
Károlyfi Kitti, László Gabriella 

CONSTEEL SZOFTVER ALKALMAZÁSI 

SEGÉDLET 

I. MODELL FELVÉTEL 

Szakmai lektor: 

Papp Ferenc 

Ph.D, Dr.habil 

Győr 2018 

  



1. A tervezés célja 

A tervezés célja egyszerű szerkezeti elemek méretezési módszerének elsajátítása egyszerű 

igénybevételekre. Az első ábra egy egyszerű csarnoképület tartószerkezetét, illetve annak egy 

elkülönített keretállását mutatja. Egyszerűsítésképpen jelen feladatban csak az elkülönített 

keretszerkezettel foglalkozunk, amely feladat kapcsán megismerkedünk a különböző 

anyagból készült (acél, vasbeton és fa) szerkezeti elemek (oszlopok és gerendák) egyszerű 

igénybevételekre (húzásra, hajlításra és nyomásra) történő méretezési módszerével. A 

csarnokszerkezet egy keretállásának modellezése azt a célt szolgálja, hogy megkapjuk a teljes 

keretre ható terhekből (szélteher, hóteher, hasznos teher) az egyes szerkezeti elemek 

igénybevételeit, amely alapján méretezzük azokat.

 
1. ábra: Az épület szerkezeti modellje 

1.1 A tervezés kiindulási adatai 
A keret kiindulási méreteit (magasságok és fesztávok) valamint a terheket minden hallgató 

egyénileg választhatja meg az alábbi táblázatban megadott javasolt határértékek között 

maradva. 

Táblázat 1: Kiindulási adatok javasolt értékei 

Paraméter Javasolt 

értékek 

Érték Dimenzió 

Fesztávolság (L) 12.0-16.0  m 

Keretállások távolsága (b) 4.0-6.0  m 

Keretállások száma 4 -6  db 

Oszlopmagasság (H) 6.0-9.0  m 

Tetőmagasság (Hi) 1.0-3.0  m 

Hóteher (s) 2.0-4.0  kN/m
2
 

Szélhatás 0.6-1.2  kN/m
2
 

Hasznos teher (qh) 4.00-10.00  kN/m
2
 

 



2. A modell felvétele 

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 [1] és válasszuk a vízszintes eszközcsoport 

baloldali első Szelvény adminisztráció gombját [2]. Szelvények hozzáadásához 

válasszuk a „Könyvtárból…” gombot [3] (2. ábra). 

 

 

 

2. ábra: Szelvénykezelő megnyitása 

A Magyarországon általánosan alkalmazott szelvények eléréséhez válasszuk a 

„Standard” fület, majd azt lenyitva az „Acél” fülön belül már válogathatunk a 

különböző profilok között [4]. A kiválasztott szelvényre kattintva a jobboldali 

ablakrészben láthatjuk a kijelölt szelvényünk geometriai jellemzőit. A szelvény 

betöltése előtt ellenőrizzük, hogy az anyagminőség az európai szabványnak 

megfelelően van-e beállítva [5]. A Betölt gomb [6] megnyomásával a kiválasztott 

szelvényünk megjelenik a szelvénykezelőben és a szelvénykönyvtárat bezárhatjuk. 

 

3. ábra: Szelvény kiválasztása 
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2.2 Oszlop létrehozása 
A Szerkezeti elemek fül alatti Oszlop szerkesztése gomb [7] hatására megjelenik az 

oszlop-szerkesztő táblázat (4. ábra), ahol be kell írni az oszlop magasságát [8], és ki kell 

választani a megfelelő szelvényt [9] (a többi attribútum az adott esetben alapállásban 

megfelelő). Az oszlopokat az X-Z globális síkban célszerű elhelyezni az egér bal 

gombjának segítségével. Az oszlop alsó végének pozícióját koordinátákkal is 

megadhatjuk. 

 

 

 
4. ábra: Oszlop létrehozása 

A valósághű statikai váz kialakításának érdekében a középső (inga)oszlop 

keresztmetszetét kisebbre vegyük fel, mint a két szélső oszlopét, ez az oszlop ugyanis 

csak a födém terheit fogja közvetlenül viselni, míg a két szélső oszlop a tető terheinek 

felvételére, valamint az egyéb külső meteorológiai terheknek is meg kell, hogy 

feleljen. 
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5. ábra: Oszlopok lehelyezése 

2.3 Gerenda létrehozása 
Az oszlophoz csatlakozó gerenda szerkesztéséhez először érdemes az oszlop osztáspontját 

beállítani annak érdekében, hogy a gerenda kezdőpontját könnyen megtaláljuk. (6. ábra) Itt 

lehetőségünk van az oszlopot felosztani egész számú részre, százalékosan, illetve adott 

távolságonként. 

 

6. ábra: Az oszlopelem felosztása n számú részre 

A Szerkezeti elemek fül alatti Rúd szerkesztése gomb [11] hatására megjelenik az gerenda-

szerkesztő táblázat. A megfelelő szelvény kiválasztása után [12] a bal egérgombbal ki lehet 

jelölni a gerenda kezdőpontját (6. ábra), praktikusan az oszlop előbb beállított, megfelelő 

fogópontját. 
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6. ábra: Gerenda létrehozása 

A tető kialakítása szintén gerenda létrehozásával történik. Első lépésként hozzunk létre a keret 

teljes fesztávolságában egy egyenes gerendát. Ezt követően válasszuk a Geometria fül 

Kijelölt vonalelem megtörése [13] gombját. Kattintsunk a gerenda közepére, a kurzort 

hagyjuk ott, majd a „Z” gombot megnyomva a billentyűzeten, adjuk meg, hogy a jelenlegi 

magassághoz képest a kiválasztott pont mennyivel kerüljön feljebb [14]. Figyeljünk arra, 

hogy mindeközben az X és Y értéke ne változzon, ugyanis abban az esetben térben is el fog 

mozdulni a pont! 

 

 

7. ábra: A gerenda megtörése – tetőhajlás kialakítása 
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Ezt követően gerendaként létrehozzuk a vonórudat is a megfelelő szelvényből. (8.ábra) 

 

8. ábra: Vonórúd elhelyezése 

 

Utolsó lépésként megmodellezzük a vonórudat tartó függesztő elemet. Ehhez a 

szelvénykezelőben létre kell hoznunk egy makró szelvényt [15]. (9. ábra) 

 

9. ábra: Makró szelvény létrehozása a szelvény kezelőben 

Az Acél szelvények közül a Hajlított vagy hengerelt [16] típust válasszuk, ezen belül is a 

Köracélt. [17] (10. ábra) A Tovább [18] gomb megnyomásával beállíthatjuk a paramétereit 

[19] (11. ábra) 
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10. ábra: Makró szelvény kiválasztása 

 

11. ábra: Köracél paramétereinek beállítása 

A Létrehoz [20] gombra kattintva megjelenik a szelvénykezelőben az általunk létrehozott új 

szelvény, amelyet már használhatunk a függesztő elem létrehozásához. (12. ábra) 
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12. ábra: Az elkészült geometria 

  



2.4 Támaszok hozzáadása 
Támaszokat elhelyezhetünk pont és vonal mentén. A pontbeli támaszok felvételéhez 

válasszuk a Szerkezeti elemek fül Pont megtámasztása gombját [21]. A megjelenő tábla 

Támasz ablakában beállíthatjuk támaszunk típusát [22] (13. 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”. (A ConSteel a támaszait a következő képpen adja meg: a kód első 

három tagja (x,y,z) azokat a tengelyeket adja meg, amely mentén a támasz nem enged meg 

elmozdulást. A következő három tag (xx,yy,zz) pedig azt mutatja meg, mely tengely körül nem 

enged meg elfordulást a támasz). A támaszok lehelyezéséhez a bal egérgombbal jelöljük ki a 

megfelelő pontokat. 

 

 
13. ábra: Támaszok felvétele 

Az két szélső oszloptalp befogott támaszt kap [23], a középső oszlopnak azonban 

megengedjük az y és x tengely körüli elfordulást, így az az „x,y,z,zz” jelölésű támaszt 

kapja [24]. (13. ábra) Ahogy az első fejezetben említettük, jelen feladatban egy 

egyszerű csarnokszerkezet egy keretállásának elkülönített szerkezeti modelljével 

foglalkozunk. Ebből adódóan a keretállást hosszanti irányból megtámasztó valós 

szerkezeteket (födémgerendák, szelemenek) most egyszerű, oldalirányú 

megtámasztásokkal helyettesítjük („y” jelölésű támasz). 
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2.5 Rúdvégek beállítása 
Az egyes szerkezeti elemek – úgy, mint az ingaoszlop és a födémgerenda, illetve az oszlop és 

a vonórúd – kapcsolata csuklós. Ezt a ConSteel-ben a rúdvégek folytonosságával tudjuk 

modellezni.  

Első lépésben állítsuk be a födémgerenda és oszlop kapcsolatát. Kijelölve a gerendát, 

megjelennek a jobb oldalon a Rúd elem tulajdonságai. [25] (14. ábra) 

  

14. ábra: Kijelölt rúdelem tulajdonságainak megjelenítése 

A Folytonosság kezdőpontja és a Folytonosság végpontja [26] mellett szereplő […] gombra 

kattintva szerkeszthetővé válik a rúdvégi folytonosság. (15. ábra) 

 

15. ábra: A rúdvégi folytonosságok szerkesztése 
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Mind a kezdő-, mind a végpont esetében az „yy,zz,w”, jelölést válasszuk, azaz megengedjük 

az y és z tengelyek körüli elfordulást és az elcsavarodást, míg x,y,z irányban nem engedjük 

meg az elmozdulást, sem az x tengely körüli elfordulást. (15. ábra) Az Alkalmaz [27] gombra 

kattintva beállítottuk a megfelelő paramétereket mindkét rúdvég esetében. Ugyanígy teszünk 

a vonórúd esetében is – azaz mindkét rúdvég folytonosságát az előbb bemutatott értékre 

állítjuk – illetve a középső (inga)oszlop végpontjának, valamint a tetőgerenda bal oldalának 

kezdőpontjának, és jobb oldalának végpontjának folytonosságát is ugyanilyen módon 

határozzuk meg. Utolsó lépésként a függesztő elem rúdvégi folytonosságait is beállítjuk: 

ebben az esetben mind a kezdő- mind a végpont esetében megengedjük az y és z tengely 

körüli elfordulást. (16. ábra) 

 

16. ábra: Függesztő elem rúdvégi folytonosságainak beállítása 

  



2.6 Teheresetek és tehercsoportok létrehozása 
Ha elkészült a szerkezeti modellünk, lépjünk tovább a Terhek fülre. Ahogy az első fejezetben 

láthattunk, különböző terhekkel fogunk dolgozni úgy, mint hasznos teherrel, valamint 

meteorológiai terhekkel (szélteher és hóteher). Első lépésként tehercsoportokat kell 

létrehoznunk, amit a Teher [28] fül Teheresetek és Tehercsoportok [29] gombjára kattintva 

tudunk megtenni. Amint láthatjuk, egy Állandó tehercsoport már automatikusan bent van a 

tehercsoportok között. Az ebben a csoportban szereplő tehereset pedig az Önsúly. Fontos, 

hogy alul állítsuk be, hogy az Önsúlyt tartalmazó tehereset ez a tehereset legyen! [30] 

 

 

17. ábra: Teheresetek létrehozása 

Ezt követően az Új tehercsoport gombra kattintva [31] hozzunk létre egy Esetleges 

tehercsoportot. [32] (18. ábra) A tehercsoportok elnevezését szabadon megválaszthatjuk, de 

ajánlatos követni az itt megadottakat. 
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18. ábra: Új tehercsoport létrehozása 

Ezt követően az Esetleges tehercsoporton belül hozzunk létre új teheresetet. [33] Ebbe 

a tehercsoportba fog tartozni a födém hasznos terhe, így a Hasznos teher elnevezést 

adjuk az új teheresetnek. [34] (19. ábra) 

 
19. ábra: Új tehereset létrehozása 
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Ugyanilyen módon hozzunk létre egy új, meteorológiai tehercsoportot, amely alá 

pedig hozzuk létre a Szélteher és Hóteher tehereseteket! (20. ábra) Ha végeztünk, 

kattintsunk az Alkalmaz, [35] majd a Rendben gombra. 

 
20. ábra: Az elkészült tehercsoportok és teheresetek 

Végezetül a Teher fül Teherkombinációk [36] gombjára kattintsunk, ahol hozzunk létre egy új 

teherkombinációt [37]. (21. ábra) Egyszerűsítésképpen jelen esetben minden tehereset 

kombinációs tényezőjét állítsuk 1-re. [38] 

 

21. ábra: Teherkombináció létrehozása 
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2.7 Terhek felvétele 
A következőkben az előbbiekben meghatározott teheresetekhez hozzáadjuk a terheket, 

amelyeket minden hallgató egyénileg választott meg. (lásd 1. Táblázat) Az önsúllyal 

természetesen nem kell foglalkoznunk, azt a program maga számítja ki. Ezért a legördülő 

menüből először válasszuk ki a Hasznos terhet. (22. ábra) [39] 

 

22. ábra: Tehercsoport kiválasztása 

Figyeljünk arra, hogy az általunk megadott terhek kN/m
2
-ben vannak! Mi azonban jelenleg 

egy, elkülönített keretállást vizsgálunk, amelyen vonal menti megoszló terheket tudunk 

figyelembe venni, így először át kell számolnunk a kN/m
2
-ben megadott értéket kN/m-re. Ezt 

úgy tehetjük meg, hogy az általunk választott felület mentén megoszló terhet megszorozzuk a 

keretállások távolságával, mivel minden közbenső keret kétszer fél keretállásnyi felület 

mentén megoszló terhet visel. A mintapéldánkban a keretállások távolsága 5 méter, a 

választott hasznos teher pedig 6 kN/m
2
, tehát 5*6=30 kN/m vonal menti megoszló terhet 

teszünk fel a födémgerendára.  

Válasszuk a Terhek fül alatti Vonal menti megoszló teher gombot [40], majd írjuk be a 

globális rendszerben [41] értelmezett, most kiszámított megoszló teher értékét a megfelelő 

ablakokba [42] (kezdő- és végértéket), majd kattintsunk a födémgerendára, aminek hatására 

megjelenik a teher szimbóluma a modellen (23 ábra).  
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23. ábra: Hasznos teher felvétele 

Következő lépésben a legördülő menüben válasszuk ki a szélterhet (23. ábra) [43]. 

Hasonlóképpen, mint a hasznos teher esetében, a felület mentén megoszló terhet redukáljuk 

vonal menti teherré, majd helyezzük el a terhet az oszlopra. Jelen esetben a globális x 

irányban adjuk meg a számított teher értékét. [44] 

 

24. ábra: Szélteher felvétele 

Végül a legördülő menüben válasszuk a Hóterhet, redukáljuk vonal menti teherré, s vegyük 

fel a tetőgerendára! (25. ábra) Minden esetben figyeljünk arra, hogy mindig a jó teheresethez 

vegyük fel az adott terhet! 
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25. ábra: Hóteher felvétele 

3.  Dokumentálás 
Ábra készítéséhez és mentéséhez válasszuk a jobb oldalon található Dokumentálás fület. A 

„Pillanatkép készítése az aktuális állapotról” gomb [45] megnyomására megjelenik a 

képbeállító tábla, ahol be kell írni a kép nevét [46] (amelyből fájlnév generálódik, ezért csak 

megfelelő karaktereket használjunk) és ki kell választani a megfelelő képméretet [47] és 

betűméretet [48] (26. ábra). Miután beállítottuk az ábrát a szaggatott vonallal jelzett 

képkeretben, nyomjuk meg a Létrehozás/Módosítás [48] 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 [50], amelynek hatására 

megjelenik a képtár adattáblázata, ahol kiválaszthatjuk az aktuális képet, majd nyomjuk meg a 

„A kiválasztott kép mentése fájlba” gombot [51] (27. ábra). 

 

 

 

 



 

26. ábra: Ábra tárolása képként 

 

 

27. 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). Ábrákat bármelyik 

fülön belül létrehozhatunk és kimenthetünk, így könnyen dokumentálható az adott 

feladatunk szerkezeti modellje, teherfelvétele, az analízis és a keresztmetszet 

ellenőrzés eredménye. 
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