalibrálása 



Sablon zárás  



Sablon zárás 2 



Betonozás 

Több rétegben! 

Hatékony rázatás! 



Feszítőerő ráengedése, a kizsaluzási szilárdság elérésekor 



Kiszerelés 



Kiszállítás 1 



Kiszállítás 2 



Deponálás 



Típus: SC 150

Gyártó  cég: PDN Spa. Olaszország

2x4 kerekes megoldású

Egy tengely kormányozható

Teherbírás 150 to

Önsuly 90 to

Hídgerendák belső mozgatása 

2*4 kerekes megoldású 

Két tengely kormányozható 



Hídgerendák belső mozgatása 



Hídgerendák minősítése 

 

– Alapanyagok ellenőrzése 

- saját 

- független vizsgálatok (BMGE) 

- Beton ellenőrzése 

- kizsaluzás 

- (gyártási ciklusok) 

- nyomószilárdság 28 napos korban 

- vízzáróság, fagyállóság 

- Méretellenőrzés 

- Felület, repedések 

- Tartó alak 

 

 

 

 

                

  

 



Többnyílású völgyhidak 



M7-es autópálya  

• Z-15 jelű hídja  

 autópálya felüljáró a 7-es sz. főút felett 

 Építés: 2007 

 2x12 db= 24 db FI-150/42,80 típusú tartó 

 Összesen: 1027,2 m 

 Megrendelő: Lavinamix Kft. 

Szállítás+beemelés:  

- vasúti szállítás: MÁV Cargo (Dunaújváros-Marcali) 

- Közút+beemelés: Tamás és Zsolt Kft. 

 

 

 



M7 autópálya  



M6-M60-as autópályák 

74 5842 db 158 503,6 m

híd hídgerenda hídgerenda

32 1204 db 23 438,2 m

híd hídgerenda hídgerenda

106 7046 181 941,8 m

híd hídgerenda hídgerenda

Dunaújváros - Pécs (teljes projekt: 106 híd )

FERROBETON Zrt.

BVM Épelem Kft.

Összesen:

87,12%

12,88%

100%



M6 autópálya 

FI-150/ 20,80 38 790,40

FI-150/ 32,80 38 1 246,40

FI-150/ 44,80 27 1 209,60

FI-150/ 30,80 38 1 170,40

FI-150/ 44,20 108 4 773,60

FI-150/ 44,80 34 1 523,60

FI-150/ 30,80 36 1 108,80

FI-150/ 44,20 104 4 596,80

FI-150/ 30,80 40 1 232,00

FI-150/ 34,80 56 1 948,80

FI-150/ 44,20 168 7 425,60

FCI-120/ 31,80 140 4 452,00

FCI-120/ 28,80 48 1 382,40

FCI-120/ 20,80 40 832,00

915 33 692,40

B31425

Összesen:

3 246,40

7 467,60

5 705,60

10 606,40

6 666,40

Dunaújváros - Szekszárd: 5 db völgyhíd

763

774

1040

1019



M6 autópálya 

Völgyhidak  

4 db völgyhíd épült meg FI-150 típusú tartókkal  

Összesen: 27.026 m  

687 db tartó, melyből 441 db tartó 44,0 m feletti 

tartóhosszal került beépítésre 

Megrendelők:  M6 Építési Kft. 

  Bilfinger Berger Hungária Kft. 

Szállítás, beemelés közúti szállítással:  

  Tamás és Zsolt Kft. 

 

 



 























M3 autópálya  

Ebből 16 híd esetén (aluljárók) FI-150 

típusú tartók  













Építési problémák 

 

– építés közbeni ütközések (szinte mindenhol) 

– logisztikai kérdések 

- nagyméretű tartók : tárolása 

szállítása 

beemelése 

- közúti, vasúti szállítás 

- FI-150  Kömlőd 

- FI-150  M8 körforgó 

 

 

 

 

- Hídgerendák alakjai, egymás mellé kerülő tartók 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                

  

 



FERROBETON Zrt. oklevelet kapott  

AZ FI-150 jelű hídgerenda család fejlesztésében való részvételért 

 

 

 



A FERROBETON Zrt. a  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  

Innovációs díjában részesült - az előre gyártott vasbeton 

 FI-150-es hídgerenda család kifejlesztéséért. 

 

 

 



D. A közelmúlt fejlesztési kérdései 

 

Az építési költségek csökkentésének a szándékával cél, 

minél kevesebb tartó beépítése egy keresztmetszettben. 

Ez a törekvés műszakilag fenntartási szempontokra 

tekintettel egyértelműen támogatható, (ilyenkor ugyanis 

nagyobb tengelytávolság mellett kerülnek alkalmazásra 

a tartók.  

Példák:  

- FPT 70-es tartók alkalmazása az M0 autópályán 

- FPT 90-es tartók alkalmazása az M43 autópályán 

- FCI 120-as tartók alkalmazása az M0 autópályán 

Mindegyik esetben nagyobb feszítőerő (emelt 

pászmaszám került alkalmazásra). 

  



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket 

Dubróvszky Gábor 

            műszaki  vezérigazgató - helyettes Gábor 


