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ELŐSZÓ
Magyar nyelvű „Hajószerkezettan” jegyzet, sajnos már nagyon régóta nem készült. Ennek
oka, hogy Magyarországon az ipari méretű nagyhajó gyártás az 1990-es évek eleje óta –
néhány kivételes esettől eltekintve - gyakorlatilag megszűnt. Tudva azonban, hogy a hajóépítés nem csupán egyfajta speciális ipari tevékenység, hanem az emberi kultúra szerves
része, értékes alkotó munka, ezért még élő ipari háttér hiányában is mindenféleképpen
szükséges a még meglévő hajószerkezettani ismeretek összegereblyézése, az utolsó ilyen
témájú jegyzet nyomdába adása óta eltelt időben megjelent és hajóépítéssel foglalkozó
szakmai és technikai újítások áttekintése, azok magyar nyelvre fordítása, a magyar szaknyelv életben tartása, továbbfejlesztése. Egyetlen ország sem lehet meg hajómérnökök, ők
pedig hajószerkezettani ismeretek nélkül. Ezt tudva, és a hazai hajóiparra váró jobb idők
eljövetelében bízva ajánlom ezt a szerény munkát olvasóimnak.
Az alábbi jegyzet hajómérnök hallgatók számára készült, s a szerzőnek a címben jelölt
szakterületen végzett több évtizedes oktatás munkájának összefoglalása. A Hajóépítés I.
(Hajószerkezettan) jegyzet épít a hallgatók által korábban már tanult „Hajók elmélete”
„Mechanika” és „Szilárdságtan” című tárgyak tananyagára. E jegyzet azonban nem az
említett tárgyak tananyagára épülő újabb elméleti szilárdságtani munka szeretne lenni, hanem hangsúlyozottan gyakorlat centrikus megközelítésben, a hajótervező szemével látva és
láttatva igyekszik bemutatni a hajók szerkezetére vonatkozó kérdéseket, tervezési szempontokat, számítási eljárásokat. Ugyanezt a cél szolgálja a szöveg közé illesztett sok kép,
ábra és táblázat is. Bár e jegyzet megírásának egyik kiemelt célja a hazai szaknyelv életben
tartása, ápolása, mégsem tekinthetek el attól a ténytől, hogy ma a hajóépítés nemzetközi
nyelve az angol. Ezért a szövegben, az ábrákon és a táblázatokban – nem mindenhol, de a
legfontosabbnak ítélt esetekben – feltüntetem a vonatkozó magyar szakkifejezés angol
nyelvű megfelelőjét is.
Remélem, a jegyzet segíteni fog a hazai hajóépítő szakma szinten tartásában, s minden
hajómérnök hallgató, de minden hajóépítéssel foglalkozó kolléga is örömmel és hasznára
forgatja majd.
Köszönetet mondok Dr. Benedek Zoltánnak a lektorálási munkáért és a jegyzet elkészítésében nyújtott sokoldalú segítségéért.

Hadházi Dániel
Budapest, 2011. szeptember
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1. A HAJÓÉPÍTÉSBEN HASZNÁLT SZERKEZETI ANYAGOK

Arra kérdésre, hogy milyen anyagokból lehet hajót építeni, a válasz meglehetősen
egyszerű: mindenféle anyagból. Azt gondolhatnánk, hogy a történelmi időkben az ember
először fából épített hajót magának. Nem így van. Ahhoz, hogy bármilyen primitív fahajó
– például egy kivájt fatörzs – elkészülhessen, először is szükség van fára. Mégpedig nem is
akármilyenre, erős, könnyű, de mégis könnyen megmunkálható faanyagra. Ilyen, hajóépítésre alkalmas fák azonban nem mindenhol teremnek a Földön. Ahol pedig esetleg léteznek ilyenek, nem elég fejlett az ott élő népek technika civilizációja, nincsen meg a szaktudás, a tapasztalat, vagy nincsenek erős és jó minőségű szerszámaik ahhoz, hogy a faanyagot megmunkálhassák. Így aztán a történelmi időkben az ember olyan anyagokból és úgy
épített hajót magának, ahogy azt az adott földrajzi és klimatikus körülmények között az
adott kultúra technikai fejlettségi szintje lehetővé tette. Így például az ősi Egyiptomban
papirusz nádból, a Titicaca-tó vizén totora nádból; az északi vidékeken állati inakkal és
vékony bőrszíjakkal egymáshoz erősített gallyakból, ágakból készült vázra feszített lenyúzott állatbőrökből; Észak-Amerika bizonyos vidékein a nyírfa, Ausztráliában az eukaliptuszfa lenyúzott kérgéből készítettek csónakokat maguknak az ott élők. Ezen, ma primitívnek tűnő alkalmatosságok mindegyike azonban kiválóan megfelelt az ottani vizeken való
használatra. Máshol kivájt fatörzsekből vagy egymás mellé kötözött rönkökből építettek
maguknak, akár hosszabb távú tengeri utak megtételére is alkalmas csónakokat, tutajokat
elődeink.
A hajó középsíkjában a test legalsó részén végigfutó gerincre merőlegesen elhelyezett
bordákra, illetve a bordákat összekötő hosszirányú merevítőkre szerelt palánkozással a
hajótest erős belső szerkezetét és vízmentes külső burkolatát létrehozó „klasszikus” építési
technológiát alkalmazva – a hajóépítés történetével foglalkozó szakemberek egybehangzó
véleménye szerint – az európai kultúrkörhöz kapcsolódóan a krétaiak készítettek először
hajókat, valamikor a Kr. e. 3. évezred vége felé. De ugyanezzel a technológiával készültek
hajók a tőlünk időben és térben egyaránt oly távoli, és emiatt kevéssé ismert ősi Kínában
is.
E jegyzet célja azonban nem a történelmi múlt hajóépítési technológiáiban való elmélyedés. A továbbiakban csupán a mai kor acéltestű hajóinak szerkezeti problémáival kívánunk foglalkozni, de egy nagyon rövid történelmi kitekintés erejéig azonban még továbbra
is maradjunk a hajóépítés múltjánál. Már az ókorban is burkolták a fából készült, főleg
hadihajók külső oldalát, döfőorrát fém – elsősorban réz – lemezekkel. Bár e fémburkolatok
feladata a hajószerkezet víz alatti és víz feletti részeinek védelme, erősebbé tétele volt, még
nem tekinthetjük ezeket a korabeli fémburkolatokat a hajók tényleges szerkezeti elemeinek. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, míg a hajóépítésben a fémek, elsősorban az acél,
használata kizárólagossá vált. A fémek - kezdetben csupán az öntöttvas, illetve a tiszta
fémvas - használata szerkezeti anyagként a 17. században kezdődött. Legelőször a fa és a
fém valamiféle kombinációját alkalmazták: fémfegyverzetek közé fogott fa szerkezeti elemek (pl. fém csomólemezek közé fogott bordaelemek, gerincburkolatok, támok stb.) formájában. Később bizonyos kisebb méretű, de fontos, komoly terhelést viselő szerkezeti
elemek már tisztán acélból készültek. Ahhoz, hogy a fémek alkalmazásában rejlő lehetőségeket valóban ki lehessen aknázni, hogy nagyobb méretű szerkezeti elemként is szóba jöhessen alkalmazásuk, maguknak a fémeknek is alkalmassá kellett válniuk erre a célra. Az
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acél azért lett a legfontosabb fém hajóépítő anyag, mert kellően szilárd, viszonylag könynyen megmunkálható és olcsón előállítható. Nagyobb méretű, gazdaságosabban kihasználható hajók építhetők belőle, mint fából. Mindezt a vaskohászat, a metallurgia fejlődése
tette lehetővé. Persze ez együtt járt – az akkor még inkább csak hajóépítő mesterek – fémekkel kapcsolatos ismereteinek bővülésével is. Az első tisztán vastestű hajót, a 'Trial'-t
1787-ben a birminghami John Wilkinson építette, amely csupán egy kis csónak volt. De
nem csupán az alapanyagok minősége, szerkezeti tulajdonságai, és maguknak a fém szerkezeti anyagoknak az előállítási módja fontos kérdés, a szerkezet egészének szilárdsága
szempontjából nagy jelentősége van az egyes szerkezeti elemek egymáshoz illesztési módjának is. A tisztán acéltestű hajók egyes elemeit kezdetben szegecseléssel illesztették öszsze. Mára a szegecselés teljesen eltűnt a hajóipari gyakorlatból. Ma a hajók külhéját, válaszfalait, belső térelválasztó elemeit alkotó lemezeket, illetve az azok merevítésére szolgáló idomacélokat, és valamennyi más szerkezeti elemet kizárólag hegesztéssel rögzítik, illesztik egymáshoz. Az 1930-as években feltalált és azóta folyamatosan fejlődő hegesztési
technológia természetes visszahatott magára a hajóépítésre is. Már a hajók tervezésénél, az
egyes szerkezeti elemek méretezésénél messzemenően figyelembe kell venni a hajótest
építési technológiáját, az üzemeltetési körülményeket, az adott szerkezeti elemet érő terhelés statikus vagy dinamikus, egyszerű vagy összetett jellegét.
A mai folyami és tengeri áruszállító és személy- vagy munkahajók mindegyike szinte
kivétel nélkül acélból, esetleg ötvözött alumíniumból készül.
1.1. Acélok
A megfelelő szerkezeti anyag kiválasztása a tervező kizárólagos felelőssége. Az
anyagkiválasztás nagy gondosságot és gyakorlatot, de bizonyos anyagszerkezeti ismereteket is kívánó eljárás. Az alábbiakban a hajóépítő acélokról szólunk, de csupán a megfelelő
anyagkiválasztást lehetővé tevő legszükségesebb ismereteket közöljük.
A vas – szén ötvözetek két alapvető típusa ismeretes: az öntöttvas és az acél (acélöntvény, kovácsolt acél, hengerelt és húzott acél). Az 1,7%-nál kisebb széntartalmú vas –
szén ötvözeteket acéloknak, a 0,83% széntartalomnál kisebb széntartalmú acélokat pedig
szerkezeti acéloknak nevezzük. A szerkezeti acélokon belül a 0,23%-nál kisebb széntartalmú acélok tartoznak az ún. hegeszthető szerkezeti acélok kategóriájába. Itt kell megjegyeznünk, hogy gyakorlatilag valamennyi acélfajta hegeszthető, csupán annyi a különbség,
hogy a nagyobb széntartalmú acélok hegesztése speciális hegesztési technológiát igényel.
Napjainkban a tartószerkezetekhez, így a hajóépítési gyakorlatban is szinte kizárólag
0,23%-nál kisebb széntartalmú szerkezeti acélokat alkalmaznak.
Az acélnak nevezett vas – szén ötvözet e két összetevőn kívül más alkotókat – fémes és
nem fémes elemeket is tartalmaz. Ha ezeket szándékosan adalékolják az acélhoz, ötvöző
anyagoknak, ha más módon, például az acélgyártás folyamán az ércből vagy bármilyen
más módon kerülnek az acélba, szennyező anyagoknak nevezzük. Az 1.1. táblázat a hajóépítő acélok legfontosabb ötvözőit és adalékanyagait, illetve azoknak az acél néhány fontos
jellemzőjére, fizikai tulajdonságára gyakorolt hatását mutatja.
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Megnevezés
Rugalmassági határ
Folyáshatár
Szakítószilárdság
Nyúlás
Ütőmunka
Hegeszthetőség
Hideg- és melegalakíthatóság
Keménység
Forgácsolhatóság

C
+
+
+
-

+
-
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Ötvözők
Si
Mn
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Al

-

0.1. táblázat: Különféle összetevők hatása az acél tulajdonságaira (+) növeli / (-) csökkenti

Szilíciumot és alumíniumot az acélgyártás utolsó fázisában adalékolnak az olvadékhoz. A
szilícium (Si) és az alumínium (Al) a gyártási eljárás során az acélba került oxigént Si203
(szilíciumdioxid), illetve Al2O3 (alumíniumoxid) formájában köti meg és a salakban tartja.
Többlet alumínium bevitele az olvadékban lévő nitrogén alumínium-nitrát - Al(NO3)3 –
formájában történő lekötését is elvégzi, ami finomszemcséssé, belső feszültségektől mentesebbé teszi az acél szövetszerkezetét. Ezt a két metallurgiai eljárást együttesen
dezoxidációnak vagy csillapításnak nevezik. Valamennyi hajóépítő acél csillapított, illetve
– az adalékolt csillapító anyagok százalékos mennyiségétől függően - félig csillapított acél.
Minthogy a szilícium jelenléte csökkenti az acélok hideg- és melegalakíthatóságát, e kedvezőtlen hatás mérséklése érdekében az anyagban lévő szilícium mennyiségénél legalább
kétszer több mangán (Mn) ötvöző jelenléte is szükséges. Az 1.1 táblázatból látható, hogy a
mangán a forgácsolhatóság kivételével minden más tulajdonság tekintetében javítja az acél
minőségét. A 0,8%-nál nagyobb mangán tartalmú acélokat szén-mangán acéloknak nevezik.
Az acélok további fontos ötvözői és azok hatása az acél fizikai tulajdonságaira:
Króm (Cr) : növeli az acél keménységét, folyáshatárát, szakítószilárdságát,
korrózióállóságát
Nikkel (Ni) : növeli az acél szakítószilárdságát, folyáshatárát, nagy szilárdságúvá és korrózióállóvá teszi az acélt (5% Ni-tartalom fölött kiváló korrózióállóság)
(18% Cr és 8% Ni tartalom esetén króm-nikkel acélokról beszélünk)
Réz (Cu):

növeli az acél szilárdságát, korrózióállóságát, de rontja nyúlását, ridegebbé
teszi az acélt

A legfontosabb szennyezők:
Kén (S): a vassal szulfidosodik, amely az acél melegrepedékenységét okozza
(ez hengerléskor jelent komoly repedési veszélyt)
Foszfor (P):

hideg állapotban repedékennyé, ütésszerű igénybevételek felvételére alkalmatlanná teszi az acélt
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A hajóépítő acélokban a kén (S) és a foszfor (P) külön-külön 0,04%-nál, míg együttesen
0,05%-nál nagyobb mennyiségben nem engedhető meg. A kén és a foszfor a nyersvas
gyártás során az ércből kerülhet be az olvadékba.
Oxigén és Nitrogén (O; N): a megszilárdult acél belső struktúrájában jelenlévő oxigén és
nitrogén zárványok károsan befolyásolják az acél szilárdsági
tulajdonságait, növelik az acél ridegségét és öregedési hajlamát
Az acélok különféle tulajdonságát nem csupán ötvözők adalékolásával, hanem hőkezeléssel is meg lehet változtatni. A hőkezelési eljárás az adott acélanyag meghatározott hőmérsékletre való hevítéséből, majd az azt követő meghatározott sebességű lehűtéséből áll.
A hőkezelési eljárások során belső szövetszerkezeti átalakulások mennek végbe az anyagban. A hőkezelés célja lehet
- keményítés (keményebbé, nagyobb szilárdságúvá alakítás) és
- kiizzítás (lágyabbá, szívósabbá, könnyebben megmunkálhatóvá alakítás)
A hőkezelések fajtái:
Edzés:

Kb. 800 – 900 C0-ra felhevítés, majd igen gyors lehűtés. Ez az eljárás
belső feszültségek kialakulásához vezet, amely rideggé, repedékennyé, nehezen alakíthatóvá, de nagy szilárdságúvá és keménnyé teszi az acélt. Hegesztéskor a hegesztési varrat környezetében ilyen hőkezelést szenved az
anyag. A gyors hűtést a környező alacsonyabb hőmérsékletű anyagrészek
nagy hővezető képessége okozza. Minél nagyobb egy acél szén-, illetve ötvöző tartalma, annál inkább hajlamos a varrat környezete a gyors lehűlésre,
azaz az ún. hegesztés utáni. „beedződés”-re.

Lágyítás:

Kb. 800 – 900 C0-ra történő hevítés, hőn tartás, majd lassú, kemencében
való hűtés. Ezzel az eljárással a hidegalakítás során felkeményedett anyag
szívósabbá és kevésbé keménnyé tehető.

Normalizálás:
Kb. 800 – 900 C0-ra történő hevítés, majd lassúhűtés levegőn. A hajóiparban
használt valamennyi melegen hengerelt lemez és idomacél, a gyártás során
gyakorlatilag ilyen hőkezelést szenved el, amelynek következtében finom
szemcseszerkezetűvé, belső feszültségektől mentessé válik az anyag.
Megeresztés: Célja az edzéskor keletkezett feszültségek feloldása. Az acélt 250 – 350 C0ra hevítik, majd lassan, kemencében lehűtik. A megeresztéshez hasonló hőkezelési eljárást alkalmaznak a többszörösen hegesztett szerkezetek belső
feszültségeinek kiegyenlítése, illetve az intenzív hőbevitel okozta deformációk csökkentése érdekében, amikor a lemez bizonyos területeit lánggal hevítik.
Nemesítés:

Egymás után alkalmazott edzés és megeresztés, aminek következtében nem
csupán keménnyé és szilárddá, de szívóssá is válik az anyag.

www.tankonyvtar.hu
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1.2. A hajóépítő acélok fajtái és azok fizikai tulajdonságai
A folyami és tengeri hajók szerkezeti anyagaként felhasznált acéllemezek, idomacélok és minden más a hajókba beépülő acélanyag (például a propellert ható tengelyek, tengelykapcsolók, csövek, acélöntvényből készült kötélterelők, kötélbakok, horgonyok, horgonyláncok stb.) anyagának elvárt minőségét osztályozó társasági előírások szabályozzák.
Mára az acél szerkezeti anyagok vegyi összetételére és szilárdsági jellemzőire vonatkozó
nemzetközi osztályozó társasági előírások kisebb eltérésektől eltekintve lényegileg alig
különböznek egymástól. Az általánosan használt ún. „normál szerkezeti hajóépítő acélok”
(normal structural ship-building steel) /lemezek, idomacélok, szerkezeti csövek stb./ kategóriájában valamennyi osztályozó társaság négy - A, B. D és E jelű – minőségi csoportot
különböztet meg. Ezen acélok vegyi összetételét és szilárdsági jellemzőit az. 1.2 táblázat
mutatja.
Normál szerkezeti hajóépítő
acélok
Dezoxidáció
Hőkezelés
Vegyi
összetétel
[%]

Mechanikai
tulajdonságok

Ütőmunka(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Cmax
Mn
Si
Pmax
Smax
Almin.
Rm(1) [N/mm2]
ζmeg(2) [N/mm2]
ε (3)
[min. %]
Vizsgálati
hőmérséklet
[0C]
Fajlagos
elnyelt
energia [J]

A

B

D

E
csillapított,
finomszemcsés, alumíniummal
dezoxidált
normalizálás
0,18
0,70 – 1,50
0,10 – 0,35
0,04
0,04
0,02
400 - 490
235

csillapított

csillapított

normalizálás
0,23
2,5 x Cmin.
max. 0,35
0,04
0,04
400 - 490
235

normalizálás
0,21
min. 0,80
max. 0,35
0,04
0,04
400 - 490
235

csillapított,
finomszemcsés, alumíniummal
dezoxidált
normalizálás
0,21
0,60 – 1,40
0,10 – 0,35
0,04
0,04
0,02
400 - 490
235

22

22

22

22

-

0

-10

-40

-

27

27

27

– szakítószilárdság
– max. megengedett méretezési feszültség (0,2%-os fajlagos nyúláshoz
tartozó mértékadó feszültség, folyáshatár, ReH)
ε – fajlagos nyúlás  l / l 0 ; l 0  5,65  F 0 hosszúságú próbatesten mérve
F0 – a vizsgált próbatest húzásra merőleges keresztmetszete
– éles V bemetszésű Charpy-féle próbatesten mérve
Rm
ζmeg

1.2. táblázat - Normál szerkezeti acélok vegyi összetétele és szerkezeti tulajdonságai

Az 1.2 táblázatból világosan kiderül, hogy az „A”, „B”, „D” és „E” kategóriájú hajóépítő- acélok nem szilárdsági jellemzőik tekintetében különböznek egymástól. A szabvá Hadházi Dániel, BME
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nyos próbatesteken végrehajtott szakítóvizsgálat során az „A”, „B”, „D” és „E” anyagok
megkívánt szakítószilárdságára és fajlagos nyúlására ugyanazok az értékek vonatkoznak.
Ebből adódóan a különféle minőségi osztályba sorolt szerkezeti hajóépítő acélok méretezési feszültsége (yield stress) – acél kategóriától függetlenül – azonos. A jelölésbeli különbségtétel az anyagminta bizonylatolása során elvégzett Charpy-féle ütőmunka kísérlet vizsgálati hőmérsékletére (0, -10, illetve -40 0C) utal. Az „A” minőségű acélok esetében nem
végeznek ütőmunka vizsgálatot. A „B”, „D” és „E” kategóriájú acélok esetén pedig az
adott vizsgálati hőmérsékleten szabványos méretű V bemetszésű próbatesten elvégzett
előírt módon végrehajtott ütőmunka vizsgálat során az anyagmintának minden esetben
legalább 27 Joule energiát kell elnyelnie. Ugyanakkora fajlagos elnyelt energia alacsonyabb vizsgálati hőmérsékleten az acél nagyobb szívósságát, a hirtelen fellépő terhelésnövekedéssel szembeni nagyobb ellenállóképességét, azaz az anyag kisebb repedési hajlandóságát jelenti. A 1.2 táblázatból az is kiderül, hogy a szerkezeti anyagok jobb minőségét,
szívósságát a szilíciummal és alumíniummal végrehajtott gyártás közbeni dezoxidáció,
illetve többlet alumínium adalékolásával az olvadékban lévő nitrogén lekötése útján előállított finomabb szemcseszerkezet, valamint a nagyobb mangán tartalom együttesen biztosítják. Normál szerkezeti acélok esetén az alkalmazandó anyagminőség alapvetően a kérdéses szerkezeti elem üzemi hőmérsékletétől függ. A szerkezeti elem geometria méreteit
pedig úgy kell megválasztani, hogy a figyelembe veendő terhelések hatására az anyagban
ébredő egyenértékű feszültség – kellő biztonsággal számolva – bármilyen üzemi hőmérséklet esetén se haladja meg a 235 N/mm2 értéket.
Lemez- és profilanyagok javasolt minőségét az alkalmazási hely és a szerkezeti elem vastagsága függvényében az 1.3 táblázat mutatja.
Az acél fajtája a vastagság függvényében
Szerkezeti elem helye
≤ 12,5

13,0 20,5

21,0 25,5

26,0 30,0

> 30

Mestersor, keretsor, medersor

D

D

E

E

E

Szilárdsági fedélzet, fenéklemezek, gerincsor, hosszmerevítők

A

B

D

D

D

Fedélzetek, külhéj, válaszfalak

A

A

B

D

D

Nyíláskeretek, sarkok, erősítések

A

B

D

D

E

Jégöv, orrtőke

A

B

D

D

D

Egyéb elemek

A

A

B

B

B

1.3. táblázat: Ajánlott acél anyagminőség a szerkezeti elem vastagsága és az alkalmazási hely függvényében

Az 1.3 táblázatból látható, hogy a nagyobb igénybevételű helyeken jobb minőségű, szívósabb anyagot ajánlott alkalmazni. De látható az is, hogy ugyanazon alkalmazási hely esetén
vastagabb anyagokhoz jobb minőségű acélanyagot kell választani. Ennek magyarázata a
vastagabb anyag anizotróp jellege mellet az, hogy egy adott szerkezeti elem vastagsági
www.tankonyvtar.hu
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méretét az igénybevétel abszolút nagysága határozza meg. A nagyobb vastagság nagyobb
abszolút statikus igénybevételt feltételez. Nagyobb statikus igénybevétel esetén a fáradási
határhoz kisebb megengedhető lüktetőfeszültség tartozik. A hirtelen fellépő feszültségváltozások okozta repedések elkerülése érdekében tehát szívósabb, nagyobb energiaelnyelő
képességű anyag alkalmazása ajánlott.
1.3. Különleges minőségű acélok
1.3.1. Növelt folyáshatárú acélok
A különlegesen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemekhez – ilyenek például a
nagyméretű hajók (tankerek, ércszállító hajók, személyhajók stb.) fenék- és fedélzeti lemezei, meder-, mester- és koszorúsora stb. – különlegesen jó szilárdsági tulajdonságokkal
rendelkező acélanyagokat kell választani. Ilyenek az ún. „növelt folyáshatárú acélok” (high
tensile steel).
A növelt folyáshatárú acélok három szilárdsági és három minőségi kategóriába sorolhatók. A 32, 34 és 36-os szilárdsági csoportokon belül a szavatolt ütőmunka tekintetében további három - AH, DH, EH – minőségi kategóriát különböztetnek meg a különféle
anyagszabványok. (Az adott betűjel mellett szereplő „H” kiegészítő jel utal arra, hogy növelt folyáshatárú acélról van szó.) A 32, 34 és 36 szilárdsági csoportok az illető acél megengedett feszültségét (komplex igénybevételi határát) jelzik. (32 – 315 N/mm2, 34 - 340
N/mm2, 36 - 355 N/mm2.) A hajóépítési gyakorlatban használt növelt folyáshatárú acélok
vegyi összetételét a 1.4., szilárdsági tulajdonságait pedig az 1.5. táblázat mutatja.

32

Acél
anyagminőség

AH

Dezoxidáció
Vegyi öszszetétel [%]
Szemcsefinomítás
[%]
Egyéb
ötvözők [%]

DH
csillapított

Cmax
Mn
Si
Smax
Pmax
Almin.
No
V
Cu
Cr
Ni
Mo

0,015
-

34
EH

AH

DH

36
EH

AH

csillapított

DH

EH

csillapított

0,18
0,90 – 1,60
0,10 – 0,60
0,04
0,04
0,015
0,015 – 0,05
0,030 – 0,10
0,35
0,20
0,40
0,08

0,015
0,015 – 0,05
0,050 – 0,10

1.4. táblázat: A növelt folyáshatárú acélok vegyi összetétele
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32

Acél
anyagminőség

AH
2

Megengedett feszültség [N/mm ]
Szakítószilárdság
[N/mm2]
Fajlagos nyúlás
[% min.]
Vizsgálati
hőmérséklet
[0C]
Ütőmunka
Fajlagos
elnyelt
energia [J]

34

DH

EH

AH

DH

36
EH

AH

DH

EH

315

340

355

440 - 590

450 - 610

490 - 620

22

22

21

0

- 20

- 40

0

- 20

- 40

0

- 20

- 40

31

31

31

34

34

34

34

34

34

1.5. táblázat: Növelt folyáshatárú acélok mechanikai tulajdonságai

Az 1.4. és 1.5. táblázatok adataiból látható, hogy a növelt folyáshatárú acélok nem csupán
nagyobb szilárdságúak, de szívósabbak is a normál hajóépítő acéloknál.
1.3.2. Korrózióálló acélok
Agresszív vegyi anyagokat szállító tank- és tartályhajók, de akár bármely áruszállító vagy
munkahajók ivóvíztankjainak szerkezeti anyagaként is gyakran használnak korrózióálló
acélokat (stainless steel). Korrózióálló acélokat a magas króm és nikkel tartalom miatt
másképpen króm–nikkel acéloknak is nevezik. Korrózióálló acélanyagokat bármilyen általános rendeltetésű hajószerkezet anyagaként is felhasználhatunk, ha az adott szerkezeti
elem igénybevétele nem haladja meg a négy különböző szilárdsági kategóriába sorolt
(ST1, ST2, ST3 és ST4) acélokra vonatkozó megengedett feszültséget, és ha a kérdéses
szerkezeti elem üzemi hőmérséklete nem alacsonyabb – 165 0C-nál. A korrózióálló acélok
vegyi összetételét és mechanikai tulajdonságait az 1.6. táblázat mutatja. A korrózióálló
acélok fajlagos nyúlása nagyobb, mint a normál szerkezeti acéloké, de az ötvöző anyagok
magas százalékaránya miatt azoknál jóval nehezebben hegeszthetők.
Korrozióálló acélok

Vegyi
összetétel [%]

Mechanikai
tulajdonságok

Cmax
Mnmax
Simax
Pmax
Smax
Cr
Mo
Ni
Egyéb
ötvözők
Szakítószilárdság
[N/mm2]
Megengedett
feszültség [N/mm2]
Fajlagos nyúlás
[min. %]

ST 1

ST 2

ST 3

ST 4

0,30
2,00
1,00
0,045
0,030
17,0 – 18,0
8,0 – 12,0

0,30
2,00
1,00
0,045
0,030
18,0 – 18,5
2,5 – 3,0
11,5 – 14,5

-

-

0,80
2,00
1,00
0,045
0,030
17,0 – 19,0
8,0 – 12,0
Ti ≥ 5 x %C <
0,80

0,80
2,00
1,00
0,045
0,030
17,0 – 19,0
9,0 – 12,0
Nb > 10 x %C ≤
1,00

440 - 640

440 - 640

490 - 690

490 - 690

205

215

235

245

45

40

35

35

1.6. táblázat: Korrózióálló acélok vegyi összetétele és mechanikai tulajdonságai
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1.3.3. Különleges rendeltetésű acélok

Szilárdsági
csoport

Dezoxidáció

A magas hőmérsékletű folyékony aszfalt, kátrány, cseppfolyós kén vagy a hűtött
élelmiszerek és más áruk, valamint a cseppfolyós földgáz és egyéb szénhidrogének stb.
szállítására szolgáló hajók belső tartályainak anyagaihoz, a szállított anyag magas vagy
alacsony hőmérsékletéhez igazodóan olyan acélanyagokra van szükség, amelyek ezeken a
különleges üzemi hőmérsékleteken is kellően szilárdak, képesek a szerkezet alakját megőrizve felvenni a rájuk ható terheléseket.
A gyengén ötvözött szén-mangán acélokat, az ún. „hőálló acélokat” (Heat Resistent
Steel) az anyagminta minimális szakítószilárdságának függvényében négy szilárdsági csoportba sorolják – 380, 410, 460, 490. A hőálló szén-mangán acélok vegyi összetételét, és az üzemi
hőmérséklettől függő mechanikai tulajdonságait az 1.7, 1.8 és 1.9 táblázatok mutatják.

csillapított

380
410
460
490

Vegyi összetétel [%]

Cmax

Si

Mn

0,17

max.0,35

0,40 – 1,20

0,20

max.0,35

0,60 – 1,30

0,20

max.0,40

0,80 – 1,40

0,20

0,10 – 0,60

0,90 – 1,60

P

S

Egyéb
ötvözők

Al

max.0,050

Crmax.0,35
Cumax.0,30
Momax.0,10
Nimax.0,30

-

1.7. táblázat: A hőálló szén-mangán acélok vegyi összetétele
Szilárdsági
osztály

Vastagság
[mm]

380

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

Megengedett
feszültség min.
[N/mm2]
205
195
185

410

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

460

490

Szakítószilárdság
[N/mm2]

Fajlagos nyúlás
[%]

360 - 480

28
28
25

235
225
215

410 - 630

24
24
23

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

285
265
245

460 - 580

22
22
21

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

305
275
265

490 - 610

21
21
20

1.8. táblázat: Hőálló szén-mangán acélok mechanikai tulajdonságai a vastagság
függvényében normál hőmérsékleten

Az 1.8 és az 1.9 táblázatban szereplő számok összevetéséből megállapítható, hogy a
gyengén ötvözött hőálló szén-mangán acélok megengedett feszültsége az adott szerkezeti elem
vastagságának és üzemi hőmérsékletének növekedésével jelentősen csökken.
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Üzemi hőmérséklet [0C]
Szilárdsági
csoport

Vastagság
[mm]

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2

Megengedett feszültség [N/mm ] min.
380

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

183
173
168

175
171
162

172
169
158

168
162
152

150
144
141

124
124
124

117
117
117

115
115
115

113
113
113

410

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

220
204
196

211
201
182

208
188
188

201
191
191

180
171
168

150
150
150

142
142
142

138
138
138

136
136
136

> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63
> 3 ≤ 16
> 16 ≤ 40
> 40 ≤ 63

260
235
227
280
255
245

248
230
222
270
248
240

243
227
218
264
245
236

235
220
210
255
237
227

210
198
194
228
214
210

176
176
176
192
192
192

168
168
168
183
183
183

162
162
162
177
177
177

158
158
158
172
172
172

460

490

1.9. táblázat: Hőálló szén-mangán acélok megengedet feszültség értékei a vastagság és a
hőmérséklet függvényében

Alacsony üzemi hőmérsékletű hajótest szerkezeti elemek anyagaként speciális ötvözésű
szén-mangán (C-Mn LT) acélok / LT – Low Temperature Steel/. különlegesen alacsony üzemi
hőmérsékletek esetén – például cseppfolyás gázok tárolására szolgáló tartályok falainak, illetve
azok merevítőinek anyagaként – pedig az ún. „nikkel-acélok” /Nickel-steel/ alkalmasak. Ezen
acélok vegyi összetételét a 1.10, mechanikai tulajdonságait pedig az 1.11. táblázat mutatja.
Dezoxidáció

LT0
LT20
LT40
LT60

csillapított
finomszemcsés csillapított

Nikkel-acélok

0,20

Mn

Smax

0,70 – 1,60
0,10 – 0,50

1,00 – 1,60

0,18
Si
0,10 - 0,50

0,15

5Ni

0,12

9Ni

0,10

0,10 - 0,35

0,025

Mn

Ni

0,70 - 1,60

0,30 - 0,80
1,30 - 1,70
3,20 - 3,80
4,70 - 5,20
9,50 - 10,00

0,30 - 1,50

P

Egyéb ötvözők
Cr 0,25 max
Cu 0,35 max
Mo 0,08 max
Ni 0,30 max

0,040

0,90 – 1,80

0,18
finomszemcsés csillapított

Pmax

0,18

0,16

1½Ni

Si

0,20

Cmax

½Ni

3½Ni

Cmax

0,025

Total 0,70 max

S

Egyéb ötvözők

max 0,020

Szén-mangán acélok

Vegyi összetétel [%]

max 0,025

Jel

Cr 0,25 max
Cu 0,35 max
Mo 0,08 max

Szemcsefinomító
anyagok
opcionális

Al, No, V

Szemcsefinomító
anyagok

Al, No, V

Total 0,60 max

1.10. táblázat: Alacsony üzemi hőmérsékletű acélok vegyi összetétele

www.tankonyvtar.hu

 Hadházi Dániel, BME

1. A HAJÓÉPÍTÉSBEN HASZNÁLT SZERKEZETI ANYAGOK

Megengedett
feszültség

Szakítószilárdság

Fajlagos
nyúlás

[N/mm2]

[N/mm2]

[min. %]

C-Mn LT0

180
220
270

360 – 480
410 – 530
490 - 510

26
24
21

0

C-Mn LT20

215
245
315

360 – 480
410 – 530
490 - 510

26
24
21

- 20

C-Mn LT40

215
245
315

360 – 480
410 – 530
490 - 510

26
24
21

- 40

C-Mn LT60

245
285
355

360 – 480
410 – 530
490 - 510

24
24
22

- 60

½Ni

245
285
355

360 – 480
410 – 530
490 - 510

24
24
22

- 60

1½Ni

275

490 - 640

22

- 80

3½Ni

285

450 - 610

21

- 95

5Ni

390

540 - 740

21

- 110

9Ni

490

640 - 790

18

- 195

Jel

Vizsgálati
hőmérséklet
[0C]

19
Ütőmunka
Cseppfolyós
gázszállító
hajók

Egyéb
alkalmazások

Lemezek
min. 27 J

Szakítószilárdság
< 480 N/mm2
min. 27 J

Profilok
min. 41 J

Szakítószilárdság
≥ 480 N/mm2
min. 41 J

1.11. táblázat: Alacsony üzemi hőmérsékletű acélok mechanikai tulajdonságai

Az 1.11 táblázat adataiból látható, hogy a nagy nikkel tartalom jelentősen növeli az
acélok szakítószilárdságát, megengedett feszültségét és hideg szívósságát, azaz alacsony
hőmérsékleten csökkenti az acél repedéshajlamát.
1.4. Az alumínium mint hajóépítő anyag
Bár az alumíniumnak, mint szerkezeti anyagnak a hajóiparban való felhasználása bár
már hosszú múltra tekint vissza, de az alumínium sok kedvező tulajdonsága – könnyű, korrózióálló, könnyen megmunkálható - ellenére mégsem terjedt el általánosan. (Az alumínium sűrűsége 2700 kg!m3, az acélé kb. 7850 kg/m3.) Az alumíniumot szerkezeti anyagként
elsősorban a kishajóépítésben – különféle rendeltetésű evezős-, motor- és mentőcsónakok
stb. –, illetve a nagysebességű személyhajók – vízibuszok, katamaránok – építésénél használják, ott, ahol a hajónak rendeltetéséből adódódóan könnyűnek, felgyorsítandó tömegének viszonylag kicsinek kell lennie (az alumínium sűrűsége 2700 kg!m3, az acélé kb. 7850
kg/m3), továbbá ahol a hajótestet érő abszolút erőhatások is viszonylag szűk határok között
maradnak. A nagy hajókon az alumínium általában csak, mint másodlagos szerkezeti
anyag – például a kormányház szerkezeti anyagaként – jut szerephez. Ebben az esetben is
elsősorban az alumínium kis fajsúlya jelent előnyt. A magasan az alapvonal fölött elhelyezett könnyű, alumíniumból készült kormányállás következtében a hajó súlypontja alacsonyabban lehet. A GPS (Global Positioning System) megjelenése előtti időkben, a mágneses
elven működő navigációs berendezések korában a nem mágnesezhető alumínium lemezekből épült kormányállás további előnyt jelentett, mert az alumínium szerkezeti anyag nem
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befolyásolta a mágneses műszerek működését. Az alumínium és az acél összeépítése minden esetben csak csavarozással lehetséges. De a két különböző elektrokémiai potenciálú
fém közvetlen érintkezését az elektrolitikus korrózió elkerülése érdekében még így is meg
kell akadályozni. Az alumínium korlátozott alkalmazásának legfőbb oka azonban az alumíniumnak az acélénál jelentősen gyengébb szilárdsági tulajdonságai, de bizonyos speciális esetekben az alumínium alacsony gyulladási hőmérséklete (kb. 270 0C) is hátráltatja
alkalmazásának szélesebb körű elterjedését.

1.1. ábra: Acélok szakítódiagramja

1.2. ábra: Alumínium ötvözetek szakítódiagramja

Az 1.1. ábra az acél anyagok, az 1.2. ábra pedig az alumínium ötvözetek jellegzetes
szakítódiagramját mutatja. Mindkét anyagféleség esetén a rugalmassági határt a 0,01%, a
folyáshatárt pedig a 0,2% fajlagos nyúláshoz tartozó feszültségértékként értelmezhetjük.
A hajóiparban szerkezeti anyagként csak ötvözött alumínium lemezeket és profilokat használnak. Az osztályozó társaságok két minőségi fokozatot különböztetnek meg:
AL1 és AL2 minőségi osztályokat. Ezek kémiai összetételét az 1.12., mechanikai tulajdonságait pedig az 1.13. táblázat mutatja.

Ötvözők

www.tankonyvtar.hu
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Cu

0,10 max.

0,10 max.

Mg

3,50 – 6,60

0,40 – 1,40

Si

0,50 max.

0,60 – 1,60

Fe

0,50 max.

0,50 max.

Mn

1,00 max.

0,20 – 1,00

Zn

0,20 max.

0,20 max.

Cr

0,35 max.

0,35 max.

Ti és más szemcsefinomító anyagok

0,20 max

0,20 max.

Al

maradék

maradék

1.12. táblázat: AL1 és AL2 minőségű alumínium szerkezeti anyagok vegyi összetétele

Mechanikai tulajdonságok
Megengedett feszültség
ReH 0,2 [N/mm2]
Szakítószilárdság
Rm [N/mm2]
Szakadási nyúlás [%]

AL1

AL2

125

195

260

260

11

8

1.13. táblázat: AL1 és AL2 minőségű szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai

Az 1.13. táblázatból látható, hogy az ötvözött alumínium szerkezeti anyagokra
megengedett feszültségek jóval elmaradnak a szerkezeti acélokétól. Ráadásul a szakítási
nyúlásuk is jóval kisebb azokénál, azaz az ötvözött alumínium szerkezeti anyagok az acéloknál ridegebben viselkednek. Alumínium szerkezeti anyagokra vonatkozóan az osztályozó társaságok azonban ennek ellenére nem írnak elő ütőmunka vizsgálatot az anyag bizonylatoláshoz.
Az ötvözött alumínium szerkezeti anyagok alkalmazásának sokáig komoly akadálya volt az alumínium hegesztésének nagy szakértelmet igénylő speciális technológiája.
Hegesztéskor az alumínium ötvözetek felületén mindig jelenlévő Al2O3 réteget át kell törni, és meg kell akadályozni annak újra kialakulását. Az intenzív hőközlés hatására az alumíniumból kiégnek az ötvözők, így a varrat környezetében jelentősen romlanak az anyag
mechanikai tulajdonságai és korrózióállósága. Hegesztéskor az alumínium jó hővezető
képessége is komoly problémát okoz, mert a varrat környékén „átedződik”, és az anyag
gyors lehűlése belsőfeszültségek kialakulásához vezet, amely még tovább mérsékli az alumínium amúgy is gyenge szívósságát. Mindezek miatt korábban a hajóépítő gyakorlatban
szinte kizárólag szegecseléssel kapcsolták egymáshoz az alumínium ötvözetből készült
lemezeket, és más szerkezeti elemeket. Az alumínium szegecsek tekintetében ugyancsak
két hajóipari minőségi osztály – AL3 és AL4 – létezik, amely anyagok vegyi összetételét a
1.14., mechanikai tulajdonságait pedig az 1.15. táblázat mutatja.

Ötvözők
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Cu

0,10 max.

0,10 max.

Mg

3,00 – 3,90

0,40 – 1,40

Si

0,50 max.

0,50 – 1,50

Fe

0,50 max.

0,50 max.

Mn

0,60 max.

0,20 – 1,00

Zn

0,20 max.

0,20 max.

Cr

0,35 max.

0,35 max.

Ti és más szemcsefinomító anyagok

0,20 max

0,20 max.

Al

maradék

maradék

1.14. táblázat: Alumínium szegecsanyagok vegyi összetétele

Mechanikai tulajdonságok
Megengedett feszültség
ReH 0,2 [N/mm2]
Szakítószilárdság
Rm [N/mm2]
Szakadási nyúlás [%]

AL3

AL4

90

120

190

220

18

18

1.15. táblázat: Alumínium szegecsanyagok mechanikai tulajdonságai

Az alumínium szegecsek megengedett feszültsége és szakítószilárdsága ugyan kisebb, mint az alumínium szerkezeti anyagoké, ugyanakkor - funkciójukból adódóan – sokkal nagyobb fajlagos szakadási nyúlással kell rendelkezniük.
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2.1. A korábban használt kötési módok
2.1.1. Facsapok és kötelek
A hajótest kellő szilárdságának biztosításához nem csupán jó minőségű hajóépítő
anyagokra van szükség, de azok megfelelő összeerősítéséről is gondoskodni kell. Az idők
során a hajóépítők számára az egyik legnagyobb problémát a hajótest szerkezeti elemeinek
megfelelő szilárdságú egymáshoz erősítése jelentette. A szerkezeti elemek egymáshoz erősítésére manapság kizárólagosan használt hegesztési technológia alkalmazása csupán alig
néhány évtizedes múltra tekint vissza.
A legelső időkben a hajók szerkezeti elemeit – megfelelő fém kötőelemek híján - facsapokkal és kötelekkel erősítették egymáshoz. A hossz- és keresztirányban elhelyezett
facsapok a szerkezeti elemek egymáshoz illesztését biztosították, illetve azok elmozdulásának megakadályozására szolgáltak, a kötelek feszítőereje pedig, rögzítette és egyben
tartotta a hajótestet. De a keskenyebb oldaluk mentén egymásra helyezett, és kötelekkel
egymáshoz szorított palánkdeszkák, illetve az illeszkedő felületek közé helyezett kátránynyal átitatott moha vagy háncs tömítőanyag révén a kötél feszítőereje a hajótest vízmentességét is biztosította. A rögzítő köteleket a 8-10 cm vastag palánkdeszkák belsejébe vájt
lyukakon fűzték keresztül úgy, hogy azok a hajótest külső oldalán nem jelentek meg. A
palánkdeszkák illesztésének belső oldalán a tökéletesebb vízmentesség biztosítása érdekében záróléceket helyeztek el, amelyeket ugyancsak a feszítőkötelek szorítottak le. A 2.1. és
2.2. ábrán egy ilyen, a Kairó melletti Ghizában található Kheopsz-piramis belsejében 1954ben fellelt, facsapokkal és háncsból sodort kötelekkel összeépített ősi egyiptomi hajó szerkezeti részleteit láthatjuk.

2.1. ábra: Hossz- és keresztirányú facsapok
a palánkdeszkák egymáshoz erősítésére

 Hadházi Dániel, BME

2.2. ábra: Kötelekkel egymáshoz erősített
elemekkel épült hajótest belső szerkezete
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2.1.2. Eresztékek
A középkorban épített fahajók szerkezeti elemeinek egymáshoz rögzítésére az ún.
„eresztékelés” módszerét használták. Az eresztékek olyan facsapok voltak, amelyeket az
egymásra helyezett szerkezeti elemeken keresztül menő lyukakba vertek, majd egy szeggel
szétfeszítettek, így rögzítve azokat a furatokban. Több egymás mellett elhelyezett ereszték
kellő szilárdságú kötést biztosított. Az eresztékek számára szolgáló furatokat egyszerűbb
toldások esetén egy, de bonyolultabb szerkezeti kapcsolatok esetén két egymásra merőleges irányban alakították ki. A szerkezeti elemeket ferde átlapolások mentén illesztették
össze. Az egymásra helyezett vastag palánkdeszkákat először éleikre merőleges irányban
hosszú szögekkel egymáshoz erősítették, majd a palánkozás belső oldalán két palánkdeszkát átfogó téglalap alakú hornyokat készítettek, amelyekbe fából készült betétlemezeket
ütöttek. Az egymás fölött lévő deszkákat a bordaközökben ezekkel a betétlemezekkel rögzítették egymáshoz úgy, hogy a betétlemezeken átmenő, de a vastag palánkdeszkákba csak
besüllyesztett egy-egy kisebb méretű keményfa csappal fogták össze azokat. A bordákra a
palánkdeszkákat kívülről erősítették. Erre a célra is eresztékeket, de a belső oldali eresztékeknél nagyobb méretű keményfa csapokat használtak - egy palánksor rögzítéséhez bordánként legalább kettőt. A csapokat kezdetben bronzból, később öntöttvasból készült szegek beverésével feszítették szét. (2.3. és 2.4. ábra).

2.3. ábra: A palánkdeszkákat egymáshoz rögzítő belső oldali falapok és a palánkok szegelése

2.4. ábra: Szerkezeti elemek összekapcsolása eresztékekkel

Valamennyi épített szerkezet kétféle módon veheti fel a ráható terheléseket:
www.tankonyvtar.hu
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ha kellően merevnek és szilárdnak építik, azaz ha a tervező a szerkezeti elemek
vastagságának és keresztmetszeti tényezőjének megfelelő nagyságával biztosítja a szerkezet szilárdságát, illetve
ha a szerkezet konstrukciója olyan, amely lehetővé teszi, hogy az a terhelés hatására funkcióját megtartva, de rugalmas alakváltozással kitérjen az erőhatások
elől, így csökkentve a szerkezet szilárdsági igénybevételét. A kötözéssel, illetve
az eresztékekkel egymáshoz erősített szerkezeti elemek ez utóbbi módon vették
fel a terheléseket.

2.1.3. Szegecselés

2.5. ábra: Szegecseléssel egymáshoz erősített lemezek

 Hadházi Dániel, BME

Az acélnak, mint hajóépítő anyagnak a megjelenésével a szerkezeti elemek új
egymáshoz rögzítési módját
is ki kellett találni. Ez a módszer a szegecselés (riveting)
volt. Szegecselésnél a két
átlapolt fémlemezt a mindkét
lemezen átfúrt lyukakba illesztett felhevített szegecsek
(rivets) lehűlése után fellépő
szorító erő rögzíti egymáshoz. A szegecselés a szerkezeti elemek kellően szilárd
kötési kapcsolatát biztosítja,
s a szegecseléssel egymáshoz
erősített külhéj, fedélzet- és
válaszfallemezek, illetve tartók és merevítők szilárdsági
szempontból folytonos szerkezeti elemeknek tekintendők. A szegecseléssel rögzített lemezek és egyéb szerkezeti elemek elmozdulását az
átlapolásnál a szegecsszárak
nyírása, és a szegecsek keltette szorító hatás következtében fellépő súrlódó erő
együttesen akadályozza meg.
Az érintkező felületeket öszszeszorító erő a szegecselt
kapcsolat vízmentességét is
képes biztosítani.
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A szegecsek számára szolgáló és a szegecsek névleges átmérőjénél kissé nagyobb átmérőjű lyukakat egymás mellett több sorban, de egymáshoz képest eltolt helyzetben alakították ki (2.5 ábra). A szegecs nyakánál – a szegecsszár és a szegecsfej találkozásánál –
fellépő esetleges repedések megelőzése, a szár és
a fej közti hirtelen keresztmetszet változás mértékének csökkentése érdekében, a lyukak peremét
néhány milliméter mélységben a kötés mindkét
oldalon 900-os szögben leélezték, helyet biztosítva
a tömörítéskor duzzadó anyag számára.
Kisebb hajóknál - hogy a külhéj-lemezekből
kiálló szegecsfejek ne növeljék meg túlságosan a
hajó ellenállását – legalább a külső, de sokszor a
kötés mindkét oldalán – süllyesztett fejű szegecseket alkalmaztak (2.6. ábra)
A kellően szilárd szegecskötés feltétele,
hogy a szegecsek és az összekötendő lemezek
anyagminősége és szilárdsági jellemzői közel azonosak legyenek, és a szegecsek anyagának fajlagos nyúlása jobb legyen, mint az összekapcsolandó lemezeké. További feltétel, hogy a szegecsszárak átmérője ne legyen kisebb, mint a két egymáshoz rögzítendő lemez közül a vastagabbik mérete.
A hibátlan szegecsfej kialakíthatósága érdekében
pedig, a szegecsszár hossza – félgömbfejű szegecsek esetén – az összekötendő lemezek együttes
vastagságának legalább 1,5-szerese, süllyesztett
fejű szegecs esetén pedig 1,35 kellett, hogy legyen. A szegecslyukak az átlapolás széléhez 1,5
szegecs átmérőnyi távolságnál, az átlapoláson
belül pedig 2,5 szegecs átmérőnyi távolságnál nem
lehettek közelebb egymáshoz. A szegecskötés
csak a szegecsek roncsolásával bontható, de a szegecselés nagy előnye, hogy a szegecsek eltávolításával nem sérülnek az egymáshoz kapcsolt alkatrészek, azok újra szegecselhetők maradnak.
A szegecselés helyszíni munkavégzést igényelt. A szegecsek rögzítésénél két munkás párban
dolgozott. A szegecseket egyenként izzó szén közé dugva hevítették fel, s ha a szegecs szára már
izzott, fogóval kivették a tűzből s szárával előre az
előzőleg egy méretes tüskével pontosan egymás
alá illesztett lyukba helyezték. Az egyik munkás a
lemezelés külső felületén a furatba bedugott szegecs fejét egy, a szegecsfej alakjának megfelelően
kimélyített gyámkalapáccsal megtámasztotta, a
másik pedig, a lemezelés belső oldalán az össze2.6. ábra: Szegecselt lemez-merevítő kapcsolat
kötendő lemezeken túlnyúló izzó szárat az elkészítendő szegecsfej formája szerint kialakított szegewww.tankonyvtar.hu
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cselő kalapáccsal összetömörítette. Később történtek kísérletek a gépi szegecselés megoldására is, és bár még az 1960-as évek elején is készültek a hajógyárakban szegecselt hajótestek, de ezt a fejlesztési irányt végül a hajóiparban a hegesztés megjelenése feleslegessé
tette.
2.2.

Ívhegesztés

Ma a hajótestek szerkezeti elemeit szinte kizárólag elektromos ívhegesztéssel (arch
welding) rögzítik egymáshoz.
A hajótestek szekciókból, a szekciók előre gyártott alkatrészekből, az alkatrészek pedig, lemez- és profilelemekből készülnek. Az alkatrészgyártás során a varratok többsége
hegesztőgépek által készített ún. automata varrat (automatic weld). Kézi varratokat
(manual welds) a szekciók térszekciókká történő összeállításakor, illetve a térszekciók
egymáshoz szerelése során, továbbá minden más helyszíni varrat készítésénél alkalmaznak.
Ívhegesztéskor az összehegesztendő alkatrészek és a hegesztőpálca közti nagyfeszültségű elektromos ívben plazma hőmérsékletre felhevülő és nagy sebességre felgyorsuló
ionok az ív keletkezési helyénél az összehegesztendő anyagokat megolvasztják. A két
munkadarab közti hézagot azonban mégis inkább az ív fenntartására szolgáló, de egyúttal
az ív hőhatására meg is olvadó pálcáról lecsöpögő ömledék tölti fel. Azaz ívhegesztéskor
intenzív helyi hőbevitel hatására a két szerkezeti elem egymással és a hegesztőpálcából
lecsöpögő anyaggal is összeolvad. Ez a háromkomponensű lehűlt ömledék a hegesztési
varrat, amelynek döntő részét a pálca megolvadt anyaga adja.

2.7. ábra: Az összehegesztendő alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzete

Két egymásra merőleges helyzetű szerkezeti elemet sarokvarrat (fillet welds) rögzít
egymáshoz. Az egy síkban vagy egy vonalban elhelyezkedő szerkezeti elemeket egymáshoz fűző varratok a tompa varratok (butt welds). Némely esetben a szerkezeti elemeket
átlapolva hegesztik egymáshoz (overlapped) (2.7. ábra). A varratok – az egymáshoz kapcsolandó szerkezeti elemek funkciójától, szilárdsági igénybevételétől és az összehegesztendő anyagok vastagságától függően – lehetnek egyoldali (single) vagy kétoldali (double),
folytonos (continous) vagy szaggatott (intermittent), illetve cikk-cakk (staggered) kivitelűek (2.8. ábra).
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2.8. ábra: Varrattípusok

2.2.1. A varratok kialakításának általános szempontjai
A hajótest általános acélszerkezetét, illetve bizonyos acélszerkezeti részletmegoldásokat tervező hajómérnöknek, még ha nem is egy hegesztés technológus tudásának mélységéig, ismernie a kell a hegesztési varratok kialakításának legfontosabb szempontjait. Erre a
tudásra azért van szükség, mert a hegesztés mindkét egymáshoz rögzített szerkezeti elemben, de magában a varratban is olyan anyagszerkezeti és belső feszültségbeli változásokat
hoz létre, amelyek visszahatnak a hajótest acélszerkezetének teherbírására is.
A hegesztés egyúttal az egymáshoz erősítendő szerkezeti elemek helyi hőkezelését is
jelenti. Hegesztéskor az intenzív hőbevitel, majd az azt követő gyors lehűlés hatására a
varrat környéke átedződik, aminek következtében az anyag helyi szövetszerkezete és szilárdsági tulajdonságai megváltoznak. A hőbevitel hatására bekövetkező hőtágulás, majd a
lehűléssel járó összehúzódás, illetve ezen hosszméretbeli változások zavartalan végbemenetelét a többi szerkezeti elem jelenléte meggátolhatja. Ez pedig az összehegesztendő
anyagban komoly és ellenőrizhetetlen nagyságú belső feszültségek kialakulását okozhatja,
amelyek különösen a varrathalmozódási pontoknál lehetnek kritikus mértékűek. Ezeken a
helyeken a belső feszültségek következtében kialakuló többtengelyű feszültségállapot a
szerkezet rugalmasságának csökkenését, helyi ridegedését eredményezheti. Emiatt a varrathalmozódási helyek hirtelen fellépő terhelésnövekedés vagy folytonosan ható fárasztó
igénybevételek hatására repedések kiinduló pontjai lehetnek.
A fenti problémák elkerülése érdekében a hegesztett szerkezeti kapcsolatok tervezésénél az alábbi fontos szempontokat ajánlott figyelembe venni:

www.tankonyvtar.hu
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-

A lehető legkevesebb számú varratot alkalmazzuk.
Ez az irányelv egyszerre fogalmaz meg gyakorlati műszaki és gazdasági érveket, s
a hajómérnök számára. Mégpedig azt, hogy mindig a kereskedelmi forgalomban
kapható legnagyobb méretű táblalemezek felhasználásával igyekezzen megtervezni
a hajó lemezeléseit: külhéját, fedélzetét, belsőfenék- és oldalfalait, a hossz- és keresztirányú válaszfalakat. Ennek a szempontnak azonban részben ellentmond a
súlytakarékosság elve, mert a nagyobb méretű lemez alkalmazása ugyan kevesebb
számú varratot eredményez, de ugyanakkor esetleg bizonyos helyeken a szilárdsági
szempontból szükségesnél vastagabb lemezek alkalmazása pedig a hajó önsúlyának
fölösleges növelését vonhatja maga után.

-

A szilárdsági szempontból szükséges varratméretnél nagyobbat ne alkalmazzunk.
Az adott szerkezeti kapcsolathoz az osztályozó társasági előírások figyelembevételével meghatározható varratméretnél nagyobb varratméret nem növeli a szerkezeti
kapcsolat szilárdságát, de a varrat környékének átedződési mélységét, valamint a
szerkezeti elemekben, illetve magában a varratban kialakuló belső feszültségek
nagyságát viszont igen. Azaz, a szükségesnél nagyobb varrat rontja a hegesztett
kapcsolat minőségét.

-

Hosszan futó párhuzamos varratok távolsága egymástól legalább 150 mm legyen.
Az egymáshoz közel futó párhuzamos varratok határolta viszonylag keskeny
sávon belül a hegesztés hatására kétszer egymás után szenved edzéshez hasonló
hőkezelést az anyag. Ennek következtében e keskeny zónán belül az mélyebben
átedződik és még ridegebbé válik. Ennek a kedvezőtlen jelenségnek az elkerülése érdekében a fűzővarratokat, illetve a szekcióhatárokat a velük párhuzamosan futó szerkezeti elemeket rögzítő varratoktól (hossz-, illetve keresztirányú
merevítők, bordák, bordatalpak, válaszfalak, vízszintes hosszmerevítők stb.) legalább 150 mm távolságban kell elhelyezni (2.9. ábra).

2.9. ábra: Párhuzamosan futó varratok elhelyezése

.
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-

Csak kétoldali folytonos varrattal lehet a varrat vízmentességét biztosítani.
A vízmentes válaszfalak lemezeinek egymáshoz illesztésére szolgáló valamennyi tompavarratot (fűző- és szekcióvarratok) (sim lines, section welds),
illetve a válaszfalak pereme mentén a válaszfalak rögzítésére szolgáló sarokvarratokat (szerkezeti varratok) (structural welds) kétoldali folytonos kivitelben kell elkészíteni.
Sarokvarratok esetén a merevítők végét gondosan körbe kell hegeszteni.
A merevítők végét minden esetben – még szaggatott, illetve cikk-cakk és egyoldali varratok esetén is – körbe kell hegeszteni, mert csak így biztosítható a két
összehegesztett szerkezeti elem szilárdsági szempontból tökéletes kapcsolata. A
szerkezeti elemek körülhegeszthetősége miatt azok végeit min. 15 mm magas
„hegesztési orr”-ral (welding nose) kell ellátni (2.10. ábra).

2.10. ábra
-

A merevítő végek körülhegeszthetősége és a varrathalmozódás elkerülése érdekében a varrattalálkozásoknál hegesztési kivágásokat kell alkalmazni.
Ezek a kivágások (weld openings) teszik lehetővé a szerkezeti elemek végeinek körülhegeszthetőségét. Hegesztési kivágást kell kialakítani az egymást keresztező tartók és hegesztési varratok találkozási pontjainál, továbbá a síkjukban toldott szerkezeti elemek illesztési élei mentén is (2.11. ábra). De ilyen kivágásnak tekintendők a vízátfolyó nyílások
(drain holes) is. Csupán részben tekinthetők hegesztési kivágásnak a különböző gerincmagasságú egymást keresztező szerkezeti elemek folytonosságát biztosító áteresztő nyílások (notches). De ezeket is úgy kell kialakítani, hogy a nagyobb gerincéhez támaszkodó kisebb szerkezeti elem körülhegeszthető legyen (2.12. ábra). Vízmentes kereszt- és
hosszválaszfalak találkozásánál elkerülhetetlen a varrathalmozódás, mert ezeken a helyeken funkcionális okokból hegesztési kivágás nem helyezhető el.

2.11. ábra
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Az átlapolt hegesztett kapcsolatok alkalmazását lehetőleg kerülni kell.

Az „élben illesztett” varratok (edge welds) (2.13. ábra) jó minőségű szerkezeti kapcsolatot biztosítanak, mert azok a rögzítendő szerkezeti elem vastagságának teljes mélységében kialakíthatók, továbbá a hegesztett kötés a szerkezet mindkét oldalán tökéletesen körbehegeszthető. Átlapolt kötés (2.14.
ábra) akkor jön létre, hogy a két összehegesztendő alkatrész vastagsága a
méretél (moulded line) más-más oldala felé néz. Az átlapolt kötés legnagyobb előnye, hogy bár ugyanolyan szilárdságú, mint az élben illesztett kötés, de kevésbé precíz gyártási előkészítést igényel. Az átlapolt szerkezeti
kapcsolatot csak egyoldali sarokvarratok alkotják. Emiatt a hegesztési éleket
nem lehet körbehegeszteni. Átlapolt kötés esetén az élben illesztett kötéssel
azonos szerkezeti szilárdságot csak nagyobb varrathosszal lehet biztosítani.
Az átlapolt kötés nyírással viszi át a sarokpontot terhelő nyomatékot, ráadásul, a két szerkezeti elem nagy felületű közvetlen érintkezése miatt ez a
megoldás a korrózió szempontjából nem tekinthető tökéletesnek.

2.13. ábra: Élben illesztett sarokkapcsolat

-

2.14. ábra: Átlapolt sarokkapcsolat

Tompavarratok esetén csak közel azonos vastagságú szerkezeti elemek összehegesztése ad jó
minőségű kapcsolatot.

Tompavarratok esetén gondoskodni kell a vastagabb lemez leélezéséről,
vastagságának a vékonyabb lemez vastagságához igazításáról (2.15. ábra).
Jó minőségű varratot csak mindkét összehegesztendő alkatrész megfelelő
élelőkészítése (beveling), és gyökutánhegesztés (root welding) útján érhetünk el. A hegesztési éleket az alkatrészek vastagságától, illetve a kapcsolat
szilárdsági igénybevételétől függően kell kialakítani. A beolvadás és a varrat
feltöltés minőségét az varrat számára szolgáló térrész geometriai kialakítása
alapvetően meghatározza (2.16. ábra).

2.15. ábra: Leélezések
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2.16. ábra: Élelőkészítés különféle tompavarrat-típusokhoz

-

A nagy terhelésnek kitett, illetve a 12 mm-nél vastagabb egymásra merőleges szerkezeti elemeket fél-V vagy K-varrattal kell egymáshoz erősíteni.
A nagy terhelésnek kitett, illetve egymásra merőleges helyzetű vastag szerkezeti elemek között jó minőségű hegesztett kapcsolat csak megfelelő
élelőkészítés után, a két szerkezeti elem közti hegesztési hézag tökéletes feltöltésével, valamint a varrat gyökutánhegesztésével alakítható ki (2.17. ábra).

2.17. ábra: Különleges sarokvarratok

-

Törésvonalak mentén varratok elhelyezése tilos!

Ahol a tartó futásiránya kitér a tartó eredeti síkjából, ott szerkezeti értelemben törésvonal (knuckle line) keletkezik. A törésvonalak feszültséggyűjtő
helyek. Ezért a belső feszültségekkel terhelt varratzónákat a törésvonalaktól
kellően távol kell elhelyezni. Törésvonalakat a szerkezeti elemek hajlításával ajánlott kialakítani. A hajlítási élhez (bending edge) legközelebb futó
varrat helyét a mindenkori hajlítási sugárhoz és a hajlítás szögéhez igazítva,
de a hajlítási éltől legalább 150 mm távolságban kell kijelölni (2.18. ábra).

2.18. ábra: Varratok törések közelében
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Különböző anyagminőségű és ötvöző tartalmú acélok összehegesztésekor különleges gondossággal kell eljárni.

Az erősen ötvözött acélok hegeszthetősége általában gyengébb a normál
minőségű hajóépítő acélokénál. Bármilyen két különböző anyagminőségű
szerkezeti elem hegesztés útján történő egymáshoz erősítése olyan technológiai szempontok figyelembe vételét igényelheti, amely a szerkezeti elemek kialakítására is visszaható következményekkel járhat. Ilyen esetekben
hegesztés technológus szakember bevonása már a tervezés legkorábbi fázisában is ajánlott.
A fenti szempontok csupán a legfontosabbak mindazon elvi megfontolások közül, amelyeket a hegesztett acél hajótest szerkezetek tervezésekor figyelembe kell venni. A tervezőnek már a konstrukció kialakításának legelején tisztában kell lennie azzal, hogy az egyes
szerkezeti elemek nem önmagukban, hanem hegesztéssel egymáshoz erősített kapcsolatukban adják a hajótest valódi szilárdságát. Az elmondottakat szem előtt tartva a hajó acélszerkezete nem csupán kellően erős, de könnyű és gazdaságosan gyártható konstrukció is
lesz.
2.2.2. Hegesztési táblázat
A hajó főméreteitől függően a szerkezeti elemeket egymáshoz erősítő különféle
varratok teljes hossza elérheti a több kilométer, de akár a több tíz kilométer hosszúságot is.
Emiatt lehetetlen, hogy minden egyes varratot egyedileg tervezzünk meg. De erre nincs is
szükség, mert a varratok kialakítása csupán a hegesztett kapcsolat igénybevételének nagyságától és az összekapcsolandó szerkezeti elemek vastagságától függ.
A gyakorlatban az a megoldás alakult ki, hogy a tervező előzetesen egy, a tipikus
hegesztett kapcsolatokat bemutató ábragyűjteményt, egy ún. hegesztési táblázatot (welding
schedule) készít, s a szerkezeti rajzokon csupán erre a dokumentumra hivatkozva utal az
adott varrat geometriai kialakítására. A hegesztési táblázatban szereplő varratméreteket –
tompa- és sarokvarratok esetében egyaránt - a hajó műszaki felügyeletét végző osztályozó
társaság vonatkozó előírásainak alapján kell a tervezőnek megadnia. Az előírások a varratméreteket, illetve a szükséges élkialakításokat a hegesztéssel egymáshoz kapcsolandó
szerkezeti elemek vastagsága, egymáshoz viszonyított helyzete, valamint a hegesztett kötés
funkciójából következő terhelések együttes figyelembe vételével határozzák meg. A hegesztési táblázatot az osztályozó társaságnak jóváhagyásra be kell nyújtani. A tényleges
varratok megfelelőségét, illetve azok minőségét az osztályozó társaság szakemberei a hajó
építése során folyamatosan ellenőrzik. Az ellenőrzés a szemrevételezéstől, a víz- és petróleumpróbán át, a hajótest szilárdsági szempontból legkritikusabb helyein végzett röntgenés ultrahangvizsgálatokig terjed. A 2.19. ábra példaként egy hajótervező iroda által készített hegesztési táblázat egy lapját mutatja.
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2.19. ábra: Hegesztési táblázat egy lapja
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3. HAJÓTEST SZERKEZETI ELEMEI

3.1. A hajótest szerkezeti elemeinek elnevezése és a szerkezeti elemek feladata. A
hajó főborda rajza
Ahhoz, hogy a hajótest szerkezeti elemeit terhelő erőhatásokat, valamint azoknak a hajótesthez rögzített Descartes-féle koordináta-rendszer tengelyei szerint vett nyomatékait
tanulmányozhassuk, illetve a hajótestnek ezekre a terhelésekre adott válaszait, azaz a hajótest szilárdságát vizsgálhassuk, elengedhetetlen a hajótest szerkezeti különféle elemei elnevezésének és azok szilárdsági szerepének pontos ismerete.
A hajó tervezése mindig a hajó rendeltetéséből indul ki. Ez az a szempont, amely
alapvetően meghatározza, de egyúttal azokat a lehetséges műszaki megoldásokat, amelyeket a hajótest szerkezetének kialakításakor a tervezőnek figyelembe kell vennie. A hajó
rendeltetése és a hajó szerkezete közti kapcsolatot legvilágosabban a hajó főborda rajza
(midship section drawing) mutatja.
Az alábbiakban néhány sematikus főborda rajz segítségével ismerkedünk meg a hajótest különféle szerkezeti elemeinek elnevezésével és azok rendeltetésével.

3.1. ábra: Klasszikus egyfedélzetes vegyes szárazáru-szállító hajó főborda rajza
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3.2. Főborda típusok
3.2.1. Klasszikus egyfedélzetes vegyes szárazáru-szállító hajó
A 3.1. ábrán egy klasszikus egyfedélzetes – kb. 65 – 80 m hosszú, 13 – 14 m széles,
5 – 6 m merülésű, 1.500 – 5.000 tonna hordképességű szárazáru-szállító tengeri hajó
(general dry cargö vessel) főborda rajzát láthatjuk. A hajó acélszerkezete keresztrendszerben (transversal stiffening system) épült. A keresztrendszer kifejezés azt jelenti, hogy a
hajótest lemezelését - fenék-, oldal- és fedélzet lemezek – merevítő szerkezeti elemek –
bordatalpak, keret- és normál bordák, fedélzeti gerendák és fedélzeti bordák – a hajó
hossztengelyére merőlegesen helyezkednek el. A rajz baloldalán egy keretbordát (web
frame), a jobboldalon pedig egy ún. normál bordát (normal frame) láthatunk. A hajó minden negyedik – ötödik bordája egy-egy erősebb T-profilú hegesztett keretborda, amelyek
között a bordaosztás által meghatározott síkokban találhatók a kisebb méretű, általában
melegen hengerelt idomacélok alkotta normál bordák. A harántrendszerű építésmód esetén
a hajótest hosszirányú, a hajó középsíkjával párhuzamos fedélzeti- és fenékmerevítői futnak folytonosan, míg a keresztirányú szerkezeti elemek a hosszmerevítők közé vannak
beszabva, azaz – angol szakkifejezéssel – intercoastal – helyezkednek el. (Az
„intercoastal” szó jelentése „partok között”.) A hosszirányban elhelyezkedő szerkezeti
elemek folytonosságára vonatkozó általános szabály alól egyedül a hajó hosszszilárdságában kisebb szerepet játszó külhéj hosszmerevítők (stringers) képeznek kivételt.
A XX. század közepéig a tengeri kereskedelem legnagyobb részben „csavargó hajózás” (tramp shipping) formájában bonyolódott. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a hajó
útirányát a mindenkori rakomány rendeltetési helye határozta meg. Ennek a kereskedelmi
formának – kisebb árumennyiségek és rövidebb szállítási távolságok esetében – jellegzetes
hajótípusa volt a 3.1. ábra szerinti egyfedélzetes szárazáru-szállító hajó. A raktér kialakítása lehetővé tette, hogy a hajó mindenkori szállítási feladatának megfelelően akár darabárut
– különféle méretű ládákat, dobozokat, kötegelt vagy zsákolt rakományt, lemezeket, gépeket, berendezéseket, járműveket stb. –, vagy ha úgy adódott, akkor ömlesztett rakományt –
gabonát, rizst, érceket, szulfátot, kokszot stb. – egyaránt szállíthasson.
A hajótest szerkezeti elemeinek elnevezése és azok szilárdsági szerepe:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

lapos gerinc
fenéklemezek
bordatalp
medersor
lengéscsillapító gerinc
belsőfenék lemezek
búvónyílás
koporsólemez
könnyítő nyílás
medersori csomólemez
középső gerinc
fenék hosszmerevítők
keretborda
oldallemezek
mestersor
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flat keel
bottom plates
floor
bilge strake
bilge keel
inner bottom plates
manhole
margin plate
lightening hole
bilge bracket
keel
keelsons
web beam
side plates
shear strake
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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külhéj / oldal hosszmerevítő
side stringer
habvéd lemez
bulwark plate
habvéd tám
bulwark stanchion
fedélzeti saroklemez (keretborda)
web knee bracket
csomólemez merevítő
bracket stiffener
koszorúsor / keretsor
stringer strake
fedélzet lemezek
deck plates
fedélzeti keretgerenda
deck beam
nyíláskeret oldallemez
hatch coaming - side plate
nyíláskeret felső öv
hatch coaming - upper face plate
nyíláskeret hosszmerevítő
hatch coaming - side stringer
nyíláskeret keretmerevítő
hatch coaming stanchion
fedélzeti hosszgerenda
deck girder
védőcső
protecting tube
izzasztódeszkák
cargo battens
nyílásfedél
hatch-cover
nyíláskeret merevítő
hatch coaming stiffener
fedélzeti borda
deck frame
borda
side frame
fedélzeti csomólemez (normál borda) beam knee
fedélzeti hosszgerenda bekötő csomólemez
deck girder tripping bracket
oldalsó hosszmerevítő bekötő csomólemez
side stringer tripping bracket
habvéd merevítő
bulwark stiffener
könyöklőfa
wooden breastwork
támlemez / bajusz
support bracket
raktárpadló burkolat
floor board
bordatalp merevítő
floor stiffener
A felsorolt szerkezeti elemek két nagy csoportba sorolhatók:
lemezelések
platings
merevítők
stifferners

A lapos gerinc /1/, a fenéklemezek /2/ és a medersor /4/ együtt alkotják a hajó fenéklemezelését (bottom plating). A fenéklemezelést az oldalsó lemezekkel /14/ és a mestersorral /15/ együtt a hajó külhéj lemezelésének (shell plating) nevezik. A hajót felülről a
koszorú- vagy keretsor /21/ és a fedélzetlemezek /22/ alkotta fedélzetlemezelés (deck
plating), illetve a nyíláskeret oldallemezei /24/, valamint a nyílásfedél /31/ zárják le vízmentesen.
A fenéklemezelés a középső gerinccel /11/, a fenék hosszmerevítőkkel /12/, a bordatalpakkal /3/, a belső fenéklemezekkel /6/, továbbá a belsőfeneket oldalról lezáró koporsó lemezzel /8/. valamint a medersori csomólemezzel /10/ együtt alkotják a hajó fenékszerkezetét (bottom structure). A lapos gerinc /1/ a hozzá csatlakozó középső fenék
hosszmerevítővel /11/, az ún. gerinccel, valamint a gerinc felső övét adó belső fenéklemez
/6/ egy részével együtt a hajó középső hosszirányú keretének alsó részét alkotja. A gerinc
elöl a hajó orrtőkéjében (stem), hátul pedig a fartőkében (stern frame) folytatódik. A középső keretet zárt fedélzetű hajók esetén felülről a középen futó fedélzeti hosszmerevítő
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zárja. Nyitott fedélzetű hajók esetén a középső fedélzeti hosszmerevítőt a nyíláskeret /24/
ún. kiváltó tartóként helyettesíti.
A fenékszerkezet feladata a hajó alátámasztásának biztosítása, azaz a fenéklemezeket terhelő hidrosztatikai erők felvétele és bevezetése a hajótestbe. De a fenékszerkezetet
terhelik a rakomány súlyából és hajó mozgásából származó statikus és dinamikus erőhatások is. A hajókat már régóta kettősfenékkel (double bottom) építik. A kettősfenék alapvető feladata a hajó lékesedés biztonságának és szilárdságának növelése. A kettősfenék kialakítása során a tervezőnek általános és helyi szilárdsági szempontokat is figyelembe kell
vennie. A kettősfenéken belül a vízmentes – búvó és vízátfolyó nyílások nélküli - bordatalpak és hosszmerevítők által határolt térrészek alkotják a kettősfenéktankokat (double
bottom tanks) és légtereket (void spaces). A kettősfenék zárt belső tereiben ballasztvizet,
üzemolajat, kenőolajat, olajos fenékvizet vagy fáradt olajat, esetleg ivóvizet lehet tárolni.
A jelenleg érvényes környezetvédelmi előírások értelmében azonban az olajtartalmú folyadékok befogadására szolgáló tankok közül összesen csupán 300 m3-nyi lehet olyan, amelyeknek a külső vízzel közvetlenül is érintkező határoló felülete van. Így a nagyobb hajók
kettősfenekében ma már üzemanyag- és kenőolajtankokat gyakorlatilag nem alakítanak ki,
illetve csak a viszonylag kis térfogatú, fáradt olaj- és olajos fenékvíz tankokat helyezik ott
el. A kettősfenék tankok ma már elsősorban csak a ballasztvíz számára szolgálnak, illetve
légtérként hasznosítják azokat. A bújható kettősfenék magassága gyárthatósági okokból
nem lehet kisebb 800 mm-nél. A kettősfenéken belül a közlekedést a bordatalpak /3/ és a
fenék hosszmerevítők /12/ gerinclemezeibe vágott búvónyílások /7/ biztosítják. Minden
egyes vízmentes térrészbe a belső fenéklemezek /6/ tetején a térrész két egymástól távol
lévő pontján elhelyezett vízmentes zárással ellátott búvónyíláson keresztül lehet bejutni.
A 3.1. ábrán egy ma már nem szokásos kettősfenék megoldást láthatunk, ahol a belső feneket oldalról koporsólemez zárja le. A koporsólemez és a medersor között kialakuló
térrész a mederárok (bilge). Itt gyűlik össze a raktártér hideg fémfelületein lecsapódó és a
fenékbe lecsurgó, a levegő nedvességéből, illetve a mederárkon keresztül haladó csővezetékek tömítetlenségéből származó fenékvíz (bilge water). A fenékvíz tekintélyes mennyiséget is elérhet, amely az áru minőségromlását, de akár a hajó stabilitását is veszélyeztetheti. A mederárokból a fenékvizet külön erre a célra kiépített csőrendszeren keresztül a géptérben elhelyezett fenékvíz szivattyú távolítja el.
A rakomány súlyából származó terhelés egyenletes eloszlását a raktárpadló burkolat /41/ biztosítja. A bordatalpaknak a helyi terhelés hatására bekövetkező esetleges kihajlását a függőleges helyzetű bordatalp merevítők /42/ akadályozzák meg. A raktárpadló
burkolatot – ömlesztett rakomány esetén - a mederárok fölé is ki kell építeni. Darabáru
szállításakor a rakománynak a nedves oldalfelületektől való távoltartására szolgálnak az
izzasztódeszkák /30/. A raktárpadló burkolatot és az izzasztó deszkákat legalább 2” vastag
puhafa pallókból készítik. A klasszikus szárazáru szállító hajók a törött, sérült pallók pótlására tekintélyes mennyiségű faanyagot szállítottak magukkal, amelyet a fedélzetmesteri
raktárban tároltak.
A fenékszerkezet és az oldalszerkezet közti szögmerev kapcsolatot a medersori
csomólemez /10/ biztosítja. A két egymásra merőleges felületre ható hidrosztatikai nyomóerő a két szerkezeti elemet egymás felé közelíteni, illetve, ha a fenék- és oldalszerkezet a
hidrosztatikai nyomással ellentétes irányú lokális belső terhelése a külső terhelésnél nagyobb, akkor pedig egymástól eltávolítani akarják. Ezeket a lehetséges elmozdulásokat
akadályozza meg a medersori csomólemez, így biztosítva a hajótest szerkezet alakjának az
állandóságát.
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A lengéscsillapító gerinc /5/ feladata a dülöngélő hajó által mozgásra kényszerített
víztömeg nagyságának megnövelése. Ugyanaz a gerjesztő hullámenergia a lengéscsillapító
gerincek által befogott vízzel megnövelt tömegű hajót kisebb dőlésszögű kitérésre kényszeríti. A lengéscsillapító gerinc következtében a medersor az előbbiekben említetteken túl
további jelentős mértékű helyi terhelést is kap. A medersor tehát a hajó egyik legnagyobb
terhelésű, és ráadásul az egyik legsérülékenyebb része is. Mindezek együttes következtében a medersori lemezeknek a fenéklemezeknél vastagabbnak kell lenniük.
Az oldallemezelés, a keretbordák /13/ és a normál szerkezeti bordák /34/, valamint
a külhéj hosszmerevítők /16/ együtt alkotják a hajó oldalszerkezetét (side structure). Az
oldalszerkezet terhelését a hajó általános hajlító és nyíró igénybevétele mellett az annak
külső felületén ható hidrosztatikai nyomás, továbbá - ömlesztett rakomány esetén - a rakomány tömegéből az oldalfal belső felületét terhelő nyomóerő, illetve – darabáru esetén –
a rakomány rögzítéséből származó helyi koncentrált erőhatások terhelik. Jeges vizeken
közlekedő hajók esetében ehhez még az oldallemezeknek a jéggel közvetlenül érintkező
tartományában a jég nyomását is hozzá kell még számítanunk.
A külhéj hosszmerevítőinek feladata a keretbordák összefogásán túl a keret- és
normál bordák fesztávolságának csökkentése, az őket érő terhelések biztonságos felvételéhez szükséges szerkezeti méretek, és ezáltal a hajó tömegének csökkentése. A bordákat
saroklemezek kötik be az oldal hosszmerevítőkhöz.
Az oldallemezelés felső lemezsorát magyarul mestersornak /15/ nevezik. A mestersor
elnevezés arra utal, hogy ennek a legutoljára felfektetendő, a hajó hengeres középrésze kivételével háromdimenziós domborított lemezsor felső élének a fedélzeti domborulatot, valamint a fedélzeti felhajlás ívét együttesen figyelembe véve pontosan egyvonalban kell futnia,
s ez különös gondosságot igényel. A mestersor a hozzá csatlakozó, de már a fedélzetszerkezethez tartozó koszorúsorral /21/ együtt szilárdsági szempontból a hajótest szerkezet egyik
legjobban igénybe vett pontja, amelynek szögmerev kapcsolatát a fedélzeti saroklemez /19/
biztosítja. A fedélzet sarkánál fellépő nagy helyi nyomaték a nagyfelületű csomólemezt kihajlíthatja. Ennek megakadályozásra szolgál a lemez felületék két részre osztó „bajusz” /20/.
A fedélzetszerkezetet a koszorúsor /21/, a fedélzetlemezek /22/, a keretbordákhoz
csatlakozó fedélzeti keretgerendák /23/, illetve a normál építési bordákhoz bekötött fedélzeti bordák /33/, valamint ezen szerkezeti elemeket összefogó fedélzeti hosszgerendák /28/
alkotják. Normál áruszállító hajók esetében a fedélzet lemezelés a hajó megfelelő hosszszilárdságának biztosításában játszik fontos szerepet. A fedélzeti keretgerendáknak és a
bordáknak csak a helyi terhelések felvételében van szerepük. A fedélzeti bordáknak a nyíláskeret felöli végét saroklemezek kötik be a fedélzeti hosszmerevítőkhöz. A fedélzetszerkezet helyi terhelését – ha a hajónak nincs fedélzeti rakománya - csupán a fedélzet víz alá
kerülése következtében, illetve bármilyen más módon a fedélzetre jutó víz hidrosztatikai
nyomása, esetleg a fedélzetre rakódó hó vagy jég tömege jelenti. Ezek a terhelések azonban lényegesen kisebbek a fenékszerkezet helyi terheléseinél.
Önálló szerkezeti egységet képez a hajó nyíláskerete, amelynek a feladata a kieső
fedélzeti lemezelés helyettesítése és a rakomány gazdaságos be- és kihajózhatóságának
biztosítása. A nyíláskeret ezenkívül a raktér védelmét, a raktárfedél /31/ alátámasztását,
valamint a külső víz raktérbe való bejutásának megakadályozását is szolgálja. A hatékony
rakodás érdekében a nyíláskeretnek mindkét irányú kiterjedésében kellően nagynak kell
lennie, és a raktér fölött, a lehető legkevesebb ún. raktárzugot – daruval közvetlenül el nem
érhető raktárrészeket – alkotva, a raktár közepe fölött kell elhelyezkednie. A nyíláskeret
megnöveli a raktér hasznos térfogatát. A rakodást végző daruk emelőköteleinek védelmére
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szolgálnak a nyíláskeret alsó éle mentén körbefutó fedélzeti hosszmerevítők és keretgerendák övlemezeire helyezett védőcsövek /29/.
A nyíláskeretnek a hajó középsíkjával párhuzamos oldalsó lemezei, ha azok összefüggő szerkezeti hossza eléri vagy meghaladja a hajó hosszának 60%-át, részt vesznek a hajó
hossz-szilárdságának biztosításában is. Szilárdsági szempontból a nyíláskeret a közvetlenül
alatta hosszirányban elhelyezkedő fedélzeti hosszgerendával, keresztirányban pedig a nyíláskeret végeinél található két keretgerendával egy nagyméretű függőleges gerincű zárt keretet alkot, amelyhez a fedélzet alatt valamennyi keretgerenda és fedélzeti hosszmerevítő is be van
kötve. A nyíláskeret felső élének kihajlását egy, a perem kerülete mentén körbefutó erős és
széles öv /25/ akadályozza meg, amely egyúttal a nyílásfedél /31/ alátámasztására is szolgál.
A habvéd /17/ a hajótest általános szilárdságában részt nem vevő, a teherviselő
szerkezeti elemektől szándékosan különválasztott alkatrész. Alapvető rendeltetése a nyíláskeret melletti járó (gangway) felcsapódó víz elleni védelme, a fedélzeten a közlekedés
biztonságának növelése. Ugyanakkor a habvédet úgy kell kialakítani, hogy a fedélzetre
kerülő víz a lehető leggyorsabban le tudjon folyni, azaz a habvédnek a fedélzet élénél kellően nagyfelületű nyílásokkal kell rendelkeznie. Ezek a nyílások egyúttal el is választják a
habvédet a hajótest teherviselő szerkezeti elemeitől. Nagyobb szabadoldallal rendelkező
hajókon a habvédet gyakran helyettesíti korlát. A habvéd nem része a hajó külhéj lemezelésének. A habvéd lemezek csak a felcsapódó víz, illetve a hajótest nagyszögű dülöngélő
mozgása következtében kapnak dinamikus helyi terhelést.
3.2.2. Klasszikus kétfedélzetes vegyes szárazáru-szállító hajó

3.2. ábra: Klasszikus kétfedélzetes vegyes szárazáru-szállító hajó
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.A 3.2. ábra egy klasszikus kétfedélzetes harántrendszerű vegyes szárazáru-szállító
hajó (double decker general dry cargo carrier) főborda rajzát mutatja. A rajzon csak
azokat a tételeket jelöltem meg önálló tételszámmal, amelyek elnevezéséről és feladatáról a korábbiakban még nem esett szó.
A 3.2 ábrán jelzett szerkezeti elemek elnevezése és azok feladata
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

épített / alagút gerinc
duct keel / tunnel keel
dokk csomólemez
docking bracket
fenék merevítő
bottom plate stiffener
belsőfenék merevítő
inner bottom plate stiffener
hosszmerevítő tám
keelson stiffener
tám csomólemez
support bracket
keretborda talpcsomólemez
web frame floor bracket
alsó hosszfal merevítő talpcsomólemez
lower lngitudinal bulkhead floor
bracket
borda talpcsomólemez
lower frame bracket
keretborda alsó rész
web frame lower part
hosszfal keretmerevítő alsó rész longitudinal bulkhead web stiffener –
lower part
borda – alsó rész
frame - lower part
hosszfal – alsó rész
longitudinal bulkhead – lower part
hosszfal – felső rész
longitudinal bulkhead – upper part
konzolborda
console support
közbenső fedélzet
twin deck
közbenső fedélzet – fedélzeti gerenda
twin deck beam
közbenső fedélzet – fedélzeti gerenda támcsomólemez
twin deck beam support bracket
közbenső fedélzet - nyílás
twin deck hatch opening
közbenső fedélzet - nyílásfedél
twin deck hatchcover
keretborda – felső rész
web knee – upper partt
hosszfal keretmerevítő felső rész longitudinal bulkhead web stiffener –
upper part
borda – felső rész
frame – upper part
keretborda felső rész közbenső fedélzeti csomó lemez
upper web frame twin deck bracket
hosszfal merevítő felső rész közbenső fedélzeti bekötő csomólemez
upper lngitudinal bulkhead stiffener
twin deck bracket
borda felső rész közbenső fedélzeti bekötő csomólemez
upper lngitudinal bulkhead stiffener
twin deck bracket

A 3.2 ábrán látható főborda típus szerint épült hajó a „csavargó hajózási” formában
működő hajózási vállalatok legkedveltebb hajótípusa volt. Az általában 10-15.000 tonna
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hordképességű hajók raktereit úgy alakították ki, hogy azok nagymennyiségű darabáru,
illetve ömlesztett rakomány akár egyidejű elhelyezésére is alkalmasak legyenek. Ezt a
közbenső fedélzet /58/, illetve a közbenső fedélzet nyílását lezáró belső nyílásfedél /62/
biztosította. E két szerkezeti elem alapvető feladata a rakomány szétválasztása volt. A
raktér alsó részében akár ömlesztett rakomány (például gabona vagy másféle szemes
termény, rönkfa stb.), de akár darabáru is elhelyezhető volt. A közbenső fedélzet fölötti
térrész pedig csak darabáru, esetleg zsákolt ömlesztett rakomány befogadására szolgált.
A közbenső fedélzet a rakomány súlyából a kettősfenék belső oldalára, illetve halmazolt
– egymásra rakott - darabáru rakomány esetén a legalul lévő tételekre nehezedő terhelést
jelentősen mérsékelte.
A hajó általában 10-15000 tonna hordképességéhez az erre a hajótípusra jellemző
méretarányokat figyelembe véve kb. 19 – 21 m szélesség tartozott. Ilyen széles fedélzet
esetén minden egyes raktár fölött csupán egyetlen, középen elhelyezett nyílás hatalmas
méretű, nehezen kezelhető, nagy tömegű nyílásfedelet igényelt volna. A gazdaságos
megoldásnak a raktár hosszirányú megosztása, és az így kialakított térrészek fölött
mindkét oldalon egy-egy kisebb méretű raktárfedél elhelyezése bizonyult. A raktér
hosszirányú megosztását egy középen futó, és a közbenső fedélzettel egy alsó és felső
részre osztott hosszfal /55/ /56/ teszi lehetővé. A középső hosszfal alapvető feladata – a
hajó hossz-szilárdságának biztosításban betöltött szerepén túl – a raktárnyílás-keretek
belső oldalának alátámasztása volt. Általában nem vízmentes kialakítású, a jobb- és baloldali raktér között – a közbenső fedélzet alatt és fölött egyaránt - e falba vágott nagyméretű nyílások biztosítják az átjárást.
A közbenső fedélzeten a felső nyíláskeretek alatt alakították ki a belső fedélzet nyíláskereteit. A belső nyílások hossza és szélessége nagyobb volt a felsőnél. A közbenső
fedélzet nyíláskereteit az oldalszerkezethez és a középső hosszfal merevítőihez csatlakozó konzolbordák /57/ és fedélzeti gerendák (59) tartották. A nyílást a közbenső fedélzettel egy síkban fekvő nyílásfedelekkel lehetett lezárni. A belső fedélzeti nyílásfedelek –
néhány kivételtől eltekintve – általában nem voltak vízmentesek. A vízmentesen zárható
belső raktárfedelekkel rendelkező hajók voltak az ún. nyitott – zárt védfedélzetes hajók
(open – closed shelter decker). Ennek a megoldásnak a racionalitását az akkor érvényes
köbözési szabályok adták. A tulajdonosoknak a kikötői illetéket, a Szuezi- vagy a Panama-csatorna használatáért, illetve a révkalauzi szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjakat stb. a hajótér térfogata alapján kellett megfizetniük. Az áru befogadására szolgáló
hajótér nagyságát nemzetközi szabályok alapján végrehajtott köbözési felmérés (tonnage
measurment) során határozták meg. A hajótulajdonosoknak nehéz ömlesztett rakomány
szállítása esetén, amikor a rakomány csupán a hajó alsó rakterét töltötte ki, de a hajó már
a megengedett maximális merülésvonalán (load line) úszott, érdekük volt, hogy csak a
valóban „kihasznált” hajótér után fizessék meg a szükséges költségeket. Ehhez a hajó
belső fedélzeti nyílásfedeleinek vízmentesen zárhatóknak kellett lenniük. A külső főfedélzeti nyílásfedeleket pedig a kikötői hatóságok által leplombálva nyitva kellett hagyni,
azaz a főfedélzet stabilitási szempontból nem, csupán védfedélzetként (shelter deck)
funkcionált. Az ilyen konstrukciójú hajó tehát két köbözési értékkel rendelkezett (open
and closed shelter deck tonnage). A nyitott főfedélzeti nyílásfedélen keresztül a hajó belső terébe a külső tengervíz vagy esővíz azonban nagyon könnyen bejuthatott, és a hajó
elárasztási szöge is kicsi volt, mindez együtt a hajó stabilitását, az élet és vagyonbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztette. Az ezekre az okokra visszavezethető sok emberéletet is követelő nagyszámú hajóbaleset után, a ma érvényes köbözési szabályok már
nem teszik lehetővé az ilyen kiskapuk alkalmazását.
www.tankonyvtar.hu
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A kétfedélzetes vegyes szárazáru-szállító hajók kettősfenekének kialakítása is eltér
az egyfedélzetes hajókéitól. Ezeknél a korábbiaknál nagyobb és modernebb hajóknál eltűnik a mederárok. A belső fenék az oldallemezelésig fut ki. A medersori csomólemez
részben a kettősfenék lemez alatt, részben pedig a fölött, a fenék- és oldalszerkezetet
egymáshoz rögzítő bekötő csomólemezzé alakul.
A kétfedélzetes hajók kettősfeneke a nagyobb rakománytömegből származó nagyobb helyi terhelés miatt kb. 1,00 – 1,20 m magas. A kisebb hajókhoz képest lényegesen magasabb gerincű bordatalpaknak a síkjukra merőleges tengelyre vett másodrendű
nyomatéka lényesen nagyobb. Keresztrendszerű fenékszerkezet esetén súlytakarékossági
okok miatt a normál bordák síkjában, a bordatalpakkal párhuzamosan futó, a külső- és
belsőfenék lemezeket merevítő tartók /45/, /46/ alkotta, a keretbordák keresztmetszeti tényezőjével azonos keresztmetszeti tényezőjű ún. épített bordatalpak (open floor) alkalmaznak.
3.2.3. Konténerszállító hajó

3.3. ábra: Konténerszállító hajó
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A 3.3. ábra egy hosszrendszerben épült konténerszállító hajó (container carrier)
főborda rajzát mutatja. A rajzon csak azokat a tételeket jelöltem meg önálló tételszámmal, amelyek elnevezéséről és funkciójáról a korábbiakban még nem esett szó.
A 3.3. ábrán jelzett szerkezeti elemek elnevezése és azok feladata:
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

oldalsó szárny / ballaszttank
külhéj hosszmerevítők
külhéj hosszmerevítő
külső hosszfal
külső hosszfal merevítő
középső hosszfal
középső hosszfal merevítő
fedélzeti hosszborda
fenék hosszborda
belső fenék hosszborda
fedélzeti gerenda
konténer vezetősínek
vezetősín merevítők
vezetősín fej
oldalsó tám
belső fenék tám
konténerrögzítő elemek
konténerek a raktérben
konténerek a nyílásfedélen
szervizalagút

side wing / ballast tank
side shell longitudinals
side stringer
side longitudinal bulkhead
side bulkhead longitudinal
center line bulkhead
center line bulkhead longitudinal
deck longitudinal
bottom longitudinal
inner bottom longitudinal
deck beam
cell guides
cell guide supports
cell guide head
side support
inner bottom support
container lashing elements
containers in the hold
containers on the hatch-cover
service tunnel

Az 1970-es évektől kezdődően a világtengereken a vegyes darabáruforgalmat egyre
inkább a konténerforgalom váltotta fel. Ez nem azt jelenti, hogy a vegyes darabáru ténylegesen eltűnt a tengeri kereskedelem palettájáról, hanem azt, hogy az addig különféle
kiszerelésű áruféleségek szinte mindegyike ma már szabványos méretű konténerekbe
„csomagolva” kerül be a hajók rakterébe. A konténerizáció előretörése óriási mértékben
megnövelte a tengeri áruszállítás hatékonyságát, gyökeresen megváltoztatta a kikötők
képét, és az alkalmazott rakodástechnikai megoldásokat, de a hajók belső terének kialakítását is alapvetően átalakította.
A konténerszállító hajók hordképességét TEU-ban, illetve FEU-ban (Twenty /
Forty foot Equivalent Unit) fejezik ki, amely szám azt mutatja meg, hogy az hány darab
20 (illetve 40) lábas konténer szállítására alkalmas - a raktérben és a nyílásfedélen szállítva összesen. A konténerszállító hajók raktereinek falainak merevítőit általában a határoló felületek külső oldalán, illetve ahol az nem oldható meg másképp, továbbra is a
raktér belső részén, de a konténerektől megfelelő távolságban helyezkednek el. A raktárakat (holds) a szabványosított méretű konténerekhez és rögzítő elemekhez igazítva
alakítják ki. A raktárakon belül a konténereket a legtöbb esetben 2 x 20 = 40 lábas,
egymástól vezetősínekkel elválasztott rekeszekben (bay) több sorban (tier) egymásra
halmozva helyezik el. Az egymásra helyezett konténerek csak a sarkaiknál érintkeznek.
Egy 20 lábas (6055 mm hosszú, 2436 mm széles és 2587 mm magas) konténer súlya
önsúllyal együtt 200 kN. Így a 3.3. ábra szerint 4 egymásra helyezett konténer esetén
egy rekesz középső részén – ahol 4 konténersarok közvetlenül egymás mellett helyezwww.tankonyvtar.hu
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kedik el – akár 4 x 200/4 = 200 kN koncentrált erő is terhelheti a fenékszerkezetet. Ez
azonban csak a konténerek súlyából származó statikus terhelés, amelyet a hajó mozgásából adódó különböző irányú gyorsulások hatására fellépő tehetetlenségi erők még tovább
növelhetnek. Emiatt a belső fenék szerkezetét a konténersarkok alatt nagyon komolyan
meg kell erősíteni /84/. A fenékszerkezet nagy terhelése miatt a kettősfenék viszonylag
magas, mert így a fenékszerkezet hossz- és keresztirányú magas gerincű tartóelemeinek
keresztmetszeti tényezője viszonylag kis szerkezeti súly mellett kellően nagy lehet.
A konténerszállító hajók hossza – még a kisebbeké is – általában 100 m-nél nagyobb. Ilyen méretek esetén a hosszrendszerben, épített hajó acélszerkezetének tömege
már jelentősen kisebb, mint az keresztrendszerű építésmód esetén lenne. (Hosszrendszerben a helyi merevítők a hajó hossztengelyével párhuzamosan helyezkednek el.) A 3.3.
ábra ilyen hosszrendszerű hajótest szerkezetet mutat.
A konténereknek a raktéren belüli megfelelő elhelyezését és helyükön tartását erős
idomacélból készített vezetősínek /80/ segítik. A vezetősínek felső vége olyan kialakítású, amely lehetővé teszi, hogy a konténersarkok könnyen a helyükre találjanak /82/. (3.4.
ábra) A 40 lábas rekeszeket a nyíláskeretek magasságában széles, dobozos kialakítású,
épített fedélzeti gerendák /79/ választják el egymástól, amelyek egyúttal a nyílásfedelek
keresztirányú alátámasztására is szolgálnak. A nyílásfedelek ún. ponton kialakítású (daruval leemelhető kivitelű), erős, hídszerkezetek, amelyek hatalmas terhet tartanak. A fedélzeten szállított legszélső konténersorban elhelyezett cellák alsó sarkait a fedélzetszerkezetre támaszkodó oszlopok /83/ tarják. A hajó orr- és farrésze közti közlekedés e konténersor alatt történik. A raktéren belül szállított konténerek közül csupán a legalul lévő
egységek sarkait helyezik tüskékre. A
többi konténer egymásra helyezve
„szabadon” áll a vezetősínek között.
A fedélzet fölött egymáson tárolt
konténereket azonban már speciális
kialakítású szerelvényekkel /85/ támokkal, tüskékkel, láncokkal, feszítőcsavarokkal – rögzítik egymáshoz,
illetve a fedelekhez és a fedélzeti lefogó pontokhoz.
A konténerszállító hajók fentiek
szerinti raktár kialakítása automatikusan létrehozza az ún. dupla falú
(double skin) hajó szerkezetet. Újabban az ilyen típusú hajótesteknél az
oldalsó szárnytankokat és a kettősfenék tankokat egészen a középső szerviz alagútig egybenyitják, nagy Jalakú tankokat képezve, amelyeket
vagy ballaszttankként vagy légtérként
hasznosítanak. Ez a megoldás, kellő
számú keresztirányú vízmentes válaszfal esetén lékesedés szempontjából kedvezőbb megoldásnak tekinthe3.4. ábra: Konténer vezetősínek és rögzítő elemek
tő, mint a külön szárnytank, kettősfenék tank szerkezet.
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3.2.4.
hajó

Ömlesztett rakományt szállító

A 3.5. ábra egy ömlesztett rakományt szállító hajó főborda-rajza.
A hajó belső terének kialakítása az
ömlesztett rakományok árukezelési
szempontjaihoz igazodik. Minthogy
ezeket a hajókat általában markolóval
– ritkábban szállítószalaggal vagy
szállítócsigával, esetleg pneumatikusan – rakodják, a raktárbelső – a
külhéj kivételével – teljesen sima felületű, a raktár keresztmetszete pedig,
a rakomány rézsűszögét követi. Ebből
az elrendezési elvből adódik a 3.5.
ábra szerinti szerkezet, amelynek jellegzetessége a fenéken a raktárpadló
alatt középen elhelyezkedő kettősfenék tankokhoz oldalról csatlakozó
medertankok /89/, illetve a külhéj és a
fedélzet találkozásánál adódó felső
sarkot teljesen kitöltő, s a rakomány
rézsűszögének vonalát követő belső
oldalfalú felső szárnytankok /90/ kiala3.5. ábra: Ömlesztett rakományt szállító hajó
kítása. A medertankok tetőlemezének
hajlása mindig egy kicsivel nagyobb,
mint a szállítandó rakomány természetes rézsűszöge, hogy a kirakodás során a raktár oldalában a medertank fölötti térrészben
elhelyezkedő rakomány mindenképpen lecsússzék a raktárnak a nyíláskeret alatt lévő középső, a vízszintes helyzetű belső fenék lemezek alkotta alsó részébe, a kihajózást végző
markoló alá. Mikor kihajózáskor a markoló kanalak megtöltéséhez az ömlesztett rakomány a raktárpadlón már nincs elegendő rétegvastagságban jelen, a raktárpadlót egy helyen megtisztítják, majd erre a területre tolólapokkal felszerelt rakodógépeket emelnek
be, amelyeknek feladata, hogy a markolók alá tolják, halmozzák a maradék rakományt, a
kihajózás befejeztével pedig, ismét kiemelik azokat a raktérből.
89
medertank
bilge tank
90
felső szárnytank
upper wing tank
A 3.5. ábra szerinti raktár kialakítás a már említetten kívül még további előnyökkel
is bír. A rajz szerinti megoldás lehetővé teszi, hogy az egyébként megcsúszásra hajlamos
ömlesztett rakomány teljesen kitöltse a raktárteret, s így a rakomány még viharos időben,
a hajó heves dülöngélő mozgása esetén sem tud a raktérben megmozdulni. Ennek a hajó
stabilitása szempontjából van különösen nagy jelentősége.
Azonos raktártérfogatot feltételezve a medertankok miatt a raktár súlypontja magasabban van, mint az medertankok nélkül lenne. Ez különösen a nehéz ömlesztett rakományok – különféle ércek, szén, koksz stb. – szállítása esetén fontos, mert így a hajó
www.tankonyvtar.hu
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metacentrikus magassága kisebb, s ezzel a hajó dülöngélő mozgásainak saját periódusideje nagyobb. A hosszabb saját periódusidő, azonos szögkitérést feltételezve kisebb
szöggyorsulást eredményez. A lágyabb dülöngélő mozgás miatt a hajó szerkezeti elemeinek és egyéb gépi berendezéseinek e dülöngélő mozgásból adódó dinamikus igénybevétele is kisebb.
Az ömlesztett rakományt szállító hajók meglehetősen nagy méretűek – hosszuk kb.
200 – 220 m, szélességük 36 – 40 m, merülésük 15 – 16 m, oldalmagasságuk 18 – 20 m.
Acélszerkezetük a jelentősen kisebb önsúly miatt hosszrendszerben épül. A hajónak a rakomány befogadására szolgáló középső hengeres szakasza hosszirányban több, viszonylag rövid raktérre van felosztva, amelyek mindegyike fölött középen egy-egy kis méretű
és egymástól szerkezetileg független nyíláskeret helyezkedik el. Ez az elrendezés a rakomány egyenletes elhelyezhetőségét biztosítja, ami a hajó általános hajlító igénybevételéből származó feszültségek mérséklését eredményezi. Ugyanezt a célt szolgálja a külhéj
és fedélzet sarkának nagy görbületi sugarú lekerekítése is, aminek következtében nem
alakul ki a külhéj és a fedélzet találkozásánál feszültséggyűjtő hely.
A fenti hajóméretek esetén, még könnyű ömlesztett rakományok – gabonafélék és
más szemes termények stb. – szállítása esetén is viszonylag nagy raktárpadló terhelés
adódik, amelyet a helyi deformációk mérséklése érdekében csak nagy keresztmetszeti tényezőjű tartókkal lehet felvenni. Ez az oka annak, hogy az ömlesztett rakományt szállító
hajók magas kettősfenékkel rendelkeznek.
3.2.5. Folyékony rakományt szállító hajók
A folyékony rakományt szállító hajók (liquid cargo carriers) két nagy csoportba
sorolhatók. Tankhajóknak (tankers) nevezik azokat a hajókat, amelyeknek a folyékony
rakomány befogadására szolgáló tereit a hajótest acélszerkezeti elemeit felhasználva alakítják ki. A tartályhajók rakományukat tartályokban (liquid cargo containers) szállítják.
Így a tartályhajók belső térkialakítása és a hajó acélszerkezete csupán a folyékony rakománnyal teli tartályok befogadására, illetve a tartályok alátámasztására és rögzítésére
szolgál.
A leggyakrabban előforduló folyékony rakományok a nyersolaj (crude oil) és a különféle olajszármazékok: gázolaj, benzin, petróleum, kerozin stb. De vannak édesvíz
(fresh water), bor (wine), cseppfolyós földgáz (LNG – Liquified Nautaral Gas) és más
cseppfolyós szénhidrogének – aszfalt (asphalt, tar), (propán, bután, etilén stb.) (LPG –
Liquified Petroleum Gas), valamint különféle folyékony halmazállapotú vegyi anyagok–
például kénsav (sulphuric acid) vagy cseppfolyós kén (molten sulphur) – szállítására
szolgáló különleges tankhajók (chemical tankers), illetve tartályhajók is. Ezen különleges
rendeltetésű tankerek és tartályhajók folyadék rakománytereinek térkialakítása és acélszerkezete, az alkalmazott szerkezeti és szigetelő anyagok, valamint a beépítésre kerülő
gépészeti, tűzvédelmi és más biztonsági berendezések messzemenően figyelembe veszik
a szállítandó közeg fizikai és kémiai jellemzőit: például az anyag lobbanáspontját, szállítási hőmérsékletét, szállítási nyomását, esetleges korrozív vagy az emberi egészségre és
környezetre ártalmas, mérgező tulajdonságait, szivattyúzhatóságát stb.
A tankerek hordképessége és főméretei tág határok között mozognak. A 3.1. táblázat szerinti kategóriákhoz tartozó főmérethatárok – a Panamax és Suezmax hajók kivételével – nem pontos értékeknek tekintendők, csupán tájékoztatásul szolgálnak.
 Hadházi Dániel, BME

www.tankonyvtar.hu

48

HAJÓÉPÍTÉS I.

Tanker típus
(angol)
Small tankers
Handysize
Handymax
Panamax
Aframax
Suezmax
VLCC
ULCC

Hossz (m)

Szélesség (m)

Merülés (m)

80 - 110
115 - 160
155 - 175
max. 219
max. 240
max. 264
max. 320
> 320

16 - 18
19 - 25
28 - 32
max. 32,2
max. 44,0
max. 50,0
max. 60,0
> 60,0

6,5 – 7,5
7,5 – 9,0
10,0 – 12,5
max. 14,1
max. 15,0
max. 17,0
19,5 – 23,0
> 23,0

Hordképesség
(dwt)
3000 – 8000
max. 25000
max. 50000
max. 70000
max. 120000
max. 165000
max. 320000
> 320000

3.1. táblázat: Tanker típusok főméretek szerinti csoportosítása

A kisebb méretű tankhajókat (small, handyize, handymax
tankers) a partok mentén, továbbá rövidebb szállítási távolságok
esetén használják. De ebbe a kategóriába tartoznak a hajók
üzemanyag ellátását biztosító ún.
bunkerhajók (bunkering vessels),
valamint a feldolgozott nyersolaj
termékeket (benzint, petróleumot, kerozint stb.) szállító tankerek (product carriers) és a vegyi
anyag szállító hajók is. A kőolaj
kitermelés és felhasználás legfontosabb export és import kikötőinek, valamint a kőolajszállítás
leggyakrabban használt tengeri
útvonalainak figyelembe vételével alakult ki az ún. Aframax
kategória. Ebbe a méretkategóri3.6. ábra: Tankhajó főborda rajza
ába tartozik a tengereken közlekedő legtöbb tankhajó. A max.
120000 dwt hordképességű Aframax hajók főméretei lehetővé teszik, hogy azok a Panamacsatorna kivételével korlátozás nélkül használhassák a legfontosabb kőolaj szállítási útvonalakat, beleértve a Szuezi-csatornát is. A Panamax és a Suezmax hajók a Panama-, illetve
a Szuezi-csatornán áthaladni képes legnagyobb méretű hajók. A VLCC (Very Large Crude
Oil Carrier) – magyarul: nagy méretű nyersolaj szállító hajó – kategóriába a 165000 dwt
hordképességnél nagyobb tankerek tartoznak. E a kategórián belül újabban megkülönböztetik az ULCC-ket (Ultra Large Crude Oil Carrier) – az ún. hatalmas nyersolaj szállító
hajókat, amelyek hordképessége meghaladja a 320000 dwt-t. E jegyzet írásának idején a TI
Africa, TI Asia és TI Oceania nevű nyersolaj szállító tankerek a világ legnagyobb hajói.
Hosszuk 380 m, szélességük 68 m, merülésük 24,53 m, hordképességük 441585 dwt.

www.tankonyvtar.hu

 Hadházi Dániel, BME

3. HAJÓTEST SZERKEZETI ELEMEI

49

3.2.5.1. Tankhajók (tankerek)
A 3.6. ábrán egy közepes méretű tankhajó főborda rajza látható. A tankereket a jelenleg érvényes műszaki és környezetvédelmi előírások értelmében kettősfenékkel és oldaltankokkal ún. kettős külhéjú (double skin) kivitelben kell megépíteni. A folyékony rakomány számára szolgáló térrészt a 3.6. ábrán csupán egyetlen középső hosszfal osztja két
részre. Nagyobb méretű tankerek esetén a szabad folyadékfelszín stabilitásrontó hatásának,
valamint a tér lékesedése esetén a környezetbe jutó olaj mennyiségének csökkentése érdekében a hajó középvonalához képest eltolt helyzetű két hosszválaszfal beépítésével három,
körülbelül azonos szélességű térrészre osztják a rakományteret. A keresztfalak egymástól
való távolságát az egy tanktérben tárolható maximális olajmennyiség határozza meg. A
3.1. táblázatból kiolvasható főméretekből következően a tankerek szinte kivétel nélkül
hosszrendszerben épülnek. Ez nem csupán a fenék-, a fedélzet- és az oldalszerkezetre, de a
válaszfalszerkezetekre is vonatkozik. A rakományterek belső oldala a könnyű tisztíthatóság
érdekében a lehető legsimább felületű, keresztválaszfalakként pedig, a közepes, illetve az
annál nagyobb méretű tankhajók esetén önmerevített válaszfalakat /92/ alkalmaznak. Sokszor a hosszfalak is önmerevítettek. Ilyen esetben azonban az önmerevített kereszt- és
hosszválaszfalak találkozása nagyon gondos tervezést igényel.

3.7. ábra: Önmerevített tankválaszfal

91

helyi merevítők, tám csomólemezek

92
93
94

önmerevített válaszfal
betétlemez / folt
záró csomólemez
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Az önmerevített válaszfalak legnagyobb előnye, a sima és könnyen tisztítható felület mellett az, hogy alkalmazásukkal a hajógyárak sok anyagot, hegesztési munkát és járulékos technológiai költséget takaríthatnak meg, hiszen nincs szükség külön válaszfal merevítőkre. A tanktér magasságától függően az önmerevített válaszfalak is alul vastagabb, a
felsőbb régiókban pedig vékonyabb lemezekből készülnek. A vízszintes illesztő varratok
mentén a vastagságkülönbségeket leélezéssel küszöbölik ki.
Az önmerevített válaszfalaknak a belső fenékhez, illetve a kettősfenék szerkezethez
kapcsolódását a fal két oldalán 300 – 350 mm magas függőleges, valamint azzal élben találkozó és a hullámok közé beszabott, kb. 450-os szögben ferde helyzetű lemezekkel –
closing plates – oldják meg (3.9 ábra). A válaszfalak felső élét közvetlenül a fedélzetlemezhez hegesztik. A vízmentes válaszfalakon áthaladó hosszbordák számára szolgáló
átvezetéseket (notches) átlapolt betétek, foltok (patches) zárják le. A kettősfenékben a fal
alátámasztására szolgáló bordatalp mellett a korrugáció vonalában egy másik, a bordatalppal párhuzamos helyzetű támot – általában épített bordatalpat – is elhelyeznek. Jellegzetes
önmerevített keresztválaszfal bekötést mutat a 3.8. és a 3.9. ábra.

3.8. ábra: Önmerevített tankválaszfal bekötés – Hosszmetszet
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3.9. ábra : Önmerevített tankválaszfal bekötése a kettősfenékhez – Felülnézet
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3.2.5.2. Tartályhajók
A 3.10. ábrán egy cseppfolyó földgázt szállító tartályhajó látható. A hajó gömb alakú tartályaiban szállított cseppfolyós földgáz hőmérséklete kb. –163 0C, a nyomása pedig a
légkörinél csak alig valamivel nagyobb (kb. 25 kPa). A szállított földgáz sűrűsége ebben az
állapotban kb. 0,50 t/m3, amely kb. 600-szor nagyobb, mint normál állapotban.

3.10. ábra – Cseppfolyós földgázt szállító tartályhajó

3.11. ábra: Tartályhajó kereszt- és hosszmetszete
 Hadházi Dániel, BME

A tároló edény, valamint egy, a 3.10.
ábrán láthatóhoz hasonló kialakítású tartályhajó hosszmetszetét a 3.11. ábra mutatja. Az
oldal-, meder és kettősfenék tankokkal épített
hajótest csupán a gömb alakú (spherical)
rakománytartályok befogadására és rögzítésére szolgál. A tartályokon belül csupán néhány
tized atmoszféra túlnyomás uralkodik, így a
gömb alakot nem a nagy belső nyomás miatt
választják, hanem a tartály felületének minimalizálása érdekében Ezzel. a tartályba kívülről bejutó hőmennyiség csökkenthető, azaz a
folyadéktér hőmérsékletének szinten tartása
biztosítható. A gömb alak további előnye a
folyadék esetleges lengéseiből származó járulékos szerkezeti terhelés mérséklése. Az alacsony hőmérsékleten kedvező szilárdsági
tulajdonságokkal rendelkező Ni-acélból készült tartályok merevítői és a hőszigetelés a
tartály külső felületén vannak.
www.tankonyvtar.hu
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Újabban a legnagyobb méretű cseppfolyós gáz szállító hajók már inkább tankereknek tekinthetők, mert a folyadék rakomány befogadására szolgáló tereket a hajó acélszerkezeti elemei alkotják. A térrészeket membránfalak (lemez falszerkezetek) határolják. Az
ilyen típusú hajóknál a tankterek törtvonalú vagy henger alakú, szigetelt felső része a fedélzet is fölé nyúlik. Ezeket a műszaki megoldásokat elsősorban a hajótér jobb kihasználhatósága, valamint a nyomástartó edény alakú tartályoknál olcsóbban kialakítható raktér
együttesen indokolják. Membrán tankok esetén a legnagyobb műszaki problémát a tartályfalak hatékony és szilárdsági szempontból is megfelelő hőszigetelése, valamint a
„sloshing”-nak nevezett, a tartály belsejében a hajómozgások következtében kialakuló folyadéklengések okozzák.

3.12. ábra: Membránfalú LNG tanker

3.13. ábra: Membránfalú LNG tanker
tartálybelső

www.tankonyvtar.hu

3.14. ábra: Folyadéklengések

 Hadházi Dániel, BME

3. HAJÓTEST SZERKEZETI ELEMEI

53

…
3.2.6. Kikötői vontató

3.15. ábra: Kikötői vontató főborda rajza
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A 3.15. ábra egy kikötői vontató hajó (tug) főborda rajzát mutatja. A kikötői vontatók a munkahajók legnépesebb csoportját alkotják. Feladatuk a kikötőkben a kis sebesség
miatt manőverképtelen nagyobb méretű hajók mozgatása, a számukra kijelölt rakodóhelyre
állítása, illetve a rakodás befejezése után a partfal mellől elmozdítása és útnak indítása. A
kikötői vontatók ún. „escort” feladatokat is ellátnak, amikor a még nem teljes menetsebességgel haladó nagyobb méretű vontatott hajókat a szél és a hullámok ellenében megtartják
a számukra a kikötőből a nyílt víz felé vezető kijelölt biztonságos útvonalukon. De a kikötői vontató hajók a fenti feladatokon kívül bárkavontatást, futárszolgálatot, kisebb alkatrészek szállítását, tűzoltást, műszaki mentést és még sok más a kikötőben és a kikötő előtti
vízterületen adódó egyéb feladatokat is ellátnak. A kikötői vontatók a rendezői és escort
munkájukat általában csoportosan, összehangolva hajtják végre. A vontatást és az escort
munkát vontató csörlő (towing winch), vontatóhorog (towing hook) vagy vontatóbak
(towing bollard) segítségével, a kikötői rendezői feladatokat pedig a speciálisan erre a célra az orrban kialakított keménygumi borítású toló bakokkal (pusher) végzik.
A kikötői vontatók méretükhöz képes nagy géperővel és kiváló manőverképességgel rendelkeznek. Ez a hajótípus gyakorlatilag egyetlen nagy teljesítményű úszó géptérnek
(95) tekinthető. Ezt mutatja a főborda rajz baloldala is, amelyen egy oldaltankkal és kettősfenékkel épült, kétcsavaros (twin screw) kikötői vontató hajó géptérének acélszerkezeti
kialakítását láthatjuk. A kikötői vontatók viszonylag kis főméreteik miatt általában keresztrendszerben épülnek. A gépalapok a főgépek nagy tömegéből, illetve azok működéséből
adódó nagy helyi statikus és dinamikus terhelések felvétele miatt nagyon erős tartószerkezetek. A főgép alapok gerinclemezei /96/, és a támlemezek /97/ a hajó fenékszerkezetének
részét képezik, ahhoz illeszkednek. A hajócsavarokat hajtó motorok (main engines) és
áthajóművek (gear boxes) a főgép alap gerinclemezek tetején kétoldalt kifelé aszimmetrikusan elhelyezkedő 25-40 mm vastag övlemezeken (98) ülnek, illetve – rugalmas alapozás
esetén – az amortizátorok lefogó csavarjai ezekhez a felületekhez kapcsolódnak. A
támlemezek részben a gerinclemezek merevítését, részben az övlemezek alátámasztását
szolgálják. A fedélzeten a két oldaltank között a gépek fölött átívelő keretgerendák alátámasztatlan fesztávjának csökkentése céljából egy vagy több sorban oszlopokat /100/ helyeznek el. Az oszlopok a belső fenéklemezeken keresztül a bordatalpakra, illetve a gerincre vagy a hosszmerevítőkre támaszkodnak. A géptéri kettősfenék belső tereit üzemanyag,
kenőolaj, olajos fenékvíz és szennyolaj tankoknak alakítják ki, illetve légtérként szolgálnak.
A kikötői vontatók mellső részén a személyzet számára egy viszonylag kisméretű,
de többfedélzetes lakóteret is kialakítanak. A hajó kettősfeneke a lakótér alatt is folytatódik. Az oldalsó bordák és a fedélzeti gerendák találkozásánál csak a fedélzet alatt helyeznek el bekötő saroklemezeket. A fedélzetek padlósíkjában a lakótér könnyebb berendezhetősége érdekében az oldalsó bordákat a külhéjjal párhuzamosan futó ún. lapos csomólemezekkel (104) (flat brackets) kötik össze.
A lakótér fölött, általában arra közvetlenül ráépítve helyezkedik a minden irányban
kiváló kilátást biztosító kormányállás /103/. A hajó fő- (main deck) és emeltfedélzetének
(raised deck) síkjában a külhéjra kívülről ráhegesztett, a hossztengelye mentén kettévágott
acélcsövekből készített ütközők (106) (fenders) találhatók. Ezekre a merev ütközőkre kívülről ráhelyezett és láncokkal kifeszített nehézgépjármű gumiabroncsok (rubber fenders)
biztosítják.
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3.2.7. Folyami szárazáru-szállító hajó

3.16. ábra: Folyami áruszállító hajó főborda rajza
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false double bottom
slot welding

A 3.16. ábra egy folyami áruszállító hajó (river cargo vessel) – önjáró hajó (self
propelled cargo ship) vagy bárka (barge) - főborda rajzát mutatja. A folyami áruszállító
hajók acélszerkezete a tengeri hajóknál kisebb méretei, valamint a csendesebb víziút környezeti feltételei miatt lényegesen egyszerűbb kialakítású. Az azonos rendeltetésű szerkezeti elemek, tartók, profil- és lemez alkatrészek méretei, keresztmetszeti tényezője is kisebb, mint a tengeri hajókon.
Ma már a folyami áruszállító hajók is oldaltankos kialakítással épülnek. Az oldaltankok általában ballaszttanként szolgálnak. A nyíláskeret a belső fal meghosszabbításaként emelkedik a fedélzet fölé. A kisebb főméretekből következően ezek a hajók általában
harántrendszerben, néha vegyes rendszerben épülnek. A fenékszerkezet még vegyes rendszer esetén is szinte kivétel nélkül harántrendszerű. Ennek legfőbb oka az, hogy így a nagyobb raktártérfogat biztosítása érdekében nem bújható ún. ál-kettősfenék alakítható ki,
azaz a raktárpadlót – az ál-belső feneket - alkotó acéllemezeket lyukvarratokkal közvetlenül a bordatalpak övlemezeihez rögzíthetők. Ez a kettősfenék szerkezet a lyukvarratok
miatt azonban nem tekinthető tökéletesen vízmentesnek. Folyami áruszállító hajókon
hosszbordákat csak az oldal- és hosszfal szerkezeteknél alkalmaznak.
A folyami hajók egyetlen nagyméretű nyíláskeretét lezáró, több, külön is mozgatható részből álló nyílásfedele nem vízmentes (watertight), csupán az időjárás viszontagságai
– fröccsenő víz, eső, szél, kiporzás stb. (weather proof) –, illetve a rágcsálók és a dézsmálás ellen védi a szállított rakományt.
 Hadházi Dániel, BME
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3.3. Tényleges főborda rajzok

3.17. ábra: Tanker főborda rajza

Eddig csak elviekben foglalkoztunk a hajók főborda rajzaival az egyes szerkezeti elemek
feladatainak, valamint a főborda szerkezetének a hajó rendeltetéséhez igazodó kialakítási
szempontjainak ismertetése céljából.
A 3.17. és a 3.18. ábrán egy-egy megépült hajó főborda rajza látható. A 3.17. ábra
egy tanker, a 3.18. ábra pedig egy horgonykezelő vontató és ellátó hajó (AHTS – Anchor
Handling Tug and Supply Vessel) részletes acélszerkezeti kialakítását mutatja. A horgonykezelő és vontató hajók a tengeri olajfúrótornyokon és kitermelő platformokon végzett
munkát segítik: az ott szükséges anyagokat (üzemanyag, fúróiszap, ivóvíz, cement) gépeket, gépalkatrészeket szállítják, a mobil platformok mozgatásában segítenek, azok horgonyait a kijelölt helyre telepítik.
A főborda rajz a hajó olyan acélszerkezeti vezérrajza, amelyen a tervezőnek minden
szerkezeti elem helyzetét, geometriai méreteit, egymáshoz kapcsolódásuk módját, a rögzítő
varratok helyét és méretét is pontosan fel kell tüntetnie. A főborda rajz ezért olyan tipikus
szerkezeti részletmegoldásokat, hegesztési utasításokat, továbbá az alkalmazott anyagok
minőségére vonatkozó utasításokat is tartalmaz, amelyeket később, e rajz alapján elkészítendő acélszerkezeti részletrajzokon már nem kell külön megismételni. A főborda rajz azon
kívül, hogy a hajó főméreteihez igazodva az acélszerkezeti elemek elrendezése és geometriai méretei tekintetében világosan bemutatja a hajó rendeltetését, megfelelően részletesnek
is kell lennie ahhoz, hogy akár a későbbi acélszerkezeti tervezés, akár a hajótest gyártása
során adódó problémák megoldásához útmutatást adjon.
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3.18. ábra: AHTS hajó főborda rajza
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4.1. A hajótest szerkezeti elemeinek igénybevétele
A hajótest szerkezet méretezésének célja a szerkezetre ható mértékadó terhelések ismeretében az egyes szerkezeti elemek geometriai kialakításának, vastagságának, keresztmetszeti tényezőjének, a szerkezeti elemek kapcsolódásának, azok elvárható üzemi élettartamának, valamint a szerkezeti elemek összességeként létrehozott nagyobb egységek, továbbá az egész hajótest hasonló szempontú vizsgálata.
A hajótest szerkezeti elemeinek terhelését két nagy csoportra oszthatjuk:
- általános igénybevételek
- helyi igénybevételek
A hajótest általános igénybevételeinek elemzése során mindig a hajótest egészét, illetve a hajótest szerkezet egy-egy jellemző haránt irányú keresztmetszetét vizsgálják. Ebbe a
csoportba tartoznak a hajótest hossz-, csavaró- és harántszilárdsági vizsgálatai. A hajótest
szerkezetek mértékadó terhelését – akár sima, akár hullámos vízen – e vizsgálati során
mindig a hajó súlyának és a hajótestet alátámasztó felhajtóerőnek a hossz- és haránt irányú
megoszlása jelenti.
A helyi igénybevételek elemzése során a hajótest egy adott pontján, illetve annak behatárolt környezetében vizsgálják a helyi terhelést felvevő szerkezeti elemek szilárdsági
megfelelőségét. Ilyen igénybevételek, illetve ezen igénybevételekre adott szilárdsági válaszok vizsgálatát jelenti például a hajótest külhéjának az esetleges jégnyomásból származó
terhelése; a hajó bukdácsoló mozgásai következtében az orr- és farlemezekre ható hullámütés; a lemezek és tartóelemek helyi horpadásvizsgálata, rezgések hatásának, és a keresztválaszfalak szilárdságának vizsgálata, a nem teljesen feltöltött tankokban a hajó mozgásai
következtében lengésbe jövő folyadéknak a tankfalakat terhelő dinamikus nyomásnövekedés; valamint a dokkolás és vízrebocsátás hatásának vizsgálata továbbá; a különféle gépalapok, daruoszlopok, kikötőbakok, kötélterelők, tolólapok és azok környezetének helyi
szilárdsági vizsgálata.
4.2. Méretezési eljárások
A hajótest szerkezet a hajó rendeltetéséhez és főméreteihez igazodó, különféle szilárdsági feladatoknak egyszerre eleget tevő, nagyon sok szerkezeti elem bonyolult együttese.
Ezért a hajószerkezetek méretezéséhez szükség van olyan, a szilárdsági számítások elvégzését lehetővé tevő, viszonylag egyszerű modellek megalkotására, amelyek a mindenkori
vizsgálat szempontjaihoz igazodva, minden esetben csak a leglényegesebb szerkezeti elemeket veszik figyelembe, ugyanakkor mégis kellő pontossággal írják le az adott szerkezeti
egység vagy akár az egész hajótest szerkezeti kapcsolatait és terheléseit.
Ebből a meggondolásból adódóan bármilyen bonyolultságú modellt alkalmazunk is
egy adott szilárdsági probléma vizsgálata során, tudnunk kell, hogy számításaink eredméwww.tankonyvtar.hu
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nyeként sohasem a szerkezet valóságos igénybevételeit, hanem csak azoknak az elvárható
mérnöki pontosság és a tervezési biztonság határai között, a modell „jósági foka” alapján
kiszámítható közelítő értékeit kaphatjuk. Ez a megállapítás azonban nem csupán a számítások végeredményére, hanem már a figyelembe veendő terhelésekre is igaz, mert a terheléseket is csupán modellezni tudjuk, így azok maguk is a modell részei, és csak közelítő pontossággal képesek a valóság leírására.
A hajószerkezetek méretezésének egy másik módszere az osztályozó társasági előírások alapján történő méretezés (regiszteri méretezés). Ennél az eljárásnál az osztályozó társasági előírások a hajótest egy-egy jellegzetes szerkezeti elemének (pl. külhéj, fedélzet és
válaszfal lemezelések, keret- és idomacél merevítők, tartók, oszlopok, saroklemezek stb.)
minimális vastagságát, keresztmetszeti tényezőjét és más szerkezeti jellemzőit, empirikus
képletek formájában határozzák meg. Ezek a képletek az adott hajótípustól, valamint a
kérdéses szerkezeti elem feladatától, beépítésének körülményeitől (a választott anyagminőségtől, a kérdéses szerkezeti elem rendeltetésétől, annak s hajótesten belüli helyzetétől, a
bordaosztástól, a szerkezeti elem alátámasztatlan fesztávjától stb.) függően, továbbá az
ugyancsak empirikus képletek segítségével kiszámítandó, az osztályozó társaság által mértékadónak tekintett terhelés(ek) figyelembe vételével írja elő a szilárdsági megfelelőség
tekintetében minimálisan szükségesnek tartott szerkezeti és műszaki jellemzőket. Az osztályozó társasági előírásokban szereplő empirikus képleteket részben korábbi építésű hajók
hasonló rendeltetésű és terhelésű szerkezeti elemeinek tanulmányozása, a szerzett tapasztalatok statisztikai módszerekkel történő feldolgozása útján, részben pedig általános elvi jellegű műszaki és fizikai megfontolások, számítások alapján, illetve laboratóriumi kísérletek
eredményeként alkotják meg.
A regiszteri méretezési eljárásnak azonban nagy hátránya, hogy nem képes az objektum, egyedi jellegének figyelembe vételére. Emiatt gyakran fordul elő, hogy a számítások
irracionális eredményre is vezethetnek, különösen abban az esetben, ha az adott szerkezet
vagy szerkezeti elem geometriai kialakítása vagy terhelése, esetleg mindkettő jelentősen
különbözik az előírások által mértékadónak tekintett értékektől, illetve szokásos megoldásoktól. De a regiszteri méretezési eljárások nem teszik lehetővé a szerkezeti elemek méreteinek optimalizálását sem. Ugyanakkor a regiszteri méretezési eljárások mégis nagyon
hasznosak, mert a minimális megfelelőségi követelményeket megfogalmazva iránymutatásul szolgálnak a tervező számára.
Az előbbiekben ismertetett két méretezési eljárás elvi folyamatábráját a 4.1. ábra mutatja. Akármelyik méretezési eljárást tekintjük is, azok lényege, hogy az a vizsgált hajószerkezet elvárható szilárdsági megfelelőségi szintjét jóval a mértékadónak tekintett terhelési szintek fölé állítja be. Ezt szemlélteti a 4.2. ábra. Az ábrázolt diagramok vízszintes
tengelyén a szerkezetre ható terhelések, illetve több azonos – ugyanolyan technológiával
megvalósított, ugyanolyan geometriájú és anyagminőségű – szerkezet szilárdsági megfelelőségének mértéke, a függőleges tengelyen pedig az egyes terhelési, illetve szilárdsági
megfelelőségi szintekhez tartozó statisztikai módszerekkel megállapítható előfordulási
gyakoriság értékek láthatók. A terhelések, illetve a szerkezetnek a terhelésekkel arányos
igénybevételei, de a vizsgált szerkezetek szilárdsági megfelelősége is normális eloszlást
mutat, amely eloszlás függvények modális értékei tekinthetők a szerkezet mértékadó terhelésének, illetve az adott szerkezet elvárható szilárdságának. E két modális érték („A” és
„B”) hányadosa az 1-nél mindig nagyobb biztonsági tényező.
Biztonsági

tényez ő 

A
B
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4.1. ábra: Hajószerkezetek méretezésének folyamatábrája
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4.2. ábra: Adott hajószerkezet mértékadó terhelési és szilárdsági szempontból elvárt megbízhatósági szintje

Látható, hogy a terhelés gyakoriság függvény szélesebb, a szerkezeti megfelelőségi
gyakoriság függvény pedig keskenyebb sávú eloszlást mutat. Ennek oka az, hogy a hasonló
szerkezetek szilárdsági megfelelőségét alapvetően meghatározzák a tervező által választott
megoldások és jellemzők (szerkezeti méretek, anyagminőség, a szerkezeti elemek kapcsolódási módja), és a hasonló szerkezetek szilárdsági megfelelőségi szintje közti különbséget
pedig csak kisebb mértékben befolyásolják a kivitelezés minősége, az esetleges anyagminőségbeli anomáliák stb. A terheléseknél viszont a modális érték csak a leggyakoribb terhelési szintet jelzi. A valóságban az esetek bizonyos százalékában a modális értéknél, azaz
a mértékadónál jóval nagyobb terhelések is előfordulhatnak (pl. az átlagosnál nagyobb
hullámok), amelyek, ha az adott szerkezet mértékadónak tekintett megfelelőségi szintjénél
a véletlenek szerencsétlen összjátéka folytán (pl. rossz gyártási minőség, a szerkezeti
anyag anomáliái, korrózió, belső feszültségek felhalmozódása stb.) gyengébb valódi tulajdonságokkal rendelkező szerkezetre hat, az annak tönkremenetelét okozza. Ezt a tartományt az ábrán a sraffozott terület jelzi. Mindebből az következik, hogy a méretezéseknél
figyelembe vett 1-nél nagyobb értékű biztonsági tényező sem garantálja a szerkezetek tökéletes megbízhatóságát.
4.3. Mértékadó feszültségek. Megengedett feszültségek
4.3.1. Mértékadó vagy egyenértékű feszültségek
A hajószerkezet megfelelőségének elbírálásához szükséges a szerkezetre ható terheléstől függő mértékadó feszültségek ismerete. A mértékadó vagy másképp egyenértékű, illetve redukált feszültség egyetlen feszültség értékkel jellemzi a vizsgált szerkezet egy meghatározott pontjában az adott terhelés hatására kialakuló komplex feszültség állapotot. A mér-
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tékadó feszültség a szerkezet minden pontjában más és más értékű, mert a feszültség összetevők nagysága a szerkezeten belül pontról pontra változik.
Egy adott szerkezet szilárdságilag akkor tekinthető megfelelőnek, ha annak minden
pontjában a  egy [N/mm2] egyenértékű feszültség értéke kisebb, mint a szerkezetre megengedett feszültség  meg [N/mm2], azaz ha:
 egy <  meg

A megengedett feszültség meghatározásának módjáról a 4.3.2. fejezetben szólunk. Itt
elöljáróban csak annyit, hogy a megengedett feszültség nagysága egyedileg, az adott szerkezeti elem anyagminőségének,
a kérdéses szerkezeti elem elhelyezkedésének, illetve annak
az egész szerkezet tönkremenetele szempontjából figyelembe
veendő fontossága függvényében állapítható meg.
Az egyenértékű feszültség
kiszámításának módja az adott
szerkezeti elem igénybevételének összetettségétől függ. Az
egyenértékű feszültség nagyságát a terhelés hatására kialakult
tényleges – egy vagy több tengelyű – feszültség állapot, illetve az ezeket a feszültségállapotokat egyetlen értékkel jellemző egyenértékű vagy redukált
4.3. ábra: Tartó több tengelyű terhelése és feszültségállapota
feszültség azonosnak feltételezett deformációs munkája alapján határozhatjuk meg.
Egy tengelyű feszültségállapotok, ún. „tiszta” igénybevételek esetén:
- húzás vagy hajlítás

 egy   húzás
 egy   hajlítás

- csavarás vagy nyírás

 egy  2   csa var ás
 egy  2   nyírás

- húzás és hajlítás

 egy   húzás   hajlítás

- hajlítás és nyírás
(Mohr)

 egy 

 hajlítás  4   nyírás
2

2

2
2
(Huber–Mises–Hencky)  egy   hajlítás
 3   nyírás
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- hajlítás és csavarás
(Mohr)

 egy 

 hajlítás  4   csa var ás
2

2

2
2
(Huber–Mises–Hencky)  egy   hajlítás
 3   csa var ás

- húzás és csavarás
(Mohr)

 egy 



2
húzás

 4   csa var ás
2

2
2
 3   csa var ás
(Huber–Mises–Hencky)  egy   húzás

Több tengelyű, összetett igénybevétel esetén a szerkezeti elem adott helyén gondolatban kivett kis kockának a vizsgált keresztmetszet súlyponti tengelyeivel párhuzamos irányú lapjain ébredő, a lapokra merőleges irányú  x ,  y és  z húzó-nyomó, valamint a
lapok síkjában ébredő  xy ,  yz és  xz csúsztató feszültségek ismeretében (4.3. ábra) Huber–
Mises–Hencky elmélete szerint a

képlet alapján lehet kiszámítani.
4.3.2. Megengedett feszültségek
Egy szerkezeti elem megengedett feszültségének értéke számos szempont gondos mérlegelésének eredményeképpen állapítható csak meg. Ezek közül a legfontosabbak:
- a szerkezeti elem anyagminősége
- a szerkezeti elem tönkremenetelének hatása az egész szerkezet üzembiztonsága, illetve szerkezeti szilárdsága szempontjából
- a szerkezeti elemet terhelő feszültségállapot jellege (egyszerű vagy összetett feszültségállapot)
- a szilárdsági vizsgálat célja,
- a szilárdsági vizsgálat módszere, a vizsgált modell és a számításoktól elvárható
pontosság
- üzemeltetési körülmények (hőmérséklet, dinamikus hatások, korróziós veszély stb.)
Mint a felsorolásból is látható, egy adott szerkezeti elem anyagminősége nem az egyetlen szempont a megengedett feszültség meghatározásakor. Annyiban az anyagminőségnek
mégis kiemelt jelentősége van, mert a megengedett feszültséget általában a választott szerkezeti anyag folyáshatárának százalékában adják meg.
A 4.1. táblázat különféle hajószerkezetekre ismerteti a megengedett feszültség értékeket. A táblázatban szereplő adatok csupán tájékoztató jellegűek és az általános hajómérnöki gyakorlatot követik. Az osztályozó társaságok a tervdokumentáció műszaki jóváhagyása
során valamennyi szerkezeti elem esetében - a táblázatban feltüntetett értékektől akár jelentős mértékben eltérő megengedett feszültségeket fogalmazhatnak meg, a szilárdsági
vizsgálat céljától és az alkalmazott számítási eljárástól függően.
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A szerkezeti elem helye és a terhelés jellemzői

Valamennyi lemez és hosszirányú tartó a főborda környékén
- Sima vízi hossz-szilárdság vizsgálat
Valamennyi lemez és hosszirányú tartó a főborda környékén
- Hullámos vízi hossz-szilárdság vizsgálat
λhullám = Lhajó
hhullám = λhullám /30 + 3 m λhullám ≤ 120 m
hhullám = λhullám /20 m
λhullám > 120 m
Fenéklemezek általános hossz- és harántszilárdságból származó összetett igénybevétele
Fenék lemezek és merevítők
- A merevítők és lemezelés támaszközeiben a
hajó oldalmagasságának megfelelő külső víznyomás hatására ébredő feszültség
Nyíró feszültség a legnagyobb nyíróerő helyén
- Sima vízi hossz-szilárdság vizsgálat
Nyíró feszültség a legnagyobb nyíróerő helyén
- Hullámos vízi hossz-szilárdság vizsgálat

Bordatalpak egytengelyű hajlító igénybevétele
Gerinc és fenék hosszmerevítők egytengelyű
hajlító igénybevételéből származó feszültség
Nyíró feszültségek a bordatalpak és a fenék
hosszmerevítők gerinclemezeiben
Kettősfenék lemezek és merevítők
- A lemez alátámasztási pontjaiban a rakomány
hatására ébredő hajlító feszültség
- A belsőfenék merevítőiben a rakomány hatására ébredő hajlító feszültség
- A merevítők és a lemezelés támaszközeiben a
próbanyomás hatására ébredő feszültség
Oldalszerkezet
- Lemezek és merevítők a hajó összetett hosszés harántszilárdságából származó feszültség
- A merevítők és a lemezelés támaszközeiben a
hajó oldalmagasságával azonos külső víznyomás hatására ébredő feszültség
www.tankonyvtar.hu
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Megengedett feszültség a
folyáshatár
hányadában

Biztonsági
tényező
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1.25

0.80

1.25

0.50

2.00

Megjegyzés

A vizsgálatot
hullámhegyen
és hullámvölgyben egyaránt el kell végezni

A vizsgálatot
hullámhegyen
és hullámvölgyben egyaránt el kell végezni
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Fedélzetszerkezet
- A fedélzeteken tárolt rakomány tömegéből
származó egyenletesen megoszló statikus terhelés hatására a fő- és a közbenső fedélzetek
lemezeiben és merevítőben ébredő
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
- A hajó lengései következtében a rakomány
rögzítési pontjaiban ébredő dinamikus erők hatására ébredő
o hajlító feszültségek
o nyírófeszültségek
Nyíláskeretek
- A nyíláskereteket határoló lemezek és azok
merevítőinek komplex (víznyomás, nyílásfedél
által átadott) terheléséből származó
o hajlító feszültségek
o nyírófeszültségek
Válaszfal szerkezetek
- Vízmentes válaszfalak: a merevítők és a lemezelés támaszközeiben a mértékadó víznyomás
hatására ébredő feszültség
o statikus terhelés esetén
o dinamikus terhelés esetén (sloshing)
o próbanyomás esetén
- Lengéscsillapító válaszfalak lemezeinek és
merevítőinek támaszközeiben a mértékadó dinamikus terhelés figyelembe vételével adódó
feszültség
Fedélzeti házak
- A fedélzeti ház oldal-, a homlok- és farlemezeinek, illetve azok merevítőinek támaszközeiben
a mértékadó hidrosztatikai nyomás hatására ébredő feszültség
- A ház belső födémlemezeinek és azok merevítőnek támaszközeiben a mértékadó egyenletesen megoszló födémterhelés hatására ébredő
feszültség
Gépalapok
- Statikus terhelés
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
- Dinamikus terhelés és rezgések
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
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A jég nyomásával növelt mértékadó terhelés
hatására az oldalszerkezetben ébredő
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
Hullámütéskor a hajó orrában lévő lemezekre
re ható hidrodinamikai igénybevétel hatására
ébredő
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
A hajó vízre bocsátása és dokkolása során a
szerkezeti elemekben ébredő
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek
Oszlopok kihajlása
o hajlító feszültségek
o nyíró feszültségek

0.80
0.35

1.25
2.86

0.90
0.45

1.11
2.22

0.80
0.45

1.25
2.22

0.60*
0.80*

1.67*
1.25*

Kihajlás vizsgálatkor az
összehasonlítás
alapja az oszlop
karcsúsága és
befogásának
módja, valamint egyéb
terhelései alapján egyedileg
meghatározandó ζkrit. feszültség.

4.1. táblázat: Különféle hajószerkezetek terheléstől függő megengedett feszültsége

A táblázatban a biztonsági tényező értékét a
1.1



folyáshatá r

 meg

hányadosként kell értelmezni.

4.4. Szerkezeti modellek

A hajószerkezetek általános szilárdsági igénybevételeinek vizsgálatához kétféle modell
használata terjedt el.
-

Prizmatikus rúd modell (héj modell)
Térbeli keret modell (térbeli rács modell)

4.4.1. Prizmatikus rúd modell (Héj modell)
A hajótest általános hossz- és csavaró szilárdsági vizsgálatához a prizmatikus rúd vagy
héj modellt használjuk. Ez a modell a hajótestet a hajóval megegyező hosszúságú, változó
keresztmetszetű, folytonosan alátámasztott prizmatikus rúdnak tekinti. A prizmatikus rúd
keresztmetszete annak legszélesebb részén a hajó főborda keresztmetszetével egyezik meg.
A modellt azonban csak a hajó hossztengelyével párhuzamos helyzetű, és a hajó főbordájának térségében a hajó hosszának legalább 60%-át kitevő folytonos szerkezeti elemek –
vízszintes és függőleges helyzetű, vagy akár a függőlegessel szöget bezáró helyzetben bewww.tankonyvtar.hu
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épített lemezek, hegesztett és idomacél merevítők – alkotják (4.4. ábra). A tartó alsó övét a
hajó fenék-, illetve kettősfenék lemezei, a hajó rendeltetéséhez igazodó konstrukció szerint
nyitott vagy zárt felső övét pedig a hajó fedélzetlemezei adják. A tartó gerincét általában
több alkatrész alkotja: az oldallemezek, a hosszfalak, és a nyíláskeret hosszirányú lemezei.
A héj modell elnevezés a prizmatikus rúd legfontosabb egységeit alkotó lemezelésekre
utal.

4.4. ábra: Zárt és nyitott keresztmetszetű szelvények

A 4.4. ábra a főborda keresztmetszet hajlító merevsége szempontjából legfontosabb
hosszirányú lemez alkatrészekből készült szerkezeti elemeket mutatja. Hosszrendszerben
épülő hajók esetén a modell az ábrázolt szerkezeti elemeken kívül tartalmazza a különféle
lemezek hosszmerevítőit, a fenék, belső fenék, oldalsó és fedélzeti hosszbordákat is.
A 4.4. ábra rajzain nem láthatók a keretbordák. Ez azért van így mert a keretbordák
nem részei a rúd modellnek, bár a keretbordák helyzete és szerkezeti méretei a modell
hosszirányú elemeinek kihajlása és helyi szilárdsága szempontjából alapvető fontosságúak.
Ezzel kapcsolatban lásd a 4.4.2. pontban a térbeli keret modellről írottakat.
A modell terhelései:
-

a hajótest önsúlya – és annak hajóhossz menti eloszlása
a hajótest terhei (rakomány, készletek) – annak a hajóhossz menti eloszlása

-

támaszreakciók – a rudat (a hajótestet) alátámasztó felhajtóerő hajóhossz menti eloszlása
A prizmatikus rúd modell lehetővé teszi, hogy a hajótest bármely keresztmetszetében
meghatározhassuk az erőrendszer hatására kialakuló helyi nyíróerőket és hajlító nyomatékokat és ezek alapján a helyi keresztmetszeti tényező ismeretében a szerkezeti elemekben
ébredő hajlító feszültségeket.
A hajótest egészének szilárdságát a véges elemek módszerével vizsgáló számításokhoz
ugyancsak a prizmatikus rúd modellt használják (4.5. ábra). Például a csavaró szilárdsági
vizsgálatokhoz vagy a hajótest terhelések hatására bekövetkező deformációinak vizsgálatához is. A hajótest csavaró szilárdságával kapcsolatos kérdésekről a 6. fejezetben szólunk
részletesebben.
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4.5. ábra Hajótest elcsavarodása

4.4.2. Térbeli keret modell (Térbeli rács modell)
A hajótest acélszerkezetének merevítő rendszerét három egymásra merőleges síkban
elhelyezkedő, egymással összekapcsolt keretrendszer alkotja (4.6. ábra).
A hajótesthez rögzített térbeli derékszögű koordinátarendszerben az [yz] síkkal párhuzamosan, az acélszerkezet merevítési rendszerétől függetlenül, 4-5 bordaosztásnyi távolságban sorakoznak egymás mögött a keretbordák, amelyeket az [xz] síkban és azzal párhuzamos síkokban a magas gerincű fenék- és fedélzeti hosszmerevítőkből álló függőleges,
valamint az [xy] síkkal párhuzamos síkokban elhelyezkedő külhéj hosszmerevítőkből álló
vízszintes keretek kötnek össze. A keretsíkokon belül a különféle keretelemek szögmerev
kapcsolatát saroklemezek biztosítják.
A hajótest végeinél a hossztengellyel párhuzamos függőleges kereteket a mellső és a
hátsó végfalak (end bulkheads), illetve a végek közelében lévő keresztfalak függőleges keretmerevítői zárják. A hajó középsíkjában elhelyezkedő, alul a gerinc, elöl az orrtőke (stem),
a fedélzet síkjában a középső fedélzeti hosszmerevítő, illetve a nyíláskeretek, hátul pedig a
fartőke (aft stem), vagy annak hiányában a hajó hátsó profiljának vonalát követő magas gerincű tartó alkotta függőleges keret különleges szerepet tölt be, mert a hajó valamennyi keretbordája ehhez a szerkezeti elemhez csatlakozik. A középső keret osztja két szimmetrikus
kialakítású és azonos szilárdságú térrészre a hajó acélszerkezetét. Széles hajótestek esetén –
nagyméretű áruszállító és személyhajók - a hajó mindkét oldalán a középsíkra szimmetrikus
elrendezésben a hossztengellyel párhuzamosan több függőleges keret is található.
A [yz] síkkal párhuzamos helyzetű keretek a keretbordák Ezek részei a fenéken a
bordatalpak, oldalt a külhéjlemezek függőleges keretmerevítői, valamint a fedélzeti keretgerendák.
A [xy] síkkal párhuzamos kereteket a külhéj- vagy oldal hosszmerevítők alkotják. Az oldal hosszmerevítők elöl a hajó mellső és hátsó kollíziós válaszfalának vízszintes merevítőiben
záródnak, illetve az orr- és a fartőkéhez vagy a fartükörhöz (aft mirror) kapcsolódnak.
www.tankonyvtar.hu
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A hajótest hossz- és keresztfalai, illetve több fedélzetes hajók esetén a belső fedélzetek is e keret rendszer részeinek tekinthetők. A különféle hossz- és keresztválaszfalak, fedélzetek, több kisebb, önmagukban is zárt, de egymással szerkezetileg összekapcsolódó
háromdimenziós térrészre osztják a hajótestet.
Külön kell szólnunk a szárazáru-szállító hajók felső fedélzeti nyíláskereteiről. A nyíláskeretek feladata a nagyméretű raktárnyílásokkal átvágott fedélzeti gerendák végeinek
összekötése, és az előbbiekben vázolt térbeli keretszerkezet folytonosságának biztosítása.
A nyíláskereteket tehát olyan speciális zárt vízszintes keretmerevítőknek kell tekintenünk,
amelyeknek gerinclemezei függőleges helyzetűek.
A leírt merevítő rendszer egy zárt térbeli rácsszerkezetet határoz meg, amelynek
szerkezeti elemei a különféle koordináta sík irányú kereteket alkotó magas gerincű tartők –
bordatalpak, hossz-, oldal- és fedélzeti merevítők, gerendák, orrtőke stb. – valamint az e
tartókhoz kapcsolódó lemezeléseknek a tartókkal együtt dolgozó részei. Az ún. együtthordó lemezekkel a későbbiek során foglalkozunk részletesebben. A zárt konstrukció következtében a térbeli rácsszerkezet valamennyi szerkezeti eleme teherviselő kapcsolatban van
egymással. A teherviselés mértéke azonban a helyi terhelés támadáspontjától való távolság
függvényében csökken.
A térbeli keret vagy rács modellt a hajótest haránt és helyi szilárdsági vizsgálatai során használják. A harántszilárdsági vizsgálatok célja a hajótest általános igénybevételeiből
származó helyi terhelések figyelembe vételével ellenőrizni a vázolt keretszerkezetek szilárdsági megfelelőségét. A gyakorlatban ez a vizsgálat az esetek döntő többségében a keretbordák harántszilárdság vizsgálatát jelenti.

4.6. ábra: Térbeli rácsszerkezet vázlata
[yz]- keretbordák; [xz]- hosszirányú keretek; [xy] - vízszintes keretek
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5.1. A hajótest szerkezet hossz-szilárdsági vizsgálatának elvi alapjai
A hajótest terhelését, mint minden szerkezet terhelését három összetevő alkotja. Ezek
a következők:
- a szerkezet önsúlya
- a szerkezeti teher
- a támasz reakcióerők
A hajó esetében az önsúly, amelyet a hajós szaknyelv világszerte a vonatkozó angol
szakkifejezést átvéve „lightship”-nek nevez, az üres, üzemkész, teljesen felszerelt hajó
súlyát jelenti.
A ligthship magában foglalja a hajótest acélszerkezetének, gépészeti és villamos berendezéseinek, különféle rendeltetésű csővezetékeinek, fedélzeti gépeinek és felszerelési
tárgyainak együttes súlyát.
A „lightship” szóban az „üres” kifejezés jelzi, hogy a hajó valamennyi raktára, ballaszt- és készlettankjai – a főgép(ek) üzemanyag napitartályainak kivételével – üresek. A
hajón nincs személyzet, és üresek a személyzet ellátmányának elhelyezésére szolgáló
élelmiszerraktárak és hűtőterek is. Személyhajó esetében a hajó fedélzetén nincsenek utasok.
Az „üzemkész” jelző arra vonatkozik, hogy a hajó azonnal indítható állapotban van.
Azaz a főgépek napitartályai, illetve a napitartályoktól a főgépekig vezető üzemanyag vezetékek, az indító légpalackok, továbbá a hajó egyéb gépészeti és villamos berendezéseinek működéséhez szükséges valamennyi gépüzemi csővezeték töltve van folyadékkal.
A „teljesen felszerelt” jelző arra utal, hogy a hajó valamennyi felszerelési tárgya és berendezése – a mentő- és tűzvédelmi felszerelésektől, a navigációs berendezéseken, a gépészeti és villamos tartalék alkatrészeken át a leltárig – mind a rendeltetési helyén, a hajó
fedélzetén van.
A szerkezeti teher az alábbi összetevőkből áll:
- rakomány
- készletek
 üzemanyag
 kenőolaj
 ivóvíz
 egyéb készletek
- ballasztvíz
- személyzet, utasok
- a személyzet, illetve az utasok ellátmánya
A lightship és a szerkezeti teher együtt adja a hajó súlyát (Ghajó).
G hajó  lightship  szerkezeti
www.tankonyvtar.hu
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A szerkezeti teher lehetséges legnagyobb értéke a hajó hordképessége, közkeletű angol szóval a „deadweight”. A lightship és a deadweight együtt adja a hajó nyári merüléséhez tartozó vízkiszorítását
  G hajó max  lightship  deadweight

A támaszreakció a hajóra ható felhajtóerő.
A hossz-szilárdság vizsgálata során e terhelések által okozott hajlító igénybevételt
vizsgáljuk. A vizsgálatok során a hajótestet az előző fejezetben ismertetett prizmatikus
rúdnak tekintjük.
5.2. A terhelés összetevők meghatározási módja
A fentiek alapján a hajótest hosszirányú hajlító igénybevételét okozó terhelési függvényt mindig csak egy adott terhelési esetben vizsgálhatjuk. Mindehhez azonban hozzá
tartozik a hajótest alátámasztási módja is, mert a hajótest hossz-szilárdságát ugyanolyan
szerkezeti terhet, azaz ugyanolyan terhelési esetet figyelembe véve meg lehet vizsgálni
sima és hullámos vízi alátámasztás esetén is. Az alábbiakban e terhelés összetevők meghatározásának módjával foglalkozunk.
5.2.1. Önsúly (Lightship)
A hajótest hosszirányú önsúly megoszlásának pontos meghatározása meglehetősen
bonyolult feladat. Ehhez az üres, üzemkész teljesen felszerelt hajó súlyát az ún. nemzetközi szabványos súlybontás elvét követve különféle főcsoportokra, majd azokat további alcsoportokra bontják. Ezek a fő- és alcsoportok a teljesség igénye nélkül a következők:
- hajótest acélszerkezet
 fenéklemezelés és fenékszerkezet
 belsőfenék lemezelés
 külhéj lemezelés és oldalszerkezet
 fedélzetlemezelés és fedélzetszerkezet
 közbenső fedélzetek és galériák
 keresztválaszfalak
 hosszválaszfalak
 nyíláskeretek
 bulbaorr és orrtőke
 szkeg
- felépítmények és fedélzeti házak
 orrfelépítmény
 farfelépítmény
 fedélzeti házak
 kémény
- acél felszerelések
 vízmentes nyílászárók, rámpák
 búvó- és lejárónyílások
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 acél ajtók és ablakok
 lépcsők, létrák, hágcsók
 korlátok
 habvéd
 kikötőbakok
 különféle gépalapok
 acélpadlók és padlótartók
 árbocok
 helikopter fedélzet és merevítő rendszer
- gépészeti és villamos berendezések
 főgép(ek) és hajtómű(vek)
 tengelyvezeték(ek) és propeller(ek)
 kormányberendezés(ek) és kormánygép(ek)
 gépüzemi csővezetékek
o üzemolaj rendszer
o kenőolaj rendszer
o hűtővíz rendszer
o sűrített levegő rendszer
o hidraulika rendszer
o kipufogó rendszer
 hajóüzemi csővezetékek
o ballasztvíz rendszer
o fenékvíz rendszer
o olajos fenékvíz rendszer
o tűzoltóvíz rendszer
 egészségügyi csőrendszerek
o ivóvíz rendszer
o meleg víz rendszer
o lefolyó és szennyvíz rendszer
 szellőző és klímarendszer
o géptéri szellőzés
o lakótéri szellőző és klíma rendszer
 segédgépek
 főkapcsolótáblák
 villamos hálózatok, kábelek
o erőátviteli villamos hálózat
o világítási kábel hálózat
 akkumulátorok
 vész aggregát
 navigációs berendezések
- fedélzeti gépek
 nyílásfedelek és azok működtető berendezései
 fedélzeti daruk
 horgonygépek
 kikötőgépek
 vontatócsörlők és vontatóhorog
 mentőcsónak daruk
- technológiai berendezések (a hajó speciális rendeltetése szerint)
www.tankonyvtar.hu
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- szigetelések és burkolatok
 géptéri szigetelések
 lakótéri szigetelések és burkolatok
 géptéri szigetelések és burkolatok
 raktárpadlók és burkolatok
 hűtőterek szigetelése és burkolatai
 bútorzat
 konyha
- tartalék alkatrészek és leltár
 horgonyok, horgonyláncok
 mentőcsónakok és mentőfelszerelések
 tűzvédelmi berendezések és eszközök
 szolgálati csónakok
 fedélzetmesteri leltár
 műhely és gépalkatrész leltár
 villamos alkatrész leltár
 konyha leltár
 havaria leltár
A fenti, talán túl részletesnek is tűnő súlybontás fontos segítséget nyújt az üres, üzemkész teljesen felszerelt hajó önsúly eloszlásának meghatározásához, mert szinte vezeti a
számítást végző mérnök kezét. A sok figyelembe veendő tétel a súlyeloszlás kellő finomságú meghatározását teszi lehetővé, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy egyetlen lényeges
súlytételt se hagyjunk figyelmen kívül.
Az üres, üzemkész, teljesen felszerelt hajó tömegének, illetve súlyának, valamint
hosszirányú súlypont koordinátájának meghatározása a hajó elkészülte után a döntéspróba
kísérlet részeként végrehajtott ún. „lightship-szemlével” történik. A döntéspróbára előkészített hajót körbe csónakázva leolvassák a merülési mércéket, majd a leolvasásokból meghatározott közepes merülés, illetve a hajót körülvevő víz sűrűségének ismeretében a hidrosztatikai jellemzők segítségével megállapítható a hajó adott merüléshez tartozó vízkiszorítása, azaz a hajó döntéspróba állapothoz tartozó súlya és hosszirányú súlyponthelyzete. A
döntéspróbakor hiányzó, illetve a hajón fölöslegesen jelen lévő súlyok és azok súlyponthelyzetének felmérésével, majd a szükséges korrekciók végrehajtásával az üres, üzemkész,
teljesen felszerelt hajó súlya és súlyponthelyzete is meghatározható.
A hajó önsúlyának ismeretére vagy legalább annak jó közelítésére azonban már jóval a
hajó elkészülte előtt is szükség van. Ehhez nyújt segítséget az ún. vízkiszorítás kihasználási
tényező
 

dwt


,amely a hajó hordképességének és a hajó nyári merülésvonalához tartozó vízkiszorításának a hányadosa. A vízkiszorítás kihasználási tényezőt hasonló rendeltetésű hajók vonatkozó adatainak statisztikai feldolgozása útján állapíthatjuk meg. Az általában rendelői
igényként megfogalmazott hordképességet alapul véve a vízkiszorítás kihasználási tényező
segítségével az üres, üzemkész, teljesen felszerelt hajó tömegét jó közelítéssel az alábbiak
szerint megbecsülhetjük:
     dwt
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lightship

   dwt

Az így meghatározott lightship-nek a standard súlybontását az egyes súlytételeknek a
lightship egészéhez viszonyított százalékos aránya alapján végezhetjük. Az egyes súlytételek százaléka a már megépült, hasonló rendeltetésű hajók részletes súlyszámítása alapján
vehető fel. Ezeket a vizsgált hajó specialitásainak figyelembe véve természetesen módosíthatjuk.
Az egyes súlytételek hosszirányú elhelyezkedését, „tól-ig” helyzetét a hajó általános elrendezése mutatja. Az egyes részösszetevők súlyának (Gi) és azok hosszirányú kiterjedésének (li) ismeretében meghatározhatjuk az adott súlytétel által okozott, állandónak tekintett
pi 

Gi
li

megoszló terhelést. A számítást minden egyes súlytételre elvégezve, majd a ka-

pott megoszló terhelés értékeket bordaközönként összegezve kapjuk a lightship hosszirányú megoszlását. mutató lépcsős függvényt, amelynek finomsága a választott bordaosztás
sűrűségétől függ. Minthogy a lightship nagyságának és hosszirányú súlyponthelyzetének
az előzetes súlyszámítás szerinti értékkel meg kell egyeznie, szinte minden esetben szükség van a megoszló terhelés helyi értékeinek kismértékű módosítására.

5.1. ábra: Önsúly eloszlás - Vázlat

Az 5.1. ábra vázlatszerűen mutatja egy far gépteres áruszállító hajó hosszirányú önsúly
eloszlásának jellegét. Az ábrán látható, hogy bizonyos tömegek a hátsó függély mögött,
illetve a mellső függély előtt helyezkednek el. A hátsó függély közelében, a nagyobb terhelésű szakaszok a géptér, a farfelépítmény, valamint az ezek fölött elhelyezkedő fedélzeti
ház és kormányállás rövid szakaszra koncentrálódó tömegét jelzik. Ezek előtt találhatók a
hajó hengeres középrészének azonos terhelést adó blokkjai. A hengeres középrész előtt az
orr felé haladva az elkeskenyedő vízvonalak alakját követve fokozatosan csökken a terhelés. Közvetlenül a mellső függély környezetében a nagyobb helyi terhelés oka az orrfelépítmény acélszerkezetének, valamint az emelt orrfedélzeten elhelyezkedő horgony- és
kikötőgépeknek, továbbá a horgonyok és horgonyláncok, az általában az orrfelépítményben kialakított fedélzetmesteri és festékraktár, illetve a fenék közelében az orrsugár kormánynak erre a viszonylag rövid szakaszra koncentrálódó egymásra halmozott tömegei.
Az ábra jelöléseit alkalmazva:
www.tankonyvtar.hu
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lightship
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, ahol x0 az önsúly súlypontjának a hosszirányú koordinátája.
5.2.2. Szerkezeti teher
A szerkezeti teher hajóhossz menti eloszlása mindig csak valamely konkrét terhelési
esetben vizsgálható. Minthogy bármelyik hajóhoz számtalan terhelési eset rendelhető, a
hajó úszáshelyzet- és stabilitás számításához hasonlóan hat jellegzetes és mértékadónak
tekintett terhelési esetet vizsgálunk a hajó hossz-szilárdsága szempontjából is. Ezek a következők:
- üres, üzemkész, teljesen felszerelt hajó (Lightship)
- könnyű vízszintes úszáshelyzetű ballaszt állapot (Docking)
- teljes terheléssel indulás (Full Load Departure)
- teljes terheléssel érkezés (Full Load Arrival)
- ballasztmenet indulás (Ballast Departure)
- ballasztmenet érkezés (Ballast Arrival)
A könnyű vízszintes úszáshelyzetű ballaszt állapotot a ballaszttankok és készlettartályok feltöltésével állíthatjuk be.
A teljes terheléssel indulás kifejezés azt jelenti, hogy a hajó maximális hordképességét
kihasználva, azaz a nyári merülésvonaláig terhelve, a lehető legtöbb rakománnyal és az
adott útvonal megtételéhez elegendő készletekkel – üzemanyag, kenőolaj, ivóvíz, élelem
stb. – megrakva fut ki a berakó kikötőből.
A teljes terheléssel történő megérkezés kifejezés azt jelenti, hogy a hajó az előző terhelési eset szerinti rakomány elhelyezéssel, de készlettartályaiban már csak 10%-nyi készlettel érkezik meg a rendeltetési kikötőbe.
Ballasztmenetben induláskor a hajó egy másik kikötőbe indul rakományért. Ekkor raktárai üresek, a készlettartályok teljesen feltöltött állapotban vannak, a hajó ballaszttartályaiban csak annyi ballasztvizet helyeznek el, hogy az a hajó úszáshelyzete, stabilitása és
hossz-szilárdsága szempontjából a lehető legkedvezőbb állapotot biztosítsa.
Ballasztmenetben érkezéskor a hajó rakterei üresek. A készlettartályokban már csak
10%-nyi készlet található, a hajót pedig menet közben esetleg úgy ballasztolták át, hogy
annak úszáshelyzete, stabilitása és hossz-szilárdsága továbbra is megfelelő legyen.
A fenti terhelési esetek beállításakor nagyon sok szempontra kell egyszerre tekintettel
lenni. Ezek közül a legfontosabb, hogy a hajó úszáshelyzete és stabilitása mindenkor megfeleljen a vonatkozó nemzetközi előírásoknak, úgy hogy közben a rakomány, a készletek
vagy a ballasztvíz elhelyezése a hajótest szerkezeti túlterhelését se okozza. Ilyen szempont
például az, hogy a hajó közel vízszintes úszáshelyzetben ússzon, a hullámgerjesztés hatására bukdácsoló mozgást végző hajó orra ne emelkedjen ki a vízből, azaz a hajó bizonyos
mértékű orrmerülése minden üzemszerű terhelési esetben biztosítva legyen, csakúgy, mint
hátul a hajócsavar megfelelő vízfedése. A hajó hossz-szilárdsága szempontjából egyáltalán
nem biztos, hogy a fenti 6 mértékadónak tekintett terhelési eset jelenti a legnagyobb szerkezeti igénybevételt. Dokkoláskor, helytelen rakodáskor vagy a hajó átballasztolásakor
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adódhatnak olyan terhelési állapotok, amelyek akár a hajószerkezet töréséhez is vezethetnek. Ezek, a különlegesen nagy igénybevételeket okozó terhelési esetek azonban nem tekinthetők tervezési szempontból mérvadónak. A hajó üzemeltetése közben adódó ilyen
jellegű szilárdsági problémákat egyedileg kell megvizsgálni. Ezeket a vizsgálatokat segítik
a fedélzeti számítógépek hossz-szilárdsági programjai, amelyekről a későbbiek során szólunk.
A terhelések hajóhossz menti megoszlását az önsúlyéhoz hasonló módon határozhatjuk meg. A vizsgált terhelési eset egyértelműen rögzíti a figyelembe veendő terhelések –
rakomány, készletek, ballasztvíz – nagyságát és azok elhelyezkedését. A rakomány által
okozott megoszló terhelés az adott raktárba berakott tömeg súlyának és a raktér hosszának
hányadosaként adódik. Még olyan rakományok esetében is így számítják ki a rakomány
súlyából származó megoszló terhelés nagyságát, amelyek több ponton koncentrált erőként
adják át a terhelést (például konténersarkok). A készletek, továbbá a ballasztvíz megoszló
terhelésének nagyságát is a tartályban lévő folyadéktöltet súlya és a kérdéses tartály hoszszának hányadosaként kapjuk.
Az 5.2. ábra az előző pont szerinti hajó teljes terheléssel indulása, az 5.3. ábra pedig
ugyanennek a hajónak ballasztmenet érkezési állapot esetére mutatja az önsúly és a terhelés együttes megoszlását.

5.2. ábra: Önsúly és szerkezeti teher hajóhossz menti eloszlása teljes terheléssel indulás állapotban
lightship  szekezeti teher

 lightship

indulás teljes terhelésse l

 deadweight
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, ahol xG0 a hajó teljes terheléssel történő induláshoz tartozó hosszirányú súlyponthelyzete.
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5.3. ábra: Önsúly és szerkezeti teher hajóhossz menti eloszlása ballasztmenet érkezés állapotban

lightship  szerkezeti

teher

ballasztme net érkezés
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, ahol xG ballasztmenet érkezés a hajó vizsgált állapotához tartozó hosszirányú súlyponthelyzete.
5.2.3. Támaszreakciók
A hajótest alátámasztását, a támaszreakciókat a víz felhajtóereje adja. A vízvonal alatt
a hajó hossza mentén folytonosan megoszló felhajtóerő eredőjének nagysága mindig azonos a hajótest önsúlyának és az adott terhelési esethez tartozó szerkezeti tehernek az összegével. A statikai egyensúly biztosítása érdekében az is szükséges, hogy vizsgált terhelési
esetben a felhajtóerő eredőjének súlypontja pontosan a hajó súlypontjával azonos függőlegesen legyen.
A támasz reakcióerők hajóhossz menti megoszlását a hajó terhelése, azaz a hajó úszáshelyzete, és a hajótest víz alatti alakja együttesen határozzák meg, illetve az, hogy az adott
terhelési esetben sima vagy hullámos vízen úszó hajót vizsgálunk.
5.2.3.1. Sima vízi támaszreakciók
A vízkiszorítás hosszirányú megoszlását a Bonjean-görbék segítségével határozhatjuk
meg. A Bonjean-görbékbe berajzoljuk a hajó vizsgált terhelési esetére kiszámolt egyenes
úszásvonalat (TF, TA). Ahol ez az úszásvonal elmetszi az egyes bordákat, leolvassuk a helyi merüléshez tartozó bordaterületeket (AWLi) (5.4. ábra). A bordaterületek nagyságát az
adott bordaközben állandónak tekintve kapjuk a teljes vízkiszorítás térfogat bordaközre
jutó hányadát, amelyet a hajót körülvevő víz sűrűségével (ρ) és a gravitációs állandóval (g)
megszorozva adódik az adott bordaközre eső felhajtóerő nagysága.
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 V i  AWLi   x

dF felhajtó er ő i   V i    g

5.4. ábra: Sima víz – Helyi támasz reakcióerők meghatározása

A egyes bordaközökre jutó rész felhajtóerő és a bordatávolság ismeretében képezhetjük
az adott bordaközre eső felhajtóerő értékéket:
dF felhajtóer ő i

p felhajtóer ő i 

x

,

ezek segítségével pedig megrajzolhatjuk a felhajtóerő hajóhossz menti megoszlását (5.5.
ábra). A lépcsős görbe alatti terület adja a hajó adott úszáshelyzetéhez tartozó vízkiszorítását.
  F felhajtóer ő 



p felhajtóer ő i   x

i

A vízkiszorítás hosszirányú súlypont koordinátáját az alábbi összefüggés szerint határozhatjuk meg:

 (p
xd 
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5.5. ábra: Vízkiszorítás eloszlás – Far-trimmel úszó hajó

A követett numerikus eljárás következménye, hogy az 5.5. ábrán látható lépcsős függvény alatti terület mérőszáma, azaz a hajónak a hosszirányú felhajtóerő eloszlás alapján
számolt vízkiszorítása, az első közelítés alkalmával még nem egyezik meg pontosan az
önsúly és a szerkezeti teher együttes értékével, és a vízkiszorítás eloszlás függvény alatti
terület súlypontja nincs pontosan az önsúly és a szerkezeti teher közös súlypontja alatt.
Emiatt korrigálnunk kell a Bonjean-görbékbe behúzott eredeti úszásvonalat. A korrekciókhoz ismernünk kell a vízkiszorításban, illetve a hosszirányú súlypont helyzetben mutatkozó
különbségeket.
ΔFfelhajtóerő = Ghajó - Ffelhajtóerő számított
Δx = xG – xd
A jellemző görbékből az eredeti úszáshelyzet meghatározásánál is figyelembe vett közepes merüléshez kiolvasott AWL, xWL, RL értékekkel a merülés korrekciója
z 

 F felhajtóer ő
AW L    g

,

A trimm korrekció pedig
 

x
RL

.

A korrigált helyzetű vízvonal elfordítását a kiindulási vízvonalfelület keresztirányú súlyvonala (xWL) körül kell végrehajtani.
Az eredeti és a korrigált helyzetű vízvonalat Δz > 0 és Δθ > 0 esetre az 5.6. ábra mutatja. A korrekciókat addig kell végezni, míg a felhajtóerő megoszlás alapján adódó vízkiszorítás és annak súlyponthelyzete kellő pontossággal meg nem egyezik a súlyszámítás eredményeképpen kapott adatokkal.
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5.6. ábra: Az úszásvonal korrekciója a felhajtó erő megoszlás függvény újbóli megrajzolásához

5.2.3.2. Hullámos vízi támaszreakciók
E jegyzet szűkös terjedelme miatt a víz felszínén kialakuló hullámok részletes jellemzésére itt most, sajnos, nem tudunk kitérni. Annyit azonban mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a hullámos vízfelszín hatására kialakuló felhajtóerő megoszlás nem csupán a hullám méretétől (hullámhossz, hullámmagasság), illetve a hullámvonal geometriai
alakjától, hanem a hullám fázisától, azaz a hullámnak a hajó főbordájához képest elfoglalt
helyzetétől is függ. Ebből következik, hogy a hajó hullámos vízi hossz-szilárdsági vizsgálata meglehetősen hosszadalmas és komplikált eljárás. A számítások kivitelezhetősége érdekében a mérnöki gyakorlat azonban megfogalmaz néhány egyszerűsítő feltételt. Ezek a
következők:
- Csak 60 m nagyobb hajóhosszak esetén kell vizsgálni a hajótestek hullámos vízi
hossz-szilárdságát.
- A hajót alátámasztó hullám hossza megegyezik a hajó függélyek közti hosszával.
(λhullám = LPP)
- A hullám mértékadó magassága
H hullám 
H hullám 

-

 hullám
30

 hullám
20

 2 [m]

[m]

ha λhullám ≤ 120 m
ha λhullám > 120 m

A hullámprofil a fenti paraméterek szerint meghatározott cosinus-függvény.
A hullámos vízen úszó hajó hossz-szilárdságát a hullám két fázisában kell megvizsgálni:
A) a hajó orra és fara ül hullámhegyen, a főborda hullámvölgyben,
B) hullámhegy a főbordánál, a hajó orra és fara hullámvölgyben.

A fenti megfontolásokat rajz formájában láthatjuk az 5.7. ábrán.
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5.7. ábra: Mértékadó hullámfázisok hullámos vízi hossz-szilárdsági számításokhoz

Egy adott terhelési esetben a hullámos vízi hossz-szilárdsági számítás a sima vízi
úszáshelyzet megállapításával kezdődik. Ezután az így adódó úszásvonalra rá kell helyezni
a hajó hosszától függő paraméterekkel rendelkező, „A” vagy „B” fázishelyzetű hullámvonalat. A hajó alátámasztásának, azaz a hullámos vízfelszín alatt a felhajtóerő hosszirányú
megoszlásának, és a vízkiszorítás hosszirányú súlypont helyzetének első becslését az
úszásvonalra rárajzolt hullámvonalnak megfelelő helyi merüléseknél leolvasott bordaterület értékek alapján kaphatjuk.
A hullám középvonalának második közelítése az alábbiak szerint történhet. A hajónak
a vizsgált terhelési esethez tartozó vízkiszorítása, illetve a hullámos vízfelszín figyelembe
vételével kapott felhajtóerő érték közti különbségből kiszámíthatjuk a vízkiszorítás térfogat
korrekció szükséges mértékét:
V 

 F felhajtóer ő

 g

A hajó súlyának (Ghajó) és súlypontjának (xG), valamint a felhajtóerő erő eloszlás alapján
kapott vízkiszorítás súlypontnak (xd) az ismeretében a szükséges nyomaték korrekció:
 M  G hajó  ( x G  x d )

Minden egyes borda és a hullámvonal metszéspontjában meghatározhatjuk a bordaterület
görbék meredekségét:  i 

dA i
dz i

(5.8. ábra). [Ha a felhajtóerő eloszlás alapján számolt víz-

kiszorítás térfogat (V) kisebb a súlyszámítás szerint szükséges vízkiszorítás térfogatnál
(V0), akkor a görbe meredekségét a hullámvonallal alkotott metszéspont felett, ha pedig V
> V0, akkor pedig a metszéspont alatti részre vonatkozóan kell kiszámítani.]
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5.8. ábra: A Bonjean-görbék érintői

A bordaterület görbét jó közelítéssel lineárisnak tekintjük. Így az i-edik bordánál zi merülés változás esetén a dx szélességű bordaszelet vízkiszorítás növekménye:
dV i 

dA i
dz i

 z i  dx   i  z i  dx

A zi merülés korrekció mértéke két részből tevődik össze: a korrigálandó hullám középvonalának párhuzamos eltolása (z0), és annak Δθ szöggel történő elfordítása. Ha vonatkoztatási pontnak a hajó hátsó függélyét tekintjük, amelytől az i-edik borda xi távolságban van, a
korrekció mértéke ennél a szelvénynél:
zi  z0  xi  

5.9. ábra: A hullám középvonalának korrekciója
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Így az elemi vízkiszorítás növekmény általános formában:
dV    z  dx    ( z 0  x    )  dx

A korrekció következtében a hajó vízkiszorítás változása tehát:
V 

  (z

 x    )  dx  z 0     dx        x  dx 

0

L

L

 z0 

2
3

n

2

 x    i  i   

3

i0

L

n

 x    i   i  i
2

i0

Az elemi vízkiszorítás változás következtében előálló nyomatékváltozás:
dM  dV  x    ( z 0     x )  x

A fenti számítást valamennyi bordaszeletre elvégezve kapjuk a hajóra vonatkozó teljes
nyomatékváltozást:
M 

  (z

    x )  x  dx  z 0     x  dx        x  dx 
2

0

L

 z0 

L

2
3

n

 x    i   i  i   
2

i0

L

2
3

n

 x    i   i  i
3

2

i0

ΔV és ΔM közelítő meghatározására szolgáló képletekben
α = 0.5, 2, 1, 2 … 2, 0.5 a Simpson-szorzókat, és β = 0, 1, 2, 3, … pedig a bordaszámokat
jelentik.
Minthogy ΔV és ΔM nagysága az első közelítés eredményeként ismert, a fenti egyenletekből a korrekció végrehajtásához szükséges z0 és Δθ egyszerűen kiszámítható. Ezután a
Bonjean-görbékbe berajzoljuk a hullám új, korrigált középvonalát, amelyre a megfelelő
helyeken merőlegesen felvesszük a hullám koordinátákat. Az így kapott hullámvonallal
adódó újabb bordaterület metszékekkel új vízkiszorítás eloszlás függvényt kell szerkesztünk. Ezt az eljárást addig folytatjuk, míg a vízkiszorítás és nyomaték korrekció szükséges
mértéke elhanyagolhatóvá válik.
5.2.3.3. Hullámvonal korrekció
Az iteráció gyorsabban vezet eredményre akkor, ha figyelembe vesszük, hogy hullámos vízben a víz felszíne alatt a hidrosztatikai nyomás a vízrészecskék mozgása következtében másképp alakul, mint nyugalmi vízfelszín esetén. Ezt szemlélteti az 5.10. ábra.
Hullámzó vízben az azonos nyomású felületek – a vízmélységtől függetlenül – az eredő
térerőre, a gravitációs és a centrifugális térerő eredőjére merőleges vonalakat, nyújtott
ciklois metszetű felületeket, azaz trochoidákat alkotnak. (Számításainkban a ténylegesen
trochoida alakú vízfelszín függőleges metszékeit helyettesítjük az egyszerűség kedvéért
cosinus függvénnyel.) A hullámzó víz felszínét (a légkörivel azonos p0 nyomású felületet)
alkotó trochoida középsíkja, azaz a nyújtott ciklois középvonala a nyugalmi vízfelszín fer0  
2

lett

LW

magasságban van, ahol r0 

H hullám
2

a híz felszínen körmozgást végző vízré-

szecskék pályasugara, azaz a hullámmagasság fele, Lw, pedig a hullám hossza.
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5.10. ábra – Equipotenciális felületek hullámzó vízfelszín esetén

A víz felszínén kialakult hullámfelület középvonalától számított ’z’ távolságban a hullámban körmozgást végző vízrészecskék pályasugara
z

 2

r '  r0  e

Lw

.

Ebben a ’p’ hidrosztatikai nyomású mélységben a hullám középvonala és a nyugalmi
equipotenciális felület közti távolság tehát
r



'2

r0  
2



LW

e

 4

z
Lw

Lw

.

A nyugalmi állapotban a felszíntől h’ mélységben jelentkezik p    g  h ' hidrosztatikai
nyomás. Az 5.10. ábra jelöléseivel
r0  
2

h  z
'



Lw

r

'2



Lw

r0  
2

 z

Lw

z
 4

Lw

 1 e




.



(*)

Az 5.10. ábráról leolvasható az is, hogy a víz felszínén és a víz alatt az azonos fázisú hullámfelületi pontok közti távolság a hullám hossza mentén – θ és z függvényében - folytonosan változik.

z 


 
 1 2  L 

w  

h  z  r0  cos   r  cos   z  r0  cos   1  e




'

A fenti egyenletből z-t kifejezve

z 

 1 2 
 

L w  


z  h  r0  cos   1  e





, majd ’z’-t a (*)-gal jelölt egyenletbe behelyettesítve h’-re kapjuk:
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z 
z
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h  h  r0  cos   1  e
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Lw
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Így például hullámhegynél cos θ = cos 00 = 1 helyettesítéssel a túlnyomás meghatározásához figyelembe veendő vízoszlop magassága

z 
z
2

 1 2 
 
 4

r  
L w  


Lw
h  h  r0  1  e
 0
 1  e



Lw



'






(**).

Hullámvölgyben ugyanez cos θ = cos 1800 = -1 helyettesítéssel pedig

z 
z
2

 1 2 
 
 4

r  
L w  


Lw
h  h  r0  1  e
 0
 1  e



Lw



'






(***)

Sima vízfelszín esetén dx hosszúságú hajószelet dy  dz vízszintes vetületű külhéj felületére
ható felhajtóerő (5.11. ábra):
dF  p  dy  dz    g  h y  dy  dz

Ha a bordaterület teltsége c M 

AM
B T

 1, 00 – ilyen a szokásos alakú áruszállító hajók fő-

bordája (5.11. ábra) – akkor h y'  h , állandó, s így a dx hosszúságú szeleten a felhajtóerő
B /2

F    g  dx  h 

 dy

   g  h  B  dx

B /2

Az 5.11. ábrán sraffozással jelölt
'
A  h  B terület a névleges hullámvonal által kijelölt helyi merülés
szerint meghatározható bordaterületet mutatja, h pedig ugyanott a fenéklemezekre ható, a hullám fázisától függő tényleges nyomómagasság. A két nyomómagasság különbségéből h '  h adódó felhajtó erő
különbség dx hosszúságú szeletre
  g   A  dx     g  ( h  h )  B  dx
'

5.11. ábra: Hidrosztatikai nyomás sima és hullámos vízfelszín esetén
 Hadházi Dániel, BME

Az eltérés hullámhegyen pozitív,
hullámvölgyben pedig negatív előjelű. Így hullámhegynél a tényleges
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kai nyomásnál kisebb, hullámvölgynél pedig nagyobb értéket kell figyelembe vennünk.
Azaz a hossz-szilárdsági számítás reakció erőinek meghatározásakor módosított hullámalakkal kell dolgoznunk (5.12. ábra). Az ábrán folytonos vonal jelzi a hajóval megegyező
hosszúságú és az osztályozó társasági előírásoknak megfelelő magasságú hullámalakot
(eredeti hullámalak), a szaggatott vonal pedig a tényleges hidrosztatikai nyomásnak megfelelő korrigált vízfelszínt (módosított hullámalak) mutatja.

5.12. ábra: Hullámalak korrekció

Csupán tájékoztatásul a korrekció ( h '  h ) mértéke a főbordánál szokásos méretarányú
áruszállító hajók esetén (cM ≈ 1,00; L/B = 5,00 … 8,00; B/T = 2,00 … 3,00 →
L
z



L
T



L



B

B T

Lw

 10 , 00 ... 24 , 00 ), H w 

20

Hw

( r0 

2



Lw
40

) hullám magasságot és a ha-

jóval azonos hullámhosszúságot figyelembe véve, valamint

T
L



z
L



1
10

viszonyszámot

feltételezve a (**) és (***) jelölt egyenletek szerint
 2

e
 4

e
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Hullámhegy a főbordánál:
2

 L 
 L  
'
h  h  
  (1  0 ,5335 )  
   (1  0 , 2846 )  (  0 , 01166  0 , 00140 )  L 
 40 
 40  L
  0 , 013063  L

Hullámvölgy a főbordánál:
2

 L 
 L  
'
h h  
  (1  0 ,5335 )  
   (1  0 , 2846 )  ( 0 , 01166  0 , 00140 )  L 
 40 
 40  L
  0 , 010263  L

Természetesen minden más konkrét hajó főméret és hullám paraméter esetén hasonló
módon kell a korrekciót meghatározni. Az így kiszámított korrekció mértéke azonban csupán a főbordára árvényes, s látható hogy annak mértéke hullámhegyen – ellenkező előjellel
ugyan -, de kb. 30%-kal nagyobb, mint hullámvölgyben.
Akár hullámhegyen, akár hullámvölgyben van azonban a hajó főbordája az orrban és
a farban szükséges korrekció mértéke mindkét esetben kisebb, mint a főbordánál érvényes
érték. Ennek oka az, hogy a hajó orr- és farrészein kevésbé telt, alakos bordák találhatók. E
bordák által kifeszített külhéj felületek normálvektorai szöget zárnak be a mindenkori vízfelszínnel. Így e bordaszeletekre ható hidrosztatikai nyomóerők abszolút értéke is kisebb,
mint az telt bordametszetek esetén lenne. A módosított hullámvonal megrajzolásához a
mérnöki gyakorlat az orr – és a fartőkénél egyaránt a főbordára meghatározott korrekció
65%-át ajánlja.
5.3. Terhelésfüggvény. Nyíróerő- és nyomatéki görbe
Ha a hajó egy adott terhelési esetében az önsúly, a szerkezeti teher és a felhajtóerő eloszlásának függvényét előjelhelyesen összegezzük, akkor a hajó q(x) terhelésfüggvényét
kapjuk. A terhelésfüggvény bordaközönkénti értékeinek meghatározását legkönnyebb táblázatos formában elvégezni (5.1. táblázat).
Bordaköz

-0

0-1

1 -2

…

i

…

n

Önsúly

[kN/m]

p1 (- 0)

p1 (0-1)

p1 (1-2)

…

p1 (i, i-1)

…

p1 (n, n-1)

Szerkezeti teher

[kN/m]

p2 (- 0)

p2 (0-1)

p2 (1-2)

…

p2 (i, i-1)

…

p2 (n, n-1)

Felhajtóerő

[kN/m]

p3 (- 0)

p3 (0-1)

p3 (1-2)

…

p3 (i, i-1)

…

p3 (n, n-1)

Terhelés függvény

[kN/m]

q (- 0)

q (0-1)

q (1-2)

…

q (i, i-1)

…

q (n, n-1)

5.1. táblázat: Terhelésfüggvény táblázatos meghatározása
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Minden bordaközben a három terhelés
összetevőt külön-külön állandónak tekintjük. Az önsúly és a szerkezeti teher vektorok
lefelé, a felhajtóerőé pedig felfelé mutat. Így
az i-edik bordaközben a terhelés függvény
értéke:
q ( i , i 1 )  p 3 ( i , i 1 )  ( p 1 ( i , i 1 )  p 2 ( i , i 1 ) )

A terhelés függvény a hajótestre ható –
az önsúly, a szerkezeti teher és a hajó alátámasztását jelentő felhajtóerő egyenetlen
megoszlásából származó – terhelés eredője.
Egyensúlyban lévő hajó esetén a lépcsős
eredő terhelés függvény x-tengely feletti
pozitív, és a tengely alatti negatív területe
azonos nagyságú, és a terhelés eloszlás
függvény súlypontjának a hosszirányú helyzete megegyezik a vizsgált terhelési esethez
tartozó xG súlypontjának a helyzetével.
A hajótest bármely keresztmetszetében a
szerkezetet terhelő nyíróerőt és hajlító nyomatékot a terhelés függvény alapján határozhatjuk meg.
x

N (x) 

 q ( x )  dx
0

x

M (x) 


0

x x

N ( x )  dx 

  q ( x )  dx
0 0

A hajótest bármely keresztmetszetében a
szerkezetet terhelő nyíróerőt és hajlító nyomatékot az eredő terhelés függvény alapján
Nyíróerő és hajlító nyomaték eloszlása
határozhatjuk meg. A kijelölt integrálási
műveleteket ugyancsak táblázatos formában, numerikus módszereket alkalmazva
hajthatjuk végre.
Az integrálás szabályaiból következően a nyíróerő görbének ott vannak maximumai,
ahol a terhelés függvény előjelet vált. A hajlító nyomaték görbe maximumát a nyíróerő
függvény zérushelyénél, infleksziós pontjait pedig a nyíróerő függvény szélsőhelyeinél
találjuk (5.13. ábra).
Mint azt már a korábbi fejezetekben is láttuk, különös gondot kell fordítani arra, hogy a
szerkezetre ható erők egyensúlyi helyzetében vizsgáljuk a hajótest hossz-szilárdságát. A
terhelés függvény lépcsős jellegéből adódó numerikus problémák miatt azonban még ekkor
is előfordulhat, hogy a nyíróerő és nyomatéki görbe értékek a hajó orrát jelentő n-edik bordánál nullától eltérő értéket mutatnak. A számítási pontatlanság megengedhető értéke nyíróerő esetén ±2% Nmax, hajlító nyomaték esetén pedig ±5% Mmax.
5.13. ábra: Terhelésfüggvény –
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A terhelésfüggvény alakjából következtethetünk a hajótest deformációjának jellegére.
Ha a hajó középrészén a terhelés függvény előjele pozitív, azaz ha a hajó középső szakaszán a felhajtóerő helyileg nagyobb, mint az ott koncentrálódó önsúly és a szerkezeti teher
együttes értéke, akkor a hajótest deformációjának jellegét az 5.14. ábra A) jelű képe mutatja. Ezt a deformációs jelleget a szaknyelv az angol kifejezést átvéve „hogging”-nak nevezi.
Hogging esetben a nyomatéki görbe előjele megállapodás szerint negatív.
Ha a hajó közepén a terhelés függvény előjele negatív, azaz ha a hajó közepén az önsúly és a szerkezeti teher együttes értéke helyileg nagyobb, mint ezen a szakaszon a felhajtóerő, a hajótest deformációja az 5.10. ábra B) jelű képe szerint alakul. Ezt a deformációs
jelleget a szaknyelv „sagging”-nek nevezi. Sagging esetben a hajlító nyomaték előjele pozitív.

5.14. ábra: A hajótest deformációjának jellege – A) Hogging / B) Sagging

5.4. A hossz-szilárdsági számítások kiértékelése
A nyíróerő és a hajlító nyomaték függvény ismeretében a hajótest szerkezet bármely
keresztmetszetének igénybevétele tanulmányozható. A nyíróerők hatására az adott keresztmetszet síkjában ηyz nyíró feszültségek, a hajlító igénybevétel hatására pedig a keresztmetszet síkjára merőleges ζx húzó-nyomó feszültségek ébrednek (5.15. ábra). A továbbiakban először a tartó hajlításából származó ζ feszültségek meghatározásának módjával foglalkozunk.
5.4.1. Bordaszelvény keresztmetszeti tényezőjének meghatározása
Valamely borda keresztmetszetben ébredő, a szerkezet hajlításából származó húzó
nyomó feszültség meghatározásához ismernünk kell a tartó szilárdsági szempontból fontos
geometriai jellemzőit: a keresztmetszetre merőleges lemezek és tartók elhelyezkedését,
vastagságát, méreteit, a keresztmetszet másodrendű nyomatékát, keresztmetszeti tényezőjét, és a semleges szál helyzetét.
 Hadházi Dániel, BME
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5.15. ábra: Borda keresztmetszetben ébredő feszültségek

A jellemzők meghatározása előtt ki kell választani azokat a szerkezeti elemeket, amelyek a hossz-szilárdság szempontjából valóban fontos szerepet játszanak. Ilyenek például a
folytonos hosszirányú lemez alkatrészek. A helyi hosszirányú merevítőket általában nem
veszik figyelembe a tartó keresztmetszeti tényezőjének meghatározásakor. Ez az elhanyagolás a későbbi számítások biztonságát növeli.
A keresztmetszet alsó övét a fenéklemezek, felső övét pedig a fedélzet lemezek, a szelvény gerincét pedig a függőleges helyzetű lemezek és lemezalkatrészek alkotják. A keresztmetszet S-sel jelölt súlypontja, azaz a semleges szál helyzete általában a fenékhez
közelebb helyezkedik el. Ennek oka a kettősfenék, illetve az, hogy a fenékszerkezet a nagyobb helyi terhelések (víznyomás, raktárpadló terhelés) miatt erősebb kivitelű.
A tartó keresztmetszetében a hajlító igénybevétel hatására fellépő ζx húzó-nyomó feszültség lineárisan oszlik meg a felső és az alsó öv között. A feszültség értéke a semleges
szálban nulla. A semleges szál eltolt helyzetének következménye az, hogy az általános
hajlító igénybevételből a fedélzet környezetében mindig nagyobb húzó vagy nyomó feszültségek ébrednek, mint a fenékszerkezetben. A fellépő feszültségek irányát a hajlító
nyomaték előjele (sagging vagy hogging) dönti el.
A vizsgált borda keresztmetszeti tényezőjének kiszámítását legcélszerűbb táblázatos
formában végrehajtani. Ehhez kínál segítséget az 5.2. táblázat és az 5.16. ábra, melyen
csak a fél keresztmetszet mértékadó hosszirányú tartóit tüntettük fel. A szelvény teljes keresztmetszeti tényezőjének meghatározásához természetesen a másik oldali szerkezeti elemeket is figyelembe kell venni. A számításokhoz az alapvonalat célszerű a szelvény fenékvonalának legalacsonyabb pontján, a lemezelés belső oldalán, a méretélben meghatározni.
www.tankonyvtar.hu
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5.2. táblázat – Bordaszelvény keresztmetszeti tényezőjének kiszámítása
A táblázat jelölései:
ni

- az i-edik szerkezeti elem darab
száma
Ai [m2]- az i-edik szerkezeti elem kereszt.
metszete
zi [m] - az i-edik szerkezeti elem súlypontjának a szelvény alapvonalától mért távolsága
J0i [m4] - az i-edik szerkezeti elem keresztmetszetének a hajlítás tengelyével párhuzamos saját súlyponti
tengelyére vett másodrendű nyomatéka
z0 [m] - a semleges szál alapvonaltól
mért távolsága
 z i  z i  z 0 [m]
- az i-edik szerkezeti elem súlypontjának a semleges száltól
mért távolsága
5.16. ábra: Borda félszelvény a keresztmetszeti
tényező meghatározásában szerepet játszó szerkezeti elemek feltüntetésével
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A bordaszelvénynek a hajlítás tengelyére vett másodrendű nyomatéka:
n

J 

n

4

i

 ( J 0 i  Ai   z i ) [m ]

i0

A fenékre vonatkoztatott keresztmetszeti tényező:
J

W fenék 

[m3]

z fenék

A fedélzetre vonatkoztatott keresztmetszeti tényező:
W fedélzet 

J

[m3]

z fedélzet

, ahol az 5.15. ábra jelöléseivel z fenék  e 2 a fenék, z fedélzet  e1 pedig a fedélzet legszélső
pontjának távolsága a semleges száltól m-ben mérve.
A bordaszelvény semleges szálától z távolságban lévő bármely szerkezeti elemben a hajótest hajlításából származó hosszfeszültség:
x 

M

x

[N/m2]

z

J

A képletben Mx a bordaszelvényt terhelő hajlító nyomaték.
A bordaszelvény, mint tartó öveinek – fedélzet és fenéklemezek – szélső szálaiban ébredő
hosszfeszültségek:




fenék

fedélzet

 2 

M

[N/m2]

x

W fenék

 1 

M

x

W fedélzet

[N/m2]

5.4.2. A hajó kielégítő hossz-szilárdsága
5.4.2.1. A főborda előírt minimális keresztmetszeti tényezője
A hajó megfelelő szilárdsága csupán a hajótest hajlító igénybevételéből számított
hosszfeszültségek alapján nem állapítható meg, mert a hajótest hossz-szilárdságában résztvevő szerkezeti elemeket terhelő, az önsúly, a szerkezeti teher és a felhajtó erő egyenetlen
eloszlásából származó hajlító igénybevételéhez, még sok másféle igénybevétel is járul.
Ilyenek a hajótest függőleges tengely körüli hajlítása, a hajótest csavarása, a helyi víznyomás, a keresztmetszet haránt irányú igénybevétele, rezgések, és más dinamikus hatások. A
szerkezeti elemeknek ez az összetett igénybevétele indokolja a 4.1. táblázat szerint a sima
vízi hossz-szilárdság vizsgálat során az alkalmazott szerkezeti anyag folyáshatárára vonatkozóan ajánlott 2,22-es, illetve a hullámos vízi hossz-szilárdság vizsgálatokra javasolt minimum 1,82 és 1,67 biztonsági tényezőket.
Mindezen megfontolások alapján az osztályozó társaságok azt az eljárást követik, hogy
nem közvetlenül a hosszirányú feszültségek szintjén hasonlítják össze a számított és a
megengedettnek ítélt értékeket. hanem a hajó főméreteinek és az alkalmazott szerkezeti
anyag szilárdsági tulajdonságainak függvényében határozzák meg a főborda minimálisan
szükséges keresztmetszeti tényezőjét. Például a Det Norske Veritas norvég osztályozó tárwww.tankonyvtar.hu
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saság előírásai szerint egy korlátlan hajózási körzetű hajó főbordájának keresztmetszeti
tényezője nem lehet kisebb, mint:
W0  a 

C wo
f1

 L  B  ( c B  0 .7 )
2

[cm3]

A képletben
L [m]
- a hajó hosszát
B [m]
- a hajó szélességét
cB [-]
- a maximális vízkiszorításhoz tartozó hasábos teltséget jelenti
(cB min. = 0,500)
a = 1.0 hajókra
= 0.9 bárkákra
f1
- anyagtényező az 5.3. táblázat szerint
Anyag
kategória
f1

Normál hajóépítő acél
1,00

ζmeg
min. 265
N/mm2
1,08

ζmeg
min. 315
N/mm2
1,28

ζmeg
min. 355
N/mm2
1,39

ζmeg
min. 390
N/mm2
1,43

5.3. táblázat – Anyagtényezők

ζmeg
Cw0

- a szerkezeti anyag max. megengedett méretezési feszültsége
(0,2%-os fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség, ReH)
- hullámtényező az 5.4. táblázat szerint
(Közbenső L értékekhez Cw0 meghatározása lineáris interpolációval)

L

Cw0

L

Cw0

L

Cw0

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

7,03
7,26
7,49
7,71
7,92
8,14
8,34
8,53
8,73
8,91

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

9,09
9,27
9,44
9,60
9,75
9,90
10,03
10,16
10,29
10,40

260
280
300
350
370
390
410
440
470
500

10,50
10,66
10,75
10,75
10,70
10,61
10,50
10,29
10,03
9,75

5.4. táblázat - Hullámtényezők

A fenti számítás eredményeképpen kapott minimálisan szükséges keresztmetszeti tényező értékét a hajótest megfelelő hossz-szilárdságának elbírálása szempontjából csupán
szükséges, de nem elégséges feltételnek kell tekintenünk. A minimálisan szükséges keresztmetszeti tényező kiszámítása nem helyettesítheti a részletes hossz-szilárdság számítást.
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5.4.2.2. A főborda keresztmetszetre megengedett maximális hajlító nyomaték
A Det Norske Veritas osztályozó társaság szerint a hajó középső 0.4L hosszú szakaszára vonatkozóan a mértékadó sima vízi hajlító nyomaték:
M

 f sm  C w 0  L  B  ( c B  0 , 7 ) [kNm]
2

s

A képletben a már megismert tényezőkön kívül
fsm
= 0,072 hogging
= 0,078 sagging esetre
A hajó 0,45 L és 0,6 L hosszú középső szakára az Det Norske Veritas osztályozó
társaság szerint a hullámok okozta mértékadó járulékos hajlító nyomaték:
M

fwm

 f wm  C w 0  L  B  ( c B  0 , 7 )
2

w

[kNm]

(*)

= 0,057 hogging
= 0,063 sagging esetre

A figyelembe veendő sima és hullámos vízi hajlító nyomatékok ismeretében, illetve a
szerkezet anyagminőségétől függően választott σhatár határfeszültséghez meghatározhatjuk
a főborda minimálisan szükséges keresztmetszeti tényezőjét:
W min 

M s  M

 határ

w

 10

3

[cm3]

Határfeszültségként a Det Norske Veritas
2

 határ  135  f 1 [N/mm ]

formula használatát javasolja.
A képletben f1 a már korábban megismert anyagtényező. Normál hajóépítő acél esetén
(f1 = 1,00) a 0,2%-os fajlagos nyúláshoz tartozó 235 N/mm2 mértékadó feszültséget alapul
véve (1.2. táblázat) határfeszültségként 135 N/mm2, biztonsági tényezőként pedig 235/165
= 1,74 adódik, amely nagyon jól megegyezik a 4.1. táblázatban a hullámos vízi hosszszilárdsági számításokra vonatkozó 1,69 és 1,82 javasolt biztonsági tényező értékekkel.
Ha ismerjük hajónk főbordájának keresztmetszeti tényezőjét, és a hajó építési anyagát,
akkor a főborda keresztmetszeti tényezőjének minimálisan szükséges nagyságának a meghatározására szolgáló egyenlet átrendezésével kiszámíthatjuk a konkrét főborda keresztmetszetre (W) megengedhető maximális hajlító nyomatékot:
W   határ  M max  M s   M w

[kNm]

Az ily módon kapott Mmax két összetevőből áll: a sima vízi és a hullámok okozta járulékos hajlító nyomatékból. A hullámok okozta járulékos hajlító nyomaték mértékadó szintjét, ΔMw-t a (*)-gal jelölt egyenlet alapján jó közelítéssel megbecsülhetjük. Ha tehát Mmax
www.tankonyvtar.hu
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értékéből kivonjuk ΔMw értékét, akkor megkapjuk a vizsgált főborda keresztmetszetre
megengedett maximális sima vízi hajlító nyomatékot:
M

s max .

 M

max

 M

w

[kNm]

A leírt eljárás a hajó hossz-szilárdsági ellenőrzésének általánosan követett módszere. A
megfelelő hossz-szilárdság feltétele, hogy a vizsgált terhelési esetben az elvégzett sima vízi
hossz-szilárdság számítás eredményeként kapott hajlító nyomaték függvény maximális
értéke Mmax, mindig kisebb legyen, mint az adott főborda keresztmetszet és a választott
anyagminőség, valamint az osztályozó társaság szerint a hajó főméretei alapján mértékadónak tekintett hullámterhelés figyelembevételével meghatározható megengedett legnagyobb sima vízi hajlító nyomaték.
A hajó 0,45L – 0,6L hosszú középrészén túl elhelyezkedő bordakeresztmetszetek megfelelőségét hasonló módon vizsgálhatjuk. Ehhez csupán a megengedett határfeszültség és a
hullámok okozta mértékadónak tekintett hajlító nyomaték növekmény helyi értékét (ΔMwx)
kell ismerni.
 határ

x

 k x 1   határ 0 , 4 L

 M wx  k x 2   M w

A képletekben szereplő kx1 feszültség- és kx2 hullámtényező értékének a hajó hossza menti
változását az 5.17. és 5.18. ábrán látható diagramok mutatják.

5.17. ábra: kx1 (feszültségtényező)
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5.4.2.3. Fedélzeti számítógépek hossz-szilárdsági programjai
A modern áruszállító hajók legtöbbjét felszerelik már fedélzeti számítógéppel, melynek
egyik feladata a hajó terhelési eseteihez tartozó hossz-szilárdsági vizsgálatok gyors elvégzése, és a kapott eredmények megjelenítése.
A program használata nagyon egyszerű, mindössze az adatbevitelre és a kapott eredmények kiértékelésére koncentrálódik. Az adatbevitel során meg kell adni a számítógépnek
a hajó raktáraiban elhelyezni tervezett részrakományok – tömegáru esetén csak a rakomány
mennyiségét, darabáru esetén a súlyát és súlypontját is, illetve a különféle készlettankok és
tartályok töltöttségét. Már vannak olyan rendszerek is, amelyek a tankokba beépített érzékelők útján közvetlenül adnak információt a tankok töltöttségi állapotáról. Ezeket az adatokat a számítást végző személy a vizsgálat céljától függően vagy elfogadja, vagy például
egy későbbi üzemanyag vételezésnek, esetleg más készlettartályok feltöltésének vagy tervezett átszivattyúzásoknak a hatását is vizsgálva, felülbírálhatja. A nagyon egyszerű adatbevitel után a számítógépbe kitörölhetetlenül beépített hidrosztatikai és szilárdsági jellemzők alapján a program elvégzi a sima vízi hossz-szilárdsági számítást.
Az eredmények kétféle módon jeleníthetők meg a számítógép képernyőjén: vagy a
szokásos nyíróerő és nyomatéki függvény formájában (az egyes szelvényekben a nyíróerő
és nyomaték terhelés konkrét értékeit feltüntetve); vagy a hajó hossza mentén a terhelhetőség kihasználtságának százalékos mértékét megadva. Ez utóbbi megjelenítési mód esetén a
program az 5.4.2. pontban leírt módszert alkalmazza. Ennek érdekében minden építési
borda keresztmetszeti tényezőjét, és így minden bordakeresztmetszet terhelhetőségét ismeri a gép.
A keresztmetszet terhelhetőségének kihasználtságát százalékosan megadó ábrázolási
mód (5.19. ábra) szemléletesen mutatja bármely konkrét rakodási helyzetben a hajó hosszszilárdsági szempontból túlterhelt szakaszát, megadva a túlterhelés mértékét is. Az egyszerű
adatbevitel miatt a kritikus helyzet megváltoztatása érdekében
tervezett rakomány elhelyezés
módosítás, a készlettartályok
töltöttségi állapotának átrendezése stb. hatása is gyorsan vizsgálható.
A fedélzeti számítógépek
hossz-szilárdsági programjainak
egyik legnagyobb haszna, hogy
az nem csupán egy kész rakodási
terv hossz-szilárdsági hatását
vizsgálhatja, hanem a rakodás
során, egy-egy konkrét rakodási
helyzetben is képes ellenőrizni a
hajótest szerkezetének szilárdsági igénybevételét. Az ábrán piros
szín jelzi a hajó szilárdsági
szempontból túlterhelt szakaszát.
5.19. ábra – Bordakeresztmetszetek relatív terhelése
Az ábráról leolvasható a túlterhewww.tankonyvtar.hu
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lés mértéke is.
5.5. A hajó hossz-szilárdságát befolyásoló tényezők
5.5.1. Síkjukban terhelt lemezek kihajlása
Az előzőekben láttuk, hogy a hajó megfelelő hossz-szilárdságát a legjobban terhelt
bordák keresztmetszeti tényezője és a megengedett határfeszültség (ζhatár) értéke együttesen szabja meg. A megengedett határfeszültség azonban nem csupán anyagjellemző. Azt a
biztonsági tényezőn kívül a tartó nyomott övében a szerkezeti elemek kihajlását okozó ún.
kritikus feszültség szabja meg.
A folytonosan alátámasztott prizmatikus rúdnak tekintett hajótest keresztmetszeti jellemzői csak akkor tekinthetők állandónak, ha a rúd keresztmetszete a terhelés hatására nem
deformálódik lényegesen, azaz a keresztmetszet szerkezeti elemei közti távolságok nem
változnak meg.
Ha egy, az 5.20. ábra szerinti, csupán lemezekkel határolt prizmatikus rudat a hossztengelyére merőleges tengely körül hajlítani kezdünk, azt tapasztaljuk, hogy a hajlítónyomaték növelésével egy ideig nem jelentkezik semmiféle deformáció. Egy kritikus
nyomatéknál azonban megkezdődik a rúd felső és alsó lapjainak kihorpadása, a két korábban sík felület egymás felé közeledése. A rúd legjobban terhelt középső keresztmetszetében a felső és az alsó öv egymás felé közeledése a szelvény másodrendű nyomatékának
csökkenését okozza. A hajlítónyomaték további növelésével a leírt folyamat gyorsulva
tovább folytatódik, végül a szerkezet összeroppanásához vezet.

5.20. ábra: A kihajlás folyamata (M”>M’>M)

Hajószerkezetek esetén a fedélzet és a fenék közti állandó távolság biztosítása elsősorban a keresztválaszfalak és az oszlopok feladata. A keresztválaszfalak közti szakaszokon
az övlemezek kihorpadását a lemezek merevítése akadályozza meg.
Minthogy a hajó alakját a hossztengelyre merőleges síkokban elhelyezkedő bordák feszítik ki, minden hajóban kb. 2-2,5 m-enként (nagyobb méretű hajók esetén ennél távolabb,
kb. 4-5 m-enként) keretbordákat építenek be, amelyeket a közép-, továbbá az alapsíkkal
párhuzamosan a keretborda osztásnál valamivel nagyobb távolságokban hossz- és haránt
irányú keretek kapcsolnak össze. Így alakul ki a hajótest 4.4.2. pontban már megismert
térbeli rácsszerkezete. Erre a rácsszerkezetre feszül rá a hajó külhéj- és fedélzetlemezelése.
A kb. 2,5 x (2,0/2,5-4,5) m alapterületű, és esetleg csupán néhány mm vastagságú merevítetlen lemeztábla kihajlással szembeni ellenálló képessége viszonylag csekély, amelyet
csak a szabad lemezmező felületének csökkentésével vagy nagyobb lemezvastagság alkalmazásával lehet növelni. Minthogy néhány kisméretű merevítő elhelyezése a vastagabb
lemezek alkalmazásánál könnyebb szerkezetet eredményez, a keretbordák közé egyenletes
távolságban kb. 0,5 – 1,0 m-enként helyi merevítőket építenek. Ezek a merevítők (bordák)
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akár a keretbordákkal párhuzamosan (harántrendszer), akár azokra merőlegesen (hosszrendszer) is elhelyezkedhetnek. Az így kialakuló kisebb felületű lemeztáblák horpadási
szilárdsága jelenti azt a kritikus feszültség szintet (ζkritikus), amelynél nagyobb nyomófeszültség már a szerkezet megengedhetetlen mértékű deformációját okozza.
Minél merevebb egy szerkezeti elem annál nagyobb a horpadási feszültsége. Emiatt a
nyomásnak kitett egymás mellett elhelyezkedő különböző horpadási feszültségű szerkezeti
elemek nem egyformán vesznek részt a teherviselésben, a keresztmetszet merevebb része
nagyobb terhelést visz.
Az eddigiek során azt tételeztük fel, hogy a hajó bordaszelvényének felső és alsó övében a feszültségek a keresztmetszet teljes szélességében azonosak. Ez azonban nem így
van. A merevítők közelében – a semleges száltól való távolságától függetlenül - mindig
nagyobbak az övfeszültségek, mint a szerkezeti elemek közti lemezrészeken. Zárt fedélzetlemez esetén ezt szemlélteti az 5.21. ábra. Minthogy a hossz-szilársági vizsgálatok során
sagging esetben a fedélzetszerkezetet terhelő nyomó feszültség általában nagyobb, mint a
fenékszerkezet terhelése, a továbbiakban csak a nyomott fedélzeti övekkel foglalkozunk.

5.21. ábra: Húzó-nyomó feszültség megoszlása a hajó fedélzetlemezében

Az 5.17. ábra világosan mutatja, hogy a legnagyobb – a terhelő nyomaték előjelétől
függő – húzó- vagy nyomófeszültség a fedélzet- és az oldallemezelés találkozásánál ébred.
Csupán ez a tény önmagában felhívja a figyelmet a mestersor és a koszorúsor kapcsolatának fontos szilárdsági szerepére, és egyúttal indokolja azt is, hogy miért nagyobb e két
lemezsor vastagsága, mint a hozzájuk csatlakozó
oldal- és fedélzetlemezeké. Azaz az oldalfalhoz közelebb eső elemek nagyobb szerepet vállalnak a hajó
hossz-szilárdságának biztosításában, mint a középen
elhelyezkedők. Látható, hogy a hajó közepe felé haladva a feszültségcsúcsok nagysága enyhén csökken.
A nagy oldalmagasságú, és már csupán emiatt is
nagy hajlító nyomatékkal terhelt hajóknál – szupertankerek, nehéz ömlesztett rakományt szállító hajók
– gyakori megoldás, hogy a fedélzeti és oldallemezeket, a medersorhoz hasonlóan, íves kialakítású lemezsor (upper round knuckle plate) kapcsolja egy5.22. ábra – Íves kialakítású fedélzetmáshoz. A felső sarok lekerekítésének célja a derékés oldallemezelés találkozás
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szögű fedélzet és oldallemez találkozásnál fellépő feszültségcsúcs mérséklése (5.22. ábra).
Az 5.21. ábrán vázolt haránt irányú feszültségmegoszlás oka, hogy a síkjukban nyomó
feszültséggel terhelt merevítetlen lemezek hamarabb kihajlanak, mint a hossztartók. A lemezek alakváltozással térnek ki a terhelés felvétele elől, ezáltal a teherviselés nagyobb
részét az erősebb hosszmerevítőkre bízzák. Minthogy a hajó nyomott felső öve a külhéj és
a fedélzet találkozásánál a legmerevebb, ezért ezekben a szerkezeti elemekben ébrednek a
legnagyobb nyomó feszültségek. A fedélzetszerkezet a hajó közepe felé haladva egyre rugalmasabbá válik, aminek következménye a középen elhelyezkedő szerkezeti részek kisebb átlagos terhelése.
Az elmondottak figyelembe vételével bevezethetjük az ún. együtthordó keresztmetszet
fogalmát, amelynek lényege, hogy a keresztmetszet másodrendű nyomatékának kiszámításához a merevítőkhöz illeszkedő lemezeknek csak egy bizonyos részét, az ún. együtthordó
övszélességet vesszük figyelembe. Az így értelmezett tartókeresztmetszet másodrendű
nyomatéka és keresztmetszeti tényezője kisebb, mint a teljes lemezeléssel együtt adódó
érték. A tartó felső övében a redukált keresztmetszeti tényező figyelembevételével kapott
nyomófeszültség a fedélzetlemezekre meghatározható kritikus horpadási feszültségnél kisebbnek kell lennie.
Az együtthordó öv szélességét (λ) úgy kell megválasztani, hogy az ebben adódó állandónak tekintett ζ feszültség azonos legyen a valóságban jelentkező ζmax értékével (5.23.
ábra). Az ábra szerinti b szélességű sávokban
b

  t   max  t    ( y )  dy
0

5.23. ábra: Együtthordó övszélesség

A hajómérnöki gyakorlat az együtthordó lemezszélességet tapasztalatok szerint a
fentieknél egyszerűbb módon, a merevített lemez vastagságának (t) 40-szeresében határozza meg, függetlenül a szerkezetet terhelő feszültségszinttől, valamint a lemez vízszintes
vagy függőleges helyzetétől.
  40  t
[mm]
A merevítetlen fedélzeti- vagy fenéklemezek kihajlását okozó kritikus nyomófeszültséget a szilárdságtanban megismert Euler féle összefüggésekkel határozhatjuk meg.
Haránt merevítésű lemezszerkezetek esetén a szabad lemezmezők határát jelentő egyszerű építési bordák a nyomó terhelés hatására eredeti függőleges síkjukból kifordulhatnak.
Ekkor a közös él két oldalán a ellentétes irányban kihajlott lemezfelület érintője azonos
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szögben áll. Az egyszerű építési bordák tehát ezeknek a lemezeknek csak az alátámasztásául szolgálnak. Ha egy, a nyomó feszültségek irányára merőlegesen végtelen széles és a
nyomó feszültségek irányában pedig „a” hosszúságú lemezt tekintünk, akkor elég, ha a
lemezelés csupán egységnyi szélességű sávját vizsgáljuk, mert ez a lemezcsík ugyanúgy
hajlik ki, mint az egész lemez (5.19. ábra). Mivel a lemez vastagsága (t) az alátámasztási
távolságokhoz – haránt bordaosztáshoz – képest kicsi, a kritikus horpadási feszültséget a
karcsú tartókra vonatkozó Euler-féle összefüggés alapján határozhatjuk meg:
 kritkus  

2

 t 

 
12  a 
E

2

[N/mm2]

Ha a végtelen hosszú lemezt a nyomó feszültségekre merőleges élei mentén befogottnak tekintjük, azaz ha a kihajlott lemez érintője ezen élek mentén vízszintes, a kritikus
horpadási feszültség:
 kritkus  4  

2

 t 

 
12  a 
E

2

[N/mm2]

A lemez befogottnak tekinthető a keretbordák, a kereszt- és hosszfalak, valamint a
hosszmerítők mentén (5.20. ábra).
A hajóépítési gyakorlatban mindig véges kiterjedésű, derékszögű négyszög alakú és
mind a négy éle mentén befogott lemezmezők kihajlását kell vizsgálni. Ezzel a problémával Timoshenko foglalkozott részletesen. Az ő kísérleti eredményei alapján a merevítetlen
lemezmező „a” és „b” méreteinek – ahol „b” a lemeznek a nyomófeszültségekre merőleges
iránya – ismeretében, a
 kritkus  k   
2

 t 
 
12  a 
E

2

[N/mm2]

formula alapján határozhatjuk meg a lemezmező kihorpadását okozó kritikus feszültséget.
A képlet azonban csak abban az esetben használható, ha a lemez csupán a síkjában ható
terhelést kap. Ilyenek a fedélzeti rakománnyal nem terhelt fedélzetlemezek. A kritikus feszültség meghatározására szolgáló képletben szereplő „k” tényező értékét az 5.5. táblázatból vehetjük.
a/b
k

0,40
8,41

0,60
5,14

0,80
4,20

1,00
4,00

1,20
4,12

1,40
4,47

1,60
4,20

1,80
4,04

2,00
4,00

5.5. táblázat: ’k' horpadási tényező

5.5.2. Lemezkivágások hatása
A tartóövekben ébredő húzó-nyomó feszültségek nagyságát a lemezkivágások kétféle
módon is növelik: A kivágás keresztirányú méretével csökken a tartókeresztmetszet, ez
pedig befolyásolja a tartó semleges szálának helyzetét, és csökken a szelvény keresztmetszeti tényezője is, továbbá a kivágások környezetében a hirtelen keresztmetszet változások
miatt nagy helyi feszültségcsúcsok alakulnak ki.
Az 5.24. ábra egy végtelen szélesnek tekintett, ζ0 húzó-nyomó feszültségekkel terhelt
lemezbe vágott kör alakú nyílás környezetében mutatja a helyi feszültségeknek az alap
feszültséghez viszonyított nagyságát. Az ábra jobb oldalán közvetlenül a kivágás mellett a
névleges húzó feszültségekhez képest adódó feszültségszinteket láthatjuk.
Ha a kör alakú kivágás az y tengely mentén csupán az egyik irányban végtelen kiterjedésű lemez széléhez közel helyezkedik el (5.20. ábra), az ábrán „O”-val, „A”-val és „B”www.tankonyvtar.hu
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vel jelzett pontokban a kialakuló feszültségcsúcsoknak a kivágás helyzetétől függő értékeit
az 5.6. táblázat mutatja.

5.24. ábra: Feszültségek megoszlása kör alakú kivágás környezetében

ζx / ζ 0

d/R
1,000
1,185
1,337
1,543
1,811
2,151
2,577
3,107
3,782
∞

5.25. ábra: A lemez széléhez közel elhelyezkedő kör alakú kivágás

O

A

B

-4,080
-1,956
-0,895
-0,269
+0,134
+0,405
+0,591
+0,721
+1,000

5,064
4,366
3,919
3,609
3,396
3,254
3,162
3,103
3,000

3,999
3,362
3,266
3,201
3,152
3,115
3,087
3,065
3,048
3,000

5.6. táblázat: Feszültségcsúcsok
lemezperemek mentén

Az 5.6. táblázat O, A és B oszlopaiban a jelzett pontokban ébredő maximális feszültség
érték értékeket találjuk a kivágás sugarának a kivágás középpontjához viszonyított távolsága függvényében.
Ilyen kivágásokat találhatunk a daruoszlopok és a nagy terhelésű kikötőbakok fedélzeti
átvezetéseinél, hengeres lejárónyílásoknál stb. Az 5.6. táblázat adatait tanulmányozva
megállapítható, hogy a fedélzet széléhez túlságosan közel elhelyezkedő nyílások esetén a
koszorúsorban nagy, és a terheléssel ellentétes irányú feszültségek ébrednek. Ez arra hívja
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fel a figyelmet, hogy a fedélzet széléhez közeli kivágások környezetében még a hajótest
hogging jellegű deformációja esetén is fennállhat a koszorúsor kihorpadásának veszélye. A
táblázatból megállapítható az is, abban az esetben, ha az R sugarú kör alakú kivágás középpontja legalább 4R-nyi távolságban van a fedélzet szélétől, a kivágás környezetében
már a végtelen széles lemez esetére érvényes feszültségcsúcsokkal kell csak számolni.
Téglalap alakú kivágások – például raktárnyílások – sarkainak környezetében a kivágás
hossz / szélesség arányától és a sarok lekerekítési sugarától függően kialakuló feszültségcsúcsok nagyságát az 5.26. ábra mutatja. A diagramról leolvasható, hogy minél nagyobb a kivágás
hossz / szélesség arány és a kivágás sarkának lekerekítési sugara, annál kisebb feszültségcsúcsok adódnak. R/b = 0,5 lekerekítési sugár / szélesség arány esetén a kivágás félkörben végződik. Ha ehhez l/b = 1,0 hossz / szélesség arány társul, a kivágás kör alakúvá módosul, és a diagramról leolvasva visszakapjuk az 5.24. ábrán is látható ζmax = 3,0ˑζ0 maximális feszültségértéket.
A feszültségszinteknek a kivágás peremétől kifelé haladva mérhető megoszlását az
5.27. ábrán mutatja. Névlegesnél nagyobb feszültségszintek a kivágás oldalától számított
2b távolságon belül ébrednek. Az ábrán szaggatott vonal jelzi a kör alakú kivágáshoz tartozó legkisebb feszültségszintet (  
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5.26. ábra: Téglalap alakú kivágások sarkainál ébredő feszültség maximumok

5.27. ábra: Feszültségek oldalirányú megoszlása lekerekített sarkú kivágások környezetében

Téglalap alakú kivágások sarkainál, nagy terhelésű fedélzeti övek esetén a feszültségcsúcsok elkerülése érdekében az 5.28. ábrán látható görbéhez hasonló ellipszis formájú
lekerekítés ajánlott. A görbe [x;y] koordinátáit a lekerekítés rövidebbik oldalának függvényében a táblázat oszlopai tartalmazzák.
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5.28. ábra: Téglalap alakú kivágások sarok kialakítása

A feszültségcsúcsok nem a hajó általános hossz-szilárdsága, hanem a hajótest-szerkezet
dinamikus terheléseinek szempontjából jelentik az igazi problémát. A hullámoknak a hajó
hosszához képest változó helyzete a szerkezeti elemekben lüktetően változó igénybevételt
okoznak, melynek káros fárasztó hatása a feszültséggyűjtő helyeken fokozottan jelentkezik. Emiatt ezek a helyek – különösen, ha üzemi hőmérsékletük alacsony és több tengelyű
feszültség állapotban vannak – repedések kiinduló pontjai lehetnek.

5.29. ábra: Téglalap alakú kivágások sarkainak megerősítése

A kivágások környezetében ébredő feszültségcsúcsok csökkentése legegyszerűbben
vastagabb betétlemezek alkalmazásával érhető el. Erre mutat két példát az 5.29. ábra. A
betétlemez és a fedélzetlemezek közti vastagságkülönbséget a betétlemez széleinek leélezésével kell áthidalni.
A húzó-nyomó feszültségek irányában a kivágások mögötti fedélzet szakaszokon is
számolni kell a kivágások keresztmetszet csökkentő hatásával. Ezt szemlélteti az 5.30. ábrán sraffozással jelölt, a kivágás mindkét végén a szélektől a nyílás középvonalának irányában 150-os szögben terjedő zóna. A jelölt területeket úgy kell tekinteni, mintha a kivágás még ezeken a szakaszokon is folytatódna. Ez különösen az egymás mögött elhelyezkedő széles fedélzeti nyílások esetén jelent komoly problémát, mert ha a kivágások átellenes
végei közel vannak egymáshoz, a hajó felső övét a nyílások közti zárt fedélzet szakaszon is
nyitottnak kell tekinteni (5.31. ábra). Ha a kivágások haránt irányú elhelyezkedése olyan,
hogy azok - akár csak az „árnyékzónájukat” tekintve – azonos keresztmetszetbe esnek (pl.
az 5.22. ábrán X-szel jelölt vonal), a kivágások keresztmetszet csökkentő hatása összeadódik:
b   b1  b 2  ...  b n
www.tankonyvtar.hu
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5.30. ábra: Kivágások „árnyékzónája”

5.31. ábra: Egymás mögött elhelyezkedő raktárnyílások

5.5.3. Feszültséggyűjtő helyek a hajó oldalainál
A tengeri hajók döntő többsége emelt orr-, illetve farfedélzettel épül, így a főfedélzet és
az emelt fedélzetek találkozásánál töréspont alakul ki (5.32. ábra „A” és „B” pont). Ezeknél a pontoknál feszültséggyűjtő helyek keletkeznek. A fedélzetvonal szokásos kialakítása
esetén ezek a kritikus pontok a hajó legnagyobb hajlító terhelésű közép részétől viszonylag
távol helyezkedik el, így azok környékén a hajótest hajlításából származó nem túl nagy
húzó-nyomó feszültségek ébrednek, de azokat a hirtelen keresztmetszet változás feszültségnövelő hatása, valamint a környező orr- és far részek helyi terheléséből származó dinamikus igénybevételek – hullámütés, tehetetlenségi erők, rezgések - mégis veszélyes mértékűvé növelhetik. Az éles töréspontok repedések kiinduló pontjai lehetnek.
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5.32. ábra: Feszültséggyűjtő helyek a hajó oldallemezein

A feszültségcsúcsok csökkentése érdekében gondosan meg kell tervezni az emelt fedélzetek és a főfedélzet eltérő magassága közti átmenetet biztosító külhéj lemezek alakját.
Két lehetséges geometria kialakítást – körív és ellipszis forma – mutat az 5.33. ábra.

5.33. ábra: Áthidaló lemez geometriai kialakítása fő- és emelt fedélzetek találkozásánál

A kérdéses sarkok környezetében legalább az 5.34. ábrán jelölt részeken meg kell erősíteni a külhéj- és fedélzetlemezelést. Az erősítések helyén a névleges lemezvastagságnak a
1,4 – 1,5-szörösét ajánlott alkalmazni, az átmeneti lemez felső élét pedig a kihajlás elkerülése érdekében peremmel kell ellátni.

5.34. ábra: Lemezerősítések felépítmények sarkainál

5.6. A hajótest hajlításból származó deformációja
5.6.1. A hajótest behajlásának számítása
A hajótest semleges szálának a hajót terhelő hajlító nyomaték hatására a terheletlen állapothoz képest mérhető behajlását a hátsó függélytől x távolságban a
x x

z 


0 0

M (x)
J (x)  E

 dx

2

összefüggés írja le. A képletben M(x) a hajót terhelő nyomaték függvény, J(x) a hajótestet
helyettesítő rúdmodell szelvényről szelvényre változó keresztmetszeti tényezője, E a hajótest szerkezeti anyagának rugalmassági modulusa. Acél hajótestek esetén E = 2,06 x 10 7
[N/mm2].
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Ha eltekintünk a keresztmetszeti tényezőnek a hajó hossza menti változásától, és azt
végig a főborda keresztmetszeti tényezőjével megegyező állandó értéknek választjuk, a
fenti összefüggés a
z 

x x

1
J E

  M ( x )  dx

2

0 0

egyszerűsített alakra rendezhető. Az alkalmazott egyszerűsítéssel – különösen áruszállítók
hajó esetében – nem követünk el lényeges hibát, mert a hajó hengeres középrésze a hajó
hosszának hosszú jelentős szakaszára kiterjed, és a testet hajlító nyomaték is ezen a szakaszon a legnagyobb.
A hajlító nyomaték függvény értéke x = L helyen a görbe meghatározására szolgáló
numerikus eljárás pontatlansága miatt sok esetben nem zérus. Ezért a behajlás számításának megkezdése előtt a nyomaték függvényt korrigálnunk kell (5.35. ábra).

5.35. ábra: A hajlító nyomaték függvény korrekciója

Ha x = L helyen ismerjük a nyomaték függvény értékét (ML), akkor a hajó hossza mentén bármely más helyen a korrigált nyomaték:
M

x korr .

 M x

M

L

x

L

A képletben Mx a korrigálatlan nyomatéki függvény értéke az x helyen. A behajlások meghatározásához a nyomaték korrekciót figyelembe véve az elvégzendő műveleteket a
z 

1
J E

x x

  M (x)

korr .

 dx

2

0 0

képlet jelöli ki.
A számítást a korrigált nyomaték értékek ismeretében két lépésben, trapéz szabály alkalmazásával hajtjuk végre. Először meghatározzuk az
1
J E

  M ( x ) korr .  dx

integrál értékét. Az integrál növekménye az i-edik szakaszon:
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Gi 

1



J E

1
2

 ( M i 1  M i )   x

Így az x helyen lévő i-edik szakasz végén az integrál közelítő értéke:
G i  G i 1   G i

A másodszori integrálást is trapéz szabály alkalmazásával végezzük. A második integrál
növekménye az i-edik szakasz végén:
H i 

1
2

 ( G i 1  G i ) .

Így az x helyen lévő i-edik szakasz végén a kétszeres integrál értéke:
i

H i  H i 1   H i 

 H

i

i0

Ezután meg kell határozni az integrálási állandó értékét is.
Az első integrálásnál:
x

1
J E

i

  M ( x ) korr .  dx 
0

 G

i

C

i

Cx

i0

A másodszori integrálásnál:
1
J E

x x





i

M ( x ) korr .  dx

2



 H
i0

0 0

Mivel a lehajlás a hajó mindkét végén z = 0 értékű, az x = L helyen (az i = n-edik osztásköz végén)
n



H i  C  L  0



C  

1
L

i0

n

  H i
i0

Ezzel az i-edik szakasz végén a tartó lehajlása
i

zi 


i0

H i 

x
L

n

  H i
i0

5.6.2. Hajó vízkiszorításának meghatározása merülési mércék leolvasásával
A hajótest deformációjának az előző pont szerint történő kiszámítására csak nagyon
ritkán kerül sor, jóllehet a hajó deformált alakjának ismerete műszaki és gazdasági jelentőséggel is bír. Hosszú tengelyvezeték esetén a hajótest deformációja a támcsapágyak elmozdulásával jár. Ezt pedig a tengelyek olyan mértékű járulékos igénybevételét okozhatja,
amely akár tengelytörést is eredményezhet.
A hajóba berakott áru mennyiségét a hajónak a rakodás megkezdése előtt és a rakodás befejezése után meghatározott vízkiszorítások különbsége adja. Ez a számítás azonban
mégsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, mert a rakodás megkezdése előtti és
utáni állapotában a rugalmas testként más-más módon deformálódott hajótest víz alatti
térfogatának pontos ismerete nélkül nem kapunk kielégítő eredményt.
www.tankonyvtar.hu
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A hajóba került rakomány pontos mennyiségének megállapítása és bizonylatolása az
erre a munkára kiképzett „draught surveyor”-ok, merülésvizsgálók feladata. A draught
surveyorok munkája a rakodás megkezdése előtt a hajó felmérésével kezdődik. Szondázással vagy a fedélzeti számítógépek érzékelőinek segítségével megállapítják a hajó valamennyi tankjának aktuális töltöttségi szintjét, de nyílt vízi rakodás esetén vizsgálják még a
kiengedett horgonylánc hosszát is. Ezután mintát vesznek a hajót körülvevő vízből, hogy
megtudják annak aktuális sűrűségét, majd körül csónakázzák a hajót és leolvassák a hajó
mellső (TF), középső (Tm) és hátsó (TA) merülési mércéit. Ezeken a lapokon terjedelem
hiányában sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy a draught surveyor-i munka és számítások
minden lépését részletesen bemutassuk, ezért itt most csupán ezen számításoknak a hajó
aktuális közepes merülésének ún. 6 vagy 8 pontos meghatározási módszerére térünk ki.
Ezen számítás lényege, hogy a hajó közepes merülését a hajótest deformációjának figyelembe vételével állapítják meg. A merülési mércék nem csupán a hajó úszáshelyzetében bekövetkező változásokat mutatják, de a hajótest deformációja miatt a merülési mércék helyzete a víz felszínéhez képest is elmozdul. Feltételezve, hogy a merülési mércék a
mellső és a hátsó függélynél, valamint a főbordánál találhatók – máshol elhelyezett mércék
esetén a leolvasott értékeket ezekre a vonalakra kell átszámítani – a hajó vizsgált helyzetéhez tartozó vízkiszorításának meghatározásához kiinduló mértékadó merülésként
- 6 pontos számítás esetén: T  6 
- 8 pontos számítás esetén: T  8 

T F  4  Tm  T A
6
T F  6  Tm  T A

8

a merülési mérce leolvasások súlyozott átlagaként adódó értéket veszik figyelembe. Látható, hogy a főbordánál mért merülés a többinél lényegesen nagyobb súllyal szerepel. Ennek
oka, hogy a hajó vízkiszorítása a közép részen koncentrálódik. Ha a hajótest a rakomány
aszimmetrikus elhelyezése következtében el is csavarodik, azaz ugyanazon a helyen a hajó
jobb és baloldalán a merülési mércék nem azonos értékeket mutatnak, akkor a fenti képletbe a hajó középsíkjában érvényes értékeket kell behelyettesíteni:
TF 
TA 
Tm 

TF
TA
Tm

jobb

 T F bal

jobb

2
 T A bal

jobb

2
 T m bal
2

Merevebb, ugyanakkora hajlító nyomaték hatására kisebb mértékben deformálódó –
például több hosszválaszfallal épített – hajótest esetén a 6 pontos, rugalmasabb szerkezet
esetén pedig a 8 pontos számítási képlet használata ajánlott.
A rakodás befejezése után a már említett felméréseket, leolvasásokat és a szükséges
számításokat újból elvégzik. A hajóba került rakomány mennyiségét a két vízkiszorítás
értéknek a készletek töltöttségi szintjében a rakodási műveletekkel párhuzamosan beállt
változásokkal korrigált különbsége adja.
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6.1. Hajlításból származó nyíróerők, nyírófeszültségek

Az előző fejezetben megismert terhelésfüggvény hajóhossz menti integrálásával kapjuk a nyíróerő függvényt (5.13. ábra). A nyíróerő függvény adott x helyhez tartozó értéke a
hajótestnek a vizsgált keresztmetszet előtt részeire ható terhelések – önsúly, szerkezeti teher és támaszreakciók – eredője.
A nyíróerő hatására a keresztmetszet egészében csúsztató feszültségek ébrednek. A
csúsztató feszültségek keletkezésének az okát a 6.1. ábrán szemléltetjük.

6.1. ábra: Hajlításból származó nyíró feszültség

A 6.1. ábra egy derékszögű négyszög keresztmetszetű tömör tartó dx hosszúságú szeletét ábrázolja. A koordináta rendszer kezdőpontját a tartó semleges szálának a szelet baloldali végével alkotott metszéspontjához rögzítjük. Ebben a síkban hat az N(x) nyíróerő, a
síkra merőleges irányban pedig a tartót terhelő helyi hajlító nyomaték hatására ébredő σ
húzó-nyomó feszültségek.
Ott, ahol nyíróerő működik, a hajlító nyomaték függvény értéke a vizsgált keresztmetszet környezetében nem lehet állandó. Ha a koordináta rendszer kezdőpontjában a tartó
hajlításából származó x-tengely irányú feszültségeket σ-val, a kezdőponttól dx távolságban
pedig (σ+dσ)-val jelöljük, és feltételezzük, hogy a semleges száltól azonos magasságban
σ+dσ > σ, akkor a tartószelet felső részét a dσ feszültségkülönbségekből származó erők
jobb felé akarják elmozdítani. A dσ feszültségtöbblet az N nyíróerőnek a dx távolságra jutó
nyomatékából származik, amelynek értéke a semleges száltól bármely z magasságban:
d 

N  dx
J

z

y

, ahol Jy a tartó keresztmetszetének a hajlítás tengelyére vett másodrendű nyomatéka.
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Ha a tartót gondolatban a semleges száltól z magasságban az [xy] síkkal párhuzamosan
elmetszük, a tartó felső részének elmozdulását az ABCD síkban ébredő τzx csúsztató feszültségek akadályozzák meg. A feszültség dualitás elvéből következően az [yz] síkban is
a τzx feszültséggel azonos nagyságú, de azzal ellentétes irányú τxz feszültség ébred.
Az elmozdító erőt – jó közelítéssel – az alábbi egyenlet segítségével határozhatjuk
meg:
dF  d 

z0

A

N  dx
J

 z0  A

y

A képletben ’A’ a tartó felső részének a σ feszültségekre merőleges felülete [m2], z0 pedig
az A felület súlypontjának távolsága a semleges száltól [m].
Mivel az egyenlet jobb oldalán a z0ˑA kifejezés a tartó metsző sík feletti részének a
semleges szálra vett statikai nyomatéka (S), a fenti egyenlet a
dF  d 

z0

A

N  dx
J

S

y

alakra hozható.
Az elmozdító erővel a vízszintes metsző síkban ható csúsztatófeszültségek tartanak
egyensúlyt:
dF   zx  dx  t

A képletben dx a tartószelet hossza, a t pedig a tartó szélessége a vizsgált helyen.
A két fenti egyenlet összevetése után és a feszültség dualitás elvét alkalmazva kapjuk:
 zx  dx  t 

N  dx
J

y

 S →  zx   xz 

N S
J y t

(*)

A 6.1. ábrán látható négyszög keresztmetszetű tartó gerince mentén a csúsztató feszültségeknek megoszlását a 6.2. ábra mutatja.
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6.2. ábra: Nyírófeszültségek megoszlása a tartó gerince mentén

A 6.2. ábra jelöléseivel a z magasság fölött elhelyezkedő tartókeresztmetszet területe és
annak súlypontja a semleges száltól:
h

A    zt
2


z0  z 

1 h
 1 h

  z    z
2 2
 2 2


A sraffozással jelölt részek statikai nyomatéka:
2
1 h
t h
h


2 
S  A  z 0    z   t     z    
 z 
2 2
2

 2  4


A tartókeresztmetszet y-tengelyre vett másodrendű nyomatéka
Jy 

th

3

12

Így a nyírófeszültség értéke a semleges száltól z távolságban tehát:

   xz

2
t h
2 
N   
 z 
2  4
6N



3
3
th
th
t
12

 h2
2 
 
 z 
 4


A képletből látható, hogy négyszög keresztmetszetű tartó esetén a nyírófeszültségek a
tartó gerincmagassága mentén parabolikusan oszlanak meg. A fenti levezetésből is következik, hogy a legnagyobb csúsztató feszültség mindig a semleges szál vonalában ébred.
A (*)-gal jelölt egyenlet nem csupán a 6.1. ábra szerinti egyszerű tömör tartó esetében,
hanem a korábbi fejezetekben megismert több szerkezeti elemből álló összetett hajó keresztmetszetekre is alkalmazható. Ebben az esetben a képlet jelöléseit a következőképpen
kell értelmezni:
N [N]
- a vizsgált keresztmetszetben ható nyíróerő
3
S [m ]
- a keresztmetszet azon hosszirányú szerkezeti elemeinek a semleges szálra vett együttes statikai nyomatéka, amelyek a vizsgált
ponthoz képest a semleges szál azonos oldalán helyezkednek el
Jy [m4] - a vizsgált borda keresztmetszetnek a hajlítás tengelyére vett másodrendű nyomatéka
t [m]
- a vizsgált helyen a szerkezeti elem(ek) együttes helyi vastagsága.
A 6.3. ábrán néhány jellegzetes főborda keresztmetszet esetén, vázlatszerűen mutatjuk
be a nyíróerőkből származó csúsztató feszültségek megoszlását.
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6.3. ábra: Nyírófeszültségek megoszlása különféle főborda-szelvények esetén

A 6.3. ábrán a rúdmodelleknek csak a legfontosabb hosszirányú tartóelemeit tüntettük
föl. Az ábrákon az „O” pont jelzi a semleges szál helyzetét, t1–gyel jelöltük a fedélzetlemez, t2–vel az oldallemez, t3–mal a fenéklemez, t4–gyel a hosszlemezelés, t5–tel a belsőfenék lemezek, t6 – tal pedig a hajó hossz-szilárdságában résztvevő nyíláskeret vastagságát.
Természetes ezek a vastagságok még kisméretű hajók esetén sem végig azonosak az adott
rendeltetésű szerkezeti elem magassága mentén. Ott, ahol vastagságváltozás következik be,
a nyíróerő megoszlás görbe futásában töréspont van.
Az ábrákról látható, hogy a nyíró terhelés legnagyobb részét a függőleges szerkezeti
elemek, a külhéj lemezek, illetve a hosszfalak és a nyíláskeretek viselik. A vízszintes helyzetű szerkezeti elemeknek a nyíró terhelés felvételében játszott szerepe az előbbiekhez
képest elhanyagolható. Ennek az ismeretnek, a későbbiekben tárgyalt harántszilárdsági
vizsgálatoknál lesz jelentősége.
Az ábrákról leolvasható az is, hogy a hajlításból származó nyíró terhelés szempontjából
a keresztmetszet legkritikusabb pontjai a keresztmetszet felső és alsó öve közelében, a fedélzet-, illetve a fenék- és belső fenék-, valamint a külhéj lemezek találkozásánál vannak.
Minthogy a semleges szál általában a fenékhez közelebb helyezkedik el, különösen a felső
sarokpont környezetének összetett igénybevétele lehet nagyon nagy, mert ott – a semleges
száltól távol – a nagy nyírófeszültségek mellett jelentős mértékű húzó-nyomó feszültségek
is ébrednek. Ezért adtak külön nevet a külhéj legfelső, vastagabb lemezsorának: magyarul
mestersornak, az angol szakirodalomban sheer strake – nek (nyírt lemezsornak) nevezik.
A legnagyobb hajlító-nyomaték helyén természetesen nincs nyíróterhelés.
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6.2. A hajótest csavarása

A hajótest szerkezetét üzem közben
sokszor számottevő csavaró hatás éri.
Ilyen eset látható például a 6.4. ábrán,
amely egy hosszú raktárnyílással rendelkező uszály helytelen rakodása következtében előállt helyzetet mutatja.
Jóllehet a rakomány súlypontja a hajó
középvonalában helyezkedik el, a raktár
mellső részébe berakott áru inkább a
raktér baloldalán, a raktér hátsó részében pedig inkább a jobboldalon halmozódik. Az aszimmetrikus rakomány
elhelyezés következtében a két anyag
halom közti szakaszon a hajótest elcsavarodik. A hajótest elcsavarodását a
6.4. ábra: Aszimmetrikus rakomány elherakomány aszimmetrikus elhelyezkedélyezés csavaró hatása
sén kívül bármilyen más szerkezeti teher összetevő aszimmetriája is okozhatja. Ilyen például,
mikor bizonyos szimmetrikus elrendezésű készlettartályok közül csak az egyik oldali tankot
töltik fel, vagy hajónak épp az aszimmetrikus rakomány elhelyezéséből adódó oldaldőlését
próbálják az ellenkező oldali ballaszttankok feltöltésével kompenzálni.
A hajótest elcsavarodását okozza az is, amikor a hajó a hullámfronthoz képest ferde
irányban halad (6.5. ábra).
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6.5. ábra: A hullámfronttal szöget bezáró irányban haladó hajótest elcsavarodása

A 6.5. ábrán felülnézetben látható hajó haladási iránya α szöget zár be a hullámfronttal.
A hullámzás okozta merülő-, bukdácsoló és dülöngélő lengésektől eltekintve, csupán a
hajótest és a hullámos vízfelület áthatását vizsgálva, láthatjuk, hogy az 1-es keresztmetszet
környezetében a felhajtóerő a hajó középvonalától balra, a 2-es keresztmetszet környezetében pedig a középvonaltól jobbra koncentrálódik. Ugyanez ismétlődik meg hátrébb a 3-as
és a 4-es keresztmetszet között, de a felhajtóerő a középvonalra aszimmetrikus eloszlású a
2-es és 3-as keresztmetszet közti hosszabb szakaszon is. A felhajtóerőnek ez, a hajó hossza
mentén létrejövő aszimmetrikus megoszlása csavarja a hajótestet.
A hullámok keltette csavaró igénybevétel időben változó dinamikus jelenség. A csavaró nyomaték nagysága a hajó vizsgált keresztmetszetében a hajótest hullámzás gerjesztette
merülő-, bukdácsoló- és dülöngélő lengései következtében előálló elmozdulásokon kívül, a
hajótest bordametszeteitől, a hullámok geometriai méreteitől, valamint a hajó és a hullámfront egymáshoz viszonyított haladási sebességétől és irányától is függ.
6.2.1. Zárt keresztmetszetű szelvény szabad csavarása
Csavarás hatására a zárt keresztmetszetű szelvény szerkezeti elemeiben nyíróerő folyam keletkezik. E belső erők nyomatéka tart egyensúlyt a zárt szelvényt terhelő külső erők
csavaró nyomatékával, MT –vel (6.6. ábra).
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6.6. ábra: Zárt szelvény csavarása

Nyíróerő folyam (q) alatt a szelvényt alkotó szerkezeti elemek – gerincek és övek vastagságának és a bennük ébredő csúsztató feszültségnek a szorzatát értjük. A nyíróerő
folyam a keresztmetszet mindegyik szerkezeti elemében azonos.
q  t1   1  t 2  2  t 3   3  t 4   4

A képletben ti a szelvény i-edik szerkezeti elemének vastagsága, τi pedig a csavaró nyomaték hatására az ebben a szerkezeti elemben ébredő csúsztató feszültség.
A 6.6. ábra jelöléseivel belső erőknek a külső csavaró nyomatékkal megegyező nagyságú nyomatéka

 q  r  ds

MT 

 q   r  ds

alakban írható fel, ahol r bármely vizsgált kerületi pont és a szelvény elfordulási középpontja közti távolság, ds pedig a kerület menti koordináta. Mint az a 6.6. ábra jobb oldalán
a sraffozott területekből látható a

 r  ds

 2F  2bh

kerület menti integrál értéke pontosan kétszerese a szelvény F = b · h zárt területének Tehát a csavaró nyomaték és a nyíróerő folyam között az alábbi igen egyszerű összefüggés
adódóik:
MT  n2F  n 

MT
2F

 i 

MT
2  F t i

(*)

, amelyet Bredt I. tételének neveznek.
A csavaró nyomaték hatására az l hosszúságú tartó két végkeresztmetszete υ szöggel
fordul el egymáshoz képest. Az elfordulás szögét a csavaró nyomaték és a belső erők munkájának egyenlősége alapján határozhatjuk meg. A külső erők MT csavaró nyomatékának
munkája:
W 

1
2

 M T 

Minthogy szabad csavaráskor a szerkezeti elemekben csak τ feszültségek ébrednek, a
tartóban felhalmozódó deformációs munka térfogategységre vetített fajlagos értékét (Uf) –
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figyelembe véve, hogy a csúsztató feszültségek okozta szög deformáció (γ) – az alábbi
összefüggések szerint számíthatjuk:
   G

 




G

1 

[N/mm2 = Nmm/mm3]
2 G
2

U

f



A képletekben G a csúsztató rugalmassági modulus. (Acél szerkezeti anyagra G = 78000
N/mm2.) A tartó egy t·ds alapterületű és ’l’ hosszúságú elemében tárolt belső energia (6.6.
ábra):
1 

 l  t  ds
2 G
2

dU 

, amelybe a (*)-gal jelölt egyenletből kifejezett τ értékét behelyettesítve kapjuk:
MT l
2

dU 

8G  F

2



ds
t

A tartó egészében felhalmozódó belső energiát a zárt keresztmetszet kerülete menti integrálással kapjuk:
MT l
2

U 

8G  F



2

ds
t

A külső erők munkájának és a tartóban felhalmozódott belső energiának az egyenlősége (W = U) alapján a két végkeresztmetszet elfordulása egymáshoz képest
1
2

MT l
2

 M T  

8G  F

2



ds

 



t

MT l
4 G  F

2



ds
t

(**)

A (**)-gal jelölt egyenletet, amely egy adott anyagminőségű l hosszúságú, F keresztmetszetű, MT csavaró nyomatékkal terhelt zárt szelvényű tartó esetén a csavaró nyomaték
és a végkeresztmetszetek szögelfordulása közti összefüggést írja le, Bredt II. tételének nevezik. Ha bevezetjük az
JT 

4F



2

ds

[m4]

t

jelölést, , a (**) egyenlet a
 

MT
G  JT

l

(***)

alakra hozható, ahol JT a tartó csavaró merevsége.
A fenti képlet azonban csupán az elfordulás szögét adja meg, de nem mond semmit az
elfordulás tengelyéről. Azt a pontot, ahol az elfordulás tengelye a keresztmetszet síkját
döfi, csavaró vagy nyíróerő középpontnak nevezik. A csavaró középpont meghatározásának módjáról a 6.2.3. pontban szólunk.
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6.2.2. Nyitott keresztmetszetű szelvények csavarása
Keskeny derékszögű négyszög alakú tartó
csavarása esetén jó közelítéssel feltételezhetjük,
hogy a tartó rövidebbik főtengelye mentén a η
feszültségek lineárisan oszlanak meg (6.7. ábra).
 

max



2 y
b

Ha a tartó keresztmetszetét gondolatban nagyon
vékony dy vastagságú belső zárt elemekre bontjuk, akkor joggal feltételezhetjük, hogy egy ilyen
egység a tartót terhelő MT csavaró nyomatékből
dMT nagyságú részt visel.
dM

T

 2    dy  F k  2   max 

2 y
b

 dy  F k

, ahol Fk ≈ 2·y·h a dy vastagságú zárt elem területe, amelyet az előző egyenletbe behelyettesítve
kapjuk:

6.7. ábra: Keskeny derékszögű négyszög szelvény csavarása

dM

T

 8   max 

h

 y  dy
2

b

Így
M T  8   max 

h
b



b/2

y  dy 
2

1
3

0

 b  h   max
2

Hasonló módon számíthatjuk ki a ’l’ hosszúságú tartó két végkeresztmetszetének egymáshoz viszonyított elfordulását is. Minthogy a csavart tartó, mint egész fordul el, ezért
valamennyi dz vastagságú dMT nagyságú részterhelést viselő zárt keresztmetszet ugyanakkora θ szöggel fordul el.

 

dM T l
4  G  Fk

2



ds

2 


dy

A fenti egyenletbe behelyettesítve a  max  3 
gyelembe véve, hogy

 ds

max



2y

 dy  F k l
1
b

 ds
2
4  G  Fk
dy 

MT
b h
2

, az Fk  2  h  y kifejezéseket, és fi-

 2h,

  3

MT l
G b h
3

A keskeny négyszög keresztmetszetű tartóra levezetett előbbi összefüggésünket a zárt
szelvényű tartókra vonatkozó (***)-gal jelölt egyenlethez hasonló formára alakíthatjuk, ha
bevezetjük a
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b h
3

JT 

[m4]

3

, a keskeny négyszög keresztmetszetű tartókra vonatkozó csavaró merevség fogalmát.
Minthogy a képletben a szelvény keskenyebbik kiterjedése b a harmadik hatványon
szerepel, megállapítható, hogy a keskeny négyszög keresztmetszetű tartók csavaró merevsége nagyon kicsiny.
 max  3 

  3

MT
b h
2

MT



b

JT

MT l



G b h
3

MT l
G  JT

A fenti egyenleteket több egymáshoz kapcsolódó keskeny négyszög szelvényű tartóból
álló rúd esetén is alkalmazhatjuk. Ebben az esetben az összetett szelvény csavarómerevségét a
JT 

1
3

  bi  h i
3

[m4]

i

formula szerint kell meghatározni (6.8. ábra).

6.8. ábra: Keskeny négyszög keresztmetszetű elemekből összeépített
különféle tartószelvények

A JT csavaró merevségű összetett tartó bi · hi területű i-edik szerkezeti eleme hosszú oldalának közepén ébredő feszültség
i 

MT
JT

 bi .

A képlet szerint a legvastagabb (bmax) szerkezeti elem hosszú oldalának közepén ébred a
legnagyobb csavaró feszültség:
 max 
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A 6.8. ábrán néhány jellegzetes keskeny négyszög keresztmetszetű szerkezeti elemekből összeépített tartószelvényt láthatjuk. Az ábrán a jobboldali szelvény akár egy nyíláskerettel rendelkező – nyitott felső övű – kettősfenék és oldaltankok nélkül épült hajó keresztmetszetének csavarószilárdsági modellje is lehetne. Minthogy a lemezvastagságok (bi)
a hajótest geometriai méreteihez képest (hi) elhanyagolhatók, látható hogy az ilyen egyszerű hajószerkezeteknek a zárt fedélzetű hajókéval (pl. a tankerekével) összehasonlítva, gyakorlatilag nincs csavaró merevségük. A nyitott felső övű, nagy fedélzeti nyílásokkal rendelkező hajóknál a rakomány aszimmetrikus elhelyezése, vagy a hullámok csavaró hatása a
hajótest nagymértékű deformációját okozhatja. Az ilyen hajók csavaró merevségének növelése érdekében a hajó hossztengelyével párhuzamos zárt, csőszerű szerkezeti elemeket
építenek be. Ezek – vegyesáru szállító hajóknál – a külhéj és a belsőfenék, illetve a külhéj
és az oldaltankok lemezelése, valamint a köztük elhelyezkedő fenék- és vízszintes hosszmerevítők alkotta cellák sora (6.9. ábra), ömlesztett rakományt szállító hajók esetén pedig
a meder-, illetve felső szárnytankok.
A 6.9. ábrán egy oldaltankkal és kettősfenékkel épült konténerszállító hajó vázlatos főborda rajzát látjuk. Az ábrán bekeretezett számokkal jelöltük a főborda csavaró merevségének meghatározása szempontjából mérvadó szerkezeti egységeket. A 12 szerkezeti egység közül az 1-es és 12-es jelű nyíláskeret kivételével a többi szerkezeti egység zárt cella.
A szerkezetre ható csavaró nyomatékot valamennyi egység együttesen veszi fel.

6.9. ábra: Konténerszállító hajó sematikus főborda rajza csavaró merevség meghatározásához
12
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M Ti 

k 1
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M Tj 
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  J Ti 
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J
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Tj

j 1
 i 1
2

G  J Ti   

2

J
j 1

Tj






Egységnyi hosszon a keresztmetszet minden egyes szerkezeti eleme azonos υ szöggel
fordul el. A vékony négyszög keresztmetszetű 1-es és 12-es jelű egység – a két nyíláskeret
– eredő csavaró merevsége
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1

J Tj 

3

j 1

2

 tj hj .
3

j 1

, ahol tj a j-edik szerkezeti elem vastagsága, hj pedig e tartó hosszabbik oldala.
A cellák eredő csavaró merevsége
10

J

4  Fi

10





Ti

i 1

ds



i 1

2

ti

i

A képletben Fi az i-edik cella felülete, ti pedig a cellát alkotó lemezek falvastagsága. A
szelvény teljes csavaró merevségét a fenti két érték összege adja.
10

J T* 

J

2

Ti



i 1

J

Tj

j 1

A tartó két egymástól egységnyi távolságban lévő keresztmetszetének egymáshoz viszonyított elfordulása tehát
 

MT
G  J T*

Az elcsavarodás szögének (υ) és a j-edik nyitott szelvény csavaró merevségének (Jtj)
ismeretében kiszámíthatjuk, hogy az egész tartót terhelő csavaró nyomatékból mekkora
részt visel az adott szerkezeti elem:
M Tj  G  J Tj   ,
Illetve hogy mekkora az ebben a szerkezeti elemben ébredő csavaró feszültség:
j 

M

Tj

J Tj

bj

Minthogy egységnyi hossza vetítve a zárt
cellák elcsavarodási szöge is υ, az i-edik cellában ébredő qi nyíróerő folyam nagyságát a következőképpen számíthatjuk:
M Ti  G  J Ti   , ahol J Ti 

4  Fi


i

6.10. ábra: Nyíróerő folyam egymás mellett
elhelyezkedő zárt cellákban

2

ds
ti

A cellát terhelő csavaró nyomaték ismeretében tehát a qi nyíróerő folyam:
M Ti  2  F i  q i  q i 

G  2  Fi


i

ds
ti

Mint az a 6.10. ábrán látható, az egymás mellett elhelyezkedő zárt celláknak vannak
közös oldalfalai. Az ezekben a közös falakban – például az i-1-edik és az i-edik cella közös
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falában – ébredő csavaró feszültség nagyságát az ellentétes irányú nyíróerő folyamok eredője határozza meg.
 i  1 ,i 

q i  q i 1
t i  1 ,i

6.2.3. Nyíróerő középpont
Az eddigiekben csak az elcsavarodás
szögének nagyságáról szóltunk, de nem
jelöltük ki a szelvények egymáshoz képesti
elcsavarodásának középpontját.
Mint azt a 6.1. fejezetben már láttuk, a
6.11. ábra szerinti nyitott szelvényű tartóban az N nyíróerő hatására ébredő nyírófeszültségek megoszlása a tartó öveiben és
gerincében parabolikus jellegű. A τ nyírófeszültségek helyi értékét a már megismert
 

N Sy
J y t

6.11. ábra: Nyíróerő folyam nyitott szelvényű tartóban

összefüggés írja le.
A fenti egyenletből a q nyíróerő folyam
q   t 

N Sy
Jy

.

Ha a nyíróerő folyam értékét a tartó minden szerkezeti elemében állandónak tekintjük
(közelítés – 6.11. ábra jobb oldala), a belső erők a keresztmetszet K pontjára
s

MT 



N

q  r  ds  

s



Jy

s

S

y

 r  ds

s

csavaró nyomatékot fejtenek ki. A képletben az r a t vastagságú és ds hosszúságú szelvény
szakasznak a K ponttól mért merőleges távolsága, s pedig a kerület menti koordináta.
Minthogy MT ≠ 0, következik, hogy a keresztmetszetet terhelő N nyíróerő csak akkor
nem fejt ki csavaró hatást a szelvényre, ha a nyíróerő hatásvonala olyan távolságban (yT)
helyezkedik el a K ponttól, hogy a nyíróerőnek a K pontra vett nyomatéka a belső erők
nyomatékával azonos, de ellentétes előjelű.
N  yT 

N
J

y

s



S

y

 r  ds



yT 

s

1
Jy

s



S

y

 r  ds (****)

s

A 6.11. ábrán az 1-essel jelölt övek felületének statikai nyomatéka a K pontra (r = b)
S y1  ti  s  b

,

Az integrál értéke pedig
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2
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Minthogy a 2-es jelű gerincben ébredő nyíróerő folyamnak a K pontra nincs nyomatéka (r
= 0), továbbá az alsó és felső öv méretei azonosak
yT 

1

b  h  t1
2

2

Jy

2

2

b  h  t1
2



2

Jy

A szelvény keresztmetszetének az y tengelyre vett másodrendű nyomatéka
(2  b)  t2
3

Jy 

12

2
h  t3
b 
1
 2
 ( h  t1 )    
 2  
 12

A tartó elcsavarodása a nyíróerő középpont körül történik akkor is, ha a szelvényt tiszta
csavaró nyomaték terheli. Szimmetrikus nyitott szelvény esetén a nyíróerő középpont a
keresztmetszet szimmetria tengelyén, de a szelvény körvonalán kívül helyezkedik el.
Mivel a 6.11. ábrán látható szelvény egy oldalára fordított, hosszú nyíláskerettel rendelkező hajótest modelljeként is felfogható, a (****)-gal jelölt egyenlet a nyitott fedélzetű
hajók nyíróerő középpontjának meghatározására szolgáló műveleteket is kijelöli.
Szimmetrikus zárt szelvények esetén a nyíróerő középpont a szelvény határolta kerületen belül. A szelvény súlypontjában található.
6.2.4. Gátolt csavarás

6.12. ábra: Zárt szelvény elcsavarodása

6.13. ábra: Nyitott szelvény elcsavarodása

A 6.12. ábrán egy zárt, a 6.13. ábrán pedig egy ugyanolyan méretű, de nyitott felső övvel rendelkező szelvény azonos nagyságú csavaró nyomaték hatására bekövetkező deformálódását láthatjuk. Az ábrák azt is érzékeltetik, hogy a zárt szelvény deformációja lényegesen kisebb mértékű, mint a nyitott szelvényé. Ennek oka a zárt szelvény jelentősen nagyobb csavaró merevsége.
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Szabad csavarás esetén mindkét szelvény deformációja két komponensből tevődik öszsze: a gerincek és övek egymással eredetileg 900-ot bezáró szögének torzulásából, és a keresztmetszeteknek a szelvény nyíróerő középpontja körüli elfordulásából. A csavaró nyomaték hatására azonban nem csupán a keresztmetszetek síkjában, hanem a csúsztató feszültségek dualitásának elvéből adódóan a keresztmetszet síkjára merőlegesen is ébrednek
η feszültségek. Ennek következtében a végkeresztmetszet sem a zárt, sem pedig a nyitott
szelvény esetében nem marad meg eredeti síkjában.
Hajószerkezetek esetén a végkeresztmetszetek síkjának a függőleges tengely körüli kifordulását a szelvényt kifeszítő válaszfalak akadályozzák meg. A két válaszfal közti tartószakasz keresztmetszetei csak elfordulnak egymáshoz képest. Mivel ebben az esetben a
végfalak megfelelő pontjait összekötő elemi szálak deformációja nem szabadon zajlik le,
Ezért az ilyen peremfeltételekkel végmenő alakváltozást gátolt csavarásnak nevezik.
Gátolt csavaráskor a végkeresztmetszetek nem torzulnak, de a végkeresztmetszetek
megfelelő pontjait összekötő, és eredeti hosszukhoz képest megnyúló elemi szálakban ζ
húzófeszültségek ébrednek. Ezek a ζ feszültségek a keresztmetszetek síkjában további járulékos η feszültségeket indukálnak. Mindezek következtében a szabad csavarás esetére a
végkeresztmetszetek relatív elfordulását, valamint a szelvényben ébredő csavaró feszültségek nagyságát megadó képletek csak korlátozott mértékben – tájékoztató jelleggel használhatók.
A gátolt csavarás során fellépő ζ feszültségeket hozzá kell adni a hajónak az előző fejezetben tárgyalt, hajlításából származó, s a keresztmetszet síkjára merőlegesen ébredő
húzó-nyomó feszültségekhez, amelyek így aztán – például a hosszú kivágások sarkainál –
különösen nagy értéket érhet el. Mindez egy újabb indokot szolgáltat arra, hogy a hajótest
hajlításából származó σ feszültségek megfelelőségét beállító biztonsági tényező értékét
kellően nagyra válasszuk.
A gátolt csavarással kapcsolatos szilárdsági számítások tehát nagyon bonyolultak, és a
hajótest hossz-szilárdsági számításaitól elválaszthatatlanok. Emiatt a keresztmetszetek
szögelfordulására és feszültségek nagyságára vonatkozó képleteket a szabad csavarás esetére kidolgozott explicit formában nem is szokták megadni. A számításokat az egész hajóra
vonatkoztatva a véges elemek módszerét alkalmazva hajtják végre. De minthogy egy ilyen
hatalmas térbeli modell nagyon sok elemből áll, a számítások kivitelezhetősége érdekében
a számítási háló nem lehet túl sűrű.
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6.14. ábra: Hajó hullámos vízi csavaró szilárdságának véges elemes vizsgálata
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1.4

7.1. A harántszilárdság fogalma

A hajótest hossz- és csavaró szilárdsági számításaihoz a hajót prizmatikus rúdnak tekintettük, s e rúd hajlításából, nyírásából és csavarásából származó feszültségek és deformációk meghatározásával foglalkoztunk. A harántszilárdsági vizsgálatokhoz ez a rúdmodell azonban nem alkalmas. Minthogy a harántszilárdsági vizsgálatok célja a hajótest térbeli alakját kifeszítő és a helyi terheléseket felvevő keretbordák, valamint az azokat összekötő, az alap- és a középsíkkal párhuzamos helyzetű keretek szilárdságának ellenőrzése, ezért
a továbbiakban a hajótestnek a 4.4.2. pontban már megismert térbeli rácsmodelljét, illetve
annak bizonyos önállóan is tanulmányozható részleteit használjuk majd (7.1. ábra).

7.1. ábra: Keretbordák – Térbeli rácsmodell - Részlet

A 7.1. ábra csupán vázlatszerűem mutatja a koordináta síkokkal párhuzamos helyzetű
keretek legfontosabb szerkezeti elemeit. A rajzon a fenék-, az oldal- és a fenéklemezeket
csak jelzésszerűen, pont-vonallal ábrázoltuk. Ez arra utal, hogy haránt-szilárdsági vizsgálatoknál a lemezeléseknek, csupán a kereteket alkotó magas gerincű tartók együtthordó övéként működő részét vesszük figyelembe. Nem ábrázoltuk a keretbordák között elhelyezkedő egyszerű bordákat, illetve hossz merevítésű test acélszerkezet esetén a hajó hossztengelyével párhuzamosan futó fenék-, fedélzeti-, és oldalsó hosszbordákat sem. mivel ezeknek
a szerkezeti elemeknek a hajótest általános igénybevételéből adódó terhelések felvételében
csekély szerepük van. Ezek feladata a két keretborda között kifeszülő héjlemez helyi merevítése, a kihajlást okozó nyomó feszültségeknek, valamint a héjra merőleges hidrosztatikai nyomásnak, raktárpadló vagy fedélzeti terhelésnek kitett szabad lemezfelületek csökkentése.
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A 7.1. ábráról az is megállapítható, hogy a koordináta síkokkal párhuzamos, egymástól adott távolságban elhelyezkedő keretek egy olyan egymással összekapcsolt térbeli rácsszerkezetet alkotnak, amelynek bármelyik pontján, vagy bármelyik tartóelem hossza mentén jelentkező terhelés a többi tartóelemet is teherviselésre kényszeríti.
A klasszikus harántszilárdsági vizsgálatok csupán az [yz] síkban álló keretbordákra
korlátozódnak. A számítások célja a vizsgált keretre ható helyi terhelésekből származó
hajlító nyomatékok keret menti megoszlásának a meghatározása, illetve ennek ismeretében
a fellépő legnagyobb feszültség helyének és nagyságának megállapítása, azaz a keretet
alkotó szerkezeti elemek szilárdsági megfelelőségének ellenőrzése.
1.5

7.2. Harántszilárdsági modellek. Helyi terhelések

7.2.1. Egyszerűsített keretmodell
Függetlenül a hajó acélszerkezetének merevítési rendszerétől, minden negyedik vagy
ötödik építési bordát, az ún. normál építéséi bordáknál erősebb keretbordaként kell kialakítani. Azaz a hajó bordaosztásától függően a keretbordák egymástól kb. 2,0 – 4,5 m távolságban helyezkednek el. Vannak azonban a hajónak olyan részei, ilyen például a géptér, az
orr és a far, valamint nehéz ömlesztett rakományt szállító hajók esetén a rakterek környéke,
ahol a nagy helyi terhelések – nagy önsúly, hullámütés, rezgések stb. –, esetleg ezek együttesen jelentkező hatása miatt mindegyik, vagy minden második építési borda keretborda.
A harántszilárdsági számításokhoz kiválasztunk egy, a keretbordák közti távolságnak
megfelelő hajószeletet úgy, hogy a vizsgált keretborda a szelet közepén legyen. A keret
terhelését a szegmensre jutó szerkezeti teher és a helyi támaszreakciók, továbbá az ezeket
helyileg kiegyenlítő belső erők, valamint az oldalirányú nyomóerők jelentik. A hajószeletre
ható valamennyi terhelést a vizsgált bordakeretre koncentrálva képzeljük el. A teherviselésben nem vesznek részt a térbeli keretszerkezetnek a vizsgált bordakeret síkjára merőlegesen álló csatlakozó szerkezeti elemei – a fenék-, a fedélzeti- és az oldal hosszmerevítők.
Mivel a harántszilárdsági számítások meglehetősen bonyolultak, ezért a vizsgált keret
modelljét célszerű a lehető legegyszerűbbre választani. Megalkotásakor csak olyan elhanyagolásokat és egyszerűsítő megfontolásokat engedünk meg, amelyek csupán a számítási
feladatot csökkentik, de nem befolyásolják lényegesen a számítás végeredményét. Ezek az
egyszerűsítő megfontolások a következők:
 A keretet téglalap alakúnak tekintjük, mely egyenes rudakból áll. A medersori lekerekítést és az esetleges fedélzeti domborulatot elhanyagoljuk.
 A keret rúdjai a belső merevítők: a fedélzeti gerenda, az oldalsó keretborda, a bordatalp. A hajószelet lemezeléseiből csak a belső merevítők együtthordó öveit veszszük figyelembe.
 A téglalap alakú keret rúdjainak távolságát, nem a borda külső geometria méretei
szerint, hanem a rudak semleges szálának helyzetét tekintve kell figyelembe venni.
 Feltételezzük, hogy a keret alakja a terhelés hatására nem változik.
 A bordakeretet a szerkezeti elemek csatlakozási pontjainál szögmerevnek tekintjük.
 A modell „rúdjait” a bordakeret haránt irányú belső merevítői alkotják. A hajószelet lemezeléseiből csak a belső merevítők együtthordó öveit vesszük figyelembe.
(A keret haránt irányú belső merevítői: fedélzeti gerenda, oldalsó keretborda, bordatalp.)
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 A kettősfeneket, illetve az oldaltankot a modell alsó, illetve oldalsó rúdjának részeként tekintjük.
 A hosszfalakat, illetve az oszlopokat a modell alsó és felső rúdját összekötő függőleges helyzetű rudakként vesszük figyelembe. A függőleges rudak csatlakozási
pontjaiban saroklemezes bekötés esetén a függőleges tartőt befogottnak, csomólemezekkel történő bekötés nélkül pedig csuklós befogásúnak kell tekintenünk.
 A modell rúdjainak a hajlítás tengelyére vett másodrendű nyomatéka a rúd hossza
mentén állandó.
 Többfedélzetes keretszerkezetek modelljét is a fenti elvek figyelembe vételével alkotjuk meg.

7.2. ábra: Néhány egyszerű harántszilárdsági modell

A 7.2. ábra csak fél bordakereteket ábrázol. A bordakeretek szimmetrikus másik felét
az ábrán az alsó és felső rudak befogása helyettesíti.
Az ’A’ jelű rajz zárt fedélzetű, hosszfal nélkül épült hajó – egy ponton vagy egy kisebb
méretű tanker – harántszilárdsági modelljét mutatja, A ’B’ rajz nyitott bordakeretet, egy
nyíláskerettel ellátott szárazáru szállító hajó modelljét ábrázolja. A ’C’ és a ’D’ képen zárt
fedélzetű, egy középen, illetve két oldalt elhelyezett hosszfallal rendelkező hajó – például
egy nagyobb méretű tanker vagy egy zárt fedélzetű uszály– harántszilárdsági modellje látható. A rajzokon a hosszfalakat helyettesítő függőleges rudak a hosszfalaknak a bordakeret
síkjába eső merevítői. Az ’E’ jelű kép oszlopokkal alátámasztott, zárt kétfedélzetes hajó –
például személy- vagy RORO-hajó – harántszilárdsági modellje. Az oszlopokat szaggatott
vonal jelzi, amely arra utal, hogy az oszlopok – a hosszfalakkal ellentétben – nem nyíróerőt
nem vesznek fel.
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7.3. ábra: A bordakeret-modell rúdjai

A 7.3. ábrán egy kettősfenékkel és oldaltankkal, hosszfalak nélkül épült tanker zárt
bordakeret modellje, és a modellt alkotó rudak tényleges térbeli kialakítása látható. Az 1-1
metszet a fedélzeti gerendák, a 2-2 metszet az oldaltankot és annak belső merevítőit, a 3-3
metszet pedig a kettősfenék szerkezetet mutatja. Az alsó és felső rúdelem szelvénye egyszerű, az oldalsóé pedig összetett I-tartó. A szelvényeket a gerinclemez(ek) és azok övei
alkotják. A függőleges helyzetű összetett I-tartó szelvénye a külhéj és a belső oldalfal
egymással szembenéző magas gerincű tartóiból és az azokhoz csatlakozó övekből áll. Az
összetett szelvény gerincmagassága megegyezik az oldaltank szélességével. Ugyanígy a
kettősfenék szerkezetet helyettesítő rúdelem gerincmagassága is a kettősfenék magasságával azonos. A lemez övek szélességét az 5.5.1. fejezetben megismert, a lemezvastagság 40szeresével megegyező együtthordó övszélességgel kell figyelembe venni. Az együtthordó
öveket az ábrán sraffozás jelöli.
A 7.3. ábrán az is látható, hogy a modell ’b’ szélességét és ’h’ magasságát a rúdelemek
semleges szálai közti távolságként kell értelmezni, amely mindkét esetben kisebb, mint a
keret névleges B és H mérete. Az adott tartóra ható terheléseket – például a vízoldali hidrosztatikai nyomásból származó erőt, a raktárpadló terhelést is – a tényleges geometriai
méretek figyelembe vételével kell meghatározni.
7.2.2. Bordakeretek terhelései
A bordakeretekre ható terhelések – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak lehetnek:
Fedélzeti gerenda:
 Hadházi Dániel, BME
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 fedélzeti rakomány
 a fedélzeten tárolt konténerek sarkain keresztül a fedélzetszerkezetnek átadódó koncentrált erők
 gördülő rakomány kerekeinek közvetítésével a fedélzetszerkezetnek átadódó koncentrált erők
 az időjárás fedélzetre a hullámzás, vagy a hajó bukdácsoló és dülöngélő
mozgása miatt a fedélzetre jutó víz
 a tankokban lévő folyadéktöltet fedélzet fölötti túlfolyó magasságának
megfelelő felfelé irányuló hidrosztatikai nyomóterhelés
 részleges töltöttségű tankokban a hajó bukdácsoló és dülöngélő mozgásai
miatt kialakuló folyadéklengések következtében a fedélzetszerkezetet terhelő hatások
 belső fedélzetek födémterhelése
 kikötőbakok, daru állótorony, vontatócsörlő, vontatóhorog stb. beépítésénél
a fedélzetszerkezetnek átadódó koncentrált erők és nyomatékok
Oldalszerkezet:
 az oldallemezekre ható hidrosztatikai nyomóerő
 hullámütésből származó hidrodinamikai nyomóerő
 az oldalszerkezet belső oldalára ható, s a folyadékrakomány hidrosztatikai
nyomásából származó nyomóerő
 részleges töltöttségű tankokban a hajó bukdácsoló és dülöngélő mozgásai
miatt kialakuló folyadéklengések következtében az oldalszerkezetet terhelő
hatások
 a rakomány rögzítéséből a lekötési pontokban ébredő koncentrált erők
Fenékszerkezet:
 külső oldali hidrosztatikai nyomás
 hullámütésből származó hidrodinamikai nyomóerő
 a rakomány súlyából származó megoszló erőrendszer
 részleges töltöttségű tankokban kialakuló folyadéklengések következtében
fellépő erők
 a konténerek sarkain keresztül a fenékszerkezetnek átadódó koncentrált
erők
 gördülő rakomány kerekeinek közvetítésével a fenékszerkezetnek átadódó
koncentrált erők
 a kettősfenék tankokban a folyadéktöltet túlfolyó magasságának megfelelő
hidrosztatikai nyomóterhelés
 a rakomány rögzítéséből a lekötési pontokban ébredő koncentrált erők
A vizsgált keretszerkezet terhelése a mindenkori feladathoz igazodósan a fenti terhelés összetevők kombinációjával állítható össze. A felsorolt terhelések egy része koncentrált
erő, más részük különféle jellegű megoszló erőrendszer. Ezek nagyságát a feladat peremfeltételei, bizonyos műszaki megfontolások, illetve az osztályozó társaságok kötelezően
figyelembe veendő előírásai együttesen határozzák meg.
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7.3. Bordakeretek szilárdsági vizsgálata

7.3.1. A harántszilárdsági vizsgálat elvi alapja. Castigliano-tétel
Az alábbiakban nem a szilárdságtanból már ismert Castigliano-tétel újbóli levezetésére
törekszünk, hanem a tétel gyakorlati alkalmazásának elvi alapjait szeretnénk bemutatni.
A bordakeret olyan rugalmas kétdimenziós tartószerkezet, amely a keretet terhelő,
egyensúlyi erőrendszert alkotó erők és nyomatékok hatására az eredeti geometria alakját
megváltoztatva, rugalmasan deformálódott állapotba kerül. Az erők a támadáspontjuk környezetében helyi elmozdulásokat hoznak létre, a nyomatékok pedig a tartóelemek lehajlását, a keresztmetszetek síkjának elfordulását okozzák. Ha a szerkezet a rugalmas alakváltozás határán belül képes az adott terhelések felvételére, akkor a terhelések megszűnte után a
szerkezet visszanyeri eredeti alakját. Ezt a szerkezetben a deformációk következtében felhalmozódott belső energia, a deformációs munka teszi lehetővé. A szerkezet tehát rugóként
viselkedik.
Bármely tartóra ható erők és nyomatékok által végzett, s a deformációk következtében
a tartó belső rugalmassági energiájává (U) átalakuló munka (L):
L U 
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1

  Fi  f i 

2

i

  M i i ,
i

, ahol fi az Fi erő hatására az erő hatásvonalának irányába eső elmozdulás, υi pedig az Mi
nyomaték hatására bekövetkező szögelfordulás. A tartó egy adott keresztmetszetének
szögelfordulását a tartó lehajlása okozza. A tartónak a nyomatékok hatására bekövetkező
lehajlása lényegesen nagyobb, mint a tartónak az erők irányába elmozdulása. Minthogy a
belső energia nagysága a a rugalmas deformáció mértékével arányos, a nyomatékok okozta
belső energia növekmény mellett a tartót terhelő erők belső energia növelő hatása elhanyagolható. Így, ha figyelembe vesszük, hogy a tartó valamely M nyomaték hatására bekövetkező szögelfordulása a rugalmas szál egyenletéből
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szerint határozható meg, a belső energia pedig az alábbi egyszerűbb alakban írható fel:
U 

1
2


i

2



Mi

J E

 dx .

Castigliano tétele azt mondja ki, hogy a tartóban tárolt belső energiafüggvénynek a tartóra ható valamennyi erő és nyomaték szerint vett parciális deriváltja zérus. Ha a tartó terhelései közül M-mel a koncentrált nyomatékokat, H-val a tartót terhelő vízszintes, V-vel
pedig a függőleges erőket jelöljük, a tétel matematika megfogalmazása:
U
M
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A tartó bármilyen mértékű további alakváltozását, azaz a belső energia megváltozását
csak a tartóra ható erők és a nyomatékok megváltozása okozhatja. A fenti egyenletekbe a
belső energia kifejezését behelyettesítve kapjuk
U
M i
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A harántszilárdsági vizsgálat célja a keretet alkotó tartóelemek igénybevételeinek meghatározása. A Castigliano-tétel kifejtésével kapott fenti összefüggések kijelölik ennek kivitelezési módját is. A Castigliano-tétel csak statikailag határozott tartószerkezetek esetén
alkalmazható.
A keretet terhelő valamennyi erő és nyomaték figyelembe vételével minden egyes
szerkezeti elemre meghatározzuk a tartók nyomatéki függvényét. Az így felírt nyomatéki
függvényeket a fenti egyenletekbe behelyettesítve, majd kijelölt műveleteket végrehajtva,
bizonyos rendezések után adódó n ismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldásával
kapjuk a modellre ható erőrendszernek, a nyomatéki függvények felíráskor még ismeretlen, H és V erőit, illetve Mi nyomatékait. Ezek után már semmi akadálya nincs, hogy megrajzoljuk a tartóelemek igénybevételi ábráit, illetve hogy konkrétan kiszámítsuk a keret
bármely pontján tartóelemet terhelő helyi hajlító nyomaték és nyíróerő értékét.
7.3.2. Szimmetrikus terhelésű nyitott keret
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7.4. ábra: Szimmetrikus terhelésű nyitott bordakeret – Terhelések és a tartóelemek nyomatéki ábrája

A 7.4. ábra szimmetrikus terhelésű nyitott bordakeretet – például egy szárazáru szállító
hajó harántszilárdsági modelljét – mutatja. A hajó raktárai üresek. A rajz csak a jobboldali
fél bordakeretet ábrázolja. A bordakeret hiányzó másik felét az F jelű pontnál lévő befogás
helyettesíti.
A bordakeret merülése d. A külhéj lemezekre ható hidrosztatikai nyomóerőkön kívül
terhelésként csupán két koncentrált erőt, R-t és Rk-t tüntettünk fel.
A vizsgált hajószeletre ható függőleges irányú erők eredője nem zérus. Ez az erő a bordaszeletet elmozdítani igyekszik – példánkban felfelé. Ezt az elmozdulást a szomszédos
hajórészek tartóereje akadályozza meg, amit a nyíróerőt átvinni képes függőleges helyzetű
szerkezeti elemek lemez alkatrészei – hosszfalak, külhéj lemezek, nyíláskeret stb. – biztosítanak. Ezen erőt a figyelembe veendő szerkezeti elemek a keresztmetszetük súlypontjára
számított másodrendű nyomatékuk arányában viselik.
Ha a függőleges irányú erők eredője F, akkor a 7.4. ábra jelöléseivel
F  R  Rk

R
Rk



J
Jk

Példánkban F  p  B  s    g  d  B  s , ahol ρ a hajót körülvevő víz sűrűsége, B a hajó félszélessége, d a bordakeret helyi merülése, s pedig a bordakeretek közti távolság.
Példánkban az önsúlyt nem vettük figyelembe. Egyéb esetekben a fedélzetszerkezet
önsúlyát a fedélzetre ható terheléshez adják hozzá, a fenékszerkezet önsúlyát pedig a fenékre ható víznyomás és a rakomány terhelésével együtt számolják. Minthogy a fedélzetszerkezet súlyából származó terhelés nagyságrendje a többi terhelés mellett elhanyagolható, így ha csak nincs fedélzeti rakomány, a számítások könnyebbé tétele érdekében a fedélzetszerkezet súlyát általában nem veszik figyelembe.
Az oldalszerkezet súlyát nem kell figyelembe vennünk. Bármely rész terhelési esetben
van az oldallemezelés síkjában R erő. Ha az oldalszerkezet súlyát (Go) is figyelembe akarjuk venni, akkor az egyéb terhelésekből meghatározott R helyett R '  R  G 0 erőt kellene
számításba venni. Ez esetben viszont az oldallemezen jelentkező nyíróerő
F  R  G0  R  G0  G0  R
'

azonos azzal, mintha figyelembe sem vennénk az oldalszerkezet önsúlyát.
A vízszintes irányú erők eredője zérus, mert mindkét oldalon azonos a bordakeret merülése.
A továbbiakban a keret rúdjait terhelő nyomatéki függvényeket, majd az ábrán A, B, C,
D, E és F betűvel jelzett pontokban a hajlító nyomaték értékét határozzuk meg.
Statikailag határozott nyitott keret esetén a jelzett csomópontokban ébredő nyomatékokat közvetlenül meghatározhatjuk. A számítást célszerű a keret felső végénél kezdeni.
A – B szakasz
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A fentiek szerint meghatározott nyomatéki függvények jellegét a 7.4. ábra jobb oldala
mutatja.
7.3.3. Szimmetrikus terhelésű zárt keret

7.5. ábra: Szimmetrikus terhelésű zárt bordakeret –
Terhelések és a tartóelemek nyomatéki ábrája

A 7.5. ábrán egy szimmetrikus terhelésű zárt bordakeret harántszilárdsági modellje látható. A rajz csak a fél keretet mutatja. A hajótest elhagyott szimmetrikus másik részét az A
pontnál az MA nyomaték és a H vízszintes rúd irányú erő, az E pontnál pedig a befogás
helyettesíti.
A továbbiakban ezen az egyszerű példán keresztül mutatjuk be egy zárt keret rúdjait
terhelő nyíróerők és nyomatékok meghatározásának módját. Bármilyen, ennél bonyolultabb szerkezetű vagy összetettebb terhelésű keret esetén is a számítás menete hasonló.
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A bordakeret helyi merülése d. Az egymástól s távolságban elhelyezkedő bordakeretek
közti tanktérben tárolt rakomány és a fenékszerkezet együttes tömege m. A modell alsó
rúdjának terhelése a belső oldalon a kettősfenék lemezekre ható
m

g

b

egyenletesen megoszló erőrendszer, és a fenéklemezekre ható, a hidrosztatikai nyomásból
származó
  g d bs

p 

  g d s

b

ugyancsak egyenletesen megoszló terhelés, de az előzővel ellentétes irányú. A fenékre ható
egyenletesen megoszló erőrendszer eredője
m

q  p

g

b

Jelen esetben a rúd belső oldali terhelése nagyobb, tehát q előjele negatív.
A függőleges irányú erők egyensúlyát a szomszédos szerkezeti elemek tartóereje biztosítja, amit az oldalszerkezet nyíróerőt felvenni képes lemezei közvetítenek.
R  q  b

A feladat a bordakeret rúdjait terhelő hajlító nyomatékok meghatározása. Először a 7.5.
ábra szerinti bordakeret elhagyott szimmetrikus baloldali szerkezeti részeit helyettesítő
ismeretlen M0 = MA nyomaték és H húzóerő nagyságát határozzuk meg a Castigliano-tétel
segítségével. Ehhez egyenként fel kell írnunk a keret rúdjait terhelő nyomatéki függvényeket, majd elvégezzünk a Castigliano-tétel matematikai megfogalmazása által kijelölt műveleteket. A számítások során pozitívnak tekintjük az M0 nyomaték forgatási irányát.
A belső energia M0 nyomaték szerinti fajlagos változása a 7.5. ábra jelöléseivel:
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A belső energia H erő szerinti fajlagos megváltozása:
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A teljes keret belső energiájának az M0 nyomaték szerinti megváltozását leíró egyenlet
az ismeretlenek szétválasztása és bizonyos állandók összevonása után:
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A teljes keret belső energiájának a H erő szerinti megváltozását leíró egyenlet az ismeretlenek szétválasztása és bizonyos állandók összevonása után:
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két ismeretlenes lineáris egyenletrendszert, melynek megoldásai a keresett M0 és H értékek. Ezek után a keret bármely pontjában meghatározhatjuk a rudakat terhelő hajlító nyomaték nagyságát, és megrajzolhatjuk a rudakat terhelő nyomatéki ábrákat, és így elvégezhetjük a tartóelemek szilárdsági méretezését. A 7.6. ábra jobb oldalán láthatjuk az egyes
rudakra ható nyomaték alakulását.
7.3.4. Aszimmetrikus terhelésű keretek

7.6. ábra: Aszimmetrikus terhelésű nyitott és zárt keretek

A 7.6. ábra aszimmetrikus terhelésű nyitott és zárt kereteket mutat. A felső két rajzon
egy-egy nyitott, alul pedig egy zárt keretet láthatunk. A baloldali felső képen Egy szárazáru szállító hajó harántszilárdsági modellje látható, amelynél a terhelés aszimmetriáját a
rakomány haránt irányú egyenetlen elhelyezése okozza. A hajó egyébként egyenesen, dőlés nélkül úszik, a bordakeret mindkét oldalán azonos a merülés. A jobboldali felső kép
olyan nyitott bordakeretet ábrázol, amelyben a rakomány elhelyezkedése haránt irányban
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ugyan egyenletes, de a hajó megdőlt helyzetben van. A zárt bordakeretet ábrázoló alsó kép
pedig egy megdőlt helyzetű tankert mutat, amelyben a folyékony rakomány átfolyt a hajó
megdőlt oldalára.
Mindhárom terhelési eset közös jellemzője, hogy a függőleges, illetve a vízszintes irányú erők, esetleg mindkettő eredője nem megy át a keresztmetszet K-val jelölt nyíróerő
középpontján. Mint azt az előző 6. fejezetben már megismertük, ilyen esetben csavaró
nyomaték keletkezik, amely az egész keresztmetszetnek a nyíróerő középpont körüli elfordulását okozza. A feladat statikailag határozatlanná válik, s csak bizonyos peremfeltételek
tisztázása után – szabad vagy gátolt csavarás – válik megoldhatóvá.
A csavaró nyomaték hatására a keret lemezalkatrészeiben η csúsztató feszültségek, gátolt csavarás esetén a keret síkjára merőleges ζ húzó-nyomó feszültségek is ébrednek, amelyek a keret torzulását, belső energiájának megváltozását okozzák. A rugalmas test belső
energiája tehát már nem csupán a rudak hajlítása következtében előálló lehajlások mértékével lesz arányos, hanem ahhoz hozzá kell számítani a csavarás hatására bekövetkező
deformációk belső energianövelő hatását is. Azaz a Castigliano-tételnek csupán a hajlító
nyomatékokat figyelembe vevő egyszerűsített alakja ilyen feladatok esetén nem alkalmas a
terhelések kiszámítására. Ezekben a komplikált esetekben a peremfeltételek rögzítése után,
a véges elemek módszerével, numerikus eljárással juthatunk csak eredményre.
1.7

7.4. Medersori és fedélzeti saroklemezek

Mint azt már korábban is láttuk a keretet alkotó rudak közti szögmerev kapcsolatot – a
fenéken a medersori, a mestersor és a koszorúsor találkozásnál pedig a fedélzeti – saroklemezek biztosítják. A 7.3.2. és 7.3.3. pontokban megismert módszerek segítségével ki is
tudjuk számítani a saroklemezeket terhelő hajlító nyomatékokat. Az alábbiakban e sarokpontok kialakításának legfontosabb szempontjait tekintjük át.
7.4.1. Medersori saroklemezek

7.7. ábra: Medersori saroklemezek keret- és normál bordáknál egyszerű harántrendszerű fenék- és
oldalszerkezet esetén

A 7.7. ábra medersori saroklemez kialakításokat mutat keret- és normál bordáknál egyszerű haránt rendszerű fenék és oldalszerkezet esetén. Keretbordánál a saroklemezt mindig
övvel vagy peremmel kell ellátni. Normál bordák esetén csak abban az esetben szükséges
az övezés vagy peremezés, ha a lemez átfogójának hossza meghaladja a 600 mm-t. Az
övezés, illetve a peremezés az él kihajlását akadályozza meg. A saroklemez befogóinak ’a’
www.tankonyvtar.hu
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élhosszúságát a keretbordák méretei szerint kell megválasztani. ’a’ nem lehet kisebb, mint
a két csatlakozó szerkezeti elem – a bordatalp (f) és az oldalsó keretborda (b) – közül a
kisebbik gerincmagassága.
A csatlakozó szerkezeti elemek közti megfelelő nyomatékátvitel biztosítása mellett a
csomólemezek másik nagyon fontos feladata a csatlakozó tartók alátámasztatlan hosszának
csökkentése.
A 7.7. ábrán külön megrajzolt részlet az oldalsó keretborda övének a bordatalp öv kifutásához hasonló kialakítását lehetővé tevő tám (tripping bracket) beépítését mutatja. Ezt
a megoldást a viszonylag nagy nyomatékkal terhelt medersori kapcsolatok esetén célszerű
alkalmazni.

7.8. ábra: Medersori saroklemezek keret- és normál bordáknál egyszerű esetén

A 7.8. ábra hosszrendszerű egyszerű fenékszerkezet esetén mutatja a medersori saroklemezek bekötési módját keret- és normál bordáknál. Keretbordáknál gyakori megoldás,
hogy a medersori saroklemezt a bordatalp és az oldalsó keretborda közé beszabott lemezből alakítják ki. Az övet a bordatalp, illetve a keretborda övének folytatásában hegesztik a
lemez élére. A medersornál így kialakuló egyetlen nagy lemezfelület azonban már viszonylag kis nyomaték hatására is könnyen kihorpadhat. A lemezt a szabad lemezmező csökkentésével tehetjük merevebbé. Ezért a saroklemez egyik oldalára a fenék és oldalszerkezethez
nem csatlakozó, mindkét végén visszavágott helyi merevítőt, bajuszt hegesztenek fel.
Hosszrendszerű oldal- és fenékszerkezet találkozásánál (7.8. ábra középső rajza) a bekötő csomólemez csak a medersor merevítésére szolgál. Vegyes építés esetén a medersori
saroklemez a bordák alsó merev befogási pontja. A merev szerkezeti kapcsolat feltétele,
hogy a bekötő csomólemez befogási élhossza a borda gerincmagasságának legalább kétszerese legyen.

 Hadházi Dániel, BME

www.tankonyvtar.hu

140

HAJÓÉPÍTÉS I.

7.9. ábra: Kettősfenék és egyszerű oldalszerkezet csatlakozása

A 7.9. ábrán vízszintes kifutású kettősfenék és egyszerű oldalszerkezet bekötését láthatjuk a hajó hengeres középrészén és alakos bordák esetén. A kettősfenék fölött elhelyezkedő medersori saroklemez síkja a bordatalp síkjával esik egybe, a saroklemez hajóközép
felöli végénél pedig, ott ahol a saroklemez a kettősfenék lemezen keresztül a bordatalpra
támaszkodik, a bordatalp egyik oldalán bajusz beépítése válik szükségessé. A külhéj lemezekre ható hidrosztatikai nyomás egymás felé igyekszik elmozdítani a fenék- és oldalszerkezetet. A csomólemez letámaszkodási pontjában „szúrja” az őt alátámasztó bordatalpat.
Ezen a helyen, egy viszonylag kis területen nagy helyi feszültségekkel terhelt zóna alakul
ki ún. „forró pont” (angolul „hot spot”), amely repedések kiindulópontja lehet. Ezt akadályozza meg a bordatalpra a saroklemez végénél felhegesztett tám.
Alakos bordák esetén a medersori bekötő saroklemezek a könnyebb gyárthatóság érdekében az esetek nagy részében átlapolt kivitelűek.

7.10. ábra: Oldaltank és kettősfenék csatlakozása

A 7.10. ábra az oldaltank és kettősfenék két csatlakozási megoldását mutatja . A baloldali rajzon olyan megoldást láthatunk, ahol gyakorlatilag nincs klasszikus értelemben vett
medersori saroklemez. Ebben az esetben a medersori saroklemez szerepét a bordatalp és a
oldaltank belső merevítő lemezei együtt alkotják. Ezt a megoldást viszony magas kettősfenék és széles oldaltank esetén – ilyenek a konténerszállító hajók – lehet alkalmazni.
Alacsonyabb és keskenyebb kettősfenék szerkezetek esetén az oldaltank alsó része van medersori csomólemeznek kialakítva. Ilyenek például az
ún. double skin tankerek. Vegyük észre azt is, hogy
nem csupán az oldalszerkezet alsó bekötésének
szakszerű megoldása fontos kérdés, de ugyanilyen
gondot kell fordítani az oldalszerkezettel azonos
funkciójú hosszválaszfalak alsó csatlakozási pontjának kialakítására is.
A 7.10. ábra jobb oldalán látható megoldásnak
egy speciális változata látható a 7.11. ábrán. E
megoldásnál a medersori saroklemez feladatát maga a medertank látja el. Ilyen az ömlesztett rakományt szállító hajók fenékszerkezetének kialakítása
www.tankonyvtar.hu
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(7.11. ábra).

7.4.2. Fedélzeti saroklemezek
7.12. ábra: Fedélzeti bekötő saroklemezek

A 7.12. ábra néhány fedélzeti bekötő saroklemez kialakítást mutat. A csomólemez feladata az oldal- és fedélzetszerkezet szögmerev összekapcsolása, a keret felső sarokpontját
terhelő nyomatékának átvitele.
Keretbordáknál a csomólemez befogójának hossza nem lehet kisebb, mint a két öszszekapcsolt szerkezeti elem – az oldalsó keretborda és a fedélzeti keretgerenda – közül a
kisebbik gerincmagassága. A csomólemezt övvel kell ellátni, Nagy nyomatékterhelésű
fedélzeti sarokkapcsolatok – pl. fedélzeti rakomány – esetén a saroklemez az oldalsó keretborda és fedélzeti gerenda közé beszabott lemezből is kialakítható, amelyre az övet az
említett szerkezeti elemek övének folyatásában a beszabott lemezre ráhajlítva hegesztik
fel. A saroklemez kezdőpontjainál kialakuló szög felezőjében bajuszokat helyeznek el,
amelyek célja a saroklemez nyomaték átviteli funkciójából adódódó, s a keresztmetszet
változása következtében fellépő feszültségcsúcsok mérséklése. A saroklemez kihorpadását
a lemez egyik oldalán átlósan elhelyezett merevítő biztosítja.
Normál bordák esetében a saroklemez befogási élhossza legalább a csatlakozó szerkezeti elemek gerincmagasságának kétszerese. A normál bordákat bekötő csomólemezek
átfogójának élhossza általában nem igényli öv vagy perem alkalmazását.
Hosszrendszerben épült oldal- és fedélzetszerkezet esetén a legmagasabban elhelyezkedő oldalsó és a legszélső fedélzeti hosszmerevítőt összekapcsoló saroklemez csak a két
szerkezeti egység megtámasztására szolgál. Tiszta hosszrendszerű építésmód esetén nyomatékátvitel csak keretbordáknál történik.
1.8

7.5. Tartórács elemeinek kölcsönhatása

A tartórács hossz és haránt irányú, egymással összehegesztett kapcsolatban álló tartók
alkotta síkbeli merevítő rendszer, melyet szilárdsági szempontból egyetlen egységnek te-
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kintünk. A tartórács elemei közösen viselik a rács bármely elemére vagy csomópontjára
ható terheléseket.
Tartórácsot alkotnak a hajó fenék-, oldal- és fedélzetszerkezetének haránt és hosszválaszfalak közé eső részei, illetve azok kisebb egységei, de bármilyen merevítőkkel ellátott
lemez felület is.
A tartórács hossz- és keresztirányú elemeinek a hajlítás tengelyére vett másodrendű
nyomatékát együtt kell számítani a tartó öveivel, azaz a csatlakozó lemezek vastágságának
figyelembe vételével számított szélességű együtthordó lemezekkel.
7.5.1. Tartórács szilárdsági vizsgálata

7.13. ábra: Tartórács

A 7.13. ábrán 6 db haránt irányú (i) [pl. bordatalpak] és 3 db hosszirányú (j) [pl. fenék
hosszmerevítők] elemből álló tartórács látható. A tartórácsot a csomópontokban ható koncentrált erők, illetve a tartóelemek élei mentén jelentkező megoszló erők, valamint ezek
kombinációja terhelheti. A terhelő erőket a mindenkori feladatnak megfelelően az adott
körülmények figyelembe vételével kell meghatározni (hidrosztatikai nyomás, rakománytömeg, ütközés, feltámaszkodás, dokkolás stb.).
A haránt és hosszirányú tartókat tekinthetjük
 mindkét végükön alátámasztottnak
 mindkét végüknél befogottnak
 egyik végüknél befogottnak, másik végüknél alátámasztottnak, illetve
 egyik végüknél befogottnak, másik végüknél alátámasztatlannak.
Alátámasztásnak számít a tartóvég csomólemezek nélküli, befogásnak pedig csomólemezekkel történő rögzítése. A rács belső pontjaiban hegesztett kapcsolatban lévő hossz- és
kereszttartók egymás rugalmas alátámasztásaiként működnek.
A szilárdsági vizsgálat célja, hogy megállapítsuk az adott terhelés hatására a tartórács
csomópontjaiban ébredő erők nagyságát. A csomóponti erők ismeretében megrajzolhatjuk
a tartók nyomatéki ábráját, s megvizsgálhatjuk a tartók szilárdsági megfelelőségét. A számítás elvi menete a következő:
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1. A tartórács i-edik kereszt- és j-edik hossztartójának metszéspontjában ható koncentrált erő
Fij
2. Az n db kereszttartót (pl. fenékbordát) külön-külön, egyedül vizsgáljuk akár, mint
kéttámaszú, vagy befogott szerkezeti elemet.
3. Meghatározzuk a csomópontok lehajlását annak a feltételezésével, hogy az Fij erők
terhelését csupán e tartók viselik. Az i-edik kereszttartó j-edik csomópontjának lehajlása
fij.
Szimmetrikus tartórács geometria és szimmetrikus terhelés esetén
fij = fji.
A 7.13. ábrán látható példa szerint valamennyi kereszttartónál a 3 db hossztartó vonalában 3 db lehajlást kell kiszámítani. A szimmetria miatt
fi3 = f3i.
4. Külön-külön számítással meghatározzuk a tartó minden egyes j pontjában a lehajlás
mértékét, amit a j-edik hossztartó p-edik csomópontjában ható egységnyi erő (1 N
vagy 1 kN) okoz. Az i-edik tartó j-edik csomópontjában a p-edik helyen ható egységnyi erő által okozott lehajlás
νijp
ν423 például az i = 4-edik kereszttartó j = 2-ik pontjánál (a 7.13. ábrán az X-szel jelölt pont) a hossztartó p = 3 csomópontjánál ható egységnyi erő hatására bekövetkező lehajlás mértéke.
4. A fenti műveleteket minden kereszttartóra es azok minden csomópontjára elvégezve összesen ni · nj · nj (a 7.13. ábra szerinti példa esetén 3 · 3 · 6 = 54) db számítást
kell végrehajtanunk. Ha a szerkezet szimmetrikus, akkor a vázolt esetben
νi11 = νi33

νi13 = νi31 νi21 = νi23 νi12 = νi32

5. Hasonló módon külön-külön, egyedül vizsgáljuk az nj db hossztartót is. Különkülön számítással meghatározzuk a tartó minden i-edik pontjában a lehajlás nagyságát, amit az i-edik kereszttartó r-edik csomópontjában ható egységnyi erő (1 N
vagy 1 kN) okoz. Az i,j pontban az r-edik helyen ható egységnyi erő hatására bekövetkező behajlás
μijr
μ421 például az i = 4-edik kereszttartó j = 2-ik pontjánál (a 7.13. ábrán az X-szel jelölt pont) a kereszttartó r = 1 csomópontjánál ható egységnyi erő hatására bekövetkező lehajlás mértéke.
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6. Az 5. pont szerinti számításokat minden hossztartóra elvégezzük, akkor összesen –
a példa szerinti adatokkal – nj · ni · ni, azaz 3 · 6 · 6 = 108 db számítást kell elvégeznünk.
7. A csomópontok lehajlása a haránt irányú tartók adataival
ni

 R

z ij  f ij 

ip

 ijp 

p 1

8. Ugyanitt a lehajlás a hossztartók adataival
nj

z ij 

 R

jr

  ijr 

r 1

9. A két kifejezés egyenlőségéből
ni

 R

jr

  ijr  

r 1

nj

 R

ip

  ijp   f ij

p 1

Az egyenletrendszerből az R erő valamennyi csomópontra meghatározható.
A következőkben egy egyszerű példa kapcsán ismertetjük a fenti számítás elvégzésének módját.
A 7.14. ábrán látható kéttámaszú tartó a 7.13. ábrán bemutatott tartórács egyik keresztrúdja. Határozzuk meg e kéttámaszú tartó B és D jelű pontjainak a
behajlását a B pontnál ható F erő hatására.
A nyíróerő a 0 és a B pont között
az F pont között pedig N 
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A tartó bármely pontjában a lehajlást az
x x

fx 



M  x   dx

J E
maszú tartó lehaj0 0
ásai
összefüggés alapján, a nyomatéki függvény kétszeres integrálásával határozzuk meg.

 M ( x )  dx értékei a jelzett pontokban
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A második integrálást Simpson-szabály alkalmazásával végezzük el

 M ( x )  dx értékei a
0 – B szakaszon

2 a 1
2
1 8 
8
2
3
  0  2
 
F a
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3 2 2
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2 24 
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B – D szakaszon
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D – F szakaszon
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Az integrálási állandó
B-nél
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D-nél
F-nél
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7.5.2. Segédlet különféle alátámasztású és terhelésű tartórácsok szilárdsági számításaihoz
Az előző fejezetben a végeiknél feltámaszkodó, koncentrált erőkkel terhelt tartókból
összeépített rácsok szilárdsági vizsgálatával foglalkoztunk. Ezen a peremfeltételen és terhelési módon kívül azonban sok másféle alátámasztási, ill. befogási és terhelési mód is
elképzelhető.
A 7.5.1. pontban ismertetett számítási módszer a peremfeltételektől és a terhelés jellegétől függetlenül – a tartót terhelő nyíró erő és nyomatéki függvények ismeretében - univerzálisan alkalmazható. Az alábbiakban néhány jellegzetes befogási mód és terhelés esetére ismertetjük a módszer alkalmazásához szükséges legfontosabb bemenő adatokat.
A tartóvég rögzítése
és a
terhelés típusa

www.tankonyvtar.hu
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Két végén alátámasztott, a fesztáv b hoszszúságú szakaszán
egyenletesen megoszló erővel terhelt tartó
Fesztávolság:
L  a bc
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alátámasztott, egyenletesen megoszló
erővel terhelt tartó
Fesztávolság: L
Megoszló terhelés:: p
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Koncentrált erővel
terhelt befogott konzol
Tartóhossz:

RA  F

L  a b
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 F l

A koncentrált erő
nagysága: F

7.1. táblázat: Befogási módok, terhelések és igénybevételi ábrák
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8.1. Válaszfalak

8.1.1. A válaszfalak szerepe
A hajótest hossz- és harántválaszfalai számos, egymással összefüggő és egymástól nehezen szétválasztható feladatot látnak el.
A válaszfalak alapvető rendeltetése a térhatárolás, térelválasztás. A tervező különféle
– például szilárdsági, lékesedési, tűzvédelmi, biztonsági, környezetvédelmi és még sok más
– szempontot figyelembe véve válaszfalak segítségével osztja fel részekre a hajó belső
terét. A térbeosztás módját osztályozó társasági előírások is szabályozzák, Ezek a keresztfalak minimálisan szükséges számára, illetve az ütközési (kollíziós) válaszfal (collision
bulkhead) elhelyezésére vonatkoznak. Mindkét előírás a hajó lékesedésbiztonságával van
összefüggésben. De vannak a hossz- és keresztirányú válaszfalak elhelyezkedését közvetett
módon meghatározó előírások is. Ilyenek például a környezetre veszélyes folyadékrakományok számára szolgáló terek maximális méreteire vonatkozó szabályok.
Az osztályozó társasági előírások a hajó függélyek közti hosszának 5–8 %-ában határozzák meg azt a távolságot, amelyen belül kell az ütközési válaszfalat a mellső függély
mögött elhelyezni. Az orrtőke és a kollíziós válaszfal közötti rész, tulajdonképpen roncsolódási zóna, amely a hajó üközésekor felszakad és elárad, de a fal mögött a hajótest többi
része ép marad. Az ütközési válaszfalat ekkor a hajó aktuális merülésétől függő hidrosztatikai nyomása terheli. Tengeri hajók esetén az ütközési válaszfal előtti teret ballaszttankként hasznosítják. Így ezt a falat üzemszerűen is nagy nyomáskülönbség terheli.
A tankfalak üzemszerű terhelése a fal egyik oldalára ható hidrosztatikai nyomás,
amelynek mértékét nem a tankfal magassága, hanem a tank töltő-, illetve túlfolyó csövének
magassága határozza meg.
A válaszfalak egy másik csoportját a térhatároló válaszfalak alkotják. A térhatároló
válaszfalak lehetnek vízmentes és nem vízmentes kivitelűek. A vízmentes válaszfalak nem
tévesztendők össze a tank válaszfalakkal. Minden tank válaszfal vízmentes fal, de nem
minden vízmentes válaszfal tankfal. Vízmentes válaszfalak határolják például a hajó felhajtóerőt adó légtereit. Ezek a falszerkezetek csak a vízpróba vagy lékesedés esetén kapnak
víznyomásból származó terhelést. A vízmenetes válaszfalakon csak vízmentesen zárható
nyílásokat szabad kialakítani. A különféle rendeltetésű csövek és az elektromos kábelek
csak megfelelően kialakított falátvezetéseken keresztül vezethetők át.
Az előbbiekben felsorolt feladatokon túl a válaszfalak a hajó általános szilárdságában
is fontos szerepet játszanak. A hajó hosszának 60%-ánál hosszabb hosszválaszfalak a
prizmatikus rúdnak tekintett hajótest keresztmetszeti tényezőjének fontos részei.
A hossz- és keresztválaszfalak biztosítják a külhéj alaktartását, ezen kívül a hossz- és
keresztfalak a magasgerincű fenék-, fedélzeti és külhéj merevítői alkotta tartórácsok végpontjainak alátámasztási vagy befogási pontjaiként szolgálnak.
Szilárdsági válaszfalakkal támasztják meg a daruoszlopok fedélzet alatti részét, de szilárdsági válaszfalakat ajánlott beépíteni minden merev alátámasztást igénylő, nagy vonal
www.tankonyvtar.hu
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menti megoszló terhelést, vagy hajlító nyomatékot közvetítő szerkezeti elem alá is – például nagy tömegű technológiai berendezések alapozása, a helikopter fedélzetet tartó oszlopsor stb.
8.1.2. A válaszfalak szerkezete
A válaszfalak merevítése haránt vagy hossz rendszerű lehet. Haránt rendszer esetén a
merevítők a hajó alapsíkjára merőlegesen, hossz rendszer esetén az alapsíkkal párhuzamosan helyezkednek el (8.1. ábra).

8.1. ábra: Haránt és hossz rendszerű válaszfal szerkezetek

A 8.1. ábra baloldalán haránt-, a jobb oldalán pedig hosszmerevítésű válaszfal szerkezet látható. Szilárdsági szempontból mindkét megoldás egyenrangú. A hosszválaszfalak
merevítési rendszere általában megegyezik a hajó acélszerkezetének általános merevítő
rendszerével. A haránt válaszfalak merevítői a legtöbb esetben függőleges helyzetűek.
A kisebb méretű merevítők a keretbordák közé eső válaszfallemezek helyi merevítésére
szolgálnak, a magasgerincű tartók, és maguk a válaszfal lemezek pedig a hajó általános
merevítő rendszerének részét képezik. Hosszmerevítésű válaszfalak esetén a keretbordák
részét alkotó magasgerincű tartók egyúttal a profilmerevítők támaszai is. Haránt merevítésű, magas válaszfalak esetén a merevítők alátámasztatlan hosszát vízszintesen futó
magasgerincű hosszmerevítő(k) beépítésével lehet csökkenteni.
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8.2. ábra: Önmerevített válaszfalak

A 8.2. ábrán látható önmerevített válaszfalak szilárdságát a lemez anyagából hajlítással
kialakított trapéz alakú hullámok biztosítják. Az önmerevített falak súlya emiatt kb. 15%kal könnyebb, mint az azonos terhelésre méretezett, ugyanolyan vastag hagyományos – sík
lemezre ráhegesztett profil és magasgerincű tartók alkotta – válaszfal szerkezeteké, még
akkor is, ha az önmerevített fal vastagságát magasság irányban általában nem lépcsőzik.
Az önmerevített válaszfalakkal határolt térrészek sima felületűek, könnyen tisztíthatók.
Ez különösen olaj tankerek esetében fontos szempont.
Az önmerevített válaszfalak
hullámai elhelyezkedhetnek az
alapsíkra merőlegesen és azzal
párhuzamosan is. Az esetek nagy
többségében azonban függőleges
helyzetű merevítéseket alkalmaznak, mert így technológiai
szempontból lényegesen egyszerűbben megoldható a haránt- és
8.3. ábra: Önmerevített válaszfalak hullám profiljának
hosszfalak találkozása. A huljellemző méretei
lámprofil méreteit a válaszfal
mértékadó terhelésének függvényében, az ilyen típusú válaszfalmerevítők keresztmetszeti tényezőjére vonatkozó osztályozó társasági elírások figyelembe vételével kell meghatározni. A hullám α hajlásszöge
nem lehet kisebb 450-nál. Az előírások a hullámok osztásközét (c) is meghatározzák. A
hullám keresztmetszeti tényezője és a hullámok egymástól való távolsága a 8.3. ábra jelöléseivel:
b

3
K  t  h   a   [cm ]
3

[cm]
c  2  ( a  b  cos  )

A válaszfalak általános és helyi szilárdsági feladataikat csak akkor tudják betölteni, ha
megfelelő módon kapcsolódnak a hajótest többi szerkezeti eleméhez. Ezt a kapcsolódást a
válaszfalmerevítők bekötő lemezei biztosítják. Az alábbi ábrákon látható szerkezeti megoldások egyaránt vonatkozhatnak hossz- és haránt válaszfalakra.

8.4. ábra: Haránt merevítésű vízmentes válaszfal - Fedélzeti bekötés

www.tankonyvtar.hu
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A 8.4. ábrán egyszerű haránt merevítésű vízmentes, a 8.5. ábrán pedig nem vízmentes
válaszfal szerkezetek felső bekötési módját láthatjuk. Az ábrázolt két bekötés mód, a saroklemezek hegesztési kivágásaitól eltekintve, lényegében nem különbözik egymástól. A
fal mindkét oldalán elhelyezkedő saroklemezek a falszerkezet nyomatékátvitelre alkalmas
merev befogását valósítják meg. A megfelelő szerkezeti kapcsolat érdekében a falat a merevítőkkel ellentétes oldalon is be kell kötni a csatlakozó elemekhez. A falak alsó bekötési
pontjának kialakítása a felsőhöz hasonló.
A 8.6. ábra hossz- és haránt merevítésű vízmentes válaszfal csatlakozását mutatja. A bekötési pont jellegzetessége, hogy a falmerevítők felöli
oldalán a saroklemez pontosan a két egymásra
merőleges, kitérő helyzetű profilmerevítő közé
van beszabva.
A 8.7. ábra magasgerincű válaszfalmerevítők
három különféle megoldású felső csomóponti
bekötését mutatja. Balról jobb felé haladva az
ábrázolt szerkezetek egyre nagyobb nyomatékterhelés közvetítésére alkalmasak. Ezt az összekötendő merevítők közé beszabott saroklemezek
élein futó övek folytonossága teszi lehetővé. A
8.6. ábra: Hossz- és haránt rendszerű
jobboldali rajz különösen nagy terhelésű válaszfal
válaszfal szerkezetek találkozása
falszerkezetek – például nagyméretű tankerek
válaszfalainak – felső kialakítást mutatja. A saroklemezek íves kialakítása a kapcsolódási pontban a hirtelen keresztmetszet változások miatt kialakuló feszültség csúcsok mérséklésére, a
bajuszok pedig a nagy felületű saroklemez kihorpadásának megakadályozására, a lemezfelület merevítésére szolgálnak.

8.7. ábra: Válaszfal szerkezetek felső csomóponti bekötése magasgerincű válaszfalmerevítők síkjában

A 8.8. ábrán egy nagyméretű tanker válaszfalának alsó és felső bekötése látható. A
magasgerincű válaszfalmerevítő mindkét végén, a merevítő anyagának folytatásaként kialakított saroklemez biztosítja a megfelelő nyomatékátvitelt. A kettősfenékhez bekötő alsó
 Hadházi Dániel, BME
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saroklemez a lényegesen nagyobb nyomatékterhelés miatt, a felsőnél sokkal nagyobb méretű, és nagyobb lekerekítési sugárral csatlakozik a válaszfalmerevítő függőleges szakaszához. A bekötő saroklemezeknek a kihorpadás elkerülése érdekében szükséges helyi merevítői a hajó és a válaszfalszerkezet általános merevítési rendszeréhez illeszkednek.

A 8.9. ábrán önmerevített válaszfalak bekötését láthatjuk. A baloldali rajz vízszintes, a
jobboldali pedig függőleges helyzetű hullámok esetére mutat be lehetséges megoldást.
Vízszintes hullámok esetén a fal bekötése klasszikus saroklemezes megoldású. Mindössze
annyi a különbség, hogy a függőleges merevítők és a saroklemez fal felöli élét be kell
szabni a hullámok közé. Hogy a válaszfalmerevítő keresztmetszeti tényezője a fal magassága mentén végig azonos maradjon, a falnak a merevítővel ellentétes másik oldalán, annak vonalában trapéz alakú támokat hegesztenek a hullámok közé.
A függőleges hullámú önmerevített válaszfalak bekötése speciális megoldásokat igényel. Ha a hullámok mélysége kellően nagy, akkor az egymástól eltolt helyzetű gerincek
közötti távolságnak köszönhetően a válaszfalszerkezet már önmagában is képes bizonyos
nagyságú nyomatékterhelés felvételére.
Ez teszi lehetővé, hogy a kisebb nyomatékterhelésű fedélzeti bekötési pontoknál nem
alkalmaznak külön csomólemezeket. A fedélzeti hosszbordákat egyszerűen csak átengedik
a válaszfalon, az áteresztéshez szükséges nyílásokat pedig visszafoltozzák.
A kettősfenékhez csatlakozó alsó bekötési pontok nyomatékterhelése már lényegesen
nagyobb. Ennek felvétele és közvetíté8.9. ábra: Önmerevített válaszfalak bekötése

8.8. ábra: Nagyméretű tankválaszfal
alsó és felső bekötése

se a csatlakozó elemek felé ún. lábazat (bulkhead
leg) segítségével történik. A lábazat két részből
álló dobozszerűen kialakított acélszerkezet. Először a hullámgerincek síkjában a gerincek
közé a fal teljes hosszában 1 – 1,2 m magas függőleges lemezeket hegesztenek be, amelyet
www.tankonyvtar.hu
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felülről, általában a hullámprofil α szögével megegyező szögben, a hullámok közé beszabott ferde lemezzel zárnak le. A záróelemnek nem kell vízmentesnek lennie, ezért azt
egyoldali varrat köti a falhoz és a gerincek vonalában álló függőleges lemezhez egyaránt.
A nyomatékátvitel fontos feltétele, hogy a hullámvonalak eltolt helyzetű gerincei kellő
szilárdságú alátámasztással rendelkezzenek. Emiatt a kettősfenékben nem csak a fal elméleti vonalában, hanem a hullámvonal gerincének síkjában is bordatalpat kell elhelyezni.
8.1.3. A válaszfalak igénybevétele
A válaszfalak mértékadó terhelése a válaszfal egyik oldalán a teljes magasságában folyadékkal feltöltött tér hidrosztatikai nyomása.
Tankok esetében azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tank tetőlemeze felett
elhelyezkedő töltő- vagy szellőzőcsőben is lehet folyadék, azaz a környezeti nyomással
azonos nyomású folyadékfelszín a tank tetőlemeze fölött h magasságában van (8.10. ábra).

8.10. ábra: Válaszfalak hidrosztatikai nyomásból származó terhelése

A számítás egyszerűsítése érdekében a hidrosztatikai nyomásból származó terhelést két
részre osztjuk:
 p 1    g  h a folyadéktöltet ρ sűrűségének és a töltőcsőnek a tank tetőlemeze
fölötti magasságától (h) függő egyenletesen megoszló, és
 és a fenéknél p 2    g  l nagyságú, a válaszfal l magasságától függő, háromszögszerűen megoszló terhelésre (8.11. ábra).
A továbbiakban a válaszfal-merevítők
igénybevételeinek meghatározásával foglalkozunk. A harántszilárdsági számításokhoz hasonlóan úgy tekintjük, hogy a válaszfal-merevítők egy osztásköznyi – normál bordák esetén egy merevítő osztásnyi,
keretbordák esetén egy keretborda osztás
szélességű – térrészre jutó terhelést egymaguk vesznek fel.

 Hadházi Dániel, BME
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Így a válaszfal-merevítők terhelés összetevői, ha a merevítők osztása ’s’:


P1  p 1  s

[N/m] egyenletesen megoszló, és

 a fenéklemeznél P2  p 2  s    g  l  s [N/m] nagyságú, háromszögszerűen megoszló terhelés.
A válaszfal-merevítőket az együtthordó lemezzel együtt értelmezett keresztmetszetű,
mindkét végénél befogott tartónak kell tekinteni.
A p1 egyenletesen megoszló terhelésből származó igénybevétel (8.12. ábra):
Nyíróerők:
N F 1  N A1 

1
2

 P1  l

Nyomatékok:
M
M

F1

K1

z1 

 M
1



24

1



A1

 P1  l

12

 P1  l

2

2

l
2

8.12. ábra

A lineárisan megoszló terhelésből származó igénybevétel (8.13. ábra):
Nyíróerők:
N F 2  0 ,15  P2  l
N

A2

 0 , 35  P2  l

Nyomatékok:
M
M

F2



A2



1
30
1
20

 P2  l

2

 P2  l

2

M K 2  0 ,02144  P2  l

2

z 2  0 , 4523  l

8.13. ábra
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A tank fenekétől számított bármely magasságban a válaszfal-merevítők eredő igénybevételét a két ábrából leolvasható kétféle nyíróerő illetve nyomaték összegeként kapjuk.
A nyomatéki ábráról látható, hogy a legnagyobb nyomatékok a fal alsó és felső végén
jelentkeznek. Ezért szükséges a bekötő saroklemezek megfelelő kialakítása.
A nyomatéki ábrák ismeretében meghatározhatjuk a saroklemezek ún. hasznos bekötési
hosszát, amely a fenék és tetőlemezektől az eredő nyomatéki ábra előjelváltási pontjaiig
terjedő szakaszok hosszával azonos. Ez a távolság egyúttal meghatározza a válaszfalmerevítők alátámasztatlan hosszát, az ún. fesztávját (l’). Az osztályozó társasági előírások
a saroklemezek mértékadó befogási hosszaként a 8.14. ábra szerinti méreteket határozzák
meg.

8.14. ábra: Csomólemezek mértékadó befogási hossza

1.10 8.2. Külhéj lemezek
A hajó külhéját (side shell) a laposgerinc, a fenéklemezek, a medersor és az oldallemezek együttesen alkotják. Bár a külhéj lemezelés biztosítja a hajó vízmentességét, ennek
ellenére a külhéj lemezelés és az oldalszerkezet megtervezése nem különálló feladatként
jelentkezik, hanem a hajó általános acélszerkezeti tervezésének részeként jelenik meg. Ennek oka, hogy a külhéj lemezeknek, illetve a hajó oldalszerkezetének a vízmentesség biztosításán kívül számos más, a hajó általános és helyi szilárdságához kapcsolódó feladata is
van. Az előző fejezetekben már mi magunk is sok különféle szempont szerint – hosszszilárdság, nyírás, csavarás, haránt szilárdság – foglalkoztunk a külhéj lemezeléssel, és az
ahhoz csatlakozó szerkezeti elemekkel. Ezért itt most csupán a külhéj lemezelés eddig még
nem tárgyalt ábrázolási módját ismertetjük.
A külhéj lemezelés tervét az ún. kiterített külhéj rajz (shell expansion) mutatja. A kiterített külhéj rajz elnevezés kicsit félrevezető, mert a lemezeket csupán egy irányban, a bordakerületek mentén terítjük ki. A kiterített külhéj rajz elkészítésének módja a következő:
valamennyi építési borda vonalában a gerincvonalra merőlegesen felmérjük az adott borda
kerületének a főfedélzetig terjedő hosszát, majd e vonalon bejelöljük a főborda rajzon feltüntetett varrathatárokat. Az így adódó pontok összekötésével kapjuk a lemezsorok kiterített képet (8.15. ábra).
 Hadházi Dániel, BME
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A kiterített külhéj rajz általában csak a hajó egyik
oldali lemezelését ábrázolja. A másik oldal szimmetrikus. A rajzon feltüntetik a hajónak a külhéj lemezekkel érintkező merevítő hálózatát is. Ezáltal láthatóvá válik a merevítőket a lemezekhez rögzítő, illetve a
lemezeket összefűző varratok futása, azok egymástól
való távolsága. A rajzon bejelölik a külhéjjal közvetlenül érintkező tankokat, a lemezelés helyi megerősítéseit és kivágásait is. Ilyen kivágások például az orrsugár kormány csatorna, vízszekrények, blokkhűtő
nyílások.
A lemezek varrathatárait mindig az adott hajógyár
által beszerezhető legszélesebb lemeztáblák méreteihez kell igazítani. Minthogy a lemezek mechanikai
tulajdonságai a hengerlés irányában jobbak, mint arra
merőlegesen, a lemeztáblákat mindig hosszirányban
építik be.
Ha a hajókat térszekciókban építik, akkor a lemezelés szekcióvarratait az acélszerkezet fő tartóelemeinek – válaszfalak, keretbordák – közelében kell elhelyezni.
Az üzemszerűen jégben is közlekedő hajók esetén
a héjlemezelésnek a 8.16. ábrán sraffozással jelölt
lemezsorait – az ún. jégövet (ice belt) – a hajó jégosztályba sorolásának megfelelő mértékben meg kell erősíteni. A jégöv a hajó kiterített külhéj lemezelésének a
legnagyobb téli merülés vonal (1) fölött 500 mm-rel,
és a legkisebb üzemi ballasztmeneti merülés (2) alatt
800 mm-rel haladó vonalak közti sávja. Az ebben a
zónában elhelyezkedő lemezek, és a velük közvetlenül
érintkező szerkezeti elemek terhelése az adott helyen
egyébként érvényes normál terhelésnél lényegesen
nagyobb.
1.11 8.3. Fedélzetek. Fedélzetlemezelés
A hajó olyan vízmentes külhéjjal rendelkező úszótest, amelyet felülről vízmentesen zárható fedélzet
határol. Azaz a hajót, tulajdonképpen a fedélzet teszi
hajóvá, vízmentesen zárható fedélzet nélkül ugyanis
csupán csónakokról beszélhetnénk. A fedélzeteken
azonban még a tankerek fedélzetén is, nyílásokat kell
elhelyezni. A fedélzet vízmentessége a raktárnyílás
fedelek, vízmentes ajtók, búvónyílások vízmentes
zárhatósága révén valósul meg.
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8.16. ábra: Jégöv

A fedélzet. csakúgy, mint a hajó többi szerkezeti eleme, számos feladatot lát el. A fedélzetek megkülönböztetését, illetve mértékadó terhelésüket e sokféle szempont alapján
határozzuk meg (8.17. ábra).
Általánosságban a fedélzetek olyan vízszintes felületek, amelyek segítségével a hajótér,
illetve a hajó felépítményei egymás fölött kialakított különféle rendeltetésű terekre oszthatók. Ilyen értelemben a kettősfenék is fedélzetnek tekintendő.

 Hadházi Dániel, BME
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8.17. ábra: Fedélzetek rendeltetése és elnevezése

A főfedélzet (main deck) a hajó funkcionális és szilárdsági szempontból egyaránt legfontosabb fedélzete.
Többfedélzetes (multi decker) hajók esetén a főfedélzet alatt elhelyezkedő minden fedélzet, közbenső fedélzet (twin deck). A közbenső fedélzetek között speciális helyet foglalnak el a géptéri galériák (engine room galery), amelyek ugyan nagy tömegű, nehéz gépeket tartanak, rezgéseknek kitett környezetben helyezkednek el, s szilárdsági szempontból
nagyon erős szerkezetek, de periférikus helyzetük és viszonylag rövid hosszuk miatt mégsem tekinthetők szilárdsági fedélzetnek.
Szilárdsági fedélzetek (strength deck) azok a hajó hosszának 60%-át meghaladó hoszszúságú fedélzetek, amelyek a hajótest keresztmetszeti tényezőjének meghatározásakor
figyelembe vehetők.
Válaszfal fedélzet (bulkhead deck) az a legfelső fedélzet, ameddig valamennyi vízmentes válaszfal felér, vagy másképp, amelyhez valamennyi vízmentes válaszfal be van kötve.
Egyfedélzetes hajó esetén a főfedélzet egyúttal szilárdsági és válaszfal fedélzet is.
A válaszfal fedélzet lehet törtvonalú, mint ahogy az a 8.17. ábra középső rajzán látható.
Így annak része a mellső emelt fedélzet (forecastle deck) és a hátsó emelt fedélzet (poop
deck), közös néven felépítmény fedélzetek (superstructure deck) is. Ezek a fedélzetek
azonban csak akkor tekinthetők vízmentesnek, ha az emelt fedélzetek végénél a fő- és az
emelt fedélzetek között húzódó válaszfalak is vízmentesek, illetve vízmentes nyílászárókkal rendelkeznek. Ha ezek a válaszfalak nem vízmentesek, akkor az emelt orr- és farfedélzet csak védfedélzetként (shelter deck) szolgál. A rendeltetésszerűen rakománnyal terhelt
fedélzetek a rakomány fedélzetek (cargo decks).
A vízmentes emelt orr- és farfelépítmény célja a hajó megfelelő orr-, illetve farmagasságának biztosítása, azaz, hogy a bukdácsoló mozgást végző hajó orr- és farrészeinek víz
alá kerülése esetén az ily módon kialakított vízmentes térfogatokon járulékos felhajtóerő
ébredjen, segítve a hajó orrának, illetve farának víz alóli kiemelkedését.
A hajó szabadoldalát a főborda környezetében e válaszfal fedélzettől lefelé mérve kell
kijelölni. Emiatt a válaszfal fedélzet középső szakaszát, szabadoldal fedélzetnek (freeboard
deck) is nevezik.
A hajó minden olyan fedélzetét, amely közvetlenül ki van téve a tenger és a hullámok
(fedélzetre kerülő víz), illetve az időjárás (hó, jég, szél) viszontagságainak – függetlenül
attól, hogy az fő-, szilárdsági válaszfal, vagy csak védfedélzet – időjárás fedélzetnek
(weather deck, exposed deck) kell tekinteni.
A fedélzeti házon (deck house) belül található fedélzetek gyűjtőneve lakótéri fedélzet
(accommodation deck). A fedélzeti ház, illetve a kormányállás tetőlemeze (deck house top,
wheelhouse top) a legmagasabban elhelyezkedő időjárás fedélzet.
A korábbi fejezetekben már többféle szempont szerint vizsgálva szóltunk a fedélzetlemezelés, a fedélzet szerkezetek megfelelő kialakításáról és a csatlakozó szerkezeti elemekhez való rögzítéséről. Az alábbiakban a fedélzetszerkezetek szokásos ábrázolását ismertetjük.
A 8.18. ábrán egy horgonykezelő és offshore ellátó hajó – Anchor Handling Tug and
Supply Vessel (AHTS) – általános acélszerkezeti rajzának három részlete, a hajó középső
síkmetszete, valamint a haránt merevítésű fő- és a mellső emelt fedélzet szerkezeti rajza
látható.
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8.18. ábra: AHTS Általános acélszerkezet - Részlet
A 8.19. ábra a fedélzet- és külhéj-lemezek
találkozását mutatja. A külhéj-lemez felső éle a
legtöbb esetben a fedélzetlemezelés felső síkjával van egyvonalban, így a fedélzet szélénél
nem gyűlik össze víz. A fedélzetre kerülő víz
lefolyásának elősegítésére sok esetben lefolyócsöveket (drain pipes) építenek be a fedélzetés külhéj-lemezek közé.
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8.19. ábra: Külhéj- és fedélzetlemezek találkozása
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1.12 8.4. Lemezszerkezeti elemek mértékadó terhelése
A 8. fejezetben tárgyalt szerkezeti elemek – válaszfalak, külhéj és fedélzetlemezek –
mindegyike tartókkal merevített vékony lemez, ún. membrán szerkezet. A membrán szerkezetek mértékadó terhelése a lemezek síkjára merőlegesen ható nyomás.
Az osztályozó társasági előírások a figyelembe veendő nyomás nagyságát az adott
membrán szerkezet rendeltetésétől, a hajón belül elfoglalt helyzetétől és más egyéb tényezőktől függően határozzák meg.
Az alábbiakban a Det Norske Veritas osztályozó társaság által javasolt mértékadó terhelésekkel ismerkedünk meg. Más osztályozó társaságok hasonló logikát követve – bár
formailag más képletek alkalmazásával – de ugyanilyen végeredményre jutva adják meg a
membrán szerkezetek mértékadó terhelését.
A mértékadó terhelés nem tévesztendő össze a szerkezet megengedett maximális terhelésével. A mértékadó terhelés az adott hajótípusra vonatkozóan az osztályozó társaság által
korábbi tapasztalatok alapján kialakított azon jellegzetes terhelés, amely a hajó üzemében
nagy gyakorisággal előfordulhat. Ennek nagyságát a hajó méreteit, az adott szerkezeti elem
rendeltetését, hajótesten belül elfoglalt helyzetét, anyagminőségét és sok más egyéb szempontot egyszerre figyelembe véve határozzák meg. A mértékadó terhelés meghatározására
szolgáló képleteket az osztályozó társaság adott szakterületen összegyűlt tapasztalatainak
alapján egyszerű empirikus formában fogalmazták meg. Ez a regiszteri méretezési eljárás
(scantling) csak a minimálisan szükséges lemezvastagságok, szerkezeti méretek, másodrendű nyomatékok, keresztmetszeti tényezők, meghatározására szolgál.
A tervező a regiszteri méretezés eredményeként kapott értékektől tervezési vagy gyártástechnológiai megfontolások, esetleg bizonyos szabványok kötelező figyelembe vétele,
bármilyen más szempont miatt a szerkezeti biztonság növelésének irányában eltérhet. Az
így adódó tényleges szerkezet megengedett maximális terhelése esetleg lényegesen nagyobb lehet, mint a mértékadó terhelés. Ugyanerről a kérdésről lásd még e jegyzet 4.2.
Méretezési eljárások című fejezetét.
Bevezették a méretezési merülés (scantling draught) fogalmát. A méretezési merülés
az a hajó nyári merülésével megegyező, vagy annál nagyobb merülés, amelyet a regiszteri
méretezési eljárások során, mint maximális merülést veszünk figyelembe. Ha a tervező a
nyári merülésnél nagyobb méretezési merülést választ, a regiszteri méretezés során figyelembe veendő mértékadó terhelés nagyságát növeli meg, azaz a nagyobb biztonság irányába tolja a minimálisan szükséges szerkezeti méreteket. A méretezési merülés megválasztása azonban nem csupán tervezési kérdés. A nyári merülésnél nagyobb méretezési merülés
vastagabb lemezeket, erősebb tartó szelvényeket, azaz nagyobb szerkezeti súlyt, és nagyobb beruházási költséget is jelent, ugyanakkor hosszútávon jelentősen mérsékelheti a
hajó karbantartási költségeit. A méretezési merülést a hajótulajdonos és a tervező közösen
határozzák meg.
A lemezelések terhelései:
 külső víz (tenger víz) statikus és dinamikus nyomása
 tankokban, tartályokban tárolt folyadék statikus és dinamikus nyomása
 száraz ömlesztett rakomány tömegéből származó statikus és dinamikus nyomás
 darabáru rakomány tömegéből származó statikus és dinamikus koncentrált
erők.
 Hadházi Dániel, BME
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8.4.1. Hullámzás által okozott gyorsulások
A fenti terhelések meghatározásához azok statikus összetevőin kívül ismernünk kell a
dinamikus összetevők nagyságát is. A hajószerkezetek dinamikus terhelését gyorsulások
okozzák, melyek a hullámos vízen úszó hajó mozgásainak következtében jelentkeznek. A
dinamikus terhelés összetevők nagyságát tehát e gyorsulások meghatározása útján számíthatjuk ki. Ehhez a Det Norske Veritas osztályozó társaság egy ún. gyorsulási tényezőt (a0)
vezet be. A hajó hullámzás gerjesztette különféle mozgásaihoz tartozó gyorsulások mértékét az előírások e tényező alapján adják meg.
A gyorsulási tényező kiszámítási módja:
a0 

3 C w
L



Cv  v
L

A képletben L [m] a hajó hossza, v [csomó], pedig a hajó sebessége.
A Cw – hullámtényező értékét a hajó hosszának függvényében az alábbi formulák alapján határozhatjuk meg:
ha L  100
C w  0 ,0792  L
C w  10 , 75  ( 300  L ) / 100 

2/3

C w  10 ,75

ha 100  L  300

ha 300  L  350

C w  10 , 75  ( L  350 ) / 150 

2/3

ha L > 350

Cv – sebesség tényező:
Cv 

L
50

, de max. 0,20

A gyorsulási tényező értékét a 8.20. ábrán látható görbék segítségével, számítások nélkül közvetlenül is leolvashatjuk.

8.20. ábra – Gyorsulási tényező
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A hajóhoz rögzített x, y és z tengelyek irányába eső gyorsulások:
-

x irányú gyorsulás – a hullámfrontba belefutó hajót (surge) érő fékező erő gyorsítása
a x  0,2  g  a 0  c B
[m/s2]

-

y irányú gyorsulás – az oldalazó (sway) és csellengő (yawl) mozgás következtében
fellépő gyorsítás
[m/s2]
a y  0 ,8  g  a 0
a hátsó függély és 0,7L közti szakaszon
a y  1, 0  g  a 0

[m/s2]
a mellső függélynél

A 0,7L és a mellső függély közti szakaszon a két érték közti lineáris interpolációval
kell az oldalirányú gyorsulás értékét meghatározni.
-

z irányú gyorsulás – a merülő lengésekből (heave) származó gyorsulás
ay 

0 ,7  g  a 0

[m/s2]

cB

A tengelyek irányába eső gyorsulások meghatározására szolgáló képletekben g = 9,81
m/s2, a gravitációs állandó, cB – a hajónak a nyári merülés vonalhoz tartozó hasábos
teltsége.
A hajó hullámzás gerjesztette dülöngélő mozgása (rolling) következtében fellépő gyorsulás:
A hajó hullámzás gerjesztette dülöngélő mozgásának amplitúdója
 

30  c
B  75

[rad]

c = 1,1 lengéscsillapító gerinc nélküli hajó, ha Tr < 20 sec
= 1,0 lengéscsillapító gerinccel felszerelt hajó, ha Tr < 20 sec
= 0,8 aktív lengéscsillapító berendezéssel hajó, ha Tr < 20 sec
= 0,5 minden esetben, ha Tr ≥ 30 sec
A dülöngélő mozgás lengésideje
Tr 

2  kr

[s]

GM

kr - a dülöngélő mozgás inercia sugara
 Hadházi Dániel, BME

www.tankonyvtar.hu

166

HAJÓÉPÍTÉS I.

haránt irányban egyenletesen eloszló rakomány
k r  0 , 35  B tankerek ballasztmenetben
k r  0 , 25  B ércszállító hajók esetén
k r  0 , 39  B

GM

- haránt irányú metacentrikus sugár

Ha kr vagy GM nem ismert (vagy nem számítható) a dülöngélő mozgások lengésidejét
az alábbi képlet szerint kell meghatározni:
T r  1, 7 

B  20

[s]

B - a hajó szélessége [m]
A hajó dülöngélő mozgása következtében fellépő kerületi gyorsulás
 2 
  R r
a r    
 Tr 

[m/s2]

Rr - az adott hely távolsága a forgástengelytől [m]
A forgástengely becsült távolsága az alapvonaltól (Z) [m] az alábbi két érték közül a
kisebbik:
Z 

D



4

T
2

Z 

, vagy

D
2

D - a hajó oldalmagassága [m]
T - a hajó nyári merülése [m]
A hullámzás gerjesztette bukdácsoló lengés (pitching) következtében fellépő gyorsulás:
A hajó hullámzás gerjesztette dülöngélő mozgásának amplitúdója
  0,2 

a0

[rad]

cB

A bukdácsoló hajó lengésideje
T p  1,8 

L
g

[s]

A hajó bukdácsoló mozgása következtében fellépő kerületi gyorsulás
 2 
  R p
a r    
 Tr 
www.tankonyvtar.hu
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Rp - az adott hely távolsága a forgástengelytől [m]
A forgástengely becsült távolsága a hátsó függélytől 0,45L, az alapvonaltól mért magassága pedig (Z) [m] az alábbi két érték közül a kisebbik:
Z 

D



4

T

Z 

, vagy

2

D
2

Hullámgerjesztés hatására bekövetkező eredő gyorsulás:
függőleges gyorsulás:
av 

[m/s2]

a z  a rz  a pz
2

2

2

ap - a merülő lengések gyorsulása [m/s2]
arz
- a dülöngélő mozgásból származó kerületi gyorsulás függőleges komponense [m/s2]
apz
- a bukdácsoló mozgásból származó kerületi gyorsulás függőleges komponense [m/s2]
haránt irányú gyorsulás:
at 

a y   g  sin   a ry 
2

2

[m/s2]

ay - az oldalazó és csellengő mozgásból származó gyorsulás [m/s2]
ary
- a dülöngélő mozgásból származó kerületi gyorsulás harántirányú komponense [m/s2]
hosszirányú gyorsulás:
at 

a x   g  sin   a px 
2

2

[m/s2]

ax - hosszirányú gyorsulás [m/s2]
apz
- a bukdácsoló mozgásból származó kerületi gyorsulás hosszirányú komponense [m/s2]

8.4.2. Mértékadó külső víznyomás
A hajó külhéj lemezeire, valamint az időjárás fedélzetekre ható mértékadó tengervíz
nyomás az alábbi formula szerint határozható meg:
A nyári vízvonal alatti külhéjlemezekre:
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1,5  h 0

p  10  h 0  k s 

T



Cw



[kN/m2]

A nyári vízvonal fölött elhelyezkedő oldallemezekre és az időjárás fedélzetekre:
p  a  k s  C w  0 ,67  h 0 

[kN/m2]

kN/m2 - a vízvonal fölötti oldallemezekre
2
 5 kN/m - az időjárás fedélzet lemezeire

p min  10
p min

A képletekben szereplő jelülések értelmezése
h0 - a terhelési pont és a nyári merülés vonal (méretezési merülés vonal) közti
merőleges távolság [m]
ks = 6 a hátsó függély mögött lemezekre
= 3 a 0,2L és 0,7L közti szakaszon elhelyezkedő lemezekre
= 8/cB a mellső függély előző lemezekre
A nem jelölt szakaszokon a határokra megadott értékek közti lineáris
interpolációval kell ks értékét meghatározni.
Cw - hullámtényező 8.4.1. szerint
a
= 1,0 az oldallemezekre
= 0,8 időjárás fedélzetekre
Vízmentes falakra ható mértékadó hidrosztatikai nyomás a fallal határolt tér eláradása
esetén:
[kN/m2]
p  k  h0
k = 10 (kollíziós válaszfal)
= 7,5 (minden más vízmentes válaszfal)
h0 - a terhelési pont és a válaszfal legmagasabb pontja között mért merőleges
távolság [m]
A belsőfenék lemezekre ható mértékadó hidrosztatikai nyomás a kettősfenék eláradása
esetén:
p  10  T
[kN/m2]
T

- nyári merülés (méretezési merülés) [m]

8.4.3. Tankválaszfalak mértékadó terhelése
A tankokban tárolt folyadék sűrűségét a tank rendeltetésétől függetlenül – ballaszttank,
üzemolaj tank, kenőolajtank, olaj rakománytér, ivóvíztank, szennyvíztank stb. – úgy kell
tekinteni, mintha abban 1,025 t/m3 sűrűségű tengervíz lenne. A tengervíz sűrűségénél nawww.tankonyvtar.hu
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gyobb sűrűségű folyadékok esetén – pl. fúróiszap, kátrány, olvasztott kén stb. – a mértékadó terhelés nagyságát az osztályozó társaság a speciális körülmények figyelembe vételével egyedileg határozza meg. A nagy fajsúlyú folyadékokat általában nem membrán falakkal határolt tankokban, hanem henger alakú, vagy speciálisan, a folyadék tulajdonságaihoz
igazodó konstrukciójú tartályokban helyezik el.
Tankválaszfalak esetén a mértékadó terheléseként az alábbi öt formula segítségével
meghatározható érték közül a legnagyobbat kell tekinteni.
p 1     g 0  0 ,5  a v   h s

[kN/m2]

p 2  0 ,67    g 0 h s    b  [kN/m ]
2

p 3  0 ,67    g 0 h s    l  [kN/m ]
2

p 4  0 ,67    g 0 h s
p 5    g 0 h s  p 0

[kN/m2]
[kN/m2]

A képletekben
av - a hajó hullámzás gerjesztette mozgásaiból származó függőleges irányú
kombinált gyorsulás [m/s2]
υ - dülöngélő mozgások mértékadó szögkitérése [rad]
ψ - bukdácsoló mozgások mértékadó szögkitérése [rad]
b - a terhelési ponttól oldal irányban legtávolabb található határoló fal
távolsága [m]
l - a terhelési ponttól hosszirányban legtávolabb található határoló fal
távolsága [m]
hs - a terhelési ponttól a légzőcső tetejéig mért merőleges távolság [m]
p0  0 ,3  L  5 [kN/m2], de min. 10; max. 25 [kN/m2]
- biztonsági szelep nyitási nyomása
Lengéscsillapító válaszfalak mértékadó terhelése:
A lengéscsillapító válaszfalak mértékadó terhelését a tankválaszfalakra kiszámítandó öt
mértékadó nyomás, illetve az alábbi képlet szerint kiszámítható nyomás közül a legnagyobb:
Haránt irányú lengéscsillapító válaszfalak:
p 

 350

 1, 2  l t
 L




[kN/m2]

lt - a válaszfalak közti távolság a terhelési pont magasságában [m]
Hosszirányú lengéscsillapító válaszfalak:
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p 

 50

 1, 2  b l
 B




[kN/m2]

bl - a válaszfalak közti távolság a terhelési pont magasságában [m]
8.4.4. Fedélzetek mértékadó terhelése
A kettősfenékre, a rakomány fedélzetekre és a rakománnyal terhelhető nyílásfedelekre a
rakomány tömegéből származó mértékadó terhelés az alábbi formula szerint határozható meg:
[kN/m2]
p     g  0 ,5  a v   H
A képletben
av - a hajó hullámzás gerjesztette mozgásaiból származó függőleges irányú
kombinált gyorsulás [m/s2]
H - rakomány magasság [m]
A rakományfedélzetekre figyelembe veendő ρ és H értékeit a 8.1 táblázat tartalmazza.
A táblázatból kivetők a géptéri galériák és lakótéri fedélzetek mértékadó födémterhelése is:
Fedélzetek
Időjárás fedélzetek és időjárás fedélzetek nyílásfedelei

Terhelési paraméterek
2

  H  1, 0 t/m , ha L < 100 m

= 1,3 t/m2 , ha L > 150 m
felépítmény fedélzetekre
= 1,75 t/m2 , ha L > 150 m
szabadoldal fedélzetekre
Ha a hajó hossza 100 és 150 m között van, a
ρˑH szorzat értékét a fedélzet típusára vonatkozó határok között lineáris interpolációval
kell meghatározni.

Védfedélzetek és a védfedélzetek nyílásfedelei;
raktárterek kettősfenék
lemezei

ρ = 0,7 t/m3
H = terhelési pont és a raktér fölötti fedélzet
közti távolság. A nyíláskeretek alatt a
terhelési pont és nyíláskeret pereme
közti távolság.

Géptéri galériák

  H  1, 6 t/m

Lakótéri fedélzetek

  H  0 , 35 t/m

2

2

8.1. táblázat: Fedélzetek mértékadó terhelése
www.tankonyvtar.hu
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A raktárterek ferde lemezeire a száraz rakomány tömegéből származó mértékadó terhelés:

p     g  0 ,5  a v   K  h s

[kN/m2]

A képletben a már ismert tényezőkön kívül
K  sin (   )  tan ( 45  0 ,5   )  cos (   )
2

2

2

α - a ferde helyzetű panelnek a vízszintessel bezárt szöge [fok]
β  0 ,5 

180

β  0 ,5 

180






- hosszirányú panelek esetén



- haránt irányú panelek esetén

δ - a rakomány rézsűszöge
könnyű ömlesztett rakományok ≤ 200
nehéz ömlesztett rakományok ≤ 350
A darabáru rakományok alátámasztási, illetve a rakomány rögzítésére szolgáló lekötési
pontokban ható mértékadó koncentrált erők:
Függőleges irányú dinamikus erő önmagában
F v   g  0 ,5  a v   M

[kN]

Függőleges irányú dinamikus erő vízszintes irányú dinamikus erőkkel kombinálva
F v   g  0 ,5  a v   M

[kN]

Haránt irányú dinamikus erő függőleges irányú dinamikus erővel kombinálva
[kN]
Ft  0 ,67  a t  M
Hosszirányú dinamikus erő függőleges irányú dinamikus erővel kombinálva
[kN]
Fl  0 ,67  a t  M
A képletekben
av - a hajó hullámzás gerjesztette mozgásaiból származó függőleges irányú
eredő gyorsulás [m/s2]
at - a hajó hullámzás gerjesztette mozgásaiból származó haránt irányú
eredő gyorsulás [m/s2]
al - a hajó hullámzás gerjesztette mozgásaiból származó hosszirányú
eredő gyorsulás [m/s2]
M - a rakomány tömege [tonna]
A haránt és a hosszirányú dinamikus erők nem minden esetben lépnek fel egy időben.
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8.4.5. Membránlemezek és merevítőik minimálisan szükséges méretei
8.4.5.1. Membránlemezek vastagsága
A síkjukra merőlegesen nyomással, illetve koncentrált erővel terhelt membránlemezek
elméletével Timoshenko foglakozott behatóan. Az ő elméleti és kísérleti vizsgálatainak
eredményei épültek be a hajótestek membrán szerkezeteinek minimálisan szükséges méreteit megadó osztályozó társasági előírásokba.
A Det Norske Veritas osztályozó társaság a síkjukra merőlegesen p nyomással terhelt
lemezek minimális vastagságának meghatározására két képletet ad. Az azokkal meghatározott értékek közül a nagyobbat kell alkalmazni.
Az egyik képlet:
t 

15 ,8  k a  k b  s 



p

 t k [mm]

A képletben
p - az előzőekben tárgyalt mértékadó terhelés [kN/m2]
ka - a merevítetlen lemezmező méretarányait figyelembe vevő korrekciós
tényező
 1,1  0 , 25  s / l 

s
l

2

= max. 1,0 , ha s/l = 0,4
= min. 0,72, ha s/l = 1,0
- a helyi merevítők osztása [m]
- a helyi merevítők alátámasztatlan hossza [m]
kb - a lemezmező görbületét figyelembe vevő korrekciós tényező
 1  0 ,5  s / r 

- a lemezmező görbületi sugara. (Kétirányú görbület esetén – domborított
lemezek - a kisebbik görbületi sugarat kell figyelembe venni.)
ζ - az anyagra megengedetett feszültség (Lásd 4.1. táblázat)
tk - korróziós pótlék [mm], amely a korrózió miatt bekövetkező lemezvastagság csökkenést veszi figyelembe (8.2. táblázat)
r

Időjárás fedélzetek, s
azok 1,5 m-es körzete

Egyéb helyeken

Ballaszttankok

2,0

1,5

Olaj rakomány terek

1,0

0,5

Légterek, szárazáru
raktárak

1,0

0,5

Egyéb lemezek

0,5

0,5

8.2. táblázat: Lemezek korróziós pótléka
A 8.2. táblázatban szereplő pótlékolás csak megfelelő felületkezelés
(festés), illetve a lemez aktív korrózióvédelme esetén érvényes.
www.tankonyvtar.hu

 Hadházi Dániel, BME

8. VÁLASZFAL-, KÜLHÉJ- ÉS FEDÉLZETLEMEZEK

173

A Det Norske Veritás osztályozó a fentieken kívül egy, a hajó hosszától és a lemezelés
rendeltetésétől függő minimális lemezvastagság méretet is előír. Az adott membrán vastagságának nagyobbnak kell lennie, mint az így, illetve a mértékadó terhelés alapján meghatározott két érték közül a nagyobbik.
A másik képlet:
t0  k  L

*

t min 

*

L

, ahol
L* - a hajó hossza [m], de max. 250 m
t0 = 7,0 mm / lapos gerinc, a belső fenék lemezek nyíláskeret alatti területe
= 6,0 mm / középső hosszmerevítő
= 5,5 mm / időjárás és rakomány fedélzetek
= 5,0 mm / lakótéri fedélzetek és fedélzetburkolattal ellátott rakományfedélzetek
= 5,0 mm / egyéb szerkezeti elemek
k - a szerkezeti elem rendeltetésétől függő korrekciós tényező (8.3. táblázat)
Szerkezeti elem

Külhéj lemezelés
lapos gerinc
fenék,lemezelés, medersor
külhéj lemezelés
fartükör

Fedélzetek és belső fenék lemezelés
szilárdsági fedélzetek
belsőfenék lemezek
felépítmények és fedélzeti
házak első fedélzete
Válaszfal lemezek
szimpla oldalfalú hajó
egyéb válaszfalak
Merevítők
gerinclemez
oldalsó fenék hosszmereví
tők, bordatalpak, saroklemezek
bordák, az oldalszerkezet és
a válaszfalak merevítői
a kollíziós válaszfal merevítői

k

0,05
0,04
0,04
0,06

0,02
0,03
0,01

0,02
0,01
0,04

0,02
0,01
0,02

8.3. táblázat: Szerkezeti elem korrekciós tényező
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8.4.5.2. Membránlemezek merevítői
A síkjukra merőlegesen p nyomással terhelt membránlemezek merevítőinek minimálisan szükséges keresztmetszeti tényezője
1000  l  s  p
2

Z 

m 

 wk

[cm3]

A képletben már megismert tényezőkön kívül
- a merevítők osztása [m]
keretmerevítők esetén a keretmerevítők osztása [m]
l - a merevítők alátámasztatlan hossza [m]
keretmerevítők esetén a keretmerevítők alátámasztatlan hossza [m]
m - hajlító nyomaték tényező
= 12 – folytonos hosszmerevítők
= 10 – mindkét végükön befogott függőleges tartők és nem folytonos
hosszmerevítők
= 7,5 –függőleges helyzetű merevítők általában
wk . a keresztmetszeti tényező korróziós pótléka
s

 1  0 ,16  t k 
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1.13 9.1. Dokkolás
A tengeri hajók időszakos műszaki szemléjét a hajók dokkolásával hajtják végre. A
nem kellően előkészített dokkolás a hajó számára komoly szilárdsági problémát jelenthet.
Ennek elkerülése érdekében készül a dokkolási terv, amely a hajó alatt elhelyezendő dokkszékek (docking seat) elrendezését mutatja.
A hajót többféle módon lehet kiemelni a vízből. A kisebb hajókat daruval, hevederek
segítségével emelik ki és helyezik rá a hajótest alakjának megfelelően elkészített állványzatra. A valamivel nagyobb tömegű hajókat enyhe lejtésű egymással párhuzamosan elhelyezett sínpályán (slipway) mozgó csörlő vontatta sólyakocsikkal (launching cradle) húzzák partra. Ez a módszer azonban a nagy tömegű tengeri hajók számára nem alkalmas.
Ezeket dokkolással lehet a vízből kiemelni.

9.1. ábra: Dokkszék

9.2. ábra: Dokkszékek dokkolási terv szerinti elhelyezése

A dokkolás művelete a dokkszékek (9.1. ábra) elhelyezésével kezdődik, melyeket a
dokkmester a dokkolási tervnek megfelelően rendez el az úszódokk fedélzetén (9.2. ábra)
vagy a szárazdokk alján. A dokkszékek a hajó súlyából származó terhelést koncentrált erőként adják át a dokk acélszerkezetének vagy a talajnak. A dokkszékek egymástól való távolsága – a kiemelendő hajó tömegétől függően és a hajó keretborda osztásához igazodóan
kb. 2-4 m. A dokkszékek alapja erős acélszerkezet, amelynek széles felső öve ék alakban
van kialakítva. Erre a felületre helyezik rá azokat az egymással összepántolt, alsó lapjuknál
pedig ugyancsak ék alakban megmunkált vastag facönköket, ún. máglyafákat (wooden
support) amelyek tetejére helyezett, a máglyafákkal megegyező szélességű, kb. 5 cm vastag deszkára ül majd fel a hajó.
A dokkszék kívánt magasságát a máglyafáknak az ékpályán elmozdításával állíthatjuk
be. Miután ez megtörtént a máglyafákat lefogó csavarokkal a dokkszék acélszerkezetéhez
www.tankonyvtar.hu
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rögzítik. A dokkszékek magasságát úgy választják meg, hogy a hajó fenéklemeze alatt kb.
1,6 – 1,8 m magasságú hely maradjon a szükséges javítási, festési munkák elvégzéséhez.
Az ékpálya azt is lehetővé teszi, hogy a kiemelt hajó alól egy-egy széket ki lehessen venni,
hogy a máglyafákkal érintkező felületeken is el lehessen végezni a javítási és festési munkákat. A hajótestet nem csupán középen a gerinc alatt, hanem a gerinccel párhuzamosan
mindkét oldalon alá kell támasztani. Erre szolgálnak az oldalsó támok.
A dokkolási terv elkészítésekor sok szempontot kell figyelembe venni. Ezek közül a
legfontosabb, hogy a dokkszékeket mindig a hajótest erős szerkezeti pontjainál – hosszmerevítők és keretbordák, illetve hossz- és keresztfalak találkozási pontjainál kell elhelyezni.
A dokkszékek számát úgy kell megválasztani, hogy az egy dokkszékre jutó súlyterhelés ne
legyen nagyobb, mint 150 kN. De figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tankok folyadéktöltetének, illetve a vízpróbák során a belső terekbe került víz leeresztésére szolgáló fenékcsavarokhoz könnyen hozzá lehessen férni.
A dokkoláshoz nem csupán a dokkot, de magát a hajót is elő kell készíteni. Ez a hajó
üzemanyag tartályainak kiürítését és a lehető legkönnyebb vízkiszorításhoz tartozó vízszintes úszáshelyzet beállítását jelenti. (Lásd még 5.2.2. Szerkezeti teher.)
A székek elrendezése után az
úszódokk ballaszttankjait feltöltik, s
az lemerül a kiemelendő hajó merülése által megkívánt mélységbe.
Szárazdokk esetében a dokkot feltöltik vízzel, majd a kapuját kinyitják.
Ezután a hajó beúszik, vagy kötelekkel bevontatják a dokkszékek
fölé. Az úszódokk ballaszttankjait
kiürítve, az kiemel-kedik. Szárazdokk esetén annak kapuját bezárva a
vizet kiszivattyúzzák. Egyes tengerpartoknál a dagály-apály szintkülönbség teszi lehetővé a dokk ürítését, töltését.
Ha azonban a hajó vagy a
dokk úszáshelyzete nem tökéletesen vízszintes, akkor a test és a
dokkszékek találkozási pontjánál
nagy helyi koncentrált erő terhelheti mindkét acélszerkezetet (9.3.
ábra).
A 9.3. ábra négy lépésben mutatja be a dokkolás fázisait. Az 1es jelű képen a hajó még TF1 orrés TA1 farmerüléssel ψ1 trimszöggel, a dokkoláshoz előkészített úszáshelyzetében, szabadon
úszik. A 2-es jelű képen a dokk
már annyira kiemelkedett a vízből. hogy a leghátsó dokkszék
9.3. ábra: A dokkolás fázisai
éppen érinti a fartrimmel úszó
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hajó legmélyebben elhelyezkedő pontját. A hajó még ekkor is szabadon úszik. TF1 = TF2 ;
TA1 = TA2 és ψ1 = ψ2. A dokkszéken még nem ébred támaszerő. Ezután a dokk további
kiemelkedése következtében – 3. fázis – a hajó súlyát részben a test még mindig vízbemerült részein ébredő felhajtóerő, részben pedig a leghátsó dokkszéken ébredő koncentrált
támasztó erő (F) tartja. Azaz a hajó ebben a fázisban már nem szabadon, hanem a leghátsó
dokkszékre feltámaszkodva úszik. Ennek az erőrendszernek a hatására a hajótest eredeti
trimszöge a dokk további kiemelkedésével fokozatosan csökken (ψ3 < ψ1), a leghátsó
dokkszék támasztó ereje pedig fokozatosan növekszik. A hajó súlyából a vízbemerült részre ható felhajtóerő egyre kisebb, a dokkszék támaszereje pedig egyre nagyobb hányadot
visel. A 4. fázis azt a pillanatot mutatja, amikor a hajó gerince éppen vízszintesen ráfekszik
a dokkszékekre (TF4 = TA4, azaz ψ4 = 00). Ebben a pillanatban a legnagyobb a hátsó dokkszéken ébredő támasztó erő (F’). A rajzról látható az is, hogy ekkor a hajótest egy jelentős
része még mindig a víz alatt van, azaz nem a hajó teljes súlya nehezedik a leghátsó dokkszékre.
Ezután a dokk további kiemelkedésével már nem csupán a leghátsó, hanem valamennyi
dokkszéken ébred támasztó erő, a felhajtó erő pedig fokozatosan elenyészik, míg végül
már csak a dokkszékek tartják egészében a hajó súlyát. Azaz a dokk további kiemelkedésével a leghátsó dokkszékre ható támaszerő csökkenni kezd.
A dokk teljesen kiemelkedett állapotában, amikor már csak a dokkszékek támasztják
alá a hajót, az egy dokkszékre jutó terhelést az adott dokkszék feletti hajószelet súlya terheli (9.4. ábra).

9.4. ábra: Dokkszékeken ébredő erők

A 9.4. ábra a hajó dokkolási állapotában mutatja a hajó súlyeloszlását és a hajó gerince
alatt a dokkszékek elrendezését. Két dokkszék közé eső hajószelet súlya (dFi) a
dF i  p dokkolási

állapot i

 x

formula segítségével számítható ki.
Az i-1 -edik és az i –edik alátámasztás közé eső hajótest szelet súlya dFi-1;
az i -edik és az i+1-edik alátámasztás közti Δx hosszúságú szelet súlya dFi,
az i+1 -edik és az i+2 edik alátámasztás közé eső hajótest szelet súlya dFi+1
 Hadházi Dániel, BME

www.tankonyvtar.hu

178

HAJÓÉPÍTÉS I.

Így az i -edik alátámasztási pont terhelése:
Az i+1 –ediké pedig

Fi 

1
2

Fi 

1
2

  F i 1  Fi 

,

  Fi  Fi 1 

Ha az alátámasztás síkjában több dokkszéket is elhelyeztek (oldalsó támok), az egy
dokkszékre jutó terhelés
Fi 
*

Fi
n

, ahol ’n’ az egy vonalban elhelyezkedő dokkszékek száma.
Mivel az alátámasztásoknál a hajótest semleges szála közel vízszintes, a két támasz
közti hajótest szakaszt mindkét végén befogott tartónak tekinthetjük, amelyet – például az
i-edik Δxi hosszúságú szakaszon – pdokkolási állapot i nagyságú egyenletesen megoszló erőrendszer terhel. Így a dokkszékek síkjában a mértékadó hajlító nyomaték közelítőleg:
Mi 

p dokkolásiá

 xi

2

llapot i

12

Ha a dokkszékek egymástól azonos távolságban helyezkednek el, de az adott dokkszék két
oldalán a terhelés nagysága nem azonos, akkor mértékadó hajlító helyi nyomaték kiszámításához mindig a nagyobb megoszló terhelést kell figyelembe venni.
A dokkolási művelet közben keletkező legnagyobb támaszerőt – F’ – az alábbiak szerint határozhatjuk meg:

9.5. ábra: A hajóra ható erők dokkoláskor

A 9.5. ábra dokkolás esetére mutatja a hajóra ható erőket, illetve azok támadáspontját.
A leghátsó dokkszéken ébredő támaszerő F. Azaz a hajó súlyát a hajótest még víz alatt
lévő részein ébredő felhajtóerő és az F támaszerő közösen tartják. Írjuk fel a hajóra ható
erők nyomatékát a vízkiszorítás súlypontjára:
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m  g   x G  x d   F   x F  x d   cos     g  J L   z G  z d
m  xG  xd  
tg  

F
g

 x F  xd

  J L   z G  z d

  V

 sin 


(*)

  V

A számításokhoz célszerűen felveszünk közepes merüléseket. Először a szabadon úszó
hajó merülését, majd csökkenő értékeket. A felvett merülés értékekhez a hajó hidrosztatikai jellemzőiből kivehetjük a képletbe behelyettesítendő adatokat:
V
JL
xd
zd

– az adott merüléshez tartozó vízkiszorítás térfogat [m3]
– a vízvonalterület haránt irányú súlyvonalára vett másodrendű nyomatéka [m4]
– a vízkiszorítás hosszirányú súlypontja [m]
– a vízkiszorítás magasság irányú súlypontja [m]

Minthogy ismerjük a kiemelendő hajó súlyát (G,. a dokkszéken ébredő erő minden közepes merüléshez, illetve vízkiszorításhoz egyszerűen meghatározható:
F  G    g V

A támaszerőnek és a hajó súlypont koordinátáinak (xG; zG), ismeretében minden közepes
merüléshez a (*)-gal jelölt egyenlet segítségével kiszámíthatjuk a dokkszéken feltámaszkodó hajó trimszögét. Célszerű a számítást táblázatos formában végrehajtani. Erre mutat
példát a 9.1. táblázat.
F

T

ρˑV

xd

zd

JL

[m]

[tonna]

[m]

[m]

[m4]

T0

ρˑV0

xd0

zd0

JL0

F0/g

tgψ0

T1

ρˑV1

xd1

zd1

JL1

F1/g

tgψ0

…

…

…

…

…

…

…

Ti

ρˑVi

xdi

zdi

JLi

Fi/g

tgψi

…

…

…

…

…

…

…

Tn

ρˑVn

xdn

zdn

JLn

Fn/g

tgψn ≈ 0

Tn+1

ρˑVn+1

xd(n+1)

zd(n+1)

JL(n+1)

Fn+1/g

tgψn+1 < 0

g

tgψ

[tonna]

[-]

9.1. táblázat: Támaszerő kiszámítása
A közepes merülés csökkenésével a dokkszéken ébredő támaszerő nő, a hajó trimszöge
pedig csökken. A számítást addig végezzük, míg a hajó trimszöge negatívvá válik. A nyilak a támaszerő, illetve a trimszög nagyságának változását jelzik. A közepes merülés csökkenésével a dokkszéken ébredő támaszerő nő, a hajó trimszöge pedig csökken.
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A számításaink eredményeképpen kapott összetartozó támaszerő és trimszög értékeket
grafikusan ábrázolva, a vízszintes úszáshelyzethez tartozóan (tgψ = 00 –nál) leolvashatjuk
a maximális támaszerő nagyságát (9.6. ábra). Minél nagyobb a dokkba beúszó hajó
trimszöge, annál nagyobb támaszerő ébred a leghátsó dokkszéken.

9.6. ábra: A dokkszéken ébredő erő grafikus meghatározása

Hasáb alakú ponton esetén a számítás egyszerűbb. Az L hosszúságú, B szélességű
úszótest eredetileg és T merüléssel vízszintesen úszik. Ha a ponton egyik végén működő F
támaszerő hatására a ponton közepes merülésének változása
T 

F

 gLB

Ha a ponton eredetileg vízszintesten úszott, akkor a vízkiszorítás xd súlypontja és az xG
tömegközéppont is a hajó hosszfelezőjében van. Így
xG  xd  0

és x F  x d 

L
2

A támasztó erő okozta billentő nyomaték
M

A trimszög tangense

tg  

B

M

 F  x F  xd   F 

F 

B

 g JL



L
2

L

 12
T
2
 6
3
 gL B
L

A vízvonalfelület súlypontja is középen van, így a far- és orrtrim azonos
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 3  T

L

A faránál feltámaszkodó hajó merülésének az eltérése az eredeti úszási állapothoz képest
(9.7. ábra):
a farnál:

TA  tA  T  3  T  T  2  T

az orrnál:

TF  tF  T  3  T  T  4  T

9.7. ábra: Hátsó végénél feltámaszkodó pontontest merülései

Tehát a vízből kiemelkedő V1 térfogatú éktestnek a hossz- és magasság irányú mérete
kétszerese a bemerülő V2 térfogatú éktestének. Így a térfogatokra felírható
V 1  4 V

2

, azaz az egyik végénél feltámaszkodó pontontest eredeti és a feltámaszkodott helyzethez
tartozó úszásvonala a feltámaszkodás helyétől mérve a ponton hosszának kétharmadánál
metszi egymást. A támaszerő:
T    g  V 1  V 2     g   4  V 2  V 2     g  3  V 2

→   g V2 

F
3

A kétféle állapotban a hajótestet terhelő erők különbsége a   g  V 2 többlet felhajtóerő,
a   g  V 1 felhajtóerő csökkenés, továbbá az F támaszerő (9.8. ábra). A terhelő erők ábráját felrajzolva belátható, hogy a nyíróerő a feltámaszkodás helyétől 2/3 L távolságban lesz
nulla, ott a legnagyobb a hajótestet terhelő hajlító nyomaték, melyek nagysága
M

 Hadházi Dániel, BME

max



5
9

L

F
3



1
9

L

T
3



4

F L

27

www.tankonyvtar.hu

182

HAJÓÉPÍTÉS I.

9.8. ábra: Hátsó végénél feltámaszkodó pontontestre ható erők

A pontontestre nyert összefüggéseket előzetes, durva közelítésként figyelembe vehetjük hajótest dokkolásának vizsgálata esetén is.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a dokkolt hajót a javítási munkák befejeztével újból felúsztatják. E művelet során a kidokkolásnál ismertetett folyamatok ellenkező
irányban játszódnak le. Abban a pillanatban, amikor a hajó orra elemelkedik az őt alátámasztó dokkszékről, a leghátsó dokkszéken megjelenik az adott körülményekhez tartozó
legnagyobb támaszerő, amely a dokk további elárasztásával fokozatosan csökken, majd a
hajó teljes felúszásakor megszűnik.
A dokkba vízszintesen beúszó hajó esetén a hajó kiemelésekor elvileg nem ébred támasztóerő, mert a hajó gerincvonala és a fenéklemezek, illetve a dokkszékek két egymással párhuzamos vízszintes felületet alkotnak, melyek találkozásakor lehetővé válik a felhajtóerő és a dokkszékek közvetítette támaszerők közti egyenletes terhelésátadás.
1.14 9.2. Hullámütés
A hullámzó vízfelszínen haladó, bukdácsoló lengéseket végző hajó orr-részét jelentős
hidrodinamikai terhelés éri. A bukdácsoló lengések amplitúdója, szerencsétlen esetben,
olyan nagy is lehet, hogy a hajó orra teljesen ki is emelkedhet a vízből. A maximális kiemelkedését elérő hajóorr egy pillanatra megáll, ezután gyorsulva lefelé kezd mozogni,
majd simavízi úszáshelyzetéhez tartozó merülését elérve továbbhalad, s a névleges orrmerülésnél lényegesen mélyebbre merül a víz alá. Ebből a helyzetből a statikus egyensúlyi
helyzethez tartozónál lényegesen nagyobb helyi felhajtóerő ismét kezdi kiemelni a hajó
orrát. Ez a bukdácsoló mozgás periódikusan ismétlődik. Ennek a lengőmozgásnak következtében, a hajó orr-részét – a lemezeket és a hajóorr merevítő szerkezetét - érő hidrodinamikai terhelést hullámütésnek (slamming, hammering) nevezik (9.9. és 9.10. ábra). E
terheléshez a bukdácsoló lengések mellett mindig jelenlévő merülő lengések dinamikus
hatását is hozzá kell számítanunk.
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9.9. ábra: Hullámütés

9.10. ábra: Bukdácsoló
lengést végző hajó

A tapasztalatok szerint a hullámütés kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében a
hajó simavízi úszáshelyzetét úgy kell beállítani, hogy az orrmerülés a hajó hosszának 4%ánál nagyobb legyen.
T min . orr  0 , 04  L

Ezt a szabályt azonban inkább csak ajánlásnak, semmint szigorú követelménynek kell
tekinteni, mert annak betartása sem garantálja, hogy az orr-részek nem kaphatnak jelentős
mértékű hidrodinamikai terhelést. Ha azonban az orr-merülés a hajó hosszának 4%-ánál
kisebb, akkor még az a nagyon szerencsétlen helyzet is előállhat, hogy a nagy lengési amplitúdó következtében a hajónak sokkal nagyobb része emelkedik ki a vízből, majd visszafelé haladva az orr környéki fenéklemezek rácsapnak a vízre. A fenti szabály betartása esetén
a hajó orrának teljes kiemelkedése
  arctg 0 ,04  2 ,3

0

lengési amplitúdó esetén következik be.
Az alábbiakban bemutatásra kerülő számítási módszer a hullámütésből származó hidrodinamikai nyomások becsült nagyságának meghatározására szolgál.
A hajó orr-részén az i-edik bordára ható hidrodinamikai nyomást az alábbi formula segítségével lehet meghatározni:
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a 
2
q i  k  a 0   i   h [kN/m ]
 a0 

(*)

A képletben k [-] az ún. alaktényező, melynek értékét a 9.11. ábra baloldalán látható
görbéről olvashatjuk le. Az alaktényező a bordakerület mentén pontról pontra változik. Az
i-edik borda merülését tetszés szerinti sűrűséggel felosztva, az osztásvonalak és a borda
metszéspontjában a borda érintőjének β hajlásszöge alapján a határozhatjuk meg az alaktényező helyi értékét. A görbe futásából megállapítható, hogy minél élesebb szögben állnak
a lemezek, azaz minél inkább ék alakúak a hajó orrbordái, annál kisebb alaktényezővel kell
számolnunk, a vízszintes felületek alaktényezője például 16-szorosa a 650-ban álló lemezekének.

9.11. ábra: ’k’ alaktényező és annak értelmezése

a0 [m/s2] – a gyorsulás mértéke a mellső függélynél (20 elméleti bordára osztott hajóhossz esetén a 20. bordánál) (9.12. ábra). A gyorsulás mértéke a hullámgerjesztés nagyságától, a hajó sebességétől, és az adott úszáshelyzethez tartozó merülésétől függ. A kiszámításához először a gerjesztő hullám nagyságát kell meghatároznunk. Ehhez nyújt segítséget
a 9.13. ábra.
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9.12. ábra: Hidrodinamikai gyorsulás

Adott Froude-számhoz Fr 

v

gL

185

9.13. ábra: Relatív hullámhossz

tartozó relatív hullámhossz,  R 

gyobb, minél nagyobb a hajó merülése a hosszához képest

d0
L



[m] annál na-

L

.

v [m/s] – a hajó sebessége
L [m] – a hajó hossza
λ [m] – a mértékadó hullám hossza
d0 [m] – a hajó közepes merülése.
Az így kiszámítható λ mértékadó hullámhosszhoz tartozó mértékadó hullám magasság
h 



[m]

n

A képletben ’n’ a hullámmeredekségi tényező
n 

n 

n 

40
1  120 / 

30
1  60 / 
20
1  20 / 
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, ha λ ≥ 120 m

, ha 60 m ≤ λ < 120 m

, ha 20 m ≤ λ < 60 m
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A mértékadó hullámmagasság ismeretében a relatív hullámhosszhoz a 9.11. ábrából kivehetjük a mellső függélyre érvényes hidrodinamikai gyorsulás nagyságát, a0-t. A legnagyobb hidrodinamikai gyorsulás akkor adódik, amikor a gerjesztő hullám hossza pontosan
megegyezik a hajó hosszával. Ha ehhez a hajó kis merülése társul, a hidrodinamikai gyorsulás különösen nagy, akár a gravitációs gyorsulás 4-szerese is lehet.
A mellső függély mögött elhelyezkedő bordákra a hidrodinamikai gyorsulás helyi mértékét a 9.14. ábrán látható görbék segítségével határozhatjuk meg. A vízszintes tengelyen
az elméletei bordák sorszáma (8.-tól a 20.-ig) van feltüntetve. A korrekciós tényező annál
kisebb, minél távolabb helyezkedik el a vizsgált borda a mellső függélytől, és minél nagyobb a hajó közepes merülése.
A 9.14. ábráról az is megállapítható, hogy a mértékadó hullámmagassághoz képest kis
közepes merülés esetén a bukdácsoló lengések okozta hidrodinamikai terhelésnövekedés
majdnem a főbordáig érezteti hatását.

9.14. ábra: Hidrodinamikai gyorsulás korrekciós tényező

A hullámütésből származó hidrodinamikai nyomás kiszámítására szolgáló (*)-gal jelölt
egyenlet alapján a 9.11, 9.12., 9.13. és 9.14. ábrákon látható görbék segítségével az orr
környéki héjlemezelés minden pontjában meghatározhatjuk a hullámütés a dinamikus terhelés nagyságát. Egy adott bordát kiválasztva a borda kerülete mentén pontról pontra felvehetjük a terhelés mértékét, majd a 7. fejezetben megismert módszer segítségével elvégezhetjük az adott borda harántszilárdsági vizsgálatát.
A fenti számítás feltételezi, hogy a hajó d0 közepes merüléssel, vízszintesen úszik. Ez a
feltétel azonban a hullámütés szempontjából legkritikusabb ballasztmeneti állapotban általában nem teljesül, mert ekkor a hajó orrmerülése legtöbbször kisebb, mint a hátsó merülés. Trimmel úszó hajó esetében a számítás menete az előzőekben leírtaktól eltér. A mértékadó gerjesztő hullám hosszát (9.13. ábra) és magasságát a hajó ballasztmeneti közepes
merülése (d0) alapján állapítjuk meg, de a mellső függélynél a hidrodinamikai gyorsulás
nagyságát az orrmerülés (d20) figyelembe vételével kell meghatározni (9.12. ábra).
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1.15 9.3. Rezgések
A hajótestet alkotó merevített lemezszerkezetek bizonyos folytonosan fennálló gerjesztések hatására rezgésbe jöhetnek. Ilyen gerjesztéseket okozhat a hajócsavar és a főgép működése A rezgések fellépése nagyon kellemetlen jelenség. A rezgő panel zajforrásként működik, továbbá kellemetlen élettani hatást fejthet ki. Ezen kívül a rezgések járulékos feszültségekkel terhelik a szerkezeteket. Ezzel a lemezeket és a merevítőket fárasztó hatásnak teszik ki. A rögzítő varratok repedését is okozhatják.
A rezgések során energia terjed a rezgés forrásától a rezgő szerkezettel szilárd kapcsolatban lévő háromdimenziós szerkezeti környezet irányába. A rezgés forrásától a következő szerkezeti elem felé haladva az előző panel, a következő rezgésforrásaként működik. A
rezgésekkel terjedő energia egy része a szilárd szerkezeti kapcsolatban lévő szerkezeti
elemek belső disszipációja következtében elenyészik, de a rezgések nem csupán a szilárd
kapcsolatban lévő szerkezetekre hatnak, hanem a szerkezeti elemek felületeivel érintkező
közegeket is rezgésbe hozzák (pl. külső víz, tankok). A disszipáció mellett ezt a hatást is
csillapításként kell értékelni.
A rezgés kellemetlen hatása a rezgés amplitúdójától függ. Egy adott panel adott gerjesztés hatására bekövetkező rezgési amplitúdójának meghatározása, korrekt számítások
alapjául szolgáló modellek megalkotása meglehetősen bonyolult feladat. Ennek oka az,
hogy a hajószerkezetek méreteiket, merevítő rendszerüket, a szomszédos szerkezeti elemekhez való kapcsolódási módjukat tekintve teljesen egyedi kialakításúak.
Műszaki szempontból tehát nem a rezgési amplitúdók, hanem a rezgő panelek sajátfrekvenciáinak meghatározása a feladat, mert ha a panel saját frekvenciája nagyobb a gerjesztő hatás frekvenciájánál, akkor nem kell nagy rezgési amplitúdókkal, és az abból fakadó kellemetlen hatásokkal számolni. A panel sajátfrekvenciájának azért kell nagyobbnak
lennie, mint a gerjesztő frekvencia, hogy az ne az elsődleges, hanem – kedvezőtlen esetben
– csak a sokkal kisebb gerjesztő hatású felharmónikusokkal kerülhessen esetleg rezonanciába. Így a rezgések szempontjából megfelelőnek tekinthető az a panel, amelyre teljesül az
alábbi feltétel:
f    1, 3  F

(*)

A képletben
f [Hz] – a panel rezgési sajátfrekvenciája
δ [-] – csillapítási tényező
F [Hz] – a gerjesztés frekvenciája
Hajószerkezetek esetén a két legfontosabb gerjesztő hatás a hajócsavar, illetve a főgépek működése. A hajócsavar gerjeszttő hatását a csavar környezetében egyenetlen sodormező okozza. A hajócsavar körbe fordulása során a szárnyán keletkező tolóerő nagysága a
szárny szöghelyzetétől függően változik a környezetében lévő szerkezetek (kormánylapát,
fartőke) zavaró hatása miatt. A főgép esetén pedig a hengerek gyújtási sorrendjében egymás után ciklikusan jelentkező dinamikus gázerők okozzák a gerjesztést.
A Det Norske Veritas osztályozó társaság szerint
a hajócsavar gerjesztő frekvenciája:
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F 

2 ,2  N P  z P

[Hz],

60
F 

1,1  N P  z P

ha NP ≤ 150/perc

[Hz], ha NP > 150/perc

60

a dízel hajómotorok gerjesztő frekvenciája:
F 

1,1  N m  C

[Hz], a motor fordulatszámától függetlenül

60

A képletben
NP [1/perc] - a propeller fordulatszáma
zP [-]
- a propeller szárnyszáma
Nm [1/perc] - a motor fordulatszáma
C [-]
- hengerszám
Téglalap alakú merevített panel sajátfrekvenciája levegőben közelítőleg:
f 

k
l

2



 A 1  A2
te

 A3 

[Hz]

A képletben
k [-] - a merevítők befogási módjától függő tényező
k = 25 – szerkezeti kapcsolat nélküli merevítők
k = 40 – legalább egyik végüknél csomólemezzel rögzített
szerkezeti kapcsolatban lévő merevítők esetén
(9.15. ábra)
l [m] - a panel magassága [y-irányú kiterjedése] (9.16. ábra)
lx – az x-irányban elhelyezkedő merevítők hossza
ly – az y-irányban elhelyezkedő merevítők hossza
a [m] - a panel hossza [y-irányú kiterjedése] (9.16. ábra)
s [m] - a merevítők osztása (9.16. ábra)
sx – az x-irányban elhelyezkedő merevítők osztása
sy – az y-irányban elhelyezkedő merevítők osztása
k1[-] - a merevítők típusától függő tényező
k1 = 1,0 – szimmetrikus övvel ellátott magasgerincű tartók, és
bulba profilok
k1 = 0,8 – aszimmetrikus profil merevítők esetén
m [-] - a merevítők száma x-irányban (9.16. ábra)
n [-] - a merevítők száma y-irányban (9.16. ábra)
2

k l m
 l 
A1     1 x
 a  s x  ( m  1)

A2 

k1  l y  n
s y  ( n  1)
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2

 l 
A3  200     J xy
a

Jxy [cm4] – a kisebbik az alábbi két kifejezés közül
J xy 

k1  J x  m
100  s x  ( m  1)

J xy 

k1  J y  n
100  s y  ( n  1)

, ahol Jx és Jy az x, illetve y tengely irányában álló tartók
Keresztmetszetének az adott tengelyre vett másodrendű nyomatéka [cm4]
te [mm] – a penel egyenértékű vastagsága
te  t 

Ax  m
10  s x  ( m  1)



Ay  n
10  s y  ( n  1)

, ahol t [mm] – a panel vastagsága
Ax [cm2] – az x-irányban álló merevítők keresztmetszete
Ax [cm2] – az y-irányban álló merevítők keresztmetszete

9.15. ábra: Függőleges és vízszintes merevítésű lemezszerkezetek
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9.16. ábra: Egymást keresztező tartókkal merevített lemezszerkezet

A 9.15. és 9.16. ábra különféle merevítésű panelokat ábrázol. Az ábrákról leolvasható a
merevített lemez rezgési sajátfrekvenciájának meghatározásához szükséges jellemzők értelmezése.
A csillapítási tényező, amely a panel és a merevítők, valamint külső tengervíz, vagy
feltöltött tankok esetén a fal egyik vagy mindkét oldalán a tankban tárolt folyadék energiaelnyelő képességét veszi figyelembe:
1

 
1

c  a  k2
te

A képletben a már ismert tényezőkön kívül
c [-]

k2 

- a folyadékcsillapítás mértéke
c = 40, ha csak a lemez egyik oldalán van folyadék
c = 80, ha a lemez mindkét oldalán van folyadék
1
2

a
1  
 l 

saroklemezekkel bekötött tartókkal merevített panelek esetén


2 
k 2   1 
3 






1

2
2

a

 
1 
 
 l  

nem bekötött tartókkal merevített panelek esetén.
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A rezgésszámítás tehát a különféle méretű merevített lemezszerkezetek sajátfrekvenciáinak kiszámítását, és az így kapott frekvenciáknak a gerjesztő frekvenciákkal, a (*)-gal
jelölt egyenlet szerinti összehasonlítását jelenti. A módszer arra is lehetőséget ad, hogy a
rezonancia elkerülése érdekében teendő beavatkozások hatását tanulmányozni lehessen. A
frekvenciát a lemez vastagságának vagy a merevítők osztásának megváltoztatásával, esetleg új merevítők beépítésével módosíthatjuk.

 Hadházi Dániel, BME
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1.16 10.1. Oszlopok
A hajótesten belül előfordulhatnak olyan belső terek, amelyeket térelválasztó falakkal
funkcionális okokból nem lehet, vagy nem célszerű felosztani, de ugyanakkor a tér fölött
elhelyezkedő fedélzet vagy födém terhelése nagy. Ilyen például a géptér, a géptéren belüli
galériák, a rakománnyal, vagy nagy koncentrált erőkkel terhelt fedélzetszerkezetek alatti
terek. Ezekben az esetekben a válaszfalak szerepét oszlopok helyettesítik. Az oszlopok
további feladata a közvetlen szerkezeti teher felvételén túl, az alátámasztott hossz- és haránt irányú magas gerincű tartók fesztávjának csökkentése.
Az oszlopok elhelyezésének néhány fontos tervezési szempontja:
 Az oszlopokat a hajótest erős szerkezeti csomópontjaira támaszkodva kell beépíteni.
 Több fedélzet esetén biztosítani kell az egymás alatt elhelyezkedő oszlopok egytengelyűségét. Az oszlopok közvetítette erőket a fenék- vagy oldalszerkezetbe kell
bevezetni, végső soron a terhelést a hajót alátámasztó víznek kell átadni. Az oldalszerkezetbe konzolbordák segítségével vezethetjük be az erőket (10.1. és 10.2. ábra).
 Az egymás alatt elhelyezkedő oszlopok mérete a fenékszerkezet felé haladva, a terhelés növekedésével egyre nagyobb.
 Az oszlopokat lehetőleg szimmetrikus profilokból kell készíteni, hogy az oszlop
kihajlási biztonsága az oszlopszelvény valamennyi főtengelye irányában azonos legyen (10.3. ábra).
 A kihajlási biztonság növelése érdekében az oszlopokat alul és felül is saroklemezekkel kell bekötni a csatlakozó szerkezeti elemekhez.

10.1. ábra: Egymás alatt elhelyezett
oszlopok
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10.2. ábra: Konzolbordával alátámasztott oszlop
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10.3. ábra: Szimmetrikus oszlopszelvények

10.4. ábra: Különféle oszlopelrendezések

A 10.4. ábra két lehetséges oszlopelrendezést mutat. Az ábrákon sraffozással jelölt területek nagysága arányos a terület közepén elhelyezett oszlop mértékadó terhelésével. Az
oszlop által tartott fedélzetre ható, a 8.4.4. fejezet szerint kiszámított mértékadó nyomást a
sraffozott terület mérőszámával megszorozva kapjuk azt a nyomóerőt, amelyet az oszlop
mértékadó terhelésének tekintünk. A valóságban ezt a terhet természetesen nem csupán az
oszlop viseli, hanem az oszlop környezetében a fedélzetszerkezet tartórácsot alkotó fedélzeti gerendái és hossztartói is.
F ny  p fedélzet  A
[kN]
A fenti koncentrált nyomóerő az oszlop kihajlását okozhatja. Ennek megfelelően el kell
végezni az oszlop kihajlás vizsgálatát.
Mindkét végén befogott, tengelyvonalában terhelt egyenes rúd kihajlását okozó kritikus
nyomófeszültség:
 E
2

 krit .  4 



2

[N/mm2]

A képletben
E = 2,1·105 N/mm2 - rugalmassági modulus
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l

[-]

- az oszlop karcsúsága

i

- az oszlop kihajlás szempontjából mértékadó hossza
(Lásd 8.1.3. – csomólemezek mértékadó befogási
hossza.)

l [m]

i 

J xy

[m]

- az oszlop szelvényének inercia sugara

A

Jxy [cm4]
A [cm2]

- az oszlop két hajlítási főtengelyére vett másodrendű nyomatéka (Jx és Jy) közül a kisebbik
- az oszlop szelvényének keresztmetszete

A ζkrit. kritikus kihajlási feszültség ismeretében meghatározhatjuk az oszlop kihajlását okozó kritikus nyomóerőt (Fkrit), amelynél az oszlop mértékadó terhelése (Fkrit) kisebb kell
legyen:
 krit .  A  Fkrit . > Fny.
1.17 10.2. Gerinc és orrtőke
A gerinc (keel) a hajó hossz-szilárdságát biztosító alapvető fontosságú szerkezeti elem.
A gerinc a hajó hosszirányú középső keretének alsó része.
A kisebb hajók éles gerinccel épülnek
(10.5. ábra). A gerinc vastag téglalap keresztmetszetű rúdacél, amelyhez két oldalról
futnak be a fenéklemezek. Az éles gerinc
problémája a fokozott korróziós veszély,
mert a mindig jelen lévő fenékvíz a gerinc
mellett a hajó középvonalában gyűlik össze.
A nagyobb hajók kivétel nélkül ún. lapos- és belsőgerinccel épülnek. A lapos gerinc a hajó középsíkjára szimmetrikusan
elhelyezett, a többinél vastagabb fenéklemez.
10.5. ábra: Éles gerinc
A belső gerinc ennek belső oldalán a hajó
középsíkjában futó magasgerincű tartó. Valamennyi fenék hosszmerevítő közül a belső
gerinc a legerősebb. A belső gerinc speciális
változata, az ún. alagútgerinc (duct keel), Az
alagút gerincet két, szimmetrikusan eltolt
helyzetben lévő hosszmerevítő alkotja a hajó
középsíkjának két oldalán (10.6. ábra). A
kettősfenékből így leválasztott vízmentes
térrész szervizalagútként, illetve – tankerek
esetén – a hajó teljes hosszán végigfutó nagy
átmérőjű csövek elhelyezésére szolgál.
Elöl az orrtőke kapcsolja zárt egységbe a
hajó gerincét és a középső fedélzeti hosszme10.6. ábra:– Alagútgerinc
www.tankonyvtar.hu
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revítőt. Az orrtőke kialakításának illeszkednie kell a gerinc kialakításához. Éles gerinchez
megmunkált gerenda orrtőke (10.7. ábra), lapos gerinccel épült fenékszerkezethez lemez orrtőke illeszkedik (10.8. ábra). Az orrtőkében záródnak a hajótest vízszintes helyzetű keretei, az
oldalsó hosszmerevítők. Ezek a záró elemek a lemez orrtőke vízszintes merevítői.

10.7. ábra: Gerenda orrtőke

10.8. ábra: Lemez orrtőke

Az orrtőke a hajótest egyik legnagyobb helyi igénybevételnek kitett szerkezeti eleme. Az orrtőke terhelését a hullámütés, az esetleges ütközések, és a jéggel való találkozás jelenti.
Az orrtőkében záródnak a hajótest vízszintes
helyzetű keretei, az oldalsó hosszmerevítők. Ezek
a záró elemek egyúttal a lemez orrtőke vízszintes
merevítői.

10.9. ábra: Lemez orrtőke
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10.10. ábra: Orrtőke és mellső bordák
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1.18 10.3. Főgépalap
A főgépalap ugyancsak nagy helyi terhelésnek kitett szerkezeti elem. A főgépalap a hajótest fenékszerkezetének szerves részét alkotja. A főgépalap gerinclemeze a gép súlyából
származó nagy helyi alapterhelés mellett jelentős nagyságú dinamikus terhelést is kap.
Emiatt a főgépalap gerince kb. 15-25%-kal vastagabb, mint a hozzá csatlakozó fenék
hosszmerevítők. A főgépalap könnyítő nyílásokkal ellátott gerinclemeze folytonos az alap
teljes hossza mentén, s kétoldali folytonos varrattal van a belsőfenék lemezekhez, illetve a
fenékhez rögzítve.
A gépalap gerinclemezét minden bordánál oldalról magasgerincű, övvel ellátott tartók
támasztják. Az oldaltámok magassága a gerinc felső éléig tart, a tám öve pedig tompavarrattal csatlakozik a gerinc övéhez. A két gerinclemez között az oldaltámok intercostal folytatódnak. A belső oldali támok kialakítását a motorteknő méreteihez igazítják, s azokat is
övvel látják el (10.11. ábra).
A gépalap megfelelő merevségének biztosítása érdekében a külső támok terpesztése legalább a tám magasságával azonos. Az oldaltámok szerepe kettős: a gerinclemez merevítése, és az övlemez alátámasztása. A támlemezek mindkét szerkezeti elemhez kétoldali folytonos varrattal vannak hegesztve.

Ű

10.11. ábraí. Főgépalap

10.12. ábra: Rezgéscsillapító
saroklemez

A főgépalap öve (riding plate) a gép súlyától függően legalább 25 – 40 mm vastag. A
gépet az övhöz csavarok fogják le. A gép elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a rögzítő
csavarok ne essenek az oldaltámok síkjába. Nagy teljesítményű, illetve nagy dinamikus
terhelésű motor alapozása esetén az övlemezt a bordák között csúcsukkal lefelé elhelyezett
ún. rezgéscsillapító saroklemezekkel is a gerinchez rögzítik (10.12. ábra).
1.19 10.4. Lengéscsillapító gerinc
A lengéscsillapító gerinc a harántirányú hajólengések amplitúdójának, s ezáltal a hajó
dülöngélő mozgása következtében fellépő dinamikus hatások mérséklésére szolgál. A lengéscsillapító gerincet a hajó középrészén, kb. a hajó hosszának 60%-ára kiterjedő hosszban, mindkét oldalon, nagyjából a hengeres közép rész mentén erősítik a medersorhoz.
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Minthogy a lengéscsillapító gerinc a hajó külhéján kívül helyezkedik el, könnyen megsérülhet, de a gerincet az általa befogott, s a hajóval együttmozgásra kényszerített víztömeg
nagy dinamikus terhelése is letörheti. Ez utóbbi hatást a gerinc tövében elhelyezett vízátfolyó, nyomáskiegyenlítő nyílásokkal igyekeznek mérsékelni. A gerincet egyoldali varrattal
rögzített rálapolt alátétlemezzel erősítik a medersorhoz (10.13. ábra). Az alátét lemez célja
hogy sérülés esetén a gerinc ne okozhassa a külhéjlemez beszakadását. Az erős bulba profilból készült lengéscsillapító gerincet kétoldali folytonos varrat rögzíti az alátétlemezhez.

10.13. ábra: Lengéscsillapító gerinc
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A, Á
- acél
- steel
alacsony hőmérsékletű ≈
low temperature ≈
hajóépítő ≈
shipbuilding ≈
hőálló ≈
heat resistant ≈
korrózióálló ≈
stainless ≈
nikkel ≈
nickel ≈
normál szerkezeti hajóépítő ≈
normal structural shipbuilding ≈
növelt folyáshatárú ≈
high tensile ≈
- acélszerkezet
- steel structure
- ágy
- berth
- akkumulátor
- battery
≈ tér
≈ room
- akna
- trunk
- alagút
- tunnel
≈ gerinc
duct keel
szerviz ≈
service ≈
- alapvonal
- base line
- ál kettősfenék
- false double bottom
- általános acélszerkezeti rajz
- profile and decks
- alumínium
- alumínium
- antenna
- aerial
- apály
- ebb / low tide
- áram
- current
egyen ≈
direct ≈
váltakozó ≈
alternative ≈
- árboc
- mast
- áru
- cargo
≈ szállító hajó
≈ carrier
- aszfalt
- asphalt
- átlapolás
- overlaping

B
- bárka
- biztonság
- biztonságos
- bója
- bor
 Hadházi Dániel, BME

- barge
- safety
- safe
- bouy
- wine
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- borda
fedélzeti ≈
hossz ≈
keret ≈
konzol ≈
jég ≈
normál ≈
oldal ≈
- bordatalp
≈ merevítő
épített ≈
burkolat
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- frame
deck ≈
longitudinal ≈
web ≈
console support
ice ≈
normal ≈
side ≈
- floor
≈stiffener
open ≈
- lining

Cs
- csap (csőelzáró)
- cock
- csap(szeg)
- pin
- csapágy
- bearing
gumi ≈
rubber ≈
tartó ≈
support ≈
toló ≈
thrust ≈
- csavar
- screw, bolt
≈ anya
nut
≈ alátét
washer
- csavarás
- torsion
- csavaró
- torsional
≈ merevség
≈ stiffness
- cseppfolyós
- liquified
≈ földgáz
≈ natural gas (LNG)
≈ kén
molten sulphur
≈ propán, bután, etilén
≈ petroleum gas (LPG)
- csomólemez (saroklemez)
- bracket
≈ merevítő
≈ stiffener
borda talp ≈
lower frame ≈
dokk ≈
docking ≈
fedélzeti ≈
web knee
fedélzeti ≈ (normál borda)
beam knee
fedélzeti hosszgerenda bekötő ≈
deck girdrt tripping ≈
keretborda talp ≈
web frame floor ≈
medersori ≈
bilge ≈
lapos ≈
flat ≈
záró ≈
closing ≈
≈ merevítő
≈ stiffener
oldalsó hosszmerevítő bekötő ≈
side stringer tripping ≈
oldalsó hosszfal merevítő talp ≈
lower longitudinal bulkhead floor ≈
tám ≈ / bajusz
support ≈
- cső
pipe
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≈ támasz
≈ rendszer
ballaszt ≈
fenékvíz ≈
tűzoltóvíz ≈
haboltó ≈
olajos fenékvíz ≈
üzemanyag ≈
-kipufogó vezeték
hűtővíz ≈
kenőolaj ≈
szennyolaj ≈
sűrített levegő ≈
hidraulika olaj ≈
ivóvíz ≈
szennyvíz ≈
fekália ≈
melegvíz ≈
egészségügyi ≈
- csörlő

HAJÓÉPÍTÉS I.

≈ support
piping system
ballast piping
bilge water piping
fire main pipng
foam piping
oily bilge water piping
fuel oil piping
exhaust piping
cooling water piping
lubrication oil piping
dirty oil piping / sludge
compressed air piping
hydraulic oil piping
fresh /drinking water p.
sewage piping
waste and soil piping
hot water piping
sanitary piping
- winch / windlass

D
- daru
- crane
árboc ≈
derrick
billenőgémes ≈
sheer leg ≈
forgó ≈
slewing ≈
úszó ≈
floating ≈
daruval billentés
luffing
≈ emelés / süllyesztés
lifting / hoisting
≈ forgatás
slewing / rotating
≈ gém
jib
Gémkinyúlás
jib outreach
- dokk
- dock
száraz ≈
dry ≈
úszó ≈
floating ≈
≈ szék
≈-ing seat
- dokkolás
- docking

E
- elektromos kapcsolótábla
- eléectric switchboard
- elektromosság
- electricity
- ellensúly
- counterweight
- erő
- force
húzó ≈
pulling ≈
nyíró ≈
shear ≈
www.tankonyvtar.hu
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nyomó ≈
toló ≈
- evező
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pushing ≈
thrust
- oar

É
- él

- edge

hajlítási ≈
bending ≈; knockle
méret ≈
moulded line
- élelmiszer raktár
- provision store
száraz ≈
dry ≈
hűtött ≈
cooled ≈ / freezer / chiller
- élelőkészítés
(hegesztés)
- beveling
- építés
- construction
át ≈
conversion
össze ≈
jumboization
újjá ≈
re ≈
- étkező
- messroom

F
- far
- fartőke
- fartükör
- fedélzet
felső ≈
hátsó ≈
emelt ≈
időjárás ≈
közbenső ≈
lakótéri ≈
mellső emelt ≈
rakomány ≈
szabadoldal ≈
szilárdsági ≈
válaszfal ≈
véd ≈
- fedélzeti
≈ gép
≈ ház
≈ hosszgerenda
≈ keretgerenda
≈ rakomány
- fedélzetmester
- fedélzetmesteri raktár
- felborulás
 Hadházi Dániel, BME

- aft body, stern
- stern frame
- aft mirror
- deck
upper ≈
aft ≈
poop ≈
weather ≈
twin ≈
accommodation ≈
forecastle ≈
cargo ≈
freeboard ≈
strength ≈
bulkhead ≈
shelter ≈
- deck
≈ machinery
≈ house
≈ girder
≈ beam
≈ cargo
- boatsman
- boat’swain store
- capsizing
www.tankonyvtar.hu
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- felépítmény
- fej
- felhajtóerő
- felszerelések
- fenék
belső ≈
egyszerű ≈
kettős ≈
≈ dugó
- fényszóró
- festék
≈ raktár
- festés
- feszültség
csavaró ≈
csúsztató ≈
hajlító ≈
megengedett ≈
mértezési ≈
nyíró ≈
- folyadéklengés
- folyosó
- főborda
≈ rajz
- főgép
≈ alap
≈ alap gerinclemez
≈ oldalsó támlemez
≈ alap övlemez
- fő méretek
- függély
hátsó ≈
mellső ≈

HAJÓÉPÍTÉS I.

- superstructure
- head
- displacement / lifting power
- equipmet / outfitting
- bottom
inner ≈
single ≈
double ≈
drain plug
- searchlight
- paint
≈ store
- painting
- stress
torsional ≈
shear ≈
bending ≈
allowed / yield ≈
yield ≈
shear ≈
- sloshing
- corridor
- midship section
≈ drawing
- main engine
≈ foundation
≈ girder
≈ girder side support plate
riding plate
- main particulars
- perpendicular
aft ≈
fore ≈

G
- gabona
- grain
- gázmentes
- gastight
- gépakna
- engine casing
- gépalap
- foundation
- gépészet
- machinery
- géptér
- engine room
- géptéri galéria
- engine room galery
- géptéri hangszigetelt helyiség
- engine control room
- gerinc
- keel
épített / alagút ≈
duct / tunnel ≈
lapos ≈
flat ≈
www.tankonyvtar.hu
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lengéscsillapító ≈
- GPS
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bilge ≈
- Global Positioning System

H
- habvéd
- bulwark
≈ lemez
≈ plate
≈ merevítő
≈ stiffener
≈ tám
≈ stanchion
- hágcsó
- rug
- hajó
- ship, vessel
cseppfolyós földgáz szállító ≈
LNG carrier
feldolgozott nyersolaj termékeket szállító ≈ product carrier
folyami áruszállító ≈
river cargo vessel
folyékony rakomány szállító ≈
liquid cargo carrier
halász ≈
trawler
hatalmas méretű nyersolaj szállító ≈
Ultra Large Crude Oil Carrier (ULCC)
horgonykezelő, vontató és ellátó
Anchor Handling Tug és Supply Vessel
kétfedélzetes ≈
double decker
konténer szállító ≈
container carrier
nagyméretű nyersolaj szállító ≈
Very Large Crude Oil Carrier (VLCC)
ömlesztett rakomány szállító ≈
bulk cargo carrier
önkáró ≈
self-propelled ship
szárazáru szállító ≈
dry cargo carrier
védfedélzetes ≈
shelter decker (open / closed)
tank ≈
tanker
tartály ≈
liquid cargo container carrier
üzemanyag ellátó ≈ / bunker ≈
bunkering vessel
vegyes szárazáru szállító ≈
general dry cargo carrier
vegyiáru szállító ≈
chemical tanker
- hajócsavar
- propeller / screw
egy csavaros
single screw
két csavaros
twin screw
≈ agy
≈ hub
≈ tengely
≈ shaft
állítható szárnyú ≈
controlable pitch ≈
gyűrűs ≈
nozzle ≈
- hajóépítés
- shipbuilding
- hajóépítő mérnök
- naval architect
- hajógépész mérnök
- marine engineer
- hajógyár
- shipyard
- hajójavító üzem
- shiprepair yard
- hajójavítás
- ship-repairing
- hajózás
- shipping
csavargó ≈
tramp ≈
speciális ≈
special ≈
vonal ≈
liner ≈
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- hajózható
- navigable
- hajtás
- drive
- hajtómű
- gearbox
- háló
- net
- hang
- sound, voice
- hangtompító
- silencer
≈ dob
≈ drum
- havaria
- breakdown
- hegesztés
- welding
átlapolt ≈
overlaped ≈
automata ≈
automatic ≈
gyökután ≈
root ≈
ív ≈
arch ≈
kézi ≈
manual ≈
- hegesztési
- welding
kivágás
weld opening
táblázat
≈ schedule
orr
≈ nose
- hengeres középrész
- parallel midbody
- hidrosztatikai jellemzők
- hydrostatics
- hordó
- barrel
- hordképesség
- deadweight / capacity
- horgony
- anchor
≈ cső
hawse pipe
≈ gép
≈ windlass
≈ kapa
≈ fluke
≈ lánc
≈ chain
≈ tartóeró
≈ holding power
- horog
- hook
- hullám
- wave
≈ ütés
slamming, hammering
- hűtés
- cooling
- hűtőberendezés
- refrigerating plant

I
- időjárásálló
- iránytű
- izzasztódeszka

- weather proof
- compass
- cargo batten

J
- járó
- járókerék
- jég
≈ hegy
≈ öv

- gangway
- impeller
- ice
≈ berg
≈ belt

www.tankonyvtar.hu
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tört ≈
- jellemző görbék
- jelzés
vész ≈
- jelzőcső
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drift ≈
- hydrostatic curves
- signal
alarm ≈
- gauge

K
- kábel
- kabin
- kabotázs
- kátrány
- kazán
füstgáz ≈
- kémény
- kénsav
- keret
nyitorr ≈
zárt ≈
- készülék
- kettősfenék
- kihajlás
- kikötés
- kikötőbak
- kikötőcsörlő
- kikötői vontató
- kiterített külhéj rajz
- kivágás
- konténer
≈ vezető sín
≈ rögzítő elemek
- konyha
- korlát
- kormány
aktív ≈
≈ gép
≈ kerék
≈ lapát
≈ kitérés
≈ mozgató kar
≈ mozgató körív
≈ szár
- kormányállás
- kormányzás
- kormányos
- kotróhajó
- köbözési felmérés
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- cable
- cabin
- cabotage
- tar
- boiler
inert gas ≈
- funnel
- sulphuric acid
- frame
open ≈
closed ≈
- device. set
- double bottom
- buckling
- mooring
- mooring bollard
- mooring winch
- tug
- shell expansion drawing
- opening
- container
≈ cell guide
≈ lashing elements
- galley
- handrail
- rudder
active ≈
steering gear
steering wheel
≈ blade
helm over
tiller
≈ quadrant
≈ stock
- wheelhouse
- steering
- helmsman
- dredger
- tonnage measurement
www.tankonyvtar.hu
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- könyöklőfa
- kötél
drót ≈
≈ vezető
- kötélzet
- közép / középső
- külhéj
szimpla külhéjú
kettős külhéjú

HAJÓÉPÍTÉS I.

- wooden breastwork
- rope
wire ≈
panama chock
- rigging
- center (line)
- side shell
single skin
double skin

L
- lakótér
- accommodation
- lánc
- chain
≈ dió
wild cat
≈ fék
≈ stopper
≈ nyelőcső
≈ pipe
- légtér
- void space
- légkondicionáló berendezés
- air handling unit (AHU)
- lék
- leak
- lékesedés
- leakage
- leltár
- inventory
- lemez
- plate
betét ≈ / folt
patck
fedélzet ≈
deck ≈
fenék ≈
bottom ≈
koporsó ≈
margin ≈
külhéj ≈
shell ≈
oldal ≈
side ≈
- lemezelés
- plating
fedélzet ≈
deck ≈
fenék ≈
bottom ≈
külhéj ≈
shell ≈
- lengés
- oscillation (swing)
bukdácsoló ≈
pitching
csellengő ≈
yawling
dülöngéló ≈
rolling
merülő ≈
heaveing
- lépcsó
- stair
≈
≈ way
- létra
- ladder
- lobogó
- flag

M
- máglya (dokkoláshoz)
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- wooden support
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- markoló
- meder
≈ árok
≈ tank
- meder
folyó ≈
tengerfenék
- mélységmérő
- menet
hegy ≈
völgy ≈
≈ irány
- mentőcsónak
szabadesésű ≈
- mentőmellény
- mentőtutaj
- méretél / rajzél
- méretezés
- merevítő
belsőfenék ≈
fenék ≈
fenék hossz ≈
fenék hossz ≈ tám
külhéj hossz ≈
válaszfal ≈
- merevítők között
- merevítő rendszer
kereszt ≈
- merülés
≈ vonal
- merülési mérce
- műhely
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- grabber
- bilge
bilge
≈ tank
river bed
sea-bed
- echolot
- run
upstream
down stream
course
- lifeboat
freefall ≈
- life jacket
- liferaft
- moulded line
- scantling
- stiffener
inner bottom plate ≈
bottom ≈
keelson
keelson ≈
side stringer
bulkhead ≈
- intercoastal
- stiffening system
transversal ≈
- draught
load line
- draught mark
- workshop

NY
- nyílás
áteresztő ≈
búvó ≈
könnyítő ≈
vízátfolyó ≈
- nyílásfedél
- nyíláskeret
≈ felső öv
≈ hosszmerevítő
≈ keretmerevítő
≈ merevítő
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- opening
notch
manhole
lightening hole
drain hole
- hatch-cover
- hatch coaming
≈ upper face plate
≈ side stringer
≈ stanchion
≈ stiffener
www.tankonyvtar.hu
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≈ oldallemez
- nyomaték
hajlító ≈
csavaró ≈

HAJÓÉPÍTÉS I.

≈ side plate
- moment
bending ≈
torque

O
- olaj
- oil
feldolgozott kőolajszármazékok
oil products
gáz ≈
gasoline
nyers ≈
crude ≈
üzem ≈
fuel ≈
- oldal
- side
bal ≈
port ≈
jobb ≈
starboard ≈
- orr-rész
- fore body, bow, front
- orrtőke
- stem
≈ merevítő
breast hook
- oszlop
- pillar
Ö
- öltöző
- öntvény
- öv

- dressroom
- cast
- faceplate

P
- partfal
- padló
- ponton
- ponyva
- próba
álló ≈
futó ≈
víz ≈

- quay
- floor
- pontoon
- canvas
- trial / test
dock ≈
≈ trip
hydrostatic test

R
- rajzpadlás
- rajzpadlási sablon
- rakodás
- rakodási terv
- rakomány
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- loft
- lofting template
- loading
- loading plan
- cargo
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darabáru
folyadék ≈
ömlesztett ≈
szárazáru
- raktár
- raktárpadló
≈ burkolat
- rész
alsó ≈
felső ≈
közép
- repedés
- rezgés
≈ csillapítás
≈ csillapító
- rozsda
- rúd
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general ≈
liquid ≈
bulk ≈
dry ≈
- hold, store
- floor
board
- part
lower ≈
upper ≈
middle ≈
- crack
- vibration
≈ damping
≈ damper
- rust
- bar

S
- sebességmérő
- log
- segédgép
- axilliary engine
- sor (lemezsor)
- strake
koszorú ≈ / keret ≈
sttinger ≈
meder ≈
bilge ≈
mester ≈
shear ≈
- sólya(pálya)
- slipway, berth
≈ kocsi
launching cradle
- sín (villamos vezető ≈)
- bar
- stabilitás
- stabilty
≈ számítás
≈ calculation
- súlypont
- centre of gravity

SZ
- szabadoldal
- szegecs
- szegecselés
- szelep
kézi ≈
távműködtetésű ≈
visszacsapó ≈
- szellőzés
- szellőző
≈ cső
- szekció
 Hadházi Dániel, BME

- freeboard
- rivet
- riveting
- valve
manual ≈
remote operating ≈
self-closing ≈
- ventilation
- vent
≈ pipe / air pipe
- section
www.tankonyvtar.hu
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tér ≈
- szerkezet
fedélzet ≈
fenék ≈
oldal ≈
- szigetelés
- szilárdság
csavaró ≈
haránt ≈
hossz ≈
≈-i számítás
- szívókosár
- szolgálati csónak
- szondacső
- szondázás
- szűrő

HAJÓÉPÍTÉS I.

block ≈
- structure
deck ≈
bottom ≈
side ≈
- insulation
- strength
torsional
tarnsversal ≈
longitudinal ≈
≈ calculation
- suction box
- service boat
- sounding pipe
- sounding
- filter

T
- tám
≈ saroklemez
- tank
ballaszt ≈
kettősfenék ≈
meder ≈
szárny ≈
üzemanyag ≈
- tároló
szekrény
- tartály
gömb alakú ≈
- tartórács
- távirányítás
- tényező
- terhelés
- terhelési
≈ eset
- térkép
≈ asztal
- tolóbak
- tönkcső
kormány ≈
- tükör
hátsó ≈
mellső ≈
- tűzoltás
- tűzvédelem

www.tankonyvtar.hu

- support
tripping bracket
- tank
ballast ≈
double bottom ≈
bilge ≈
wing ≈
fuel oil ≈
- locker
- container / tank
spherical ≈
- grid
- remote control
- coefficient
- load
- loading
≈ case, ≈ condition
- chart
≈ table
- pusher
- sterntube
rudder ≈
- mirror
aft ≈
front ≈
- firefighting
- fire protection
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Ú
- úszáshelyzet
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- floating condition / trim position

Ü
- ütközés
- ütköző
acél ≈
gumi ≈

- collision
- fender
steel ≈
rubber ≈

V
- válaszfal
gabona ≈
hossz ≈
kereszt (haránt) ≈
lengéscsillapító ≈
önmerevített ≈
ütközési ≈
- válaszfal láb
- varrat
automata ≈
cikk-cakk ≈
egyoldali ≈
élben illesztett ≈
folytonos ≈
fűző, illesztő ≈
lyuk ≈
kétoldali ≈
kézi ≈
sarok ≈
szaggatott ≈
szekció ≈
szerkezeti ≈
tompa ≈
- védőcső
- vész-aggregát
- vezérlőpult
- vitorla
- víz
édes ≈
sós ≈
tenger ≈
szenny ≈
- vízállás
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- bulkhead
grain ≈
longitudinal ≈
transversal ≈
swash ≈
corrugated ≈
collision ≈
- pedestal / bulkhead leg
- weld, joint
automatic ≈
staggered ≈
single ≈
edge ≈
continous ≈
sim line
slot ≈
double ≈
manual ≈
fillet ≈
intermittent ≈
section ≈
structural ≈
butt ≈
- protecting tube
- emergency generator
- control panel
- sail
- water
fresh ≈
salt ≈
sea ≈
sewage ≈
- water level
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HAJÓÉPÍTÉS I.

- vízmentes
- watertight
- vízkifolyó nyílás
- scupper
- vízlevezető cső
- drain pipe
- vízrebocsátás
- launching
- vízsugárhajtás
- water jet drive
- vízszekrény
- seachest / riverchest
- vonalterv
- body plan / lines plan
- vonaltervi mérettáblázat
- offset table
- vonóerő
- bollard pull
- vontató
- towing
≈ bak
≈ bollard
≈ csörlő
≈ winch
≈ horog
≈ hook
≈ kötél
≈ rope, ≈ line

Z
- zár
- zaj
≈ szigetelés
≈ szint
- zuhanyzó

www.tankonyvtar.hu

- lock
- noise
≈ insulation
≈ level
- shower
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