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2.1 A főtartó analízise 
 
2.1.1 Bevezetés 
 
2.1.1.1 Az analízis jellege 
 
A tervezés teljes ciklusa alatt az alábbi fázisokban van szükség a főtartó analízisére:   
• koncepcionális tervezés, 
• részletes tervezés. 
 
Koncepcionális tervezésről általában a projektkiírás és az ajánlatadás időszakában beszélünk. 
Az éles piaci verseny miatt a koncepcionális tervezést egyre inkább „pontos” gépi analízissel 
végezzük, legfeljebb nem térünk ki minden részletre, és kisebb-nagyobb elhanyagolásokat 
alkalmazunk (pl. csak elsőrendű analízist végzünk; csak a főbb teheresetekkel és 
teherkombinációkkal foglalkozunk; egyszerűsítésekkel élünk a szerkezeti és a tehermodell 
felvételénél). A jelen tervezési feladatban a koncepcionális tervezést a vázlatterv elkészítése 
jelentette, amikor a főtartó szerkezeti elemeinek kiinduló szelvényeit meghatároztuk. Itt meg 
kell jegyeznünk, hogy egyszerű, rutin jellegű feladatoknál a gyakorlott tervező analízis nélkül, 
tapasztalat alapján is képes felvenni a közelítő keresztmetszeti méreteket. Részletes tervezést 
a szerkezet megvalósítási fázisában végzünk, amikor már a hibás tervezésnek a gazdasági 
következményeken túlmenően jogi következményei is lehetnek. Ezért ebben a fázisban 
minden olyan részletkérdést meg kell vizsgálnunk, amely befolyásolhatja a szerkezet 
biztonságát. 
 
Az analízis programok többsége az elmozdulás módszerre alapozott diszkrét módszerek 
valamelyikét használja, egyre gyakrabban a végeselemes módszert. Főtartók részletes 
tervezésénél rendszerint másodrendű elmélet szerinti analízist végzünk. Kiindulásként 
feltételezzük, hogy a szerkezeti csomópontok merevség szempontjából folytonosak (kivéve, 
ha szándékosan csuklósak). Amennyiben a részletes tervezés eredménye fél-merev 
csomópont, akkor a csomópont kezdeti rugalmas merevségét a szerkezet modelljében 
figyelembe kell venni, vagy a csomópontot merevvé kell tenni. Belső csuklós csomópontot 
rúdvégi nyomatéki csuklóval, csuklós megtámasztást (oszloptalpat) külső csuklós támasszal 
modellezhetjük. A csomópontok tényleges viselkedésének hatását csak az analízist követően, 
a keresztmetszetek és a csomópontok megtervezése után tudjuk figyelembe venni, ezért fél-
merev csomópontok alkalmazása esetén a méretezés rekurzív folyamat. A jelen tervezési 
feladatban fél-merev csomópontok alkalmazását nem javasoljuk.  
 
A jelen feladatban – didaktikai szempontok miatt - a koncepcionális tervezés és a részletes 
tervezés lépéseit nem választjuk szét élesen. A keresztmetszeti méreteket, a gyakorlatvezető 
útmutatása alapján, tapasztalati úton vettük fel. A részletes tervezés során, első fázisban, 
elsőrendű elmélet szerinti analízis alapján ellenőrizzük a főtartó keresztmetszeteinek 
szilárdsági ellenállását és a használhatósági határállapotot. A számítás során a vázlattervben 
felvett szelvényméretekkel indulunk, és többször megismételjük a számítást különböző oszlop 
és gerenda szelvényekkel, hogy megtapasztaljuk, hogyan hat a merevségek arányának 
változása az igénybevételek eloszlására. A szelvényeket úgy választjuk meg, hogy szilárdsági 
határállapotra, a főtartó kialakításától függően, kb. 75-90%-ra legyenek kihasználva. Ebben a 
fázisban végezzük el a gerenda lehajlásának és a főtartó oldalirányú eltolódásának 
ellenőrzését is (használhatósági határállapot ellenőrzése). Ezzel elejét vesszük annak, hogy 
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esetleg a végleges számítás során derül ki, hogy a főtartó merevsége nem megfelelő. Második 
fázisban végezzük el a főtartó stabilitásvizsgálatát, ahol szükség esetén, megfelelő 
keresztmetszetekben, kikönyökléssel gátoljuk meg az elcsavarodást, aminek következtében 
csökkentjük a kifordulási hosszakat. Keresztmetszetet csak akkor növelünk, ha a kikönyöklés 
nem vezetett eredményre. Az eljárás részleteit a 3. gyakorlat anyaga tartalmazza.   
 
Az újgenerációs acélszerkezeti tervező programok alkalmazásával a fenti fázisok 
összemosódnak, mert a szerkezet teljes körű ellenőrzése olyan gyorssá és hatékonnyá válik, 
hogy néhány perc alatt megtalálhatjuk az „optimális” szelvényeket és merevítő rendszert. 
Azonban ehhez megfelelő tapasztalatra és gyakorlatra van szükség, amivel az acélszerkezeti 
oktatás jelen fázisában a hallgatók általában még nem rendelkeznek. Ezért a fenti eljárás 
követését javasoljuk, de annak a lehetőségét is biztosítani kívánjuk, hogy azt követően a 
hallgató megismerkedhessen az utóbb említett hatékony tervezési módszerrel is.    
 
2.1.1.2 A gépi analízis lépései 
 
Az analízis elvégzéséhez gépi eszköz (szoftver) használatát javasoljuk. Az analízis elsődleges 
eredménye a modell csomópontjainak elmozdulásai, melyeket a szoftverek a szerkezet 
deformált alakjának kirajzolásával jelenítenek meg. Az elmozdulásokat mindaddig fiktív 
adatnak kell tekintenünk, ameddig a számítást nem a végleges keresztmetszetekkel és 
csomóponti jellemzőkkel hajtottuk végre. Feltételezve, hogy rendelkezésünkre áll a szerkezeti 
modell és a tehermodell (lásd az 2.1.2 szakaszt), a gépi számítást az alábbi lépésekben 
célszerű végrehajtani: 
 
1. lépés: Szerkezeti modell ellenőrzése 
A szerkezeti modell felvétele után vegyünk fel egy szimmetrikus fiktív terhet, és azzal 
végezzük el az elsőrendű analízist. Az elsőrendű analízissel meghatározott deformált alak 
elemzéséből könnyen kimutathatjuk a modell esteleges hibáit (pl. megtámasztási hiba, hibás 
kiindulási szelvény, stb.), és korrigálhatjuk a modellt.  
 
2. lépés: Teljes modell ellenőrzése 
Amennyiben a szerkezeti modellel elégedettek vagyunk, akkor vegyük fel a tehermodellt, és 
állítsuk be az összes teherkombinációra az elsőrendű analízist. Az analízisnek az összes 
teherkombinációra mérnökileg értelmezhető eredményt (deformált alakot) kell adnia. 
Amennyiben a deformált alakokban, és/vagy az igénybevételi ábrákban, mérnökileg 
értelmezhetetlen jelenséget látunk (pl. nyomatéki csukló helyén nyomaték jelenik meg), akkor 
modellezési hibával állunk szemben, amelyet ki kell javítanunk. 
 
3. lépés: Keresztmetszeti és használhatósági határállapotok ellenőrzése 
A teljes modellen a teherbírási és a használhatósági határállapotokra végezzük el az elsőrendű 
analízist. A teherbírási határállapotokhoz tartozó teherkombinációkból kapott 
igénybevételekre végezzük el a keresztmetszetek tervezését, majd a használhatósági 
teherkombinációkból a gerenda lehajlásának és a keret oldalirányú eltolódásának ellenőrzését. 
 
4. lépés: Pontos analízis elvégzése 
A pontos tervezési igénybevételek meghatározása érdekében kapcsoljuk be az összes 
teherkombinációra a másodrendű analízist és végezzük el a számítást. Amennyiben bármelyik 
teherkombinációra a számítás hibát jelez, akkor nagy valószínűséggel a probléma okát a 
szerkezet viszonylagos gyengeségében, és/vagy a teher túlzott nagyságában (túl gyenge 
szelvények, hibásan felvett terhek, vagy mindkettő) kell keresnünk. Amennyiben a tervezés 
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első ciklusa végén kiderül, hogy az ajánlás ellenére fél-merev kapcsolatot alkalmaztunk, 
akkor a szerkezeti modell megfelelő módosítása után az analízist ismételten el kell végezni, 
vagy a kapcsolatot merevvé kell tenni. Megjegyezzük, hogy a félmerev kapcsolatból 
következő szerkezeti modell-módosítást a ConSteel program – megfelelő beállítások esetén – 
képes automatikusan elvégezni.    
 
5. lépés: Globális stabilitási analízis (opcionális) 
 
A globális stabilitási analízis jelen esetben a teljes keret térbeli rugalmas stabilitási vizsgálatát 
jelenti. A stabilitási analízis elvégzésének alapfeltétele, hogy megfelelő program és modell 
álljon rendelkezésre. Ez jelen esetben gátolt csavarást figyelembe vevő rúd végeselemes 
programot (pl. ConSteel) és valós viszonyoknak megfelelő támaszrendszerrel rendelkező 
térbeli szerkezeti modellt jelent. Megjegyezzük, hogy „térbeli” jelző a szerkezeti 
deformációra vonatkozik, így egy síkban fekvő modell is térbelinek tekinthető. A vizsgálat 
részleteit a 3. gyakorlat anyaga tartalmazza.     
 
2.1.1.3 Elkülönített  vagy  teljes térbeli szerkezeti modellel dolgozzunk?  
 
Az 2.1a ábra egy egyszerű csarnokszerkezet főtartójának elkülönített szerkezeti modelljét 
szemlélteti. A modell szempontjából lényegtelen, hogy az oldalsó megtámasztások a 
szelemenek, vagy az azoktól független merevítő rendszer hatásából származnak. A 
csarnokszerkezet teljes térbeli szerkezeti modelljét viszonylag kevés többletmunkával 
megalkothatjuk (2.1b ábra). Tapasztalat, hogy egy szabályos kialakítású épületszerkezet 
teljes térbeli modellje a főtartók vonatkozásában nem ad értékelhető többletinformációt az 
elkülönítés elve alapján felvett főtartó modellhez képest. A teljes szerkezet térbeli 
modelljének alkalmazása elsősorban a merevítő rendszer tervezése szempontjából lehet 

 
2.1 ábra: Egyszerű csarnokszerkezet szerkezeti modellje a szelemenrendszertől független merevítő 
rendszer alkalmazása esetén: (a) elkülönített szerkezeti modell; (b) teljes térbeli szerkezeti modell  

(a) 

(b) 
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hasznos, de a pontos földrengésvizsgálat végrehajtásához is szükséges lehet. A teljes térbeli 
modell „finom hangolása” és a megfelelő tehermodell felvétele nagy modellezési jártasságot 
és jelentős munkaráfordítást igényel. Megfelelő gyakorlattal rendelkező, felkészült mérnök 
kezében a módszer hatékony lehet. A jelen feladatban a teljes térbeli modell alkalmazását 
nem javasoljuk.  
 
2.1.2 Tervezési modell felvétele 
 
2.1.2.1 Tervezési modell elemei 
 
Egy tartószerkezet tervezési modellje az alábbi elemekből áll: 
• szerkezeti modell; 
• tehermodell; 
• mechanikai modell. 
A szerkezeti modell felvételének főbb lépései a következők: 
-  referencia hálózat (statikai váz) felvétele; 
-  kiindulási keresztmetszetek felvétele; 
-  megtámasztások felvétele. 
A tehermodell létrehozásának főbb lépései a következők: 
-  tehercsoportok és teheresetek rendszerének felvétele; 
- teheresetek feltöltése a tényleges terhekkel; 
- tervezési teherkombinációk létrehozása. 
A mechanikai modellt egyszerűbb esetekben (pl. rúdszerkezeti modell esetén) a korszerű 
szoftverek automatikusan generálják.  
 
A jelen feladat keretében alkalmazott rúdszerkezeti modell 2D vagy 3D alapú lehet. 2D alapú 
modell alkalmazása esetén a tartó síkjára merőleges elmozdulásokat és a szerkezeti elemek 
tengely körüli elcsavarodásait eleve figyelmen kívül hagyjuk. Az ilyen modell a lehajlások, az 
igénybevételek és a keresztmetszeti ellenállások számítására alkalmas. A 3D alapú modell 
viselkedése attól függ, hogy a szoftver a mechanikai modellt milyen típusú rúdelemből építi 
fel. Amennyiben az alkalmazott rúdelem nem veszi figyelembe a szerkezeti elemek gátolt 
csavarását, akkor a modell lényegében nem lép túl a 2D alapú modell előbb említett korlátain. 
Amennyiben a szoftver a gátolt csavarást is figyelembe vevő rúdelemet alkalmaz, akkor a 
modell alkalmas a térbeli globális stabilitási analízis elvégzésére. Tehát a tervezési modell 
megválasztása egyben meghatározza a globális stabilitásvizsgálat lehetséges módszertanát is 
(részletesebben lásd a 3. gyakorlat anyagát). A tervezési modell jellegével kapcsolatos fenti 
mondanivalónkat az 2.1 táblázat foglalja össze. A jelen oktatási anyagban a táblázat 
harmadik sorában jellemzett, a méretezést szélesebb körben támogató modellezési eljárást 
követjük, de hangsúlyozzuk, hogy a feladat elvégezhető a táblázat első két sorában látható 
eszközökkel is.  
 

2.1 táblázat: A szerkezeti modell, a mechanikai modell és a globális stabilitási analízis, valamint az        
       alkalmazott szoftver kapcsolata (tájékoztató jellegű összefoglalás) 

szerkezeti 
modell jellege 

rúdelem   
(mechanikai 

modell) 

csomóponti 
szabadságfokok 

száma  

gátolt csavarás 
figyelembevétele 

stabilitási 
analízis   

javasolt 
szoftver 

síkbeli (2D) síkbeli 3 nem rúdkihajlás 
tartó síkjában 

AXIS 

térbeli (3D) térbeli 6 nem rúdkihajlás  
tartósíkban, és 
rá merőlegesen  

AXIS  
FEM-Design 

ConSteel 

térbeli (3D) térbeli 7 igen térbeli ConSteel 
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2.1.2.2 Szerkezeti modell 
 
A vázlattervből ismerjük a főtartó főbb geometriai méreteit és a kiinduló keresztmetszeteket. 
Célunk, hogy létrehozzuk a főtartó gépi analíziséhez szükséges térbeli szerkezeti modellt. A 
főtartó szerkezeti elemekből épül fel. A szerkezeti elemek szempontjából az alábbi főtartó 
típusokkal foglalkozunk: 
• melegen hengerelt oszlop és gerenda elemek, röviden kiékelt gerendával; 
• hegesztett oszlop és gerenda elemek, hosszan kiékelt gerendával; 
• változó gerincmagasságú hegesztett oszlop és gerenda elemek. 
Az alábbiakban először bemutatjuk az egyes főtartó típusok szerkezeti modelljének felvételét, 
majd a megtámasztásokkal foglalkozunk. 
 
Melegen hengerelt vagy állandó keresztmetszetű hegesztett szerkezeti elemekből épített főtartó 
szerkezeti modellje 
  
A melegen hengerelt vagy az állandó keresztmetszetű hegesztett szerkezeti elemekből épített 
főtartó keretsarkaiban a gerendák végeit általában kiékeljük. A kiékelés két típusát 
különböztetjük meg:  
• rövid kiékelés;   
• hosszú kiékelés.  
Rövid kiékelést azért alkalmazunk, hogy a nyomatékbíró homloklemezes oszlop-gerenda 
kapcsolatot egymástól távolabb elhelyezett csavarokkal alakíthassuk ki, ami által a kapcsolat 
akár merev és teljes szilárdságú is lehet. A rövid kiékelést nem szükséges a geometriai 
modellben figyelembe venni, azaz a gerenda keresztmetszete teljes hosszában állandó lehet 
(2.2a ábra). Hosszú kiékelést akkor alkalmazunk, amikor a keretsarok kapcsolatának 
erősítése mellett a gerenda merevségének és ellenállásának részleges növelése is célunk. 
Ekkor a kiékelés a szerkezeti modell szerves része (2.2b ábra). 

      

  
 

2.2 ábra:  A főtartó szerkezeti modellje: (a) rövid kiékelés esetén; (b) hosszú kiékelés esetén 

(a) 

(b) 

változó keresztmetszetű 
gerenda szakaszok 

állandó keresztmetszetű 
gerendák 



Dr. Papp Ferenc 
Szerkezetépítés II. – Tervezési segédlet 

7 

Hengerelt szelvény esetén általában rövid kiékelést alkalmazunk, míg hegesztett szelvény 
esetén a hosszú kiékelés a gyakoribb. A hegesztett szelvények méretei (lemezek szélességei és 
vastagságai) közel azonosak lehetnek a hengerelt I és H szelvények méreteivel, de azoktól 
jelentősen el is térhetnek (pl. vékonyabb lemezek alkalmazásával). A hegesztett szelvények 
előállítása nagy mennyiségben gazdaságos lehet. Erre jó példa a dél-koreai DONGBU cég 
termékkínálata (www.dongbusteel.co.kr/eng/product). A szerkezeti modell referencia hálózata 
(statikai váza) követi az állandó magasságú tartórészek súlyvonalát (2.3 ábra).  

 
 

2.3 ábra: A hosszú kiékelés szerkezeti modellje  
 
A szerkezeti modell mechanikai modellé alakítását később tárgyaljuk. Azonban már itt 
megjegyezzük, hogy a változó magasságú tartószakaszokat állandó magasságú, külpontos 
szegmensekkel közelíthetjük. A mechanikai modellt a korszerű acélszerkezeti tervező 
szoftverek automatikusan állítják elő.   
 
Változó gerincmagasságú, hegesztett szerkezeti elemekből épített főtartó modellje 
 
A változó gerincmagasságú hegesztett szerkezeti elemek általában teljes hosszukban 
lineárisan változó gerincmagassággal készülnek. Jellemzőjük, hogy a nagyobb 
gerincmagasságú részeken a gerinclemez tiszta hajlítás esetén is a 4. keresztmetszeti osztályba 
esik, míg az övlemezek 2. vagy 3. keresztmetszeti osztályúak. A szerkezeti modell 
felvételekor a szerkezeti elem referencia tengelyét célszerű az alacsonyabb elemvég 
súlypontjából indítani. Amennyiben a referencia tengely követi a szelvény súlyvonalát, akkor 
központos szerkezeti modellről beszélünk (2.4a ábra), ha nem, akkor a szerkezeti modell 
külpontos (2.4b ábra). A külpontos szerkezeti modell előnye, hogy közelebb áll az iparban 
gyakran alkalmazott CAD/CAM konstrukciós szoftverek világához.   

  
2.4 ábra: Változó gerincmagasságú elemekből épített szerkezeti modell: 

(a) központos modell; (b) külpontos modell. 

(a) (b) 

szerkezeti elemek referencia tengelyei 
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Mindkét modellezési eljárásnál cél, hogy az oszlopok külső övei, a valós szerkezeti 
kialakításnak megfelelően, függőleges helyzetbe kerüljenek.  
 
Megtámasztások modellezése 
 
A szerkezeti modell fontos tulajdonsága a megtámasztási rendszer. A helyes megtámasztási 
modellt csak a teljes épület szerkezeti kialakításának ismeretében tudjuk felvenni, ezért 
fontos, hogy a modellezést csak a vázlatterv jóváhagyása után kezdjük el. Az elkülönített 
főtartó megtámasztási rendszerének modellezését az alábbi témák szerint tárgyaljuk:  
• oszloptalpak megtámasztása; 
• gerendák közbenső támaszai; 
• oszlopok közbenső támaszai; 
• nyomott övek kikönyöklése. 
A tárgyalás során feltételezzük, hogy az elkülönített főtartó modell a globális rendszer (X,Z) 
síkjában fekszik, azaz a tartó síkjára merőleges megtámasztási irány a globális Y iránnyal esik 
egybe. 
 
- Oszloptalpak megtámasztásának modellezése 
 
Egy oszloptalp megtámasztási modellje a tényleges szerkezeti kialakítástól függ. A 
megtámasztási viszonyokat általában idealizáljuk, azaz az adott elmozdulásokat és/vagy 
elfordulásokat a megtámasztott pontban vagy szabadnak, vagy meggátoltnak feltételezzük. 
Bonyolultabb modellek esetén a megtámasztást rugalmasnak is feltételezhetjük.  Az 2.5 ábra 
az  egyszerű  csuklós  oszloptalp  kialakítását  és  annak  ideális  modelljét  mutatja, míg az 
2.6 ábra a befogott oszloptalpét.  
 

  

 
 
Az oszlopvég minden irányban 
elmozdulás ellen gátolt, továbbá 
gátolt az oszloptengely körüli 
elcsavarodása.  
 
A megtámasztás kódja a 
ConSteel programban: 

x , y , z , zz 
 

 

2.5 ábra:  Csuklós oszloptalp megtámasztási modellje 

 

 
 
Az oszlopvég minden irányban 
elmozdulás ellen gátolt, és minden 
tengely körül elfordulás ellen 
gátolt.    
 
A megtámasztás kódja a ConSteel 
programban: 

befogott (fix) 
 

 

2.6 ábra:  Befogott oszloptalp megtámasztási modellje 
 

      (a) Szerkezeti kialakítás                     (b) szerkezeti modell                       (c) mechanikai modell 

x 

z 

y 

      (a) Szerkezeti kialakítás                     (b) szerkezeti modell                       (c) mechanikai modell 

x 

z 

y 
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- Gerendák megtámasztásának modellezése 
 
A teljes szerkezetből kiragadott főtartó saját síkjára merőleges (Y irányú) megtámasztásait 
csak abban az esetben kell pontosan modellezni, ha a modellen térbeli stabilitási analízist is 
akarunk végezni. Ellenkező esetben a modell oldalsó megtámasztásának csak a másodrendű 
számítás lefutását kell biztosítania, ami általában a sarokpontokban és az elemek negyedelő 
pontjaiban elhelyezett oldalsó támaszokkal biztosítható (a másodrendű analízis lefutásának 
feltétele, hogy a kritikus tehernövelő tényező 1,0-nél nagyobb legyen). Megjegyezzük, hogy a 
támaszok a mechanikai modell szintjén is tárgyalhatóak, ahol a szabadságfokokra egyenként 
is előírhatóak feltételek. Jelen esetben ezzel nem foglalkozunk, mert feltételezzük, hogy a 
mechanikai modell automatikusan lesz generálva. Oldalsó megtámasztó hatást általában az 
alábbi két szerkezeti elem biztosíthat: 
• szélráccsal összekötött megtámasztó rúd, 
• szelemen. 
A merevítő rendszerhez kapcsolt és a főtartó síkjára merőlegesen futó megtámasztó rudak 
helyét a vázlatterv alapján kell meghatározni. A tetőszerkezet burkolati rendszerét alátámasztó 
szelemenek oldalsó megtámasztó hatását a 2.7 ábra szemlélteti. A szelemen általában a 
gerenda elem felső övén „ül”, azonban közelítésképpen feltételezhetjük, hogy a szerkezeti 
elemet a referencia tengelyben (súlyvonalban) támasztja meg (2.8 ábra). Ha az alkalmazott 
szoftver képes figyelembe venni a gátolt csavarás hatását, akkor a pontosabb globális 
stabilitási analízis érdekében külpontos támaszokat is alkalmazhatunk a szelemenek helyén. 
Megjegyezzük, hogy a kikönyökölt kialakítás hatása is modellezhető külpontos támaszokkal 
(kettős oldalsó támasz a külső és a belső övnél). Az utóbbi hatás egyenértékű egy központos, 
de az elem tengelye körüli elfordulást gátló támasszal (lásd később).  
 
Felvetődik a kérdés, hogy minden szelemen képes oldalsó megtámasztást biztosítani a 
főtartó számára? A kérdésre kétféle szemlélet alapján, kétféle válasz adható: 
 
1. válasz: Csak azok a szelemenek támasztják meg a gerendát, amelyek a szélrácsrendszer 

csomópontjaiba be vannak kötve. Ebből a szemléletből az következik, hogy az 2.9 ábrán 
látható szélrácsrendszer esetén csak minden második szelemen ad megtámasztást a 
gerendának (a képen sárgával jelöltük a ténylegesen támaszt biztosító szelemeneket). 

 
2. válasz:   Minden szelemen megtámasztási pontot biztosít, még akkor is, ha egyes szelemenek nem 

kötnek be a szélrácsrendszer csomópontjaiba (2.9 ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

2.7 ábra: Szelemenek oldalsó megtámasztó hatásának pontosabb modellezése 
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2.8 ábra:  A megtámasztás helye egyszerűsített modell esetén 

 
2.9 ábra:  A szelemenek megtámasztó hatásának kétféle értelmezése:  

(1.válasz) „konzervatív”;  (2.válasz) „gazdaságos” 
 
Az 1. válasz „konzervatív” alapokon áll, amit elfogadunk, sőt támogatunk, amennyiben 
nagyméretű (nagy gerincmagasságú gerenda és oszlop szelvényeket tartalmazó), fontos (pl. 
hangár, erőmű) szerkezetekről van szó. A 2. válasz mögött a tömegtermelés első számú 
törvénye, a költségek minimumra való leszorítása áll. Az utóbbi válasz mechanikai alapját a 
burkolat nyírási merevsége adja: az 2.10 ábra szerint a héjazat „megfogja” a szélrácsozáshoz 
közvetlenül nem kapcsolódó szelemeneket, és ez által ezek a szelemenek is képesek 
megtámasztani a főtartókat. A szemléletet az a tény is erősíti, hogy a végső keretek terhelése 
kisebb, mint a belsőké, és így azok még stabilak, amikor a belső keretek már elvesztik 
stabilitásukat, és ebből következően megtámasztó hatásuk lehet.  
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2.10 ábra: A burkolat nyírási merevségének „megfogó” hatása a szélrács csomópontokba be nem kötött 

szelemenekre (tetőszerkezet alulnézetben) 
 
- Oszlopok megtámasztásának modellezése 
 
Az oszlopokat a keret síkjára merőlegesen (oldalsó irányban) - a szelemenekhez hasonló 
módon - a falváztartók és/vagy a szélrácsrendszer rúdjai támasztják meg. Az oszlopok 
támaszrendszerének modellezése az előző szakaszban leírt elvek alapján történik.    
 
- Nyomott övek kikönyöklése 
 
Gyakran előfordul, hogy a fenti elvek alapján felvett megtámasztási modell nem elég 
hatékony, azaz a későbbiekben elvégzendő globális stabilitási analízis kimutathatja, hogy a 
szerkezet mértékadó kritikus tehernövelő tényezője túl kicsi. Ez abból eredhet, hogy a 
nyomott övszakasz valahol túl hosszan megtámasztatlan. A probléma a támaszok sűrítésével 
is megoldható, de sokszor célravezetőbb a mértékadó szerkezeti elem (vagy elemek) nyomott 
övének kikönyöklése. A kikönyöklés a szelementől (vagy a merevítő rendszer rudazatától) a 
nyomott övhöz vezetett karcsú rudakból áll, amelyek az adott keresztmetszetben gátolják a 
szerkezeti elem elcsavarodását (2.11 ábra). Következésképpen, a kikönyöklés akkor 
hatékony, ha a mértékadó stabilitásvesztési mód a kifordulás. A kikönyöklés a mechanikai 
modell szintjén egy olyan ideális támasz, amely az oldalsó elmozdulás mellett a szerkezeti 
elem tengelye körüli elcsavarodását is meggátolja a kikönyöklés keresztmetszetében. (A 
kikönyöklés mechanikai modelljének felvételét a ConSteel program esetében a 1. Melléklet 
M1.9 szakasza tárgyalja.)    

Merevítő rendszer által 
megfogott szelemen 

Héjazat által 
„megfogott” szelemen 
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2.11 ábra: Főtartó elem nyomott (jelen esetben alsó) övének kikönyöklése 

 
2.1.2.3 Számítási példa 
 
Az alábbi számítási példa a főtartó szerkezeti modelljének ConSteel programmal történő 
felvételét mutatja be. A modellezés lépésről lépésre történő végrehajtásának leírását az         
1. Melléklet tartalmazza. 
 

2. FÕTARTÓ ANALÍZISE ÉS MÉRETEZÉSE
    ANALYSIS AND DESIGN OF MAIN FRAME

A feladat keretében az oromfaltól számított második fõtartó analízisét és méretezését végezzük
el. A méretezés eredményét az összes fõtartóra érvényesnek tekintjük. A munkát a ConSteel
programmal hajtjuk végre.
In this design project the main frame which is situated close to the side wall is designed. The
result of the design is considered being valid for all the main frames. The analysis and design is
carried out with the ConSteel design software.   

2.1 Tervezési modell
      Design model 

2.1.1 Szerkezeti modell
        Structural model

A fõtartó kiinduló szerkezeti modelljét a vázlattervi rajzok alapján vettük fel (1.5-7 ábrák). 
A szerkesztést a ConSteel program 3D-s szerkeszto felületén végeztük el:
The initial structural model of the examined main frame was created on the base of the Preliminary
Draw found in Fig. 1.5-7 of this Design Notes. The model was constructed on the 3D modeling
window of the ConSteel software:  
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A szerkezeti modell felvételénél a szelemen és falváztartók megtámasztó hatásának
külpontosságát elhanyagoltuk, a támaszokat a referencia tengelyen, illetve az elméleti
töréspontokban vettük fel. A gerendák közbensõ támaszait közelítõleg az elméleti negyedelõ
pontokban helyeztük el. A gerendákon és az oszlopokon a középsõ  támaszpontokban
kikönyöklést alkalmaztunk.  
The eccentricities of the lateral supoports were neglected in the structural model. Supports were
placed on to the reference axes and in the break points. The intermediate supports on beams
were placed at the quater points. At the middle supports of the beams and columns knee bars
were applied.

2.1.2 Keresztmetszeti modellek és keresztmetszeti jellemzõk
        Cross-sectional models and properties of cross-sections

A keresztmetszeteket a ConSteel programmal modelleztük, a keresztmetszeti jellemzõket a
programból vettük át.
The models of the cross sections were developed in the ConSteel software, and the
cross-sectional properties were imported from the software.

2.1.2.1 Oszlopszelvény: IPE 500
           Cross-section of columns

Keresztmetszeti osztály    tiszta nyomás      tiszta hajlítás
Class of the section      pure compression  pure bending 
            öv                               1                      1
            flange
            gerinc                        3                       1
            web

Keresztmetszeti jellemzõk
Cross-sectional properties
- felület  
  area

Ac.pl 11552 mm
2⋅:=

- inercianyomatékok 
  moments of inertia

Ic.y 481980000 mm
4⋅:= Ic.z 21418000 mm

4⋅:=

- keresztmetszeti moduluszok
  sectional moduli

Wc.y.pl 2194000 mm
3⋅:= Wc.z.pl 320000 mm

3⋅:=

- csavarási inercianyomaték 
  St. Venant inertia moment

Ic.t 893000 mm
4⋅:=

- gátolt csavarási inercianyomaték  
  warping  constant

Ic.w 1249000000000 mm
6⋅:=

 
 

2.1.2.2 Gerendaszelvény: IPE 360
           Cross-section of beams

Keresztmetszeti osztály    tiszta nyomás      tiszta hajlítás
Class of section            pure compression  pure bending 
            öv                             1                         1
            flange
            gerinc                        2                         1
            web  
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Keresztmetszeti jellemzõk
Cross-sectional properties

Ab.pl 7273 mm
2⋅:=- felület  

  area
- inercianyomaték  
  moments of inertia

Ib.y 162600000 mm
4⋅:= Ib.z 10399000 mm

4⋅:=

- keresztmetszeti modulus  
  sectional moduli

Wb.y.pl 1019000 mm
3⋅:= Wb.z.pl 183500 mm

3⋅:=

- csavarási inercianyomaték  
  St. Venant inertia moment  

Ib.t 373200 mm
4⋅:=

- gátolt csavarási inercianyomaték  
  warping constant

Ib.w 314000000000 mm
6⋅:=

2.1.2.3 Kiékelt gerendarész legnagyobb szelvénye
           Maximum cross-section of the haunched beam

A kiékelés adatai: 1/2 IPE 360
Haunch plates

bhf 170 mm⋅:= thf 12.7 mm⋅:=- övlemez: 170-12.7
  flange 
- gerinclemez: 330-8
  web 

hhw 330 mm⋅:= thw 8 mm⋅:=

A kiékelt szelvényt az alapszelvény alsó övének elhagyásával létrejött (hegesztett) I
szelvénnyel közelítjük. A szelvénymagasságot az elméleti keretsarokban értelmezzük.
The cross-section of the haunched beam is approximated by an (welded) I section where
the bottom flange of the basic beam section is neglected. The depth of the cross-section
is considered in the theoretical corner of the frame.

A keresztmetszeti osztályok azonosak az
alapszelvény osztályaival.
The classes of the section are the same as the
classes of the basic section.

Keresztmetszeti jellemzõk
Cross-sectional properties

- kiékelt szelvény magassága
  depth of the haunched shape

hh 690 mm⋅:=

- felület  
  area

Ah.pl 9635 mm
2⋅:=

- inercianyomaték  
  moments of inertia

Ih.y 609960000 mm
4⋅:= Ih.z 10428000 mm

4⋅:=

- keresztmetszeti modulus  
  sectional moduli

Wh.y.pl 2346000 mm
3⋅:= Wh.z.pl 183500 mm

3⋅:=

- csavarási inercianyomaték  
  St. Venant inertia moment

Ih.t 345500 mm
4⋅:=

- gátolt csavarási inercianyomaték  
  warping constant

Ih.w 1193000000000 mm
6⋅:=
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2.1.3 Anyagjellemzõk
        Material properties

Szerkezeti acél minõsége: S235
Grade of steel: S235
Tervezési szilárdság  
Design strength

fy 235
N

mm
2

⋅:=

Rugalmassági modulus  
Elastic moduli

E 210000
N

mm
2

⋅:=

Nyírási modulus  
Shear moduli

ν 0.3:= G
E

2 1 ν+( )⋅
80769

N

mm
2

⋅=:=

2.1.4 Parciális tényezõk
         Particial factors

Keresztmetszeti ellenállás
Cross-sectional resistances

γ M0 1.0:= fy0

fy

γ M0
235

N

mm
2

⋅=:=

Stabilitási ellenállás
Stability resistances

γ M1 1.0:= fy1

fy

γ M1

235
N

mm
2

⋅=:=

 
 
2.1.2.4 Tehermodell 
 
- Kiindulási alapterhek 
 
Az épületre ható kiindulási terhek meghatározását a Tartószerkezetek IV. 
tantárgy/Tervezési segédlet/II. Terhek fejezete tartalmazza. Jelen feladat keretében az ott 
meghatározott tetőfelületi szélhatás terheket ki kell egészíteni az oldalfalakra ható szélhatás 
terhekkel. A kiegészítő számítást az 5. és a 6. Mellékletek alapján végezhetjük el.  
 
- Tervezési terhek modellezése 
 
 A vizsgált főtartóra ható tervezési terhek meghatározását a Tartószerkezetek IV. 
tantárgy/Tervezési segédlet/ IV. Rácsos főtartó analízise és méretezése/IV.1.2.4 
Tehermodell fejezete alapján végezzük el. Jelen esetben a terhek koncentrált erőkké 
alakítását nem célszerű elvégezni, mivel a megoszló tehermodell megfelelően pontos mind a 
gerendák, mind az oszlopok esetében.   
 
 - Teherkombinációk 
 
A teherkombinációk összeállításához a ConSteel program automatikus funkcióját 
alkalmazzuk. 
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2.1.2.5 Számítási példa 
 
Az alábbi számítási példa a főtartó tehermodelljének ConSteel programmal történő felvételét 
mutatja be. A modellezés lépésről lépésre történő végrehajtását a 2. Melléklet tartalmazza. 
 

2.2 Tehermodell
      Load model

2.2.1 Tehercsoportok és teheresetek
         Load groups and load cases

A terheket az alábbi tehercsoportokba soroljuk:
The load cases are set into the following groups:
   - állandó terhek
     dead loads
   - hóteher
     snow load
   - rendkívüli hóteher
     accidental snow load
   - szélterhek
     wind loads
A "szélterhek" tehercsoportban a teheresetek egymást kizárják a teherkombinációkban.
The load cases in the wind load group disclose each other in any load combination. 

2.2.1.1 "állandó terhek " tehercsoport teheresetei
           Load cases in 'dead load' group  

A Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/IV. Rácsos fõtartó analízise és
méretezése/Számítási példa 4.2.1.1 pontja  alapján:
According to Stuctures IV./Design Notes/IV . Anaalysis and desding of the truss/Working
Example 4.2.1.1:

(a) Tetõburkolati rendszer súlya
     Weight of roof covering pg.b 2.808

kN

m
⋅:=

(b)  Állandó jellegû hasznos terhek
      Installation loads pg.h 2.700

kN

m
⋅:=

 
 

 

 
 

(a) 

(b) 
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2.2.1.2 A "hóteher"  csoport teheresetei
           Load cases of 'snow load' group

A Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/IV. Rácsos fõtartó analízise és
méretezése/Számítási példa 4.2.1.2 pontja  alapján:
According to Stuctures IV./Design Notes/IV . Anaalysis and desding of the
truss/Working Example 4.2.1.2 :

A gerendán ható totálisan megoszló hóteher  
Totally distributed snow load on beam

ps 6.000
kN

m
⋅:=

 

 
2.2.1.3 A " rendkívüli hóteher " csoport terheresete
           Load case of acidental snow laod group

A Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/IV. Rácsos fõtartó analízise és
méretezése/Számítási példa 4.2.1.3 pontja  alapján:
According to Stuctures IV./Design Notes/IV . Anaalysis and desding of the
truss/Working Example 4.2.1.3:

A gerendán ható totálisan megoszló hóteher  
Totally distributed snow load on beam

ps.Ad 12.000
kN

m
⋅:=

 

 
2.2.1.3 A "szélterhek" csoportjának teheresetei
           Load cases of wind load group

A Tartószerkezetek IV./Tervezési segédlet/IV. Rácsos fõtartó analízise és
méretezése/Számítási példa 4.2.1.4 pontja  alapján:
According to Stuctures IV./Design Notes/IV . Anaalysis and desding of the
truss/Working Example 4.2.1.4 :

2.2.1.3.1 Keresztirányú (0 fokos) szélhatásból: kereszt-szélnyomás
              Wind pressure due to cross wind effect

Szélnyomás baloldali gerendán 
Wind pressure on left hand side beam

wnyom.ger.bal 0.422
kN

m
⋅:=

Szélnyomás jobb oldali gerendán
Wind pressure on right hand side beam

wnyom.ger.jobb 0.845
kN

m
⋅:=

Szélnyomás az oldalfalalokon
Wind pressure on side walls

Torlónyomás
Peak velocity pressure

qp 0.374
kN

m
2

⋅=

 H
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Geometriai paraméter (ß=h/d)
Geometrical parameter 

β
Ht

b
0.352=:=

Külsõ nyomási tényezõk
External pressure coefficients

cpe.10.D 0.7
β 0.25−

0.75
0.1⋅+








0.714=:=

cpe.10.E 0.3
β 0.25−

0.75
0.2⋅+








− 0.327−=:=

Belsõ nyomási tényezõ
Internal pressure coefficient

cpi 0.2−:=

Szélmyomás a bal oldali falon
Wind pressure on left hand side wall

wnyom.fal.bal cf cpe.10.D cpi+( )⋅ qp⋅ 2.050
kN

m
⋅=:=

Szélmyomás a jobb oldali falon
Wind pressure on right hand side wall 

wnyom.fal.jobb cf cpe.10.E cpi+( )⋅ qp⋅ 0.285−
kN

m
⋅=:=

 

 
 
2.2.1.3.2 Keresztirányú (0 fokos) szélhatásból: kereszt-szélszívás
              Wind sucking due to cross wind effect

Szélszívás a teljes gerendán
Wind sucking on beams

wszív.ger 1.267−
kN

m
⋅:=

Szélnyomás az oldalfalalokon
Wind pressure on side walls

Szélmyomás a bal oldali falon
Wind pressure on left hand side wall 

wnyom.fal.bal cf cpe.10.D cpi+( )⋅ qp⋅ 2.050
kN

m
⋅=:=

Szélmyomás a jobb oldali falon
Wind pressure on right hand side wall  

wnyom.fal.jobb cf cpe.10.E cpi+( )⋅ qp⋅ 0.285−
kN

m
⋅=:=
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2.2.1.3.3 Hosszirányú (90 fokos) szélhatásból: hossz-szélszívás
              Wind sucking due to long wind effect

Szélszívás a teljes gerendán
Wind sukcing on beams

wszív 1.900−
kN

m
⋅:=

Szélnyomás az oldalfalalok
Wind pressure on side walls

 
Geometriai paraméter (ß=h/d)
Geometrical parameter 

β
Ht

dalk
0.168=:=

Külsõ nyomási tényezõ 
External pressure coefficient

cpe.10.B 0.8−:=

Szélszívás az oldalfalakon
Wind sucking on side walls   

wszív.fal cf cpe.10.B( )⋅ qp⋅ 1.795−
kN

m
⋅=:=

 

 
2.2.2 Teherkombinációk
         Load combinations

Az alábbi teherkombinációkat a ConSteel programmal állítottuk össze. Az  1.-10.kombinációk
a teherbírás vizsgálatokhoz tartoznak. A 7. és a 9. teherkombinációban az állandó terhek
kedvezõek lehetnek, ezért a parciális tényezõiket 1,00-ra módosítottuk. A 10.-13. kombinációk
a rendkívüli hóteherhez tartoznak.A 14.-23. kombinációk a használhatósági (lehajlás, eltolódás
vizsgálatok) vizsgálatokhoz tartoznak.  
Load combinations shown below were generated by the ConSteel software. The load
combinations 1 to 10 belong to the examination of resistances. In combinations 7 and 9 the
dead loads may be favorable, therefore the partial factors were modified to 1.00. The
combinations 10 to 13 belong to the accidental snow load design situation. The combinations
14 to 23 belong to the serviceability limit states (examination of deformations).  
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2.1.2.3 Mechanikai modell  
 
Rúdszerkezeti modellek mechanikai modelljét az acélszerkezetek tervezésére specializálódott 
programok többsége az alapbeállítás alapján (vagy annak módosítása után), automatikusan 
létrehozzák. A megfelelő ismeretekkel rendelkező felhasználó az alapbeállítást 
megváltoztathatja, amivel befolyásolhatja a generált mechanikai modell tulajdonságait. A 
mechanikai modell egyik alapvető tulajdonsága a rúdelemek (végeselemes módszer esetén a 
rúd végeselemek) száma. A ConSteel program által alkalmazott rúd végeselemes módszer 
állandó keresztmetszetű, általános térbeli rúdelemet alkalmaz. A program a változó 
keresztmetszetű (kiékelt, vagy változó gerincmagasságú) szerkezeti elemeket állandó 
keresztmetszetű szegmensekre bontja. Az 2.12 ábra egy kiékelt szerkezeti elem rúd 
végeselemes modelljét szemlélteti, ahol a változó szelvény állandó keresztmetszetű, 
külpontosan elhelyezett szegmensekkel lett közelítve. A szegmensek optimális száma függ a 
kiékelés hosszának és a kiékelt szelvény magasságának arányától. Négy szegmens 
alkalmazása már elfogadható pontosságot ad, nyolc szegmens viszonylag „pontos” 
eredményre vezet. A változó gerincmagasságú szerkezeti elem modellezése a hosszú kiékelés 
modellezéséhez hasonlóan szegmensekre bontás módszerével történik, de ebben az esetben   

     
2.12 ábra: Kiékelt szerkezeti elem mechanikai modellje állandó magasságú rúdelemek alkalmazásával 

 
 
kívánatos legalább a nyolc szegmens alkalmazása. A szegmensek referencia tengelyhez 
képest történő elhelyezése központos (2.13a ábra) vagy külpontos (2.13b ábra) lehet. A 
külpontos modell szerkesztése egyszerűbb és közelebb áll a CAD/CAM rendszerek 
logikájához.  

 
2.1.3 Analízis végrehajtása 
 
A tervezési feladat jelen fázisában az analízist a keresztmetszetek közelítő méretezése és a 
használhatósági határállapot ellenőrzése érdekében végezzük el. Ebben az esetben elegendő 
elsőrendű (lineáris) elmélet szerinti számítást végezni.  
 
2.1.4 Eredmények dokumentálása 
 
Az analízis eredményeinek dokumentálása kapcsán a gyakorlati életben két valós élethelyzet 
fordulhat elő. Az egyik az, amikor a projekt megvalósításán több csoport, illetve több mérnök 
dolgozik, és egymás eredményeit felhasználják, illetve egymás eredményeit ellenőrzik (pl. 
más végzi a főstatikát, és más a kapcsolatok tervezését; a tulajdonos érdekét képviselő 
mérnök, vagy a generál tervezést végző főmérnökség ellenőrizi a tervező mérnökök munkáját; 
stb.). Ekkor a számítások részeredményeinek (elmozdulások, igénybevételek) részletes  
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2.13 ábra:  Változó gerincmagasságú főtartó mechanikai modellje:  

(a) központos modell; (b) külpontos modell. 
 
dokumentálása nem kerülhető el. A másik élethelyzet általában kisebb projekteknél fordul 
elő, ahol a tervező egyedül dolgozik, és gyakorlatilag nincs közvetlen és teljes körű 
együttműködési és beszámolási kötelezettsége mások felé. Ekkor a részletes dokumentáció 
helyett, belső használatra, részleges dokumentáció is készülhet. A jelen feladatban az utóbbi 
élethelyzetet feltételezzük.  
 
2.1.4.1 Elmozdulások 
 
Az elmozdulásokat a használhatósági teherkombinációkból táblázatos formában célszerű 
kigyűjteni. Két értékre van szükségünk az ellenőrzéshez: a gerenda maximális lehajlására és 
az oszlop oldalirányú eltolódására. A 2.14 ábra egy feltételezett mértékadó kombinációhoz 
tartozó deformációs ábrát és az elmozdulások táblázatát mutatja.  
 
2.1.4.2 Igénybevételek 
 
Kézi számításnál a mértékadó teherkombinációt (kombinációkat) mérnöki meggondolás 
alapján is kiválaszthatjuk. A kiválasztásra nincs általános módszer, azonban egyszerűbb 
szerkezeteknél az alábbi támpontok adhatók:  
• a gerendáknál a legnagyobb My.Ed hajlító nyomatékot adó teherkombináció a mértékadó; 
• az oszlopoknál a legnagyobb My.Ed hajlító nyomatékot adó teherkombináció a mértékadó, 

de vékony gerincű szelvények esetén (elsősorban változó gerincmagasságú tartóknál) a 
legnagyobb VEd nyíróerőhöz és a legnagyobb NEd normálerőhöz tartozó esetek is 
mértékadóak lehetnek; 

  (a) központos modell                                     (b) külpontos modell 
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teherkombináció  
 .ze [mm] xe  [mm] 

…   
…    

 
2.14 ábra  Mértékadó elmozdulások dokumentálása (ábra és táblázat) 

 

 
2.15 ábra: My.Ed ábra a … teherkombinációból (kNm) 

 
 

A fentiek alapján a tervezést (ellenőrzést) meghatározó igénybevételeket célszerű a mértékadó 
igénybevételi ábrákkal (2.15 ábra), esetleg az un. igénybevételi „burkolóábrával”, és a 
kigyűjtött tervezési igénybevételeket tartalmazó táblázattal (2.16 ábra) dokumentálni. A 
táblázat szerkezetéből kiolvashatjuk, hogy összeállítója az oszlop keresztmetszetét az 
oszloptalpnál és a keretsarokban kívánja ellenőrizni, és mindkét esetben a legnagyobb 
nyomatékot adó teherkombinációt tartja mértékadónak. A táblázatból az is kiolvasható, hogy 
a tervező az oszloptalpnál - ahol a legnagyobb nyíróerőt adó kombináció a mértékadó - a 
gerincnyírást is ellenőrizni kívánja, továbbá, a gerenda keresztmetszetét a keretsarokban és a 
gerenda mentén a nyomatéki maximumnál kívánja ellenőrizni, mindkét esetben a maximális 
nyomatékot adó teherkombinációra. Továbbá a gerenda gerincének nyírását a keretsarokban 
kívánja ellenőrizni, ahol a legnagyobb nyíróerőt adó teherkombinációt tarja mértékadónak. 
Végezetül megjegyezzük, hogy a kiékelés hosszát célszerű úgy megállapítani, hogy a kiékelés 
végén a keresztmetszet vizsgálata ne legyen mértékadó. Ellenkező esetben ezt a 
keresztmetszetet is vizsgálni kell.   
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szerkezeti 

elem  
 

hely 
  

 
teherkombináció  

 Ed.yM  

(kNm) 
EdN   

(kN) 
Ed.zV   

(kN) 

…       K1 
  …       

oszlop 

K2 …     
…    K3 
…    

gerenda 

K4 …    
        * A sárga szín az igénybevételi maximumot jelzi. 

 
2.16 ábra: Tervezési igénybevételek táblázata a keresztmetszeti  

ellenállások ellenőrzéséhez 
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2.1.5 Számítási példa 
 
Az analízist a ConSteel programmal végeztük el. Az analízis végrehajtásának részletes 
leírását a 3. Melléklet tartalmazza. Az alábbiakban az analízis részleges dokumentálásának 
formáját mutatjuk be. 

  
2.3 Analízis

A szerkezeti modell analízisét a ConSteel programmal hajtottuk végre. A domináns
teherkombinációhoz tartozó igénybevételi ábrákat az alábbiakban dokumentáljuk. 
Az analízis összes eredménye a mellékelt ConSteel modell felhasználásával reprodukálható.
Second order analysis was executed by the ConSteel software. Diagrams of stress resultants of
the two dominant load combinations are presented. 
Results of analysis may be controlled using the ConSteel model file attached in the Annex.

2.3.1 Igénybevételi ábrák a  11. teherkombinációból
         Diagrams of design forces of  Load Combination 11

- Nyomatéki ábra - My.Ed  

  Bending moment diagram  

 
    

   

- Normálerõ ábra - NEd  

  Normal force diagram  
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- Nyíróerõ ábra - Vz.Ed  

  Shear force diagram  

 
 

2.2 Keresztmetszetek méretezése 
 
2.2.1 Bevezetés 
 
A keresztmetszetek méretezésével a szerkezeti elemek optimális keresztmetszeti méreteit határozzuk 
meg. A méretek akkor optimálisak, ha kielégítik a szabványnak a keresztmetszeti 
ellenállásokra vonatkozó előírásait, és a legolcsóbb (jelen esetben a legkönnyebb) szerkezetet 
adják. A keresztmetszeti méretezés iteratív eljárás, amely során a szerkezeti modell kiindulási 
keresztmetszeteit ellenőrizzük, az eredményeket elemezzük, majd az elemzés alapján 
módosítjuk a kiindulási méreteket. A méretek változásával megváltozik a szerkezeti és a 
mechanikai modell, aminek következtében az igénybevételek értéke és eloszlása akár jelentős 
mértékben is megváltozhat. Ezért a módosítás után az analízist elméletileg újra el kell 
végezni, azonban kisebb változtatások esetén ezt a lépést általában elhagyjuk. A méretezés 
során figyelembe kell vennünk, hogy a keresztmetszeti ellenállást nem lehet 100%-osan 
kihasználni, mivel a stabilitási ellenállást lényegében a keresztmetszeti ellenállás 
csökkentésével kapjuk. Viszonylag merev (hengerelt vagy ekvivalens hegesztett 
szelvényekből kialakított) keretek esetén a keresztmetszeti ellenállást kb. 80-90%-ra célszerű 
kihasználni. Viszonylag hajlékony (nagy fesztávú hegesztett és változó gerincmagasságú) 
keretek esetén a legnagyobb kihasználtságot kb. 70-80% körül célszerű megválasztani.  
 
Az EC3-1-1 szabvány a keresztmetszetek ellenállásának meghatározására többszintű, 
alternatív formularendszert biztosít. Egy keresztmetszet ellenállása elvben a következő 
formulák alapján határozható meg: 

• általános rugalmas szilárdsági ellenállási formula 
• konzervatív interakciós ellenállási formula 
• képlékeny interakciós ellenállási formula 

A formulák a megelőző tanulmányokban már szerepeltek, ezért feltételezzük azok elméleti 
hátterének ismeretét.  
 
2.2.2 Méretezési formula kiválasztása 

 
A megfelelő keresztmetszeti ellenállási formula kiválasztása függ a szerkezet típusától. Az 
alábbiakban ehhez a lépéshez kívánunk támpontokat adni:  
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� Hengerelt vagy azokkal egyenértékű hegesztett szelvények  
A tervezési feladatban a hengerelt szelvények közül a közepes méretű HEA és IPE 
szelvények kerülhetnek alkalmazásra. A HEA szelvényekre jellemző, hogy hajlításra 1. 
vagy 2., nyomásra 2. vagy 3. keresztmetszeti osztályba tartoznak. Az IPE szelvények 
hajlításra 1. (esetleg 2.), nyomásra viszont 3. vagy akár 4. keresztmetszeti osztályba esnek. 
Az adott szerkezeti típusnál a hajlítás a domináns, ezért a HEA szelvényeknél, valamint a 
400-500 mm-nél nem magasabb IPE szelvényeknél az 1. és a 2. osztályra érvényes 
képlékeny interakciós ellenállási formulát célszerű alkalmazni, ahol a normálerő és a 
nyíróerő – amennyiben nem elhanyagolhatóak – csökkentik a hajlítási ellenállást.  

 
� Viszonylag vékony gerincű hegesztett szelvények   

A viszonylag vékony gerincű hegesztett szelvények, illetve a 400-500 mm-nél magasabb 
IPE szelvények gerincei tiszta nyomásra általában a 3., de sokszor a 4. keresztmetszeti 
osztályba esnek, míg tiszta hajlításra 1. vagy 2. osztályba. A jelen feladatban előforduló 
keretek esetén nincs jelentős normálerő még az oszlopokban sem, és általában a nyíróerő 
hatása is elhanyagolható. Ezért a gerinc nyomása miatt nem minősítjük le a 
keresztmetszetet, hanem a konzervatív interakciós ellenállási formulát úgy alkalmazzuk, 
hogy a formulán belül a tiszta nyomásra és a tiszta hajlításra az azoknak megfelelő 
keresztmetszeti jellemzőket használjuk (például adott esetben a nyomási tagnál az Aeff, 
míg a hajlítási tagnál a Wpl.y értéket).  

 
� Magas gerincű hegesztett szelvények  

Viszonylag nagy fesztávnál – különösen változó gerincmagasságú kereteknél – a 
hegesztett szelvény akkor gazdaságos, ha a gerinc nyomásra és akár hajlításra is 4. 
keresztmetszeti osztályba, az övek pedig 2. vagy a 3. osztályba esnek. Ilyen esetben a 
nyírás hatását is figyelembe vevő általános rugalmas szilárdsági ellenállási formulát 
alkalmazzuk. Az effektív keresztmetszeti jellemzőket célszerű számítógépes programmal 
számolni az összetett feszültségi állapot alapján (lásd például ConSteel programot). 
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2.2.3 Számítási példa 
 
Az alábbi számítási példa a szelvények „kézi” méretezését mutatja be. A méretezést a 
ConSteel programmal is elvégeztük, amelynek menetét a 4. Melléklet mutatja be.  
 

 

2.4 Keresztmetszetek méretezése
      Design of cross-sections

2.4.1 Keresztmetszeti ellenállás vizsgálatára mértékadó helyek és a tervezési igénybevételek
         Relevant cross sections and design forces

Keresztmetszeti teherbírás vizsgálatára mértékadó helyeket az alábbi ábra szemlélteti:
Relevant cross-sections to design (see the Figure below):
- K1 jelu km.: oszlopszelvény az oszloptalpnál
  Section K1: cross-section of column at base
- K2 jelu km.: oszlopszelvény a keretsaroknál
  Sections K2: cross-section of column at frame corner
- K3 jelu km.: gerendaszelvény a keretsaroknál
  Section K3: cross-section of beam at frame corner
- K4 jelu km.: gerendaszelvény a legnagyobb mezõnyomaték helyén
  Section 4: cross-section of beam at maximum positive bending moment     

 
A tervezési igénybevételeket a 2.3.1 pont ábrái alapján vettük fel:
Design forces in relevant cross-sections, see 2.3.1: 

elem
member 

km.
section

teher komb.
LCC 

tervezési igénybevételek
design forces

nyomaték
moment 

normálerõ
normal force 

nyíróerõ
shear force 

oszlop
column 

K1 11 MK1.y.Ed 407.7 kN⋅ m⋅:= NK1.Ed 185.9− kN⋅:= VK1.Ed 169.2 kN⋅:=

K2 11 MK2.y.Ed 491.5 kN⋅ m⋅:= NK2.Ed 181.2− kN⋅:= VK2.Ed 168.9 kN⋅:=

gerenda
beam 

K3 11 MK3.y.Ed 463.7 kN⋅ m⋅:= NK3.Ed 197.8− kN⋅:= VK3.Ed 149.1 kN⋅:=

K4 11 MK4.y.Ed 121.7 kN⋅ m⋅:= NK4.Ed 166.1− kN⋅:= VK4.Ed 29.2 kN⋅:=
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2.4.2 Keresztmetszetek méretezése
         Design of cross-sections

Nyíróerõ hatásának ellenõrzése
Checking shear force effect (approximation for safe)

- legnagyobb tervezési nyíróerõ  
  maximum design shear force

Vmax.Ed VK1.Ed 169.2kN⋅=:=

- legkisebb nyírási gerincfelület  
  minimum design shear area

Amin.V 2821 mm
2⋅:=

- tiszta nyírási teherbírás  
  minimum shear resistance

Vmin.Rd Amin.V

fy0

3
⋅ 383 kN⋅=:=

A legnagyobb tervezési nyíróerõ sehol sem haladja meg a gerinclemez tiszta nyírási
teherbírásának 50%-át, azaz  Vmax.Ed<0.5Vmin.Rd , ezért a nyíróerõ hatása minden esetben

elhanyagolható!
Maximum design shear force does not exceed 50% of the minimum shear resistance of the
web anywhere,  Vmax.Ed<0.5Vmin.Rd , that is why the effect of the shear force may be neglected

in any case.

A gerenda és oszlop keresztmetszetek nyomásra 2. és 3. km.-i osztályba, hajlításra 1. km.-i
osztályba tartoznak, ezért az ellenõrzéshez a konzervatív interakciós formulát alkalmazzuk.
Nyomásnál teljes keresztmetszeti területtel, hajlításnál képlékeny keresztmetszeti
modulussal számolunk.
Beam and column cross-sections are related to Class 2 or 3 for compression and Class 1 for
bending. Therefore conservative interaction formula is used. The gross cross-sectional area is
used for compression and the plastic modulus for bending. 

K1 jelû oszlopkeresztmetszet
Column section K1  

ηK1

NK1.Ed

Ac.pl fy0⋅

MK1.y.Ed

Wc.y.pl fy0⋅
+ 0.859=:= Megfelel!

Adequate!

  K2 jelû oszlopkeresztmetszet
  Column section K2  

ηK2

NK2.Ed

Ac.pl fy0⋅

MK2.y.Ed

Wc.y.pl fy0⋅
+ 1.020=:= Még éppen megfelel, de túl nagy a

kihasználtság!
Just  adequate, but too much! K3 jelû gerendakeresztmetszet

Beam section K3   
Megfelel!
Adequate!ηK3

NK3.Ed

Ah.pl fy0⋅

MK3.y.Ed

Wh.y.pl fy0⋅
+ 0.928=:=

  K4 jelû gerenda keresztmetszet
  Beam section K4  

Megfelel!
Adequate! ηK4

NK4.Ed

Ab.pl fy0⋅

MK4.y.Ed

Wb.y.pl fy0⋅
+ 0.605=:=

A K2 keresztmetszetben (oszlop felsõ vége) a kihasználtság meghaladja a kívánatos
85-90%-os felsõ korlátot. Az oszlopszelvény erõsítése helyett a tervezési nyomatékot a
kiékelés alsó övénél értelmezzük, ahol az oszlopnak már van reális keresztmetszete.
The usage of resistance of the cross-section at the top of the column exceeds 90% as a
practical limit. Instead of stronger column section design bending moment is taken at the
bottom flange of the haunch beam, where the column has realistic cross-section.  
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- nyomatékcsökkenés értéke
  decreasing of bending moment

∆M hhw

hb

2
+









MK2.y.Ed MK1.y.Ed+

Hc
⋅ 86.20kN m⋅⋅=:=

- csökkentett tervezési nyomaték
  reduced design bending moment 

MK2.y.Ed.red MK2.y.Ed ∆M− 405.30kN m⋅⋅=:=

- K2 keresztmetszet redukált kihasználtsága

Megfelel!
Adequate! ηK2

NK2.Ed

Ac.pl fy0⋅

MK2.y.Ed.red

Wc.y.pl fy0⋅
+ 0.719=:=

Tehát a kiindulási keresztmetszetek megfelelnek!
The initial cross-sections are adequate!

Az ellenorzést a ConSteel programmal is végrehajtottuk (lásd az ábrát). Az eredmények
lényegében megegyeznek a kézi számítás eredményeivel.
Cross-section checking was executed by the ConSteel software (see the picture below).
Results are basically the same as those of the hand calculation.   

 
 

 
 

 
2.4.3 Alkalmazott keresztmetszetek
        Applied cross-sections  

Oszlopszelvény
Column section

IPE 360

Gerendaszelvény
Beam section

IPE 500

Kiékelés
Haunch

1/2 IPE 360
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2.3 Használhatósági határállapot ellenőrzése 
 
2.3.1 Használhatósági feltételek 
 
A jelen tervezési feladatban a használhatósági határállapot ellenőrzésekor a gerenda 
lehajlására az  
 
e z ≤ L0/200  
 
feltételt kell kielégíteni, ahol  L0 a főtartó elméleti támaszköze.  
 
Az oszlop oldalirányú elmozdulására pedig az 
 
ex ≤ Hc/150  
 
feltételt kell kielégíteni, ahol Hc az oszlop elméleti magassága. 
  
 
2.3.2 Számítási példa 
 

2.5 Használhatósági határállapot ellenõrzése
      Check of serviceability limit states

2.5.1 Gerenda lehajlása
        Deflection of beams

Mértékadó lehajlás a 15. használhatósági teherkombinációból.
Design deflection due to the serviceability load combination 15. 

ez.max 58.5 mm⋅:=

Lehajlás határértéke
Limit for deflection

ez.limit

L0

200
97.500mm⋅=:=

Mivel ez.max ez.limit< a gerenda lehajlásra megfelel!

Since ez.max ez.limit<  the beam is adequate!

2.5.2 Oszlop eltolódása
        Displacement of column

Mértékadó eltolódás a 15. használhatósági teherkombinációból.
Design displacement due to the serviceability load combination 15. 

ex.max 10.5 mm⋅:=

Lehajlás határértéke
Limit for deflection

ex.limit

Hc

150
35.467mm⋅=:=

Mivel ez.max ez.limit< az oszlop eltolódásra megfelel!

Since ex.max ex.limit< the column is adequate!
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1. melléklet 
Szerkezeti modell felvétele a ConSteel szoftver seg ítségével 

(alkalmazási segédlet) 
 
M1.1 A program telepítése 
 
A ConSteel acélszerkezeti tervező program telepítő fájlja a www.consteel.hu oldalról tölthető 
le. A program a ConSteel_install_”dátum”.exe telepítő fájl futtatásával telepíthető a számítógépre. 
Az első futtatáskor létrejön a ConSteelKey0.bin fájl, amelyet e-mailben kell eljuttatni a ConSteel 
Solutions Kft. munkatársaihoz. A cég rövid határidőn belül megküldi a ConSteelKey.bin 
szoftver kulcsot, amelyet a program fő könyvtárába kell bemásolni. A szoftverkulcs 
meghatározott ideig (általában 1 hónapig) a program teljes verzióját elérhetővé teszi a 
számítógépen.    
 
M1.2 A program indítása      
 
A programot a ConSteel.exe alkalmazással indíthatjuk el. A megjelenő modellkezelőben 
válasszuk a bal oldali „Új modell létrehozása” opciót, majd adjuk meg az új modell nevét 
(M1.1 ábra). 

 
 

M1.1 ábra: Új modell létrehozása 
 
A Rendben gomb hatására megjelenik a program 3D alapú szerkesztő felülete. A főbb 
szerkesztő műveletek leírása az F1 gombbal érhető el. 
 
M1.3 A szerkesztő felület beállítása 
 
Először állítsuk be a raszter méretét a szerkezet fesztávjának megfelelően. Jelen esetben a 
19,5 m-es fesztávhoz a Méret ablakot állítsuk be 20.000 milliméterre [1]. Ehhez alkalmazzuk 
a baloldalon található eszközcsoport első gombját [2] (M1.2 ábra). 
 

 
 

M1.2 ábra: Raszter beállítása 

2 

1 
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A beállítás aktualizálásához nyomjuk meg az Enter-t, vagy zárjuk be az ablakot. A fenti 
beállítás esetén a raszter X és Y irányban 20,000 méter széles lesz, a raszter vonalak sűrűsége 
2,500 méter, a lépésközök 250 mm.  
 
M1.4 Kiindulási keresztmetszetek felvétele 
 
Kezdetben az aktuális modellhez tartozó szelvénytár üres, ezért először a kiindulási 
szelvényeket kell felvennünk. Ehhez váltsunk a Szerkezeti elemek fülre [3] és válasszuk a 
vízszintes eszközcsoport baloldali első Szelvény adminisztráció gombját [4]. Melegen 
hengerelt szelvény esetén válasszuk a „Könyvtárból…” gombot. A továbbiakban a hegesztett 
szelvények felvételét mutatjuk be. Ehhez válasszuk a „Makró szelvény…” gombot [5], lásd az 
M1.3 ábrát.  
 
 

 
 

M1.3 ábra: Keresztmetszet kategóriájának kiválasztása 
 

A szelvény kategóriájának kiválasztásával megjelenik a kategóriához tartozó kezelő felület, 
ahol kiválaszthatjuk a szelvény típusát [6] (jelen esetben hegesztett I szelvényt). A Tovább 
gomb hatására megjelenik a szelvény paramétereit beállító adattábla [7] (M6.4 ábra)   
 

  
 

M6.4 ábra: Keresztmetszet típusának és paramétereinek megadása 
 
Az adattáblán beállítjuk a megfelelő szelvényadatokat (név; anyagminőség; lemezméretek), 
majd a Létrehoz gomb hatására a keresztmetszet bekerül a szelvénykezelő táblázatba, ahol 
minden szelvény egy külön sorban jelenik meg [8], lásd az M1.5 ábrát. 
 

 
 

M1.5 ábra: Keresztmetszet adatai a szelvénykezelő táblázatban 
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A keresztmetszet kijelölésével (a megfelelő sorra kattintva), majd a Tulajdonságok… gomb 
megnyomásával megjeleníthetjük a keresztmetszet összes jellemzőjét (modell; 
keresztmetszeti jellemzők; stb.), lásd az M1.6 ábrát. A program párhuzamosan kétféle 
keresztmetszeti modellel dolgozik. A háromszög elemekből álló „felületi” modellhez csak 
rugalmas keresztmetszeti jellemezők tartoznak. A képlékeny keresztmetszeti jellemzők 
eléréséhez át kell váltani a „lemezelem” modellre [9] (balról a második ikon). A 
szelvényfelvétel fenti műveletét annyiszor kell ismételnünk, ahány eltérő kiindulási 
keresztmetszetünk van (jelen esetben egy oszlop, egy gerenda és egy kiékelt gerenda 
szelvénnyel, azaz három szelvénnyel dolgozunk). 
 

 
 

M1.6 ábra: Keresztmetszeti jellemzők megjelenítése 
 

 
 

M1.7 ábra: Oszlop felvétele 

Lemezelem modell 
Plate segment model 
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M1.5 Oszlopok felvétele 
 
A továbbiakban a Tervezési segédlet/I. Vázlatterv adataira támaszkodunk. A szerkezeti 
modell felvételét a két oszlop „felállításával” kezdjük. A Szerkezeti elemek fül alatti Oszlop 
szerkesztése gomb [10] hatására megjelenik az oszlop-szerkesztő táblázat, ahol be kell írni az 
oszlop magasságát [11], és ki kell választani a megfelelő szelvényt [12] (a többi attribútum az 
adott esetben alapállásban megfelelő). Az oszlopokat az X-Z globális síkban, az origóra 
szimmetrikusan célszerű elhelyezni az egér bal gombjának segítségével, az utasítássor 
szövegének követésével (M1.7 ábra). Az oszlop alsó végének pozícióját koordinátákkal is 
megadhatjuk. Ehhez állítsuk az oszlopot a megfelelő pont környezetébe úgy, hogy Y=Z=0 
legyen, majd nyomjuk meg a billentyűzet X gombját, majd a szerkesztő ablak alsó sorában 
található koordináta ablakba [13] írjuk be a megfelelő koordináta értéket, majd nyomjunk 
meg az Enter gombot (M1.8 ábra). 
 

 
  

 
M1.8 ábra: Oszloppozíció koordinátával történő megadása 

 
A műveletek hatására a szerkesztő ablakban megjelenik az oszlopelem. A megjelenítés stílusa 
és nézete a baloldali eszközcsoport gombjaival állítható be [14] (M1.9 ábra).  
 
 

  
 

     M1.9 ábra: Oszlopok felvétele            M1.10 ábra: Gerenda felvétele 
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M1.6 Gerenda felvétele 
 
A szerkezeti modell építését a gerenda felvételével folytatjuk. A Szerkezeti elemek fül alatti 
Gerenda szerkesztése gomb [15] hatására megjelenik a gerenda felvételét biztosító adattábla, 
ahol esetünkben a beállítások alapállásban megfelelőek, és csak a megfelelő szelvényt kell 
kiválasztani [16], majd a bal egérgombbal ki lehet jelölni a gerenda kezdő- és végpontját 
(esetünkben az oszlopok felső végpontjait) (M1.10 ábra). A gerendaelem elhelyezése után a 
gerenda lejtésének beállításához a szerkesztő síkot a keretmodell síkjába állítjuk [17] [18] 
(M1.11 ábra), majd a Geometria fül alatti 
 

  
 

M6.11 ábra: Raszternek a szerkezet síkjába állítása. 
 

Kijelölt vonalelem megtörése gomb segítségével a taréjpontot - az M1.5 szakaszban 
ismertetett módon - a megfelelő koordináta beírásával [20] és az Enter megnyomásával a 
megfelelő helyre mozgatjuk (M1.12 ábra). 
 

   

 
 

M1.12 ábra: Gerenda „megtörése”. 
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A szerkezeti elemek felvétele után a rasztert alaphelyzetbe állítjuk [21] és a modellt elmentjük 
(M1.13 ábra). 
 

 
 

M1.13 ábra: A raszter alaphelyzetbe állítása. 
 
M1.7 Kiékelés felvétele 

 
Válasszuk a Szerkezeti elemek fül alatti Kiékelés gombot [22], amelynek hatására 
megjelenik a kiékelést felvételét biztosító adattábla. Írjuk be a kiékelés geometriai adatait 
[23], majd az információs sor utasításai alapján jelöljük ki a kiékelés kezdőpontját [24], majd 
az irányát [25] a megfelelő szerkezeti elemen. Az irány megadásához bármelyik fogópont 
megfelelő a szerkezeti elemen (M1.14 ábra). A kezdőpont és az irány megadásával több 
kiékelés is felvehető azonos paraméterek mellett.   
 

 

 
 

M1.14 ábra: A kiékelés felvétele. 
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M1.8 Pontszerű megtámasztások felvétele 
 
Először az oszloptalpak megtámasztó hatását (földtámaszokat) modellezzük. Jelen esetben a 
vázlattervünk szerint az oszloptalpak befogottak. Válasszuk a Szerkezeti elemek fül alatti 
Pont megtámasztása gombot [26], majd a megjelenő tábla Támasz ablakában válasszuk a 
„Befogott” opciót [27], aztán a bal egérgombbal jelöljük ki egymás után a két oszloptalp 
pontot [28] [29] (M1.15 ábra). 
 

 
M1.15 ábra: Befogott oszloptalp modellek felvétele. 

 
A következő lépésben helyezzük el az Y irányú pontszerű megtámasztásokat a [27] ablakban 
az Y opció választásával. Ezeket a támaszokat a merevítő rendszer rudazatai vagy a 
szelemenek biztosítják.  A támaszok helyét a vázlatterv alapján vegyük fel. A pontszerű 
támasz elhelyezéséhez fogópontot kell létrehozni a szerkezeti elemen. A fogópontok 
beállítására az alábbi opciók állnak rendelkezésre: 

• szerkezeti elem n számú egyenlő hosszúságú szakaszra osztása [30]; 
• szerkezeti elem d hosszúságú szakaszokra osztása [31]. 

ahol a megfelelő opció kiválasztása a szerkesztő ablak alatti sor jobb oldalán történik (M6.16 
ábra). A „d” vagy az  „n” értékét az Enter-el rögzítjük.    
 
 

   
 

M1.16 ábra: Fogópontok beállítása (n: osztásszám; d: relatív távolság [mm]-ben) 
 
A fenti beállítás után a szerkezeti elem megfelelő végéhez közelítve, megjelennek a piros 
fogópontok. A pontszerű megtámasztás táblán válasszuk az „y” opciót (Y irányú globális 
támasz), és a megfelelő fogópontra kattintva helyezzük el a támaszt. A fentiek alapján 
támaszról támaszra haladunk, amíg az összes támaszt el nem helyeztük. Esetünkben a 
gerendán az n=4 típusú (egyenlő szakaszokra osztás) fogópont beállítást alkalmazva 
pontszerű támaszt a töréspontokban és a szerkezeti elemek negyedelő pontjaiban helyezünk el 
Az így kialakított támaszmodell megfelelően közelíti a vázlattervben megadott valós 
megtámasztási feltételeket. Az oszlopok esetén alkalmazzuk az M1.16 ábra szerinti 
távolságmegadáson (d) alapuló fogópont létrehozást. Az eredményt az M1.17 ábra mutatja.    
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M1.17 ábra: Szerkezeti modell a pontszerű támaszrendszerrel, a kikönyökölt támaszok nélkül.  

 
M1.9 Kikönyökölt támaszt modellező pontszerű támasz   
 
Pontszerű támasszal a kritikus tehernövelő tényező (térbeli stabilitás) növelését célzó 
kikönyökölt támaszok is modellezhetők. Válasszuk a Szerkezeti elemek fül alatt a Pont 
megtámasztása gombot [26] és a megjelenő ablakban válasszuk a Pontszerű támaszok 
szerkesztése opciót [33a]., majd az „Új” opciót [33b]. A megjelenő táblán adjuk meg az új 
támaszmodell nevét [34], majd állítsuk be a szerkezeti elem lokális rendszerében értelmezett y 
[35] és Rx [36] szabadságfokokat „Fix” opcióra, a többi szabadságfokot pedig „Szabad” 
opcióra (M1.18 ábra). Az Alkalmaz gombbal hozzuk létre az új támaszmodellt, majd a Pont 
megtámasztása táblán válasszuk a lokális rendszert [37], és helyezzük el a szerkezeti elemen a 
támaszmodellt [38] (M1.19 ábra). Amennyiben a szerkezeti elemen megjelenő 
támaszszimbólum tengelye merőleges az elem tengelyére, akkor a modell korrekt.  

 
M1.18 ábra: A kikönyökölt támaszt modellező pontszerű támasz létrehozása. 

33b 

34 

35 

36 

33a 



Dr. Papp Ferenc 
Szerkezetépítés II. – Tervezési segédlet 

39 

 
 

M1.19 ábra: A kikönyökölt támaszt modellező pontszerű támasz elhelyezése. 
 
 
A szerkezet teljes megtámasztási modelljét az M1.20 ábra mutatja. 
 

  
M1.20 ábra: A szerkezet teljes megtámasztási modellje. 
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2. melléklet 
Tehermodell felvétele a ConSteel programmal 

(alkalmazási segédlet) 
 
M2.1 Tehercsoportok és teheresetek felvétele 

 
Induljunk ki az 1. mellékletben felvett szerkezeti modellből. Válasszuk a Teher fül alatti 
Teheresetek és tehercsoportok (baloldali első) gombot [1], amely hatására megjelenik a 
tehercsoportokat és tehereseteket meghatározó tábla. (Tehereset: terhek olyan csoportja, 
amelyek időben és térben szétválaszthatatlanul összetartoznak; Tehercsoport: teheresetek 
olyan csoportja, ahol a teheresetek egymást kizárhatják az adott teherkombinációban), lásd az 
M2.1 ábrát.  
 

 
 

M2.1 ábra: Tehercsoport felvétele, átnevezése 
 
Új modell létrehozásakor a tábla bal oldalán található faszerkezet alapbeállításban egy 
tehercsoportot és abban egy teheresetet tartalmaz. Először írjuk át a tehercsoportot a 
számunkra megfelelő névre (jelen esetben „Állandó terhek”-re), majd az Alkalmaz gomb 
megnyomása után, írjuk át a tehereset nevét is (jelen esetben „szerkezet önsúly”-ra) [3], lásd 
az M2.1 ábrát. Amennyiben az állandó terhek csoportjában több teheresetünk van, akkor a 
felső résztáblázatban az Új tehereset gombbal vegyük fel azokat [4] [5], lásd a M2.2 ábrát. 
Új tehercsoportot az alsó résztáblázatban található Új  gombbal, majd a megfelelő kategória 
kiválasztásával (jelen esetben: Hó) vehetünk fel [6], lásd az M2.3 ábrát. 
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M2.2 ábra: Tehereset felvétele 
 
 

  
 

M2.3 ábra: Tehercsoport felvétele 
 
Az adott tehermodellünk alapján a fenti műveletek ismétlésével vegyük fel az összes 
tehercsoportot és teheresetet (M2.4 ábra). 
 

 
 

M2.4 ábra: Teljes tehermodell szerkezete 

4 

5 

6 



Dr. Papp Ferenc 
Szerkezetépítés II. – Tervezési segédlet 

42 

Utolsó lépésként az analízis során automatikusan generált szerkezeti önsúlyt rendeljük hozzá 
valamelyik teheresethez. Ehhez nyissuk le a táblázat alján található „Az önsúlyt tartalmazó 
tehereset” ablakot [8], és válasszuk ki a megfelelő teheresetet (M2.5 ábra). Végül zárjuk be 
az ablakot a Rendben gombbal. Ezzel meghatároztuk a tehermodell szerkezetét. A következő 
lépésben fel kell töltenünk tényleges terhekkel az egyes tehereseteket (lásd az M2.2 pontot).  
 
 

  
 

M2.5 ábra: A szerkezeti önsúly hozzárendelése az egyik teheresethez. 
 
 

M2.2 Terhek felvétele 
 

Induljunk ki az M2.1 pontban meghatározott tehermodell szerkezetből, és kezdjük meg az 
egyes teheresetek feltöltését a tényleges terhekkel. Ehhez nyissuk le a Terhek fül alatti 
ablakot [9], ahol kiválasztjuk a teheresetet, amelyhez konkrét terheket kívánunk rendelni 
(M2.6 ábra). 
 

 
 

M2.6 ábra: A feltölteni kívánt tehereset kiválasztása. 
 

A következő lépésekben felvett terhek mindaddig ebbe a teheresetbe kerülnek, ameddig a 
fenti kiválasztást felül nem írjuk egy újabb teheresettel. A következőkben a teherfelvétel 
elemeit és fogásait mutatjuk be. 
 

Teljes szerkezeti elemen ható megoszló teher 
 
Válasszuk a Terhek fül alatti Vonal menti megoszló teher gombot [10], majd írjuk be a 
globális rendszerben  [11] értelmezett megoszló teher értékét a megfelelő ablakokba [12] 
(kezdő- és végértéket), majd kattintsunk a megfelelő szerkezeti elemre, aminek hatására 
megjelenik a teher szimbóluma a modellen (M2.7 ábra). 
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M2.7 ábra: Szerkezeti elem mentén megoszló teher felvétele  
 
 
Szerkezeti elem egy szakaszán ható megoszló teher 
 
Az előzőekhez képest annyi az eltérés, hogy meg kell adni az elem kezdő- (A) és végpontjától 
(B) azokat a távolságokat, amely szakaszokon nem hat a teher [13], lásd az M.2.8 ábrát. 
 

 

  
 
 

M2.8 ábra: Szerkezeti elem egy szakaszán ható megoszló teher felvétele 
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Terhek értelmezése a szerkezeti elem lokális rendszerében 
 
Alapállásban a program a terheket a globális [X,Y,Z] koordináta rendszerben értelmezi. 
Ugyanakkor, például a szélterhek a felületre merőleges irányúak, ezért azokat a szerkezeti 
elemek lokális rendszereiben célszerű felvenni.  Ehhez válasszuk az adattábla felső sorában a 
„Lokális koordináta rendszer” opciót [16]. A lokális rendszerben az X iránynak a 
szerkezeti elem tengelye fele meg, Y és Z iránynak pedig a keresztmetszet két főiránya 
(M2.9 ábra).   
 
 

 
 

M2.9 ábra: Átállás például a szerkezeti elemek lokális rendszerére. 
 
 
M9.3 Teherkombinációk felvétele 
 
Feltételezzük, hogy az M2.2 pontban már felvettük az összes tehereset összes 
teherkomponensét. A következő lépés a teherkombinációk létrehozása. Ehhez válasszuk a 
Terhek fül alatti Teherkombinációk megadása gombot [17], amelynek hatására megjelenik a 
teherkombinációkat kezelő tábla. Itt válasszuk a „Teherkombinációk automatikus 
létrehozása” gombot [18], aminek hatására megjelennek a tervezési helyzetekhez tartozó 
teherkombinációs képletek (M2.10 ábra). Válasszuk ki a megfelelő opciókat (jelen esetben 
például a  „Tartós és ideiglenes tervezési helyzet…”, „ Rendkívüli tervezési helyzet…” és a 
„Karakterisztikus kombinációk…” opciókat)! A beállítást az Alkalmaz gombbal rögzítjük, 
aminek hatására a táblázatban megjelennek a generált teherkombinációk (M2.11 ábra). A 
táblázatban, szükség esetén, a nemkívánatos kombinációkat törölhetjük [19], a parciális 
 

  
 

M2.10 ábra: A teherkombinációk automatikus létrehozása  
(tervezési helyzet kiválasztása) 
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tényezőket átírhatjuk (lásd például a 7. és 9. teherkombinációt), de új kombinációkat is 
felvehetünk [20].  
 
 

 
 

M2.11 ábra: Az automatikusan generált teherkombinációk. 
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3. melléklet 
Analízis végrehajtása a ConSteel programmal 

(alkalmazási segédlet) 
 
M3.1 A modell ellenőrzése 
 
Az analízis végrehajtása előtt, meg kell győződni arról, hogy a szerkezeti modell helyes-e. 
Válasszuk az Analízis fül alatti Analízis paraméterek gombot [1], aminek hatására 
megjelenik az analízist beállító táblázat, ahol először csak a „Statikai számítások/Elsőrendű 
analízis” opciót [2] kapcsoljuk be (M3.1 ábra). 
 
 

 
 

M3.1 ábra: Analízis típusának beállítása 
 
Váltsunk a Teherkombinációk fülre és kapcsoljuk ki az összes kombinációt, majd a 
Teheresetek fülre állva kapcsoljunk be egy szimmetrikus hatást tartalmazó teheresetet (jelen 
esetben például a „hasznos” nevű teheresetet), lásd az M3.2 ábrát.  
 

   
 

M3.2 ábra: Egy adott tehereset kiválasztása a szerkezeti modell teszteléséhez 
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A fenti beállítás után nyomjuk meg az Alkalmaz, majd a Számítás gombokat, várjuk meg az 
analízis lefutását, majd elemezzük az eredményeket. Az elemzés fogásait az alábbi M3.2 
pontban foglaljuk össze. Amennyiben problémát látunk, akkor célszerű a modell vizsgálatába 
és kijavításába tapasztalt szakembert bevonni (jelen esetben a konzulenst).  
 
M3.2 Eredmények megtekintése és elemzése 
 
Az analízis végrehajtása után megjelenik a szerkezet deformált alakja. A deformációs ábra a 
beállító ablakok melletti csúszkával skálázható [3] (M3.3 ábra). 
 
 
 

 
 

M3.3 ábra: A deformált szerkezeti alak megjelenítése és skálázása. 
 
A grafikus megjelenítés tartalmát négy ablak segítségével lehet beállítani. Az ablakok 
tartalma a következő: 
• analízis típusának kiválasztása (elsőrendű; másodrendű; stabilitás; stb.) [4]; 
• teherkombináció vagy tehereset kiválasztása [5]; 
• megjelenítendő adatok típusának kiválasztása (elmozdulások; igénybevételek; stb.) [6]; 
• rajz típusának beállítása (diagram; színfelület; stb.) [7].  
 
A vizsgáljuk meg a megjelenített deformált alakot. A vizsgálat szempontjai általában a 
következők lehetnek: 
- szimmetrikus teher esetén a deformált alaknak is szimmetrikusnak kell lennie; 
- keretsíkban ható teher esetén a deformált alak nem léphet ki a modell síkjából; 
- a legnagyobb elmozdulás értéke reális-e; 
- a deformált alak megfelel-e a mérnöki szemléletnek…!? 
 
A következő lépésben váltsunk át az igénybevételi ábrákra, pontosabban az „My”  nyomatéki 
ábrára [8] (nyomatéki ábra a keret síkjában), lásd az M3.4 ábrát. Vizsgáljuk meg a nyomatéki 
ábra alakját a következő szempontok alapján: 
- csuklós oszloptalp esetén a nyomaték értéke a csukló helyén zérus; 
- nyomatéki ábrában törés csak koncentrált erőnél, ugrás csak koncentrált nyomatéknál lehet; 
- legnagyobb nyomaték értéke reális-e; 
- nyomatéki ábra alakja megfelel-e a mérnöki szemléletnek. 
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M3.4 ábra: Az igénybevételi ábra típusának kiválasztása- 
 
 
M3.3 Az analízis végrehajtása 
 
Amennyiben az M3.1 és M3.2 pontok alapján végrehajtott modellellenőrzés eredménye 
pozitív, akkor rátérhetünk az éles analízisre. Ehhez az M3.1 pontban leírtak alapján 
kapcsoljuk ki az összes teheresetet, és kapcsoljuk be az összes teherkombinációt, majd hajtsuk 
végre az elsőrendű analízist. Amennyiben nincs hibaüzenet, akkor megismételhetjük a 
számítást másodrendű analízisre is [9] (M3.5 ábra).    
 

  
 

M3.5 ábra: A másodrendű analízis beállítása. 
 
Amennyiben a számítás valamelyik teherkombinációra hibaüzenettel zárul, akkor nagy 
valószínűséggel kimondhatjuk, hogy a szerkezet túl gyenge, és/vagy a teher túl nagy. 
Amennyiben meggyőződtünk arról, hogy a tehermodell helyes (például nincs duplázott teher, 
ami a grafikus képen takarásban van, és így nem látszik, stb.), és a szerkezet megfelelően van 
megtámasztva (azaz a vázlattervnek megfelelően valamennyi oldalsó támasz rajta van a 
modellen), akkor a konzulens szakmai tanácsai alapján a szerkezetet meg kell erősíteni.  
Amennyiben a számítás hibaüzenet nélkül zárul, akkor az analízist végrehajtottuk, és 
rátérhetünk az igénybevételek dokumentálására.  
 
M3.4 Az igénybevételek dokumentálása 
 
A program fejlett dokumentációs funkciókkal rendelkezik, amelyeknek alkalmazása túlmutat 
a jelen feladaton. Ezért itt csupán a grafikus ábrák mentését és más (pl. Word vagy Mathcad) 
dokumentumokban való felhasználást mutatjuk be.  
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Először válasszuk ki a dokumentálásra szánt teherkombinációt (vagy teherkombinációkat). 
Ehhez alkalmazzuk a program automatikus keresztmetszeti ellenőrző funkcióját. Váltsunk a 
Teherbírás fülre, majd nyomjuk meg a Globális teherbírás gombot [10], amelynek hatására 
megjelenik a teherbírás ellenőrzést vezérlő tábla, ahol csak a „Keresztmetszet vizsgálat” [ 11] 
és a  „Elsőrendű rugalmas” [ 12] opciókat kapcsoljuk be (M3.6 ábra). A beállítás után a 
Számítás gomb hatására a program elvégzi minden végeselem mindkét végénél a 
keresztmetszeti ellenállások vizsgálatát. A program a vizsgálat végeredményét színes grafikus 
ábrán és táblázatban jeleníti meg (M3.7 ábra). A keresztmetszetek vizsgálatával 
kapcsolatosan további részleteket az M.4 melléklet tartalmaz. 
 

  
 

M3.6 ábra: A keresztmetszeti ellenállások ellenőrzésének beállítása. 
 
 
A legnagyobb keresztmetszeti kihasználtságokat az utolsó oszlop [14], az azoknak megfelelő 
teherkombinációkat pedig balról a negyedik oszlop [15] mutatja. Az utóbbi oszlop tartalma 
alapján kiválasztható az a legfeljebb három (jelen eseten csak egy, a 11-es) teherkombináció, 
amelyek a tervezést meghatározzák. A jelen feladatban elegendő az ezekhez tartozó 
igénybevételi ábrák dokumentálása. Egy ábra dokumentálásának általános menetét az alábbi 
szakaszban mutatjuk be. 
 
 

 
 

M3.7 ábra: A keresztmetszeti ellenállások kihasználtságainak táblázatos megjelenítése. 
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M13.5 Ábrák dokumentálása 
 
Az alábbiakban egy ábra dokumentálását mutatjuk be. Válasszuk ki a megfelelő 
teherkombinációhoz (jelen esetben a 11-hez) tartozó, elsőrendű analízis alapján számított 
„My”  nyomatéki ábrát. Az ábra legnagyobb ordinátájának léptékét a felső csúszkával 
beállítjuk [15]. A nyomatéki ordináta értékét úgy tudjuk megjelölni, hogy a jobb egérgombbal 
a megfelelő pontra kattintunk, majd a megjelenő ablakban a ”Megjelölés” opciót [16] 
választjuk (M3.8 ábra). Ekkor az igénybevétel étékét mutató címke rögzítődik a megfelelő 
ordinátához. Annyi címkét helyezünk el, amennyi szükséges ahhoz, hogy az igénybevételi 
ábra jól meghatározott legyen (M3.9 ábra). Az ábra mentéséhez válasszuk a jobb oldalon 
található Dokumentálás fület. A „Pillanatkép készítése az aktuális állapotról” gomb [17] 
megnyomására megjelenik a képbeállító tábla, ahol be kell írni a kép nevét [18] (amelyből 
fájlnév generálódik, ezért csak megfelelő karaktereket használjunk) és ki kell választani a 
megfelelő képméretet [19] és betűméretet [20] (M3.10 ábra). Miután beállítottuk az ábrát a 
szaggatott vonallal jelzett képkeretben, nyomjuk meg a Létrehozás/Módosítás gombot, 
amely hatására a kép eltárolódik a képtárban. Ezután nyomjuk meg az Ábrák kezelése 
gombot [21], amelynek hatására megjelenik a képtár adattáblázata, ahol kiválaszthatjuk az 
aktuális képet, majd nyomjuk meg a „A kiválasztott kép mentése fájlba” gombot [22] (M3.11 
ábra).   
 

 

 
M3.8 ábra: Az ábra egy értékének rögzítése. 

 

 
M3.9 ábra: A dokumentálásra kész ábra. 
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M3.10 ábra: Az ábra képpé alakítása és fájlban való rögzítése. 

 
 

 
 

M3.11 ábra: A kép kiválasztása és mentése. 
 
A műveletek hatására a kép a kiválasztott formátumban és a megadott név alatt elmentődik a 
kiválasztott mappába (M3.12 ábra). Az így létrehozott kép beszerkeszthető bármely 
dokumentumba (például Word vagy MathCad dokumentumokba). 
 

 
M3.12 ábra: A kép elmentése a kiválasztott mappába. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



Dr. Papp Ferenc 
Szerkezetépítés II. – Tervezési segédlet 

52 

4. melléklet 
Keresztmetszetek méretezése a ConSteel programmal 

(alkalmazási segédlet) 
 
Az M3.4 pontban már megtapasztaltuk, hogyan kell alkalmazni a program automatikus 
keresztmetszet ellenőrző funkcióját. A képernyő színgrafikával, a táblázat numerikusan 
mutatja [1] a szerkezet keresztmetszeteinek teherbírási kihasználtságait, [%]-ban kifejezve 
(M4.1 ábra). 

 

 
 

M4.1 ábra: A keresztmetszeti ellenállások kihasználtságainak megjelenítése. 
 
 
A program lehetőséget ad az eredmények mélyebb elemzésére is. Ehhez a jobb oldali 
egérgombbal válasszuk ki az aktuális keresztmetszetet a táblázatban [2] (vagy az ábrán), és 
válasszuk a „Szelvény vizsgálata” opciót (M4.2 ábra). A művelet hatására megjelenik a 
keresztmetszeti vizsgálathoz tartozó ablak (M4.3 ábra). Az ablak bal oldali grafikus része a 
vizsgált keresztmetszet modelljét mutatja, a jobb alsó részben láthatóak a mértékadó tervezési 
igénybevételek, míg a jobb felső részben található a keresztmetszet teherbírás vizsgálatának 
összefoglalója [3], alatta az összes szabványos vizsgálati formula összes részeredménye [4].  
 
 

 
 

M4.2 ábra: A keresztmetszeti ellenállás számítás részleteinek megjelenítése. 
 

1 

2 



Dr. Papp Ferenc 
Szerkezetépítés II. – Tervezési segédlet 

53 

  
 

 M4.3 ábra: A keresztmetszeti ellenállás számításának részletei (ellenállási formulák) 
 

Ismert, hogy az EC3 előírásai többszintű keresztmetszeti teherbírás vizsgálatot engednek meg. 
Ezek a vizsgálatok a következők lehetnek:    
 

„Általános rugalmas szilárdsági ellenállás” – a formula elvben minden típusú 
keresztmetszetre érvényes, de alkalmazása csak a 3. és 4. keresztmetszeti osztály esetén 
gazdaságos.  
„Tiszta igénybevételi ellenállások” – a formulák megjelenítése azért indokolt, mert összetett 
igénybevételi állapot esetén is vizsgálni kell a tiszta igénybevételi eseteket. 
„Képlékeny interakciós ellenállás” – a formula csak 1. és 2. keresztmetszeti osztály esetén 
alkalmazható: az ellenőrzés alapja a hajlítási ellenállás, amelyet a normálerő és a nyíróerő 
hatásával – amennyiben szükséges – redukálni kell (a formulát szokás „gazdaságos” 
formulának is nevezni).  
„Konzervatív interakciós ellenállás” – a formula minden keresztmetszeti osztály esetén 
alkalmazható (a nyíróerő hatásával – amennyiben szükséges – a hajlítási ellenállást kell 
csökkenteni); a nyomási és a hajlítási tagokban a tiszta igénybevételeknek megfelelő 
keresztmetszeti jellemzők kell alkalmazni (például, amennyiben a keresztmetszet tiszta 
nyomásra 4. osztályba, tiszta hajlításra pedig 1. vagy 2. osztályba tartozik, akkor a formula 
első tagjában Aeff -et, míg a második tagjában Wpl -t alkalmazunk). 
 

A ConSteel program a keresztmetszet osztályát a nyomás és a hajlítás egyidejű hatásából 
számított feszültségábrából határozza meg. Az összevont feszültségábra alapján történő 
számítás iteratív művelet, ezért csak gépi számítás esetén alkalmazzuk. A program a fenti 
esetek közül automatikusan kiválasztja a mértékadó vizsgálatot, amit a tervező felülbírálhat. 
Jelen esetben a program szerint a konzervatív interakciós ellenállási formula ad mértékadó 
eredményt (M4.4 ábra). A részletes táblázat számszerűen megmutatja az összes méretezési 
papamétert. Természetesen a tervező felülbírálhatja a program ajánlását, és például dönthet 
úgy, hogy a „konzervatív interakciós formula” helyett az „általános rugalmas szilárdsági 
ellenállás” eredményét fogadja el mértékadónak (M4.5 ábra). Amennyiben kizárólag a 
konzervatív interakciós formula szerinti keresztmetszeti kihasználtságokat kívánjuk 
megjeleníteni, a program erre is ad lehetőséget. Ehhez nyissuk le a vizsgálat típusát 
meghatározó ablakot [5], és válasszuk ki a „Konzervatív interakciós ellenállás” opciót [6] 
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(M4.6 ábra). A művelet hatására a színskálás ábra a teljes szerkezetre a kiválasztott formula 
szerinti vizsgálati eredményeket mutatja. 
 

 
 

M4.4 ábra: Keresztmetszeti ellenállás számításának részletei (mértékadó formula) 
 
 

 
 

M4.5 ábra: Az általános rugalmas szilárdsági ellenállás formula paraméterei.  
 
 
 

 
 

M4.6 ábra: A teljes szerkezet keresztmetszeti kihasználtságának megjelenítése egy kiválasztott  
(jelen esetben a konzervatív interakciós) formula alapján. 
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5. melléklet 
Küls ő nyomási tényez ő a függ őleges helyzet ű falakon 

(csak h<b esetén érvényes!) 
 

zónák 
A B C D E 

 
h/d 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,5 

≤0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1,0 -0,3 
 

 
 

 
 

w b 

d 

D E 

e/5 

e 

A B C 

e/5 

A B 

felülnézet 

oldal 

h 

A B C 

A B 

h 

Oldal zónák  e<d  esetén: 

)h2;bmin(e=

Oldal zónák  e>d  esetén: 

 

 

Megjegyzés: Téglalap alapú nyeregtetős csarnokszerkezet esetén a b mindig az épület 
azon oldalának hossza, amelyet a szél támad, és d a rá merőleges oldal hossza. A szél 
támadhatja a csarnok hosszanti oldalát (keresztirányú szél; θ=00) és az oromfali oldalát 
(hosszirányú szél; θ=900). 
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6. melléklet 
M6.a Keresztirányú szélhatáshoz tartozó bels ő nyomási tényez ő 

(h/d<0,25 ; α=50 ; A>10m2 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M6.b Hosszirányú szélhatáshoz tartozó küls ő nyomási tényez ők 
(h/d<0,25 ; α=50 ; A>10m2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M6.c Hosszirányú szélhatáshoz tartozó bels ő nyomási tényez ő 
(h/d<0,25 ; α=50 ; A>10m2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A fenti értékeket a ( pqc ⋅ ) –vel megszorozva megkapjuk a szélhatásból származó vonal 

menti megoszló terheket. 
 

+cpi,0  

+cpi  
cpe,10,B=-0,8 cpe,10,B=-0,8 

cpe,10,H=-0,7 cpe,10,H=-0,7 

+cpi,90  


