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ABSTRACT 

Bridges and viaducts are exposed to wind loads. Shape and size of the bridge section influence the 
magnitude of these actions upon the bridge. If a wind barrier is present, the optimization of the shape is even 
more important. For my dissertation of the Bachelor’s degree I carried out a series of experiments in the Ac-
tions on Constructions Laboratory (Faculty of Civil Engineering, Technical University of Cluj-Napoca, Ro-
mania) in order to evaluate force coefficients in case of wind load. According to Eurocode (EC), two non-
dimensional coefficients are implemented in the evaluation formula (C = ce * cf): one (cf) is dependent on the 
shape and size, the other (ce) characterizes the importance of the structure, the exposure, field rugosity etc. 
The present paper describes the evaluation of the former value in case of a bridge deck similar to the Pentele 
Bridge over the Danube at Dunaújváros, Hungary.  

 

KIVONAT 

Hídszerkezetek esetén a szélerő jelentős igénybevételeket eredményez. A pályaszerkezet alakja és mére-
te jelentősen befolyásolja ezek értékét. Szélvédő rendszer esetén a keresztmetszet alakjának optimalizálása 
kiváltképpen fontos. A Bachelor záróvizsga projektem keretében a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki 
Karának laboratóriumában egy kísérlet-sorozatot végeztem aerodinamikai együtthatók meghatározására szél-
teher esetén. Az európai szabványok (EC) szerint, a szélerő számolásában 2 adimenzionális szorzót alkalma-
zunk (C = ce * cf): az egyik (cf) a keresztmetszet méretét és alakját jellemzi, a másik (ce) a szerkezet fontossá-
gát, referenciamagasságát, a felületi rugozitást, stb. Jelen cikk az előbbi együttható meghatározását írja le 
egy, a Dunaújvárosi Pentele-hídhoz hasonló, hídszerkezet esetén. 

 

1. A MÉRÉS MENETE 

A választott híd kosárfül ívű szerkezet, pályaszerkezete 300 m hosszú, 41 m széles, szélvédő rendszer 
nélkül pedig 3,3 m magas. A vizsgált makettek 1:290 léptékűek (14 cm hossz, 14 cm szélesség, 1,1 cm magas-
ság). A hídon közlekedő járművek és személyek védelmének érdekében, szélvédő rendszer alkalmazása aján-
lott. Ezek az elemek különböző alakúak, formájuk optimalizálása jelentősen csökkentheti az így megnövelt 
felületre ható szélterhet.  

A makett mérete a használt szélcsatorna által meghatározott. A kísérletek elvégzésére didaktikai alkal-
mazásokhoz használt „Gunt HM 170”-es [1] nyílt szélcsatornában került sor. A szél a pályaszerkezet-makettet 
keresztirányban terheli. A levegő áramlási sebessége (v) változó, a vizsgálatok során 2÷27 m/s értékek között 
mozog. A másik változó a megfújási szög (α). A mért értékek az eltoló erő (drag force – FW, Fy, Fd-vel jelölt), 
mely a pályaszerkezetre keresztirányban hat, és a felhajtó (emelő) erő (lift force – FA, Fx, Fl-vel jelölt), amely 
merőlegesen hat a pályafelületre. A szélcsatorna ezeket az értékeket két hajlítónyomaték értékből szerzi (F = 
M / a).  
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1. ábra 
A „Gunt HM 170”-es nyílt szélcsatorna [1] 

 

 

 
 

2. ábra 
A „Gunt HM 170”-es szélcsatorna által rögzített adatok és a mérési séma [2] 
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A mérés során, 8 darab híd-szelvény esetén rögzítettem az előbb említett értékeket. Az 1-es makett a pá-
lyaszerkezet alakja szélvédő rendszer nélkül, a további 7 pedig különböző variáció szélgátoló megoldás esetén, 
ahol a rendszer a hídszelvény magasságát kétszerezi, tehát az eltoló erő referencia felülete a duplájára nő. 

 

 

3. ábra 
8 elméleti forma és szélteher szemléltetése 

 

4. ábra 
Kontroll-tesztek körszelet és gömb esetén 

A kontroll tesztek fontosak a gép illetve a mérni kívánt adatok kalibrálásához. A körszelet és a gömb 
esetén az aerodinamikai együtthatók értéke ismert. Ezen mérések során végzett számítások a szakirodalomban 
található értékeket eredményezték, ez biztosította a további értékek érvényességét.  

 

 
5. ábra 

Pályaszerkezetek (balról jobbra):  
1. Pentele-híd szélvédő rendszer nélkül; 2. Pentele-híd szélvédő rendszerrel;  

3. Millau-viadukt szélvédő rendszerrel (méretek m-ben) 
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6. ábra 
1:290-es léptékű makettek (4 hegyesszögű és 4 lekerekített szélű verzió) 

 

2. MÉRT ADATOK 

 

 

7. ábra 
Az eltoló erő változása az áramlási sebesség függvényében – 8 makett esetén (α = 0°) 
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8. ábra 
A felhajtó (emelő) erő változása az áramlási sebesség függvényében – 8 makett esetén (α = 0°). 
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Jelölések: 
 v – levegő áramlási sebessége, m/s2 
 A – terület, m2 
 ρ – a levegő sűrűsége: 1,225 kg/m3 
 Fd , Fl – felhajtó és eltoló erők, mért értékek, N 
 Cd , Cl – szélerő-tényezők. 

1. táblázat Szélerő-tényezők 

Makett Körszelet Gömb 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cd 1,239 0,512 0,770 1,166 1,164 1,097 0,899 0,961 0,993 0,758 

Cl - - -0,012 -0,019 0,016 0,051 0,077 0,091 -0,003 0,203 
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9. ábra 
 Az együtthatók változása (α = 0°) 

 

 

10. ábra 
Az együtthatók változása az 1-es és a 8-as makett esetén, az α (megfúvási szög) függvényében 

 

3. MÉRÉSI ADATOK ÉRTELMEZÉSE 

Az 1-es táblázatban látható, hogy az 1-es és a 8-as makett esetén a legkisebb az eltoló erő tényezője 
(Cd). Szélvédő rendszer esetén, amikor a felület megnő, a mérések alapján a 8-as forma alkalmazása a legop-
timálisabb aerodinamikai szempontból. Ez utóbbi estén az emelő tényező Cl = 0,203 szintén a legkedvezőbb, 
mivel az említett hídszerkezet pályarendszere kábelrendszerrel van a kosárfül ívekhez rögzítve (lásd: Dunaúj-
városi Pentele-híd), és a pályára normál (Cl = Cfz) erő a kábelekben húzást eredményez. Az európai szabvá-
nyok (EC) által javasolt érték 20÷40%-al csökkenthetők a mérések alapján.   
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11. ábra 

A vizsgált kosárfül ívhíd számítógépes modellje 

 

 
 

12. ábra 
Az EC által javasolt eltoló- (cfx,0) és felhajtóerő (cfz,0) együtthatói [3] 

 

2. táblázat Szélerő-tényezők: mért és az EC által javasolt adatok (α = 0°). 

Cd = cfx Cl = cfz 
Makett b/dtot 

EC kísérleti adat EC kísérleti adat 

1 (szélvédő rendszer nélküli) 13 1,30 0,77 0,018 0,015 

8 (szélvédő rendszerrel ellátott) 6 1,00 0,75 -0,550 -0,200 
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Jelölések: 
 b – pályaszerkezet szélessége 
 dtot – pályaszerkezet magassága 
 Fx = Fdrag – eltoló erő (EC) 
 Fz = Flift – felhajtó erő (EC). 
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 (2) 

A felhajtó (emelő) erő együtthatója esetén a negatív előjel a vizsgált híd és pályarendszer szempontjá-
ból negatív emelést (azaz süllyedést) okoz, tehát a kábelekben húzóerőt jelöl. Az EC szabványok szerint vá-
lasztott értékek ±5°-os megfúvási szöget, turbulenciát és a szél dinamikus hatását is magukba foglalják. A 
szélteher számításához a fenti (2-es) képletek alkalmazhatók a szabványok szerint, ezekhez szükséges a ce 
együttható kiválasztása is a már említett kritériumok szerint.  
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