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Eduardo TorrojaTorroja (1899(1899--1961):1961): TempulTempul--aquaduktaquadukt a Guadelete folyó
felett Andalúziában. Jerez de la Frontera község, SpanyolországSpanyolország.
Az első korszerű ferdekábeles vasbeton függőhíd.
Főtámaszköz: 60,4 m, az oldal nyílások hossza: 2·20,1 m
Épült: 19261926
Forrás: http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0001055

Az önsúlyból adódó kábelnyúlások
a pillérfejekben kiegyenlíthetők.

http://de.structurae.de/photos/index.cfm?JS=52581


Eugène Léon FreyssinetFreyssinet (1879-962) kétszintű (közút és
alatta egypályás vasút, amelyet sohasem használtak)
feszfeszíített vasbetontett vasbeton íívhvhíídjadja Franciaországban. A pillérek
tengelytávolsága. 186 m, az ívek szabad nyílása: 172 m.



1932. Budapesti1932. Budapesti NagyásárcsarnokNagyásárcsarnok
(soroksári Duna(soroksári Duna--ág),ág),

amelynél először alkalmazták
a szabadalmaztatott
Zeiss-Dywidag-féle

(Dyckerhoff & Widmann AG )
donga ívű héjszerkezetet.

Forrás: Herzog, M.: Kurze Geschichte der Baustatik und
Baudynamik in der Praxis. Bauwerk.Verlag. Berlin, 2010.

DischingerDischinger FinsterwalderFinsterwalderStatikus: ObristObrist VilmosVilmos
Építész: MünnichMünnich AladárAladár
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Veszprémi Szent István völgyhídVeszprémi Szent István völgyhíd. 1937.
Tervezte: Folly Róbert

(Brennbergbánya, 1889. június 7. - Budapest, 1965. április 24.)
(1920-1924 között Dr. Mihailich GyőzőMihailich Győző professzor adjunktusa)professzor adjunktusa)



A képet szerkesztette:
Kiss Tamás

Felsőpályás vasbeton ívhídFelsőpályás vasbeton ívhíd.
Egy nagy és két egyforma
méretű kisebb ív alkotja.

Teljes hossza 185,
legnagyobb magassága 37 m.
A nagy ív támaszköze 46 m,

a kis íveké 26,6–26,6 m.

Forrás:
http://hu.wikipedia.org

1937.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/5/57/VIAD1041_KT090806_.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/b/b4/A_ELOAD07_KT090908.jpg


FollyFolly Róbert,Róbert, hídépítő mérnökhídépítő mérnök
Brennbergbánya, 1889. jún. 7. - Budapest, 1965. ápr. 24.
Oklevelét a budapesti Műegyetemen nyerte.
1920-1924 között Mihailich GyőzőMihailich Győző professzor adjunktusaprofesszor adjunktusa
volt, és részt vett Vasbetonszerkezetek c. könyvének
munkálataiban.
1924-ben önálló tervezőirodát nyitott, s elsősorban
hídtervezésekkel foglalkozott.
Ez időből származó főbb alkotásai a szendrőládi Boldva-
híd, a városlődi és veszprémi völgyhidak, a győri
gabonatárház, a budapesti városmajori templom vasbeton
szerkezete, a lóversenypálya lelátói stb. 1949-től 1960-ig
tervezőirodában működött s ez időszakban vasbeton
hűtőtornyokat is tervezett. Több műszaki lap
szerkesztésében vett részt.



Kelenföldi (Kelenföldi (HamzsbégiHamzsbégi úti)úti)
autóbusz garázs.autóbusz garázs.
Építész: PadányiPadányi Gulyás JenőGulyás Jenő,

(Técső, 1900 – USA, 1982)
Statikus: Dr.Dr. MenyhárdMenyhárd IstvánIstván,,

Ybl-díjas (Vulkapordány, 1902 – Bp., 1969)

Építésekor – 1938 és 19411938 és 1941 között –
az ekkora méretű, oszlopok
nélküli, feszített héjszerkezetű
épület világrekordnak számított.

TetőTető--héja elliptikushéja elliptikus paraboloidparaboloid..
A főtartók 81,6 m támaszközű

kétcsuklós vonóvasas ívek,
távolságuk egymástól 12,5 m.

Ezek közé vannak 33,53 m
hosszban kifeszítve a 6 cm vastag
héjak. A vasalás 6 mm átmérőjű,

egymástól 15 cm-re futó szálakból
áll, amelyek a főfeszültségek

irányába futnak.





1909. május1909. május –– TemesváriTemesvári Ligeti úti hídLigeti úti híd.
A híd annak idején a világ legnagyobba világ legnagyobb
nyílásúnyílású vasbeton gerendahídja volt.
Az 1910-es párizsi világkiállításon a híd
dicsérő oklevélben is részesült.
A híd állványzata.

Temesrékás, 1877. okt. 14. - Budapest, 1966. márc. 18.



Mihailich Győző,Mihailich Győző, hídépítő mérnök, műegyetemi tanár
Temesrékás, 1877. okt. 14. - Budapest, 1966. márc. 18.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1899-ben
építőmérnöki oklevelet. 1920-tól 37 éven át a II. sz.
Hídépítéstani Tanszék vezetője. 1931-től a tanszéki Beton- és
Vasbetonépítési Laboratóriumot is vezette. 1941-ben létrehozta
a Mérnök Továbbképző Intézetet, melynek első igazgatója lett.
A BME Építészeti Karának dékánja, az egyetemnek két ízben
rektora is volt (1942-43 és 1949-50).
Hitte és vallotta, hogy az egyetemi oktatónak nem szabad
elszakadnia az ipari élettől, mert csak így adhat jó
megoldásokat.
Első nagy munkája a temesvári Liget-úti híd terve. Ő tervezte
többek között a szolnoki Tisza-hidat (1910-11), a tamáshidai
Fekete-Körös hidat (1911-12), a Sebes-Körös berekböszörményi
hídját (1910-11). Tervei szerint építették újjá 1929 és 1935
között a budapesti Margit-hidat.



SámsondiSámsondi Kiss BélaKiss Béla kifejlesztette a dermesztett beton – szövetszerkezetes, illetve
gipszbeton – építési  módot, amelyet „székely furfang”-nak is neveznek. Ennek
alkalmazásával építette meg 19411941--19441944 között a saját családi házát (Budapest, XII.
Dayka Gábor u. 83.). Az építési mód akkori tapasztalatait „Szövet-szerkezetes
épületek” című könyvében (Műszaki Kiadó, Budapest, 1965.) foglalta össze. Mintegy
100 megépült gipszbeton szerkezet bizonyítja az eljárás helyességét.
A „no-coarses” dermesztett betonok olyan speciális vékonyfalú teherhordó anyagok,
illetve szerkezetek, melyek azáltal tömörödnek, hogy a bedolgozáshoz szükséges többlet
vízmennyiséget az előregyártott zsaluzat gyorsan elszívja Nedvszívó  zsaluzatként
gipszkartont alkalmaznak,  kis  testsűrűsége, egyszerű gyárhatósága, kész felület
kialakítási lehetősége miatt.
A  gipszbeton  felületész  monolit  vasbeton  héjszerkezet,  mely  statikailag méretezett
vasalással  legalább C 12-4/ F minőségű dermesztett homokbetonból készül.
A  dermesztett  beton  anyag:  Különleges  szemmegoszlású,  nagy cementtartalmú
(600-1000  kg/m3), nagyszilárdságú  homokbeton,  méretezés  szerinti  3-8  mm-es
vasalással  (C l5 H.,  BHB  60.50.,  B60.40.), 25-40 mm szerkezeti vastagsággal.
Forrás:
Kászonyi Gábor dr.: „Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek
továbbfejlesztése”, Műszaki Szemle, 15., pp.10-16.
Kászonyi Gábor dr.: Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes
szilárdságbecslő vizsgálatai” ÉPKO 2011. Csíksomlyó. Konferencia kiadvány, pp. 219-
223.



SámsondiSámsondi Kiss BélaKiss Béla: Budapest, XII. Dayka Gábor u. 83. (Épült: 1941-1944)
Forrás: http://365buildings.tumblr.com/post/3880394556/056-daykagabor83



1924-től a resicai
acélműveknél dolgozott, majd
önálló tervező építész
Temesvárott, ahol több
lakóházat épített. Vékony falú
acélprofilokat alkalmazott fa-
beton-acél kombinációjú
födémekkel. 1937-ben
családjával Erdélyből
Budapestre költözött és önálló
tervező építészként dolgozott
1948-ig. Az állami tervezés
egyik megalapozója, az
Építéstudományi Intézet
(ÉTI) és az Építőanyagipari
Központi Kutató Intézet
(ÉaKKI) kutatómérnöke volt
1961-ig.

SámsondiSámsondi Kiss BélaKiss Béla (Nagykároly, 1899. okt. 16. – Budapest, 1972)
építész, 1924-ben szerzett építészmérnöki oklevelet a budapesti
Műegyetemen.

1965



Az 19421942--ben kiadott németben kiadott német
vasbetonszabályzatvasbetonszabályzat, amelyben a háború
által kényszeretett fokozott anyag
takarékosság ellenére, a különböző
acélanyagokra a biztonsági tényezőt
általában 2-ben állapítják meg.

Az ábra szerint
a négy különböző

acélanyagra
a biztonsági tényező

így alakul:
vI = 2.400/1.400 = 1,72

vII = 4.000/2.000 = 2,00
vIII = 3.400/1.800 = 1,78
vIV = 5.000/2.400 = 2,08

v = σf min /σv megeng

1000 N/mm2

2000 N/mm2

Forrás a következő dia-képen





Betonszivattyú, 1947.



19491949-ben vezeti be H.H. WoermannWoermann
a légbuborékképző adalékszeres betont Németországban

F.F. LeonhardtLeonhardt karcsú
(L/d = 30,00/0,64 =
47), 65° ferdeségű,

három nyílású,
változó magasságú

közúti feszített
vasbeton lemez hídja,

1949.1949.

U.U. FinsterwalderFinsterwalder 19501950-ben épült,
82,4 m fesztávolságú,

kétcsuklós keret rendszerű,
feszített vasbeton hídja Ulmban
(Dyckerhoff & Widmann AG. )

Forrás: Herzog, M. Entwicklung des konstruktiven Betonbaus. Ein Kurzportrait.
Beton- und Stahlbetonbau, Spezial. April 2005.
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□ 200 mm, vegyes tárolás

s  = 0,15

R m,200,vegyes/σ bH = 2,0 → 2,35

R k,200,vegyes = 0,7

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10

19511951

19771977

19511951--19771977
A próbatestek

200 mm méretű
kockák voltak,

amelyeket
vegyesen tároltak.

A betont a
nyomószilárdság
átlag értékével
minősítették és

jelölték,
kp/cm2-ben.

Példa a beton
jelére: B 280





1951 és 1971 között1951 és 1971 között a biztonsági tényező értéke, értve alatta a
kockaszilárdság átlag értékénekkockaszilárdság átlag értékének és a határfeszültségnek a
hányadosát:

Rm,200,vegyes/σbH,
a kockaszilárdság függvényében változott, például

B 140 betonminőség esetén 2,002,00;
B 400 betonminőség esetén 2,352,35 volt.
A biztonsági tényező az 1956. évi Közúti Hídszabályzat szerint
helyszínen készült vasbeton szerkezetek esetén, ha a beton minősége
B 200, akkor 2,202,20 ha B 400, akkor 2,852,85
helyszínen készült feszített vasbeton szerkezetek esetén, ha a beton
minősége B 280, akkor 2,452,45 ha B 560, akkor 3,103,10 volt.

1971 és 1982 között1971 és 1982 között a biztonsági tényező értéke, értve alatta a
kockaszilárdság átlag értékénekkockaszilárdság átlag értékének és a határfeszültségnek a hányadosát
Rm,200,vegyes/σbH = 2,02,0 volt.



Dr. Korányi ImreDr. Korányi Imre egyetemi tanár érdeme volt, hogy – az addig
alkalmazott egyetlen biztonsági tényező alapján álló ún. megengedett
feszültségek módszerét, azaz az egységes biztonsági tényezős
méretezési módot felváltva – az ún. határszilárdságok módszerét,
azaz az osztott biztonsági tényezős méretezési módotosztott biztonsági tényezős méretezési módot első ízben az
1951.1951. évi Vasúti Hídszabályzatban, majd ezt követően az 1956.1956. évi
Közúti Hídszabályzatban bevezették Magyarországon.

Ezek a magyar alkalmazások
világviszonylatban

is úttörő jellegűek voltak.
Forrás: Dr. Medved Gábor: „Az osztott

biztonsági tényezős méretezési képlet
továbbfejlesztési javaslata”

ÉPKO 2003.
Konferencia kiadvány,

Csíksomlyó, 2003.
pp. 209-214.



1951

1953

1956



Dr. Palotás LászlóDr. Palotás László, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1991),
az MTA rendes tagja (1992)

Érsekújvár, 1905. január 26. – Budapest, 1993. szeptember 13.
Kitüntetéséi:
1958. Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata
1960. Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata
1962. Kossuth-díj II. fokozata
1985. Munka Érdemrend arany fokozata
1990. Magyar Köztársaság Zászlórendje Kitüntetés

1929. Tanársegéd, BME II. Hídépítéstani Tanszék
1939. Pozsonyeperjesi híd építésvezetője

1940. Árpád-híd építésvezetője
1948. Nógrád, Pest és Bács megye híd-felügyelője

1945-1948. Budapesti hidak újjáépítésének résztvevője
1949 ÁMTI igazgató, ÉTI igazgatóhelyettes

1950. Földalatti Vasút Vállalat, vezérigazgató-helyettes
1951. Tanszékvezető egy. tanár, Mechanika tanszék

1954-1963. Tanszv. egy. tanár, II. Hídépítéstani Tanszék
1963-1968. Tanszv. egy. tanár, Építőanyagok Tanszék

1968. Tud. tanácsadó, MTA





Betontechnológia és betonismeretBetontechnológia és betonismeret
Beton szilárdsága és alakváltozásaBeton szilárdsága és alakváltozása
Keretszerkezetek elmélete és számításaKeretszerkezetek elmélete és számítása
Tartórácsok számításaTartórácsok számítása
Vasbeton szilárdságtanVasbeton szilárdságtan
Építőanyagok vizsgálataÉpítőanyagok vizsgálata



NépstadionNépstadion (1948(1948--1953)1953)

Befogadóképessége: 78 ezer fő.
Az építményt 90%-ban előre gyártott elemekből
tervezték, építésze Dávid KárolyDávid Károly,
statikusa GilyénGilyén JenőJenő volt.
A helyszínen hét üzemben gyártották előre a vasbeton elemeket,
köztük a 20-24 tonnás vasbeton gerendákat. 664 ezer köbméter földet
mozgattak meg.

A munka során 45 ezer köbméter betont, 2,5 ezer tonna betonvasat
dolgoztak be, 24 ezer tribünelemet és közel 15 ezer lépcsőelemet
helyeztek el.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pusk%C3%A1s_Ferenc_Stadion

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Stadion_Puskas_Ferenc.jpg


Dr. Popovics SándorDr. Popovics Sándor (Budapest, 1921 – Landsdowne, USA, 2010),
egyetemi tanár (Auburn University, Alabama, 1960-1970; Northern
Arizona University, Flagstaff, 1970-1976; Philadelphiai Drexel
Egyetem, 1978-1993).

1956.1956.
1953.1953.
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32 m

VarasdiVarasdi völgyhídvölgyhíd MecseknádasdMecseknádasd és Pécsvárad között,
98 m nyílású közúti vasbeton völgyhíd, 1954.1954.

Dr.Dr. BölcskeiBölcskei ElemérElemér (1917(1917––1977)1977) Dr. Menyhárd István
tervezőirodáján, majd az UVATERV-ben dolgozott. A BME II.
számú Hídépítéstani Tanszék, majd a Vasbetonszerkezetek Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanára (1961). Dr. Bölcskei Elemér tervezte a
Margit híd új vasbeton szerkezetét (1947), az első hazai
alumíniumhidat (Szabadszállás, 1951) és az első hazai előfeszített
hídszerkezeteket (perei Hernád-híd), valamint a mecseknádasdi,
a legnagyobb nyílású magyar ívhidat (1954).



1968.1968.

1959.1959.

Dr.Dr. BölcskeiBölcskei ElemérElemér



1970.1970.

1971.1971. 1973.1973.

Dr. Tassi GézaDr. Tassi Géza

Dr.Dr. Orosz ÁrpádOrosz Árpád



Tübbingek gyártása: 1965Tübbingek gyártása: 1965--6666--banban az UVATERV a BVM-mel közösen szovjet
tervek alapján tervezte meg a mai budapesti (2. sz. K-Ny-i) metró alagútfalazatát.
Ez egy egyhéjú, előregyárott vasbeton falazat, melyben tübbingekből egy 5,1 m
átmérőjű, 20 cm vastag csuklós rúdlánc készül. A falazattal szemben alapvető
követelmény a megfelelő teherbírás, a tartósság, a repedésmentesség és a
vízzáróság. Ezen követelmények csak igen magas fokú méretpontossággal érhetőek
el. A tübbing-elemeket a BVM gyártotta precíziós elemgyártási technológiával. A
sablonokat merev oldalfalakkal gyártották, az elemek kiszerelését azok kónuszos
kialakítása tette lehetővé. A homloklapok gyártási helyzetben alul 0,8 mm-rel
szélesebbek voltak, mint felül. Az elemek belső, 2191 mm-es húrhosszán sikerült a
megengedett mérettűrést ±2 mm-re leszorítani, a hengeres csuklók sugarának
pontossága ±0,5 mm volt. Az elemeket betonozás után hőérlelték. Mivel beépítés
után a tübbingek mögötti teret injektálni kellett a talaj és az alagútgyűrű megfelelő
együttdolgozásához, minden tübbing elemen készült egy injektáló lyuk. Ez a nyílás
megfogási helyet is biztosított a sablonból való kiszakításhoz.
A hazai tapasztalatokat később külföldön is kamatoztatták: prágai metró,
kalkuttai metró, belgrádi Vračav nagyvasúti alagút. A belgrádi alkalmazásnál
elnyerték az EUROPREFAB 1978. évi Arany díját.
Ezzel a technológiával készült Szegeden 2 m átmérőjű sajtolt szennyvízcsatorna.
Forrás: Tápai Antal:
http://www.szt.bme.hu/index.php/hu/tartoszerkezet-tervezok/130-tapai-antal
Ezek után nagy kudarc, hogy a budapesti 4. sz. metró alagútfalazati elemeit importálják.



LakóházLakóház épült előregyártott
vasbeton panelekbőlpanelekből,
leányvári fehér mészkő
zúzalékkal szórt felülettel,
Budapesten,
a III. Szentendrei út elején,
19691969-ben.
A 43. sz. Állami Építőipari
Vállalat 1. sz. Házgyárának
terméke.



AcélszálAcélszál--erősítésű, nagyátmérőjű, gravitációs SIOME betoncsövek.erősítésű, nagyátmérőjű, gravitációs SIOME betoncsövek. Gyártotta a
Mélyépítő Vállalat. A tokot vibrálással, a palástot centrifugálással és kör-
hengerléssel tömörítették. A csövek hossza 2400 mm, belső átmérője 1000, 1250 és
1500 mm, falvastagsága ugyan ebben a sorrendben 118, 148 és 175 mm volt.
Szabó IvánSzabó Iván: Acélhajbeton. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1976.1976.

19751975



Miskolci D4D héteres hídépítési pászmákkal feszített,
27 cm és 37 cm magas, 8 - 12 m fesztávú

SpanSpan--DeckDeck födémelemek gyártása a
BetonBeton-- és Vasbetonipari Művek (BVM) Szolnoki Gyárábanés Vasbetonipari Művek (BVM) Szolnoki Gyárában
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□ 200 mm, vegyes tárolás Ø150·300 mm és

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 2,28 %,

alulmaradási tényező: 2,0

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,

t >40  alulmaradási tényező: 1,645

s  = 0,15·R m

R m,200,vegyes/σ bH = 2,0 → 2,35

R
m

,2
00

,v
eg

ye
s /σ

bH
 =

 2
,0

R k,cyl,vegyes

R k,200,vegyes = 0,7·R m,200,vegyes R k,vegyes

R k,200,vegyes

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10

19821982

19511951

19771977

19771977--19821982
A próbatestek 200 mm
méretű kockák voltak,
amelyeket vegyesen
tároltak. A betont már
a nyomószilárdság
jellemző értékével
minősítették, de a beton
jelében még a
nyomószilárdság átlag
értéke szerepelt: kp/cm2

Példa a beton jelére:
B 280.

A meg nem felelő tétel
elfogadási
valószínűsége: 50 %,
az alulmaradási
hányad: 2,28 %
Az alulmaradási
tényező értéke
1977-1980 között: 2,0 és
1980-1982 között:
ha t > 40, akkor 1,645



19821982--20022002
A próbatestek Ø150·300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű
kockák voltak, amelyeket vegyesen tároltak. A beton
nyomószilárdságát a vegyesen tárolt Ø150·300 mm méretű hengerek
nyomószilárdságának jellemző értékével minősítették és jelölték,
N/mm2-ben.
Példa a beton jelére: C 25C 25
A beton jellemző értékét az Rk,vegyes = Rm,vegyes – k·t·s összefüggéssel
határozták meg.
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %,
az alulmaradási hányad: 5,0 %, az alulmaradási tényező értéke:
ha t>40, akkor 1,645



1982 és 1986 között1982 és 1986 között a biztonsági tényező értéke, értve alatta a
hengerszilárdság küszöbértékének (jellemző érték) és a
határfeszültségnek a hányadosát:

Rk,cyl,vegyes/σbH
a nyomószilárdsági osztály (azaz a hengerszilárdság

küszöbértékének) függvényében változott, például
C 20 nyomószilárdsági osztály esetén 1,251,25
C 55 nyomószilárdsági osztály esetén 1,451,45 volt.

1986 és 2010 között1986 és 2010 között a biztonsági tényező értéke, értve alatta a
hengerszilárdság küszöbértékének (jellemző érték) és a
határfeszültségnek a hányadosát:

Rk,cyl,vegyes/σbH
a nyomószilárdsági osztály (azaz a hengerszilárdság
küszöbértékének) függvényében változott, például
C 25/30 nyomószilárdsági osztály esetén 1,381,38
C 50/60 nyomószilárdsági osztály esetén 1,581,58 volt.



Szerkesztette
(és az idézett 9. fejezetet írta)
Dr. Szalai Kálmán egy. tanár



1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Előírások sorszáma

E
lő

ír
ás

 ér
vé

ny
én

ek
 é

v 
sz

ám
a

□ 200 mm, vegyes tárolás Ø150·300 mm és □ 150 mm, vegyes tárolás

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 2,28 %,

alulmaradási tényező: 2,0

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,

t >40  alulmaradási tényező: 1,645

Elfogadási valószínűség: 70 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,
λ ≥15 alulmaradási tényező: 1,48

s  = 0,15·R m

R m,200,vegyes/σ bH = 2,0 → 2,35

R
m

,2
00

,v
eg

ye
s /σ

bH
 =

 2
,0

R k,cyl,vegyes/σ bH = 1,25 → 1,45

R k,cyl,vegyes/σ bH =
= 1,38 → 1,58

R k,200,vegyes = 0,7·R m,200,vegyes R k,vegyes = R m,vegyes - k ·t ·s

R k,200,vegyes = 0,75·R m,200,vegyes

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10
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SantiagoSantiago CalatravaCalatrava (született:(született:19511951.. július 28július 28.):.):
MonteoliveteMonteolivete híd, Valencia, Spanyolország (1996)híd, Valencia, Spanyolország (1996)
A futurista vasbetonhíd az öreg folyómeder és üzemcsatorna feletA futurista vasbetonhíd az öreg folyómeder és üzemcsatorna felettt
vezet az új művészeti és tudományos központbavezet az új művészeti és tudományos központba
Forrás:Forrás: http://www.karlhttp://www.karl--gotsch.de/Album/Spanien.htmgotsch.de/Album/Spanien.htm



S. Calatrava: Monteolivete híd, Valencia, Spanyolország (1996)



Dr. Ujhelyi JánosDr. Ujhelyi János
műsz. tud. doktora

1995.



19961996-ban a francia Bouygues építési vállalkozás bejelentette, hogy
200-800 N/mm2 nyomószilárdságú betont készített (Anonym: Going
strong. A new ultra high strength concrete. Civil Emgineer
International. April, 1996. S. 27)
A beton húzószilárdsága 30-80 N/mm2, szívós, tömör szerkezetű,
nagy tartósságú. Víz-cement tényezője 0,3, szuper folyósítószerrel,
szilikaporral, 0,2 mm átmérőjű, 13 mm hosszú acélszálakkal készült.

Az ausztriai Völkermarktban, a Mühlgraben (Malomárok) felett,
részben szálerősítésű ultra nagy szilárdságú betonból épült közúti híd

Forrás: http://www.arching.at



A szilikaporszilikapor amorf kvarc (legalább 85 tömeg%), amely puccolános
tulajdonsága folytán (mészmodulusa: CaO/SiO2 < 0,5), szabályozott
körülmények között, különleges betonok készítéséhez kiegészítő anyagként
használható.
A szilikaport nevezik mikroszilikának is, amelynek por alakú változata.
A szemek gömb alakúak, átlagos nagyságuk mintegy 0,1 – 0,3 mm, és így
lényegében két nagyságrenddel kisebbek, mint a cement szemek, amelyek
átlagos szemnagysága 5 – 30 μm
A mikroszilikánál is finomabb a nanoszilika. Szilícium-dioxid tartalma
100 tömeg%, átlagos szemnagysága mintegy 15 nm (~ 0,015 mm).



Önterülő és öntömörödő
beton





Pormentes
ipari

padlóburkolat
készítése

szálerősítésű
betonból

Lézer vezérlésű terítő és tömörítő gép



Kikötő híd Barcelónában, 20002000.
A hajóközlekedés érdekében a középső hídszakasz felnyitható,
amelyhez két oldalon 300 m hosszú vasbetonhíd csatlakozik,
amelyek egyike 90°-os íves kiképzésű. A híd hossza 677 m, szabad
nyílása 106 m.
Forrás: http://www.karl-gotsch.de/Album/Spanien.htm



NagyrákosiNagyrákosi vasúti völgyhidakvasúti völgyhidak (2001)(2001) a Zalalövő - Bajánsenye
új vasúti fővonalon. Összes hídhossz: 1399 m
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Csúszózsaluzatos
építés, 2001.

~1980



Csúszózsaluzatos útbetonburkolat építés (Dr. Liptay AndrásDr. Liptay András fényképe)



2002-től napjainkig
A próbatestek Ø150·300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű kockák,
amelyeket végig víz alatt tárolnak. Az európai szabványoknak megfelelően
a beton nyomószilárdságát a végig víz alatt tárolt Ø150·300 mm méretű
hengerek, illetve 150 mm méretű kockák nyomószilárdságának jellemző
értékével minősítik, és ezek tört vonallal elválasztott értékével jelölik,
N/mm2-ben.
2004 óta (MSZ 4798-1:2004) Magyarországon a próbatestek vegyes tárolás
is megengedett, de a szilárdság vizsgálati eredményeket át kell számítani.
Példa a beton jelére: C20/25
Az európai szabványokban a beton nyomószilárdsága jellemző értékének
és átlag értékének kapcsolatát többféle, módon fejezik ki:
Az EurocodeEurocode--22 méretezési szabvány szerint: fck,cyl = fcm,cyl – 8;
az európai betonszabványeurópai betonszabvány (MSZ EN 206-1) szerint:
kezdeti gyártás esetén: fck = fcm – 4 (≥ C55/67 osztály esetén: fck = fcm – 5) ;
folyamatos gyártás esetén: fck = fcm – λ·s, (ha n = 15, akkor λ = 1,48).
Az európai betonszabványeurópai betonszabvány szerint (MSZ EN 206-1) a meg nem felelő tétel
elfogadási valószínűsége: 70 %70 %, az alulmaradási hányad: 5,0 %,
az alulmaradási tényező értéke, ha λ ≥ 15, akkor 1,481,48



2010 óta2010 óta az európai méretezési szabvány (MSZ EN 1992-1-
1:2010) szerint a biztonsági tényező értéke, értve alatta a
hengerszilárdság küszöbértékének (jellemző érték) és a
nyomószilárdság tervezési értékének a hányadosát:

ffck,cyl,vízck,cyl,víz alattalatt // ffcdcd

tartós szilárdság
figyelembe-

vétele nélkül
általában 1,501,50

tartós szilárdság
figyelembe-

vételével
általában

1,5/0,85 = 1,771,77
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□ 200 mm, vegyes tárolás Ø150·300 mm és □ 150 mm, vegyes tárolás
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Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 2,28 %,

alulmaradási tényező: 2,0

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,

t >40  alulmaradási tényező: 1,645

Elfogadási valószínűség: 70 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,
λ ≥15 alulmaradási tényező: 1,48

s  = 0,15·R m

R m,200,vegyes/σ bH = 2,0 → 2,35

R
m

,2
00

,v
eg

ye
s /σ

bH
 =

 2
,0

R k,cyl,vegyes/σ bH = 1,25 → 1,45

R k,cyl,vegyes/σ bH =
= 1,38 → 1,58
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R k,200,vegyes = 0,7·R m,200,vegyes R k,vegyes = R m,vegyes - k ·t ·s

R k,200,vegyes = 0,75·R m,200,vegyes

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10
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4. sz. metró, Szent Gellért tér és Fővám tér közötti alagút, 2014. sz. metró, Szent Gellért tér és Fővám tér közötti alagút, 2011. február 28.1. február 28.

~ 30 m



VibropréselésselVibropréseléssel gyártottgyártott, dolomit-beton mederburkoló elemek, Gánt, 2003.2003.
Betontechnológus Spránitz Ferenc okl. mérnök





MátyássyMátyássy LászlóLászló -- MihalekMihalek TamásTamás ––
WellnerWellner PéterPéter –– BartaBarta János:János:
AA köröshegyiköröshegyi völgyhídvölgyhíd építésének
története. Vasbetonépítés, 2007. 3. szám.
pp. 66-71., 2007. 4. szám. pp. 98-105.,
2008. 1. szám. pp. 2-9.
A híd 18 támaszon nyugszik, teljes hossza
1872 méter, nyílásbeosztása:
(1)+60+95+13x120+95+60+(1) m
A híd tengelye alaprajzilag R=4000 m
sugarú körívben fekszik.
A pályaszint hosszirányú esése állandó, 2,86
%, a pálya keresztirányban 2,5 % esésű.
A 0 és a 17 jelű hídfő között 53,50 méter
szintkülönbség mérhető.
A felszerkezet szekrényes, kétcellás
keresztmetszettel készült, kétoldalt
konzolos lemezekkel.



Lövellt beton készítés az épülő M6 autópálya alagútjában,
Bátaszék közelében 2009



Vázszerkezet 18 m-es pörgetett oszlopokkal. 2009.2009.
Tápai Antal (BVM ÉPELEM) fényképe



Csepeli szennyvíz tisztító, 2009.Csepeli szennyvíz tisztító, 2009.
Lengyel GáborLengyel Gábor –– SármaySármay AndrásAndrás –– Dr. Csíki Béla.Dr. Csíki Béla.
Vasbetonépítés, 2010. 1. szám. pp. 2Vasbetonépítés, 2010. 1. szám. pp. 2--7.7.



2009.2009.









A fényképek forrása



Építőanyagok
és kémia

Isten éltesse sokáig


