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1.1 A program ismertetése 
A ConSteel egy tervező szoftver, mely átfogó, komplex megoldást nyújt – főként acél – 

szerkezetek tervezéséhez. A szoftverrel megvalósítható a tervezés összes lépése kezdve a 

modellezéstől, a szerkezeti analízisen és méretezés elvégzésén keresztül a dokumentálásig. 

A viszonylag egyszerű kezelőfelületnek köszönhetően egyszerűbb szemléltető feladatok 

megoldását is lehetővé teszi, a szoftver mélyebb ismeretével azonban egészen nagy és 

komplex projektek megoldására is lehetőséget nyújt  

( http://www.consteel.hu/hu/referenciak/felhasznalok-munkai ). A félév során a program 

alap funkcióinak használatához szükséges ismeretek elsajátítása a cél, mellyel a 

legalapvetőbb erőtani számítások elvégezhetők. 

1.2 A program telepítése 
A ConSteel acélszerkezeti tervező program telepítő fájlja a 

http://www.consteel.hu/hu/letoltes/telepito-csomagok oldalról tölthető le. A program a 

ConSteel_install_”dátum”.exe telepítő fájl futtatásával telepíthető a számítógépre. A sikeres 

telepítést követően az utolsó párbeszédpanelen válasszuk a „Program indítása” 

lehetőséget és futtassuk a programot. A megjelenő ablakban kattintsunk az „Igen” 

gombra, használati jogosultság igényléséhez. A következő ablak elolvasása után 

kattintsunk az „OK” gombra. A megjelenő ablakban az adatok kitöltésével megnyílik egy 

automatikusan generált e-mail. Amennyiben ezt a levelező klienst (általában Microsoft 

Outlook) használjuk, kattintsunk a küldés gombra. Ha böngésző alapú levelezést 

használunk (gmail, hotmail, stb.) a ConSteel Solutions Kft. munkatársainak kell egy e-

mailt küldenünk a softkey@consteelsoftware.com címre. Az e-mailhez a következő 

fájlokat kell csatolnunk. A program első futtatásakor létrejön a ConSteelKey0.bin fájl, 

melyet a Dokumentumok\ConSteel mappában találhatunk. Ezt a fájlt kell csatolni az e-

mailben valamint egy-egy fotót a diákigazolvány két oldaláról. A cég rövid határidőn belül 

megküldi a ConSteelKey.bin szoftver kulcsot, amelyet a Dokumentumok\ConSteel 

mappába kell bemásolni. A szoftverkulcs meghatározott ideig (általában adott félévre) a 

program teljes verzióját elérhetővé teszi a számítógépen. 
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1.3 A program indítása 
Ha telepítés során kipipáltuk a lehetősége, hogy a szoftver létrehozzon egy parancsikont az 

asztalon, akkor a parancsikonra kattintva indíthatjuk el a programot. Ellenkező esetben a 

ConSteel.exe alkalmazással indítható a program. A megjelenő modellkezelőben válasszuk 

a bal oldali „Új modell létrehozása” opciót, majd adjuk meg az új modell nevét. (1.1 ábra) 

 

 

1.1 ábra: Új modell létrehozása 

Az OK megnyomásával megjelenik a program 3D alapú szerkesztő felülete. A program 

hivatalos segédlete és a főbb szerkesztő műveletek leírása az F1 gombbal érhető el. 

1.4 A szerkesztő felület beállítása 
A program 3D szerkesztő felülete felajánl egy globális x-y-z koordináta rendszert, melyben 

dolgozhatunk. Ezt a koordináta rendszert felülírhatjuk, a bal oldalon található 

eszközcsoport első gombjával [1]. Az itt megjelenő panelen megadhatunk igényeinknek 

megfelelő lokális koordinátarendszert áthelyezhetjük a koordinátarendszerünk 

kezdőpontját (origo), illetve a megjelenített raszterháló sűrűsége is állítható [2], 

amennyiben szükségünk van rá. (1.2 ábra) Ezzel feladatunk megoldása során azonban nem 

kell foglalkoznunk. 



 
1.2 ábra: Szerkesztőfelület beállításai 

A kezelőfelület bal oldali függőleges eszközcsoportjában lehetőségünk van az alkalmazott 

koordinátarendszer megtartása mellett a nézetek állítására (Felülnézet, Elölnézet, 

Oldalnézet, Perspektíva) [3], valamint a szerkezetünk megjelenítésének átállítására is 

(Szerkesztő nézet, Drótvázas nézet, Takartvonalas nézet, Test nézet) [4] (1.3 ábra). 

 
1.3ábra: Nézetek és megjelenítési lehetőségek 

2.1 Keresztmetszetek felvétele 
A ConSteel program úgynevezett szelvénytárral dolgozik. Ez a szelvénytár alap 

állapotban üres, nekünk kell megadnunk az általunk alkalmazni kívánt szelvényeket. 

Ehhez váltsunk a Szerkezeti elemek fülre [5] és válasszuk a vízszintes eszközcsoport 

baloldali első Szelvény adminisztráció gombját [6]. Szelvények hozzáadásához 

válasszuk a „Könyvtárból…” gombot [7] (2.1 ábra). 
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2.1 ábra: Szelvénykezelő megnyitása 

Feladatunk megoldása szempontjából jelenleg nem fontos a szelvény típusa így a 

kiválasztásra egy javaslatot teszünk, melytől a hallgató egyéni érdeklődés alapján 

nyugodtan eltérhet. Válasszuk a „Standard” fület, azt lenyitva az „Acél” fülön belül 

válasszuk az I profilok közül [8] az „IPE 400” nevezetű szelvényt. A szelvényre 

kattintva a jobboldali ablakrészben láthatjuk a kijelölt szelvényünk geometriai 

jellemzőit. A Betölt gomb [9] megnyomásával a kiválasztott szelvényünk megjelenik a 

szelvénykezelőben és a szelvénykönyvtárat bezárhatjuk.  

 

2.2 ábra: Szelvény kiválasztása 

2.2 Gerenda létrehozása 
Betöltött szelvényünket gerenda létrehozásához is felhasználhatjuk. A Szerkezeti elemek fül 

alatti Rúd szerkesztése gomb [10] hatására megjelenik az gerenda-szerkesztő táblázat. 

Esetünkben a beállítások alapállásban megfelelőek, és csak a megfelelő szelvényt kell 

kiválasztani [11], majd a bal egérgombbal ki lehet jelölni a gerenda kezdőpontját (2.3 ábra). 
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2.3 ábra: Gerenda létrehozása 

A végpont helyzetét az alsó eszközsorban található koordináták beírásával adhatjuk 

meg. Ehhez az Y és Z koordináta értékét 0-ra, az X koordináta értékét pedig a gerenda 

kívánt hosszával megegyező értékűre kell állítani (2.4 ábra). 

 

2.4 ábra: Koordináták megadása 

2.3 Támaszok hozzáadása 
A támaszok felvételéhez válasszuk a Szerkezeti elemek fül Pont megtámasztása gombját 

[12]. A megjelenő tábla Támasz ablakában beállíthatjuk támaszunk típusát [13] (2.5 ábra). 

Befogott megtámasztásához alkalmazzuk a „Befogott” opciót. Csuklós támasz 

létrehozásához válasszuk az „x,y,z,xx” opciót. Támaszaink harmadik típusa a görgős 

támasz (mozgó saru), ennek kódja „y,z,xx”– ennek okát a későbbiekben tárgyaljuk. A 

támaszok lehelyezéséhez a bal egérgombbal jelöljük ki a megfelelő pontokat (kéttámaszú 

tartó esetén a gerenda két végpontja [14]). 
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2.5 ábra: Támaszok felvétele 

2.4 Teher felvétele 
Koncentrált terhek felvétele 

Terhünk felvételéhez válasszuk a Terhek fület [15]. A Koncentrált teher elhelyezése 

gomb [16] megnyomásával megjelenik az egy pontban ható terhek felvételét segítő 

panel. Ezen panelon be tudjuk állítani az egy pontban ható koncentrált erő illetve 

koncentrált nyomaték paramétereit. Meg tudjuk adni egyesével X, Y illetve Z irányú 

összetevőit. Függőleges irányú koncentrált teher létrehozásához X és Y értéke legyen 

0, Z értéke pedig az adott érték [17]. Az összetevőket előjellel kell megadnunk. A 

megfelelő adatok megadása után bal egérgombbal kattintsunk a tartónk azon pontjára, 

amelyen az adott terhet el szeretnénk helyezni. 

 

 

 
2.6 ábra: Teher felvétele 
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Teljes szerkezeti elemen ható megoszló teher 

Válasszuk a Terhek fül alatti Vonal menti megoszló teher gombot [18], majd írjuk be 

a globális rendszerben [19] értelmezett megoszló teher értékét a megfelelő ablakokba 

[20] (kezdő- és végértéket), majd kattintsunk a megfelelő szerkezeti elemre, aminek 

hatására megjelenik a teher szimbóluma a modellen (2.7 ábra). 

 
2.7 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 [21], lásd a 

2.8 ábrát. 
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2.8 ábra: Szerkezeti elem egy szakaszán ható megoszló teher felvétele 

3.1. Analízis futtatása 
A terhek elhelyezése után már csak futtatnunk kell az analízist. Ehhez az Analízis fül 

vízszintes eszközsorának első gombját (Analízis elindítása) [22] kell választanunk. 

Ennek megnyomásával analízisünk lefut és az eredményeket megtekinthetjük. 

 

3.1 ábra: Analízis futtatása 

3.2. Eredmények megtekintése 
Az eredményeket az Analízis fül vízszintes eszközsorának harmadik fülét [23] lenyitva 

tekinthetjük meg. Alapbeállításban az X-Y-Z irányú deformációt láthatjuk. A fület 
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lenyitva megtekinthetjük a „Rúd igénybevételeit” valamint a „Támaszreakciókat”. A 

kéttámaszú tartónk reakcióerőinek megtekintéséhez válasszuk az „Rz” támaszreakciót 

[24]. A vízszintes eszközsor „csúszkájával” skálázhatjuk a deformációs ábrát. Ez 

azonban csak egy virtuális skálázás, az igénybevétel és az alakváltozás számszerű értéke 

nem változik, csupán a megjelenítés módja. 

 

 

3.2 ábra: Eredmények megtekintése 

3.3. Ábrák dokumentálása 
Az alábbiakban egy ábra dokumentálását mutatjuk be. Válasszuk ki a kiszámított „Rz” 

támaszreakció ábráját. A támaszreakciót jelző nyilak méretét a felső csúszkával 

beállíthatjuk [25]. A támaszreakció értékét úgy tudjuk megjelölni, hogy a jobb 

egérgombbal a megfelelő pontra (ezesetben a tartó végpontja) kattintunk, majd a 

megjelenő ablakban a ”Megjelölés” opciót [26] választjuk (3.3 ábra). Ekkor az étéket 

mutató címke rögzítődik a megfelelő ponthoz. Annyi címkét helyezünk el, amennyi 

szükséges ahhoz, hogy az ábránk jól meghatározott legyen (3.4 ábra). Többtámaszú 

tartó esetén, minden támaszt szükséges felcímkézni. 
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3.3 ábra: Az ábra értékének megjelölése 

 

3.4 ábra: A dokumentálásra kész ábra 

Az ábra mentéséhez válasszuk a jobb oldalon található Dokumentálás fület. A 

„Pillanatkép készítése az aktuális állapotról” gomb [27] megnyomására megjelenik a 

képbeállító tábla, ahol be kell írni a kép nevét [28] (amelyből fájlnév generálódik, ezért 

csak megfelelő karaktereket használjunk) és ki kell választani a megfelelő képméretet 

[29] és betűméretet [30] (3.5 ábra). Miután beállítottuk az ábrát a szaggatott vonallal 

jelzett képkeretben, nyomjuk meg a Létrehozás/Módosítás gombot, amely hatására a 

kép eltárolódik a képtárban. Ekkor még csak az adott ConSteel fájlban tároltuk el az 

ábránkat. A kép mentéséhez nyomjuk meg az Ábrák kezelése gombot [31], amelynek 

hatására megjelenik a képtár adattáblázata, ahol kiválaszthatjuk az aktuális képet, majd 

nyomjuk meg a „A kiválasztott kép mentése fájlba” gombot [32] (3.6 ábra). 
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3.5 ábra: Ábra tárolása képként 

 

 

3.6 ábra: A kép kiválasztása és mentése 

A műveletek hatására a kép a kiválasztott formátumban és a megadott név alatt 

elmentődik a kiválasztott mappába. Az így létrehozott kép beszerkeszthető bármely 

dokumentumba (például Word vagy MathCad dokumentumokba). 
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