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A MAGÉSZ 2022.június 2-án rendezte meg a szövetség XVI. Acél-
szerke zeti konferenciáját a Dunaújvárosi Egyetemen.

A konferencián közel száz vendég érdeklődéssel követte a szakma 
el múlt időszakának elméleti és kivitelezői újdonságairól beszámoló 
előadásokat. Az előadók és meghívottak visszajelzései alapján a kon
ferenciát sikeresnek értékeljük, és egyben megköszönjük a konferencia 
előkészítésében és lebonyolításában közreműködők munkáját.

Külön köszönet a TEXT Nyomda munkatársainak, akik lehetővé tették 
a konferenciakiadvány és a különszám időben történő megjelenését.

A konferencia keretében átadtuk a 2020., 2021. és 202. év Acélszerkezeti 
Nívódíjait, a nyerteseknek ezúton is gratulálunk.

2022 . szeptember 21-én a szövetség elnöksége kihelyezett elnöksé-
gi ülést tartott a Weinberg'93 Kft. telephelyén Sárospatakon.

Az elnökségi ülést Aszmann Ferenc elnök vezette.
Az elnökségi ülésen az elnökségi tagok hiánytalanul részt vettek. 

Az elnökségi ülés témái:
– a júniusi konferencia értékelése,
–  a szövetség tagságának változásai, új belépők megszavazása, tagto

borzás,
– a szövetség anyagi helyzete,
– a december 7ére tervezett évzáró rendezvény előkészítése.

Az elnökségi ülés után az elnökség megtekintette a Weinberg'93 Kft. 
telephelyét, fejlesztéseit.

Az elnökség ezúton is gratulál a fogadó Weinberg'93 Kft. látványos fej
lődéséhez, és a tulajdonosoknak jó munkaellátottságot, sok siket kíván.

Az Acélszerkezetek újság 2022. évi  második száma a konferencia 
időpontjá ban rendben megjelent. Tartalmazta a konferencia előadásait.

A harmadik szám megjelenésére október elején kerül sor.
Az elnökség döntött arról, hogy a 2022. évi negyedik szám meg

jelenését az év végi rendezvény időpontjára ütemezzük. Ez azt jelent, 
hogy november közepére a tartalmat össze kell állítani.

E cél elérését az elnökség tagjai egyhangúlag támogatták.

Az elnökség 2022 . december 7-én 11 órakor tervezi a szövetség 
év végi zárórendezvényét BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén . Az 
év végi rendezvényen külső előadót hívunk meg, aki ismerteti a szakma 
előtt álló várható feladatokat.

A rendezvénnyel kapcsolatos részleteket a meghívóban fogjuk kikül
deni.
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A NEMZETI ATLÉTIKAI STADION  
OSZTÓSZIGETI GYALOGOSHÍD PILONJÁNAK  

ÉS PÁLYASZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE

Magyari László termelés-műszaki mérnök
Bóka Attila építésvezető
ACÉLHIDAK Kft.

Karcsú, ortotrop acélszerkezetű, ferde kábeles szerkezet az 
osztószigeti gyalogos és kerékpároshíd, amely a Nemzeti 
Atlétikai Stadion komplexumához kapcsolódóan épül Dél
Pest és Csepel között, a ráckevei Dunaág torkolata felett, 
hogy a sportrendezvények alkalmával kiszolgálja sportoló
kat szállító kisebb járművek és a gyalogosok (szurkolók, 
sportolók) igényeit. A 70 méter hosszú pilon acélszerkezete 
végleges pozíciójában 64 méterrel magasodik a terep fölé.

A Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. megvalósításában 
épülő, a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. által alkotott kon
zorcium által kivitelezett Nemzeti Atlétikai Stadion komp
lexumához kapcsolódóan a híd építéséért a konzorcium 
alvállalkozója, a Hídépítő Zrt. felel, tervezője a Speciálterv 
Építőmérnöki Kft.

A híd szerkezeti kialakítása nemzetközi szinten is rit ka
ság. Járófelülete ortotrop acél pályalemez, melynek pe
rem tartói kibetonozott, zárt acél szekrénytartók. A kereszt
met szet szélein acélkonzolokon kibetonozott csövekből, 
mint peremtartókból indulnak a pilonba felkötő kábelek.  
A 7 méter széles járófelülettel rendelkező hídpályát 53 da
rab ferde kábel rögzíti a pilonhoz, amelyet 3 darab hátra
kötő kábel tart egyensúlyban. 

A híd pilonjának és pályaszerkezetének gyártására és 
helyszí ni szerelésére az ACÉLHIDAK Kft. szerződött.

A PILON ACÉLSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA
Az osztószigeti gyalogoshíd gyártása a pilon gyártásával in

dult 2021 januárjában. Felépítését tekintve ø 2000–ø 400 
között változó keresztmetszetű, 10–45 mm falvastagságú 
S460 ML anyagminőségű csőszakaszokból áll. Teljes hossza 
69,8 m, össztömege 159,4 t.

A pilont az alapanyagméretek, gyárthatóság és szállít
hatóság szempontjait figyelembe véve végül 5 darab szál
lítási egységre bontották. Ezeket további hengeres vagy kú
pos csőszakaszokból toldották össze, összesen 28 darabból 
(1. ábra). 

A hengeres, illetve kúpos csőszakaszok hengerítését, 
hosszvarratainak hegesztését és utólagos kalibrálását külföl
di kooperációs partner végezte a szükséges varratvizsgála
tokkal együtt.

A csepeli gyártóüzemben a csőszakaszok keresztvarratai
nak toldásához az ACÉLHIDAK Kft. megfelelő forgatóberen
dezést terveztetett és gyártott. A keresztirányú toldóvarratok, 
asszimetrikus X varratok (2. ábra) elkészítését 136 + 121
es kombinált eljárással végezték, amelyhez a hegesztési 
eljárás külön vizsgálataira is szükség volt. Elsőként a cső 
belsejében lévő kisebb keresztmetszetű varratot hegesz
tették meg 136os kézi eljárással, majd a külső palást felől, 
szén elektródás faragást követően, egy állítható magasságú 
pódiumon lévő, fedőporos hegesztőgéppel 121es eljárás
sal készültek a csövek forgatása mellett a külső körvarratok.  
A 121es eljárásnak és a forgatónak köszönhetően viszonylag 
nagy hatékonysággal lehetett a csövek toldását elvégezni. 

Mivel voltak olyan szállítási egységek, amelyek gyártá
sa nagyobb átfutási időt igényelt, jellemzően a pilon alsó 
része, az 1. szállítási egység – amely a betonba kerülő rész 
– illetve a 4. és 5. szállítási egység –, amely a pilon tetején 
lévő bekötések csomólemezeit, belső merevítő gyűrűket, 
illetve merevítőbordákat tartalmazza – időrendiségben ké
sőbb készültek el, mint a 3. és 2. szállítási egység.

A 4. és 5. szállítási egység gyártásakor a belső mere
vítőgyűrűkre már plazmavágáskor bejelölték a merevítő
bordák tengelyeinek helyeit és a referenciaegyenesre mu

1. kép: 
A pilonszerkezet egy része  
a gyártócsarnokban
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2. ábra: A pilon csőpalástjai
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tató nyilakat, majd a csőpalástok belső síkjára a merevítő
gyűrűk síkjait be kellett rajzolni, az elhelyezésénél pedig 
figyelembe kellett venni a referenciaegyenest, ezt követően 
a belső merevítőbordák elhelyezése már nem okozott kü
lönösebb gondot (3. ábra).

A belső merevítőgyűrűket nagy méretük miatt jellemzően 
3 darab szegmensből toldották össze X varratokkal.

A csomólemezek elhelyezésénél különös gondossággal 
kellett eljárni, mivel minden csomólemez elhelyezéséhez 
a csőpalástra fel kellett rajzolni a helyzetét, illetve a dő
lésszöget külön szögsablonok segítségével beállítani, továb
bá a csomólemezeknek követni kellett a belső merevítő
bordákat. 

A csomólemezek és belső merevítések hegesztésénél az 
ACÉLHIDAK Kft. által gyártás során eddig még nem alkal
mazott, 138as eljárással fémportöltetű huzalt alkalmaztak, 
amelyre hegesztési eljárásvizsgálatokat készítettek. Az el
járás megfelelőségét a vizsgálatok és az üzemi tapasztalatok 
igazolták. 

Az 1. szállítási egység gyártásakor a külső és belső cső
palástra sugárirányba merevítőbordákat és ø 22 × 125ös 
fejes csapokat kellett felhegeszteni.

A főösszeállítást követően az olyan apróbb „öltöztető 
eleme ket” is elhelyezték, mint az alpintechnikai rögzítések, 
akadályfényrögzítések, díszvilágításrögzítések, elektro mos 
betáplálás és védőcsövek, illetve kivágták a betonozó
nyílásokat, a kivágott ovális alakú csőpalástdarabokat pedig 
a helyszíni beállítás és betonozás után visszahegesztették.

A pilon helyszíni szereléséhez, a bárkaszerkezeten  va ló  
toldásához, illetve beúsztatást követően a helyszíni fel

állításhoz nagyságrendileg 96 t technológiai segéd szer
kezetet gyártottake, ebből 13 t segédszer kezetet (for ga
tógyűrű, forgatócsap, támrúdbekötő fül, úszódarube
kötő fül) még az üzemben a szállítási egységekre helyez  
tek el.

A PÁLYA ACÉLSZERKEZETÉNEK GYÁRTÁSA
A pályaszerkezet gyártása 2021 augusztusában indult. Teljes 
hossza 172 m, össztömege 852,3 t.

A pályaszerkezet hosszában 15 egységre tagolódik, ke
resztmetszetében további 3 egységre bontható, mint jobb  
oldali kisebb konzolos elem (J), bal oldali nagyobb konzo
los elem (B) és középső pályaelemre (P) (4. ábra, 5. ábra).

Konzolos elemek gyártása lépésenként:
– peremtartó csövek hajlítása;
– konzoldobozok előgyártása;
– konzolos elemek főösszeállítása;
–  peremtartó csövek kivágása, ferde kábelsík csomóleme

zeinek behegesztése;
– vizsgálókocsi pályasínjeinek felhegesztése.

A konzolos elemek végén lévő ø 610 × 30as perem
tartó csövek hajlításához egy síkpadot alkalmaztak, ahol a 
csöveket párban, hőékek bevitelével, valamint hajlítópofák 
és 100 tás hidraulika segítségével hajlították. A cső párok 
két végét a padra felhegesztett keretekkel fogták meg, a 
köztes helyeken történő hajlításnál középről kifelé nyom
ták a hajlítópofákkal (6. ábra). 

 

4. ábra: A pályaszerkezet felosztása (felülnézet)

5. ábra: A pályaszerkezet felosztása (keresztmetszet)

3. ábra: Pozicionálás és he gesz tés
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A hőékeket 250 mm osztásközönként nagy teljesítményű 
hevítőégőkkel vitték be, a gázelvételt bündelekről biztosí
tották. Az S460 ML alap anyag miatt a melegítés során folya
matosan ellenőrizni kellett a hőmérsékletet, hogy 580  °C 
fölé ne melegítsék az alapanyagot. 

A konzoldobozok a már korábban alkalmazott, 138as el
járással készültek, a hosszú varratelőkészítési folyamattól 
eltekintve, mivel viszonylag könnyen mozgatható és for
gatható szerkezetekről van szó, az előgyártásuk hatékony 
volt (7. ábra).

A főtartó gerinclemezek, övlemezek, kereszttartó gerinc
lemezek és íves főtartó gerinclemezek (ø 711 × 30as félcső) 
varratelőkészítését követően kezdődhetett el a szélső kon
zolos elemek főösszeállítása padban az alábbi lépésekkel:
–  főtartó felső övlemez, főtartó gerinclemez és kereszttartó 

gerinclemezek összeállítása;
–  összeállítás előgyártott konzoldobozokkal;
–  összeállítás hajlított peremtartó csövekkel;
–  összeállítás főtartó alsó övlemezzel;
–  szerkezet kihegesztése, varratvizsgálatok;
–  íves főtartó gerinclemezek behegesztése.

A szerkezet összeállítását és hegesztését követően még 
szükséges volt a peremtartó csöveken a feszítőkábel cso

mólemezeinek áttörése miatti kivágás és hegesztés. A szer
kezet egyedisége miatt ennek előkészítése, a beraj zolás és 
kivágás is különös figyelmet igényelt.

A vizsgálókocsi pályasínjeinek felhegesztése is utólago san 
készült el, ezek az üzemben csak a jobb oldali konzo los 
elemekre kerültek fel, a bal oldali konzolos elemekre pedig 
a helyszínen, a keresztmetszeti összeállítást követően.

A középső pályaelemek gyártása lépésenként:
–  pályalemezek toldása;
–  pályalemezek hosszbordázása;
–  pályalemezek előfeszítő padban történő kihegesztése, 

egyengetése;
–  pályalemezek kereszttartózása, hegesztése.

A középső pályaelemek gyártásánál annyiban volt eltérés 
a korábbiaktól, hogy az anyagminőség S460MLről S355M
re, illetve a laposacél hosszbordák tekintetében S355J2+N
re változott. Az anyagminőségváltás miatt hegesztési eljárás 
tekintetében az 135ös eljárást alkalmazták, a pályalemez 
hosszbordák hegesztésénél részben gépesítve, weldycar 
alkalma zásával. A fő nehézséget itt az jelentette, hogy az  
Lv14es pályalemezre a viszonylag vastag laposacél hossz
bordákat (Lp200 × 20) 400 mm osztásközönként kétol
dali 7es sarokvarrattal kellett felhegeszteni. Az előzetes 
számítások alapján az előfeszítő padban az előfeszítés 
mértékét 400 mmben határozták meg, de még így is elő
fordult, hogy utólagos egyengetésre volt szükség.

Összefoglalva: a projekt megvalósításához a gyártás során 
több újítás bevezetésére is szükség volt. A pilon gyártása 
során külföldi kooperációs partnert kellett igénybe venni 
az előgyártáshoz, a hegesztés tekintetében az alapanyagnak 
megfelelő, új hegesztési eljárásokra volt szükség, valamint 
az egész gyártás során – a hídszerkezet alakja és egyedi 
kialakítása miatt – kiemelt figyelmet kellett fordítani az 
előkészítésekre, összeállításokra és a visszaellenőrzésekre. 

HELYSZÍNI SZERELÉS,  
A PILON BEEMELÉSE  
ÉS A BEEMELÉST, BEÁLLÍTÁST SEGÍTŐ 
SEGÉDSZERKEZETEK BEMUTATÁSA

A pilon összeállítása

A pályaszerkezet helyszíni szerelése túlnyomórészt a híd 
pilonjának beemelése után történt meg. A szerelő tér ki
ala kítását követően a híd építésének leglátványosabb 
 pil lanataival szolgáló pilon helyszíni szerelése, illetve végle
ges pozíciójának beállítása komplex, kihívásokkal teli fel  
adat volt.

A teljes, 69,7 m hosszú acélszerkezet szerelését az ACÉL
HIDAK Kft. munkatársai végezték el a Provix Híd Kft. csepe
li kikötőjében, a HSP Hídépítő Speciál Kft. által biztosított 
uszály fedélzetén. A pilon helyszíni szerelése a bárka fedél
zetére külön erre a célra legyártott, és az úszómű kereszt
metszetének több pontján elhelyezett görgős összeállítóba
kokon, fektetett állapotban valósult meg. A pilonelemek az 
ACÉLHIDAK csepeli gyártócsarnokában készültek. A teljes 
pilontest a helyszínen, összesen 5 darab gyártási egységből 
épült meg.

Így lehetővé vált az egyes pilonelemek terheletlen, fe
szültségmentes állapotban történő szerelése az optimális 
geometria elérése érdekében. A görgős alátámasztás le

6. ábra: A peremtartó csövek hajlítása

 

 

 

 

 

 

7. ábra: A konzoldobozok előgyártása
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hetővé tette továbbá az egymáshoz illesztett pilonelemek 
forgatását is hegesztés közben. Ezáltal biztosítható volt, 
 hogy a hegesztést végző szakemberek optimális pozícióban 
tudják végezni a pilon toldóvarratainak hegesztését. 

A pilon beállításának segédszerkezetei 

A csaknem 70 m hosszú és nagyjából 160 t súlyú pilon 
egy darabban történő beemelése, valamint beállítása nagy 
körültekintést igénylő műszaki feladatnak ígérkezett. 

A beemelés során a darura függesztett piloncsúcsnak 
néhány tíz centiméterre kellett megközelítenie a szigetre 
telepített toronydarut.

A beemeléshez és ezt követően a pilon pontos, terv sze
rinti pozíciójának beállításához számos technikai eszköz
re, illetve különböző segédszerkezetek legyártására volt 
szükség. A pilon végleges, 81°os dőlésszögét nem lehetett 
a beemelés során azonnal megvalósítani, mivel az emelést 
végző Clark Ádám úszódaruval 65°nál meredekebb emelé
si szöghelyzet nem volt biztosítható. A pilon terv szerinti 
helyze tének pontos beállítása ezért két összetett munka
folyamatból állt. Az első fázisban megtörtént a szerkezet 
végleges helyére történő beemelése a tervezett dőlésszögnél 
lényegesen kisebb, 65°os pozícióban. Majd egy következő 
munkafázisban el kellett végezni a pilon 81°os szög hely
zetének pontos beállítását.

3. kép:  
Pilon alátámasztása az uszály fedélzetén

4. kép:  Beemelés
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A pilon beállítását szolgáló segédszerkezetek szerelését 
még a pilon beemelését megelőzően, 2021 nyarának vé gén 
végezték el az ACÉLHIDAK Kft. szakemberei. Az alkalma
zott segédszerkezetek egyszerre szolgálták a pilon ideig
lenes megtámasztását mindaddig, amíg a pilon alapjának, 
illetve a pilon teljes hosszának a betonnal való feltöltése 
megvalósul, valamint a tervező által meghatározott pászmák 
megfeszítése meg nem történik. Ezen szerkezetek alkalma
sak voltak továbbá a beemelést követő pontos dőlésszög 
beállításának megvalósítására is. 

A rendszer főbb elemei a következők:
1. állítóbak,
2. forgatóbak,
3. támrúd, 
4. tolóvályúk,
5. csúszóelem,
6. segédrúd,
7. segédrúd tolóberendezés tolóvályú,
8. segédrúd tolóberendezés kocsi.

A pilon beemelése

A pilon beemelésének folyamatával a Duna alacsony vízállá
sa miatt hónapikig várni kellett, így végül a 2022. január 
7én került rá sor. Az emelés napján, korán reggel a folya
mat első lépéseként a pilont szállító uszályt megközelítette 
a Clark Ádám úszódaru. Ezt követően az ACÉLHIDAK mun
katársai elvégezték az úszódaru külön erre a célra legyár
tott emelőszemének bekötését. Az emelőszem bekötésének 
végeztével a daru elkezdte a pilon emelését. 

A pilon alsó részére felszerelt forgatócsapok egy, a bárkán 
összeállított állítóbakban helyezkedtek el, így az emelés 
végéig a pilon alsó végének bárkához viszonyított helyzete 
biztosítható volt. Amikor a csapok kiemelkedtek az állító
bak tetején elhelyezkedő villákból, az úszódaru megkezdte 
a Kvassayzsilipágban a beúszó manőverét. 

Az úszódaru kb. 200 m megtétele után a szűk Duna 
ág ban keresztbe fordulva a pilonnal megközelítette a for
gatóbak tetejét, az ACÉLHIDAK szakemberei pedig be
vezették a forgatócsapokat a forgatóbak felső villájába, 
 majd fel szerelték a csapokat rögzítő lemezeket. 

Ezt követően a daru segítségével a pilon dőlésszögének 
finom állítása mellett a támrúddal meg kellett közelíteni 
a pilont, úgy, hogy a támrúd tetején, valamint a pilon al
ján található rögzítőfülek furatai pontosan illeszkedjenek 
egymáshoz. 

5. kép:  A pilont kitámasztó szerkezet

6. kép:  Forgatócsap bevezetése a forgatóbak felső villájába
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Végül a fülek furatain áttolt rögzítőcsap segítségével 
megvalósult a pilon ideiglenes kitámasztása. A pilon ösz
szetett beemelési folyamatának végén ipari alpinisták segít
ségével megtörtént az úszódaru emelőszemének ol dása.

A pilon dőlésszögének precíz beállítása 

A híd pilonjának beemelését követő napon sor került a 
beállítás utolsó munkafázisára is. Az ACÉLHIDAK és az 
AHíd Zrt. szakemberei közösen végezték el a pilon dőlés
szögének precíz beállítását. A támrúd alsó része csuklós 
kapcsolattal a tolóberendezés csúszóelemeihez volt rög
zítve, amelyek a pilon betonalaptestének két oldalán el
helyezett tolóvályúban, teflonlemezeken tudtak mozogni. 

A pilon beemelése során előállított dőlésszög módosítását 
az tette lehetővé, hogy a csúszóelemeket a tolóvályúban 
mindkét oldalon egy időben hidraulikus sajtók segítségével 
tolták előre.

Nagyjából 10 m tolást követően a pilon végleges dőlés
szögét sikerült elérni. Ezt követően a hegesztő kollégák   
egyegy rögzítőlemezzel a támasztóbak lábát a tolóvályú ol
dalához rögzítették, így biztosítva a pilon végleges pozí
cióját. 

A projekt résztvevőinek összehangolt munkájának kö
szönhetően a pilon elhelyezése néhány óra alatt megtörtént.  

A pályaszerkezet helyszíni szerelése

A Nemzeti Atlétikai Stadion hídjának pályaszerkezete 15 
szerelési egységre tagolódik. Az 1. és a 15. egység tartalmaz
za a végkereszttartókat, ezen kívül 13 darab, geometriájában 
nagyjából megegyező, egyenként 12 m hosszú pályaszakaszt 
kellett a helyszínen 3 gyártási egységből összeállítani és a 
már elkészült merevítőtartó szakaszhoz illeszteni. Minden 
keresztmetszetillesztést egy rövid, a legutóbb illesztett 

7. kép:  Tolóvályú a csúszóelemmel, a pilon támrúdjának mozgatása 
hidraulikus sajtók segítségével

8–9. kép:  
Szerelési egységek, a híd tolása
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pályaszakasz hosszával megegyező – 12 méteres – tolási 
fázis követett. A híd tolási feladatait az AHíd Zrt. szakem
berei végezték. A teljes pályaszerkezet tolása során össze  sen  
8 keresztmetszetben alkalmaztak csúszólemezes megtá
masztást a két hídfő között és még további két helyen, 
egyet a C hídfőnél, valamint egyet a szerelőtéren. A csúsz
kákat több helyen különböző segédjármokon helyezték el.  
A tolásnál alkalmazott segédszerkezetek, segédjármok gyár
tása az ACÉLHIDAK Kft. csepeli gyártócsarnokában történt, 
míg a helyszíni szerelésüket az AHíd Zrt., valamint az 
ACÉLHIDAK Kft. kollégái közösen végezték el. Az 1. és a 15. 
szerelési egységeket a végkereszttartókkal együtt a 2–14. 
pályaszakasz megépítése és végleges helyére mozgatását 
követően építették be. 

Szerelőtér, kocsipályák

A pályaszerkezet szerelésének előkészítését az ACÉLHIDAK 
Kft. munkatársai 2021 őszén kezdték el. A munka a me
revítőtartó szerkezetének speciális geometriájához igazodó 
összeállító kocsik és a hozzájuk tartozó sínpályák hely
színi szerelésével kezdődött. Az összeállító kocsirendszer 
szolgálta a hídelemek helyszíni szerelését, valamint azok 
illesztési pozícióba történő mozgatását. A kezdetben hasz
nált összeállító kocsikat és kocsipályákat – a hatékony
ság növelésének érdekében – később átépítették, és így 
lehetővé vált a keresztmetszet összeállításával egy időben 

a következő szerelési egység helyszíni szerelésének elvég
zése is. E két folyamat párhuzamosításának köszönhetően 
a szerelési ciklusidőt 2–3 nappal rövidítették. 

Az egységek mozgatását kiszolgáló sínpálya két vízszin
tes szakaszból állt. A hátsó szakasza két, egymástól 7,1 m 
távolságban, vízszintes síkban elhelyezett, 24 m hosszú 
pályadarabból, míg az első sínpár a hídfőhöz közel eső, 
5 m hosszúságú szakaszból állt, amely 630 mmrel maga
sabb síkban helyezkedett el, mint a hátsó szakasz. Az ösz
szeállító kocsik aljában elhelyezett Walzwagengörgők se
gítették a hídelemek könnyebb mozgatását. A sínpályák 
tengelyének kitűzése a keresztmetszetillesztés síkjára me
rőlegesen történt. Mivel a hídelemek íves kialakításúak, 
ezért azokat úgy kellett az összeállító kocsikon elhelyezni, 
hogy a megelőző elem felőli keresztmetszetük síkja már az 
összeállításkor párhuzamos legyen a keresztmetszetillesz
tés síkjával, így a keresztmetszetillesztés során a pályaten
gely re merőleges irányban már csak minimális mozgatásra 
volt szükség a hídelem pozicionálásához. A pálya hátsó 
szakaszára két darab szerelőkocsi, míg az első szakaszra 
egy darab szerelőkocsi került. A hídelemek összeállítása és 
készre szerelése a hátsó kocsikon történt, majd egy 10 ton
nás csörlő segítségével végezték el azok előremozgatását. 
Előrehúzás közben az alacsony pálya végét elérve a hídelem 
elejét az alacsony pálya első kocsijáról át kellett terhelni a 
magasabb pályán lévő kocsira. Ezt követően a hídelemet 
már illesztési pozícióba lehetett mozgatni. 

8–9 . ábra Az összeállító kocsik elrendezése
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Az összeállítás során a 3 darab hídelemet egyenként  
4 darab támasztóbakra helyezték el. A bakok többsége a két 
összeállító kocsi HEB400as gerendájára került. 

A peremtartó csövek támasztóbakjainak elhelyezése 
azon ban 2–2, a kocsik vonalában rögzített oszlop tetején 
történt. Az elkészült hídelem előremozgatása előtt ezeket 
a támaszokat tehermentesítették. Annak érdekében, hogy 
a két hátsó kocsi az illesztés beállítását követően azonnal 
kiszabadítható legyen, a hídelem végét át kellett terhelni az 
előre tolt hídelem hátsó kocsijának vonalában a peremtartó 
csövek alatt elhelyezett, az összeállításnál is alkalmazott 
1–1 darab fix támaszra.

A hídelemek beemelése

A hídelemek beemelését megelőzően az összeállító kocsi
kat vissza kellett mozgatni terv szerinti helyükre,  majd a 
tervező által az adott hídelemre vonatkozó adatok alap
ján megtörtént a támasztóbakok előzetes beállítása.  
A híd elemeket 160 tonnás autódaruval emelték be. A jobb 
oldali, 21,4 t súlyú peremtartós elemmel kezdve,  majd a 
középső, 14,4 t súlyú pályatábla emelését követően a folya
mat a bal oldali, 22,5 t súlyú peremtartós elem beemelésével 
záródott. 

Beállítás

A hídelemek beállításának első lépéseként az ACÉLHIDAK 
Kft. szakemberei 5–5 darab referenciapontot tűztek ki. 
Ezen pontok az elem mindkét végén a peremtartó csövek 
tetején, valamint a pályalemezen a hossztartó gerinc fe
lett, illetve a hídtengelyben, az elem végétől egységesen 
a bázisoldalon 50–50, míg a ráhagyást tartalmazó oldalon 
150–150 mm távolságra kerültek. 

A pontok kitűzését követően megtörtént a két szélső pe
remtartó csővel ellátott hídelem pontos magassági beállí
tása, majd beállították az elemek két végén a gerinc feletti 
pontok távolságát, amelyet a tervezett 6080 mm széles
séghez képest 4–5 mmrel rendre szélesebbre vettek, fi
gyelembe véve a pályalemezek toldóvarratainak hegesztése 
során bekövetkező zsugorodás mértékét. Annak érdeké
ben, hogy a keresztmetszetillesztések során a hossztartó 
gerinclemezek, illetve a peremtartó csövek tengelyei minél 
pontosabban találkozzanak egymással, ezt a szélességi 
értéket a csatlakozó oldalon minden esetben korrigálták 
a megelőző elem hegesztés előtti beállításánál regisztrált 
szélességi értékhez. Végül sor került az átlók ellenőrzésére 
a hossztartó gerinc feletti pontoknál, illetve a peremtartó 
csöveknél. 

Ezt követően a két szélső peremtartós elemhez a kereszt
tartók vonalában felhelyezett egyegy lakattal a szerelési 
egység beállítását ideiglenesen rögzíttették.

Az elemek összeállítása

A precíz geometriai beállítást követően 3–4 műszakban 
valósult meg a hídelem teljes helyszíni szerelése. A pálya
lemezek toldóvarratainak folytonossá tétele porbeles hu
zallal történő fogyóelektródás aktív védőgázos ívhegesztés 
és fedett ívű huzalelektródás hegesztés kombinációjával 
történt. A hídelemek szerelésével párhuzamosan az egyéb 
hídalkatrészek, mint például a vizsgálókocsipályák, víz
nyelő, illetve a függőleges lengéscsillapító tartó konzoljai t 
is készre szerelték. 

Keresztmetszet-illesztés

A hídpályaszerkezet különleges geometriájának következ
tében a keresztmetszetillesztések során különösen nagy 
körültekintéssel kellett a méréseket és beállításokat elvé
gezni. Minden szerelési egység illesztését a tervező által a 
megvalósult hídpálya pontos geodéziai bemérése alap ján 
meghatározott adatok szerint valósították meg. Az illesz
tendő szerelési egység pozicionálása először az illesz
tés keresztmetszetétől kb. 500 mm távolságban történt. 

10–11. kép:  A pályatáblák emelése

10. ábra:  A hídelem beállítását szolgáló referenciapontok
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Az egység  precíz beállítását követően kijelölték a vágási 
síkot, majd szakemberek levágták a ráhagyást, illetve az él 
előkészítéseket. 

A tavaszi időszakban annak érdekében, hogy az illesz
tések minél kiegyenlítettebb hőmérsékleti körülmények 
között történjenek, ezt a műveletet éjszakai műszakban haj
tották végre. A hídelem pontos leszabását követően össze
húzták a csatlakozó hídelemeket. Az elemek összehúzása 
során nagy pontossággal kellett a pályaszerkezet két szélén 
elhelyezkedő peremtartó csövek csatlakozását beállítani. 
Ezt elősegítendő a csöveket vízszintes és függőleges irány
ban egyaránt egyegy hidraulikus munkahengerrel kény

szerítették azonos tengelyre. Kizárólag így lehetett elérni, 
hogy mindkét peremtartó cső rácsússzon a bázisoldali cső
ben elhelyezett gyökalátétszalagra.

A beállítás befejezését követően a szerkezet két oldalán 
a peremtartó csöveket 4–5 helyen, 80–100 mm hosszúságú 
fűzővarratokkal rögzítették egymáshoz.

A keresztmetszetillesztés lakatolása, illetve toldóvarratok 
hegesztése a pályalemez, illetve a főtartó felső övlemezé
nek hegesztésével kezdődött, majd az alsó övlemez, gerinc
lemez és a peremtartó csövek toldóvarratainak hegesz
tésével folytatódott. 

12. kép:  Ráhagyás levágása lángvágó szekátorral

13. kép:  Peremtartó csövek illesztése hidraulikus sajtók 
segítségével

14. kép:  Peremtartó cső hegesztése

15. kép:  Peremtartó cső a híd pilontól távolabb eső belső ívén
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Végül a főtartó varratainak anyagvizsgálatát követően 
elkészültek a pályalemez merevítő hosszbordáinak toldó
varratai, valamint a főtartót kétoldalt lezáró félcső passzda
rabok hegesztési varratai is.

Az elkészült pályaszerkezet egyik leginkább szembetűnő 
látványeleme a két peremtartó cső, melyek folytonos töre
dezettségmentes ívelése különösen precíz, pontos munkát 
követelt meg az ACÉLHIDAK szakembereitől. 

A végkereszttartó szerelése

A híd végkereszttartóinak beépítése az utolsó tolási fázist 
követően valósulhatott meg. A megközelítőleg 23 tonna 
súlyú végkereszttartók pontos beállításánál figyelembe kel
lett venni a hőmozgásból, valamint a pályaszerkezet ká
be lekkel történő alakváltozásából eredő elmozdulásokat.  
A pre cíz beállítást követően történhetett meg a végkereszt
tartót a szomszédos pályaelem végével összekötő pályaele
mek beemelése, beállítása, hegesztése. Ezt követően került 
sor az utolsó keresztmetszetillesztésekre.

Képek és ábrák jegyzéke

 1. kép:   A pilonszerkezet egy része a gyártócsarnokban. 
Forrás: Nagy Mihály/magyarerpitok.hu

 1. ábra:   A pilon,  
ACÉLHIDAK Kft. 

 2. ábra:   A pilon csőpalástjai,  
ACÉLHIDAK Kft.

 2. kép:   A pilonszerkezet egy része a gyártócsarnokban. 
Forrás: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

 3. ábra:   Pozicionálás és hegesztés,  
Speciálterv Kft. terv részlet

 4. ábra:   A pályaszerkezet felosztása (felülnézet),  
Speciál terv Kft.

 5. ábra:   A pályaszerkezet felosztása (keresztmetszet), 
Speciálterv Kft.

 6. ábra:   A peremtartó csövek hajlítása,  
ACÉLHIDAK Kft.

 7. ábra:   A konzoldobozok előgyártása,  
Speciálterv Kft.

 3. kép:   Pilon alátámasztása az uszály fedélzetén.  
Forrás: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu 

 4. kép:   Beemelés.  
Forrás: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

 5. kép:   A pilon kitámasztó szerkezet.  
Forrás: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

 6. kép:   Forgatócsap bevezetése a forgatóbak felső  
villájába. 
Forrás: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

 7. kép:   Tolóvályú a csúszóelemmel, a pilon támrúdjának 
mozgatása hidraulikus sajtók segítségével.  
Forrás: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu 

8–9. kép:   Szerelési egységek, a híd tolása.  
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila

8–9. ábra:   Az összeállító kocsik elrendezése
10–11. kép:  A pályatáblák emelése  

Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
10. ábra:   A hídelem beállítását szolgáló referenciapontok
12. kép:   Ráhagyás levágása lángvágó szekátorral.  

Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
13. kép:   Peremtartó csövek illesztése hidraulikus sajtók 

segítségével.  
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila

14. kép:   Peremtartó cső hegesztése.  
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila

15. kép:   Peremtartó cső a híd pilontól távolabb eső  
belső ívén.  
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila

16. kép:   A gyalogoshíd 2022. június 16án.  
Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

16. kép:  A gyalogoshíd 2022. június 16-án
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1. ábra: Lokáció: híd és stadion

ATLÉTIKAI STADION MELLETTI GYALOGOSHÍD TERVEZÉSE

Pál Gábor híd felelős tervező,  
SPECIÁLTERV Kft.

ELŐZMÉNYEK

A Budapesten épülő, új Nemzeti Atlétikai Stadion mellett 
létesülő gyalogoshíd tervezését a SPECIÁLTERV Kft.  végezte. 
A híd tervezése többlépcsős döntési mechanizmussal zaj lott. 
Lokációjának, tömegének és szerkezetének kiválasztásával 
párhuzamosan vizsgáltuk a Csepelre történő átvezetés le
hetőségeit a Ráckevei (Soroksári)Dunaág felett. A hely
színrajzi vonalvezetés az építészeti és környezettervezési 
igényekkel összhangban íves pályát indokolt. A szokványos 
gyalogos és kerékpáros igények mellett a Nemzeti Atlétikai 
Szövetség előírásának megfelelően biztosítani kellett a ren
dezvények alatt a szervezőket és a sportolókat elkülönített 
pályán kiszolgáló elektromos kisautók átközlekedését is a 
csepelszigeti edzőpályák felől. Több hídtípus és esztétikai 
változat elemzése után az osztószigetre telepített pilonra 
felfüggesztett, ferde kábeles hídváltozatot választottuk ki. 
A koncepció meghatározása szoros együttműködésben tör
tént a stadiont és környezetét tervező Napur Építész Iroda 
és a hídtervező SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. között. 
A hídszerkezet pilonja magas, azonban karcsú, tűszerű; 
nem rivalizál a stadion íves tömegével. A kábelhálózat 
szerteágazó, de mégis transzparens; minden irányból új és 
izgalmas arcát mutatja, sugarai az ég felé vezetik a tekin
tetet.

ÁLTALÁNOS TERV 
A hídszerkezet kéttámaszú, egypilonos, ferde kábeles gya
logoshíd, acélszerkezetű merevítőtartóval és ortotrop pá
lyalemezzel. A hídpályát kétsíkú kábelezési rendszer füg

geszti fel a pilonhoz, 6,00 mes ritmusban. A híd legjel
lemzőbb adatai a következőek:

támaszköz:  168,00 m  
közbenső alátámasztás nélkül 

hídhossz: 168,90 m
útpálya hasznos szélessége: 7,00 m
felszerkezet szélessége: 12,71 m
pilon magassága:  65,00 m   

(gyártott: 69,80 m)
acélszerkezet össztömege:  900 t 

(pilon: 150 t + főtartó: 750 t)

Az egyedi formájú acélszerkezetű pilont a Kvassayzsilip 
előtt a Dunaágat kettéválasztó mesterséges szigeten, 
az úgynevezett osztószigeten helyeztük el. Magassága a 
cölöpösszefogó gerenda felső síkjától mérve 65,00 m, a 
pályaszint feletti magassága pedig 56,34 m. A pilontest kör 
keresztmetszetű, maximális átmérője 2,00 m, amely mind 
felfelé, mind lefelé kónuszosan szűkül. Tengelye a hídtól 
kifelé döntött, a függőlegeshez képest 9,0°os ferdeséggel.

A kábelhálózat csomópontjait a merevítőtartón – a ke
reszttartókhoz igazodóan – 6 mes, a pilonon pedig 1,5 mes 
kiosztással terveztük. A kábelek elrendezése hosszirányban 
szimmetrikus, legyező alakú. A hídpályát összesen 53 da
rab kis átmérőjű függesztőkábel tartja. A pilont stabilizáló 
hátrahorgonyzás a pilontól 25 mre létesült, melyhez 3 
darab nagyobb átmérőjű kábelt alkalmaztunk. A hátra
horgonyzó kábelek felső végpontjai a pilonon egymástól 
9,00  mre találhatóak, míg az alsó lehorgonyzásuk egy kö
zös acél csomólemezzel valósult meg. 
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A híd felszerkezete az „A” és „C” hídfőnél oldalirányban 
kitámasztott a középső „2es” saruk által. A hosszirányú 
fix támasz a „C”, míg az „A” támaszon alakulnak ki a je
lentős hosszirányú mozgások a hőmérsékleti és az hasz
nos terhelések hatására. A közbenső „B” támasznál a fel
szerkezetnek nincs fix letámasztása, a 168 mes nyílás teljes 
hosszán kizárólag az 53 darab ferde kábel ad rugalmas 
megtámasztást a hídnak.

A felszerkezet a teljes hosszán R = 275 m sugarú tiszta 
körívben helyezkedik el (az úttengely vonalában értel
mezve). Teljes szélessége 12,71 m, a korlátok közötti sza
bad járófelület szélessége 7,00 m. A pályalemez két olda lán 
hegesztett, zárt keresztmetszetű szekrényes főtartók talál
hatóak, melyek között ortotrop acél pályalemez ké szült, 
40  cmenként hosszbordával merevítve. Az íves alsó övű, 
90  cm magas kereszttartók sugárirányban helyezkednek el, 
6,0 mes kiosztással.

A gyalogos űrszelvény magassága az íves alaprajzú hídon 
úgy volt biztosítható, hogy ha a kábeleket a főtartókon 
kívül konzolosan kötöttük be– így a hídpálya mellett, mind
két oldalon egyegy Ø 610 mm átmérőjű acél peremtartó 
csövet helyeztünk el, melyeket a kereszttartók folytatása
ként a hídpályához csatlakoztattunk. Az ív belső oldalán a 
peremtartó tengelye a főtartó tengelyétől 3,00 mre, míg az 
ív külső oldalán 1,50 mre helyezkedik el. Mind a főtartó, 
mind a peremtartó acélcsöveit kibetonoztuk.

A pályalemez keresztesése egyoldali, az alaprajzi ív közép
pontja felé 2,5%, a mélyvonalnál a szélső 75 cmt 5,0%os 
ellenlejtéssel alakítottuk ki. A kábelek a peremtartókba köt
nek be villás bekötéssel. A felszerkezet 1600 mes sugarú 
függőleges hosszszelvényi lekerekítéssel készült, ezért a 
hídpálya tetőpontja 2,2 mel emelkedik a hídfők fölé.

2.  ábra: Oldalnézet

3. ábra: Közbenső támasz a hátrafeszített pilonnal

4. ábra: 
Támaszelrendezés



15Acélszerkezetek 2022/3. számAcélszerkezetek 2022/3. szám

FELSZERKEZET

A pályalemezt közrefogó, két zárt keresztmetszetű főtartó 
Ø 711 mm átmérőjű, 30 mm falvastagságú acél félcsőből, 
30 mmes felső övből, 40 mmes alsó övből és egy belső 
30 mmes függőleges gerincből kialakított szekrénytartó.  
A főtartók között ortotrop acél pályalemez készült, 40 cm 
enként hosszbordával merevítve, 6 menként elhelyezett 

íves alsó övű, 90 cm magas kereszttartókkal. A perem
tartókat Ø 610  mm átmérőjű, 30 mm falvastagságú, acél 
csőszelvényből gyártották, melyeket a hídpálya térbeli 
ívességét követő alakra kellett hajlítani. 

A kereszttartók és az ortotrop pályalemez S355 M acél
ból, míg a hegesztett zárt szekrénytartók, peremcsövek, va
lamint a konzolosan kinyúló kereszttartók S460 ML acélból 
készültek.

5. ábra: 
Keresztmetszet

6. ábra: 
A híd éjjeli díszvilágítással (látványterv)  
és szerkezetkészen (drónfelvétel)
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ALÉPÍTMÉNYEK

Hídfők

A hídfők cölöpalapozású tömör monolit vasbeton szerke
zetek, párhuzamos szárnyfalakkal. Magasságuk 2,90, illet
ve 2,50 m. A háttöltés lezárására a hídfők párhuzamos 
szárnyfalakkal készültek, melyekhez töltéslezáró kúpok 
csatlakoznak. Az alépítményekre háruló, jelentős vízszin
tes terhek felvétele érdekében az engedélyezési tervek 
ké szítése során ferde cölöpöket terveztünk. A kivitelezési 
tervfázisban ezeket hagyományosabb technológiai meg ol
dásra, összemetsző cölöpfalra változtattunk, mely szintén 
alkalmas a vízszintes megtámasztás biztosítására.

A hídfő és felszerkezet közötti reakcióerő átadása egyedi 
sarurendszerrel történik: hídfőnként 3 darab saru támasztja 
meg a felszerkezetet. Az alaprajzi ívesség és a ferde ká
belek miatt jelentős oldalerő szükséges a hídpálya helyén 
tartásához (~4000 kN). Tekintettel arra, hogy mindemel
lett jelentős húzóerő lekötése is szükséges (maximálisan 
1800  kN a mértékadó teherkombinációból), a tervezés so
rán a két hatást szétválasztottuk: a szélső saruk biztosítják 
a függőleges (húzó)erők felvételét, és egy tisztán nyomott 
közbenső saruval vettük fel az ívességből adódó vízszin
tes oldalirányú erőket. Ezeket a sarukat a kereszttartóhoz 
alulról csatlakozó konzolon, egy nyírófogon helyeztük el.  
A híd hosszirányú erőit (3200 kN földrengés esetén) is az 
egyik ilyen nyomott saru viseli, így nincs oldalerő a húzott 
sarukon, ami költséghatékony és kb. negyedakkora sa
rutömeget eredményezett. A híd önsúlyra balanszírozott, 
hosszirányú erő csak a földrengésből és hasznos terhelés
ből keletkezik.

Közbenső támasz

A szigeten épülő közbenső támasz cölöpalapozású monolit 
vasbeton szerkezet. Funkciója kettős: egyrészről alátámaszt
ja és befogja az acélszerkezetű pilont, másrészt biztosítja 
a pilont stabilizáló hátrakötő kábelek lehorgonyzását is. 
Geometriáját ezen funkcióknak megfelelően alakítottuk ki. 
A pilon hátrakötését biztosító 3 darab nagy átmérőjű kábel 
jelentős húzóerőinek felvételére egy, a cölöpösszefogóba 
bebetonozott acélszelvény készült.

PILON
A pilon teljes acélszerkezete 69,80 m hosszúságú, melyet 
5 gyártási egységből állítottak össze egy TS80 bárkán. A pi
lontest S460 ML szerkezeti acélból készült síklemezekből, 
speciális hengerítési eljárással. Az egyszer görbült kúpos 
felületre felhegesztendő csomólemezek megadása 3D BIM 
modell segítségével történt. A felületek kiterítési alakjainak 
és a csatlakozóelemek élvonalainak megadásán kívül sablo
nok és ellenőrző mérésekre alkalmas technológiai elemek 
meghatározására is szükség volt, szoros Kivitelező–Tervező 
együttműködés keretében. A csomólemezekre ható erőket 
belső merevítőgyűrűkbe kötő ellendiafragmák vezetik be 
a pilonba, ezáltal a palást hajlítását minimalizáltuk. A pi
lon belsejét kibetonozástuk: mely hatékony és gazdaságos 
módja a nyomási teherbírásának a növelésére, mivel a 
harántkontrakció gátolt. A pilon belső merevítőgyűrűi a 
kábelerőkből felépülő pilonnyomóerőt alkalmasak együtt 
dolgozó fogként a betonra közvetíteni, melyet külön vizs
gáltunk. A pilon ezt követően csak a cölöpösszefogóba 
befogott, alsó 4 mes szakaszán csapozott mind a külső, 

7. ábra: „
A” hídfő nézete

8. ábra: 
„B” támasz”
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9. ábra: 
Pilon beemelése a forgatókeretbe,  
alul a bebetonozandó csapos, befogott 
pilonvég

10. ábra: Pilon acélszerkezeti tervrészletek
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mind a belső felületén, a pilonerő és befogási nyomaték 
leadása érdekében. Ezeknek a terheléseknek a lejutását a 
cölöpösszefogó felső síkjában kialakított, alulról merevített 
peremgyűrű is biztosítja.

FELSZERKEZET

KÁBELEK

A közel 170 m hosszú, karcsú, íves pálya alsó megtámasztás 
nélkül „lebeg” a Dunaágak felett. A pályát 53 darab kis 
keresztmetszetű kábellel feszítettük fel a pályától függet
len, tűszerű pilonra. Átmérőjük 3565 mm között változik, 
5 mmes lépcsőkben.

A kifelé dőlő, karcsú pilon egyensúlyát a szigeten elhe
lyezett támaszhoz kihorgonyzott három hátrakötő kábel 
biztosítja. Ehhez 100 mm névleges átmérőjű kábeleket al
kalmaztunk.

A függesztőelemek teljesen zárt szerkezetű acél sod rony
kötelek („fulllocked coil rope”), villás öntvény fejekkel.

HÍDTARTOZÉKOK
A hídon függőleges osztású, pálcás acélkorlátok találha tó
ak. Az 1,00 és 1,40 m magaságban végigfutó kézlécek cső
szelvényből készültek. A korlátok emellett a rendezvé nyek 
során esetileg megjelenő, elektromos kisautók védelme 
érdekében ütközőerőre is méretezettek. A korlátok külön
legessége, hogy azok nem függőleges síkúak, hanem a híd 
mindkét oldalán követik a pilon dőlését, ezáltal hangsú
lyozva a hídpálya térbeli ívelését és a pilon dőlését.

A hídpálya megvilágítását a pilon felőli oldalon 18 men
ként elhelyezett 8 m magasságú kandeláberek biztosítják.

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA
Az osztószigeten épülő pilon elemeit Csepelen emelték 
bárkára és illesztették. A pilont 2022. január 7én egy da
rabban emelte be a Clark Ádám úszódaru. A 70 m hosszú, 

11. ábra: Piloncsúcs

12. ábra: A három 100 mm átmérőjű FATZER hátrakötő kábel

13. ábra: Kandeláberes megvilágítás (látványterv)
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14. ábra: 
Bárkára telepített pilonforgató  
berendezés és pilonforgatás 
(2022 .01 .07 .)

szerelvényekkel együtt közel 200 ts acélelem behelyezése 
a Clark Ádám úszódaru teljes emelési kapacitásának ki
használásával volt lehetséges.

A daruról a pilont egy forgatóállványra helyezték, és 
acél segédszerkezetekkel forgatták végleges helyzetébe. 
A műveletsor több eleme is a megvalósíthatóság határán 
mozgott. Az úszódaru beúszása a Duna minimum 200 cm  
es budapesti vízállásánál volt csak lehetséges, melyre már 
hónapok óta vártak a kivitelezők. A változó keresztmet

sze tű és súlyeloszlású pilon megemeléséhez az emelési 
kapaci tás határán több speciális segédeszköz alkalmazása 
és ellenőrző művelet is szükséges volt. A beemelés során 
a darura függesztett piloncsúcsnak deciméterekre kellett 
megközelítenie a szigetre telepített toronydarut.

A beúsztatási manővert a kivitelező professzionális mó
don hajtotta végre, a pilon előzetesen 2 naposra tervezett 
végleges pozícióba állítási műveletsora végül néhány óra 
alatt megtörtént. 
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15. ábra: 
A pilon ideglenes megtámasztása

16. ábra: A felszerkezet tolása
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A merevítőtartó acélelemeit a gyártó Acélhidak Kft. cse
pe li gyártócsarnokából szállították a csepeli oldali szerelő
térre, ahol az újonnan érkezett elemeket a hídpálya végéhez 
illesztették, majd ütemenként tolták a felszerkezetet vég
leges pozíciójukba. A tolás során 24 menként elhelyezett 
ideiglenes jármok adtak megtámasztást a szerkezetnek, a 
hídszerkezetet kivitelező Hídépítő Zrt. a felszerkezet ele
jén a hajlítónyomatékokat csökkentő tolócsőrt is alkal
ma zott. A vízfolyásban ideiglenesen csőcölöpjármokat te
le pítettek. A végleges pozíció elérése után összesen 30 
lépésben, párosával feszítettük fel a kábeleket. Az alap raj
zilag és magasságilag íves főtartó a feszítés során jelentős 
alakváltozásokat szenved vízszintesen, melyre az építés
technológia tervezése és megvalósítása során tekintettel 
kel lett lenni. Az aktuális tolási fázisok után a geodéziai 
mé rési eredményeket kiértékeltük és a megfelelő korrek
ciók megadása után adtunk engedélyt az illesztésre, majd a 
következő tolási fázisra. A térben „tekergő” geometria több 
deciméterrel eltért a végleges állapottól, hiszen azt csak a 
feszítési lépések után érte el a felszerkezet, így a tolás során 
meghatározott ideiglenes pályát kellett a célszoftverekkel 
követni. E kontroll során szoros Kivitelező – Statikus – Acél 
konstruktőr együttműködésre volt szükség.

CSILLAPÍTÓBERENDEZÉSEK

A ferde kábeles hídszerkezeten áthaladó gyalogosok által 
keltett dinamikus hatásokat dinamikai számításokkal vizs
gáltuk. A hídon közlekedő gyalogosok számára megfele
lő komfortszint (rezgés, gyorsulás) biztosítása érdeké ben 
csillapítóberendezéseket irányoztunk elő. A Budapesti 
Mű szaki Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékével közö
sen meghatározott elhangolási lehetőségek alapján végül 
5 ke resztmetszetben határoztunk meg függőleges és egy 
keresztmetszetben vízszintes csillapítási lehetőségeket.  
Az el készült hídszerkezeten statikus és dinamikus próba
terhelést is végeznek. E mérések során lehetőség lesz a 
csilla pítóberendezések hangolására a maximális hatékony
ság érdekében.

HÍDESZTÉTIKA
A tervezés során a híd és a stadion részletei vizuálisan  
több ponton is szinkronba kerültek.  Mindkét  létesítmény 
önmagában karcsú csőelemek felhasználásával képez töme
gében és nyílásában nagy szerkezeteket. A stadion homlok
zatán megjelenő csövek ferdesége visszaköszön a ferde 

17. ábra: 3D statikai vázak (Sofistik)

18. ábra: Vízszintes és függőleges csillapítóberendezések a keresztmetszetben
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19. ábra: Az elkészült felszerkezet

20. ábra:  Híd & stadion

kábeles híd döntött pilonjában, a csőelemek homlokzat
képzése pedig a híd konzolos peremcsöveiben.

A transzparens kábelhálózattal felfeszített, karcsú hídpá
lya szinte lebeg az RSD torkolat felett. Ehhez hasonló híd 
nincs Budapesten. A híd a vízparton sétálva is különle ges 
térélményt ad, felfedezésre biztatva a szemlélőt. A hídpá
lya konzolos szerkezete szabad utat ad a fénynek, en nek 
köszönhetően a hídpálya érdekes részévé válik a téstruk

túrának. A híd szerkezete elkészült, jelenleg a befeje ző 
munkálatok folynak. A 2023 augusztusában Budapesten 
megrendezendő atlétikai világbajnokságon már teljes ké
szültségében fogja szolgálni a versenyzőket, szervezőket 
és látogatókat. A rendezvényeken túl a főváros gyalogos 
ten gelyeinek fejlesztésével teremt kapcsolatot a csepeli és 
a pesti oldal között, az egyedi híd létesítésének köszön
hetően pedig Budapest egy új szimbólummal gazdagodik.
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21. ábra: A szerkezetkész híd

Az 1., 6.2, 9., 11., 14.2, 16. ábrák forrása a Magyar Építők, a többi ábrát a SPECIÁLTERV Kft. készítette.



24 Acélszerkezetek 2022/3. számAcélszerkezetek 2022/3. szám

Eddigi legkomplexebb feladatán van  
túl az idén 40 éves KÉSZ Csoport: 
a Nemzeti Atlétikai   Sta di on monu
mentális acél- és kábel tető-szer -
ke zetének kivitelezését  vé gez ték.  
Barócsi Róberttel, a Kész Metal 
tech, a vállalatcsoport  tagjá nak  
vezetőjével a legemlékezetesebb épü-
letekről, idei  tervekről és a nemzet-
közi piacról beszélgettünk. 

Az idén lett 40 éves a KÉSZ Csoport, 
így adja magát a kérdés, hogy visz-
szatekintve melyik projektekre a 
legbüszkébb? 
Nehéz a választás, mert szerencsére 
 számos szakmai kihívást rejtő pro jek
ten dolgozhattunk, büszkék vagyunk az  
eredményeinkre. Egyébként pont ősz
szel indul egy  olyan kampányunk, 
amelyben négy ikonikus épületünket 
mu tatj uk be. Az eddigi legnagyobb 
be  ruházásunk a meg újult Hungexpo   

F1 fogadóépülete volt, a legmaga sabb 
épü   letünk a finisben lévő MOL Cam  pus, 
a legmélyebben zaj ló mun kánk az M3as 
metróállomások, míg a legkomple xebb 
kihívásokat rejtő projektünk a Nemzeti 
Atlétikai Stadion. Ezek a projektek 
egyrészt remek refe  renciaként szol
gálnak a külpiaci ter  jeszkedésünkhöz, 
másrészt pedig, sze  retnénk, ha itthon 
is egyre többen ismernék meg ezek nek 
a lenyűgöző épületeknek a „történetét”. 

Az atlétikai stadion esetében ez 
 könnyű feladat lesz, hiszen jövő nyá-
ron indul Budapestben az at lé  ti kai 
 vi lágbajnokság, ahol a ver se nyek-
nek ez az épület ad  majd ott hont .  
Mit készített ide a KÉSZ Metaltech 
és miért ez lett a legkomplexebb be-
ruházásuk? 
Valóban, a világbajnokságot kiemelt fi
gyelem övezi majd, hiszen több mint 
200 ország atlétái érkeznek a főváros
ba, és rengetegen követik majd az ese
ményeket világszerte. A Nem ze ti At létikai 
Stadion melynek generálkivitelezése 
a ZÁÉV Zrt. és Magyar Építő Zrt. kon
zorciuma kezében van, a jelenleg futó 
legna gyobb stadionberuházás Magyar
or szá gon, egy komplett városrész újul 
meg és kap közösségi funkciót. A sta 
 dion befogadóképessége pedig az at
létikai világbajnokság idején akár 40 
ezer fő is lehet az ideiglenes lelátóval 
együtt. Tehát ez egy összetett és ha
talmas beruházás. A KÉSZ Me taltech 
és a KÉSZ Ipari Gyártó a stadion meg 

 jelenését legjobban meghatározó, hom 
 lokzatként is funkcionáló, acél tar tó
szerkezet, valamint a ráépülő  ká bel tető 
komplett meg valósításáért (terve zés, 
gyár tás, szerelés) felel. A 840 mé ter  
ke rületű acélszerkezetet 48  egység ből 
szereltük össze, ami összesen 384 szer
kezeti elem precíziós gyártását igé
nyelte. Erre a szerkezetre került fel 268 
darab különböző átmérőjű és külön
böző hosszúságú kábel. A kivitelezési 
munkákat követően mind a merevacél
szerkezet, mind a kábeltető a tervezett al
akra állt be, mindössze pár milliméteres 
elté rés sel. Ez az érték egy ekkora épület 
esetén egyedülálló teljesítmény. Nem 
túlzás azt monda ni, hogy svájci óramű
vesekhez ha son ló pontossággal gyártot
tuk le és szereltük össze a több mint 80 
tonnás szerkezeti elemeket. A ká bel tető 
emelése, köszönhetően a gondos elő  
készítésnek, alig több mint egy hó nap 
alatt, kevesebb mint 20  ember ösz
szehangolt munkájával valósult meg.  
Az emelés során mért erők átlagosan 
1,2 százalékkal tértek el az előzetes 
kalkulációtól. Nagyon büszkék va gyunk 
erre a munkára. 

Az épület monumentalitása mellett 
a környezet sem tekinthető min den-
naposnak . 
Pontosan, az építési helyszínnek kö
szönhetően nagyon sok speciális kö rül
ménynek kellett megfelelni. A stadion 
ugyanis a Duna partján található. Szűk 
helyen kellett meg oldani ezek nek az 

MINT A SVÁJCI ÓRAMŰVES:  
MILLIMÉTERES PONTOSSÁGGAL ÁLLT ÖSSZE  

AZ ATLÉTIKAI STADION
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 igen robusztus elemeknek a szállítását 
és darus emelését. Bő egy évet vett 
igénybe csak az acél szerkezet és a ká
beltető gyártása, valamint a szerelése, 
mely a KÉSZ Metaltech és KÉSZ Ipari 
Gyártó kiváló együttmű ködése nélkül 
el képzelhetetlen lett volna ilyen minő
ségben és időtávon, mely a KÉSZ Metal
tech és KÉSZ Ipari Gyártó kiváló együtt
működése nélkül elképzelhetetlen lett 
volna ilyen minőségben és időtávon.

Az atlétikai stadion is olyan beru-
há zás, ahol alvállal kozóként, több 
másik céggel együtt dolgoztak . 
Mennyire jelent nehézséget ezek nek 
a munkáknak az összehan golása? 
Mivel több hazai, illetve nemzet kö zi 
projektben dolgo zunk alvállal kozó ként, 
kialakultak a módszerek a gör dülé keny 
együttműködésre. Ebben az esetben 
magyar és nem zetközi szerep lők is vol
tak, illetve egy olyan nehezí tőténye ző 
is bekerült az egyenletbe, amire senki 
nem számított. A korona vírusjárvány 
2020as kitörésével egye bek mellett 
pél dául személyes talál kozásra sem 
volt lehetőség. Ennek el lenére minden 
közreműködőt nagy fokú nyitottság jel
lemzett, így jól tud tunk együtt  dolgozni. 
Azt is érde mes megemlíteni, hogy a 
KÉSZnél az egész cég BIMmód szer
tan szerint dolgozik. Ez leegyszerűsítve 
szoftve rek és alkalmazások sokaságát 
jelenti,  amelyek egymásnak szolgáltat
nak adatot, és képesek rendszerezetten 
tárolni és megjeleníteni azokat. Így az 
adatok egyszerre elérhetőek, aktuali  
zálhatóak, lekérdezhetőek és módo sít
hatóak. Tehát a hatékony munkavég

zésben a digitalizációnak is igen nagy 
szerepe van.

Az év végéhez közeledve ilyenkor 
már javában folynak a jövő évi ter-
vezések . Mit lehet tudni, milyen ter-
veik vannak jövőre?
Kiemelt célunk, és ezen  dolgozunk már  
idén is, hogy a nemzet közi je len létün
ket erősítsük, és még meg ha tározóbb 
szereplők legyünk a skan dináv és nyu
gateurópai orszá gokban. Ehhez a mun
kához kaptunk HEPAtámogatást, és je
lenleg keres sük azokat a cégeket, part
nereket, akik kel együttműködhetünk. 
Az előbb emlí tett négy referencia projekt 
reményeink szerint segít még több aj
tót kinyitni ezekben az országokban is.  
Szin tén hosszú évek óta dolgozunk 
azon, hogy megmutassuk, mennyi kü
lönböző karrierlehetőséget tartogat 
az építő ipar. Megfelelő szaktudással 
ren delkező után pótlás nélkül ugyanis 
nem biztosított a jövője az iparágban. 
A KÉSZ Csoport több szakképzésben 
és  egyetemi képzésben is részt vesz. 
Ilyen például a Pécsi Tudományegyetem 
hom lokzattervező szakmérnök szak
irá  nyú továbbképzése, amely a KÉSZ 
Metal tech szakmai tá mogatásával és 
 aktív közreműködésével 2022 feb ru
árjá ban indult útjára. Unikális együtt
működésről van szó, ez az országban 
az első ilyen képzés, sőt Európában is 
csak néhány egyetemen elérhető ez a 
szak. Igyekszünk tehát aktív szerepet 
vállalni abban, hogy az építőipari szak
emberek friss ismeretanyaghoz jus sa
nak, ez ugyanis elengedhetetlen a ver  
senyképességünk megőrzéséhez.     (X)
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Mobil: 06 (20) 227 0129
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A DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI HÍD  
REKONSTRUKCIÓJA, SOROZATGYÁRTÁS BEVEZETÉSE  

AZ ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSBAN

Bauernhuber Ákos hegesztőmérnök
Sipos Donát gyártásvezető
Szabó Gábor projektvezető
Duna Aszfalt Zrt.

A Déli összekötő vasúti híd (továbbiakban: DÖVH) 
Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vas
úti összeköttetése a Dunán. A meglévő felszerkezetek 
állapota megkívánta a szerkezet rekonstrukcióját és 
egy új, harmadik egyvágányú vasúti híd építését.  
A rekonstrukciót úgy kellett végrehajtani, hogy a hi
dak átépítése során kvázi folyamatosan fenn kellett 
tartani a kétvágányú vasúti közlekedést. A rekonst
rukció során új nyomvonalon építették meg az I. jelű 
felszerkezetet, majd elbontották a II. jelű (meglévő) 
felszerkezetet, megépítették a II. jelű új felszerkezetet, 

elbontották a III. jelű (meglévő) felszerkezetet és vé-
gül megépítették a III. jelű új felszerkezetet. A fel-
szerkezetek fogadására át kellett alakítani, illetve 
meg kellett emelni a meglévő pilléreket. A meglévő 
felszerkezet egy 393 méter hosszúságú, rácsos tartós 
mederhídból és két gerendahidas parti nyílásból állt, 
az új felszerkezet ettől jelentősen eltér, hisz az egy 
493 méter hosszú rácsos tartó. Jelen írás részletesen 
bemutatja a híd rekonstrukcióját, az acélszerkezet 
gyártását és szerelését, valamint az acélszerkezetek 
sorozatgyártásban történő gyártási folyamatát. 

A BERUHÁZÁS SZEREPLŐI

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése 
alapján a Duna Aszfalt Zrt. végezte a DÖVH rekonstruk
cióját. A projekt generáltervezője a FŐMTERV Zrt. és a 
Kontúr Csoport Kft. A hidak szakági tervezője az MSc Kft., 
a FŐMTERV Zrt. és a Speciálterv Kft. Az új felszerkezeteket 
elsősorban a Duna Csoport részeként a WKS Duna Polska 
Sp. z o.o. gyártja, üzemi korrózióvédelmét pedig a Közgép 
Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. telephelyén levő festő
üzemben végezték. A hídelemek előszerelése, helyszíni 
szerelése és a hídrészek úsztatásához szükséges részfel
adatok a PROVIX HÍD Kft. közreműködésével történtek. 
Az előszereléssel és a bontott hídrészekkel kapcsolatos ki
kötői manővereket, a hídelemek úsztatását, átemelését és 
a teljes helyszíni vízi organizációt a HSP Hídépítő Speciál 
Kft. végezte. A műszaki ellenőrzési feladatokat az ECOTEC 
Kft. látja el. A hidak üzemeltetője a MÁV Zrt.

A híd története messzire nyúlik vissza, az elsőt több mint 
150 évvel ezelőtt építették. Mai szemmel érdekes, hogy a 
vasszerkezetet francia és belga eredetű kovácsvasból, a 
Cail et Cie vállalat párizsi gyárában készítették, és onnan 
szállították a helyszínre. Az első felszerkezetet 36 év után 
el kellett bontani, a helyére került felszerkezetet pedig 
a második világháborúban lebombázták. Ekkor az alépít
ményeket felújították, és két különböző szerkezetű ideig
lenes híd került a helyére, majd 1948ban megépítették 
az 5. felszerkezetű Déli összekötő vasúti hidat, amely több 
mint 70 évig szolgálta a vasúti forgalmat (1. kép).

A HIDAK ALAPADATAI
A meglévő (mára elbontott) mederhidak 393 méter hosz
szúságú, négynyílású, folytatólagos rácsos gerendatartók 
voltak, szimmetrikus rácsozással, a támaszok fölött egyenes 
vonalú kiékeléssel. A pesti oldali ártéri híd két ingaoszlop
pal alátámasztott, 47,4 méter hosszúságú gerendahíd, a bu
dai oldali ártéri híd pedig egy ingaoszloppal alátámasztott, 
32 méter hosszúságú gerendahíd volt. A hidak az 1933ban 

hatályba lépett MOSZ 112 számú, hengerelt folytacél, alak
vas, rúdvas, szélesvas és szerkezeti acélok szabvány szerinti 
36/24 12 folytacél anyagból készültek.

Ma a hidakon a főtartó alsó (ortotrop) pályás, 6 nyílású, 
felső szélráccsal ellátott, párhuzamos övű, folytatólagos rá
csos tartó, oszlop nélküli szimmetrikus rácsozású. A főtartó 
támaszközei 49,26 méter, négyszer 98,52 méter, valamint 
49,26 méter, hálózati magassága 8 méter, csomópontjai
nak távolsága 8,21 méter, keresztezési szöge 90°. A főtartók 
tengelytávolsága 5,20 méter. A ferde rudak (a legvégső rúd 
kivételével) hegesztett I szelvények, maximális befoglaló 
méretük 610 × 500 milliméter. A felső övek és a végső 
rácsrúd „kalapszelvény”, 720 × 680 milliméteres maximá
lis befoglaló mérettel. A kalapszelvények gerinclemezeinek   
sza bad végét 100 milliméter széles, vízszintes lemezek me
re vítik. A felső öv rúdjait K rácsozású, felső szélrács rögzíti. 
A híd két végén erőteljes kapuzat van. Az alsó övet or
totrop lemez képezi, mely a teljes keresztmetszeten átha
lad, s így többek között részei a hossztartók, a hosszbordák, 
valamint a főtartó vonalában elhelyezkedő rúdszelvény is.  
A két főtartót a csomópontokba bekötött, kereszt és hossz
tartók alkotta tartórács köti össze, melyek felső öve az or
totrop pályalemez. A kereszttartók az alsó öv csomópont
jaiba kötnek, így egymástól 8,21 méterre helyezkednek el.  
A velük azonos magasságú hossztartók közti táv 1,52 mé
ter. A tartók gerinclemeze azonos magasságú, ~950 milli
méteres és alsó öveik 500–30 milliméteresek. A gerincek 
vastagsága általában 16 milliméter, kivéve a közbenső tá
maszok feletti kereszttartókat, valamint a hozzájuk csat
lakozó hossztartókat, ahol a vastagság 20–30 milliméter 
között változó. Az ortotrop pályalemez 16 milliméter vas
tag, az 500 milliméterenként tervezett 240 milliméter ma
gas laposacél hosszbordák vastagsága 20 milliméter. A pá
lya lemez fölé nyúló szélső hosszbordák magassága ezen 
okból kifolyólag 310 milliméter. A szélső hídnyílásokban a 
szélső hosszbordák magassága 260 milliméter. A bordák a 
kereszttartó gerincén átbújnak. A szerkezeti magasság 1226 
milliméter. A pályalemez hosszirányban vízszintes, kereszt
irányban a hídtengelytől kifelé ~2%ot esik. A felszerke
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zet gyártási túlemeléssel készül a teljes önsúlyteher és az 
„LM71” jelű hasznos teher 40%ának figyelembevételével.  
A hídon biztosított, szabadon tartott tér minimális mérete 
(a kapuzatoknál) 4520 × 7050 milliméter a sínkorona felett. 

A híd hazai hídépítési szemmel nézve szerkezetileg, he
gesz téstechnológiai szempontból szokásosnak mondható 
konst rukció. A híd alapanyaga ötvözetlen szerkezeti acél, 
40  mm anyagvastagság alatt S355J2+N minőségű acél, 
40  mm vastagság és afelett S355K2+N minőségű acél. 
Ezeknél az anyagminőségeknél az alkalmazott hegesztés
technológia és az anyagvastagság függvényében a hegesz
tés során előmelegítést kell alkalmazni az alapanyag el
ridegedésének elkerülése érdekében. A híd építése során 
az egyes varratok hegesztésekor ez igényli a legnagyobb 
odafigyelést.

SOROZATGYÁRTÁS KIFEJLESZTÉSE

Az új hidak acélszerkezeteit elsősorban a Duna Csoport 
lengyelországi gyártóművében készítették. A híd acélszer
kezete közel 10 000 tonna volt. Ilyen alapanyagmennyi
ségnél a leszabás során gazdasági szempontból nagyon 
fontos az anyagkihozatal. A gyártó projektjeinek előreha
ladásával, a folyamatos fejlesztéssel, vizsgálattal kialakult 
folyamatnak megfelelően, nem a piacra jellemző standard 
acéllemez táblaméretekkel, hanem egyedi, projektspecifi
kus befoglaló méretekkel rendelte meg a szükséges anyag
mennyiséget. Ez a megoldás 5–6%ot javított az anyag
kihozatalukon, ami a DÖVH esetében több száz tonnával 
kevesebb hulladékot jelentett. Ez egy átlagos méretű, acél, 
I  főtartós híd tömegével egyezik meg.

1. kép: A híd története
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Az alapanyagok beszállítása, és ezzel együtt a gyártás is 
a helyszíni munkálatok szükségletei alapján történt, abban 
a sorrendben, melyben a híd úsztatási egységeit is be
emelték a Duna fölött. Először a pesti oldalról haladva az 
1. úsztatási egység elemeit szállították. Ezt követték a 2. 
és a 3. úsztatási egység pályaelemei, főtartói és szélrácsai. 
A híd közepéhez érve fordultak rá a budai oldalra, ahol a 
6. úsztatási egység elemei következtek. Utána jött az 5., 
majd a 4. úgynevezett „záróegység”. Egy úsztatási egység 
8 darab pályaelemből, 8 darab főtartóból és átlagosan 
42  darab rácsrúdból, illetve 61 darab szélrácsból épül fel.  
A pályaelemekből tehát 144et, vagy például a rácsrudak
ból 768 darabot kellett gyártani a három hídra összessé  
gében. 

A részegységeket jól sablonizált, a gyártáshoz szüksé ges 
segéd berendezésekkel állították össze, kiszintezett és fo
lyamatosan karbantartott, ellenőrzött síkpadokon. Hasz
nál tak különböző ütközőket, távtartókat, leszorító beren
dezéseket, speciális padkialakításokat a lemeztermékek po
zi cionálásához. Ezek célja, hogy egy adott lemezt csak egy 
adott pozícióba lehessen elhelyezni az összeállítás során, 
ezzel csökkentve a hibázási lehetőséget. A sablonizált 
rendszer gyakran már az összeállítás első lépései során 
észrevehetővé teszi az esetleges hibát, melynek kiszűrése 
kulcsfontosságú és a lehető legrövidebb időn belül meg 
kell, hogy történjen. 

Az összeállítás folyamata ennek megfelelően épült fel.  
A gyártás folyamán elsőként a gyártóműbe beszállított 
alapanyag és bizonylatainak a vonatkozó előírások szerinti 
ellenőrzése és jelölése történt meg. Ezután a felhasználás
ra kerülő anyagokat szemcseszórással revétlenítették,  majd 
láng illetve plazmavágó gépekkel méretre szabták. A pálya
táblák gyártása során a hosszbordákat fésűs sablonnal rög
zítették a pályalemezre (2. kép), majd meghegesztették. 

Ezután az alsóöv – kereszttartó gerinclemez, alsóöv – hossz
tartó gerinclemez, illetve a hosszmerevítő összeállítását 
és hegesztését végezték összeállító sablonok segítségével. 
A kereszttartókkal és hossztartókkal ellátott alsó öveket 
összeállították egy egységgé, majd forgatás mellett kihe
gesztették (3. kép). Ezt követően a hosszbordázott pálya
lemezt állították össze az alsó egységgel. A síkpadon fejjel 
lefele elhelyezett pályalemezen a külső hossztartó csomó
lemezt átbújtatták, a kereszt és hossztartó (belső) gerinc
lemezeket megfelelően pozicionálták és fűzővarratokkal 
rögzítették. Meghegesztették a kereszttartó gerincek, hossz

tartó gerincek, külső merevítő és pályalemez kapcsolatait. 
A hegesztéssel bevitt hő okozta deformáció minimalizálása 
érdekében a hosszirányú hegesztési varratok egyszerre két 
hegesztővel középről kifelé készültek. A pályaelemek hely
színi illesztésének elősegítése céljából a varratokat (nyak
varratok) 150 milliméter hosszon elhagyták, melyeket a 
helyszíni szerelés során hegesztettek ki.

A főtartók gyakorlatilag U alakú szerkezetek, szárainál 
be fordított merevítőlemezekkel. Gyártásuk a pályatáblák 
gyár tásához hasonlóan a méretre vágással kezdődött,  majd 
az övle mezeket és gerinclemezeket síkpadra fektették, a 
ke resztirányú tompavarratokat pozícióba forgatás mel
lett hegesztették. A gyártástechnológiának megfelelően 
a fő tar tó felső övét fejjel lefelé állították be a síkpadra 
és helyez ték el rajta a bordákat. Ezzel párhuzamosan a 
főtartó gerinc lemezekre sablon segítségével felkerültek a 
hosszmerevítők, vala mint előgyártották a szélrácsbekötő 
csonkokat. A fő tartó összeállítása következett: a felbor
dázott felső övre felhelyezték a gerinclemezeket. Pozícióba 
forgatás mellett kihegesztették a főtartó felsőöveket és bor
dákat, a hosszmerevítőbordákat, a főtartó ge rinclemezeket 
és a főtartó merevítőbordákat. Végül a szélrácsbekötő 
csonkok a híd tengelye felőli gerinclemezre helye zésével 
és pozícióban történő készre hegesztésével zárult a főtartó 
gyártása.

A rácsrudakat összeállító sablonba helyezték, fűzővarra
tokkal rögzítették, majd meghegesztették folyamatos pozí
cióba forgatás mellett. A kapuzatokat és szélrácsokat a rács
rudak gyártásához hasonlóan történt.

Az úsztatási egységek hegesztés mellett, hevederlemezek
kel kapcsolódtak egymáshoz. Az üzemben fúrósablon se
gít ségével a báziselemekre fúrtak fel a furatokat, a készre 
gyártott, geometriai ellenőrzésen átvett részegységekre.  
A sab lonokat a hevederlemezek furatképei alapján készí
tették el. A hevederlemezes kapcsolatnál kifejezetten nagy 
figyelmet kellett fordítani a lemezek síklapúságára és a fu
ratpozíciók tűrésére.

A hegesztési varratok vizsgálata roncsolásos és roncso
lásmentes vizsgálatokkal történt. A roncsolásmentes vizs
gálatok során szemrevételezéses, ultrahangos, radiográfiai, 
vala mint mágneses vizsgálatokkal ellenőrizték a megfe
lelőséget (4. kép). Roncsolásos vizsgálatok készültek min
den jellemzőbb szerkezetcsatlakozási típusra.

A hegesztéshez használt technológia a hídgyártás alatt 
jól bevált fogyóelektródás ívhegesztés, fedett ívű hegesz

2. kép: Hosszbordák hegesztése fésűs sablonnal 

3. kép: Pályatábla alsó részének gyártása
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tési eljárással kiegészülve. A lemeztoldásaik 95%a fedett 
ívű hegesztéssel történt, amely biztosította a nagyarányú 
megfelelőséget a röntgenes és ultrahangos varratvizsgála
tok során. A hegesztések minden esetben deformációkkal 
járnak a hőbevitel miatt. Ezeket a deformációkat a varra
tok szigorú sorrendjének, hegesztési irányának meg ha
tározásával, a hegesztett terület előfeszítésével vagy elő
merevítésével érték el. A projekt esetében gyakoriak vol
tak a hosszirányú sarokvarratok, melyek hegesztése MAG 
traktorral történt (5. kép) az egyenletes varratgeometria és 
méret elérése céljából.

Minden munkafolyamat során meghatározták, hány fő 
az ideális dolgozói létszám annak elvégzésére. Például 
egy készrehegesztési pozícióban, a hegesztési utasításnak 

megfelelően osztották be a dolgozókat a munkaállomásra, 
és az instrukció alapján a hegesztők a megfelelő hegesz
tési sorrend és irány betartásával végezték el munkáju
kat. Ez volt a hegesztéssel járó hőbevitel szabályozásának 
alapja. A munkaállomásokat úgy hozták létre, hogy a le
hető legkevesebb legyen a mozgatásokból adódó feladat.  
A mozgatás egy elkerülhetetlen művelet, ezért nagy hang
súlyt fektettek rá, hogy minden egyes mozgatás jól átgon  
dolt rendszerben történjen, ne legyen felesleges fordítás 
vagy megfogás. A munkaállomásokat is ennek megfelelően 
alakították ki. A gyártás előrehaladtával a gyártandó egység 
is halad előre a csarnokban. Az élelőkészített, szemcseszórt 
lemeztermék belépett az összeállító csarnok ba. Az első ál
lomásokon történt a lemeztoldás, majd állomásról állomás
ra, gyártásközi ellenőrzésekkel folyamato san épülve jutott 
el a termék arra a területre, ahol a vég ellenőrzés és vég
átvétel után teherautóra került.

A híd acélszerkezetének gyártása több szempontból is el
tér az egyedi gyártásra jellemző struktúráktól. 

A híd szerkezetét nemcsak a gyártott elemek mennyi
sége emeli ki a többi híd közül, hanem a szerkezet fel
építése is. A gyártás során jól lehet alkalmazni olyan gyár
tási filozófiákat, melyek a nagyobb autóipari cégek so 
 rozatgyártására is jellemzők. A fejlett gyártási  gondolkodás 
elengedhetetlen bármely gyártó számára, ám a mo dern, 
folyamatszemléletű elméletnek az egyedi gyártásban va  ló 
alkalmazása nem egyszerű feladat, minden esetben elő re
látó gyártástervezést igényel a mérnököktől. A hídtervezés 
során kiemelt szempont volt, hogy az egyes szerkezeti 
egy ségek sorozatgyártásban készülhessenek. A 144 darab 
pályaelem, 96 darab főtartó, 512 darab rácsrúd, 743 darab 
szélrács (6. kép) kellően nagy mennyiség volt ahhoz, hogy 
az összeállításuk és hegesztésük során ki tudják alakítani 
a hatékony munkavégzés elveinek megfelelő folyamatot.  
A Gyártó működésének alapvető mozzanata a dolgozói nak 
folyamatos fejlesztése oktatások által. Ilyen volumen mel
lett be tudtak vezetni számos olyan gondolatot, melyeket 
eddig is folyamatosan, évről évre ismétlődően oktattak 
a kollégák részére. Ennek a projektnek a megvalósulása 
so rán vált nyilvánvalóvá és lett kézzel fogható, hogy  amit  
a modern rendszerek, gyártási filozófia tanít, azt igenis 
használni kell, így lehet elemről elemre minőségben és 
hatékonyságban jól érzékelhető eredményeket elérni. 

A sorozatgyártás kialakításának legjobb példája a főtartó 
gyártásfejlesztése volt (7. kép). Laikus szemmel az elemek 
nem tűnnek különösen összetettnek vagy bonyolultnak, 
viszont a kialakításuknak köszönhetően rendkívül érzékeny 
a csavarodásra, túlemelésének változására és a kardosságra.  

4. kép: Elkészültek a varratvizsgálatok

5. kép: Hossztartó-alsóöv hegesztése MAG traktorral 6. kép: Gyártandó szerkezetek



31Acélszerkezetek 2022/3. számAcélszerkezetek 2022/3. szám

A korábban említett folyamatos fejlesztés megvalósítása 
során a különböző gyártási lépéseket folyamatokra bon
tották. A különböző folyamatokat a kialakult hegesztési 
deformáció értelmében elemezték és hajtották végre az 
újításokat. Ezeket addig ismételve, míg nem jutottak el a 
mai bevált gyártási rendszerhez. Az összeállítási folyamatot 
és a hegesztési sorrendeket addig tökéletesítették, hogy 
nemcsak a jóval kevesebb plusz hőbevitellel járó egyengeté
si munkálatokat csökkentették le drasztikusan, hanem ez
zel párhuzamosan a gyártásra megadott elem/munkaóra 
mutatókat is sikerült csökkenteni.

A főtartók esetében fent leírt geometriai érzékenység 
miatt a gyártási munkaórakeretbe nehezen fértek be a 
gyártás első szakaszában. Ám az elemről elemre, úsztatási 
egységről úsztatási egységre való folyamatos fejlesztéseknek 
a hatására jelentős hatékonyságjavulást értek el az elem/
munkaóra mutatóban, mely gazdaságilag is kiemelkedő 
eredmény a projekten belül. Ilyen szintű fejlődés egyedi 
eset, mely tökéletes tanulópélda mindenki számára, hogy 
a jól átgondolt változtatások, a hegesztési deformáció fo
lyamatos megfigyelése/elemzése, a gyártandó termék meg
ismerése végül kifizetődő lesz.

KORRÓZIÓVÉDELEM
A legyártott hídelemek alapozó és közbenső korrózióvédel
mi rétegeinek felhordását a Közgép Zrt. telephelyén talál
ható festőüzemében készítették. A híd egy szabadon álló 
létesítmény, amely ki van téve a környezet korróziós, 
károsító hatásának, ezért a híd légköri korrozivitási kate
góriája C5, valamint a híd bevonatrendszereinek élettar
tama nagyon hosszú, azaz 25 év feletti elvárt élettartalmú 
a vonatkozó MSZ EN ISO 129442:2018 szabvány sze rint. 
A projekt érdekessége, hogy talán ez az első magyar or 
 szági hídépítési projekt, ami az új, 2018as kiadású acél
szerkezetek korrózióvédelme festékbevonatrendszerek kel 
szabvány szerint készült. A hidak bevonatrendszere két 
részre bontható. A híd acélfelületein a korróziógátló fes
tékbevonatrendszereket cinkporos alapozással, legalább 3 
rétegű felhordással átlagosan 320 µm, a helyszíni toldó
varratain pedig átlagosan 360 µm összes névleges száraz 
bevonatvastagságban kellett készíteni. Másrészt erősített 
be vonatrendszer készült a korábban üresen álló nyílásban 
megépített új, I. jelű hídszerkezet Rákóczi híd felőli oldalán, 
hogy a Rákóczi híd forgalma által felvert sópárlat ellen még 
nagyobb védelmet biztosítson. A szerkezet ezen részén át

lagosan 400 µm összes névleges száraz bevonatvastagságot 
kellett kialakítani. A fenti bevonatrendszerek alapozásánál 
és a teljes vastagságnál figyelembe kellett venni a fenti 
szabvány által előírt rétegvastagság kiértékelésére vonat
kozó előírást, azon belül kiemelve a következő bekezdés
ben előírt Ry5 érdességi mélységnek megfelelő 25  µm 
száraz bevonatvastagság korrekciós tényezőt. A festék be
vonatrendszerrel ellátandó acél alapfelületekkel szem ben 
támasztott követelmény az MSZ EN ISO 85011:2008 sz. 
szabvány szerinti Sa 2 ½ felület tisztaságú, MSZ EN ISO 
85031:2012 sz. szabvány szerinti Közepes Ry5 érdességi 
mélységű acélfelület. A híd szerkezetének színe nagyrészt 
RAL 7047 kódszámú, teleszürke, részben pedig a pályale
mez járható felülete RAL 7016 antracit színű.

ELŐSZERELÉS 
A festést követően a hídelemeket a Csepeli előszerelő 
területre szállították. A parton kikötő üzemel, amely alkal
mas szállítóbárkák fogadására, rakodására. A ki kötő vezér
gépe egy 250 tonnás kikötői daru (8. kép), a part élé
re merőleges pályával, amely a kikötőben álló, akár két 
egymás melletti bárkacsoportra is képes emelni. Az elő
szerelő területen a beérkező szerkezeti elemeket egy bak
darupálya alatti összeállító padon kifektetett, majd befor
gatott állapotban 19–22 méter hosszúságú előszerelési 
egységekként állították össze. Az előszerelési egységeket 
ezután sínpályán a festősátorba behúzták, ahol javították 
a varratzónákat és elkészítették az átvonó korrózióvédel
mi bevonatot. Ezt követően az előszerkezeti egységeket 
kihúzták a festősátorból a kikötői daru nyomvonalába.  
A korrózióvédelemmel ellátott előszerelési egységekre el
helyezték az üzemi járdát és a konzolokat, ráemelték és 

7. kép: Főtartók gyártása egymás után

8. kép: A kikötő vezérgépe
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ideiglenesen rögzítették az acél sínvályúkat, majd a ki
kötői daru a kikötőben elhelyezett 80 méter hosszúságú 
szállítóbárkára emelte azokat. A szállítóbárkán a négy darab 
előszerelési egységet alakra állították, összehegesztették és 
a hegesztési varratzónák környezetében elkészítették a kor
rózióvédelmi bevonatrendszert (9. kép).

Itt is rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a sorozatgyár
tás elveinek felhasználására. Az egyes munkaállomásokon 
ugyanazok a hegesztők, lakatosok dolgoztak, mindenhol 
rengeteg tapasztalatot szerezve. A tapasztalatokat a cso
portvezetők és a hegesztőmérnökök rendszeresen értékel
ték és megosztották minden munkaállomás dolgozóival  
(10. kép). Az előszerelésen összeállított és hegesztett ele
mek méretei miatt a hegesztés okozta alakváltozások láng
egyengetése az üzemben gyártott elemekhez képest sok

kal körülményesebb és munkaigényesebb lett volna, vala
mint időben akadályozta volna az előszerelés egyes fázisai 
között az elemek mozgatását, ami kihatással lett volna 
az előszerelés teljes folyamatára. Ezért a hegesztés okoz
ta alakváltozásokat előre kalkulálták és modellezték, így 
az előszerelés minden fázisában az elemek összeállítása
kor olyan alakot állítottak be, amely segítségével hegesz
tés után a tervi alak jött létre. Ehhez minden hegesztési 
folyamatnál egy meghatározott hegesztési sorrendet kellett 
betartania a hegesztőknek. Az egyes fázisok hegesztési fo
lyamat előtti alak ját és a hegesztés után megvalósult ala kot, 
illetve az elemek hosszát geodéta minden esetben be mérte.  
A mért értékeket nyomon követték és ez határozta meg, 
 hogy mekkora darabot kellett az üzemi ráhagyásokból 
levágni, illetve szükség esetén ezzel korrigálták a hegesztés 
előtt beállítandó alakot.

Az előszerelés és a helyszíni hegesztés fedett ívű he
gesztéssel és porbeles huzalelektródás, aktív védőgázos 
ívhegesztéssel készült. A sarokvarratokat minden esetben 
fogyóelektródás, aktív védőgázos ívhegesztés porbeles hu
zalelektródával hegesztették (11. kép). Tompavarratok ese
tében is túlnyomó részt ezt az eljárást alkalmazták, kerámia 
gyökmegtámasztás segítségével. Fedett ívű he gesztést egye
dül az előszerelés folyamata közben készülő pá lyalemez
toldóvarratok hegesztésénél alkalmaztak, ebben az eset ben 
is fogyóelektródás eljárással kombinálva. Első lépésként a 
kerámia alátétre hegesztve kézzel készítették el a hegesz tők 
a gyöksort, majd az ezt követő sorok készültek fedett ívű 
eljárással. 

9. kép:  A Csepeli előszerelő terület. Baloldalt segédszerkezet gyártása, a bakdaru alatt kifektetett elemek összeállítása, a kikötő előtt  
térbeli összeállítás, középen korrózióvédelem, jobboldalt a régi hídelemek darabolása, a vízen pedig az úsztatási egységek 
összeállítása zajlik

10. kép: Csepeli naplemente
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A híd előszerelése és helyszíni szerelése során a he gesz
téstechnológia meghatározó része volt a hegesztés alatt 
lévő varratok védelme a környezeti hatások ellen. Ilyen ha
tások voltak a szél, a huzat, a csapadék, a por vagy az ala
csony környezeti hőmérséklet is. Emiatt a hegesztési varra
tok köré a hegesztés idejére sátrat építettek. Hideg időben 
(+5 °C fok alatti hőmérséklet esetén) a hegesztősátrakat 
hőlégbefúvóval fűtötték, illetve nagyobb hőmérsékletre 
melegítették elő az alapanyagot hegesztés előtt, valamint 
20 mm anyagvastagság alatt is alkalmaztak előmelegítést. 
Emellett kézi hegesztés esetében minden hegesztési po
zícióban a fogyóelektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 
porbeles huzalelektródával hegesztési eljárást  alkalmazták 
a MAG hegesztés helyett. Ennek oka, hogy a porbeles hu
zalelektródával való hegesztés nagyobb védelmet nyújt 
bi zonyos környezeti hatásokkal (huzat, szennyeződések) 
szemben, mint a tömör huzalelektródával való hegesztés. 

ALÉPÍTMÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSE
Mindeközben a helyszínen előkészítették az alépítményeket 
a hídelemek fogadására. A pesti oldali hídfőt és a parti 
pilléreket korszerűsíteni kellett, a budai oldali hídfőt pedig 
el kellett bontani és egy új, vasbeton hídfőt kellett építeni 
a Rákóczi híd hídfőjével egy vonalban (12. kép). Így biztosí
tották a helyet a budai fonódó villamoshálózat bővítésére.  
A mederpilléreket az építés ütemében meg kellett magasí
tani az új, modern típusú felszerkezet fogadására. A pillérek 
át alakítását csak a felszerkezetek bontását követően lehe tett 
kezdeni, és be kellett fejezni az új felszerkezet érkezé séig, 
hiszen a teljes híd korszerűsítésének időben való elkészül te 
a felszerkezetek gyártásától és a szerelésének ütemezé sé11. kép: Hegesztés közös ömledékfürdőből indulva

12. kép:  A középső híd építése közben a szélső hidakon jártak a vonatok, esetenként lehetett csak vágányzárat kérni
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től függött. A korábbi hídépítéseknél bevált bárkahidas al
építményépítési organizációra nem volt feltétlenül szükség, 
a rakpartok megközelítési körülményei és helyzete, vala
mint a lehetséges alternatív megoldás miatt alkalmazása el
maradt. Így, bárkahíd nélkül a mederpillérek korszerűsítése 
egy tolóhajóval mozgatott bárka segítségével történt, mely
re beállt egy 35 t teherbírású autódaru, deponálásra ke
rült rá a három pillér átépítéséhez szükséges betonacél, a 
szükséges zsaluzat, kompresszor, sittes konténer és a be
építendő acélszerelvények. A beton bejuttatására a meg lé vő 
felszerkezetekre helyezett betonozócsöveket alkalmaz tak, 
volt, ahol 250 méter hosszon. Az előkevert betont a par
ton álló betonszivattyúba kellett önteni a mixerekből, ez 
nyomta el a betont a beépítés helyszínére. 

HELYSZÍNI SZERELÉS
Miután elkészültek a beemeléshez szükséges pillérek, ak
kor a szállítóbárkán összeállított 80–90 méter hosszúságú 
úsztatási egységeket a 200 tonna teherbírású Clark Ádám 
úszódaru és a 300 tonna teherbírású HEBO Lift 8 úszó
daru átemelte (13. kép) egy, a projektre kifejlesztett és le
gyártott, kazettás rendszerű nehézemelő állványrendszerre 
(14. kép). Az állványrendszer TS 40es szállítóbárkákból 
átalakított, 2 darab, egymáshoz képest párhuzamosan 
álló, 52 méter hosszúságú szállítóbárkán elhelyezett, 4–4 
da rab emelőtoronyból állt, amelyen a bárkák hossztenge
lyére me rőlegesen helyezték el az úsztatási egységeket. Az 
állvá nyokra emelt úsztatási egységeket alsó emelési szinten  
2  darab tolóhajó emelési pozícióba mozgatta a mederpil
lérek közé, ahol az emelőállvánnyal felemelték a tolási 
sík magasságára (15. kép). Ezt követően helyszínrajzi érte

lemben helyére tolták a hidat. A parti úsztatási egységeket 
az emelőbárkák a part felé mozgatták, majd mindkét par
ton épített ideiglenes segédjármokon telepített nagy telje
sítményű csörlő segítségével egészen a hídfőig húzták.  
A mederpillérek közé kerülő egységeket a bárkák kereszt
irányú mozgatásával illesztették a meglévő egységekhez. 
A pályalemez alatti illesztések elkészítéséhez egy függesz
tett állványrendszert használtak, melyet a pályalemezen 
lévő mozgó csörlő segítségével egy tárolóbárkáról felhúz
tak. Az illesztés során először a hevederlemezes kötése
ket készítették el, amihez illesztésenként nagyjából 1000 
darab nagy szilárdságú kötőelemet használtak fel. Miután 
ezeket a kötőelemeket nyomatékra húzták, megkezdték a 
pályalemez és az alsó hosszbordák hegesztését. A tolásokat 
és emeléseket nagyban nehezítette, hogy a híd nem nyílt 
mezős beruházásként épült, néha a szomszédos hidak 
félméteres távolságon belül voltak. A mozgatási műveletek
ben óriási tapasztalattal rendelkező hajósok és szerelési 
szakemberek vettek részt. A szerelést a pesti oldali,  majd 
a budai oldali úsztatási egységek beemelésével és ki
tolásával kezdték, és a zárótag beemelésével fejezték be.  
A manipulációs műveletekhez 4 parti járomrendszert kel
lett megépíteni. A pesti oldalon a Laczkovich utca és a 
HÉV nyomvonala közötti területre, valamint a parti pillér 
Duna felőli oldalára, a budai oldalon a parti pillér Duna 
felőli oldalára, valamint a Dombóvári út délre vezető olda
lára helyezték el a jármokat. A jármok acélszerkezetét a 
híd sa rura engedése után áthúzták a következő híd tenge
lyébe. Mindhárom híd megépülése után, déli irányban a 
jármokat kihúzásták, majd elbontották őket. Az úsztatási 
egységek összeállítását követően a híd saruit elhelyezték, 
a hidat leengedték, az acél sínvályút beállították, a vizs

13. kép:  A hajós manőverek rendkívül nagy körültekintést és gondos tervezést igényeltek

14. kép: 
 Emelőmű felemelte  
a hídelemet,  
a bárkák közelítik  
az illesztéshez
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gálókocsikat elhelyezték, az illesztéseknél hiányzó járda és 
korlátelemeket felszerelték, a helyszíni korrózióvédelmet 
és az ellenéket elkészítették. Ezt követően elkészítették a 
közmű és vasútépítési feladatokat. Az első híd megépítését 
követően a régi II. híd forgalmát átterelték az új, I. jelű 
hídra. Ekkor lehetett elkezdeni a II. jelű híd bontását. Mivel 
az északi vágány régi hídjának acélszerkezete a pillérek fe
lett kiékeléssel készült, ezért a bontást a támaszközökben 
megközelítőleg 77–90 méteres nagy elemekként emelő
állvánnyal, valamint a pillérek felett 16 méteres elemek
ként a HEBO Lift 8 segítségével emelték le bárkára. A régi  
II. híd pesti és budai oldalán levő ártéri hidjainak bontá
sát a mederhíd bontásával egy időben kellett elvégezni. 
Elő ször a parti hidak vasbeton járdájának, korlátjának, sín 
 pályájának, valamint vasúti talpfáinak a bontását kellett 
el  készíteni, majd a fix saruval ellentétes oldal irányából 
daru val leemelték a hidat. A II. jelű meglévő híd bontását 
kö vetően megépítették a II. jelű új hidat, a III. jelű híd 
bontását követően pedig a III. új hidat az I. híd építésével 
azonos építéstechnológiával. 

A híd építését nagyban nehezítette, hogy a projekt 
Budapest egyik legforgalmasabb részén helyezkedik el, a 
kétvágányos vasúti forgalmat, a dunai hajózási forgalmat, 
a Dombóvári út forgalmát (16. kép), a HÉV forgalmat, a 
Rákóczi híd közúti és villamos forgalmát, a budai oldal 
gyalogos és kerékpáros forgalmát folyamatosan fenn kel
lett tartani. Ezekre vonatkozó zárlatot csak egyedi esetben, 
hónapokkal, egyes szervezetek esetében (vasúti közleke
dés) egy évvel előre bejelentve lehetett megkérni.

A híd rekonstrukciója rendkívül érdekes és nagy kö
rültekintést igénylő feladatnak bizonyult. A híd építésén 
30 fő helyszíni vezető, 15 fő tervező, 10 fő beruházó,  
10 fő üzemeltető, 20 fő műszaki ellenőr, 25 fő hajós vett 
részt, valamint az acélszerkezetek gyártásán 195 fő, a kor

rózióvédelmen 35 fő, a csepeli előszerelésen 65 fő, a hely
színi szerelésen és alépítményépítésen 70 fő, a bontáson 
25 fő dolgozott. Mindösszesen közel 500an dolgoztak a 
projekt sikeres befejezésén. 

Az úszódaruk mozgása, a hídelemek átemelése, a kiszol
gáló hajók bárkamozgatása, a horgonyzások, az úsztatás, 
az emelés, a hosszirányú mozgatás és az úsztatási egységek 
összecsavarozása olyan volt, mint egy nagy létszámú szín
padi előadás. Több mint száz ember összehangolt munká
ja, ahol mindenki pontosan tudta és pontosan végezte 
a fel adatát, nagy tiszteletet adva az előtte vagy a soron 
követ kező munkájának. Élmény volt végignézni és átélni 
 minden egyes úsztatást és emelést. A második és a harma
dik híd építésére már annyi tapasztalat gyűlt össze, hogy az 
egyenként közel 500 méter hosszúságú 6 úsztatási egység
ből álló hidakat 30–30 nap alatt felemelték és illesztették 
(17.; 18.; 19. kép).

15. kép:  A középső híd utolsó elemének beemelése, közben a szélső vágányokon járnak a vonatok

16. kép: Régi parti hidak bontása a Dombóvári út felett
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17. kép: I. híd utolsó elemének beemelése 2021.02.18.

18. kép: II. híd utolsó elemének beemelése 2021.10.04.
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2022. augusztus 3án forgalomba helyezték a harmadik 
új hidat is, ezzel elkészült a déli körvasút egyik kulcs
fontosságú eleme. A híd rekonstrukcióján mindenki úgy 
dolgozott, hogy méltó legyen a híd történelméhez, presz
tízséhez, illetve e kiváló műszaki teljesítménnyel jelentő
sen hozzájárult, hogy ez a korszerű hídcsoport a következő  

100 évben a vasúti közlekedést e rendkívül fontos dunai 
átkelőhelyen szolgálhassa. 

A 9. kép, a 12–19. kép Nagy Mihály, a 11. kép Varga 
Dániel felvétele, az 1. képet a NIF Zrt. készítette, a cikk 
többi felvételét a Szerzők készítették.

19. kép: III. híd utolsó elemének beemelése 2022.05.04.
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BESZÁMOLÓ A PRÁGAI IABSE SZIMPÓZIUMRÓL  
(2022 . május 25–27 .)  

ÉS A CSEHORSZÁGI HIDÁSZ TANULMÁNYÚTRÓL

Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt..

IABSE SZIMPÓZIUM

Az International Association for Bridge and Structural 
Engineering (IABSE) nemzetközi mérnökszervezetet 
1929ben alapították, jelenleg 90 országból vannak tagjai.  
A ko ronavírusjárvány utáni első nagyobb szabású, hagyo
má nyos szervezésű IABSErendezvény a prágai szimpó zium 
volt 2022. május 25. és 27. között. A 50 országból össze sen 
360 regisztrált résztvevő volt.

Az angol nyelvű szakmai konferencián összesen 229,  
túlnyomó többségében hidász témájú előadás hangzott el.  
Plenáris üléseken a hat meghívott előadó hosszabb nyitó 
előadásait hallgathattuk meg. A pénteki második nyitó elő
adást Dunai László professzor úr tartotta Steel structure 
design assisted by finite element analysis címmel. A töb
bi előadás 8–10–15 perces, igen pergő ritmusban folyt, 
egyszerre öt szekcióteremben. Az előcsarnokban további 
20 poszterelőadás is helyet kapott.

A szimpózium tanulmánykötete elektronikus formában 
jelent meg az elhangzott előadásokkal és a posztereken be
mutatott kutatásokkal, összesen 1960 oldal terjedelemben.

A konferenciát az IABSE cseh nemzeti csoportja szer vez
te a Cseh Műszaki Egyetemmel közösen. A szervezőbizott 
 ság elnöke Pavel Ryjáček professzor volt. Ez volt az első 
nem zetközi IABSE rendezvény Csehországban. (Budapesten 
2006ban volt IABSE szimpózium.)

Számos kiváló, részletes előadás hangzott el a legkülön
bözőbb témában. Több előadás is foglalkozott a meglévő 
hidak vizsgálatával, erősítésével, javításával. Rudolf Aroch 
(Szlovákia) például a pozsonyi ferde kábeles Dunahíd 
ká belvizsgálatáról tartott beszámolót. Eugen Brühwiler 
(Svájc) az 1966 és 1969 között épített, utófeszített vasbe
ton szekrény keresztmetszetű Chillon viadukt rehabilitációs 
munkáit ismertette. A hazai utófeszített, Köröshidakra sok 
részletben emlékeztető károsodásokat kellett orvosolniuk, 
a kábelek feszültségcsökkenése 30%os volt. A hidat új ká1. ábra: IABSE szimpózium tanulmánykötete

2. ábra: 
Duna László  
professzor  
nyitó előadása

3. ábra: Dunai László professzor előadásának részlete
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belrendszer beépítésével és a keresztmetszet felső övének 
4–5 cm vastag UHPFRC (UltraHighPerformance Fiber 
Reinforced Concrete) erősítésével mentették meg. 

Az előadások között hangsúlyosabban szerepeltek az 
UHPFRC anyaggal kapcsolatos kutatások és hídépítési al
kalmazások, a hídépítés széndioxidkibocsátásának csök
kentése és a hídkárosodások.

A szimpóziumon bemutatták a szervezőbizottság elnö
ke, Pavel Ryjáček professzor szerkesztésében megjelent 
csehországi műemlék hidak katalógusát és kézikönyvét. 
A Hídalbumról lásd külön könyvismertetésünket. A kon
ferencián megtekinthető volt a könyv anyagából készített 
tablókiállítás is.

A konferencia értékes részei voltak az egyes ülések kö
zötti szünetek, szakcégek gazdag kiállításával, és elsősor
ban a pezsgő szakmai ismerkedéssel, konzultációval or szág
határokon át.

Az IABSE szimpózium programjában szerveztek két ta
nulmányi kirándulást is. A csütörtök délutáni hajóúton 
 bemutatták Prága Moldvahídjait a visegrádi vasúti hídtól 
az elhíresült Trója gyalogoshídig, amelynek a helyén koráb
ban állt, feszített beton szalaghíd (stressed ribbon bridge) 
2017. december 2án összeomlott, és négyen megsérültek.

A másik szombati buszos szakmai út során négy hidat 
látogattunk meg északnyugatCsehországban. E hidakat a 
következő fejezetben röviden felsoroljuk.

A szimpóziumon Magyarországot csak három résztvevő 
képviselte, és egy magyar előadó volt (Dunai László pro
fesszor nyitó előadása). 

CSEHORSZÁGI HIDÁSZ TANULMÁNYÚT
A Prágába utazást igyekeztünk kihasználni, és az autó utun
kat úgy alakítottuk, hogy minél több csehországi hidat 
meglátogathassunk. A szimpózium buszos útjával együtt 
összesen 14 hidat tudtunk a helyszínen tanulmányozni.

1 . Vojslavický most

A Prága és Brno közötti autópálya emeletes hídja külön
leges műemlék. A II. világháború előtti autópályaépíté
si program részeként 1939ben kezdték építeni, de csak 
1950ben fejezték be, közben az autópálya építését tel
jesen le ál lították. A híd felszerkezete felsőpályás vasbeton 
ívszerkezet, kap csolódó gerendás nyílásokkal. A kétszer 
kétsávos híd főnyílása 90 m. 

Végül az autópálya csak 1979ben épült meg, de ekkor 
hosszszelvényi kötöttségek miatt a régi vasbeton ívhíd 
fölé vasbeton pályalemezzel együttdolgozó acélszekrény 
fő tartós gerendahidat építettek. Így egy különleges híd
együttes jött létre. Az alsó híd a helyi közlekedést szolgálja.

Sózás hiányában alapvetően jó állapotú a műemlék be
tonhíd nagyobb része, így a míves vasbeton oszlopos külső 
korlátja is.

2 . Stádlecký most

A Lužnice folyó felett áll Csehország egyetlen műemlék 
lánchídja, amely lényegében egyidős a Széchenyi lánchíd
dal, ugyanis eredetileg 1848ban adták át. Története azon
ban a mi Lánchidunknál is összetettebb. A híd eredetileg 
nem itt állt, hanem légvonalban 18 kmrel nyugatabbra, 
a Moldva folyó felett (lásd a következő híd ismertetését). 

Bedřich Schnirch mérnök tervei szerint Vojtěch Lanna 
építette 1847 és 1848 között. A lánchíd szabad nyílása 
86,26 m, a szerkezet teljes hossza a lehorgonyzó hídfők 
végei között 147,16 m.

A főtartó a Széchenyi lánchídhoz hasonlóan a kocsipá
lya mindkét oldalán egymás felett futó kétkét láncfüzér
ből áll. Minden lánctag 6 egyforma lánclemezből áll.  
A láncfüzérekre váltakozva felfüggesztett kereszttartók, 
fa gerendapárok vannak, amelyekre támaszkodnak a fa 
hossztartó gerendák (7 darab), egyszerű keresztirányú pal
lóborítással. A pallók nem merőlegesek, hogy a járművek 4. ábra: Vojslavický autópályahíd alul a műemlék híddal

5. ábra: Vojslavický autópályahíd alsó szintje

6. ábra: Stádlecký lánchíd a hídfőépítményekkel
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tengelyei kevésbé rázzák ki ezeket. A pályaszerkezetnek 
külön merevítőtartója nincs. A kocsipálya 6,8 m széles, a 
teljes vasszerkezet tömege 102 tonna.

A hidat teljesen felújítva találtuk. A szerkezet ellenőrzését 
és karbantartását egyszerű alsó vizsgálókocsi segíti.

De hogyan került ez a híd egy másik folyó fölé? Az erede
ti leg Moldvahídként megépített lánchíd forgalmi szerepe 
minimális lett, amikor 1943ban átadták a mellé épített 
nagy teherbírású, új hidat. A Moldva folyót duzzasztógátak
kal szabályozták, így az orlickai gát építése után a lánchíd 
teljesen víz alá került volna, ezért 1960ban az akkor már 
műemlékként kezelt hidat elbontották, vas és kőelemeit 
beszámozták, és raktárba helyezték. A bontáskor alaposan 
dokumentálták a híd minden részletét azzal a céllal,  hogy 
majd valahol ismét fel lehessen építeni, hasonlatosan, mint 
az Asszuánigát miatt Egyiptomban áthelyezett ókori temp
lomokat.

A műemlék cseh lánchíd azonban raktárban maradt 
más fél évtizedre. Az újjáépítésre 13 helyszínt vizsgáltak és 
fel merült a főnyílás rövidítése is, végül eredeti formában 
építették újjá 1974ben. A tárolás során több hídelem 
elveszett vagy megsérült. A vasszerkezet 14%át újra kellett 
gyártani.

Az újjáépítésre kitűzött rövid határidő miatt a pilonok 
szerkezeti rendszerét módosították. Valójában a láncokat a 
kőpillérekbe épített új acélpilonok tartják, s az eredeti kő
falazat csak takarja ezt az új acélszerkezetet. Így egyszerre 
építhették a felszerkezetet és a munkaidőigényes kőpillére
ket, amelyeknek így már nincs statikai szerepük. 

Jelenleg a hídon 1,5 tonna össztömegkorlátozás és  
2,0  m szélességkorlátozás van érvényben. A hídfőkbe te
lepített acéloszlopok a szélességi korlátozással egyúttal 
meg akadályozzák, hogy lényegesen nehezebb jármű, pl. 
egy teherautó a hídra hajtson. 

A forgalom hatására a híd lengése nem jelentős. Meg
figyelhettük, hogy a belengetett híd csillapítottsága elég jó.

3 . Podolský most

A Moldva feletti felsőpályás, vasbeton ívhíd 1939 és 1943 
között épült, közvetlenül a műemlék lánchíd mellé, melyet 
1960ban elbontottak. A fiókboltozatos főív szabad nyílása 
150 m, amelyhez nyugati oldalon kettő, keleti oldalon hat 
további, egyenként 35,65 m nyílású boltozat csatlakozik.  
A 6,5 m széles kocsipálya két odalán 1–1 m széles gyalog
járda van.

A híd terve 1937ben Párizsban aranyérmet nyert.  
A 65  m magas híd kecsesen ível át a duzzasztott Moldva 
fo lyó felett. 

A híd egyúttal  II. világháborús emlékhely is. A folyó vo
nalában jelölték ki az amerikai és orosz megszállási öve
zet határát, így a hamarabb megérkező amerikai csapatok 
két hétig itt várták be a megérkező oroszokat. A hídhoz 
szo morú háborús bűncselekmény kapcsolódik, melyet az 
amerikaiaktól az oroszoknak átadott német hadifoglyok kal 
és családjaikkal tettek.

4. Písek feszített beton szalaghíd

Csehországban több feszített beton szalaghíd is épült 
(stressed ribbon bridge). E szerkezettípus kétségkívül egy
szerű és olcsó, azonban elsősorban tartóssági szempont ból 
komoly problémákat hordoz. A píseki híd 2003ban épült, 
szabad nyílása mintegy 60 m.

Látogatásunk idején éppen monitoringrendszer elemeit 
telepítették a már meglévők mellé. A híd merevsége kicsi, 
könnyen belengethető.

Másik tartóssági jellegű probléma, hogy a feszítőhuzalo
kat rejtő előregyártott vékony beton pályatáblákon nincsen 
szigetelés, a híd alatt átázások nyomai láthatók.

A szerkezettípussal kapcsolatos gyakorlati problémát mu
tatják a fiatal hídra telepített szenzorok sokasága mellett 
a hasonló hidakkal kapcsolatos bajok is. A prágai Trója 
gya logoshíd összeomlott korróziós okokból. A nymburki 
feszített szalaghidat a prágai katasztrófa utáni vizsgálatok 
eredményeként, korróziós károsodások miatt elbontották.

7. ábra: Stádlecký lánchíd főnyílása a felújított pályaszerkezettel

8. ábra: Stádlecký lánchíd alulnézete

9. ábra: Stádlecký lánchíd láncfüzérek részletével



41Acélszerkezetek 2022/3. számAcélszerkezetek 2022/3. szám

5. Písek Otava Öreg kőhídja

Písek városában bejártuk a híres, 1770ben épült kőhidat 
is. A műemlék híd a XIII. században épült, teljes hossza 
110  m. Az összesen hétnyílású boltozat a gyalogosokat és 
ke rékpárosokat szolgálja.

A hidat a prágai Károly híd mintájára barokk szobrokkal 
díszítették. A hídon négy szoborcsoport van szentekkel és 
egy kálváriával.

6. Trója közúti Moldva-híd

A 2014ben átadott alsópályás, hálós felfüggesztésű acél 
ívhíd Prága leglátványosabb Moldvahídja. A hídtengelyben 
vezetett villamospálya két oldalán kötnek be a függesztő
kábelek, s ezek külső oldalán vannak konzolosan a köz úti 
forgalmi sávok és a gyalogjárda. 

A híd szabad nyílása 200,4 m, a pályaszerkezet teljes szé
lessége 36 m. A főtartó ív a villamospálya és a közúti sá

10. ábra: Podolský Moldva-híd befolyási oldala

11. ábra: Písek feszített beton szalaghíd 12. ábra: Písek feszített beton szalaghíd

13. ábra: Prága, Trója közúti Moldva-híd befolyási oldala 14. ábra:  Prága, Trója közúti Moldva-híd  
északi irányba
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vok között támaszkodik le, de a nyílás nagyobb részében a 
két ív összedöntve egy közös, ötszögletű keresztmetszetet  
alkot.

A kéttámaszú híd merevítőtartója utófeszített vasbeton, 
a gyalogjárdák részben konzolos acélszerkezetek. A hídnak 
kecses megjelenést ad a kis ívmagasság, a kontúrvonalainak 
íves vezetése, így a hullámformájú kereszttartói és a hídfők
ben a főtartó ívek esztétikai továbbvezetése, mintha azok 
befogottak lennének.

7. Litomeřice vasúti Elba-híd

Az ötnyílású Elbahíd jó példa a csehországi ipari emlék 
jellegű hidak felújítására. Tanulmányúton megfigyelhettük 
több esetben is, hogy igyekeznek megőrizni a jelentős 
hídépítési műszaki emlékeket, nem csak az országos mű
emlék védettségű műtárgyak esetében. De a megőrzés 
gya korlata nem akadályozza a közlekedési igények kiszol
gálását, ugyanis az eredeti szerkezetekhez való teljes ra
gaszkodás a használhatóságot sok esetben teljesen meg
akadályozná. 

A Lovosice és Litomeřice közötti vasúti híd három fő nyí
lása (3 × 75,5 m) csonka szegmens főtartójú, kéttámaszú, 
rácsos szerkezet volt. A régi híd alépítményeit megmen
tették és eredeti formájukban felújították. A vasúti forgal mi 
igények miatt a felszerkezetet kicserélték, de a régi cson
ka szegmens főtartó kontúrját kvázi megőrizve Langer
tartós medernyílásokat építettek. (Hasonló Langernyílás 
épült az északi oldalon található önálló ártéri híd he
lyett is.) Az északi oldalon csatlakozó két ártéri nyílásban  
(2 × 27  m) folytatólagos, tömör gerinclemezes,  süllyesztett 
pályás gerendahidat építettek. Valamennyi hídszerezet or
to trop pályalemezes a vasúti ágyazat átvezetésével. A mun
kákat 2015ben fejezték be.

15. ábra: Prága, Trója közúti Moldva-híd kocsipálya részlete

16. ábra: Prága, Trója közúti Moldva-híd korlátdilatációja

17. ábra: A Litomeřice vasúti Elba-híd befolyási oldala

18. ábra: A Litomeřice vasúti Elba-híd a vasúti pályával
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8. Prostřední Žleb vasúti Elba-híd

Az 1916ban épített vasúti Elbahídnak két főnyílása és egy
egy csatlakozó kisebb parti nyílása van. A híd rendkívül kis 
szögben, 44° alatt keresztezi a folyót, emiatt a főnyílása 
2 × 99,4 m, a híd teljes hossza 239,1 m.

A több mint 100 éves szerkezet már rég nem felelt meg 
a vasúti igényeknek, ezért az átépítése mellett döntöttek. 
Helyszíni látogatásunkkor az új híd összeállítását végezték 
a jobb parton, a folyóval párhuzamosan. 

A beavatkozás hasonló az előbb bemutatott vasúti hídhoz. 
Az alépítményeket felújították, de a teljes felszerkezetet 
lecserélték. Az új főtartó kiválasztásakor, emlékeztetőül a 
régi híd többszörösen rácsozott főtartójára, oszlop nélküli, 
X rácsozású hidat terveztek. 

A parti kisebb nyílásokat vasbeton pályalemezzel együtt
dolgozó, négyfőtartós acél gerendaszerkezetként  tervezték 
meg. Mind a négy nyílásban a pályaszerkezet ágyazat át
ve zetésű lesz. A híd átépítésével párhuzamosan a keleti  
hídfőhöz kapcsolódó alagutat is felújítják, a csatlakozó vo
nalszakaszokkal együtt.

A munkaterületen részletes ismertetőt tartottak a híd  
500 tonna kapacitású lánctalpas daruval tervezett beeme
léséről.

9. Litomeřice közúti Elba-híd

A nyolcnyílású, felsőpályás, rácsos acélhíd teljes hossza 
399 m. A Gerbercsuklós gerendahíd 1910ben épült. Kü
lönlegessége kicsit a mi Szabadság hidunkhoz hasonlóan, 
hogy esztétikailag a Gerbercsuklókat tökéletesen elrejtet
ték: A felsőpályás híd alsó öve a mai folytatólagos hidakra 
jellemzően íves vonalvezetésű, azaz a befüggesztett híd
nyílás főtartójának magassága a mezőközépen tovább csök
ken, hogy oldalnézetben az alsó él vonala ne törjön meg. 

A híd helyén korábban egy Navillerendszerű, öntöttvas 
gerendahíd állt, melyet Clark Ádám épített.

19. ábra: A Prostřední Žleb vasúti Elba-híd régi szerkezete

20. ábra: A Prostřední Žleb vasúti Elba-híd új szerkezete

21. ábra: A Prostřední Žleb vasúti Elba-híd kész mozgatási egysége

22. ábra: A Litomeřice közúti Elba-híd
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10. Roudnice nad Labem közúti Elba-híd

Az 1910ben épült híd szerkezetileg az előbb ismertetett 
Elbahíd testvére. Az öt nyílás a hídközép felé egyre na
gyobb: 35,4 + 46,8 + 58,0 + 46,8 + 35,4 m. A Gerbercsuklók 
itt is rejtett kialakításúak, a híd alsó éle folyamatos ívet ad, 
a nyílásközépeken vízszintes szakaszokkal. 

11. Obříství – Štěpánský közúti Elba-híd

Az 1912ben átadott közúti Elbahíd az előző kettő be
mutatott hídnál is meglepőbb Gerberszerkezet. Első rá  
né  zésre minden részletében a régi, világháború előtti  toka 
  ji Erzsébet királyné Tiszahídra emlékeztető El bahídnak 

csak két egyforma nyílása van, szimmetrikus főtar tó oldal
nézettel, különleges háromöves kialakítással. A híd nyílása 
2 × 48,4 m.

Szerkezetileg az egyik nyílás kéttámaszú szerkezet konzo
los túlnyúlással a másik nyílás 4/10ed részéig, ahol rejtett 
csuklóval van befüggesztve a másik nyílás maradék 6/10ed 
része. Így megjelenésében a híd tökéletesen szimmetrikus, 
miközben statikai működése a Gerbercsukló miatt teljesen 
aszimmetrikus.

A híd technikatörténeti érdekessége még, hogy alapo zá
sához vasbeton süllyesztőszekrényt alkalmaztak.

23. ábra: Roudnice nad Labem közúti Elba-híd

24. ábra: Obříství – Štěpánský közúti Elba-híd

25. ábra: 
íAzObříství – Štěpánský  
közúti Elba-híd  
piloncsúcs részlete

26. ábra: 
Gerber-csukló feletti 
„optikai” rácsrúd  
illesztése

27. ábra: 
Az Obříství – Štěpánský 
közúti Elba-híd  
gyalogos járdája
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12 . Lochkov autópályahíd

A Prága körüli D0 autópálya körgyűrűn 2010ben épült a 
Lochkov viadukt. A felszerkezet acél szekrénytartóval együtt
dolgozó, vasbeton pályalemezes öszvérgerenda. A trapéz 
 alakú főtartó szekrény magassága állandó, szélessége alul 
11 m, felül 14 m. A szekrény külső oldalain ferde acélkarok 
gyámolítják a 10,6 m széles pályalemezkonzolokat.

A 421 m hosszú, ötnyílású híd két középső támasza 
ferde kialakítású, így a folytatólagos gerenda támaszkö
zei kedvezőbbek lehettek: 70 m + 79,85 m + 99,3 m + 
+ 93,85 m + 80,5 m. Az autópálya két forgalmi irányát egy 
közös hídszerkezet viseli. Csehországban a magyar gyakor
lattal azonosan jellemzően irányonként önálló hidakat épí
tenek.

30. ábra: 
Lochkov autópályahíd  
a szimpózium résztvevőivel

28. ábra: Lochkov autópályahíd

29. ábra: 
Lochkov autópályahíd szekrénytartójának  
belseje
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13. Ferde kábeles gyalogoshíd (Lužec nad Vltavou)

A Moldva folyó északi szakaszán új kerékpárút átvezeté
sét szolgálja ez az egypilonos, ferde kábeles gyalogoshíd.  
A 130 m hosszú hídszerkezet acélpilonja 40 magas, a főnyí
lása (északi) mintegy 100 m. Az UHPFRC pályaszerkezet a 
 déli hídfőhöz mereven kapcsolódik, az A alakú pilon lá
baihoz nem kapcsolódik, az északi hídfőben pedig mozgó
sarukon támaszkodik.

A főnyílást 12 pár, a déli kisebbik nyílást 5 pár sugár
irá nyú kábel tartja. A pályaszerkezet javarészt előregyártott  
UHPFRC szegmensekből áll. A rendkívül karcsú pálya szige
teletlen!

A 2020ban átadott híd pályaszerkezetén alulról repedé
sek és átázások láthatók, zárt kábelein és egyes lehorgony
zóelemeken megindult a korrózió (Redaelli kábelgyártó 
cég termékcsaládja).

14. Emelhető boltozat – Hořín

Csehországban 2030ig tartó átfogó víziútfejlesztést végez
nek. A beruházás 31 vízlépcsőt érint. Bővítik a hajóút 
 me rü lését és az űrszelvénymagasságot is. Az állami víz
ügyi beruházás részeként sok hidat átépítenek, felújítanak, 
átalakítanak. Egyik legkülönlegesebb beavatkozás a hoříni 
Moldvacsatorna Elbatorkolat előtti utolsó vízlépcsője.

Az 1905ben épített vízlépcsőnek két hajózsilipje van, a 
befolyási oldalon boltozott hídon lehet átkelni. A meglévő 
kőboltozat magassági szűkületet jelentett, ezért a víziút fej
lesztésekor erre megoldást kerestek. Az eredmény iga zán 
különleges lett: emelhető kőboltozat.

A régi kőboltozatot elbontották, helyére egy ortotrop 
pályalemezes, felsőpályás, rácsos acélhidat építettek, ame
lyet hidraulikusan fel lehet emelni, majd az acélszerkezet re 
felöltöztették az eredeti kőboltozat köveit, a kockakő bur
kolatot és a kőkorlátokat is. 

Bezárt állapotban semmi sem árulkodik arról, hogy nem 
valódi kőboltozatot látunk, hanem egy emelhető álboltoza
tot. A hidraulikus rendszer 5 perc alatt emeli fel a híd
nyílást 4,3 m magasságba.

ÖSSZEGZÉS

A kiváló szervezésű IABSE szimpózium programját az el
hangzott 229 szakmai előadás mellett két tartalmas hidász 
tanulmányút is gazdagította, melyet saját szervezésben to
vábbi hidak meglátogatásával egészítettünk ki. A konferen
cián terítékre került a hidászmunka valamennyi területe a 
kutatástól a tervezésen és kivitelezésen át az üzemelteté
sig, példákat mutatva hídvizsgálatokra, tönkremenetelekre, 
egyéb hídkárosodásokra is.

Ízelítőül és egyúttal ajánlásként is álljon itt végül cseh
országi utunk néhány szubjektív tapasztalata.

A műemlék jellegű hidak esetében törekednek a megtart
ható részek (pl. falazott kő alépítmények) mellett kor szerű, 
mai igényeknek megfelelő felszerkezeteket építeni, ami 
megjelenésében, építészeti formájában emlékeztet a régi 
szerkezetre.Lényegesen kevesebb a hidakon az ütközési kísér
lettel igazolt közúti visszatartó korlát. Ennek egyik látványos 
pél dája a prágai Trója közúti Moldvahíd, sem a  gyalogjárda 
és közúti pálya, sem a közúti pálya és függesztőkábel  
be kötések között nincs korlát. A hazai tervezési gyakorlat a 
Csehországban tapasztalthoz képest nagyságrendekkel szi
gorúbb és merevebb.

Végezetül három apróság. Új építésű hidakon a magas
sági mérőgombokat, csapokat saválló acélból készítik, 
s egyéb kritikus szennyeződésű helyeken is sok esetben 
találkoztunk saválló szerkezetekkel (hídfőlezárások, dila
tációszerelvények, víznyelők, korlátelemek). A hidak szer
kezetébe (alépítmény felmenő falába, vagy vasbeton sze
gély külső síkjába) az építési évet a zsaluzatba helyezett 
sablonnal negatívként bebetonozzák. Ez nagyon hasznos, 
régen nálunk is szokásban volt. (Ez még akkor is hasznos 
és támogatandó, ha a számok miatt azon töredékrészen 
kisebb is a betontakarás.) Több új hídnál egységes, rozs
damentes emléktáblával találkoztunk, melyen a híd és al
kotóinak legfontosabb adatait örökítették meg. Ezeket a 
táblákat a járókelők örömmel fényképezték, ezzel is a híd 
és a hidászat jó hírét erősítve.

31. ábra: Ferde kábeles gyalogos Moldva-híd

32. ábra: 
Ferde kábeles gyalogos  
Moldva-híd  
pályalemez-repedései
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33. ábra: Hoříni emelhető boltozat alaphelyzetben... 

37. ábra:  Hoříni emelőhető boltozat  
kocsipálya felőli nézete emelés 
közben . . .

34. ábra: ... és teljesen felemelve 38. ábra:  ... és teljesen felemelt állapotban

Végezetül: mi az, ami a szimpóziumról hiányzott? Leg
inkább 2–3 további magyar előadó, aki hírét vinné a nem
zetközi hidászvilágba a magyar hídépítés eredményeit.

(A fényképeket Sitku László és a szerző készítette.)

35–36. ábra: 
 Hoříni emelhető boltozat  
alulnézetben a zárszerkezetes  
saru részletével
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Dr. Gáti József elnök 
Magyar Hegesztési Egyesület

Makk Piroska tulajdonos-ügyvezető 
Crown International Kft. 

ÚJRA CLOOS-ÓE-BÁNKI SZIMPÓZIUM

A hagyományt folytatva, 12. alkalommal rendezték 
meg 2022. június 15én a CLOOSÓEBánki Szim 
póziumot, mely évről évre nagyszámú érdeklődő mel-
lett – ez alkalommal a COVID-19 járvány miatti 
kor látozások feloldása után – a hegesztés szakterület 
legújabb ismereteit, fejlesztési eredményeit mutatta 
be a résztvevők számára. 
A szakmai találkozónak ismét az Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kara adott otthont, a Bánki Donát Teremben. 

A szakmai találkozót Dr. Gáti József, a Magyar Hegesztési 
Egyesület elnöke nyitotta meg, utalva arra, hogy „2009 
áprilisában az intézmény és a Crown International Kft. 
kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési megállapo-
dást kötött, melyre alapozva rendezték meg az első 
szimpóziumot.” Makk Piroska tulajdonosügyvezető, kö

szöntve a megjelent kollégákat, ismertette a szakmai nap 
programját, kiemelve a három helyszínen lebonyolított gya
korlati bemutatók látogatási lehetőségét.

A szimpózium megrendezését számos partner és kiállí
tó támogatta, így a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, 
az Óbudai Egyetem, a KLSystem Kft., a Linde Gáz Zrt., a 
MAGÉSZ, a MAHEG, a Gordiusz Alfa Kft., a Soyer Magyar
ország Kft., a Wamatec Hungary Kft. és a Draht und 
Schweissentechnik Kft.

Gáti József eredményes tanácskozást kívánva mutatta be 
az első előadót, Ann- Christin Josten úrhölgyet, a CARL 
CLOOS Schweisstechnik GmbH alkalmazástech ni kai veze
tőjét, aki „CLOOS legújabb fejlesztések. Az energia haté   - 
kony hegesztő-áramforrások új  gene rációja” cím mel tar
totta meg előadását. Az előadó bevezetőjében áttekintést 
 adott a cég történeté ről, termelési adatairól. Kitért a  
CLOOS GmbH legújabb fejlesz téseire, az újgenerációs 
hegesztő áramforrásaira, az új QINEO széria moduláris 

A XII. CLOOS-ÓE BÁNKI 
Szimpózium megnyitása

A szimpózium résztvevői
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és energia hatékony felépítésé re, a hegesztési eljárásválto
zatokra, me lyeket hegesztett kö tések bemutatásával tett 
szemlélete sebbé. A résztvevők Lakos Szabina fordítása mel
lett számos alkalmazási meg oldással ismerkedhettek meg a 
látványos diasorozaton.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság
technikai Mérnöki Kar Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék 
munkatársa, Schramkó Márton, az „Ívhegesztő robot biz-
tonsági zónájának meghatározása a kibocsátott UV sugár-
zás figyelembevételével” című prezentációjában kitért az 
ultraviola sugárzás egészségkárosító hatásaira, megenged
hető mértékének meghatározására, valamint az alkalmazott 
kísérleti elrendezésre. Mérési eredmények alapján mutat
ta be azt a grafikus ábrázolást, mely a sugárzásintenzitás 
változást a távolság függvényében szemléltette, illetve a biz
tonsági zónák méretét és elhelyezkedését, melynek külső 
zónáján túl a humán erőforrást már nem fenyegeti UV 
sugárártalom.

Vachter Ákos, a CLOOS Hegesztéstechnika mérnöke 
az „Ízelítő a hazai robotprojektekből” című előadásában 
áttekintést adott a cég partnereinél az elmúlt időszakban 
telepített és üzembe helyezett robotrendszerekről. Kitért a 
BPW Hungária Kft. új, felsőpályás robotrendszerére, vala
mint a Verarbeiten Pausits Kft.nél üzemelő 15 tonnás for
gatóval felszerelt, héttengelyes, függesztett robotrendsze
rekre. Az előadó ismertetett egy egyedi felhasználásra ter
vezett, flexibilis alkalmazási lehetőséget biztosító, MoTion 
Weld eljárásváltozattal felszerelt robotcellát is. Az előadást 

színesítették az ezen robotrendszerek működését szemlél
tető videók is. 

A személyes konzultációknak lehetőséget adó kávé
szü netet követően Papp László, a WAMATEC Hungary 
Kft. munkatársa és Vachter Ákos az „ArcBot KOBOT he-
gesztőrendszer, optimális ember–gép együttműködés” című 
prezentációjának bemutatására került sor. A CLOOS Kobot 
hegesztőrendszer jellemzőinek áttekintését a Doosan kobot 
bemutatása követte, kiemelve a kialakított hegesztőrendszer 
alkalmazási előnyeit. Vachter Ákos kitért a jövőbeli fejlesz
tésekre: a QINEO QUEST TIG hegesztésre, az ívszenzor 
és a hegesztési füst elszívásával integrált hegesztőpisztoly 
alkalmazására, valamint a CE konformitás kérdéseire.

A Weinberg ’93 Építő Kft. hegesztőmérnöke, Jurányi At-
tila, az „Ízelítő a hazai robotprojektekből – A Weinberg’93 
Kft. felsőpályás robotrendszere” című előadásában Euró pá
ban egyedülálló méretekkel és képességekkel rendelkező 
CLOOS robotalkalmazást ismertetett. A cég számára – az 
egyedi igényeket figyelembe véve – új hegesztő robot
rendszert fejlesztett a CARL CLOOS Schweisstechnik 
GmbH: egy 38 méter hosszú, 10 méter széles és 4 méter 
magas munkatartománnyal rendelkező rendszert, melynek 
előnye, hogy alkalmas nagyméretű acélszerkezetek forga
tás nélküli hegesztésére. A QIROX felsőportálos hegesztő
robotrendszer két darab QIROX QRC 350 típusú robot
mechanikával rendelkezik, függesztett kivitelben, többek 
kö zött előmelegítővel, online lézerszenzorral, egyhuzalos 
és Tandem technikával, Roboplan offline programozói 
rend szerrel felszerelve.

Vachter Ákos, CLOOS Hegesztéstechnika

Papp László, WAMATEC Hungary Kft.

Jurányi Attila, Weinberg ’93 Építő Kft.

Ann-Christin Josten, a CARL CLOOS Schweisstechnik GmbH  
alkalmazástechnikai vezetője 
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Majoros Zsolt, a KLSystem Kft. kereskedelmi vezetője 
a délelőttöt záró előadásában „KEMPER hegesztési füst-
elszívás – A hegesztési füst egészségkárosító hatásai és 
védelmi megoldások” címmel szemléltette az  alkalmazásra 
kínált megoldásokat. Áttekintette a hegesztési füstből szár 
mazó emissziónak az emberi szervezetre gyakorolt egész
ségkárosító hatásait, bemutatta azon légtechnikai, lég
kezelési megoldásokat, melyek a munkakörülményekhez 
igazod va, a hegesztési füst befogásán és szűrésén alapulnak. 
Ismertette a KEMPER KemJet, a KEMPER CleanAirTower 
csarnoklégtisztító rendszert, a KEMPER AirWatch levegő
felügyelet működését, valamint a javasolt egyéni légzés
védelmi megoldásokat.

Az előadásokat követő mintegy kétórás ebédszünet alkal
mat biztosított arra is, hogy három helyszínen, forgószín
padszerűen lebonyolított gyakorlati bemutatókon ismer
hessék meg a jelenlévők a CLOOS rendszereket, így a Bánki 
hegesztőműhelyben a CLOOS Qineo StarT és NexT áram
forrás alkalmazásával a Fine Weld hegesztési eljárásváltoza
tot, az udvaron a CLOOS Kollaboratív hegesztőrobot be
mutatót, valamint a robotlaborban a QIROX Robotrendszer 
Root Penetration Control eljárásváltozatot.

Ann-Christin Josten a „CLOOS automatizálási és Ipar 
4.0 megoldások” témájú előadása zárta a szimpóziumot, 
melyben a Cloos cég automatizálással kapcsolatos termék
palettája került bemutatásra. Az előadó az egyes robot
mechanika, perifériaváltozatok bemutatása után kitért a 
QIROX „All in One” rendszerre, majd konkrét hegesztési 
példákat, videórészleteket mutatott be a robothegesztés al
kalmazási előnyeinek igazolására, így pl. a dupla tandem 
hegesztésről, a SpeedWeld alkalmazásról, a lézer hibrid he
gesztésről, illetve a lézerszenzor varratellenőrzési lehető
ségéről.

A szimpózium zárásaként a hagyományos nyeremény 
sorsolás alkalmával a szerencsések a Crown International 
Kft., az együttműködő partnerek, illetve a támogatók hasz
nos ajándékait vehették át, a főnyeremény ez alkalommal is 
egy bevont elektródás, inverteres hegesztőgép volt. 

Zárszavában Gáti József megköszönte az előadók felké
szülését, előadását, a résztvevők figyelmét és érdeklődését. 

A megjelentek ez alkalommal is a Magyar Hegesztéstechni
kai és Anyagvizsgálati Egyesülés által kiadott, a nemzetközi 
és európai hegesztő diplomák továbbképzési rendszerének 
igazolását kaphatták meg a rendezvényt követően. 

Majoros Zsolt, KL-System Kft.

Gyakorlati bemutató

Gyakorlati bemutató
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sc803

SC902

Az SC803 vízzel higítható tűzvédő bevonat. Beltéri és
időjárási behatásoktól védett kültéri acélszerkezetek
tűzvédelmére, 90 perces tűzállóságig. 

Szabadalmaztatott hibrid technológián alapuló,
alacsony VOC-tartalmú, kétkomponensű, egyrétegű
tűzvédelmi bevonat.
Gyors száradás, acélszerkezetek hatékony tűzvédelme,
120 perces tűzállóság.

ETA
20/1216

ETA
20/1210

ETA
21/0683

Nullifire acél tűzvédő bevonatok

MIPA HUNGÁRIA KFT
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, 
ZSURLÓ UTCA 2. 

Tel: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
info@mipahungaria.hu
www.mipahungaria.hu

A termékek gyártója:

SC605
Az SC605 oldószeres, borátmentes, magas
szárazanyag-, alacsony VOC -tartalmú, tűzvédő
bevonat. Bel és kültéri acélszerkezetek 60 perces tűz
elleni védelmére optimalizálva. 

Teljeskörű termékkínálat!



52 Acélszerkezetek 2022/3. számAcélszerkezetek 2022/3. szám

NAGÉV CSOPORT: TŰZIHORGANYZÁS MESTERFOKON

Dr. Lévai Gábor fejlesztési igazgató
NAGÉV Csoport

Magyarországon a lehorganyzott acélmennyiség har
madát a NAGÉV Csoport látja el korróziógátló be-
vonattal. Köszönhető ez annak, hogy alapítónk, Nagy 
Antal János hamar felismerte a piac elvárásait, így  
az általa 1991-ben létrehozott NAGÉV Kft. a járda-
rácsgyártás fő profil mellett 1998-ben megnyitotta 
első tűzihorganyzó üzemét Tiszacsegén, amely a mai 
na pig Kelet-Magyarország legnagyobb tűzihorgany-

zó üzeme. A NAGÉV Csoport ezt követően töretlenül 
ha ladt a fejlődés útján, melynek eredményeképpen  
2011- ben megépült hazánk legnagyobb és legmoder-
nebb tűzihorganyzó üzeme Közép-Magyarországon, 
a pest megyei Ócsán. Ennek köszönhetően lett, a 
napjainkban is 100% magántulajdonban lévő NAGÉV 
Csoport a hazai tűzihorganyzó ipar meghatározó 
szereplője.  

Elengedhetetlen védelem

Amikor egy dolgot kell kihangsúlyoz
nunk, ami meghatározza az acél alap
anyagokat felhasználó iparágakat, ak
kor az a tartósság: a korróziómentes, 
hosszú élettartam ugyanis minden 
acél szerkezetnél alapvető elvárás. Le
gyen az egy üzemcsarnok, egy vas  
úti villanyvezetéket tartó oszlop, vagy 
akár csak egy egyszerű korlát az utcán, 
a fel használók számára a legfonto
sabb, hogy a megfelelő korrózióvéde
lem segít ségével ezek a szerkezetek 
időt állóak legyenek.

A korrózióvédelem egyik legegysze
rűbb, és mindenkinek elérhető mód
ja a festés, viszont ez közel sem a 

leghatékonyabb eljárás. Például egy 
csőből, vagy zártszelvényből gyártott, 
zárt terekkel rendelkező acélszerke
zet esetén csak a külső felületet tud
juk lefesteni, a belső felületvédelem  
nem megoldható. Így történhet meg 
az, hogy egy kívülről festett, és telje
sen hi bátlannak tűnő acélszerkezet 
váratlanul, belülről, az üreges felü le
tek fe lől kezd el tönkremenni. Ezzel 
szem ben a tűzihorganyzás során az 
ilyen szerkezetek belső terei ugyan
úgy megkapják a védelmet, mint a 
külső felületek, továbbá a védőbevo
nat lé nyegesen jobb korrózióálló ké
pes ségű lesz a festéknél. Továbbá, ha  
a festést vá lasztjuk felületvédelem nek, 
akkor szá molnunk kell azzal is, hogy 

a létre hozott, adhéziós típusú bevo
nat me cha nikai sérülés hatására képes 
le válni, attól kezdve pedig semmi
lyen formában nem látja el korrózió
vé delmi funkcióját. Ezzel szemben a 
tűzihorganyzás folyamán egy olyan 
erős, kohéziós kötésű, jellemzően 50–   
150  µm vastagságú (de nemritkán et
től is vastagabb) védőréteg képző
dik az acéltermékek felületén, amely 
elválaszthatatlan részévé válik annak: 
köszönhető ez a 450 °Cos horgany
fürdőbe történő bemártás során le
játszódó termodiffúziónak. Az így ki
alakult horganybevonat a korróziós 
terhelés függvényében akár 30–100 
évig is képes megfelelő felületvédel
met biztosítani. 

1. ábra: A NAGÉV CINK Kft. ócsai üzeme – tradíció és innováció a korrózióvédelem szolgálatában
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Környezetbarát csúcstechnológia

A NAGÉV Csoportnál célunk az, hogy 
működésünk és technológiánk folya
matosan fejlődjön, mely során kiemelt 
figyelmet fordítunk a környezetvéde
lemre is. Ennek megfelelően ócsai 
üzemünk amellett, hogy a legnagyobb 
be fogadóképességű  horganyzókáddal 
rendelkezik Magyarországon, úgyne ve
zett zéróhulladék és zérókörnye zet
szennyezés technológiával működik.  
A legfontosabb, hogy a tűzihorgany zást 
megelőző vegyi előkezelés folya mata 
nem nyitott, hanem zárt rend szerű, 
így a vegyi anyagok kipárolgása nem 
terheli sem dolgozóink szervezetét, 
sem a környezetet. Többlépcsős el
szívó–szűrő rendszerünknek köszön
hetően még a horganyzás során ke
letkező füstgázok sem kerülnek a 
környezetbe. Továbbá elmondhatjuk, 
hogy üzemünkben a horganyzásra 
ke rülő termékek mozgatása – kiemel
ten a vegyi előkezelő térben – auto
matizált darurendszerrel zajlik, ami 
szintén egyedülálló az országban. 
Mindemellett szinte nincs olyan ke
letkező hulladék az üzemünkben, 

ame lyet ne értékesítenénk újrahasz
nosítás céljából, legyen az akár ke
ményhorgany, horganysalak, cinktar
talmú szállópor, vagy a horganyzás 
technológiájában alkalmazott drót
hulladék.

A NAGÉV Csoport a környezet
védelem mellett nagy figyelmet fordít 
arra is, hogy a szabványoknak meg
felelően végezze a tűzihorganyzást. 
Mindkét horganyzóüzemünkben, a le
hető legjobb minőség elérése érde  ké
ben az MSZ EN ISO 147132 szabvány
nak megfelelően készítjük elő az 
acéltermékeket, majd az MSZ EN ISO 
1461 szabványnak megfelelően vé
gezzük a tűzihorganyzásukat. Külön 
ki emelném, hogy többek között a 
DaSt Richtlinie022 nevű, az építőipa ri 
acélalkatrészek tervezésére, gyártására 
és tűzihorganyzására vonatkozó német 
irányelvnek is megfelel eljárásunk. 

A fent bemutatottak alapján látható, 
hogy miként valósítjuk meg a NAGÉV 
Csoportnál azt, hogy egy tradicioná
lis eljárás a XXI. századi technoló
giai  megoldások révén, környezetba
rát módon álljon a korrózióvédelem 
szolgá latában. Elmondható, hogy a 
tű  zihorganyzás során képződő védő  
réteg kiemelkedik a többi korrózió
gátló bevonat, például a festék közül. 
Az erős, kohéziós kötés a felületen, 
a hosszabb élettartam, a teljes körű 
(külsőbelső) korrózióvédelem, mind
ez környezetkímélő módon, csak a 
leg lényegesebb pozitív tulajdon ságai 
az eljárásnak. A NAGÉV Csoportnál 
célunk a működésünk és technoló
giánk folyamatos fejlesztése, ez által 
törekszünk a lehető legjobb minő
ségű horganyzásra. Hosszú távú cél
jaink közé tartozik, hogy egyre több 
acélszerkezetet tervező, gyártó és 
felhasználó válassza az acéltermékek 
korrózió védelmére a tűzihorganyzást 
úgy belföldön, mind külföldön egy
aránt.

2. ábra:  Ha nem tűzihorganyzunk,  
könnyen járhat így termékünk

3. ábra: Acél tartóoszlopok tűzihorganyzása a NAGÉV CINK Kft. ócsai üzemében

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon a MAGÉSZ Acélszerkezetek 
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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TRAPÉZLEMEZ-GERINCŰ TARTÓ KIFORDULÁSVIZSGÁLATA

Bärnkopf Erzsébet okl. építőmérnök

Diplomamunkámban a trapézlemez-gerincű tartók 
kifordulási viselkedését vizsgáltam, ami a  jelenlegi 
alkalmazási területein sok esetben mértékadó tönk re-
meneteli mód (pl. gerendahidak építési állapo tá ban). 
Korábbi kutatási eredmények azt  mutatták, hogy 
a trapézlemez-gerincű tartók szerkezeti visel kedése 
el tér a hagyományos I-tartókétól, azonban jelenleg 
még nincs elfogadott méretezési eljárás ki dolgozva a 

trapézlemez-gerincű tartók kifordulási ellenállásának 
meghatározására, így indokolt volt további vizsgála
tokat végezni a témában. Diplomamunkám fő cél
kitűzése ezért annak meghatáro zása volt, hogy az 
EN199311 szabvány [1] melyik kihajlási vagy ki
fordulási görbéje használható szab ványos biztonság
nak megfelelő szinten a trapézlemez-gerincű tartók 
kifordulási ellenállásának meghatározásához.

1 . BEVEZETÉS

A trapézlemezgerincű tartók viszonylag újszerű szerke ze
tek, sok egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, így szerkeze ti 
viselkedésük, valamint méretezési módszerük sok tekin
tetben eltér a hagyományos Itartókétól. Számos elméle
ti levezetés és numerikus szimuláció foglalkozott már a 
trapézlemezgerincű tartókkal, azonban napjainkra is még 
sok nyitott kérdés maradt. Többek között nincs kiforrott 
méretezési eljárás a trapézlemezgerincű tartók kifordu
lá si ellenállásának meghatározására. Az eddigi kutatási 
ered mények igazolják, hogy a trapézlemezgerincű tartók 
nagyobb kifordulási ellenállással rendelkeznek, mint a 
sík lemezgerincű tartók, a teherbírásnövekedés mértéke 
azon ban nagyban függ a szerkezet geometriai kialakításá
tól. Diplomamunkámban kizárólag a trapézlemezgerincű 
tar tók kifordulási tönkremenetelére fókuszáltam, ezzel kap
csolatban fogom bemutatni az általam kapott legfontosabb 
eredményeket.

2.  A TRAPÉZLEMEZ-GERINCŰ TARTÓK 
BEMUTATÁSA

Az építőipar területén folyamatos törekvés van egyre ha
tékonyabb, gazdaságosabb szerkezetek létrehozására, új, 
egyre kedvezőbb szerkezeti rendszereket fejlesztenek ki, 
ennek egyik eredménye a trapézlemezgerincű tartók meg
jelenése. Vékonyfalú acélszerkezetek esetén tipikus, hogy a 
mértékadó tönkremeneteli mód stabilitásvesztés, ami lehet 
lokális vagy globális (vagy a kettő interakciója). Síklemez
gerincű tartók esetén merevítésekkel, bordákkal szokás 
védekezni a gerinclemez horpadásával szemben, erre ad 
alternatívát a trapézlemezgerinc alkalmazása. Ebben az 
eset ben elkerülhetők a merevítőbordák hegesztési munkái, 
és jelentősen egyszerűsödik a tartószerkezetek szállítása, 
szerelése is. Ráadásul általában vékonyabbá tehető a ge
rinclemez, és így mind a tartószerkezet önsúlya, mind a 
költségek tekintetében gazdaságosabb szerkezetet kapunk. 
Az egyetlen jelentős hátrányt az jelenti, hogy a trapéz le
mezgerincű tartók gyártása speciális technológiát igényel.

A trapézlemezgerincű tartók története Svédországból in
dult, ahol már az 1960as évek második felében alkalmaz
tak ilyen szerkezeteket. Napjainkban tipikusan ipari és 
kereskedelmi épületekben, valamint a hídépítés területén 
alkalmazzák, ahol különösen előnyös, hogy az anyagfel
használáshoz viszonyítva nagy a gerinclemez horpadási el
lenállása. A hidak esetében két irányt lehet megkülönböz
tetni: az egyik az öszvér, a másik a hibridszerkezetekben 

való alkalmazás. Öszvérkialakítás esetén a tartószerkezet 
felső öve vasbetonból, a trapézlemezgerinc, illetve az alsó 
öv pedig acélból készül. A hibrid szerkezeti megoldásnál 
mindkét öv vasbetonból készül, és a gerincet acél profil
lemez alkotja. A megvalósult trapézlemezgerincű öszvér
hidak száma meglehetősen csekély, a hibrid megoldás ez zel 
szemben sokkal elterjedtebb.

Számos ilyen hidat építettek Ázsiában, főként Japánban, 
továbbá Franciaország és Németország területén, sőt 
Magyarországon is található már trapézlemezgerincű hib
rid szerkezetű híd (Móra Ferenc híd – 1. ábra), továbbá 
ilyen szerkezeti kialakítással készül a napjainkban épülő 
Paks–Kalocsa Dunahíd is, amely a tervek szerint 2024re 
készül el.

3 . NUMERIKUS MODELL FEJLESZTÉSE
Az elméleti és történeti áttekintés után a diplomamunkám 
első lépése a vizsgálatok során alkalmazható numerikus 
modell kidolgozása volt. Mivel ez sok bizonytalanságot 
tartalmazott, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékén 2018ban végzett 
kísérletsorozatát [3] használtam fel modellezési háttérként, 
és olyan numerikus modellt építettem fel, amelyet ezek 
alapján a mérési eredmények alapján validálni tudtam. Ezt 
követően a modell módosításával tértem át a tiszta kifor
dulási alapesetre, a csuklós–csuklós kéttámaszú tartó vizs
gálatára, ami a kifordulási görbefejlesztés alapja.

1. ábra: Móra Ferenc Tisza-híd [2]
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3 .1 .  Laboratóriumi kísérletek  
a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken

A kísérleti programban 12 próbatestet vizsgáltak,  amelyek 
kizárólag övlemezméretükben tértek el egymástól a geren
dák hossza (8 m), a kifordulásra érzékeny középső szakasz 
hossza (6 m), a gerinclemez vastagsága (6 mm), magassága 
(520 mm), az acélanyag szilárdsági osztálya (S355) változat
lan volt. A párhuzamos és ferde gerincmezők hosszai meg
egyeztek (a1 = a2 = 98 mm); az alkalmazott hajlítási szög 
minden esetben 45° volt. A kísérleti elrendezést a 2. ábra 
szemlélteti.

A laboratóriumi kísérletek során minden vizsgált kar csú
ságú tartóból két próbatestet vizsgáltak, hogy ilyen módon 
az eredmények megbízhatóságáról is meg lehessen győződ
ni. A következő hat övlemezméret szerepelt a kísérleti vizs
gálati programban: 300 – 16, 250 – 16, 220 – 16, 180 – 14, 
160 – 14, 140 – 14 (övlemezszélesség – vastagság mmben).

3.2. Numerikus modell verifikálása és validálása

A végeselemes modellt ANSYS 19.2 szoftverben dolgoztam 
ki. A numerikus modell felépítését követően meggyőződ
tem annak alkalmazhatóságáról és kellő pontosságáról.  
A modell validálása során egyrészt azt igazoltam, hogy a nu
merikus modell követi a stabilitási jelenséget, vagyis, hogy 
a virtuális és a fizikai kísérlet során ugyanaz lett a tönkre
meneteli mód (kifordulás). Másrészt igazoltam, hogy a nu
merikus modell megfelelően pontosan képes meghatározni 
a kifordulási ellenállását a trapézlemezgerincű tartónak. 
Kiemelt figyelmet fordítottam a modell verifikációjára, a 
hálóérzékenység vizsgálatára, hiszen nem megfelelő háló 
alkalmazásával pontatlan eredményt kaphatunk, de ugyan
így a túl sűrű háló sem előnyös, hiszen nagyban meg
növeli a futtatás időtartamát. A hálóérzékenységvizsgálatot 
elvégeztem a laboratóriumi kísérlethez tartozó modellen, 
illetve a támasz és terhelési viszonyok módosításával kapott 
modellen is.

3 .3 . A numerikus modell bemutatása

A következőkben bemutatott vizsgálatok során a csuklós–
csuklós kéttámaszú, két végén nyomatékkal terhelt tartó 
modelljét alkalmaztam, melyet a 3. ábra mutat be. Mivel a 
diplomamunkám célja a kifordulásvizsgálat vizsgálata volt, 
az egyéb tönkremeneteli módokat igyekeztem elkerülni, 
ezért a terhet nem koncentráltan alkalmaztam a modellen, 
hanem megoszló erőként az öv teljes szélessé gében.

A nemlineáris számításhoz a modellben multilineáris 
anyagmodellt alkalmaztam a szakirodalomban található leg
korszerűbb javaslatok alapján. A 4. ábrán látható Gardner 

és társainak ajánlása [4], amelynek szükséges paramétereit 
három alapvető anyagjellemzőből – rugalmassági modulus 
(E), folyáshatár (fy), és szakítószilárdság (fu) – meg lehet 
határozni.

4 .  MÉRETEZÉSI ELJÁRÁSOK  
STABILITÁSVIZSGÁLATHOZ

A kifordulási ellenállás meghatározására két megközelítés 
alakult ki: kísérlet alapú szemiempirikus eljárások, illetve 
numerikus modell alapú méretezési eljárások. Az első 
megközelítés alkalmazása esetén a kifordulási csökkentő 
 tényezőt a megfelelő kifordulási görbe segítségével lehet 
meghatározni a viszonyított karcsúság alapján. Ennél az 
eljárásnál az imperfekciók kedvezőtlen hatását nem köz
vetlenül vesszük figyelembe, hanem a kifordulási csökkentő 
 tényezők indirekt módon tartalmazzák annak hatását. 

A másik méretezési módszer alkalmazása esetén a nu
merikus modellben közvetlenül vesszük figyelembe az 
imperfekciókat, és geometriailag és anyagilag nemlineáris 
analízis (GMNIA) eredményeképpen határozzuk meg a 
kifordulási ellenállás értékét. Mivel az imperfekciók sok
félék és jelentős szórást mutatnak, a gyakorlati életben he
lyettesítő imperfekciókat szokás alkalmazni, melyek szab
ványosított módon, kísérletekkel igazolt módon képesek 
a tökéletlenségek teherbíráscsökkentő hatását figyelembe 
venni.

Diplomamunkámban mindkét megközelítéssel foglal
koztam, először a numerikus modell alapú méretezési 
eljárás kapcsán a szükséges ekvivalens geometriai imper

2. ábra:  Kísérleti elrendezés a kifordulási ellenállás 
meghatározására [3]

3. ábra:  A teljes modell a csuklós támasszal és a két végi  
nyomatékkal

4. ábra: Multilineáris anyagmodell Gardner [4] alapján
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fekciók meghatározását mutatom be, amivel a szabvány 
előírásainak eleget lehet tenni (L/1000 + sajátfeszültség). 
A „csökkentő tényezős” módszerhez kapcsolódóan külön
böző keresztmetszetű és fesztávú tartók rugalmas kritikus 
nyomatékát (LBA), illetve geometriai és anyagi nemlineáris 
imperfekt analízis alkalmazásával a kifordulási ellenállását 
(GMNIA) határoztam meg. Majd a determinisztikus számí
tás alapján kidolgozott adatbázist statisztikai alapon kiérté
keltem, mely kiértékelés alapján több kihajlási és kifordu
lási görbére is meghatároztam a szükséges ellenállásol
dali parciális tényező értékét, amely alapján az EN 1990 
követelményeit kielégítő kifordulási görbét meghatároztam.

5 .  EKVIVALENS GEOMETRIAI IMPERFEKCIÓ 
AMPLITÚDÓ KIFEJLESZTÉSE

E vizsgálat során egy olyan modellt alkalmaztam, amelyben 
a geometriai hiba és a sajátfeszültség szétválasztva jelenik 
meg. A különböző geometriai paraméterekkel rendelkező 
tartók esetén rendre megkerestem azt az ekvivalens geo
metriai imperfekciót, amellyel helyettesíthető a kihajlási és 
kifordulási görbe fejlesztésekhez szokásosan alkalmazott 
L/1000 nagyságú geometriai tökéletlenség (MSZ EN 1090
2:2018 Annex B gyártási tolerancia: L/1000 [5]) és a saját
feszültségek hatása. A nemlineáris vizsgálat során a kifor
dulási tönkremenetelhez tartozó sajátalakformájú imper
fekciót alkalmaztam, melyet lineáris analízissel határoztam 
meg úgy, hogy a gerenda alsó övét megtámasztottam víz
szintes elmozdulás ellen, a felső övének közepén pedig egy 
kellő nagyságú síkra merőleges elmozdulásterhet működ
tettem. Az alkalmazott sajátfeszültségmodell elméleti ábrá
ját pedig az 5. ábra szemlélteti.

A kapott ekvivalens geometriai imperfekciókat ábrázol
tam a viszonyított karcsúság függvényében, melyet a 6. áb
ra mutat be.

Az eredmények alapján az látható, hogy a görbék jellege 
minden keresztmetszet esetén megegyezik, de a helyettesítő 
geometriai imperfekció karcsúság és keresztmetszetfüggő. 
Egyszerűsítésként egy konstans értékű (L/350) helyettesítő 
geometriai imperfekciót lehetne alkalmazni, ami minden 
vizsgált geometriánál és karcsúsági tartományban a biz
tonság oldalán van.

6 . DETERMINISZTIKUS VIZSGÁLAT
A determinisztikus vizsgálat során ötféle keresztmetszetet 
vizsgáltam, ezek az övlemezméreteikben tértek el egymás
tól. A tartók gerincmagassága minden esetben 520 mm 
volt, a gerinc vastagsága 6 mm. A keresztmetszetek két
szeresen szimmetrikusak voltak; az ötféle övlemez mérete 
a kö vetkező: 140 – 14, 160 – 14, 180 – 14, 220 – 16, 250 – 16 
(övszélesség – övvastagság mmben). A 140 – 14es övű ge
rendák esetében háromféle trapézprofillal dolgoztam, az 
eltérés csak az iránytörés szögében volt: a hagyományos 
45°on kívül 30°ot és 40°ot vizsgáltam. A megtámasztás 
mindig csuklós volt, a tartókat kétvégi koncentrált nyo
matékkal terheltem, a geometriai hiba L/1000 volt és ezen 
kívül sajátfeszültséget is figyelembe vettem a korábbiakban 
bemutatottak szerint. A determinisztikus vizsgálat által ka
pott numerikus eredményeket az EN199311 [1] kihajlási 
görbéivel összehasonlítva a 7. ábra mutatja.

Az EN1990 szabvány [7] D mellékletében megadott 
módszer segítségével végeztem el a determinisztikus vizs
gálat statisztikai kiértékelését, amely során a „c” és „d” ki
fordulási görbékkel, illetve az „a” és „b” kihajlási görbékkel 
vetettem össze az eredményeket. A végeredményül kapott 
γM1 parciális tényezők értékét az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat:  A statisztikai kiértékelés során kapott  
γM1 parciális tényezők

 γM1

„a” kihajlási görbe 1,056

„b” kihajlási görbe 1,016

„c” kifordulási görbe 1,056

„d” kifordulási görbe 1,075

A determinisztikus vizsgálat statisztikai kiértékelése alap
ján a legkisebb γM1 parciális tényező a „b” kihajlási gör
béhez tartozik, de mindegyik vizsgált kihajlási és kifordulási 
görbe esetén 1,0 és 1,1 közötti értéket kaptunk.

5. ábra:  Alkalmazott sajátfeszültség-modell [6]

6. ábra:  Az övlemezméret változtatásának hatása  
az eredményekre

7. ábra:  A determinisztikus vizsgálat során kapott eredmények 
összehasonlítása a kihajlási görbékkel
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7 .  KIFORDULÁSI GÖRBÉKHEZ TARTOZÓ 
HELYETTESÍTŐ GEOMETRIAI  
IMPERFEKCIÓ 

A determinisztikus vizsgálat eredményei alapján meghatá
roztam, hogy az egyes karcsúságok esetén milyen helyet
tesítő geometriai imperfekció alkalmazásával kapható visz
sza a szabvány egyes kihajlási, illetve kifordulási görbéihez 
tartozó teherbírás értéke.

Háromféle tartót vizsgáltam, az alapeset a 140 – 14 mm
es övlemezű és α =  45°os szögtörésű tartó volt,  majd egy 
ettől eltérő keresztmetszetű (160  – 14 mmes övlemez, 
α =  45), illetve eltérő törésszögű (140 – 14 mmes övle
mez, α =  30°) gerendát alkalmaztam. Az eredmények azt 
mutatják, hogy nem volt hatása se a keresztmetszet, se 
a törésszög módosításának. A 8. ábrán négy különböző 
 színnel ábrázoltam a szabvány négy vizsgált görbéjéhez ka
pott eredményeket. Látható, hogy a háromhárom azonos 
színű görbe jó egyezést mutat.

A négy görbe esetére felírtam négy közelítő függvényt, 
amelyek egyedül a viszonyított karcsúságtól függenek.  
Az (1)–(4) egyenletek adják meg a függvényeket, és a  
8. ábrán láthatóak szaggatott vonalakkal megjelenítve.

„a” kihajlási görbe esetén:  
   (1)

„b” kihajlási görbe esetén:
 

(2)

„c” kifordulási görbe esetén:   
 (3)

„d” kifordulási görbe esetén:    
 

 
(4)

8. ANYAGMINŐSÉG HATÁSA

Napjainkban a nagyszilárdságú acélok (HSS  – S420 és ma
gasabb szilárdsági osztályú acélok S960ig) alkalmazása 
az építőmérnöki gyakorlatban egyre nagyobb  ütemben 
növekszik a HSS szerkezetek számos előnyös tulajdon sá
gának köszönhetően. Emiatt a normálszilárdságú acélok 
(NSS) mellett, nagyszilárdságú acélokat is használtam, mi
közben az anyagminőség hatását (S235, S275, S355, S460 
és S960as acélt használtam) vizsgáltam a kifordulási el
lenállásra. A tartók egyedül az anyagminőségükben kü lön
böztek egymástól.

A nagyszilárdságú acélok viselkedése eltér a normál
szilárdságú acélokétól. A legfontosabb különbség a megnö
ve kedett szilárdság, illetve, hogy nagyszilárdságú acélok 
szakítóvizsgálatánál nem figyelhető meg a képlékeny, ill. 
fel keményedő szakasz. A 9. ábrán látható a nagyszilárdságú 
acélokhoz, illetve a normálszilárdságú acélokhoz tartozó 
tipikus szakítógörbe. Ezért a nemlineáris számításhoz 
HSS anyag esetén a korábban bemutatottaktól eltérően a 
Ramberg–Osgood anyagmodellt használtam a numerikus 
modellben.

A nagyszilárdságú acélok esetén más sajátfeszültség mo
dellt kell használni, mint a normálszilárdságú trapézlemez 
gerincű tartó esetében. Kísérleti eredmények igazolják 
ugyan is, hogy a hegesztés és hidegalakítás közben kialakuló 
nyomó sajátfeszültségek nem nőnek a folyáshatárral egye
nesen arányosan, ezért a folyáshatárhoz képest arányosan 
kisebb lesz a nyomó sajátfeszültség [8]. A nagyszilárdságú 
acélanyagú tartók esetén ezért annyiban módosítottam a 
korábban bemutatott sajátfeszültségmodellt, hogy a nyo
mott zónákban fellépő nyomófeszültséget az S490as és 
S960as acélok esetén rendre az S335ös acélhoz viszonyít
va vettem fel.

8.1. Anyagminőség hatása a kifordulási ellenállásra

Az eredményeket hossz–teherbírás diagramon ábrázol
tam, a 10. ábrán látható a teherbírás alakulása különböző 
hosszok és anyagminőségek esetén.

8. ábra:  A szükséges helyettesítő geometriai imperfekció közelítése 
függvényekkel

9. ábra:  Feszültség – elmozdulás diagram nagy- és normálszilárdságú 
acél esetén

10. ábra: Az anyagminőség hatása a kifordulási ellenállásra
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Látható, hogy a hossz növekedésével egyre kisebb eltérés 
van az öt görbe között, megfelelően nagy karcsúság esetén 
gyakorlatilag nincs hatása az anyagminőségnek a kifordulá
si ellenállásra.

8 .2 . Hibrid tartók vizsgálata

Ezután kétkét anyag kombinációjával ún. hibrid tartókat 
vizsgáltam, (i) az egyiknél a gerinc S235ös acélból, az 
övek pedig S460as acélból, (ii) a másiknál a gerinc S355
ös acélból, az övek pedig S960as acélból voltak kialakítva.  
Az eredményeket rendre összehasonlítottam a teljes egé
szében S460as acélanyagból, illetve teljes egészében 
S960as acélanyagból készített tartónál kapott kifordulási 
ellenállásértékekkel. A kapott teherbírásértékekben min
den karcsúság esetén kevesebb, mint 2,5% eltérés volt, 
ami jól igazolta az elvárásokat, miszerint a gerinc hatása 
minimális a kifordulási ellenállásra. Ez alapján tehát min
denképpen jelentősen költséghatékonyabb megoldáshoz 
ju tunk, amennyi ben a nagyszilárdságú acél öveket nor
mál szilárdságú acél gerinccel kombináljuk, mintha a teljes 
szerkezet nagyszilárdságú acélból készül, és a kifordulási 
ellenállás gyakorlatilag változatlan marad.

A hibrid tartóhoz kapott eredményeket ábrázoltam a 
viszonyított karcsúság – csökkentő tényező diagramon. A 11.  
ábrán látható az S355ös anyagból készült gerendá hoz, 
illetve az S960as övekből és S355ös gerincből álló hi
brid tartóhoz tartozó görbe. Azt tapasztaltam, hogy a 
görbe a kis karcsúságok esetén magasabban halad, majd 
hozzávetőlegesen egybeesik a determinisztikus vizsgálat 
görbéivel. A különbség az eltérő sajátfeszültségmodellek
kel magyarázható, a nagyszilárdságú acélok esetén kisebb  
volt az alkalmazott nyomó sajátfeszültség értéke az acél  
anyag folyáshatárához viszonyítva. Ez alapján az való szí
nűsíthető, hogy nagyszilárdságú acélok alkalmazása esetén 
a „b” kihajlási görbe helyett, az „a” kihajlási görbét lehet 
alkalmazni a csökkentő tényező meghatározásához meg
felelő biztonság mellett. Ennek igazolása azonban további 
megbízhatóságelméleti vizsgálatokat igényel.

9 . ÖSSZEFOGLALÁS
Diplomamunkámban numerikus parametrikus vizsgálatot 
végeztem GMNI analízissel a trapézlemezgerincű tartók ki
fordulási viselkedésének pontosabb megismerése céljából. 
Elsősorban a szükséges ekvivalens geometriai imperfekció 
meghatározására, valamint annak megállapítására töre
kedtem, hogy az EN199311 szabvány [1] melyik kihaj
lási vagy kifordulási görbéje használható biztonsággal a 

trapézlemezgerincű tartók kifordulási ellenállásának meg
határozásához. A numerikus vizsgálat alapján a következő 
következtetések vonhatók le:
–  A szükséges ekvivalens geometriai imperfekciót úgy hatá

roztam meg, hogy ugyanakkora teherbírást eredményez
zen, mint az L/1000 nagyságú kezdeti geometriai imper
fekció és a sajátfeszültségek kombinációja. Az ekvivalens 
geometriai imperfekció nagyságára egy egyszerűsített al
só határértéket javasoltam, L/350et. 

–  A determinisztikus vizsgálat azt mutatja, hogy a „b” ki
fordulási görbe γM1 = 1,0 parciális biztonsági tényezővel 
alkalmazható.

–  A szükséges ekvivalens geometriai imperfekció felvételéhez 
négy kihajlási/kifordulási görbe esetére egyegy kizárólag 
a relatív karcsúságtól függő függvényt határoztam meg.

–  Az anyagminőség hatásának vizsgálata során tiszta nor
málszilárdságú (NSS), tiszta nagyszilárdságú acélokat 
(HSS) és hibrid gerendákat vizsgáltam. Az eredmények 
azt mutatják, hogy trapézlemezgerincű tartók esetén a 
ge rinc hatása gyakorlatilag elhanyagolható. A viszonyított 
karcsúság – csökkentő tényező diagramon ábrázolt ered
mények pedig azt mutatták, hogy a nagyszilárdságú acél 
tartók kifordulásra kedvezőbben viselkednek a normál
szilárdságú tartóknál, várhatóan eggyel „magasabb” kihaj
lási/kifordulási görbék használhatók esetükben.
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Kutatási munkám közvetlenül csatlakozott a BME Hidak 
és Szerkezetek Tanszéken működő MTABME „Új gene
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n agyszilárdságú / 2021) munkájához. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a kutatócsoport vezetőjének, dr. Kö
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tudásukkal, tapasztalatukkal segítettek a diplomamunkám 
készítése során.
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Írásban és képekben a zenéről

MEGNYITOTTA KAPUIT A MAGYAR ZENE HÁZA

Dr. Jankelovics János 

A szemünk láttára nőtt ki a föld
ből a Városliget fái között meg
búvó hatalmas gomba, a Magyar 
Zene Háza. Sou Fujimoto japán 
tervező fantasztikus épületet alko
tott. Nem túlzás az állítás, misz e-
rint Magyarország legnagyszerűbb 
modern kori építészeti remekműve 
készült el és telt meg élettel 2022. 
január 22én, a Magyar Kultúra 
Napján Budapesten, a Városligeti 
tó/Műjégpálya és a Vajdahunyad 
vára szomszédságában. A ház be
mutatásán túlmenően az írás ki-
tér a Liget projekt keretében át
adott további fejlesztésekre is. 
(A képek a szerző saját felvételei.)

Az „Acélszerkezetek” 2020/1. számában 
„LIGET PROJEKT – MAGYAR ZENE 
HÁZA – A JELEN ÉS A JÖVŐ ÉPÜLE
TEI” címmel, átfogó cikket olvashat
tunk Derczó István ügyvezető igazgató 
(Weinberg’93 Építő Kft.) és Mázsa 
Ákos projektigazgató (Városliget Zrt., 
Liget Budapest) szerzőktől. Az írás 
röviden bemutatta az akkor még ki
vitelezés alatt álló Liget projektet, a 
Magyar Zene Háza japán tervezőjét, 
Sou Fujimotót, az épület főbb jel
lemzőit, továbbá a ház acélszerkezetét 
gyártó és szerelő Weinberg’93 Építő 
Kft.t.

A LIGET BUDAPEST 
PROJEKT KERETÉBEN 
KORÁBBAN ÁTADOTT 
LÉTESÍTMÉNYEK

A budapesti Városliget megújítását 
célzó Liget Budapest Projekt kereté
ben megvalósult fejlesztések közül 
elsőként az Országos Múzeumi 
Restaurálási és Raktározási Köz-
pont – OMRRK – épült fel 2019ben. 
A 33 ezer m2 alapterületű objektum 
az egykori Szabolcs utcai Kórház egy 
részének területén létesült. A ház a 
Szépművészeti Múzeum, a Magyar 
Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múze
um háttérintézményeként működik, 
tervezője a Narmer Építészeti Stúdió, 
kivitelezője a Strabag Általános Építő 

Kft. volt. A fejlesztés részét képezte a 
pihenést szolgáló 13 ezer m2es Bókai 
kert. 

Ugyancsak 2019ben megújulva ad
ták át a közönségnek a Városliget leg
szebb épületét, amelyet az 1885ös  
Országos Általános Kiállítás alkalmá
ból, Pfaff Ferenc (1851–1913) tervei 
alapján emeltek. 1948–1990 között az 
Kőfaragó és Épületszobrászipari Vál
lalat működött az épületben. A Mil-
len nium Háza ma eredeti pom pá já
ban ragyog, különleges díszei a Zsol
nay porcelán elemek, szobrok. Ma a  
Városliget történetét bemutató kiállítás 
és kávéház várja a vendégeket. 

1. kép: A Szabolcs utcai Kórház egykori felvételi épülete

2. kép: A Restaurálási Központ főbejárata

3. kép: A Millennium Háza
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A MAGYAR ZENE HÁZA

Tervezés, építés

Amíg a Millennium Háza a XIX. száza
dot, úgy a Magyar Zene Háza a XXI. 
századot reprezentálja a Városliget   ben. 
Az építést 2018ban a Sou Fuji moto 
51 éves japán sztárépítész tervei alap
ján kezdték, akinek merész és meg
hökkentő elképzelései főleg Japán
ban va ló sultak meg. Kontinensünkön 
Montpellierben, Londonban és – most 
már azt mondhatjuk, hogy – Buda
pesten ké szültek el különleges és 
egyedi házai. 

A tervezőmunka 2014ben indult.  
Az építész magyar partnere az MTeam  
pannon Építészmérnöki Kft. volt.  
A Ma  gyar Zene Háza az egykori 
HUNG    EXPO elavult irodáinak helyén, 
fás környezetben valósult meg. A ter
vező különös gondot fordított a ter
mészettel való harmóniára, ezt tükrözi 

az első ránézésre szokatlan, hatalmas 
– mintegy 80 méteres átmérőjű – gom
bakalapot idéző, mintegy 100 egyedi 
tervezésű lyukkal áttört tető. A lyukak 
a ház belső terében „fénykútként” 
működve a természetes megvilágítását 
biztosítják, míg a külső térben a fák 
koronáinak adnak életteret. Ennek a 
sajátos megoldásnak különösen mar
káns megjelenést ad a belső szélek 
ara nyozott festése, ami szinte kiugrik 
a zöldes és barnás faleveleket imitáló 
plafon szintjéből. Ugyancsak a termé
szettel való harmóniát hangsúlyozzák 
a néhány helyen 12 méter magas szer
kezet vízszintes osztás nélküli üvege
zett oldalfalai. 

A ház kivitelezője a Magyar Építő 
Zrt. volt. A fejlesztés további résztvevői 
közül kiemelhető Weinberg’93 Kft., az 
acélszerkezetek gyártója. A bonyolult 
acélidomok gyártása 2019 első felében 
indult a cég sárospataki gyárában, a 

helyszíni szerelés 2019 nyarán kez dő   
dött. A vasbeton szerkezetet az Ép
szerk Pannónia Invest Kft., az üveg 
elemeket az Orosházaglas Kft. gyár
totta le. 

A Magyar Zene Háza – még jóval át
adása előtt – 2019ben rangos nem
zetközi elismerésben részesült, Euró
pa legjobb középületének  választotta 
az International Property Awards lon
doni székhelyű szervezet. 2020ban 
újabb tekintélyes díjat nyert el a ház, 
az amerikai Music Cities Awards, „a 
vi lág legjobb zenei épülete” címével 
tüntette ki.

Házbejárás

A Magyar Zene Háza kényelmesen 
meg közelíthető közösségi közlekedés
sel és a Dózsa György út alatti új 
mély garázst igénybe véve  gépkocsival 
egyaránt. Az épülethez érve, a bejárat
tól balra a szabadtéri színpad néző

4–5. képek: 
Az építés képei, 
2019. február

6. kép: A fák között megbúvó hatalmas gomba
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te rének lépcsőit látjuk, az élő zenei 
prog ramok helyszíne egyben a látoga
tók pihenését is szolgálja. 

A tágas előtérbe lépve szinte válto
zat lanul a ligetben érezzük magun
kat, mintegy karnyújtásra vagyunk a 
fáktól, és fejünk felett látjuk a több 
ezer festett falevelet, a számtalan ívelt 
„fénykutat”. Az előtér markáns eleme 
a felső szintekre vezető csigalépcső és 
a kiállítóterekhez levezető légies lép
csősor. 

A tervező zseniális módon, verti ká
lisan három részre osztotta a házat:  
a talajszint koncerttermével és elő
adótermével az előadóművészeté, a 
két emelet az oktatásé és egyben kö
zös ségi tér is, míg az alsó két szint a 
zenéé, a kiállításoké. 

A földszinti koncertterem ültetve 
320, állva 500 zenerajongó részvételét 
teszi lehetővé a programokon. A terem 
a „ház a házban” koncepciót követi. 
A tervezők számára kihívást jelentett 
a terem megfelelő akusztikájának biz
tosítása a hatalmas üvegfelületekkel 
ha tárolt térben. A feladatot az üvegfe
lületek „cikcakkos” elhelyezésével és 
méretes függönyökkel oldották meg.  
A földszint mintegy 50–100 főt befo
gadó előadóterme kamarazenei ese
mények helyszíne.

A ház két felső szintjén multimédi
ás könyvtárat, klubhelységet, di gitá lis 
arc  hívumot, zenepedagógiai ok tató
ter  me ket, kávézót, továbbá irodákat 
ala kí tottak ki. 

7. kép: Nagy fák gyűrűjében

8. kép: Égig érő fák

9. kép: A szabadtéri színpad
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10. kép: A ház főbejárata

11. kép: A tágas előtér
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12–13. képek: Fénykutak

14. kép: Csigalépcső 15. kép: A kiállítótérbe levezető csigalépcső
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16. kép: A földszinti előadóterem

Minden bizonnyal a leg  nagyobb kö
zönségsikere a  hazai kön nyűzene tör
ténetét  hang ban és dokumentu mok
ban bemutató könyv tárnak lesz, amely 
az egyéni elmé lyülés mellett le hetővé 
teszi klubfoglalkozások és előadások 
megtar tását is. A klubszo bát hangula
tossá te szik a polcokon el helyezett régi 
rá dió készülékek. Közülük  díszhelyre 
került az egykori ORION Rádió és Vil
lamossági Vállalat AR 612 típus számú 
„Pacsirta” készüléke az 1960 as évek
ből. A rádiók mellett, egy „kurblis” le
mezjátszót is kiállítottak.

A Magyar Zene Háza attrakciói a 
föld felszín alatti szinten  berende zett 
különleges kiállítás és a  Hang - 
dóm . A „Hangdimenziók – Zenei uta-
zások térben és időben” címet vi selő 
1000 m2es állandó kiállítás a ma gyar 
és az európai zene világát követi nyo
mon egy interaktív labirintust bejárva. 
A zenei utazást a látogatók által viselt 
audioguide teszi teljessé, amely auto
matikusan követi a látogató sétáját 
az egyes zenetörténeti korszakokban, 
az ősi rigmusoktól napjaink zenéig.  
A vár hatóan 2022 őszén megnyíló el ső 
időszaki bemutató a magyar könnyű
zene történetét dolgozza majd fel. 

A ház igazi szenzációja a Hangdóm, 
amely egyszerre mintegy 50 látoga
tónak nyújt kivételes élményt. A ku
pola alakú vászonra 360 fokos vetí tés 
és több mint 30 hangszóró biztosít ja 
a térhatású látványt és a  kifogásta  lan 
hangzást. A látogató orga nikus „al
kal   matosságon” kényelmesen –  ül ve, 
fekve – elhelyezkedve bejut a Zene
akadémia Nagytermében folyó kon
certre, templomi szertartásra, el kí sér 
egy horgászt ladikjában, sétát tesz az 
erdőben, szélvihart él át egy hegy
mászó sátrában, kísérője lesz egy 
sziklamászónak, hatalmas kavargó ma
dárraj útját követheti a Balaton felett 
és megannyi további „cselekmény” 
köz reműködője lesz a 20 perces prog
ram során.

A ház funkciójához illő meglepetést 
tartogat a gyerekek számára is. Köz
vetlen közelében zenei tematikájú 
ját szóteret rendeztek be, ahol vala
mennyi kültéri játék megszólaltatható, 
hangot adó. 

BALLON KILÁTÓ

2022. május 1jén újabb látványos ság
gal gazdagodott a Városliget. A Szé
chenyi Fürdő és a Vajdahunyad vára 
közelében lévő Mimóza dombként is
mert területen az 1896os Ezredéves 
Kiállítás népszerű attrakciója, a lég-
hajózás született újjá. A talajszint 

17. kép: A multimédiás könyvtár

18. kép: Könyvek, hanglemezek, rádiók
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20. kép: A Ballon Kilátó a földön19. kép: Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye

alatt elhelyezett csörlőhöz rögzített, 
héli  umgázzal töltött ballon, liftként 
mű  ködik. A menetrendszerűen „közle
ke  dő” légi jármű 150 méter  magas ra 
emelt kosarából egyidejűleg 30 „légi
utas” gyönyörködhet Budapest és kör
nyékének panorámájában. Az emel
kedés és süllyedés egyaránt 5 percet 
vesz igénybe. A látogatók további 5 
percet tölthetnek a magasban. A fő
vá ros számos pontjáról jól látható 
ballon jellegzetes piros/fehér színvilá
ga Szinyei Merse Pál 1882ben festett 
Léghajó című képét idézi fel.

NÉPRAJZI MÚZEUM

2022. május 22én további múzeum
mal bővült a Városliget. A Liget Projekt 
keretében adták át a nagyközönségnek 
a Néprajzi Múzeum új kiállítóhe-
lyét . 

A múzeum tervezésére kiírt nem
zetközi pályázat győztese a NAPUR 
Ar chitect Építésziroda volt. Ferencz 
Mar cel és Détári György által tervezett 
múzeumépület még átadása előtt – 
2018–2019ben – elnyerte az Euró
pa legjobb középülete díjat, továbbá 

megkapta a Világ legjobb középülete 
ki tün tető címet is.

A Dózsa György út korábbi parko
lója helyén épült 260 méter hosszú, 
lé tesítmény különlegessége, hogy 34 
ezer m2es belső terének 60%át a 
föld felszín alatt helyezték el. A szokat
lan megoldású, lendületes ívet alkotó 
ház „tetején” biztonságosan járható, 
par kosított zöldterületet hoznak létre. 
Az építmény középső traktusa a Dózsa 
György út szintje, középpontjában az 
1956os emlékművel. 

22. kép: A Néprajzi Múzeum tömbjének építése, 2022. február
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21. kép: 
A ballon a város felett
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23. kép. A Néprajzi Múzeum parkosított zöld felülete

AZ ÖN KOLLABORATÍV 
HEGESZTŐJE

  Egyszerű robotizálás
  Az unalmas és ismétlődő feladatok 
csökkentése
  Alternatív megoldás a  hegesztőhiányra
  Egyszerű programozás
  Ellenőrzött hegesztési minőség
  A hegesztési füstnek való kitettség 
mérséklése

LINC-COBOT

További információ: www.lincolnelectric.com 
Tel: +36 70 319 9582, +36 70 610 9582

A FELISMERÉS A MEGOLDÁSHOZ VEZET

Hirdetes_Magesz.indd   1 2022/03/11   14:09:08
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I.  ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 
FEJEZETEK

A kiadvány készítésének alapját egy 
átfogó, ötéves állami kutatási prog
ram adta (!), melynek célja a műem
lék és műszaki emlék jellegű acélhi
dak felmérése, katalogizálása és ezek 
keze lésével kapcsolatos feladatok és 
ki hí vások részletes elemzése volt, egy
sé ges szemlélet alapján. A multidisz
cip li náris munkában építőmérnökök 
mellett részt vettek építészmérnökök, 
mű emlékvédelmi szakemberek is.

Bevezető fejezet ismerteti a cseh 
vas és acélhídépítés történetét, fejlő
dését, a felhasznált alapanyagok rész

letes metallurgiai elemzésével és a 
hídépítés gyártástechnológiájának fej
lődésével. Külön fejezet bemutatja az 
egyes hídszerkezeti típusokat tervrész
letekkel, egyegy cseh híd példáján.

Kiemelt téma természetesen az 
acél hidak korróziós károsodásai és 
a különböző korrózióvédelmi rend  
sze rek. 

A vizsgált hídszerkezetek koruk  
nál fogva műemlékek, műszaki em
lékek,  melyek megőrzésére, kezelé sé 
  re komp lex, minden  szempontra ki  ter  
jedő osztá lyozási rendszert   vezet  tek 
be, ami alapján végzik az épített em
lékek értékmegőrzését, a köz lekedési 
igények  korlátozása  nél kül. Ezen elvi 

és elméleti alapo kon hat részkutatási 
területet je löl tek ki: 
1. Acélhidak felmérési módszerei; 
2. Hídszerkezetek tipizálása; 
3.  Hídelemek megerősítésének és fel

újításának módszerei; 
4. Korrózióvédelem; 
5. Kapcsolatok megerősítésére; 
6.  Szerkezetek fenntarthatósági érté

ke lése. 

A kutatási program részeként kísér
leti munkákat is készítettek.

II .  HÍDKATALÓGUS  
– EGYEDI LEÍRÁSOK

A válogatásban 71 híd részletes leírá
sa található meg, színes fényképekkel: 
29 vasúti híd, 41 közúti híd (közte öt 
gyalogoshíd is) és 1 szállítószalag híd.

Mindegyik leírás egyegy oldalt fog
lal el, megadva a híd építéstörté ne
té nek legfontosabb adatait. A legidő 
sebb hídszerkezet az 1848ban át
adott, 86  m szabad nyílású műemlék 
lánchíd, melyet 1960ban elbontottak 
a Moldva duzzasztása miatt, és 1974
ben új helyen ismét felépítették.

A vizsgált hidak közül a legfiatalabb 
1967ben épült 330 m szabad nyílású 
acél ívhíd a Moldva felett.

III . ESETTANULMÁNYOK
A katalógus részben megismert 71 híd 
közül 19 hídhoz kapcsolódó részletes 
esettanulmány található a hídalbum 
harmadik részében. A bemutatott pél
dák között van próbaterheléses híd
vizsgálat, szélcsatornás kísérlet, labo

Hajós Bence idászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

CSEHORSZÁGI MŰEMLÉK ACÉLHIDAK  
KATALÓGUSA ÉS KÉZIKÖNYVE

– könyvismertetés –

1. ábra: A hídalbum borítója

Pavel Ryjáček professzor szerkesztésében megjelent 
csehországi műemlék acélhidak katalógusa és kézi-
könyve. Állami finanszírozású részletes kutatási 
prog ram eredménye a 240 oldalas színes szakkönyv,  
71 műszaki emléknek te kintett acélhíd részletes be-
muta tá sával. A hídalbum a prágai Cseh Műszaki 
Egyetem kiadásában je lent meg. A teljesen kétnyelvű 
(cseh és angol) kötet címe: Metody pro zajiš tění 
udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí indus
triálního kul turního dědictví – Methods for Achieving 
Sustainability of Indrus  tial Heritage Steel Bridges.

A 16 fős szerzőgárdát a prágai Cseh Műszaki Egye-
tem szakembe rei alkották az Építőmérnök Kar ról, 
az Építészmérnöki Karról, a Mechanikai Karról és a 
Klok ner Intézetből (anyagvizsgálatok).

Az első rész bevezető jellegű fejezeteket tartalmaz, a 
 második részben a tárgyalt 71 híd kataló   gus jellegű 
egyedi leírása talál ható, a harmadik részben pedig 
részletes esettanulmányok foglal koznak a  műszaki 
emlék jellegű hi dak károsodásaival, kezelésével, fel - 
újításával. 
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ratóriumi teherbírás igazolása, metal
lurgiai vizsgálat stb. Az egyes hídvizs
gálatokban a szerzők bemutatják a ko
molyabb szerkezeti károsodásokat is: 
alapanyagrepedéseket, kapcsolóele
mek tönkremenetelét. Természetesen 
hangsúlyosan megjelennek az egyes 
je lentésekben a különböző kritikus 
kor róziós keresztmetszetcsökkenések 
és a szögecselt szerkezetek nagy ellen
sége, az elemközi korrózió.

A bemutatott hídvizsgálatok az öt
éves kutatási program eredményei nek 
egyfajta szemelvényei. A koros acél
hidak bemutatott komplex vizsgálata 
mindenképpen követendő példa. 

Az esettanulmányokhoz kapcsolódó 
további tájékozódást segíti a bemuta
tott példák alapos forráshivatkozása.

ÖSSZEGZÉS
A szakkönyvet bemutatták az IABSE 
2022. évi Szimpóziumán, amelynek 
Prá ga volt a házigazdája május 25–27.  
között, és a bemutatott könyvet szer
kesztő Pavel Ryjáček professzor volt a 
szervezőbizottság elnöke. A nemzet
közi konferencián megtekinthető volt 
a könyv anyagából készített tabló
kiállítás is.

A csehországi történelmi acélhidak 
részletes kutatása és a hidak, hídvizs
gálatok ismertetése példaértékű. Kü
lön kiemelendő és követendő  példa, 
hogy a feldolgozásban egyszerre fog
lalkoztak a vasúti és a közúti hidakkal, 
sőt még az egyéb hídszerkezetekkel is. 

A szakkönyv elérhető elektronikus  
(PDF) formában a www.hidak.hu cí
men található Közcélú hidász adat
parkban. Ezúttal is hálásan  köszönjük 
Pavel Ryjáček professzor szíves en ge
délyét a hídalbum elektronikus közzé
tételéhez. 

Kromě experimentu byla pro určení chování puklovky využita i numerická analýza. Byl vy-
tvořen podrobný a komplexní numerický model z prostorových desko-stěnových a solid 
prvků, a to včetně kontaktních ploch. Výsledné účinky zatěžování byly porovnávány s vý-
sledky měření při laboratorní zkoušce a model byl takto dále validován, aby co nejlépe vy-
stihoval skutečné chování plechu puklovky.

Následně byla provedena experimentální a numerická analýza nové puklovky vyrobené 
tvářením za studena a svařováním. Výsledky experimentální a numerické analýzy ukázaly 
odlišnosti v chování konvenčního numerického modelu a reálné konstrukce. Rozdíly jsou 
dány roznosem zatížení a spolupůsobením kolejového lože. Oproti původnímu předpo-
kladu projektu rekonstrukce, který uvažoval o výměně převážné části puklovek na mostě, 
bylo možno v naprosté většině zachovat původní puklovky. Experimentální analýza nové 
puklovky prokázala velice malou odlišnost od chování historické puklovky. Kontrolována 
byla i únavová pevnost na svarech plechu nové puklovky. Na základě výsledků experimen-
tální a numerické činnosti byla stanovena minimální přípustná tloušťka plechu puklovky, 
a to na tmin = 6,35 mm.

In addition to the experiment, numerical analysis was used to determine the behaviour of 
the buckle plates. A detailed and comprehensive numerical model was created from spa-
tial, plate-wall and solid elements, including contact surfaces. The resulting loading effects 
were compared with the measurement results from the laboratory test and the model was 
further validated in this way to best represent the actual behaviour of the buckle plate.

Subsequently, experimental and numerical analyses were also performed on new plates 
produced by cold-forming and welding. The results of the experimental and numerical 
analyses showed differences in the behaviour of the conventional numerical model and 
the real structure. The differences are due to the load distribution and the interaction of 
the track bed. In contrast to the original assumption of the reconstruction project, which 
considered the replacement of the vast majority of the purlins, it was, for the most part,  
possible to retain the original purlins. Experimental analysis of the new buckle plates showed 
very little difference when compared with the behaviour of the historic buckle plates. The 
fatigue strength at the plate welds of the new truss was also checked. Based on the results 
of the experimental and numerical work, the minimum allowable thickness of the ductile 
steel plate was set at 6.35 mm.

Obr. 3.17. Zkušební sestava se štěrkovým ložem a roznášecím pražcem
Fig. 3.17 Test assembly with gravel bed and sleeper

Obr. 3.16. Numerický model zkušební sestavy
Fig. 3.16 Numerical model of the test setup.

Typologické studie mostů / Typological Studies of Bridges 
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2. ábra: A könyv belső oldala

Végéhez közeledik Düsseldorfban ennek a látványos vasúti hídnak a szerelése. A repülőtér  
melletti híd, amely átível két autópálya felett is betolás közben látszik, útban végleges helye felé.  
Nyíregyházi gyárunkból az utolsó elemeket már kiszállítottuk. Szerelőink a helyszínen építik a hidat.

MCE Nyíregyháza 
hidak kivitelezője
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WELDONE – HÍD A HAGYOMÁNY ÉS A JÖVŐ KÖZÖTT

Bálintné Dalmay Judit termékmenedzser 
REHM Hegesztéstechnika Kft.

Hogyan tarthat lépést a pedagógus a digitális fej - 
lő déssel? Hogyan állíthatja a leghatékonyabban a 
saját szolgálatába a modern technika vívmányait? 
Az alábbiakban ezekre a kérdésekre keressük a vá - 
laszt.

Állandóan változó, fejlődő világunkban immár rettentő fon
tossá vált a hagyományos oktatási módszerek és eszközök 
megújulása is. A digitális forradalom lendülete mellett 
elengedhetetlen, hogy az oktatók is tartsák a lépést korunk 
lehetőségeivel és egyben kihívásaival is. Egy olyan peda
gógus ugyanis, aki eddig csak a papíralapú eszközökre, 
az egyoldalú (azaz közel sem interaktív) előadásra, mag
nóra és egyéb hanganyagokra, jó esetben diavetítőre ha
gyatkozott munkája során, érezheti kihívásnak is korunk 
digitális fejlesztéseinek köszönhetően az oktatásba is in
tegrálható eszközök és módszerek tárházát. A szakmáját 
hivatásként végző oktatót az évekig, évtizedekig „bevált” 

saját módszereinek, tanmeneteinek újragondolására, újra
tervezésére készteti a felgyorsuló, mindig megújuló világ. 
Többek között ehhez nyújt nagy segítséget a WELDONE 
nemzetközi projekt a szakoktatás terén, a hegesztésre 
fókuszálva, leleményes szójátékkal jelezve ezt a projekt el
nevezésében is. (Well done – WELD – WELDONE)

A WELDONE projekt legfőbb célja az, hogy az Euró pai 
Hegesztési Szövetség (röviden: EWF – European Welding 
Federation) rendszerét és a reál tantárgyak oktatóit (rö
vi den: STEM – Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) felkészítsék egy – a mainál – sokkal aktívabb 
tanulási környezet kialakítására, tapasztalati tanulási és pro
jektmunka módszerekkel.

A STEM olyan oktatási megközelítés, amely a tudomány, 
a technológia, a mérnöki ismeretek és a matematika egy 
vagy több területére koncentrál. Korunk egyik fő sajátossá
ga, hogy a megfelelő munkaerő kiválasztásakor egyre fon
tosabb szerepet tölt be a műszaki és tudományos készségek 
megléte. 

Bármely korosztály számára előnyös tehát, ha mihama
rabb elmélyülnek a reál tantárgyakban, hiszen ennek a jövő 
szempontjából egyre nagyobb, sőt, lassan kulcsfontosságú 
szerepe van. 

A hagyományos didaktikai módszerek számára nagy ki
hívás az a lehetőség, hogy a különféle technológiák új 
pedagógiai megközelítésekkel párosítva, aktív tanuláson 
és interakción alapuló, egészen másfajta tanulási módot 
teremtenek. 
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Ez különösen a tudás műszaki területein érezhető, 
ahol nincs elég szakember az új és a meglévő vállalatok 
fejlődésének elősegítéséhez. Az új tanulási módszerek és 
technológiák az egyik legfontosabb eszközei annak, hogy 
ezeket a szakmákat vonzóvá tegyék a tanulók számára.  
A WELDONE projekt szerepe a mai technológiák lehető
ségeinek minél teljesebb kiaknázása és a hagyományos ta
nulási módszerek közötti stabil híd kiépítése.

Az aktív tanulási környezet előmozdításával, a tapasztala
ti tanulás és projektmunka módszereivel – ahol az iskolai 

környezet nem visszatartja, hanem ösztönzi a kreativitást 
és a kockázatvállalást, valamint a hibákat, mint értékes ta
nulási lehetőséget kezeli – az európai hegesztési oktatá
si rendszer és a reál tantárgyak oktatói képesek lesznek a 
kulcskompetenciák fejlesztését saját tanmenetükbe illesz
teni.

A tanár szemszögéből a 
projektalapú tanulás egy 
olyan mód szer, amely a 
 tananyagot megadott pro
jektek köré szer vezi, ezzel 
elősegítve a ko runk ban pri
oritást élvező tu dományos 
tartalmak tanulá sát. Ezek a 
projektek magát a ta nulási 
folyamatot emelik ki. 
Erre példák a 

„Tervezz meg egy…!”,
„Készíts el egy…!”, 
„Gondold újra…!”, 
„Kezdj el egy…!”, 
„Elemezd…!”, 
„Állíts helyre egy …!”, 
 „Találj megoldást a … 
világszintű problémára!” 

– kezdetű projektfeladatok, melyek a tanulót az „iskolapad
ból” a való életbe „kényszerítik”, legalábbis képzeletben.

Bár nem létezik olyan „csodagyakorlat”, program vagy 
keretrendszer, amely automatikusan fejlődő és hatékony 
tanulást eredményezne, a projektalapú tanulást a rugal
massága teszi kivételessé. Mivel mindenekelőtt egy tanterv-
tervező eszközről van szó, sok más olyan elem, ami segít
heti a tanulást (játékalapú tanulás, tanulási szimulációk, 
helyalapú oktatás, önirányított tanulás stb.) integrálható 
a projektalapú tanulásba.

A REHM Hegesztéstechnika Kft. messzemenően azonosul 
ezzel a küldetéssel, hiszen mindig is létfontosságúnak tar
tottuk a fejlődést, a korhoz való idomulást, együtt haladást. 

A hegesztés gyakorlatának elsajátításában elengedhetet
len a tapasztalati tanulás. 

Eddig is az volt. 
Kereskedelmi szakcégként azonban a gyakorlati oktatás 

anyagi vonzatait is górcső alá vettük, és megoldást keres
tünk egy gazdaságosabb, gyorsabb, egyben hatékonyabb, 
és ráadásul izgalmasabb oktatási módszerre, melyet a 
Soldamatic hegesztőszimulátorban találtunk meg.

Világossá vált, hogy a hegesztőszimulátor épp ennek a 
didaktikai forradalomnak az egyik képviselője, oktató esz
köze, hiszen miért pont a létfontosságú hegesztés szak má
ja maradna ki a szimulátorok közül, amikor ma már a For
ma 1es fejlesztési munka, a pilótaképzés elképzelhetetlen 
a valósághű, virtuális vagy kiterjesztett valóság élményét 
adó szimulátortechnológia nélkül, sőt – egyes helyeken – 
már a villanyszerelői szakmát is szimulációval oktatják?

A Soldamatic hegesztőszimulátor a világ első kiterjesz
tett valóság élményét (angolul ARt) adó ívhegesztő oktató
berendezése. A kiterjesztett valóság élménye éppen azt a 
célt szolgálja, hogy segítse az aktív tanulási folyamatot, fej
lessze a hegesztéshez szükséges készségeket és az izom
memóriát, egyben vonzóvá is teszi a szakmát az új ge-
nerációk számára.

Érdekli a téma részletesen? Figyelje az Acélszerkeze
tek folyóirat következő számát, hogy ne maradjon le a 
Soldamatic hegesztőszimulátorról szóló cikkünk folyta tá
sáról.
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Olaj-, zsír- és szennyeződés-
mentes felületek a tökéletes  
festési bevonat érdekében!

Az olaj- és zsíralapú  anyagokkal 
szennyezett szemcseszóró anyag
ke   verék nemcsak a  szemcseszórási 
tech nológia költ ségeit  növeli, de 
nagy mértékben hatással van a 
szemcse szórt alkatrészek felü let-
védelmi bevonatainak minősé gére.  
Az Ervin Amasteel, mint a világ  
egyik legnagyobb és leg meghatá
ro zóbb prémium acél szóró anyagok 
gyár tója,  felhasználva a több mint 
100 éves szóróanyaggyár tásban és 
felhasználásban szerzett tapasz
talatait, kifejlesztette és be mu
tat ja az AMAPURE névre keresz
telt ás ványi ala pú ada lékanyagot 
amely szem cseszóró berendezés
ben lévő szó róanyag tisztítására 
hivatott.

Az AMPURE adalékanyag  
alkalmas:

–  automatizált szórókerekes szemcse
szóró berendezé sekhez,

–  szabadsugaras szemcseszórási eljá
rásokhoz,

–  Shotpeening alkalmazáshoz,
–  felületelőkészítési technológiákhoz,
–  revétlenítés és sorjátlanítás techno

lógiához.

Legfőbb előnyei:

–  zsír, olaj, szennyezőanyagok eltávo
lítása,

–  nagymértékben javítja a felületvé
delmi bevonat tapadását és korró
zióellenállását, 

–  hozzájárul a hatékony szóróanyag 
keverék fenntartásához, 

–  csökkeneti a szemcseszóró berende
zések kopóalkatré szeire kifejtett kop  
tatóhatást,

–  nagymértékben megnöveli a szűrő
patronok élettartamát,

–  csökkenti a tűzesetek esélyét, 
–  elkerülhetők a szemcseszórás utáni 

egyéb alkatrésztisztítási eljárások.

A nemkívánatos olaj és zsírszeny
nyeződések általában az alkatrészek
kel együtt (megmunkálási emulziók, 
pácok, hengerművi anyagok, olajok, 
stb.) kerülnek a szemcseszóró beren  
dezésbe. A berendezésben lévő szó
róanyagok ezekkel az alkatrészekkel 
érintkezve felveszik és felületükön 
to vább hordozzák ezen szennyeződé
seket a berendezés ben, illetve a szó  
randó alkatrészeken. A  szennyezett 
szóró anyag lerontja szórás  minősé gét, 
csökkenti a megszórt anyag fé nyes

ségét és tisztaságát, amely a szó rást 
követő bevonattechnológiánál továb
bi minőségügyi problémákat eredmé
nyez. 

További negatív hatása, hogy az olajjal 
szennyeződött szóróanyag részecskék 
összetapadnak,  amely a szűrőpatro
nok idő előtti elhasználódását/eltö
mődését eredményezi, ezáltal csök
kentve a berendezés hatékony szóró

AMAPURE – ÁSVÁNYI ALAPÚ ZSÍRTALANÍTÓ ADALÉKANYAG 
SZEMCSESZÓRÁSHOZ AZ ERVIN AMASTEEL-TÓL

Szennyezett / tiszta Amapur

Olajos felület szemcseszórva Amapur nélkül / Amapurral

Abraziv Kft. 
az Ervin Amasteel hivatalos  
Magyarországi képviselete
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anyag tisztítását. A nem megfelelően 
beállított szóróanyag mix a szemcse 
elaprózódásához vezet, amely rontja 
a szórás hatékonyságát, csökkenti a 
felületi érdességet, gyorsítja kopóal
katrészek elhasználódását, amely ösz  
szességében nö veli a művelet költ
ségét.

Amennyiben az olajjal szennye zett 
por megtapad a szűrőpatronok fe lü
letén, úgy fokozottabb tűzveszéllyel 
kell számolni.  

Figyelmeztető jelek, hogy  
a szóróanyag olajjal, zsírral  
szennyezett:

–  nagy mennyiségű por marad az al
katrészeken szórás után,

–  a szóróanyagkeverék elaprózódik, 
nem megfelelő szóró anyagtisztítás,

–  összetapadt szóróanyag,
–  vízcsepp teszt,
–  szórás utáni bevonattapadási prob

lémák,
–  idő előtti elszívás teljesítménycsök

kenése.

Az Amapure megoldja a  fenti prob  
lémákat azzal, hogy  megköti a szóró 
anyagban jelen lévő olaj, zsír szennye
ző déseket és a  szél faj tázón keresztül 

eltávolítja a  berende zés ből, ezzel meg
tisztítva a szóró anyag rend szert. 

A szemcseszórás  hatékonysága visz
sza tér az optimális szint re, az al kat ré
szek szórás után újra tökéletesen tisz
ták és fényesek lesznek.

Az Amapure adalékanyagot ajánlott 
rendszeres adagolással a berendezés
be juttatni a tökéletes és fenntartható 
eredmények elérése érdekében.

Az ERVIN Amasteel szóróanyagok és 
az AMAPURE együttes használata biz
tosítja a leghatékonyabb szemcseszórás 
feltételeit.

Részletekért és műszaki tanácsadá
sért keressék Abraziv Kft. (mint Ervin 
Ama steel hivatalos Magyarországi 
kép viselet) kollégáit. 

www .abraziv .hu

Az ábra bemutatja, hogyan távolítja el a (piros) olajszennyeződést a (szürke) felületről  
a (sárga) Amapur anyag
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Ismét egy jelentős, ezúttal a köz-
lekedési infrastruktúra területén 
megvalósult beruházás részese le-
he tett a MEISER Ferroste Kft. 

Cé günk kivitelezésében készültek 
el a közelmúltban átadott új soproni 
parkolóház gyalogos lépcsőházának 
lépcsőszerkezetei. A STEHUIT N tí
pusú lemezrácsunk ideális megoldást 
kínált a beruházáshoz, mivel mintáza
ta révén a legmagasabb fokú csúszás
mentességet biztosítja. Az épület ol
da lán elhelyezkedő lépcsőház félig 
nyi tott kialakítású, így fontos kritéri
um volt, hogy az acéllépcsőkön tör
té nő közlekedés bármilyen időjárási 
vi szonyok között biztonságos legyen. 

A lépcsőszerkezet az épület íves 
for májú kialakítását követi, amely
nek ter ve zése és kivitelezése egy
aránt komoly szakmai kihí vást 
jelentett. Tervező és kivitele ző 
partnerünk ebben a pro jektben a 
FÉMGER Fémipari Termék gyártó 
és Tervező Kft. volt, kiváló együtt
működéssel sikerült megvalósíta
nunk a közös munkát.

A MEISER FERROSTE KFT. ACÉLLÉPCSŐIN JÁRHATUNK 
SOPRON ÚJ PARKOLÓHÁZÁBAN

MEISER Ferroste Kft.
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Sopron város új, ötszintes, részben 
zöldtetős parkolóháza csaknem 2000 
négyzetméter alapterületű, amely ösz  
szesen 235 gépkocsi, 26 motorkerék
pár és 10 kerékpár férőhelyét bizto
sítja, tovább bővítve a városban a 

korszerű és biztonságos közlekedés le
hetőségeit. Közvetlen  környezetében 
36 új felszíni parkolót, valamint új 
köz lekedő és zöldfelületeket is kiala
kítottak, hozzájárulva ezáltal a környék 
megújulásához is.                     (X)
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QINEO HEGESZTŐ ÁRAMFORRÁSOK:  
MODULÁRIS FELÉPÍTÉS – EGYEDI IGÉNYEKHEZ

CROWN International Kft.

Legyen szó kézi vagy automatizált hegesztésről, vékony vagy 
vastag falú anyagokról, gyártócsarnokban vagy építkezésen 
történő felhasználásról – a CLOOS QINEO hegesztő áram
forrásainak konfigurációs lehetőségei éppoly rugalmasak, 
mint a hegesztés alkalmazási területei. A következetesen 
moduláris platformkoncepció olyan egyedi megoldásokat 
tesz lehetővé, amelyek a felhasználóspecifikus gyártási 
feltételekhez és célokhoz illeszthetők.

„A teljesítményszinttől a kezelőmodulon át a  speciális 
berendezésekig minden QINEO egy személyre szabott ter
mékké tehető, amely az ügyfél igényeire szabott. Mivel 
hegesztő áramforrásainkat kizárólag Németországban és 
Európában gyártjuk, maximális minőségi színvonalat tu
dunk garantálni.” – Björn Fey, a CLOOS hegesztési ter
mékek termékmenedzsmentjének vezetője.

A CLOOS korábbi QINEO Pulse és QinTron modelljein 
felül jelenleg három új hegesztő áramforrás típust kíná
lunk: A QINEO StarT MIG/MAG hegesztő áramforrás opti
mális ár–teljesítmény arány mellett kínál könnyű belépést 
a modern hegesztési technológia világába. A QINEO NexT 
hegesztőgép kiváló ívkarakterisztikával éri el a legjobb he
gesztési minőséget. Az új QINEO QuesT kiegészíti a ter
mékportfóliót, mint a csúcsminőségű AWI/TIGalkalmazások 
új mércéje. 

A QINEO hegesztő áramforrások moduláris felépítése 
sok oldalú alkalmazásokat tesz lehetővé a kézi hegesztés
hez szükséges alap hegesztőgépektől a hightech hegesztő
gépekig az automatizált robothegesztéshez. A három új 
hegesztő áramforrás Eco, Master és Premium felszereltsé
gi szinteken érhető el. A Premium változat automatizált és 
kézi csúcskategóriás alkalmazásokhoz, a Master változatot 
elsősorban kézi hegesztéshez, az Eco változatot pedig kife
jezetten kézi alkalmazásokhoz fejlesztették ki, amely korlá
tozott funkciókat és hegesztési eljárásváltozatokat kínál a 
robotos opciókkal ellátott változatokhoz képest. Moduláris 
rendszer jellemzi a QINEO teljes termékcsaládot, az összes 
fő komponensre vonatkozóan: különböző szintű kezelő
modulok, hegesztőpisztolyok, huzalelőtolók, vízhűtők és 
kocsik – a felhasználók egyedileg választhatják ki az egyes 
komponenseket, saját igényeik szerint, és kombinálhatják 
azokat termékcsaládon belül.

Az alkalmazásspecifikus konfiguráción túlmenően ügy
feleink az optimalizált alkatrészellátás előnyeit is élvezhe
tik a különböző áramforrásainkban megtalálható számos 
kompatibilis alkatrésznek köszönhetően. Ez lehetővé teszi 
számunkra, hogy biztosítsuk az ideális alkatrészellátást, és 
minimalizáljuk a termelési leállásokat.

Ezenkívül a QINEO hegesztő áramforrások felszerelhe
tők olyan általános ipari interfészekkel, mint az OPCUA 
és egyéb opcionális funkciók. A hegesztési adatok moni
torozása WeldProcessMonitoring (WPM) segítségével tör
ténik, melynek köszönhetően a felhasználók optimálisan 
ellenőrizhetik hegesztési gyártásuk minőségét. Ezenkívül 
az ipar 4.0 CGate IOT digitalizálási platform lehetővé 
teszi a hegesztési áramforrások átfogó online felügyeletét.  
A QINEO sorozatú NexT, StarT és QuesT összes hegesztő 
áramforrása WIFI, vagy LAN hálózatba köthető a gyártási 
adatok rögzítéséhez.

Napjainkban előtérbe került és kiemelten fontossá vált az 
energiahatékonyság kérdése. Az új Qineo StarT és QINEO 
NexT modellek kiemelkedő energiahatékonysági rátával 
bírnak, mellyel a fenti előnyökön túl a gazdaságos üzemel
tetést is biztosítani tudják ügyfeleink számára. 

QINEO NexT hegesztő áramforrás

A CLOOS QINEO áramforrások IPAR 4.0-s alkalmazást tesznek 
lehetővé

Making our world more productive
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Making our world more productive
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ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA,  
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek 
továbbfeldolgozásában és gyártás-előkészítésében

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
– egyedi méretre történő gyártás
– egyedi csomagolás
– egyedi termékazonosítás
– speciális tárolóeszközök kialakítása
– termékfejlesztés
– vevői konszignáció
– vevői rendelés követése

A CLOOS kollaboratív hegesztőrendszerrel már kis sorozatszámú  
munkadarabokat is folyamatosan kiváló minőségben, gazdaságosan  
hegeszthet. A mind a hat tengelybe beépített nyomatékérzékelők lehetővé teszik a  
ArcBot rendkívül precíz mozgatását, programozását. Az intuitív kezelés, az  
egyszerű és gyors programozhatóság jelentősen növeli a munka hatékonyságát. 

A csúcstechnológiás CLOOS QINEO hegesztő áramforrás és a nagy  
pontosságú ArcBot tökéletesen kiegészítik egymást. A dolgozók 
tehermentesítésén túl profitáljon a kiváló hegesztési eredményekből, különösen a  
monoton, ismétlődő feladatok esetén a gyártási minőség reprodukálhatóságának  
köszönhetően.

+36 30 290 5582
robot-welding@cloos.hu

www.cloos.hu

CLOOS QINEO ArcBot
A kollaboratív hegesztőrobot

Az optimális ember-robot együttműködés:
Lépjen be egyszerűen az automatizált hegesztéstechnika világába!

A CLOOS kollaboratív hegesztőrendszerrel kis sorozatszámú munkadarabokat is fo 
lyamatosan kiváló minőségben, gazdaságosan hegeszthet. A mind a hat tengelybe 
beépített nyomatékérzékelők lehetővé teszik a ArcBot rendkívül precíz mozgatását, 
programozását. Az intuitív kezelés, az egyszerű és gyors programozhatóság jelentősen 
növeli a munka hatékonyságát.
 
A csúcstechnológiás CLOOS QINEO hegesztő áramforrás és a nagy pontosságú ArcBot 
tökéletesen kiegészítik egymást. A dolgozók tehermentesítésén túl profitáljon a kiváló 
hegesztési eredményekből, különösen a monoton, ismétlődő feladatok esetén a 
gyártási minőség reprodukálhatóságának köszönhetően.
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CLOOS QINEO ArcBot
A kollaboratív hegesztőrobot

Az optimális ember-robot együttműködés:
Lépjen be egyszerűen az automatizált hegesztéstechnika világába!
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