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TARTÓK STATIKÁJA I. 
 

Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel s zoftver 
segítségével 

(alkalmazási segédlet) 
 
1. A program telepítése 
 
 A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le a 
Letöltés/Telepítő csomagok menüpont alatt (1. ábra). 
 

 
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 mentésük 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!  
 
 
2. A program indítása      
 
 A programot a licence fájl bírtokában 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 (2. ábra). 
 

 
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. 
 
 
3. A szerkesztő felület 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 (3. ábra). Példaképpen: egy kb. 10 
m hosszú gerendatartó esetén a Méret ablak tartalmát 12.000 milliméterre állíthatjuk be [2].  
 

 
 

3. ábra: Raszter beállítása 
 
A beállítás aktualizálásához nyomjuk meg az Enter-t, vagy zárjuk be az ablakot. A fenti 
beállítás esetén a raszter X és Y irányban 12 méter széles lesz, a raszter vonalak sűrűsége 
1000 méter, a lépésközök 250 mm.  
 
 
4. Kiindulási keresztmetszet felvétele 
 
 Az általános statikai programok alapvető tulajdonsága, hogy csak konkrét 
meghatározott keresztmetszetekkel tudnak dolgozni. Ezért első lépésként ki kell választanunk 
a feladathoz tartozó keresztmetszetet. Ez látszólag ellentmond annak, hogy az eddigi statika 
oktatásban alkalmazott egyszerű kézi módszereknél sokszor lényegtelen információ volt a 
keresztmetszet konkrét mérete (pl. igénybevételek számítása esetén). A számítógépes 
programok alkalmazásakor akkor is ki kell választani egy konkrét keresztmetszetet, ha annak 
méretei nem befolyásolják a számítani kívánt statikai mennyiségeket (pl. a jelen esetben az 
igénybevételeket). Mindenestre igyekezzünk a tartószerkezet geometriai méretéhez megfelelő 
méretű keresztmetszetet választani. (Jelen esetben kiindulhatunk abból, hogy egy átlagos 
magasépítési gerendatartó keresztmetszeti magassága a szabad fesztáv 1/20÷25-e, azaz, 
amennyiben a szabad fesztáv mondjuk 8000mm, akkor a választandó I keresztmetszet 
magassága kb. 360 mm.     
 
 Kezdetben az aktuális statikai modellhez tartozó szelvénytár üres, ezért először ki kell 
választanunk a megfelelő keresztmetszetet. Ehhez váltsunk a Szerkezeti elemek fülre [3] és 
válasszuk a vízszintesen elhelyezett eszközcsoport bal oldalán található Szelvény adminisztráció 
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gombot [4], majd a megjelenő panelen válasszuk a „Könyvtárból …” gombot, [5], lásd a 4. 
ábrát. 
 
 
 

 
 

4. ábra: Keresztmetszet típusának kiválasztása 
 
 

A szelvény típusának kiválasztásával megjelenik a típushoz tartozó kezelő panel, ahol 
kiválaszthatjuk a szelvény fajtáját [6] (jelen esetben mondjuk melegen hengerelt H szelvényt), 
majd a szelvény magasságát [7] (jelen esetben mondjuk 360 mm-t), lásd az 5. ábrát. A Betölt 
gomb hatására a program megtanulja a keresztmetszetet, és ettől kezdve a keresztmetszetről 
minden tud, és tud vele dolgozni. Ezután az ablakot a Bezár gombbal becsukjuk.  
 
 A későbbiekben, amennyiben szükséges, a [4] 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: típusának adatai; számított 
keresztmetszeti jellemzők, stb. A program párhuzamosan két típusú keresztmetszeti modellel 
dolgozik. A statikai feladatainál a [7] jelű modell típus célszerű választani, lásd a 6. ábrát. A 
keresztmetszeti jellemzők (felület, inercianyomatékok, stb.) a [8] jelű gombbal kérhetőek le. 
 
 

  
 

5. ábra: Keresztmetszet fajtájának és méretének kiválasztása 
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6. ábra: Keresztmetszeti jellemzők megjelenítése 
 
 

5. Gerendatartó szerkezeti modellje 
 
 A megoldandó feladat statikai vázlatát a 7. ábra mutatja. A tartó keresztmetszete 
állandó. Megállapíthatjuk, hogy a gerendatartó egyetlen szerkezeti elemmel modellezhető, 
amelynek hossza 1500+8000+2000=11500mm. Helyezzük a tartót úgy el a vízszintes 
raszteren (lásd a 3. szakaszt), hogy a raszter középpontjába (origójába) a tartó két támasz 
közötti mezőszakaszának felezőpontja essék. Tehát a tartó 4000+1500=5500mm hosszú bal 
oldali része a koordinátarendszer –X irányába esik, míg a 4000+2000=6000mm hosszú jobb 
oldali része +X irányba. 
 

 
7. ábra: A gerendatartó statikai modellje és a koordinátarendszerbe történő  

elhelyezésének előkészítése 
 
A gerendatartó létrehozásához válasszuk a Szerkezeti elemek fület [9], majd a Rúd 
szerkesztése opciót [10] (8. ábra).  A megjelenő panel több paramétert tartalmaz, azonban jelen 
esetben számunkra legfeljebb a Szelvény paramétert kell beállítanunk (amennyiben már 
meghatároztunk egy keresztmetszetet a 4. szakasz alapján, akkor semmi dolgunk sincs, mert 

1500mm                                    8000mm                                       2000mm 

                10 kNm 25 kN 

450 

              4000mm 

-X +X 
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az automatikus beállítást a szelvényt fogja mutatni; amennyiben több keresztmetszetet 
hoztunk létre, akkor ki kell választani a megfelelőt; amennyiben nem hoztunk létre egyetlen 
keresztmetszetet sem, akkor a … gombra kattintva létrehozhatjuk a megfelelő 
keresztmetszetet innen is).   

 
 

 
 

8. ábra: A rúd  paramétereinek beállítása (elhelyezés előkészítése). 
 
A továbbiakban kövessük a panel alsó mezőjében látható utasításokat. A kurzort mozgassuk 
az X (piros) tengelyen balra a -5500mm koordinátáig (az aktuális koordináták a képernyő alsó 
sorának jobb oldalán láthatóak) és kattintással helyezzük le a tartó kezdőpontját [11], majd a 
végpontját a +6000mm-es koordinátájú pontban [12], lásd a 9. ábrát. Megjegyezzük, hogy a 
megfelelő fogópont úgy is létrehozható, hogy közvetlenül beírjuk a pont koordinátáit az alsó 
sorban. Ekkor ne feledjük el a beírást rögzíteni egy Enter-el.  
 

 
 

9. ábra: A gerendatartó elhelyezése a vízszintes raszteren az X tengely irányában. 
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6. Megtámasztási modell 
 
 Az 5. szakasz szerint létrehozott tartót a 7. ábra szerint meg kell támasztanunk. A 
tartók síkbeli statikája során az Y (tartó síkjára merőleges) irányú elmozdulásokat eleve 
kizártuk (2D). A modern statikai programok azonban 3D-ben dolgoznak, azaz alapállásban a 
térbeli koordináta rendszer minden irányában képesek a tartó pontjai elmozdulni. Ezért a 
megtámasztási pontokban térben értelmezett támaszokat kell elhelyeznünk. Ehhez 
válasszuk a Szerkezeti elemek fület [13], majd a Pont megtámasztása opciót [14]. A megjelenő 
beállító panel több paramétert tartalmaz, de jelen esetben csak az elsőt (támasz típusa) kell 
beállítanunk. A térbeli csuklós megtámasztás jele a ConSteel programban (x,y,z,xx) [15], 
feltéve, hogy a tartó tengelye az X tengellyel párhuzamos), lásd a 10. ábrát.  
 
 

 
 

10. ábra: Megtámasztás típusának kiválasztása 
 
 Az egyik megtámasztási pontunk a bal tartóvégtől 1500mm-re van. Ebben a pontban 
szükségünk van egy megfogási pontra (piros pont) a támasz elhelyezéséhez. Egy rúdon a 
megfogási pontokat a program a rúd azon végétől értelmezi, amelyik véghez közelítünk a 
kurzorral. A pontok közötti távolságok beállítását a 11. ábra mutatja. Az ábra tartalma a 
képernyő bal alsó sávjában található. A d betű [15] a pontok távolságát jelenti (distance), 
azonban erre a karakterre kattintva más beállítási típus is választható (pl. n az egyenletes 
felosztást jelenti). A megfelelő távolság beírása után [16] ne feledjük az Enter-t!       
 

 
11. ábra: Fogópontok beállítása. 

 
A fentiek alapján a jobb oldali támaszt is elhelyezzük a megfelelő piros fogópontban, de itt X 
irányban mozgó támaszt kell választanunk, amelynek jele y,z,xx. Az így létrehozott teljes 
szerkezeti modellt a 12. ábra mutatja.  

 
12. ábra: A teljes szerkezeti modell. 
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7. Teher modell 
 
 A 6. szakasz szerint létrehozott tartómodellt a 7. ábra szerinti terhek támadják. Az 
adott tartón kétféle terhet kell elhelyeznünk: 

• koncentrált erőt 
• megoszló erőt 

 
7.1 Koncentrált erő elhelyezése 
 
 A koncentrált erő elhelyezéséhez válasszuk a Terhek fület [17], majd a Koncentrált 
teher elhelyezése opciót [18]. A megjelenő panel koncentrált erő (Teher) és koncentrált 
nyomaték felvételére ad lehetőséget, többféle koordináta rendszer alkalmazásával (13. ábra). 
Jelen esetben válasszuk a globális koordináta rendszert [19], és az XZ síkban 45 fokban álló 
erőt bontsuk fel X és Z irányú komponensekre [20], (a negatív előjel azt jelenti, hogy az erő 
iránya ellentétes a koordináta tengely irányával). A komponensekkel meghatározott erőt az 
egérrel helyezzük el a tartó megfelelő pontjában. 
 
 

 
 

13. ábra: Koncentrált erő elhelyezése. 
 
7.2 Megoszló erő elhelyezése 
 
 Megoszló erő elhelyezéséhez válasszuk a Terhek fület [17], majd a Vonalmenti 
megoszló teher elhelyezése opciót [21], lásd a 14. ábrát. A megjelenő panelon az ott látható ábra 
szerint értelmezett megoszló terhet lehet elhelyezni a rúdon. Alapesetben a megadott teher a 
teljes rúdon egyenletesen oszlik meg. Esetünkben azonban a teher részlegesen terheli a rudat, 
ezért ki kell jelölni a rúdon a kezdő- és végpontját. A fogópontok létrehozását, amennyiben 
erre szükség van, a 6. szakaszban már megtanultuk. A részleges teher elhelyezéséhez 
válasszuk a [22] jelű elhelyezési opciót, lásd a 14. ábrát. A kezdő- és végpontban a 
teherintenzitás lehet azonos, de eltérő is [23]. Az utóbbi esetben a teher lineárisan változó 
lesz. A 15. ábra a 7. ábrán vázolt probléma teljes statikai modelljét mutatja (szerkezet + 
teher).  
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14. ábra: Megoszló erő elhelyezése. 
 

 
 

15. ábra: Teljes statikai modell (szerkezet + teher). 
 
7.3 Szerkezeti önsúly    
 
 A programok alapállásban a szerkezet önsúlyát automatikusan figyelembe veszik. 
Jelen esetben az önsúlyt elhanyagoljuk. Ezért ki kell kapcsolni az automatizmust. Ehhez 
válasszuk a Terhek fület [17], majd a megjelenő panel alján a szövegdobozban az Egyik sem 
opciót [24], lásd a 16. ábrát. 

 
 

16. ábra: Önsúlyteher automatikus figyelembevételének kikapcsolása. 
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8. Számítás (analízis) és eredmények 
 
 A tartó statikai számításhoz (deformáció, igénybevételek, reakcióerők) válasszuk az 
Analízis fület [25], majd az Analízis elindítása opciót [26], lásd a 17. ábrát. A számítás azonnal 
végrehajtódik, és a program megmutatja az eredményeket. A grafikus kép tartalma az ábrán 
látható 4 ablak tartalmával állítható be. A program alapállásban a tartó deformációját mutatja 
a 3. ablak [27] beállításának megfelelően.  
 
 

 
17. ábra: Az analízis eredményének megjelenítése (deformációk). 

 
 

Amennyiben igénybevételi ábrát kívánunk megjeleníteni, akkor az ablak tartalmát a 18. ábra 
szerint állítsuk be (pl. a függőleges síkú hajlító nyomatéki ábra esetén az My  opciót 
válasszuk!).     
 

 
18. ábra: Nyomatéki ábra lekérdezése. 

 
Az ábrák konkrét értékeit megtekinthetjük úgy is, hogy a kurzort mozgatjuk az ábrán, és 
akkor egy címke mutatja az adott helyen a számított értéket (19. ábra).  A megjelenő értéket  

 
19. ábra: Értékek leolvasása az ábráról. 
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az ábrán rögzíteni is lehet. Ehhez nyomjuk meg a jobb egérgombot, és a megjelenő listából 
válasszuk a Megjelölés opciót (20. ábra).    

 
20. ábra: Értékek rögzítése az ábrán. 

 
A fentiek alapján létrehozott ábrát képkivágóval kivághatjuk, és más dokumentumban (pl. 
Word doc-ban) elhelyezhetjük. Az ábráról például jpg típusú kép is készíthető. Ehhez 
válasszuk a Dokumentálás fület [28], majd a Pillanatkép készítése… opciót [29], majd a 21. 
ábra alapján állítsuk be a képet.  

 
 

 
21. ábra: Pillanatkép beállítása és készítése egy grafikus ábráról (pl. jpg kép). 

 
A kép elmentéséhez válasszuk a Kép kezelő opciót [30], amely segítségével a kép egy 
tetszőleges mappába elmenthető.  
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