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IV.1 Rácsos főtartó analízise 
 

IV.1.1 Bevezetés 

 

IV.1.1.1 Az analízis jellege 

 

A főtartó számítását (továbbiakban: analízisét) a tervezés folyamán az alábbi fázisokban kell 

elvégeznünk:     

 koncepcionális tervezés idején, 

 részletes tervezés idején. 

 

 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. 

 

IV.1.1.2 Rácsos tartó analízise 

 

 A rácsos tartók számítógépes analízise az alábbiak miatt a viszonylag egyszerű 

feladatok közé tartozik: 

 általában elegendő az elsőrendű analízis; 

 a méretezés során a rúdvégi nyomatékok általában elhanyagolhatóak, ezért mind a 

csuklós, mind a folytonos rúdvégi merevséget feltételező modellek alkalmazhatóak; 

 a méretezést meghatározó axiális rúderők értékét a statikai modell típusa (csuklós 

vagy merev csomópontú) alig befolyásolja; 

 a méretezés során a keresztmetszeti méretek változása alig befolyásolják a méretezést 

meghatározó rúderőket. 

 

 A jelen feladatban – didaktikai szempontok miatt - a koncepcionális tervezés és a 

részletes tervezés lépéseit nem választjuk ketté. A keresztmetszeti méreteket, a 

gyakorlatvezető útmutatása alapján, a vázlatterv készítésekor tapasztalati úton vesszük fel. A 

részletes tervezés során az elsőrendű elmélet szerint számított rúderők alapján ellenőrizzük 

rácsos főtartó keresztmetszeteinek szilárdsági és stabilitási ellenállását, valamint a 

használhatósági (lehajlási) határállapotot. Tehát a számítás során a vázlattervben felvett 

szelvényméretekkel indulunk, majd a méretezési rúderők birtokában megkeressük az 

optimális szelvényméreteket. Mindezt a létrehozott számítógépes modellen végezzük el.  A 

végleges szelvényeket úgy választjuk meg, hogy szilárdsági határállapotra kb. 65-75%-ra 

legyenek kihasználva. Ebben a fázisban végezzük el a rácsos tartó lehajlásának ellenőrzését is 
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(használhatósági határállapot ellenőrzése). Ezzel elejét vesszük annak, hogy esetleg a 

végleges számítás során derül ki, hogy a főtartó merevsége nem megfelelő. Ez után végezzük 

el a rácsos főtartó rúdjainak stabilitási ellenőrzését. Keresztmetszetet akkor növelünk, ha a 

stabilitásvizsgálatra az adott rúd nem felel meg.    

 

 Az újgenerációs acélszerkezeti tervező programok alkalmazásával a fenti fázisok 

összemosódnak, mert a szerkezet teljes körű ellenőrzése olyan gyorssá és hatékonnyá vált, 

hogy néhány perc alatt megtalálhatjuk az „optimális” szelvényeket.  

 

IV.1.1.3 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 

hajtottuk végre. Feltételezve, hogy rendelkezésünkre áll a szerkezeti modell és a tehermodell 

(lásd az IV.1.2 szakaszt), a gépi számítást az alábbi lépésekben célszerű végrehajtani: 

 

1. lépés: Szerkezeti modell ellenőrzése 

A szerkezeti modell felvétele után (lásd a Mellékletet) 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. egy rúdvég eltávolodik a csomópontjától), 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 axiális erőkre 

végezzük el a rudak keresztmetszeteinek tervezését, majd a végleges keresztmetszetekkel a 

használhatósági teherkombinációkból a gerenda lehajlásának ellenőrzését. 

 

4. lépés: Stabilitási analízis   

A keresztmetszetek megtervezése után (amikor az átlagos kihasználtságok elérik a 65-75%-

ot) elvégezzük a globális stabilitási ellenállás ellenőrzését. Ezt a számítógép algoritmusára 

bízzuk, ami megfelel a Tartószerkezetek 1 tárgyban szereplő húzott- és nyomott rúd 

vizsgálatoknak (itt feltételezzük a témakörök teljes ismeretét).   

 

 

IV.1.1.4 Elkülönített vagy teljes térbeli szerkezeti modellel dolgozzunk?  

 

 A IV.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 rúdjainak hatásából származnak. 
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A csarnokszerkezet teljes térbeli szerkezeti modelljét viszonylag kevés többletmunkával 

megalkothatnánk (IV.1b ábra), azonban az a tapasztalatunk, 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 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. Csak megfelelő gyakorlattal 

rendelkező, felkészült mérnök kezében lehet a vázolt módszer hatékony, ezért a jelen 

feladatban a teljes térbeli modell alkalmazását nem javasoljuk.  

  
IV.1 ábra: Egyszerű csarnokszerkezet szerkezeti modellje: (a) teljes térbeli szerkezeti modell;  

 (b) elkülönített szerkezeti modell;  
 

 

IV.1.2 Tervezési modell  

 

IV.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. a jelen rúdszerkezeti modell esetén) a 

korszerű szoftverek automatikusan generálják.  

 

(b) 

(a) 
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 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 csavarását (vagy csak nagy elhanyagolásokkal), akkor a modell lényegében nem lép 

túl a 2D alapú modell előbb említett korlátain. A jelen oktatási anyagban a ConSteel 

program 3D modellezési eljárását követjük, és ezzel előre tekintünk a későbbi 

tantárgyak feladataira is, ahol a ConSteel program alkalmazása már egyértelmű 

előnyökkel jár, de egyben hangsúlyozzuk, hogy a jelen feladat végrehajtható az 

egyszerűbb 2D-s programokkal is. 
 

 

IV.1.2.2 Szerkezeti modell 

 

 A vázlattervből ismerjük a rácsos főtartó főbb geometriai méreteit és a kiinduló 

keresztmetszeteket. Célunk, hogy létrehozzuk a főtartó gépi analíziséhez szükséges szerkezeti 

modellt, amely még nem azonos a statikai (mechanikai) modellel. A főtartó szerkezeti 

elemekből épül fel. A szerkezeti elemek keresztmetszetét nézve az alábbi rácsos tartó 

típusokkal foglalkozunk: 

 övrudak: melegen hengerelt I szelvény, vagy SHS (esetleg CHS) szelvény   

 rácsrudak: SHS szelvény   

A rácsrudak tehát minden esetben SHS (esetleg CHS) szelvények, míg az övrudak lehetnek 

SHS (CHS) vagy hengerelt I szelvények (de egy szerkezeten belül vagy csak az előbbi, vagy 

csak az utóbbi).   

 

 A rácsos főtartó szerkezeti modellje állandó keresztmetszetű szerkezeti rudakból 

(elemekből) épül fel. Ezek a rudak a következők: 

(a) felső övrúd (tartóvégtől taréjpontig egy keresztmetszetből) 

(b) alsó övrúd (tartóvégtől tartóközépig egy keresztmetszetből) 

(c) rácsrudak (egy, vagy két keresztmetszetváltással) 

A gyakorlatban sokszor az alsó és felső övrudak keresztmetszete megegyezik, és a rácsrudak 

keresztmetszet is azonos, kivéve a tartó végeinél, ahol az első két-három rácsrúd általában 

erősebb a nagyobb igénybevételek miatt. A rácsos tartót gyárban hegesztik össze, de a 

szállíthatóság miatt kettő vagy több darabban, majd az építési helyszínen csavarozott 

kapcsolatokkal szerelik össze. A szerkezeti modell létrehozása során (a jelen feladat esetében) 

a kapcsolatokat merevnek feltételezzük, ezért a teljes rácsos tartót folytonosnak feltételezzük.  

 

 A szerkezeti modell egy folytonosan kapcsolódó referencia hálózatból, és a referencia 

hálózatra súlypontjukkal illesztett rudakból áll össze. A programok többsége a rudakat a 

referencia (súlyponti) tengelyeikkel azonosítják, így végeredményben a szerkezeti modell a 

rudak folytonos összekapcsolásával áll elő, ahol a szerkezeti modell csomópontjait a 

rúdtengelyek metszéspontjai határozzák meg. A segédlet I. részében bemutatott vázlattervnek  
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IV.2 ábra: Rácsos főtartó szerkezeti modellje a ConSteel programban létrehozva.  
 

megfelelő, a ConSteel programban létrehozott szerkezeti modellt a IV.2a ábra mutatja. A 

szerkezeti modellről írtakat a IV.2b ábrán látható tartóvég vonalas rajza jól szemlélteti. 

 

  A szerkezeti modell kiegészítő szerkezeti elemei a megtámasztások. Jellegüket 

tekintve két megtámasztás típust különböztetünk meg: 

 a modellből elhagyott szerkezeti környezet, vagy 

 a külső környezet (merev szerkezet, alapok) 

által biztosított megtámasztásokat. Esetünkben az első típusba a IV.1 ábrán látható, a 

szelemenek biztosította oldalsó (Y irányú) merev támaszok tartoznak (IV.3a ábra). A 

második típusba a tartóoszlopok mint külső támaszok hatása tartozik (IV.3b ábra).  

 

 

 
 

IV.3 ábra: Rácsos főtartó szerkezeti modelljének megtámasztásai: (a) szelemenek hatása;  

(b) oszlopok megtámasztó hatása.  
 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

Rudak referencia tengelyei 

Rácsos tartó csomópontjai 



Dr. Papp Ferenc 

Tartószerkezetek IV. - Tervezési segédlet - Rácsos főtartó analízise és méretezése 

7 

 Az utóbbi támaszok közül a baloldali tartóvég modelljét a IV.4 ábra kinagyítva 

mutatja. Látható, hogy a felső csomópont 3D csuklós támaszt kapott (kódja: x,y,z), míg az 

alsó szintén egy módosított 3D csukló látható, amely az alsó öv tengelye irányában (X 

irányban) szabadon mozoghat (kódja: y,z). Amennyiben ezt a mozgást nem engednénk meg, 

akkor az alsó öve befeszülne az oszlopok közé, és a tartó befogottá válna, miközben szabadon 

befüggesztett tartóviselkedést feltételezünk. A tartó jobb oldali végén a támaszok hasonlóak, 

azonban a felső csomópontnál az X irányú mozgást szintén biztosítani kell a befeszülés 

elkerülése végett.   

 

        
 

IV.4 ábra: Oszlopok megtámasztó hatását modellező támaszok.  

 

x,y,z 

y,z 
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IV.1.2.3 Számítási példa 

 

 Az alábbi számítási példa a főtartó szerkezeti modelljének ConSteel programmal 

történő létrehozását tartalmazza. A modellezés lépésről lépésre történő végrehajtásának 

leírását a IV.1 melléklet tartalmazza. 

 

 

 

4. RÁCSOS FÕTARTÓ ANALÍZISE ÉS MÉRETEZÉSE

    ANALYSIS AND DESIGN OF MAIN TRUSS

A feladat keretében az oromfaltól számított második rácsos 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 truss which is situated close to the side wall is designed. The

result of the design is considered being valid for al l  the main frames. The analysis and 

design is carried out w ith the ConSteel design software.   

4.1 Tervezési modell

      Design model 

4.1.1 Szerkezeti modell

        Structural model

A rácsos fõtartó ki induló szerkezeti modell jét a vázlattervi rajzok alapján vettük fel (I.11-12 

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. I.11-12 of this Design Notes. The model was constructed on 

the 3D modeling window of the ConSteel software:  

 
  

Az oldalsó (szelemen) támaszok külpontosságát elhanyagoltuk. Az oszlopok biztosította

megtámasztásokat a belsõ övlemeznél vettük fel. Az övek mentén a csomópontokat azonos

távolságban vettük fel.   

The eccentricities of the lateral (purl in) supports were neglected. Supports ensured by 

the columns were placed at the nodes of the reference axis. Along the chords the intervals

between the joints are uniform. 

4.1.2 Keresztmetszeti modellek és keresztmetszeti jel lemzõk

        Cross-sectional models and properties of cross-sections

A keresztmetszeteket a ConSteel programmal modelleztük, a keresztmetszeti jel lemzõket 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.  
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4.1.2.1 Felsõ öv keresztmetszete

           Cross-section of top chord

Szelvény típusa és mérete: HEA 120

Keresztmetszeti osztály: I.

Keresztmetszeti jel lemzõk

Cross-sectional properties

- felület  

  area
Aöv.f 2534 mm

2


- inercianyomatékok 

  moments of inertia
Iy.öv.f 6061297 mm

4


4.1.2.2 Alsó öv keresztmetszete

           Cross-section of bottom chord

Szelvény típusa és mérete: HEA 100

Keresztmetszeti osztály: I.

Keresztmetszeti jel lemzõk

Cross-sectional properties

- felület  

  area
Aöv.a 2124 mm

2


- inercianyomatékok 

  moments of inertia
Iy.öv.a 3492085 mm

4


4.1.2.3 Rácsrudak keresztmetszete

           Cross-section of bracings

Szelvény típusa és mérete: SHS 100

Keresztmetszeti osztály: I.

Keresztmetszeti jel lemzõk

Cross-sectional properties

- felület  

  area
Ab.1 1491 mm

2


- inercianyomatékok 

  moments of inertia
Iy.b.1 2254673 mm

4


Szelvény típusa és mérete: SHS 80

Keresztmetszeti osztály: I.

Keresztmetszeti jel lemzõk

Cross-sectional properties

- felület  

  area
Ab.2 899 mm

2


- inercianyomatékok 

  moments of inertia
Iy.b.2 875225 mm

4


 
 

4.1.3 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
 0.3 G

E

2 1 ( )
80769

N

mm
2
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IV.1.2.4 Tehermodell  

 

 A tetőfelületre ható kiindulási terhek meghatározását a segédlet II. része tartalmazza. 

A munka jelen fázisában a kiindulási terhekből meghatározzuk a főtartóra ható tervezési 

terheket. Szelemen alapú burkolati kialakítás esetén a felületi hatásokból származó terhek 

(burkolat súlya, hóteher, szélteher) a főtartóra koncentrált erők formájában adódnak át (IV.5 

ábra). Az egyes tehereseteknél külön-külön először meghatározzuk a főtartóra áradódó terhet 

vonal mentén egyenletesen megoszló erők formájában, majd azokat átalakítjuk koncentrált 

erőkké. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5 ábra: A felületi terhek átadódása a főtartóra koncentrált erők formájában.  

 

 Legyen a vonal mentén megoszló teher intenzitása q, és legyen a felső övön 

egyenletesen kiosztott csomópontok (szelemenek) távolsága d. Ekkor az egy csomópontra 

ható F erő: 

 

 dqF   

 

A rácsos főtartó végeinél lévő két csomópontra fele akkora d/2 terhelősáv jut, ezért ebben a 

két csomópontban az erők csak fele akkorák, lásd a IV.6 ábrát. 

 

 
IV.6 ábra: Vonal menti megoszló teher átalakítása koncentrált erőkké.  

 

 

A méretezésre mértékadó rácsos főtartó 

 

 A szélnyomási tényező általában zónáról zónára változik, ezért a főtartók különböző 

nagyságú szélterhet kapnak. A legnagyobb szélszívás a két végtartóra hat, azonban ezeknél a 

tehersáv szélessége csak fele a közbenső keretekhez tartozó tehersáv szélességnek. Általában 

a biztonság és a gazdaságosság javára döntünk, ha az összes közbenső főtartót az oromfaltól 

számított második főtartóra és annak tehersávjára méretezzük (IV.7 ábra). 

 

q

F/2      F     F      F      F       F       F    F     F/2 
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IV.7 ábra: A méretezésre mértékadó főtartó és tehersáv  

(tetőszerkezet felülnézetben) 

 

Tehercsoportok és teheresetek 
 

 A számítógépes programok hatékonyan támogatják a teherkombinációk generálását. 

Ehhez a tehereseteket tehercsoportokba kell rendezni, ahol az egy csoportba tartozó 

teheresetek egymást kizárják, azaz egy adott teherkombinációban egy tehercsoportból csak 

egy tehereset szerepelhet (kivétel az állandó terhek csoportja, ahol értelemszerűen minden 

teheresetnek szerepelnie kell a teherkombinációkban). A tehereset olyan terhek együttese, 

amelyek térben és időben elválaszthatatlanok egymástól. A jelen feladat kapcsán az alábbi 

tehercsoportok és teheresetek felvételét javasoljuk: 

 

 Állandó terhek  

o tartószerkezeti elemek önsúlya (röviden: önsúly) 

o tető- és falburkolati rendszer súlya (röviden: burkolat), 

o állandó jellegű hasznos teher (röviden: hasznos) 

 Hóterhek 

o totális hóteher 

 Szélterhek 

o szélteher_1 

o szélteher_2 

o szélteher_3 

o szélteher_4 

 Rendkívüli teher 

o Rendkívüli totális hóteher 

Az alábbiakban az egyes teheresetek felvételét részletesen tárgyaljuk. 

 

 

Állandó terhek 
 

 A főtartó szerkezeti elemeinek elméleti súlyát a programok automatikusan kiszámítják 

és hozzáadják a tervező által megjelölt teheresethez (jelen esetben lásd az állandó terhek 

csoportjában az első teheresetet). A szelemenek, a falváztartók és a burkolati rétegek 

(trapézlemezek, szigetelő rétegek, stb.) súlyát célszerű külön teheresetbe tenni. Szintén önálló 

teheresetként célszerű felvenni az állandó jellegű hasznos terheket (pl. gépészeti terhek, 

világító berendezések, stb.). Jelen feladatban az alábbi állandó és állandó jellegű teheresetek 

felvételét javasoljuk (IV.8 ábra): 

 

közbenső főtartók 

oromfali főtartó 

méretezésre mértékadó főtartó 

 tehersáv (c) 
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 önsúly: a főtartó önsúlyát a program automatikusan számítja 

 burkolat: [kN/m] qcp bb,g    

 hasznos: [kN/m] qcp hh,g    

ahol c [m] a főtartók közötti távolság, qb [kN/m
2
] a burkolati rendszer súlya és qh [kN/m

2
]  az 

állandó jellegű hasznos teher.  

 

 
IV.8 ábra:  Állandó terhek vonal menti megoszló teherként. 

(burkolati és hasznos terhek, melyek egy-egy külön teheresetet képeznek az állandó terhek csoportjában) 

 

 

Hóterhek 
 

 A hóteher függőleges irányú (gravitációs) teher, ahol az alapérték a vízszintes felületre 

vonatkozik. A hóteher eseteket a IV.9 ábra szemlélteti. A jelen feladatban, az egyszerűség 

érdekében, csak az 1. esetet vesszük figyelembe, de megjegyezzük, hogy a gyakorlatban 

általában mindhárom esetet figyelembe kell venni.    

 
            1. eset: Totális hóteher                 2.a eset: Féloldali hóteher                   2.b eset: Féloldali hóteher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.9 ábra: A hóteher esetei.  

(jelen feladatban csak az 1. esetet vesszük figyelembe). 

 

A hóteher s [kN/m
2
] alapértékét a segédlet II. részében már meghatároztuk. A rácsos 

főtartóra az alábbi vonal mentén megoszló tervezési hóteher hat: 

 

[kN/m] scps   

 

ahol c [m] a főtartók közötti távolság. A kiszámított hóteher vízszintes vetületre vonatkozik, 

de a biztonság javára a ferde gerendán redukció nélkül is alkalmazhatjuk (IV.10 ábra).  

 
IV.10 ábra: A totálisan megoszló hóteher.  

(közelítőleg, a biztonság oldalán; 1. eset). 

sc 

hb qc ;qc 

ps ps 
0.5 ps 

ps 
0.5 ps 

 Elhanyagolható!    Elhanyagolható! 
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 A jelenleg érvényes magyar NA előírása szerint a rendkívüli hóteherből képzett 

rendkívüli teherkombinációt is alkalmazni kell, kivéve azt az esetet, amikor részletes vizsgálat 

alapján azt kizárhatjuk. A rácsos főtartóra az alábbi rendkívüli hóteher hat: 

 

[kN/m] scp AdAd,s   

 

ahol c [m] a főtartók közötti távolság, sAd [kN/m
2
] értékét a segédlet II. részében már 

meghatároztuk (IV.11 ábra).  

 

 
IV.11 ábra: A totálisan megoszló rendkívüli hóteher. 

  
 

 Szélhatás okozta terhek 

 

 A szélhatás fajlagos (vonal mentén egységnyi hosszra jutó) terhe a burkolatra ható 

szélnyomás ismeretében az alábbi összefüggések alapján számítható: 

- külső szélteher: [kN/m] wcccp edse,w   

- belső szélteher: [kN/m] wcp ii,w   

ahol c a főtartók közötti távolság, cscd a szerkezeti tényező (amely 15 m-nél alacsonyabb 

épületek esetén 1,0), továbbá we és wi a segédlet II. részében meghatározott felületi 

szélnyomások.  

 

 A szélteher pontos meghatározása, különösen magas (10 métert meghaladó) épületek 

esetén meglehetősen nehézkes, munkaigényes feladat. Ezért célszerű a szélterhet 

egyszerűsíteni, feltéve, hogy azt a biztonság javára tesszük. Jelen feladatnál az egyszerűsítés 

feltétlen indokolt, mert 

 az épület alacsony (<10m), 

 a tetőfelület viszonylag lapos (<5 fok) 

 a főtartó fesztávja viszonylag nagy (>10m). 

A fentiekből következik, hogy 

 a tetőfelületen a szélnyomás nem lesz jelentős a hóteher mellett, 

 a tetőfelület szélső zónáiban ható magasabb szélnyomás értékek viszonylag kis 

felületeken jelentkeznek, ezért a hatásuk a főtartó vonatkozásában nem jelentős. 

A fentiekből következik, hogy a szélnyomás durvább közelítése sem jelenthet jelentős hibát a 

méretezésben. Ugyanakkor a szélszívás (szél emelő hatása) figyelembe vétele fontos, mert 

amennyiben a mértéke meghaladja az állandó terhek értékét, és nincs hóteher, akkor a 

tetőszerkezetet a szél megemelheti. Összességében az alábbi négy szél tehereset 

meghatározását javasoljuk: 

a) keresztirányú (=0°) szélhatásból szélnyomás  

b) keresztirányú (=0°) szélhatásból szélszívás   

c) hosszirányú (=90°) szélhatásból szélnyomás   

d) hosszirányú (=90°) szélhatásból szélszívás   

A fenti teheresetekben a belső szélhatást csak akkor vesszük figyelembe, ha az erősíti a külső 

szélteher hatását. Az alábbiakban röviden elemezzük a fenti eseteket: 

Adsc 
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a) eset: A II.1 melléklet (II. Terhek) a keresztirányú (θ=0 fok) szélhatáshoz tartozó 

nyomási tényezőket mutatja a tetőfelületen. Látható, hogy 0 és 5 fok tetőhajlás között 

(amely érték a jelen feladatnál domináns) az F+G+H tetőfelületen külső szélnyomással 

nem kell számolni, az I+J felületen pedig cpe,10=+0,2 vehető. Ehhez adódik hozzá a 

II.3.2.4 szakaszban leírt belső szélnyomás, amelynek javasolt értéke cpi=–0,2 (a + 

külső nyomó hatás, a – belső pedig szívó hatás, azaz a hatások abszolút értékkel 

összegződnek), lásd a IV.12 ábrát. 

 

 
IV.12 ábra: Szélnyomás meghatározása keresztirányú szélhatásból: a) eset  

(baloldalon a nyomási tényezőket, jobb oldalon a vonal menti megoszló terhet látjuk). 

 

b) eset: A II.1 mellékletben látható, hogy 0 és 5 fok tetőhajlás között a H zónában 

jelentősebb cpe,10=-0,6 külső szélszívással kell számolni (az F és G zónák magasabb 

értékeit elhanyagoljuk), továbbá az I+J zónákban is cpe,10=-0,6 a nyomási tényező. 

Ehhez most nem adódik hozzá a belső szélnyomás, mert a hatása ellentétes, lásd a 

IV.13 ábrát. 

 
IV.13 ábra: Szélszívás meghatározása keresztirányú szélhatásból: b) eset 

(baloldalon a nyomási tényezőket, jobb oldalon a vonal menti megoszló terhet látjuk). 

 

c) eset: A II.2 mellékletben látható, hogy 0 és 15 fok tetőhajlás között a hosszirányú 

szélhatásból a szélnyomás nem lehet nagyobb, mint az a) esetben, ezért ezt az esetet 

elhanyagoljuk.  

 

d) eset: A II.2 mellékletben látható, hogy 0 és 5 fok tetőhajlás között a hosszirányú 

szélhatásból a H tetőfelületen jelentősebb cpe,10=-0,7 külső szélszívással kell számolni 

(az F és G zónák magasabb értékeit elhanyagoljuk). Ehhez adódik hozzá a belső 

szélnyomás, amelynek javasolt értéke cpi,10=–0,2, lásd a IV.14 ábrát. 

 

 
IV.14 ábra: Szélszívás meghatározása hosszirányú szélhatásból: d) eset 

(baloldalon a nyomási tényezőket, jobb oldalon a vonal menti megoszló terhet látjuk). 

 

cpe,10 

cpi,10 

c·(cpe,10+ cpi,10)·qp 

cpe,10 
c·cpe,10·qp c·cpe,10·qp 

cpe,10 

cpi 

c·cpi,10·qp c·(cpe,10+ cpi)·qp 
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Teherkombinációk 

 

 Teherbírási határállapotok vizsgálatához a terhek és hatások kombinációja 

(alapkombinációk) az EN 1990 szabvány 6.4.3.2. pontja alapján az alábbi formulával írható le 

(6.10 képlet) :  

 

   i,ki,0i,Q1,k1,Qj,kj,G QQG  

 

ahol  

γG  az állandó teher parciális tényezője (acélszerkezet esetén: 1,35) 

γQ,i  az i-edik esetleges teher parciális tényezője (szél- és hóteher esetén: 1,5) 

Ψ0,i a kombinációs tényező (hóteher esetén 0,5; szélteher esetén 0,6) 

 

Használhatósági határállapotok vizsgálatához a „ritka” (más szóval karakterisztikus) 

kombinációt alkalmazzuk, ahol a fenti kombinációkból a parciális tényezőket elhagyjuk: 

 

   i,ki,01,kj,k QQG  

 

Rendkívüli hóteher esetén a rendkívüli tervezési állapothoz tartozó kombinációt kell 

alkalmazni: 

 

   i,ki,2dj,k QAG  

 

ahol  

Ad  a rendkívüli hóteher hatása 

Ψ2,i a kombinációs tényező (hóteher és szélteher esetén 0,0) 

 

 A méretezésnél figyelembe veendő kombinációk száma a teheresetek számától 

nagymértékben függ. A gyakorlatban a kombinációk felvételénél elvben két eljárást 

alkalmazhatunk: 

 automatikus; 

 „mérnöki”. 

Az automatikus eljárás esetén az összes lehetséges teherkombinációt a program 

automatikusan létrehozza. A „mérnöki” eljárás esetén a mérnök egyszerű megfontolások 

alapján – a nem mértékadó kombinációk megérzésen alapuló kizárásával – állítja össze a 

teherkombinációkat. Az utóbbi esetben a kombinációk száma jelentősen csökkenthető, ami 

által a feladat áttekinthetőbbé válik. Gyakorlott mérnökök a két módszert vegyesen 

alkalmazzák: először létrehozzák az automatikusan generált teherkombinációk halmazát, 

majd tapasztalat (és/vagy megérzés, logikai megfontolás, számszerű elemzés) alapján 

kitörölik a biztosan nem mértékadókat. Jelen feladatban a teheresetek száma viszonylag kicsi, 

ezért alkalmazhatjuk az automatikus eljárást (a későbbi tantárgyakban még lesz alkalmunk a 

„mérnöki” eljárás alkalmazására).  
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IV.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 IV.2 melléklet 

tartalmazza. 
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(c)  Állandó jel legû hasznos terhek: hasznos

      Installation loads
qh 0.450

kN

m
2


- tetõszerkezetre ható terhek 

  load on roof  

- megoszló teher a rácsos tartón  

  distributed load on beam 
pg .h cf qh 2.700

kN

m


- koncentrált erõk a rácsos tartón  

  concentrated forces on the truss
Fg .b c pg .h 6.615kN

 

 
4.2.1.2 Hóteher csoport teheresete

           Load cases of snow load group

(a)  Totálisan megoszló hóteher: totális hó

       totally distributed snow load

       A féloldalas hóteher eseteket elhanyagoljuk.

       Unsymmetric snow load cases are neglected.

       A tetõhajlásból eredõ redukciót a biztonság javára elhanyagoljuk.

       Effect of roof slope is neglected for safe. 

       A rácsos tartón ható totálisan megoszló hóteher

       Totally distributed snow load on the truss
ps cf s t 6.000

kN

m


 Koncentrált erõk a rácsos tartón  

 concentrated forces on the truss
Fs c ps 14.700 kN

 

 
4.2.1.3 A rendkívüli hóteher csoport teheresete

           Load case of acidental snow load group

(a)  Totálisan megoszló rendkívüli hóteher: totális rendkívüli hó

       totally distributed snow load

A tetõhajlásból eredõ redukciót a biztonság javára elhanyagoljuk.

Effect of roof slope is neglected for safe. 

A rácsos tartón ható totálisan megoszló hóteher

Totally distributed snow load on the truss
ps.Ad cf sr 12.000

kN

m


  Koncentrált erõk a rácsos tartón  

  concentrated forces on the truss
Fs.Ad c ps.Ad 29.400 kN
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4.2.1.4 Szélhatás tehercsoport teheresetei

           Load cases of w ind effect group

Az épület adott geometriai méretei mellett a szél hatása nem jelentõs a gravitációs terhek

hatása mellett, ezért a teheresetek gondos mérlegelése után csak az alábbi három

teheresetet vesszük figyelembe:

Wind effect is not considerable because of the given geometry of the building. 

After discussion of the load system the above three w ind load cases are considered:

1) keresztirányú (0 fokos) szélhatásból szélnyomás: kereszt-szélnyomás 

    wind pressure due to cross w ind effect  

2) keresztirányú (0 fokos) szélhatásból szélszívás: kereszt-szélszívás 

    wind sucking due to cross w ind effect  

3) hosszirányú (90 fokos) szélhatásból szélszívás: hossz-szélszívás

    wind sucking due to longitudinal w ind effect  

A szélteher meghatározásánál a cscd=1 feltételezéssel élünk, mivel az épület alacsonyabb,

mint 15 méter. A viszonylag kicsi tetõhajlás mi att a teherredukciót a biztonság javára

elhagyjuk.

Wind loads are calculated w ith cscd=1, because the height of the building is less  than 15

meters. Because of the relatively small slope of the roof the reduction os the loads

is neglected.  

4.2.1.4.1 Keresztirányú (0 fokos) szélhatásból szélnyomás: kereszt-szélnyomás 

              wind pressure due to cross w ind effect

Külsõ nyomási tényezõ cpe.10 0.2

Belsõ nyomási tényezõ cpi 0.2

Szélnyomás baloldali tetõfelületen wnyom.bal cf cpi qp 0.422
kN

m


Szélnyomás jobb oldali tetõfelületen wnyom.jobb cf cpi cpe.10  qp 0.845
kN

m


Koncentrált erõk a szerkezet bal oldalán Fw.nyom.bal c wnyom.bal 1.035kN

Koncentrált erõk a szerkezet jobb oldalán Fw.nyom.jobb c wnyom.jobb 2.069kN
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4.2.1.4.2 Keresztirányú (0 fokos) szélhatásból szélszívás: kereszt-szélszívás 

              wind sucking due to cross w ind effect

Külsõ nyomási tényezõ cpe.10 0.6

Szélszívás bal- és jobboldali tetõfelületen wszív cf cpe.10 qp 1.267
kN

m


Koncentrált erõk a szerkezeten  Fw.szív c wszív 3.104kN
 

 
4.2.1.4.3 Hosszirányú (90 fokos) szélhatásból szélszívás: hossz-szélnyomás 

              wind sucking due to cross w ind effect

Külsõ nyomási tényezõ cpe.10 0.7

Belsõ nyomási tényezõ cpi 0.2

Szélszívás jobb- és baloldali tetõfelületen wszív cf cpe.10 cpi qp 1.900
kN

m


Koncentrált erõk a szerkezeten Fw.szív c wszív 4.655kN
 

 
 

4.2.2 Teherkombinációk

         Load combinations

Az alábbi táblázatban szerpelõ teherkombinációkat a ConSteel programmal áll ítottuk össze.

Az elsõ 10 kombináció a teherbírási vizsgálatokhoz szükséges. 

A 7. és 9. teherkombinációban az állandó tehereseteknek kedvezõ hatásuk van, ezért a

parciál is tényezõiket 1,00-ra módosítottuk. 

A 11.-13. teherkombinációk a rendkívüli tervezési ál lapothoz tartoznak. 

A 14.-23. kombinációk a használhatósági határállapothoz szükséges karakterisztikus

kombinációk.  

Load combinations shown by in table below were generated by the ConSteel software. The

1-10 combinations belong to the examination of the laod carrying capacities.

In the combination 7 & 9 the dead loads are favorable, therefore the partial factors were

modified to 1,00. 

Combinations 14 to 23 characteristic combinations belong to the serviceabil i ty l imit states. 
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IV.1.2.5 A mechanikai modell 

 

 Rúdszerkezeti modellek mechanikai modelljét az acélszerkezetek tervezésére 

specializálódott programok többsége az alapbeállítás alapján (vagy annak módosítása után), 

automatikusan létrehozza. 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 mintaszámításban 

alkalmazott rácsos tartónk ConSteel program által automatikusan generált mechanikai 

modelljét a IV.15 ábra mutatja. Látható, hogy a program az egyes rudakat 4-6 elemre 

osztotta, aminek mechanikai magyarázatát későbbi tanulmányok során kapjuk meg. A jelen 

egyszerű feladat esetében a mechanikai modell kapcsolatban nincs teendőnk!    

 

(a) 

 
(b) 

 
IV.15 ábra: Automatikusan generált mechanikai modell (totális hóterhet mutatva):  

(a) szerkezeti modell; (b) mechanikai modell. 

 

 

IV.1.3 Az analízis végrehajtása 

 

 A tervezési feladat jelen fázisában az analízist a keresztmetszetek méretezése és a 

használhatósági határállapot ellenőrzése érdekében végezzük el. Elegendő elsőrendű 

(lineáris) elmélet szerinti számítást végezni. A számított lehajlási értékek még csak 

tájékoztató értékek lesznek, mivel a keresztmetszetek még csak a kiindulási (vázlattervi) 

keresztmetszetek (a munka végén a végleges keresztmetszetekkel a tartó lehajlását újra 

ellenőrizni kell.) A számítás ConSteel programmal történő végrehajtását a IV. melléklet 

részletezi.  

 

IV.1.4 A számítási 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, vagy/és a tulajdonos 

érdekét képviselő mérnök, vagy a generál tervezést végző főmérnökség ellenőrizi a tervező 
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mérnökök munkáját, stb.). Ekkor a számítások részeredményeinek (elmozdulások, 

igénybevételek) részletes 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.  

 

IV.1.4.1 Elmozdulások 

 

 Az elmozdulásokat a használhatósági teherkombinációkból lehajlási ábra formájában 

célszerű dokumentálni. Jelen esetben egyetlen értékre van szükségünk az ellenőrzéshez: a 

gerenda maximális lehajlására a rácsos tartó közepén. A IV.16 ábra a mértékadó 

kombinációhoz tartozó deformációs ábrát (a mintapélda esetén a 19. kombináció). 

 
 

IV.16 ábra  Mértékadó elmozdulások dokumentálása – példa a formátumra (ábra) 

 

 

IV.1.4.2 Tervezési igénybevételek 

 

 Amennyiben a rácsos tartó csomópontjaiba a rácsrudak központosan kerülnek 

bekötésre, vagy csak kis mértékben külpontosan, akkor a rudakat elegendő központosan 

nyomott vagy húzott rúdként a mértékadó N axiális erőre méretezni. A rácsrudak bekötése 

akkor központos, ha az egy csomópontban találkozó rácsrudak súlyponti tengelyei egy 

pontban találkoznak, és ez a pont az övrúd súlyvonalán helyezkedik el. Amennyiben a 

metszéspont nem az övrúd súlyvonalára esik, akkor külpontos bekötésről beszélünk. 

 A jelen feladat esetében központos bekötést feltételezhetünk, ezért a fentiek 

értelmében elegendő, ha rudanként a mértékadó N normálerő igénybevételeket 

dokumentáljuk, függetlenül attól, hogy a program a hajlító nyomatékokat és a nyíróerőket is 

meghatározza. Amennyiben mechanikusan végeznénk a munkát, akkor a feladat az volna, 

hogy a rácsos tartónk összes rúdjához az összes teherbírási teherkombináció alapján 

kikeresnénk a legnagyobb húzó- és a legnagyobb nyomóerőt. A mérnöki gyakorlatban 

azonban számos lehetőség van az egyszerűsítésre, azaz a felesleges munka elkerülésére. 

Ebben a számítógépes programok sokat tudnak segíteni. Például a ConSteel program 

rendelkezik egy funkcióval, amely képes létrehozni egy táblázatot, amely megmutatja, hogy a 

szerkezeti elemek (jelen esetben a rácsos tartó rúdjai) végein mekkorák a legnagyobb 

igénybevételek, és azok melyik teherkombinációhoz tartoznak. A táblázat alkalmazására 

mutat példát a IV.17 ábra. Az adatok áttekintése után, az adott esetben, a következő 

megállapításokat tehetjük: 

 

 Nyomásra kizárólag a 11. teherkombináció a mértékadó. 

 Húzásra is a 11. teherkombináció a domináns, de néhány rúd esetén az 1., 2. és a 9. 

kombinációk mértékadóak.   

 



Dr. Papp Ferenc 

Tartószerkezetek IV. - Tervezési segédlet - Rácsos főtartó analízise és méretezése 

24 

 
 

 

 
IV.17 ábra  Mértékadó rúderők rudanként, a teherkombinációk feltüntetésével. 

 

Azok a rudak, amelyekhez nem a 11. teherkombináció a mértékadó, a rácsos tartó középső 

részén helyezkednek el, ahol a keresztmetszetváltás már megtörtént (keresztmetszetváltást 

szélről a negyedik rácsrúdtól tervezünk), és a mértékadó rúderők viszonylag kicsik. Ebből az 

alábbi egyszerűsítési lehetőség adódik: 

 

 A méretezést a 11. teherkombinációra végezzük el, így elegendő az ehhez tartozó N 

ábra dokumentálása. 
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A fentiekhez szolgál adatot a IV.18 ábra, ahol a 11. teherkombinációhoz tartozó N ábrát 

látjuk, ahol feltüntettük a mértékadó méretezési helyekhez tartozó N értékeket.   

 

 

 
 

IV.18 ábra  N igénybevételi ábra a mértékadó 11. teherkombinációból, a méretezésre  

mértékadó rúderők feltűntetésével.  

 

IV.1.5 A számítási eredmények ellenőrzése 

 

 A gépi számítás eredményeinek ellenőrzése rendkívül fontos lépés, a gazdasági 

kárelkerülésén kívül emberéletet menthet. Ma már bátran kimondhatjuk, hogy a gépi számítás 

kézi ellenőrzése nem azért fontos, mert a gép (program) tévedhet, hanem azért, mert a 

programot alkalmazó mérnök tévedhet (a program jól számol, csakhogy a mérnök tévesen 

viheti be például a geometriát, és/vagy a terheket). A kézi ellenőrzéshez egyszerű, a 

mechanika és a statika oktatásában elsajátított elveket és módszereket alkalmazunk.  

 

NEM KÖTELEZŐ RÉSZ 

 

A kézi ellenőrzés elvégzése a feladat méretének csökkentése érdekében nem kötelező, de 

nagyon is ajánlott (ez a rész a gyakorlati életben „életmentő” lehet): 

 

 A rácsos tartó globális erőegyensúlya a mértékadó teher (a példa esetén a 11. 

teherkombináció) és az ahhoz kiszámított reakcióerők esetében. 

 A középső húzott rúd N rúderejének kiszámítása hármas átmetszés módszerével (a 

példa esetén a 11. teherkombinációra).  

 

Globális erőegyensúly ellenőrzése 

 

 A példánk esetében a 11. teherkombinációt vizsgáljuk, amely a IV.1.2.5 szakasz 

szerint a következő alakot ölti: 

 

 nyomAd,sh,gb,gö,g w2,0p0,1p0,1p0,1p0,1   

 

ahol  

 

ö,gp   - a rácsos tartó elméleti önsúlya  

b,gp   - a burkolat súlya 

b,gp   - az állandó jellegű hasznos teher  

Ad,sp   - rendkívüli totális hóteher 

bal,nyomw  - keresztirányú szélhatás bal oldalai féltetőn 

jobb,nyomw  - keresztirányú szélhatás jobb oldalai féltetőn 
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Írjunk fel a nyomatéki egyensúlyi egyenletet a tartó jobb végére: 

 

  0RL
4

L
w

4

L3
w

2

L
2,0

2

L
ppppL bal,zjobb,nyombal,nyomAd,sh,gb,gö,g 











  

 

ahol L a tartó elméleti hossza. Az egyenletet Rz,jobb függőleges reakcióerőre megoldjuk. Az 

Rz,jobb függőleges reakciót a vetületi egyensúlyi egyenletből kaphatjuk meg: 

 

    0RRww
2

L
2,0ppppL bal,zjobb,zjobb,nyombal,nyomAd,sh,gb,gö,g   

 

A számított értékeket összehasonlítjuk a gépi programmal kapott értékekkel. A példánk 

esetében a részletes számítást lásd a IV.1.6 szakaszban.  

 

Középső húzott rúd N rúdereje 

 

 A középső húzott rúd N rúdereje közelítőleg kiszámítható a hármas átmetszés 

módszerével (IV.19 ábra): 

 

0hN
4

L
F

2

L
RM max,0húzotteredő,balbal,z   

 
IV.19 ábra  A középső húzott övrúd erejének meghatározása a hármas  

átmetszés módszerével  

 

ahol   
2

L
ppppF Ad,sh,gb,gö,gererdő.bal   

 

A számított értéket összehasonlítjuk a gépi programmal kapott értékkel (a gépi modell esetén 

össze kell adni a tartóvégen lévő felső és az alsó csomópont reakcióerejét). A példánk 

részletes számítását lásd a IV.1.6 szakaszban.  

 

Rz,bal 

Nhúzott 

L/2 

L/4 

Fbal,eredő 

h0,max 
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IV.1.6 Számítási példa 

 

 Az alábbi számítási példa a rácsos főtartó analízisét, az eredmények dokumentálását 

és az ellenőrző számítást tartalmazza. Az analízist a ConSteel programmal végeztük el. Az 

alkalmazásához szükséges ismeretek leírását a IV.1 Melléklet tartalmazza. 

 

4.3 Analízis

      Analysis

A szerkezeti modell és a tehermodell alkotta tervezési modell analízisét a ConSteel

programmal végeztük el. A program a rúd végeselemes mechanikai modell jét automatikusan

állította elõ. A számítást elsõrendû (l iniáris) elmélet alapján hajtottuk végre.   

The analysis of the structural model based on the geometrical and load models was performed

with the ConSteel program. The mechanical model was generated by the program auomatically.

The calculation was executed using first order (l inear) theory.

4.3.1 Lehajlás el lenõrzése

        Checking of the deformation

A tartó mértékadó lehajlását a 14.-23. használhatósági teherkombinációk alapján határoztuk

meg. Az alábbi táblázat a teherkombinációkhoz tartozó legnagyobb lehajlásokat tartalmazza: 

The relevant deflection of the truss may be calculated w ith the load combinations 14-23. The

table below contains the maximum deflections due to the load combinations:

teherkombináció

load combination 

lehajlás tartóközépen, ez [mm]

deflection of the middle node of truss

14 51 0 

15 52 6 

16 47 8 

17 46 2 

18 28 6 

19 46 1 

20 20 6 

21 38 2 

22 18 0 

23 35 5 

A mértékadó lehajlás a 15. teherkombinációhoz tartozik:

The relevant deflection belongs to the load combination 15:  

ez.max 52.6 mm ez.határ

L0

150
130.7mm

ez.max ez.határ

A tartó lehajlása (használhatósági határállapot) megfelel!

The truss is adequate for deflection (servicebil i ty l imit state).

4.3.2 Mértékadó (domináns) teherkombináció(k) és tervezési rúderõk

        Relevant load combination(s) and design forces of the bars

A teherbírás vizsgálatokhoz a 1.-13. teherkombinációk tartoznak. A ConSteel programmal

elõállítottuk a rudankénti legnagyobb negatív (nyomás) és a legnagyobb pozitív (húzás) rúderõk

táblázatait:

The load combinations 1-13 are relevant for the examination of the ultimate l imit states. The

tables of maximum tension and maximum compression forces were produced by the ConSteel

program:  
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Legnagyobb nyomóerõk táblázata

Table of maximum comressive forces  

 
 

Legnagyobb húzóerõk táblázata

Table of maximum tension forces  

 
 

Rudak számozása

Numbering of bars  

 



Dr. Papp Ferenc 

Tartószerkezetek IV. - Tervezési segédlet - Rácsos főtartó analízise és méretezése 

29 

A táblázatok alapján megállapítható, hogy a mértékadó rúderõk vonatkozásában a 11.

teherkombináció a domináns. Az alábbi ábra a teherkombinációhoz tartozó N ábrát mutatja.

Értékeket csak a tervezésre mértékadó rudaknál tüntettünk fel. A tervezésre mértéadó rudak a

következõk:

According to the tables it can stated that regarding to the axial forces of the bars the load

combination 11 is the dominant. Values can be found only at the bars which are relevant for the

design. The releavant bars are the follow ings: 

R24 legjobban nyomott övrúd

            compressed bar w ith maximum comressive force

R22 legjobban húzott övrúd

            tension bar with maximum tension force

R34 szélsõ (legjobban) húzott rácsrúd

            bracing bar with maximum tension force

R31 szélsõ (legjobban) nyomott rácsrúd

            bracing bar with maximum compressive force

R27 nyomott rácsrúd szelvénycsökkentés helyén

            compressed bracing bar at the change of cross-section 
 

 
 

 

 

Nem kötelező rész! 
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A program által számított reakcióerõ:

Reaction force calculated by the program:

Rz.bal.CS 176.73 2.7( ) kN 179.4kN

A kézzel és a géppel számított értékek aránya:

Ratio of the reaction forces given by the computer and by hand:


Rz.bal.CS

Rz.bal

1.001

Az eltérés elhanyagolható métékû!

The difference beetwen the forces vanishes. 

4.3.3.2 Középsõ, húzott övrúd rúderejének ellenõrzése

        Checking of the tension force of the bar at middle of truss  

A rúderõt közelítõleg a hármas átmetszés módszerével számítjuk ki. A bal oldali tartófélre

ható megoszló terhek eredõje:

The force of the bar may be calculated using the intersection method. The equivalent force of

the distributed forces are acting on the left hand side part of the truss is: 

Fbal.eredõ pg .ö pg .b pg .h ps.Ad 
L0

2
 178.133kN

A normálerõ a felsõ középsõ csomópontra felírt nyomatéki egyensúlyból kapható:

The axial force may be calculated from the moment equil ibrium equation written to the middle

node of the truss: 

Nhúzott

Rz.bal

L0

2
 Fbal.eredõ

L0

4










h0.max

654.1kN

A program által számított húzóerõ:

Tension force computed by the program:

Nhúzott.CS 646.25 kN

A kézzel és a géppel számított értékek aránya:

Ratio of the forces given by the progtram and by hand:


Nhúzott.CS

Nhúzott

0.988

Az eltérés 1,2%, ami elfogadható!

The difference is 1.2% which may be acceptable.  
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IV.2 Főtartó rúdjainak méretezése 
 

IV.2.1 Bevezetés 

 

 A rácsos tartók rúdjait általában húzott és/vagy nyomott rúdként méretezzük, 

függetlenül attól, hogy a gépi számítás során a rudakban hajlító nyomatékokat is 

számíthatunk. A hajlító nyomatékokat csak viszonylag zömök, kis karcsúságú rudak esetében 

kell figyelembe venni, amikor a merev csomópontok miatt a hajlító nyomatékok jelentősek 

(például rácsos vasúti hidak esetében). A jelen feladatban a rudak viszonylag karcsúak, ezért a 

nyomatékok hatása elhanyagolható. A nyomott és húzott rudak méretezését a 

Tartószerkezetek 2 tantárgy keretében megtanultuk. Az alábbi szakaszokban az ott tanultakat 

foglaljuk össze, a jelen feladat megoldása szempontjából. 

 

IV.2.1.1 A húzott rúd méretezése   

 

 A jelen feladat esetében, amikor a rudak hegesztett kapcsolatokkal rendelkeznek, a 

húzott rúd méretezése (ellenőrzése) a következő formula alapján történhet: 

0.1
N

N

Rd.pl

Ed   

ahol NEd a tervezési rúderő (IV.1.4.2 szakasz), 
0M

y

Rd.pl

fA
N




  a keresztmetszet húzási 

teherbírása. A képletben A a keresztmetszet területe, amelyet az alkalmazott programból 

kivehetünk, fy az acélanyag szilárdsága, γM0=1.0 a parciális tényező (a Magyar NA szerint). 

 

IV.2.1.2 A nyomott rúd méretezése   

 

 A nyomott rúd méretezése az alábbi formula alapján történik: 

  0.1
N

N

Rd.b

Ed   

ahol NEd a tervezési rúderő, 
0M

y

Rd.b

fA
N




  a nyomott rúd kihajlási teherbírása. Az utóbbi 

képletben χ a kihajlási csökkentő tényező. Kétszeresen szimmetrikus I keresztmetszet 

esetében a kihajlás mindkét súlyponti (y-y és z-z) tengely körül bekövetkezhet, ezért általában 

két vizsgálatot kell végeznünk. A csökkentő tényezőt az alábbi képlet adja meg: 

  2

22

2.015.0

1







 

 

A redukált karcsúság az alábbiak szerint számítható: 

cr

y

N

fA 
  

ahol Ncr a rúd rugalmas kritikus ereje (Euler erő), amelynek képlete: 

 2
2

cr
Lk

IE
N




  

ahol L a rúd elméleti hossza, k a befogási tényező.  
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IV.2.2 A rácsos tartó rúdjainak méretezése 

 

 A feladatban szereplő rácsos tartó húzott rúdjainak méretezése a IV.2.1.1 szakasz 

alapján egyszerűen elvégezhető. A nyomott rudak méretezéséhez az alábbi két paraméter 

értékét meg kell határoznunk: 

  imperfekciós tényező, 

 k befogási tényező. 

 

Az imperfekciós tényező értéke 

 

 Az imperfekciós tényező értékét az EN 1993-1-1 szabvány 6.2 táblázata alapján az 

alábbi táblázat mutatja:   

 

keresztmetszet típusa geometriai 

arány 

tengely imperfekciós tényező 

 

 

 

h/b>1,2 

 

y - y 

 

0,21 

z - z 

 

0,34 

 

h/b≤1,2 

 

 

y - y 

 

0,34 

z - z 0,49 

 

 

 

melegen hengerelt 

 

 

  

0,21 

 

hidegen alakított 

 

0,49 

 

Befogási tényező értéke 

 

A befogási tényező értékét a szabvány az alábbiak szerint javasolja felvenni: 

 

Folytonos övrúd esetén:                  

 - tartó síkjában:   k = 0,9     

 - tartó síkjára merőlegesen:  k = 0,9    

 

Hegesztett csomópontú rácsrúd esetén: 

 - tartó síkjában:   k = 0,9 

 - tartó síkjára merőlegesen:  k = 1,0 

 

A méretezés során induljunk ki a vázlattervben felvett keresztmetszetekből, majd az első 

ellenőrzés alapján dönthetünk, hogy erősebb, vagy gyengébb keresztmetszetet kell felvenni 

(2-3 próbálkozás után a megfelelő szelvényméretet megtalálhatjuk). Az a megfelelő szelvény, 

amely még éppen megfelel, és a legolcsóbb (jelen esetben a legkisebb A keresztmetszeti 

területtel rendelkezik).  

 

y y 

z 

h 

b z 
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IV.2.3 A rudak méretezése és az eredmények dokumentálása 

 

 A méretezést a számítógépes programmal hajtjuk végre a IV.1.1.3 fejezet szerint. Az 

1. Mellékelt (ConSteel segédlet) szerint beállítjuk a Globális vizsgálatok/Stabilitás vizsgálat 

funkciót és lefuttatjuk a vizsgálatokat. A jelen pontban értékeljük az eredményeket az alábbi 

szempontok szerint: 

- Melyek a legjobban kihasznált húzott és nyomott rudak (külön az öv rudakat és külön 

a rács rudakat szemlélve)?  

- Túlzott kihasználtság esetén növeljük, túlzott kihasználatlanság esetén csökkentjük a 

kérdéses szelvények méretét.  

A végső megoldást a már ismert eszközökkel (képkivágás, stb.) dokumentáljuk (IV.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Papp Ferenc 

Tartószerkezetek IV. - Tervezési segédlet - Rácsos főtartó analízise és méretezése 

34 

IV.2.4 Számítási példa 

 

 Az alábbi példa a rácsos főtartó rúdjainak méretezését és a méretezés egyzserűsített 

dokumentációját tartalmazza.  
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IV.1 Melléklet 

Rácsos tartók analízise a ConSteel program 

alkalmazásával 
(alkalmazási segédlet) 

 

 

M.1. A program telepítése 
 

 A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le a 

Letöltés/Telepítő csomagok menüpont alatt (M.1. ábra). 

 

 
M.1. ábra: ConSteel program letöltése 

 

A Telepítő csomag opciót választva megjelennek a letölthető anyagok, ahol válasszuk az 

elsőt: ConSteel 8.0. A letöltött ConSteel_8_0_install_2014_07_29.exe nevű (az aktuális dátum 

frissülhet) futtatható telepítő programot mentsük el a szabadon megválasztott tárhelyre, majd 

indítsuk el a telepítést a telepítő program futtatásával. A telepítő program által ajánlott 

beállításokkal, illetve a program számára megfelelő mappa kiválasztásával, néhány perc alatt, 

létrejön a ConSteel 8.0 mappa, amelyben megtalálhatóak a telepített program elemei, illetve 

az asztalon megjelenik a program ikonja. Indítsuk el a ConSteel programot, majd kövessük a 

honlap Telepítő csomagok menüpontja alatt található leírást. A program használatához 

szükségünk van a leírás szerinti software licence fájlra (ConSteelkey1.bin), amit e-mailben 

fogunk megkapni, és amit a Dokumentumok/ConSteel mappába kell bemásolnunk. Tehát a 

program telepítése és a tényleges használhatósága között néhány nap is eltelhet!  

 

M.2. A program indítása      
 

 A programot a licence fájl birtokában a ConSteel.exe alkalmazással indíthatjuk el. Az 

indítás után megjelenő modellkezelőben válasszuk a bal oldali „Új modell létrehozása” 

opciót, majd adjuk meg az új modell nevét (M.2. ábra). 
 

 
M.2. ábra: Új modell létrehozása 
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A Rendben gomb hatására megjelenik a program 3D szerkesztő felülete. A főbb szerkesztő 

műveletek leírása az F1 gombbal érhető el. 

 

M.3. A szerkesztő raszter beállítása 
 

 Először állítsuk be a raszter méretét a szerkezet fesztávjának megfelelően. Ehhez 

alkalmazzuk a baloldalon található eszközcsoport megfelelő gombját [1], amelynek hatására 

megjelenik a Raszterháló és koordinátarendszer beállító panel (M.3. ábra). Például a 19,6m 

hosszú gerendatartó esetén a Méret ablak tartalmát 20.000 milliméterre állíthatjuk [2]. A 

beállítás aktualizálásához nyomjuk meg az Enter-t, vagy zárjuk be az ablakot. A fenti 

beállítás esetén a raszter X és Y irányban 20 méter széles lesz, a raszter vonalak sűrűsége 

1000 mm, a lépésközök 200 mm.  

 

 A rácsos tartót célszerű az X-Z globális koordináta síkban felvenni, tehát a szerkesztő 

rasztert el kell fordítanunk az X-Z síkba. Ehhez válasszuk XZ sík opciót [3], lásd az M.3. 

ábrát.  

 

 
 

M.3. ábra: A szerkesztő raszter beállítása 

 

M.4. Kiindulási keresztmetszetek felvétele 
 

 Az általános statikai programok alapvető tulajdonsága, hogy csak konkrétan 

meghatározott keresztmetszetekkel tudnak dolgozni. Ezért első lépésként ki kell választanunk 

a feladathoz tartozó, a vázlattervnek megfelelő keresztmetszeteket. Ez látszólag ellentmond 

annak, hogy a statika alaptárgyaiban tanult egyszerű kézi módszereknél sokszor lényegtelen 

információ volt a keresztmetszet konkrét mérete (pl. igénybevételek számítása esetén). A 

számítógépes programok alkalmazásánál akkor is meg kell adnunk konkrét 

keresztmetszeteket, ha azok méretei nem befolyásolják a számítani kívánt statikai 

mennyiségeket (pl. a jelen esetben a rácsos tartó rúderőit). Mindenestre igyekezzünk a 

tartószerkezet geometriai méretéhez megfelelő méretű keresztmetszetet választani. Jelen 

esetben ezt szolgálja az előzetesen megalkotott vázlatterv.  

 

 Kezdetben az aktuális modellhez tartozó szelvénytár üres, ezért először ki kell 

választanunk a megfelelő keresztmetszeteket. Ehhez váltsunk a Szerkezeti elemek fülre [4] 

és válasszuk a vízszintesen elhelyezett eszközcsoport bal oldalán található Szelvény 

2 

1 
3 



Dr. Papp Ferenc 

Tartószerkezetek IV. - Tervezési segédlet - Rácsos főtartó analízise és méretezése 

39 

adminisztráció opciót [5], majd a megjelenő panelen válasszuk a „Könyvtárból…” gombot, [6], 

lásd a M.4. ábrát. 

 

 

 

 
 

M.4. ábra: Keresztmetszet típusának kiválasztása 

 

 A szelvény típusának kiválasztásával megjelenik a típushoz tartozó kezelő panel, ahol 

kiválaszthatjuk a szelvény fajtáját [7], majd a szelvény magasságát [8], lásd az M.5. ábrát. A 

Betölt gomb hatására a program megtanulja a keresztmetszetet, és ettől kezdve a 

keresztmetszetről mindent tud, és tud vele dolgozni. Ezután az ablakot a Bezár gombbal 

becsukjuk. Az eljárást annyiszor ismételjük, ahány különböző szelvényre van szükségünk 

(jelen esetben egy melegen hengerelt H szelvény az övrudak számára, majd két SHS szelvény 

a rácsrudak számára került betöltésre).  

 

 A későbbiekben az [5] gomb segítségével magunk is minden információt 

megkaphatunk a keresztmetszetről. Ehhez jelöljük ki a táblázatban a keresztmetszetet a 

megfelelő sorra kattintva, majd a Tulajdonságok… gomb megnyomásával megjeleníthetjük a 

keresztmetszet összes jellemzőjét, például: típus adatok; keresztmetszeti jellemzők, stb. A 

program párhuzamosan két belső keresztmetszeti (mechanikai) modellel dolgozik. A statikai 

(analízis) feladatoknál a [9] jelű modell típust alkalmazza, lásd a M.6. ábrát. A 

keresztmetszeti jellemzők (felület, inercianyomatékok, stb.) a [10] jelű gomb segítségével 

jeleníthetőek meg. 

 

 

  
 

M.5. ábra: Keresztmetszet fajtájának és méretének kiválasztása  

 

5 

7 
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M.6. ábra: Keresztmetszeti jellemzők megjelenítése 

 

 

M.6. A szerkezeti modell felvétele 
 

 A teljes szerkezeti modell felvétele két fő lépésből áll: 

 

 rudak hálózatának felvétele 

 megtámasztások felvétele. 

 

M.6.1 A rudak hálózatának felvétele 

 

 A rudak hálózatának felvételét a rácsos tartó befoglaló alakzatát leíró szerkesztő 

vonalak létrehozásával kezdhetjük, majd a következő lépés az alsó övrúd referencia 

vonalának megrajzolása lesz, amelyet célszerűen két szakaszból (jobb- és baloldali részből) 

hozunk létre. Ehhez válasszuk a Geometria füle [11] alatt a Vonal rajzolása funkciót [12], lásd 

az M.8. ábrát. Mielőtt a vonalakat megrajzolnánk, kapcsoljunk át a koordináta 

bevitel/megjelenítés típusát Abszolút érték beállításra. Erre a szerkesztő ablak alsó sorában 

található kapcsoló [13] szolgál (amennyiben a Δ jel sárga, akkor Relatív érték a kapcsoló 

állása), lásd az M.9. ábrát. A rácsos tartó alsó övének középpontját célszerűen a globális 

koordinátarendszer zérus pontjában vehetjük fel, és innen indíthatjuk a szakaszokat, 

amelyeknek másik végeit az X koordináta megadásával rögzíthetjük.  

 

 

 

9 
10 

11 

12 
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M.8. ábra: Vonal rajzolása. 

 

 

 
 

M.9. ábra: Váltás Abszolút/Relatív koordináta érték között. 

 

Az X (illetve bármely más) koordináta úgy adható meg, hogy leütjük a megfelelő betűt, majd 

a megfelelő koordináta ablakba beírjuk a koordináta értékét, majd ENTER-t nyomunk. 

Hasonló módon rajzoljuk meg a felső övek referencia vonalait is. Az eredményt az M.10. 

ábra mutatja. 

 
 

M.10. ábra: A rácsos tartó befoglaló referencia (súlyponti) hálózata. 

 

 A jelen feladatnál célszerű minden rudat (csomóponttól csomópontig) egy szerkezeti 

elemnek felvenni (ugyanis azt is tehetnénk, hogy például az alsó övet, tartóvégtől tartóvégig, 

egyetlen szerkezeti elemként határozzuk meg, de ez jelen esetben nem célszerű). A rudak 

felvételéhez a létrehozott referencia vonalakon fogópontokra van szükségünk. A fogópontok 

beállítására az alábbi opciók állnak rendelkezésre: 

 referencia vonal (vagy szerkezeti elem) n számú egyenlő hosszúságú szakaszra 

osztása [14], 

 szerkezeti elem d hosszúságú szakaszokra osztása [15]. 

A megfelelő opció kiválasztása a szerkesztő ablak alatti funkciósor jobb oldalán történik, lásd 

az M.11. ábrát. A „d” vagy az  „n” típust az Enter-el rögzítjük.    

 

 

 

        
 

M.11 ábra: Fogópontok beállítása (n: osztásszám; d: relatív távolság [mm]-ben) 
 

A fenti beállítás után a referencia vonal megfelelő végéhez közelítve, megjelennek a piros 

fogópontok. A rudakat két-két (kezdő- és végpont) fogópont (piros pont) kijelölésével 

hozhatjuk létre, az alábbiak szerint.      

 

 A rúd felvételéhez válasszuk a Szerkezeti elem fül [16] alatti Rúd szerkesztése funkciót 

[17]. Ennek hatására feljön a rúdszerkesztő dialóg, ahol jelen esetben elegendő a megfelelő 

keresztmetszet kiválasztása [18], lásd az M.12. ábrát. A rúd ezek után a fogópontok 

segítségével elhelyezhető. A műveletet annyiszor ismételjük, ahány rudunk van. Ezzel 

előállítottuk a szerkezeti modell teljes rúdhálózatát, rudanként szerkesztve, lásd az M.13. 

ábrát. (A modellt ne feledjük el időnként elmenteni!). 

 

 

13 
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M.12 ábra: A szerkezeti rúd elhelyezésének előkészítése. 

 

 
 

M.13 ábra: A szerkezeti modell teljes rúdhálózata rudanként szerkesztve. 
 

 

M.6.2 A megtámasztások felvétele 

 

 Az előző szakaszban felvett rúdhálózatot térben statikailag határozottá kell tenni, azaz 

meg kell támasztani. Jelen esetben ehhez az alábbi támaszokat kell elhelyezni: 

 Y irányú pontszerű támaszok a felső öv belső csomópontjaiban, 

 XYZ irányú fix-csuklós támasz a baloldali tartóvégen, a felső pontban, 

 YZ irányú guruló-csuklós támasz a jobb oldali tartóvégen, a felső pontban, 

 YZ irányú guruló-csuklós támasz a tartóvégeken, az alsó pontokban. 

 

 A pontszerű támasz felvétele a következőképpen történik. Válasszuk a Szerkezeti 

elemek fül [19], alatti Pont megtámasztása funkciót [20], amelynek hatására megjelenik a 

beállító dialóg, lásd az M.14. ábrát. A támasz típusa a dialóg felső ablakában választható ki 

[21]. A típuskódban egy betű (x, y vagy z) a megtámasztott globális irányt jelzi, míg a kettős 

betű (pl. xx) a globális tengely körüli forgást. A támaszokat egymás után, az egér bal 

gombjával helyezhetjük el a modell megfelelő csomópontjaiba. A teljes támaszrendszert az 

M.15. ábra mutatja. 

16 17 
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M.14 ábra: Pontszerű támasz elhelyezése. 

 

 
 

M.15 ábra: Teljes támaszrendszer pontszerű támaszok egymás utáni elhelyezésével. 
 

 

M.7. A tehermodell felvétele 
 

M7.1 Tehercsoportok és teheresetek struktúrájának meghatározása 

 

 Induljunk ki az M.6. szakszban meghatározott szerkezeti modellből. Válasszuk a 

Teher fül alatti Teheresetek és tehercsoportok funkciót [22], amely hatására megjelenik a 

tehercsoportokat és tehereseteket meghatározó dialóg. (Tehereset: terhek olyan csoportja, 

amelyek időben és térben szétválaszthatatlanul összetartoznak; Tehercsoport: teheresetek 

olyan csoportja, ahol a teheresetek egymást kizárhatják a teherkombinációkban), lásd az 

M.16. ábrát. Új modell létrehozásakor a dialóg bal oldalán található teherstruktúra 

alapbeállításban egy tehercsoportot és egy teheresetet tartalmaz. Először írjuk át a 

tehercsoportot a számunkra megfelelő névre (jelen esetben a IV.1.2.4 szakasz értelmében 

„Állandó terhek”-re) [23], majd, az Alkalmaz gomb megnyomása után, írjuk át a tehereset 

nevét is (jelen esetben „önsúly”-ra) [24].  

19 
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M.16 ábra: Tehercsoport és tehereset átnevezése. 

 

 

 
 

M.17 ábra: Új tehereset felvétele. 

 

 Amennyiben az állandó terhek csoportjában több teheresetünk van, akkor a dialóg 

felső táblázatban az Új tehereset gomb [25] segítségével vegyük fel azokat [26], lásd a M.17. 

ábrát. Új tehercsoportot a dialóg alsó táblázatban található Új gombbal [27] vehetünk fel, de 

22 
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előtte válasszuk ki a mellette található ablakban [28] a megfelelő kategóriát (jelen esetben az 

új tehercsoport hóterheket tartalmaz, ezért válasszuk a „Hó” opciót), lásd az M.18 ábrát. Az 

előre meghatározott tehermodellünk szerint, a fenti műveletek ismétlésével, vegyük fel az 

összes tehercsoportot és teheresetet (M.19 ábra). 

 

 
 

M.18 ábra: Tehercsoport felvétele (az „Új” funkciógomb [27] a képen takarva van). 

 

 
 

M.19 ábra: A teljes tehermodell struktúra. 

 

 Utolsó lépésként az analízis során majd automatikusan generálandó szerkezeti önsúlyt 

rendeljük hozzá valamelyik teheresethez. Ehhez nyissuk le a táblázat alján található „Az 

önsúlyt tartalmazó tehereset” ablakot [29], és válasszuk ki a megfelelő teheresetet (M.20 

ábra). Végül zárjuk be az ablakot a Rendben gombbal. Ezzel meghatároztuk a tehermodell 

struktúráját. A következő lépésben fel kell töltenünk tényleges terhekkel az egyes 

tehereseteket (lásd az M7.2 szakaszt).  

 

 
 

M.20 ábra: A szerkezeti önsúly hozzárendelése a megfelelő teheresethez (jelen esetben az „önsúly”-hoz). 
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M7.2 Teheresetek terheinek meghatározása 

 

 Induljunk ki az M7.1 szakaszban meghatározott tehermodell szerkezetből, és kezdjük 

meg az egyes teheresetek feltöltését a tényleges terhekkel. Ehhez nyissuk le a Terhek fül 

alatti ablakot [30], ahol kiválasztjuk a teheresetet, amelyhez konkrét terheket kívánunk 

rendelni (M.21. ábra). 

 

 
 

M.21 ábra: A feltölteni kívánt tehereset kiválasztása. 

 

A következőkben felvett terhek mindaddig ebbe a teheresetbe kerülnek, ameddig a fenti 

kiválasztást felül nem írjuk egy újabb választással. A következőkben a teherfelvétel elemeit és 

fogásait mutatjuk be. 

 

 A jelen feladatban a tehereseteket koncentrált erők alkotják. Ezért ebben a leírásban 

csak a koncentrált erő meghatározásával foglalkozunk.   

 
Koncentrált erő a globális rendszerben 

 

Válasszuk a Terhek fül alatti Koncentrált teher elhelyezése funkciót [31], majd írjuk be a 

koncentrált erő globális rendszerben értelmezett komponenseit a megfelelő ablakokba [32] 

(M.22 ábra). A megfelelő szerkezeti csomópontra kattintva a koncentrált erő elhelyezésre 

kerül a szerkezeten, az aktuális tehereset részeként.  

 

 

 
 

M.22 ábra: Szerkezeti csomópontokban ható koncentrált erő felvétele.  

 

Koncentrált erő lokális rendszerben 

 

Egyes teherfajták esetében a koncentrált erő eredője nem esik egybe a globális rendszer 

irányaival (pl. szélteher esetében a koncentrált teher a tetőfelületre, adott esetben a felső 
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övrúdra) merőleges irányú). Ilyenkor a globális irányú komponensek kiszámítása helyett 

átválthatunk lokális rendszerben való értelmezésre, Ehhez válasszuk a Lokális koordináta 

rendszer opciót [33], amely után a koncentrált terhet [34] két lépésben helyezhetjük el a 

szerkezeti modellen: (1) a megfelelő szerkezeti csomópont kijelölése, (2) a megfelelő rúd 

kijelölése, amelynek a tengelye képezi a lokális rendszer X koordináta tengelyét, lásd az 

M.23. ábrát.   

 

 
  

           M.23 ábra: Szerkezeti csomópontokban ható koncentrált erő lokális (jelen esetben  

         rúdirányra merőleges) rendszerben. 

 

M.7.3 A teherkombinációk felvétele 

 

 Feltételezzük, hogy az M7.2 szakaszban már felvettük az összes tehereset összes 

teherkomponensét. A következő lépés a teherkombinációk létrehozása. Ehhez válasszuk a 

Terhek fül alatti Teherkombinációk megadása gombot [35], amelynek hatására megjelenik a 

teherkombinációkat kezelő tábla. Válasszuk a „Teherkombinációk automatikus létrehozása”  

 

 
 

M.24 ábra: Teherkombinációk automatikus létrehozása  (tervezési helyzet kiválasztása). 

 

opciót [36], aminek hatására megjelennek a tervezési helyzetekhez tartozó teherkombinációs 

képletek (M.24 ábra). Jelen esetben számunkra a  „Tartós és ideiglenes tervezési helyzet” és a 

„Karakterisztikus kombinációk” opciókra van szükség.  A beállítást az Alkalmaz gombbal 

rögzítjük, aminek hatására a táblázatban megjelennek a generált teherkombinációk (M.25 

ábra). A táblázatban, szükség esetén, a nemkívánatos kombinációkat törölhetjük [37], a 

parciális tényezőket átírhatjuk, és további új kombinációkat is felvehetünk [38].  
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M.25 ábra: Az automatikusan generált teherkombinációk táblázata. 

 

 

M.8 A modell ellenőrzése 
 

 Az analízis végrehajtása előtt célszerű meggyőződnünk arról, hogy a szerkezeti modell 

helyes-e. Válasszuk az Analízis fül alatti Analízis paraméterek gombot [38], aminek hatására 

megjelenik az analízist beállító dialóg, ahol először csak az „Elsőrendű analízis” opciót [39] 

kapcsoljuk be (M.26 ábra). 

 

 

  
 

M.26 ábra: Analízis típusának beállítása.  

 

Váltsunk a Teherkombinációk fülre [40] és kapcsoljuk ki az összes kombinációt, kivéve egy 

olyan kombinációt, amelyben csak szimmetrikus terhek hatnak (esetünkben ilyen az 1. 

teherkombináció, amelyben csak az állandó és a totális hóteher hat), lásd az M.27 ábrát. A 

beállítás után nyomjuk meg az Alkalmaz, majd a Számítás gombokat, várjuk meg az analízis 

lefutását, majd elemezzük az eredményeket. Az elemzés fogásait a következőkben foglaljuk 

össze.  

 

 Az analízis végrehajtása után megjelenik a szerkezet deformált alakja. A deformációs 

ábra a beállító ablakok melletti csúszkával skálázható [41] (M.27 ábra). 
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M.27 ábra: Egy szimmetrikus teherkombináció kiválasztása a szerkezeti modell ellenőrzéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 
 

M.27 ábra: A deformált szerkezeti alak megjelenítése és az ábra skálázása. 

 

A grafikus megjelenítés tartalmát négy ablak segítségével lehet beállítani. Az ablakok 

tartalma a következők: 

 analízis típusának kiválasztása (elsőrendű; másodrendű; stabilitás; stb.) [42]; 

 teherkombináció vagy tehereset kiválasztása [43]; 

 megjelenítendő adatok típusának kiválasztása (elmozdulások; igénybevételek; stb.) [44]; 

 rajz típusának beállítása (diagram; színfelület; stb.) [45].  

 

 Vizsgáljuk meg a megjelenített deformált alakot. A vizsgálat szempontjai általában a 

következők: 

- szimmetrikus teher esetén a deformált alaknak is szimmetrikusnak kell lennie; 

- tartósíkban 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 „N” 

normálerő ábrára [46], lásd az M.28 ábrát. Vizsgáljuk meg az N ábra alakját a következő 

szempontok alapján: 

- a normálerő értéke az övrudakban, a tartó végei felé haladva, csökken; 

- legnagyobb normálerő értéke az övrudakban reális-e; 

- a normálerő értéke a rácsrudakban, a tartó közepe felé haladva, csökken; 

- az N ábra alakja megfelel-e a mérnöki szemléletnek…!? 
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M.28 ábra: Igénybevételi ábra típusának kiválasztása. 

 

 

M.9 Az analízis végrehajtása 
 

 Amennyiben az M.8 szakasz alapján végrehajtott modellellenőrzés eredménye 

pozitív, akkor rátérhetünk az éles analízisre. Ehhez az M.8 szakaszban leírtak alapján 

kapcsoljuk be az összes teherkombinációt, majd hajtsuk végre az elsőrendű analízist. 

Amennyiben a számítás hibaüzenet nélkül zárul, akkor az analízist végrehajtottuk, és 

rátérhetünk az igénybevételek dokumentálására.  

 

 

M.10 A mértékadó 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.  

 

 Először válasszuk ki a dokumentálásra szánt teherkombinációt (vagy 

teherkombinációkat). Ehhez alkalmazzuk a program automatikus keresztmetszeti ellenőrző 

funkcióját. Váltsunk a Globális vizsgálatok fülre [47], majd nyomjuk meg a Globális 

teherbírás gombot [48], amelynek hatására megjelenik a teherbírás ellenőrzést vezérlő tábla, 

ahol csak a „Keresztmetszet vizsgálat” [49] és a „Elsőrendű rugalmas” [50] opciókat 

kapcsoljuk be (M.29 ábra). A beállítás után a Számítás gomb hatására a program elvégzi 

minden gépi csomópontban az összes befutó rúdvég keresztmetszeti ellenállás vizsgálatát. A 

program a vizsgálat végeredményét színes grafikus ábrán és táblázatban jeleníti meg (M.30 

ábra). A legnagyobb keresztmetszeti kihasználtságokat az utolsó oszlop [50], az azoknak 

megfelelő teherkombinációkat pedig balról a negyedik oszlop [51] mutatja. Az utóbbi oszlop 

tartalma alapján kiválasztható az a legfeljebb két-három teherkombináció, amelyek a tervezést 

meghatározzák. A jelen feladatban elegendő az ezekhez tartozó N ábrák dokumentálása. Egy 

ábra dokumentálásának általános menetét az alábbiakban írjuk le. 

 

  Válasszuk ki a megfelelő teherkombinációhoz (jelen esetben a 11.) tartozó, elsőrendű 

analízis alapján számított „N” normálerő ábrát. Az ábra legnagyobb ordinátájának léptékét a 

felső csúszkával beállítjuk [52]. A nyomatéki ordináta értékét úgy tudjuk megjelölni, hogy a 

jobb egérgombbal a megfelelő pontra kattintunk, majd a megjelenő ablakban a ”Megjelölés” 

opciót [53] választjuk (M.31 ábra). Ekkor az igénybevétel étékét mutató címke rögzítődik a 

megfelelő ordinátához. Annyi címkét helyezünk el, amennyi szükséges ahhoz, hogy az  
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M.29 ábra: Keresztmetszeti ellenállás ellenőrzésének beállítása. 

 

 

 

 
 

M.30 ábra: Keresztmetszeti ellenállások kihasználtságának táblázatos megjelenítése. 

 

 
M.31 ábra: Az igénybevételi ábra értékeinek megjelölése. 
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M.32 ábra: Dokumentálásra kész N ábra ábra. 

 

igénybevételi ábra mérnöki értelemben meghatározott legyen (például lásd az M.32 ábrát). 

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

készítése az aktuális állapotról” funkció [54] választására megjelenik a képbeállító tábla, ahol 

be kell írni a kép nevét [55] amelyből a fájlnév generálódik (ezért csak megfelelő karaktereket 

használjunk!), majd ki kell választani a megfelelő képméretet [56] és betűméretet [57] (M.33 

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 [58], amelynek hatására megjelenik a képtár 

adattáblázata, ahol kiválaszthatjuk az aktuális képet [59], majd nyomjuk meg a „A kiválasztott 

kép mentése fájlba” gombot [60] (M.34 ábra). 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). 

  

 

 

 
 

M.33 ábra: Ábra képpé alakítása és fájlban való rögzítése. 
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M.34 ábra: A dokumentálandó kép kiválasztása és mentése. 

 

 

M.11 A teherbírás komplex ellenőrzése 
 

 A modell keresztmetszeti és stabilitási teherbírását a program képes komplex módon 

és automatikusan ellenőrizni. Ehhez váltsunk a Globális vizsgálatok fülre [61], majd 

nyomjuk meg a Globális teherbírás gombot [62], amelynek hatására megjelenik a teherbírás 

ellenőrzést vezérlő tábla, ahol a „Keresztmetszet vizsgálat” [63] és a „Stabilitás vizsgálat” 

[64] opciókat is be kell kapcsolni, ahol a további opciókat a későbbi tanulmányok során 

részletezzük. A szabvány szerint a részletes számításoknál a „Másodrendű rugalmas” [65] 

analízist kell alkalmazni (M.35 ábra). A beállítás után a Számítás gomb hatására a program 

elvégzi az összes szükséges teherbírás vizsgálatot. A program a vizsgálat végeredményét 

színes grafikus ábrán és táblázatban is megjeleníti (M.36 ábra). A már ismert módon bármely 

keresztmetszetet címkével láthatunk el, amely a kihasználtságot %-ban mutatja meg. Az 

ellenőrzés részleteit is megtekinthetjük, ha  a táblázat címkének megfelelő sorában az utolsó 

elemre [66] a jobb egérgombbal rákattintunk. Ekkor megjelenik az adott keresztmetszethez 

tartozó vizsgálat teljes spektruma (M.37 ábra), ahol megtaláljuk a program által 

mértékadónak tartott vizsgálatot [67], illetve annak részleteit [68].  

 A fenti eljárás elemekkel tetszőleges mélységben elemezhető a tervezés állapota, 

továbbá a már ismert módon a személyre szabott dokumentáció is elkészíthető. (A program 

rendelkezik fejlett dokumentációs eljárásokkal, de azokat jelen esetben nem javasoljuk 

használni, elsősorban a nehéz áttekinthetősége miatt).         
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M.35 ábra: A modell komplex és automatikus teherbírási ellenőrzése. 
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M.36 ábra: Az automatikus teherbírási ellenőrzés eredményének grafikus megjelenítése. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.37 ábra: Az automatikus teherbírási ellenőrzés részletes értékelése. 
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