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A hárosi Duna-híd mederszerkezete 
a betoláshoz szükséges 

segédszerkezetekkel, 
a csepeli ártéren

Cikk a 16. oldalon



A Böhler Welding Group 
neve mostantól 
voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

Csatlakozzon a kiváló emberekből álló csapathoz.  

A világszerte vezet  hegeszt anyag szállító Böhler Welding Group új neve 

voestalpine Böhler Welding – a voestalpine acélgyártó vállalat integrált 

része. Három márkára koncentrálva a legteljeskör bb termékportfóliót 

kínáljuk a leghozzáért bb m szaki támogatással a köt hegesztés,  

a javító és karbantartó hegesztés, valamint a forrasztás területén.

  Böhler Welding       UTP Maintenance       Fontargen Brazing

www.voestalpine.com/welding
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A MAGÉSZ elnöksége 2013. június 19-én a Nagév Cink Kft.-nél (Ócsa) tartotta ülé-
sét. Jelen voltak az elnökség tagjai: Honti Ferenc, Aszman Ferenc, dr. Dunai Lász -
ló, Duma György, Markó Péter, Papp Zoltán, Tarány Gábor, dr. Csapó Ferenc.

A napirendi pontok tárgyalása a 
meghívó szerint:
1.  Közgyűlési határozatok áttekintése, 

szükséges intézkedések megtétele.
2. Egyebek.  
3. A NAGÉV Kft. tájékoztatása.

Az ülést Honti Ferenc elnök vezette.  
A levezető elnök üdvözölte a meg je len-
teket és megállapította, hogy az el nök-
ség  határozatképes. Javasolta, hogy az 
el nökség a meg hívó szerinti napi  rendi  
pon tokat tárgyalja. Egyéb fel vetés  nem 
lévén, az elnökség a javaslatot elfo-
gadta.  

1. NAPIREND
Közgyűlési határozatok áttekintése, 
szük séges intézkedések megtétele. 

A közgyűlési jegyzőkönyv szerinti át-
tekintés:

  Határozatképesség 

Sajnos most sem tudtuk megkezde-
ni közgyűlésünket a meghirdetett 
idő pontban, mivel a szavazásra jogo-
sult 54 tagból csupán 24 tag volt 
jelen, a szükséges 28 helyett. Jellem-
ző az egyéni tagok távolmaradása.
Honti Ferenc elnök bekérte azon 
távolmaradók listáját – akik a meg-
hívás ellenére sem vettek részt a 
közgyűlésen – abból a célból, hogy 
felveszi velük a kapcsolatot.

  Nívódíj – Diplomadíj

(A részleteket lásd az Acélszerkeze-
tek 2013/2. számában.)

„Az Év Acélszerkezete Nívódíj” 
A közgyűlésen adtuk át az első, má-
sodik és harmadik helyezett díjait, 
valamint a különdíjat.

„Diplomadíj” átadása: 
Az MSc és a BSc kategóriában a 
BME Építőmérnöki Kar Hidak és  
Szerkezetek Tanszék végzős hall-
gatói nyerték el az első helyet. 
Az elnökség köszönetét fejezi ki 
a BME Hidak és Szerkezetek Tan-
székének és oktatóinak – külön  
ki emelve dr. Dunai László tanszék-

vezető egyetemi tanár és munkatár-
sai munkáját – a pályázat lebonyo-
lításában nyújtott közre műkö désü-
kért. A pályázóknak felajánlottuk, 
hogy a diplomamunkából készített 
cikkeiket folyóiratunkban megje len-
tetjük. Ezzel a lehetőséggel fiatal 
mér nökeink éltek is. 
Az elnökség javasolja, hogy a jövő 
évi felhívást minden felsőfokú in-
tézménynek küldjük meg, ahol acél-
szerkezeti képzés folyik, meg jelölve 
a beadható pályázatok számát.

  Munkaterv

Betervezett programok részletezése 
2013. II. félévben:

•  szeptember 25. (szerda)
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Napirend:
1.  Ajánlások megfogalmazása a 

kö vet kező év munkatervének 
el ké szítéséhez.

2. Egyebek.
3. A DUTRADE Zrt. tájékoztatója.

• október 17. (csütörtök)
17. SZ. FÉMSZERKEZETI 
KONFERENCIA 
(MKE–MAGÉSZ–ALUTA rendezé-
sében.)
„Fémszerkezetek tűz- és korró-
zióvédelme”
Két előadást – dr. Seregi György 
felkérésére – a MAGÉSZ javasolt: 
(Bondár Tibor és a Henelit Kft.)

• december 4. (szerda)
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Napirend: 
1.  A 2014. évi munkaterv elő ké-

szítése.
2. Egyebek.

• december 4. (szerda)
ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

  Tagdíj

A tagvállalatok első félévi tagdíját, 
valamint a pártoló tagok éves tag-
díját kiszámláztuk. A tagvállalatok 
má sodik félévi valamint az egyéni 
ta gok tagdíját júliusban kiszám láz-
tuk. 
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Dr. Domanovszky Sándor – a MAGÉSZ  tiszteletbeli tagja – 

az MMK-tól  Életmû-díjat kapott

A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata 
Dr. Domanovszky Sándor aranydiplomás mérnöknek, nemzetközi hegesztőmérnöknek, 
80. születésnapja alkalmából, ünnepélyes keretek között, 2013. június 12-én tartott 
elnökségi ülésén Tartószerkezeti Életmű-díjat adományozott. 

Az elnökség nevében a laudációt Dr. Massányi Tibor tar-
totta. Előadásában kiemelte, hogy a díjazott szakmai pályafu-
tását 57 esztendővel ezelőtt az ország leg régebbi, legnagyobb 
acélszerkezet-építő gyárában, a Magyar Királyi Államvasutak 
Gépgyárának keretein belül 1874-ben létesített Hídosztály 
utódjánál, a MÁVAG Hídgyárában (leg utóbbi nevén Ganz 
Acélszerkezet Zrt.) kezdte, ahol olyan világraszóló alkotások 
készültek, mint például a Ferencz József, az Erzsébet lánc 
hidak, a Lakihegyi rádió-adótorony, és ahol akkor egy kivé-
telesen magas szakmai kultúra vette körül. Itt, megszakítás 
nélkül, 48 esztendőn keresztül dolgozván a ranglétra min-
den fokát bejárta. Az országban elsőként, 1961-ben, vállalata 
megbízta a felelős hegesztőmérnöki teendők ellátásával is. 
Ezt a feladatkört mindvégig ellátva jelentős ismertségre, 
egyben elismertségre tett szert bel- és külföldön, ahol cégét  
négy földrészen, mintegy kétszáz alkalommal, hosszabb-rövi-
debb ideig képviselte. 

Életművét az teszi különösen értékessé, hogy széles körű 
tapasztalatait folyamatosan közkinccsé tette, il let ve teszi 
napjainkban is. Húsz könyvben működött köz re, cikkeinek 
száma meghaladja a kétszázat, fotóié az ötvenezret. Mintegy 
százötven konferencián, kilenc ország ban, három nyelven tar-

tott előadásokat, számos film szakértője, fotókiállítása volt. 
Szakmunkástól szak mérnökig oktat, minősít, és több mint 
húsz év óta – német hegesztési intézettel együttműködve 
– vállalatokat  is. Mintegy tizenöt társadalmi szervezetnek 
volt, il let ve ma is tagja. Jó negyven éve kiterjedt szakértői 
te vé kenységet folytat.

Munkásságát eddig huszonöt kitüntetéssel – köztük Eötvös 
Loránd-, Magyar Mérnökakadémia és Széchenyi-díjjal – is-
merték el.

A Kamara Tartószerkezeti Tagozata tervezőket képvisel. 
A ran gos kitüntetést a kivitelező Domanovszkynak még is 
azért adományozták, mert úgy ítélték meg, hogy a ter vezőkkel 
a kezdetek óta fenntartott szoros kapcsolata – különösen a 
hagyományos szögecselt szerkezetekről a korszerű hegesz-
tettekre való, már fél évszázada tartó áttérés, korábban 
nem szükséges széles körű szaktudást, tapasztalatot igénylő 
tervezői feladatainak eredményes megoldásában – hasznos 
segítséget nyújtott számukra.

*
A MAGÉSZ gratulál a kitüntetettnek. 80 éves születésnapja 
alkalmából az Acélszerkezetek 2013/1. számában köszön-
töttük.

2. NAPIREND

EGYEBEK 

  Alelnök-választás

Alapszabályunk szerint az alelnököt 
az elnökség választja meg.
(Korábbi alelnökünk Aszman Fe-
renc mandátuma a tisztségviselők 
választásakor megszűnt.) Az elnök-
ség egyhangú szavazattal Aszman 
Ferencet – a mai elnökségi ülésen – 
a MAGÉSZ alelnökének megválasz-
totta, aki a tisztséget vállalta.

  Pénzügyi helyzet

•  A követelések kimutatását az el-
nökség tagjai mellékletben kéz-
hez kapták.

•  Mivel a Ferro-Pan’ 96 Kft. a tar-
tozásából jelentős összeget meg-
fizetett, ezért az elnökség úgy 
döntött, hogy a hátralévő tarto-
zását leírja.

•  Az ECCS számla összegét átutal-
tuk: 4 000 Euro = 1 181 880 Ft.

 ECCS tagság meghosszabbítása

Ahhoz, hogy a MAGÉSZ – három év 
eltelte után is (2013. év az utolsó) 
– maradjon az ECCS tagja, elnöksé-
gi és közgyűlési határozat szüksé-
ges. Az elnökség dr. Dunai Lászlót 
kérte fel a kapcsolatok felvételére 
és a következő évek tagdíjának meg-
állapítására.

 Tagfelvétel

•  A Diplomadíjas mérnökök a 
pályázati kiírás szerint felvételt 
nyernek a MAGÉSZ tagjai sorá-
ba, és két évig tagdíjmentességet 
élveznek. Felvételükre azonban az 
elnökségnek határozatot kell hoz-
nia. Alapszabályunk értelmében: 
Álló László okl. építőmérnök és 
Hajmási Dániel Zsolt építőmérnök 
2013. június 19-től a MAGÉSZ 
egyéni tagjai.

•  Tagfelvételét kéri: 
–  Tagvállalatként: COLOR HELP 

Kft. (1126 Bp. Agárdi út. 9.)  
Juhász Ignác ügyvezető, éves 
for galom: 0,5–1 milliárd forint. 
foglalkoztatottak száma: 14 fő;

–  Magánszemélyek:
Ájpli Béla építőmérnök, 
he gesz tőmérnök, UTIBER Kft. 
Dr. Kövesdi Balázs adjunktus, 
BME, Hidak és Szerkezetek  
Tan szék; 
Papp Tibor okl. gépgyártó 
mér nök, EWE, IWE hegesztő-
mérnök. 

Fenti tagfelvételi kérelmeket az el-
nökség elfogadta, melynek értel-
mében a jelentkezők 2013. június 
19-től a MAGÉSZ tagjai.

•  Fontos lenne, hogy tagjaink – 
akik a legjelentősebb befolyással 
bírnak – segítsenek a létszámépí-
tésben!

 Kamarai igazolások

A Magyar Mérnöki Kamara akkredi-
tációs kérelmünkre a konferencián-
kon igazolt résztvevőket 2 pont tal 
ismerte el, és további 1 ponttal az 
előadókat. Az igazolásokat kiküld-
tük, és a kamarának a törzslapot 
(összesítést) megküldtük.

  Oktatási munkacsoport 
megalapítása

Honti Ferenc elnök adott tájékoz-
tatást az „Oktatási munkacsoport” 
megalakításáról.

 12 nyelvű szótár

A megmaradt példányok sorsáról 
hozott döntést az elnökség.

3. NAPIREND

 A NAGÉV Kft. tájékoztatása 

Utolsó napirendként szerepelt  a 
NAGÉV bemutatása, melyet Nagy 
An tal János tulajdonos ügyveze tő 
igazgató prezentált, vetített előadás-
ban. (A cég történetét, fejlődését 
mu tatta be nagyon érdekfeszítően.) 
Ezt gyárlátogatás követte – Rimár 
Miklós ügyvezető igazgató igazgató 
(NAGÉV CINK Kft.) vezetésével –, 
mely  után a részt vevő elnökség 
tag jai a látottakért őszinte elisme-
résü ket fejezték ki (cikk a 7–16. 
oldalon).
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Szlogen:  Az építőiparban még mindig van lejjebb! 
Reménykedjünk, talán valami elindult!

Népgazdasági teljesítmény
2013 első negyedéves adatok, az előző év azonos 
időszakához mérve:

Építőipari teljesítmény havi bontásban

Piaci tükör

A növekmény alapja: csak és kizárólag infrastrukturális, 
EU támogatású projektekből (kivéve a külföldi, a jármű-
iparhoz kapcsolódóakat).
2012. IV. negyedévben 1677 építőipari cég szűnt meg!
A 2012. évi átlagos vállalkozási árak csak 1,9%-kal maga-
sabbak a 2011. évinél, holott az infláció 5,9% volt!

Alapvető okok: 
–  a gazdasági recesszió tovább tart,
– vállalati tőkeszegénység,
– a banki hitelezés ellehetetlenülése,
– a magántőke hiánya,

– bizonytalan tőkepiac
–  kiszámíthatatlan gazdaságpolitika (lásd energetikai 

ipar beruházásai: 2012 =147 Mrd; 2013 I. negyedév = 
11 Mrd)

Acélszerkezet-gyártás a MAGÉSZ tagvállalatainál

Alapanyagárak

Futó nagyobb hazai projektek

– LEGO, Nyíregyháza: épületek acél tetőszerketzetei,
– Fradi-pálya: lelátólefedés acélszerkezetei,
– debreceni stadion acélszerkezetei,
–  Foktő, Növényolajgyár: II. ütem technológiai és épület-

acélszerkezetek.

Tervezett nagyobb acélszerkezetes projektek

– Új hárosi M0-ás autópálya: Duna-híd, 
–  MÁV nagysebességű vasúti pályarekonstrukcióhoz kap-

csolódó hidak és felüljárók (pl. Békéscsaba), 
– Hankook és Bridgestone: új gumigyári csarnokok.

Menekülési út: EXPORT!!!

Főirány: Németország, Ausztria, BeNeLux

Kritériumok: 
– nyomott árak, nagy konkurencia,
– kötelező angol, német nyelvtudás,
– magas minőségi követelmények,
– EN 1090-2; EXC3, (EXC4) megléte,
– EN 3834-2 hegesztőüzemi jóváhagyás.

Markó Péter

GDP növekedés –0,9%

Ipari teljesítmény –3,2%

Építőipari termelés    4,30%

Beruházások –8,70%

2005 94 000 tonna

2010 51 800 tonna

2011 48 500 tonna

2012 47 400 tonna

Recesszió előttihez mérve 50,4%

Hónapok 2012 2013

január –1,5% –4,1%

február –16,0% 7,2%

március –12,6% 9,9%

április –4,8%

május –15,2%

június –1,2%

július 7,6%

augusztus –5,3%

szeptember 6,8%

október 1,4%

november –11,7%

december 9,9%

  MAGÉSZ – GTE – ÓBUDAI EGYETEM 
– ÉMI-TÜV SÜD – MHE

SZAKMAI KONFERENCIA
2013. június 14.

Építőipar/Acélszerkezet-gyártás
Magyarországi helyzetkép, 2012–2013
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MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ ÉS A SKY COURT

A Sky Court acélszerkezete, melyet 
a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kecske-
méti acélszerkezet-gyárában gyár-
tottak, a hazai és a közép-európai 
piacon  egyedülálló. Magyarorszá-
gon először valósították meg ilyen 
mé retű, teljesen hegesztett kivitelű 
cső szerkezet tervezését és gyártá-
sát.  Nemzetközi viszonylatban lé-
tezik több, hasonló konstrukció jú 
létesítmény, amelyek szintén re pü-
lőterek, de olyan, ahol a termék 
ter vezési folyamatától kezdve a 
meg valósítás utolsó fázisáig egy-
azon projektcsapat irányít és hoz 
létre, nem létezik.

A Ferihegy T2 Terminál bővítése és 
modernizációja a BUD Future prog-
ram keretein belül zajlott. Ennek 
egyik legfontosabb és leglátványosabb 
eleme a Sky Court, vagyis Égi Udvar 
megépítése. Az építész koncepció me-
rész céljainak megvalósítá sához inno-
vatív tartószerkezeti megoldások  is 
szükségesek voltak. Az acélszerke ze tek 
statikai számításá hoz a KÉSZ Cso port 
és a Budapesti Műszaki Egye tem saját, 
magyar fejlesztésű ConSteel program-
ját használták. A ConSteel szoftver az 
európai méretezéselméleti tudásbázis 
(Eurocode 3) által adott gazdaságos  
ter vezésen alapul, és a tervezési fo-
lyama tok automatizálása révén eddig 

nem tapasztalt módon gyorsítja a sta-
tikus mérnökök munkáját. A szoftver a 
magyar Virtuális Erőmű Program egyik 
alkotóelemévé nőtte ki magát 2012-
re.

A Sky Court funkcióját tekintve el-
sőd leges szempont a felhasználók ké-
nyel me, biztonsága és hangulata volt. 
Amel lett, hogy a formák letisztultak, 
az anyagmegmunkálás a tökéletességig 
kivitelezett, maximálisan kiszolgálja az 
utazóközönség igényeit, áttekinthető, 
kihasználható tereket biztosít. Maga a 
szerkezet egy szárnyat formál, amely 
a repülés szabadságát szimbolizálja. 
Arra törekszik, hogy az utazó a légi 
ol dal felé történő nyitottsággal kényel-
mesen rá tudjon hangolódni a repülés 
élményére. 

Az innovatív technológia 
és szakértelem felhasználásával 
elért eredmények a tervezés, 
kivitelezés során

–  24 000 m2 használható új terület az 
utazóközönségnek;

–  A value engineering technológiának 
köszönhetően:

•  750 tonna anyagmegtakarítás az 
elemek gyártása során,

•  1800 munkaóra-megtakarítás,

•  2 millió forint energiamegtakarítás 
a gyártás során.

–  95%-os magyar hányad a projekt 
meg valósítása során.

–  A tervezés és gyártás során kizáróla-
gos magyar erőforrás alkalmazása.

–  Ergonomikus, a nemzetközi elvárá-
soknak maximálisan megfelelő ter-
mék.

–  Energiahatékony és energiatudatos 
tu lajdonságok a hos szú távú üzemel-
tetés során is.

–  Környezet- és felhasználóbarát tulaj-
donságok.

–  Hosszú élettartam, könnyű javítha-
tóság.

–  Több mint 1000 magyar ember tu-
dásának, szorgalmának és munká já-
nak eredménye.

Pintyőke Marcell marketing és kommunikációs igazgató 
KÉSZ Csoport 

1. kép: Sky Court acélszerkezet éjszaka

2. kép: Sky Court acélszerkezet 



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 5

A kivitelező KÉSZ Csoportról

A KÉSZ 30 évvel ezelőtt gyakorlati-
lag családi vállalko zásként kezdte meg 
működését, mára pedig egy igazi hol-
dinggá vált, amely a környező or szá-
gokat is beleértve több ezer munka-
vállalót foglalkoztat, árbevétele pe dig 
elérte a 70 milliárd forintot. A KÉSZ 
Csoport tagvállalatai révén jelen  van 
Magyarországon az építőipari kivitele-
zés, az építőelem-gyártás, az ingatlan-
fejlesztés, a létesítményüzemeltetés, a 
flottamenedzsment és a környezetipar 
területén.

A KÉSZ Holding Zrt. a KÉSZ Csoport 
vezető társasága, amely összefogja a 
tagvállalatok erőforrásait, és ezeket 
fel használva komplex szolgáltatásokat 
– építőipari kivitelezés tervezéssel, 
in gatlanfejlesztés, üzemeltetés – tud 
nyúj tani a beruházóknak. A Holding 
nagy előnye és értéke sok verseny-
társsal szemben, hogy saját ingatlano-
kon, saját gépekkel, berendezésekkel,  
saját fejlesztések révén tudja megvaló-
sítani a legkülönbözőbb létesítménye-
ket, és rendelkezik a fejlesztésükhöz, 
üzemeltetésükhöz szükséges tapaszta-
latokkal, eszközökkel is. 

A Holding Magyarországon túl a kör-
nyező európai or szágokban is ki fej ti 
aktivitását. A KÉSZ Csoport építet te 
fel a Budapest Liszt Ferenc Nem zet-
kö zi Repülőtér Sky Court épületét, a 
Daimler kecskeméti gyárának jelentős  
épüle te it, valamint jelenleg is a KÉSZ 
a kivitelezője a nemzet fő teré nek is 
nevezett budapesti Kossuth tér felújí-
tásának. A KÉSZ Csoport idei nagy-
beruházása az Új Széchenyi Terv 
segítségével épülő Four Points by 
Sheraton Kecskemét Hotel és Kon-
ferenciaközpont is.

3. kép: Sky Court terminál belső kép

5. kép: Sky Court földi oldal

4. kép: A régi és az új terminál csatlakozása
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NAGÉV: „NAVIGARE NECESSE EST”!

NAGÉV Marketing

A szél a gazdaságban, de különösen az építőiparban az 
elmúlt lassan tíz esztendő alatt, mindenhonnan fújt, 
csak onnan nem, ahonnan kellett volna. Ilyen hosszú 
és ínséges időszakok ritkán fordultak elő a legutóbbi 
évtizedekben. A NAGÉV vállalatcsoport az alkalmaz-
kodás időszakát átélve, új lehetőségek után kutatva 
felkészült az építőipar fellendülésére, a beruházások 
élénkülésére, kitűnő minőségű tűzihorganyzással és 

saját termékei kínálatával akarja támogatni a pozi-
tív tendenciákat. Ez a szándék jelent meg akkor is, 
amikor a NAGÉV vállalatcsoport tulajdonosa, Nagy 
Antal János meghívásának eleget téve a Magyar 
Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) elnöksége 2013 
júniusában ülést tartott Ócsán, a NAGÉV CINK Kft. 
tűzihorganyzó üzeménél. 

A tartósan rossz gazdasági helyzet, 
különösen az építőipar kilátástalansá-
ga régen látott mélységbe taszítot ta 
a hazai acélszerkezet-gyártó vállalko zá-
sok piaci lehetőségeit. Mivel a tűzi-
horganyzási tevékenység szorosan ösz-
szefügg az acélszerkezetek építésével, 
ezért a horganyzással foglalkozó válla-
latok is nagyon megérezték a válságos 
időszakot. Ugyanakkor az ilyen kriti-
kus helyzetek erős negatív következ-
ményei mellett – talán meglepőnek 
hangzik – de az iparágak fejlődését 
hosszú távon meghatározó pozitív 

ha tá sai is vannak. A NAGÉV vállalat-
csoport tagjai a megerősödő gazdaság 
kedvező folyamataiban bízva, alapvető 
reformokat hajtottak végre annak ér-
de kében, hogy majd megújulva vehes-
senek részt a válság utáni piaci ver-
seny ben. A MAGÉSZ elnöksége 2013. 
június 19-én, Ócsán tartott elnökségi 
ülése alkalmával megcsodálhatta azt 
az új létesítményt (1. kép), mely tech-
nikai színvonalának és kapacitásának 
köszönhetően hosszú időre meghatá-
rozza majd a magyar acélszerkezeti és 
tűzihorganyzó ipar fejlődését.

ALKALMAZKODÁS 
A MAGYAR GAZDASÁG 
HELYZETÉHEZ

Azt minden vállalatvezető tudja, 
hogy  a bőség idején könnyen fellazul-
hatnak a gazdálkodás szigorú szabá-
lyai, viszont a rendelkezésre álló for-
rások beszűkülése kikényszeríti a válla-
lati folyamatok felülvizsgálatát. A piaci 
körülmények romlásával párhuzamo-
san a NAGÉV vezetése a teljes cégcso-
port gazdálkodása racionalizálásával 
igyekezett újjászervezni a működési 

1. kép: A NAGÉV CINK Kft. telephelye légi felvételen
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feltételeket. A kialakult általános piaci 
válság mellett a vállalatvezetés helyze-
tét tovább bonyolította, hogy a NAGÉV 
CINK Kft. ócsai telephelyén 2011 má-
jusában üzembe helyezett, nagy térfo-
gatú horganyzókáddal felszerelt tűzi-
horganyzó üzem éppen akkor kezdett 
dolgozni, amikor mélypontja felé kö-
 ze ledett piaci krízis. A vezetésnek nem-
csak a legnagyobb mélységeket meg-
járó gazdaság negatív hatásaival kel-
lett megküzdeni, hanem egyúttal az 
új, óriási méretű fémbevonó kapacitás  
megfelelő szintű leterhelésének fel-
adatát is meg kellett oldania. A kettős 
hatásra hozott intézkedések erőteljes 
reakciókat váltottak ki az érin tett pia-
cokon.

A vállalatcsoport átszervezése, költ-
sé  gei nek felülvizsgálata, belső folya ma-
tainak még jobb kézbentartása  mind- 
mind kellettek az alkalmazko dáshoz . 
Ezek az intézkedések azt ered ményez-
ték, hogy a NAGÉV vállal kozások 
működésükben megújultak, ma egy 
versenyképesebb struktúrá ban dolgoz-
nak. A cégcsoport tevé keny ségében  
meghatározóvá vált a tűzi horganyzás, 
de továbbra is részét ké pezi a kis-
méretű acélszerkezetek, a feldol gozott 
acéltermékek és természe tesen a már 
jól ismert ipari járda rácsok gyártása és 
forgalmazása.

Tűzihorganyzás  
a NAGÉV csoportnál

A NAGÉV vállalatok tulajdonosa a 
tűzihorganyzást, mint szolgáltatási  te-
vékenységét folyamatosan igyekezett 
kiterjeszteni az ország mind nagyobb 
területére. Ennek a stratégiai gondol-
kodásnak a következtében üzleti tevé-
kenysége ma lényegében az országot 
lefedi (2. kép).

A NAGÉV érdekeltségek fő profilja 
1998-tól kezdődően egyre inkább a 
tűzihorganyzás lett, amely akkor a 
NAGÉV Kft. tiszacsegei horganyzóüze-
me köré szerveződött. Itt létesült az 
ország első olyan horganyzója, mely-
nél a horganyolvadékot ún. kám zsával 
fedték le (3–4. képek). Ez je lentős 
környezetvédelmi és egészség védelmi 
előnyökkel jár, a berendezés meglététől 
kezdve megfelel az elérhető legjobb 
technikák (Best Available Techniques) 
előírásainak. Itt az egyszeri merítés-
sel horganyzandó termékek befoglaló 
méretei: 7,2 m x 1,05 m x 2,5 m. Az 
üzem több műszakos munkarendben 
dol go zik, mely miatt nagy rugalmasság-
gal ren delkezik. Méreteihez viszonyítva 
szo katlanul nagy, akár 16 ezer tonna/év
termékmennyiség lehorganyzására is 
képes. Kelet-Magyarország legnagyobb 
horganyzókádja, kiszolgálja a határ 
menti romániai vállalkozásokat is.

A mai bevonóművek közül hazánk 
legrégebben létesített horganyzója 
szin tén a NAGÉV vállalatcsoporthoz 
tar to zik. A HB Műszaki Ipari Kft. né-
ven dolgozó gazdasági társaság rendel-
kezik az ország egyetlen ún. nedves 
technológiával működő berendezé-
sével, ahol kézi kezelést igénylő da-
ra bokat horganyoznak (5–6. képek).  
Kissorozatú és nagyon rövid határ idő-
vel rendelkező kisebb termé kek be-
vonását kínálja a vállalat.

A Hajdúböszörményben 1953-ban – 
az egykori Műszaki Ipari Szövet kezet-
ben – induló tűzihorgany zási tevé-
keny ség örökösei 2007-ben az elő-
ke ze lési technológiát megújították, 
gé pe sítették, és modernizálták a fém-
olva dékot tároló kád fűtési rendsze-
rét is. A HB Műszaki Ipari Kft. egyedi 
kezelésű, kézzel mozgatható, igényes 
da rabok korrózió elle ni védelmét tud-
ja megvalósítani, fon tos exportpiacok-
kal rendelkezik, de bérhorganyzási te-
vékenységet is végez. 

A NAGÉV érdekeltségek legfiatalabb 
és egyben legnagyobb képviselője a 
NAGÉV CINK Kft. 2011. május 23-án  
kezdte meg tevékenységét. Piacra tör-
ténő belépésével a teljes magyar ka-
pacitás ugrásszerűen megnőtt. Az új 
üzemet cikkünk egy további részében 
részletesebben is bemutatjuk.

2. kép: A NAGÉV tűzihorganyzói elhelyezkedése
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Ipari járdarácsok gyártása 
és forgalmazása 
a NAGÉV Rács Kft.-nél

A NAGÉV vállalatcsoport kialakulá-
sának magja az acéllemezből készített 
járdarácsok gyártása. A múlt század 
80’-as éveire visszavezethető tevé keny-
ség egy kis műhelyből indult el, az 
ezredfordulóra az ország egyik meg-
határozó, járdarácsot és egyéb rács-
termékeket gyártó vállalkozásává vált. 
A hajdúböszörményi társaság termé-
keit bel- és külföldön egyaránt értéke-
síti, a rácsok és alkatrészeik a NAGÉV 
Kft. tiszacsegei üzemében kerülnek 
horganyzásra. Néhány évvel ezelőtt a 
cég termelőberendezéseit egy új te-
lephelyre telepítette át, ahol modern 
eszközökkel (7. kép) és jobb körülmé-
nyek között végzik a gyártást.

A NAGÉV RÁCS Kft. szakemberei 
igény esetén a szükséges rácsokat a 
beépítési helynek megfelelően pon-
tosan megtervezik és műszaki leírá-
sokkal látják el. A vállalat az eladott 
rácstermékeket a szükséges kötő- és 
kapcsolóelemekkel ellátva csomagol -
ja, leszállítja ügyfelei részére.   

5–6. képek:  Egyedi kezelést igénylő 
termékek kézi horganyzása

3–4. képek: Horganyzói kámzsa, bevonandó és bevont termékek

7. kép: Célgép a NAGÉV Rács Kft.-nél
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9. kép: Az irányítás épülete

Acélszerkezetek 
és késztermékek előállítása 
a HB Műszaki Ipari Kft.-nél

A cég saját gyártmányokkal is ren-
delkezik, melyek előállítása a nagy 
szak mai  múlttal rendelkező acélszerke-
zet-gyártási és forgácsoló technoló  giá-
ra támaszkodik. A különféle tö megcik-
kek gyártása adja a vállalati pro  filt. 
Ilyenek a hordók, vedrek, ál lattartási 
esz közök, fém- és faipari csi szoló gé-
pek, kisebb acélszerkezetek. A vál la lat-
nak acélszerkezet-gyártó és for gá  csoló-
műhelyei vannak, ahol meg található-
ak a korszerű, számítógéppel vezérelt 
egységek is (8. kép).

NAGÉV CINK Kft.: 
egy stratégiai beruházás 
a jelennek és a jövőnek

A tűzihorganyzó üzemekre jellem ző, 
hogy valamennyi berendezés hosszú 
év tizedeken át, folyamatosan működik. 
Az európai, de a magyar horganyzó-
iparnál is megfigyelhető egy átlago-
san 50–60 éves élettartam, amely alatt 
egy adott objektum végleges elavulása 
bekövetkezik. A fentiek ismeretében a 
NAGÉV CINK Kft. ócsai beruházásával 
Budapest és a főközlekedési autó pá-
lya-gyűrű (M0) közvetlen szomszéd-
ságában olyan tűzihorganyzó üzem 
kezdett el működni, amely majd évtize-
deken át kiszolgálja az acélszerkezetek 
gyártóit (9. kép). 

A következőkben az új üzemre jel-
lemző, legfontosabb technológiai be-
ren dezéseket mutatjuk be.

A passziválással kiegészített 
alaptechnológia

A meghatározó technológiai folya -
mat itt is – mint minden tűzi hor gany-
zóban – megfelel az általános szakmai 
szabványoknak.  A kezelésre kerülő ter-
mé keket felfüggesztő gerendákra (tra-
ver zekre) rögzítik fel, majd előkeze-

lés nek, tűzihorganyzásnak és végül 
utó kezelésnek vetik alá. Ezt követik a 
leszedés, kikészítés és csomagolás lé pé-
sei. A lépések műveleti sorrendben: 
» felrögzítés » savas zsírtalanítás » 
pácolás » vizes öblítés » fluxolás » 
szárítás » tűzihorganyzás » hűtés » 
(passziválás) » leszedés » kikészítés  » 
csomagolás »

A NAGÉV horganyzóiban dolgo zó 
szakemberei sok tapasztalatot szerez-
tek egy speciális fémolvadék, a Techni-
galva® alkalmazásával kapcso la tosan. 

8. kép: PC-vezérlelt megmunkáló központ
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11. kép: Kiemelés az akrilgyantát tartalmazó kádból

Az fémfürdő kis mennyisé gű nikkel  
fémet is tartalmaz, mely szeb bé teszi 
a bevonatok  küllemét és javítja a gaz-
dasá gosságot.  A megközelítő en 120 m3 

olvadt fémet tartalmazó tű zi hor gany zó 
kádban – mely az or szág legnagyobb 
térfogatú kádja (10. kép) – a maxi má-
lis kezelhető mé ret:  15 m x 1,8 m x 
3 m térfogat és 8 tonna/db tömeg. 

A NAGÉV CINK Kft. egyik külön  le-
gessége az utókezelés (hűtés + pasz-
szi vá lás), mely a felhasználóknak né-
ha bosszúságot okozó ún. fehér rozs-
dásodás megelőzésére szolgál. Ez a 
lehetőség opcionálisan áll a part ne rek 
rendelkezésére. A kezelésnél a meg-
felelő hőmérsékletre hűlt (hű tött) da-
rabokat vízben finoman diszper gált 
akrilgyantát tartalmazó oldatba merí-
tik, rövid idő után kiemelik (11. kép), 
és a megszáradt termékek felszínén 
na gyon vékony, rugalmas lakkfilm ala-
 kul  ki. Az így kialakított bevonat hó-
na po kon át védi az a horganyzott 
acél szer kezetek felületét. A korróziós 
ha tá soktól függően 6–12 hónapig 
megőrzik  fényességüket.

A NAGÉV CINK Kft. üzeméből ki-
kerülő acélszerkezetek legtöbb eset-
ben ezüstösen csillogó és gazdaságos 
horganybevonatot kapnak (12–15. ké-
pek).

10. kép: 
Egy speciális termék 
tűzihorganyzása 
a NAGÉV-nél
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Termelésirányítás

A legújabb fejlesztésű tűzihorganyzó 
üzemeket egyebek mellett az külön-
bözteti meg a korábbiaktól, hogy ter-
melésirányítási rendszerük optimali-
zálja a technológiai lépéseket, költ-
ség takarékos termelési folyamatokat 
tesz lehetővé. Ennek lelke egy olyan 
számítógépes szoftver, amely a rend-
szerinformációk folyamatos figyelése 
mellett, átfogóan vezérli a teljes anyag-
áram lási folyamatot, összehangolja  az 
emelő- és továbbítóberendezések mű-
ködését. Az automatikus üzem irányí-
tásának főképernyőjét a 16. képünkön 
mutatjuk be.

A rendszer lényegében csak három 
ponton nem nélkülözheti az embe-
ri beavatkozást. Ez a felrakás, a tűzi-
horganyzás és a leszedés lépése,  ugyan-
is a termékek sokfélesége miatt ezek a 
munkafázisok nem gé pe síthetők.

16. kép: A rendszerirányítás főképernyője

12–15. képek: A NAGÉV CINK Kft.-nél tűzihorganyzott termékek
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Az anyagtovábbítás legfontosabb 
kiszolgáló egységei

Villás daruk, hidraulikus emelők, 
láncos vonszolók, rádióvezérelt és au-
tomatikus daruk egy automatikusan 
működő üzemet képeznek (17–20. 
képek). 

Környezet- és egészségvédelem

Világunkban a környezet- és egész-
ségvédelem egyre inkább központi kér-

déssé válik. Azok a vállalkozások, akik 
termékeiket „környezetbarát” módon 
állítják elő, előnyt élveznek, sőt a tu-
datos vevők a jövőben még inkább 
ke resni fogják őket, melynek okai egy-
szerűen beláthatók. A rendkívül tisz-
ta munkahelyek, a környezetet alig, 
vagy  egyáltalán nem terhelő termelé-
si folyamatok meghatározóvá válnak. 
En nek mintapéldája az ócsai vállalat. 

Egy tűzihorganyzó üzem fenti szem-
pontok alapján vett kritikus pontjai az 

előkezelés és a tűzihorganyzás tech-
nológiai fázisai. 

A NAGÉV CINK Kft.-nél az előkeze-
lés „ház a házban” technológiával tör-
ténik, azaz az üzem főépületében van 
elhelyezve egy külön, zárt objektum 
(21–22. képek), ahol nagyméretű ká-
dakban tárolt folyadékokkal történik 
a vegyszeres előkezelés. A teljes belső 
tér folyamatosan szívott (negatív tér-
nyomású), így semmiféle környezetre 
és egészségre káros anyag nem kerül-
het a környező légtérbe. 

17–20. képek: Képek a jellemző egységekről
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21. kép: Zárt előkezelő tér

22. kép: Az automata bejárat 23. kép: Mosótorony az elszívott levegő tisztítására
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A belső technológiai térből elszívott, 
szennyezett levegőt egy automatikus 
berendezés folyamatosan mossa, tisz-
títja (23. kép), az itt keletkezett vala-
mennyi hulladékot elszállítják és újra-
hasznosítják (zéró hulladék technika).

A tűzihorganyzás (olvadékba merí-
tés) során különféle füstök képződ-
nek, melyek elszívásáról nagy teljesít-
ményű berendezések gondoskodnak. 
A megközelítően 840 tonna tömegű 
és 450 °C hőmérsékletű fémolvadék 
egy 13 m magas burával (kámzsával) 
van lefedve, ahonnan a horganyzási 
folyamat alatt (bemerítéskor és kieme-
léskor) koncentráltan lehet elszívni a 
gázokat, gőzöket (24. kép).

Ezt követően az elszívott levegőt 
zsá kos porszűrőkön vezetik keresztül, 
majd megtisztítva kerül a szabadba. 
A kiszűrt por (filterpor) nagy hor gany-
tartalmú ipari alapanyag. A tűzi hor-
ganyzó kádban folyamatosan kelet ke ző 
salakok (alsó és felső) a fém kohászat 
értékes anyagai.

Vevőkiszolgálás

Ritka az olyan termelőegység, ahol 
az oda érkező partnerek számára kul-
turált pihenésre, internet-használatra,  
tisztálkodásra és étkezésre egyaránt 
lehetőség van. Ezeket a kiváló körül-
ményeket egy külön épületben te-
remtette meg a NAGÉV CINK Kft. 
megrendelői számára (25–26. képek).24. kép: Az impozáns horganyzói kámzsa

25. kép: 
A „Vevőváró” 
épülete
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Az ideérkezőknek – termékeik le-
rakásáig, vagy átvételéig – kellemes 
körülmények között van lehetősége a 
pihenésre, de akár tisztálkodásra is.

A NAGÉV CINK KFT. 
PIACRA LÉPÉSÉNEK 
HATÁSAI 

A magyar tűzihorganyzó és acélszer-
kezet-gyártó ipar szervesen kap csoló-
dik egymáshoz. Az egyik legkisebb  
„rez dülése” hatással van a test vér ipar-
ágban zajló folyamatokra. A horganyzó-
szektorban a múlt század kilencvenes 
éveitől, a privatizációtól kezdve egy 
kedvező tendencia volt megfigyelhető, 
nevezetesen a moder nizáció, mely 
jel lemzően az évtized utolsó harma-
dában gyorsult fel. Ezt követően egé-
szen a 2008-as gazdasá gi válság ki-
törésé ig folytak a fejleszté sek, mely re 
a piacon  kialakult bérhor ganyzási árak 
megfelelő fedezetet nyújtottak. A vál-
ság kirobbanását követően azonban 
az acélszerkezetek mennyiségének 
drasztikus csökkenése egyre mélyebb-
re húzta az árszínvonalat, a horgany-

zási kapacitások kihasználtsága is 
erő sen romlott. Ebben a helyzetben 
lé pett piacra a NAGÉV CINK Kft. a 
ma ga az óriási kapacitásával, mely 
még hevesebb vetélkedést generált a 
hazai, sőt az ország környezetében le-
vő tűzihorganyzó üzemek között, és 
ennek – mint később kiderült – je-
lentős pozitív hatásai is lettek az acél-
szerkezeti iparra.

Valamennyi vállalat – kivétel nélkül 
– erős piaci versenyre kényszerült, a 
bérhorganyzás piaci árai jelentősen 
– az egy évtizeddel korábbi árak szint-
je alá – zuhantak, az addig használt 
működési modellek, termelésszervezé-
si megoldások, költségképek már nem 
nyújtottak lehetőséget az egészséges 
működéshez. A kialakult helyzetre 
egy jól vezetett vállalatnál a hatékony-
sági tartalékok feltárása és kiaknázá-
sa a válaszlépés, ez pedig a magyar 
tűzihorganyzó iparág versenyképessé-
gének hosszú távú fennmaradását is 
szolgálta.

A magyar acélszerkezeti ipar talán 
még a horganyzó iparnál is nagyobb 
válságot élt át, de krízise még mé-
lyebb is lehetett volna, amennyiben 

a tűzihorganyzó vállalkozások között 
nem alakult volna ki a szokatlanul 
heves verseny. A végletekig lecsupa-
szított bérhorganyzási árak viszont 
nagy mértékben javították azoknak az 
acélszerkezet-gyártó cégeknek a pia ci 
pozícióit, melyek talpon tudtak ma-
radni a válság okozta kíméletlen piaci  
háborúban. Ők meg tudták tartani 
exportpiacaikat, sőt egyesek úja kat is 
képesek voltak szerezni, ver seny képe-
sek maradtak a konkurens euró pai 
vállalatokkal szemben. Ezt jól mutatja 
az, hogy a teljes bérhor ganyzási ter-
mékszerkezetben – a kritikus idő szak 
alatt – érzékelhetően megnőtt az ex-
porttermékek részesedése. Az acél-
szerkezetek gyártásával foglalkozó cé-
gek jó életképessége felettébb szolgál ja  
a ma gyar tűzihorganyzó iparág hosszú 
távú üzleti érdekeit is. 

A NAGÉV CINK KFT. 
KÖZPONTI SZEREPET 
VÁLLALT

Az előzőek során bemutatott tech-
nológia és óriási kapacitás annak min-
den előnye mellett kötelezettségeket 
is jelent a NAGÉV CINK Kft. számára. 
Mint az iparág meghatározó vállalata, 
működésével nagymértékben befolyá-
solja a magyar tűzihorganyzó iparág, 
sőt az acélszerkezeti ipar fejlődését, 
költségeik alakulását, így verseny ké-
pes  ségüket is. Ennek megfelelően a 
vál lalat vezetése nem mondott le a hor-
ganyzómű technológiájának további 
fejlesztéséről annak érdekében, hogy 
partnerei számára a jövőben még az 
eddiginél is teljesebb szolgáltatásokat 
tudjon nyújtani.

A NAGÉV vállalatcsoport fő profilja 
a tűzihorganyzás, és mellette fontos  
szerep jut az ipari járdarácsok és 
fém tömegcikkek gyártásának is. Acél-
szerkezeti termékeivel a jövőben sem 
kíván konkurense lenni acélszerkezet 
gyártó partnereinek, hanem piacké-
pes szolgáltatásokkal, kiváló minőségű 
fémbevo natokkal kívánja elősegíteni 
pia ci sikereiket.

26. kép: A vendégfogadó étkező helyisége



16 Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám

ELKÉSZÜLT A HÁROSI DUNA-HÍD

NEW M0 BRIDGE OVER HÁROS-DANUBE 
OPENED TO TRAFFIC

Horváth Zoltán acélszerkezeti főmérnök  
KÖZGÉP Zrt.

2013. június 30-án forgalomba helyezték a hárosi 
Duna-hidat az M0 déli szektor 12+140 és 23+200 
km-szelvények közötti jobb pálya részeként. Az azóta 
eltelt több mint két hónapban ezen a szakaszon szin-
te  teljesen megszűntek az addig megszokott, minden-
napos torlódások az M6-os autópálya felől az M5 
autópálya irányába. A cikk megjelenéséig a régi, bal 
pálya három forgalmi sáv és egy leállósáv alkal-
massá tétele is befejeződik az M0 keleti szektor felől 
érkező forgalom fogadására, ezzel az M1 autópálya 
felé haladó irányba is nagyobb biztonságban halad-
hatnak a járművek.

As part of the expansion of the M0 motorway, the 
new bridge over Háros-Danube was opened to traffic 
on 30 June 2013. The southern section upgraded to 
a six lane motorway between M1 and Highway 51 
was delivered on the same day. This article is dealing 
with the final phases of the bridge construction, the 
load tests and its inauguration.

A hárosi Duna-híd építéséről már két 
alkalommal is be számoltunk a Magész 
folyóiratban. Az első cikk a 2011. évi 
2. számban jelent meg. A képekkel il -
lusztrált írás a híd szerkezetének be-
mutatásával, az acélszerkezetek gyár-
tásával, valamint a helyszíni szerelés 
előkészítésével foglalkozott. A máso-
dik cikk a 2012. évi 1. számban jelent 
meg, amely részletesen bemutatta a 
Duna jobb és bal partján kiépített 
szerelőterületen folyó munkát, vala-
mint az ártéri és mederhíd szerelési 
technológiáját. A most megjelent írás, 
az előzmények összefoglalása  után, 
felöleli a legutolsó tudósítás és a 
forgalomba  helyezés között eltelt idő-
szak eseményeit, az elvégzett munkát.

Az M0 autóút déli szektor, 12+140 
és 23+200 km-szel vény közötti sza-
kasz, jobb pálya építésére a megbízó 
Nemzeti Infra struktúra Fejlesztő Zrt. 
2010. január 7-én kötött szerző dést 
a kivitelezést végző M-0 déli ág II. 
Konzorciummal, amelynek tagjai:  
A-Híd Építő Zrt.; KÖZGÉP Zrt.; STRA-
BAG-MML Kft.; STRABAG Általá nos 
Épí tő Kft.; COLAS Hungária Zrt.

A mérnöki feladatokat az M0 Déli 
Szektor Mérnöki Kon zorcium látta el 
(Utiber Kft.; Metróber Kft.).

A híd főbb adatai:
A szerkezet három hídból áll:
• a híd teljes hossza:  770,4 méter
• teljes szélessége:   21,6 méter
• szerkezeti magasság:    5,1 méter
•  jobb és bal ártéri híd 

(hidankénti) hossza:  221,6 méter 

acélszerkezet 
hidankénti tömege: 1002,5 tonna
nyílások száma: 3
támaszok száma: 4
támaszközök 
mérete: 3 x 73,5 méter

• mederhíd hossza: 326,6 méter
acélszerkezet 
tömege: 2830 tonna
nyílások száma: 3
támaszok száma: 4
támaszközök 
mérete: 3 x 108,5 méter

A mederhíd ferde gerincű, ortotrop 
pályaszerkezetű ge rendahíd, alapraj-
zi ér telemben a hídtengely egyenes, 
ma ga s sági vonalvezetése pedig 18 000 
mé ter sugarú, domború ív. Az ártéri 
hidak főtartójának kialakítása hasonló  
a meder hídhoz, jelentős eltérés azon-
ban, hogy a pályalemezek vas betonból 
ké szülnek, tehát a szer kezet öszvér 
ki ala kítású. Az ártéri hidak alaprajzi 
vo nalvezetése szintén egyenes, ma gas-
sá gi vonalvezetésük egye nes, a közös 
pil lérektől a hídfők felé a hosszesés 
1%-os.

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
A híd kiviteli terveit a Pont-TERV Zrt. 

készítette, a tervek független stati kai 
vizsgálatát a Budapesti Műszaki Egye-
tem Hidak és Szerkezetek Tan szé ke 
készítette. A meder és bal ártéri  híd 
acélszerkezete és gyári korrózióvédel-
me a KÖZGÉP Zrt. gyárában készült. 
A jobb ártéri híd acélszerkezetét  az 
MCE Nyíregyháza Kft. gyártotta és 

szerelte. A mederhíd gyár tása 2010 
augusztusában kezdődött el, és 2011. 
nyár vé gére a bal ártéri híd elemei is 
elkészültek. 

A MEDERHÍD SZERELÉSE
A meder- és a bal ártéri híd acél-

szerkezetének szerelését a Duna bal 
partján, a Csepel-szigeten 2010 végé-
re megépült szerelőtéren végezték. Az 
elkészült szerkezetet szakaszos to lással 
juttatták a kész pillérekre. 

A híd szereléstechnológiáját, az ele-
mek mozgatását, vala mint a hídszer ke-
zet tolási fázisait a Pont-TERV Zrt. és 
a KÖZGÉP Zrt. mérnökei tervezték 
meg. A híd méretei és tömege miatt  
szükségessé vált nagy teherbírású toló-
berendezések tervezése és gyártása. 
A tolópályák acél szer ke zetének ter ve-
zé sét a Heed Kft., a hidraulikus  és 
ve zérlő eszközök tervezését és építését 
a Barabás Mérnök iroda munkatársai 
végezték. A tolóberendezések, a tolás-
hoz használt szerkezetek valamint a 
tolási folyamat független statikai vizs-
gálatát szintén a BME ellenőrizte.

A Magész folyóirat 2012. évi 1. számá-
ban megjelent tudósítás a mederhíd 
betolásának 5. fázisával fejeződött be. 
Ebben a fázisban a már teljes hosszá-
ban elkészült mederhíd, és az elejére 
szerelt betolócsőr elérte a csepeli ol-
dali első, 7-es számú vízi pillért (1. 
ábra).

Az eddigi tolási fázisokban a meder-
híd-szerkezetet az ártér felett tolták át, 
ahol a támaszközöket az ártéri pillé rek 
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és a közéjük épített jármok 44 mé ter-
re csökkentették. A 6-os tolási fázistól 
a hídszerkezet a Duna feletti részre 
ért, ahol a pillérek közötti 108,5 mé-
teres támaszközöket kellett áthidalni. 
A nyílásokon történő áttoláshoz a már 
felszerelt betolócsőrt egy kötelekkel 
megfeszített árboccal merevítették (2. 
ábra). 

A 6-os fázistól kezdve a betolás  
folyamatosságát a hídvég ártéri pillé-
rekről és jármokról történő lelépteté-
se és a szükséges tolóberendezések 
átszerelése miatt kellett megszakítani.

A mederhíd  megépítéséhez válasz-
tott tolástechnológia előnyei közé tar-
tozik, hogy a Duna vízállásától függet-
lenül és a hajóforgalom zavarása  nélkül 
végezhették a felszerkezet szerelését 
(3. ábra).

A mederhídra felszerelt betolócsőr 
elejére egy szánkóhoz hasonló elemet 
készítettek, amelynek segítségével a 
csőrt felléptették a pillérekre. A leg-
nagyobb nyílásokban, a vízi pillérek 
között, a csőr elejének lehajlása – az 
árboc és felkötés ellenére – a csaknem 
50 cm-t is elérte (4. ábra).

A mederhíd betolásának utolsó fázi-
saiban az árboc leszerelése után (5. 
ábra) a betolócsőrt négy darabban 
bontották le (6. ábra). A csőr sza-
kaszos bontásának és az előretolásnak 
köszönhetően a mederhíd csepeli ol-
dali vége is megközelítette a végleges 
helyét, a 7-es vízi pillért (7. ábra). A 
hídvégre felszerelt toldattal (a képen 
vörös színnel festve) és hidraulikus 
sajtók segítségével tudták a pillérekre 
és jármokra szerelt tolópályákról le-
léptetni a híd végét. 

1. ábra:  2012. január végére a betolócsőr elérte a 7-es pillért

2. ábra:  A medernyílásokhoz már szükség van az árbocra és a feszítőkábelekre

3. ábra:  A híd tolása a hajóforgalmat nem zavarta
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A betolt mederhíd szerkezete alap-
rajzilag a végleges helyén, magassá-
ga  azonban a megtervezett szinttől 
csaknem 2 méterrel magasabban volt. 
A tolópályák elbontása után, máglya-
szerkezetek és hidraulikus sajtók hasz-
nálatával leengedték a szerkezetet a 
saruzási szintre.

A ferde gerincű főtartóra még a 
szerelőterületen, tolás előtt felszerel-
ték a pályalemez-konzolokat. Azonban 
a betolócsőr utáni három szakasz kon-
zoljait a tolás közben, a konzolos rész 
tömegének csökkentése érdekében, 
valamint a támasz fölé kerülő szaka-
szok konzoljait, a híd leengedéséhez 
használt szerkezetek elbontása után 
szerelték fel. A 8. ábrán jól látszik az 
utólag beépített konzolok helye.

A mederhíd leengedését követően 
2012. október közepén beszerelték 
az elmaradt konzolokat. Az A-Híd Zrt. 
szakemberei beépítették a mederhíd 
saruszerkezeteit, amelyeket a Maurer 
cég szállított.

Megkezdődött a mederhíd szegélyek 
és üzemi járdák szerelése a 4-es pillér 
felől a 7-es pillér felé haladva (a hárosi 
oldal felől Csepel felé haladva).

2012–2013. téli hónapjaiban – az 
al kalmas időjárási körülményeket ki-
használva – a teljes mederhíd acél szer-
ke zetének szerelését befejezték, 2013. 
február elejére.

BAL ÁRTÉRI HÍD SZERELÉ SE

2012. áprilisban megkezdődött a bal 
ártéri híd acél felszerkezetének sze-
relése, miután a mederhíd elhagyta  
a csepeli oldali szerelőterületet. Az 
ele mek szerelését a mederhídnál már 
használt padokban, a már begya korolt 
munkalépések alkalmazásával 2012. 
augusztus végére fejezték be. Ekkorra 5. ábra:  Elbontották az árbocot

4. ábra:  A legnagyobb konzolnál a tolópályák maximális terhelése 12 000 KN
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7. ábra:  A mederhíd csepeli vége a betolás 
utolsó fázisában

6. ábra:  A betolócsőrt négy szakaszban bontották le

8. ábra:  A kihagyott pályakonzolokat még el kellett helyezni

a bal ártéri híd betolása is majdnem 
teljesen elkészült, hiszen már csak az 
utolsó tolási fázis maradt, miután  a 
híd véghez az utolsó szakaszt is hozzá-
illesztették. A hídszerkezet betolását 
követően, szeptember közepén a toló 
berendezéseket lebontották a pillérek-
ről, máglyákkal és ideiglenes saru szer-
kezetekkel megtámasztották az acél 
főtartót, beállították a betonozás hoz  
szükséges támaszmagasságokat. A be-
tonozójármok magasságának módosí-
tása után a Colas Zrt. megkezdte a 
vasbeton pályalemez építéséhez szük-
séges munkálatokat. 

A pályalemez betonozása három fá-
zisban készült. Első ütemben a két 
szél ső nyílásban, a szélső támaszok 
fe lé eső részeken, a második fázisban  
a középső nyílás középső, kb. 50 méte-
res részét betonozták. A tervezők ál tal 
meghatározott időintervallum letelte 
és a meghatározott betonszilárdság  
el érése után megkezdték a járomszer-
kezetek elbontását (9. ábra). A har-
ma dik ütemben betonozták be a két 
középső támasz feletti, még kimaradt  
részeket. A harmadik fázis befejezése 
után, a már meghatározott feltételek 
teljesítése után, 2012. október köze-
pén kezdték el a középső támaszok 
kb. 1 méteres süllyesztését, ezzel való-
sítva meg a vasbeton pályalemez elő-
feszí tését. A híd végleges magassági 
és alaprajzi beállítása után a Maurer- 
sarukat is elhelyezték. 

A bal ártéri híd vasbeton szegélyek 
és járda építését 2013. február vé gén, 
a téli időjárási körülmények javulását 
követően kezdték meg.
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JOBB ÁRTÉRI HÍD 
SZERELÉSE

A Magész folyóirat 2012. évi 1. szá-
mában részletesen bemutatott tech no-
lógiával, szerelőjármokon épült meg 
a jobb ártéri híd főtartó-szer ke zete. 
A mederhíd elejére szerelt csőr szaka-
szos bontásához szükséges hely mi-
att a jobb ártéri híd főtartó utolsó 
záróelemének szerelését a mederhíd 
végleges helyére érkezése után fejez-
ték be. Beállították a jobb ártéri híd 
főtartó magasságát a pilléreken és jár-
mokon. A vasbeton pályalemez épí té-
séhez a bal ártérnél már leírtak sze-
rint a pilléreken csaknem 1 méterrel  
magasabban támasztották meg az acél-
szerkezetet. 2012. június végén meg-
kezdődhetett a vasbeton pályalemez 
zsaluzása, betonacél-szerelése és beto-
nozása. A vasbeton pályalemez építése 
és a támaszsüllyesztés is a bal ártéri 
hídnál leírtak szerint készült.

2012. október végéig felszerelték az 
acélszegélyeket, amelyet nyílásonkénti 
ütemezéssel követett a vasbeton sze-
gélyek és járdák építése. 

JOBB ÁRTÉRI HÍD 
HELYSZÍNI KORRÓZIÓ-
VÉDELME

A hídelemek gyártását és gyári kor-
rózióvédelmét az MCE Nyíregyháza 
Kft. végezte. A gyári korrózióvédelem 
során a híd belső és külső felületeire 
is 1 alapozó és 1 közbenső festékré-
teg került. A helyszíni szerelés utáni 
korrózióvédelmet a Hídtechnika Kft. 
készítette, a hídszerkezet összeállí-
tá sa és hegesztése után. A műszaki 
elő írás szerint a külső felületekre 
4 ré teg, összesen 320 μm szárazréteg 
vas tag ságban, a belső felületeken 3 
ré teg, összesen 240 μm szárazréteg -
vas tagságban kellett elkészíteni a be-
vo natrendszert. A híd belső és kül ső 
felületeinek korrózióvédelmét 2013. 
májusban fejezték be. A jobb ár té ren 
kiépített szerelőterület egyen letes, 
jár ható zúzottkő burkolata lehetővé 
tet te, hogy a külső felületek felület-
tisz tításához és festéséhez kosaras 
eme lő ket használjanak. A vasbeton  
pá lya lemez szigetelési munkáit ezzel  
függetleníteni lehetett a külső korró-
zió védelemtől.

MEDERHÍD 
HELYSZÍNI KORRÓZIÓ-
VÉDELME

A meder- és bal ártéri híd korrózió-
védelmét a Közgéphídkorr Kft. készí-
tet te. A híd teljes bevonatrendszere 
a jobb ártéri híddal megegyező, azzal 
a különbséggel, hogy a külső felüle-
tekre a gyárban 1 réteg alapozó és 
2 réteg közbenső került, míg a belső 
felületekre 1 réteg alapozó és 1 réteg 
közbenső. A helyszíni előszerelés után, 
a betolás előtt készítették el a varra-
tok környezetének erősített bevona tát 
a fedőréteg kivételével. A külső és bel-
ső felületekre az utolsó festékréteget 
a hídszerkezet betolása, a szegélyek 
és járdák felszerelése után vitték fel. 
A belső felületek festéséhez könnyű 
állványzatot használtak. A hídszerkezet 
külső felületének festéséhez a pálya-
lemezen megépített síneken mozgó fes-
tő kocsikat alkalmazták. Ezeket ugyan  
 már 2012 novemberében üzembe he-
lyezték, de az időjárási körülmények 
már nem tették lehetővé a festést. 
2013. március közepén kezdődhetett 
el újra a korrózióvédelem a 4-es pillér-

9. ábra:  A bal ártéri híd vasbeton pályalemezének építése után elbontják a jármokat
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től, a 7-es pillérig haladva. 2013. áp-
rilis végén fejezték be a mederhíd 
külső korrózióvédelmét. A festőkocsik 
alsó munkapódiumának leengedésé-
vel tették lehetővé a pillérek melletti 
áthaladást (10. ábra).

BAL ÁRTÉRI HÍD 
HELY  SZÍNI 
KORRÓZIÓ VÉDELME

A bal ártéri híd bevonatrendszerét a 
mederhídnál alkalmazott technológia 
szerint készítették el. A festékrétegek 
gyári és helyszíni megosztása is azo-
nos módon készült. A hídszerkezet 
korrózióvédelmét 2013. április elején 
kezdték el, a vasbeton szegélyek és jár-
dalemez megépítését követően. A híd 
alatti terület sajátosságait kihasználva a 
hídfő felőli két nyílás előkészítését és 
festését kosaras emelőkről készítették 
el, míg a harmadik, víz feletti nyílás 
festését a már említett festőkocsikról 
készítették el (11. ábra).

A hidak korrózióvédelme SikaCorEG-
rendszerrel készült.

PÁLYALEMEZEK 
SZIGE TE LÉSE 
ÉS A JÁRDÁK, 
SZEGÉLYEK SÓVÉDELME

Az ártéri hidak pályalemezének szórt, 
rugalmas műanyag alapú szigetelési 
munkái a bal ártéri hídon már 2012 
novemberében elkezdődtek. 

A szigetelést az ÚT 2-3.406:2000 
„Közúti Hidak Szigetelése I. vasbeton 
pályalemezű hidak felszerkezetének 
szigetelése és aszfaltburkolata” című 
Útügyi Műszaki Előírás alapján végez-
ték el. A beton nedvességtartalmának 
4 tömegszázalék alá csökkenése után 
megkezdték a felület szemcseszórását, 
a StoPur BA 2000 szórt szigetelési 
rendszer elkészítését. 

A rendszer az alábbi rétegekből áll:
• StoPox GH 205 alapozás,
• StoPur VS 70 tapadóhíd,
•  StoPur BA 2000 szórtfólia szige-

telés,
•  StoPur VBS 2000 kötőréteg (a sze-

gélyzónában ezt a réteget nem ké-
szítették el).

Kihasználva a megfelelő időjárási 
körülményeket, a bal ártéri hídon, a 
csepeli oldali 10-es hídfőtől a 7-es vízi 
pillérig még a tél beállta előtt a Híd-
tech nika Kft. szakemberei befejezték  a 
pályalemez szigetelését.

A jobb ártéri híd pályalemez-szige-
telését 2013. áprilisban készítették. 
A 12. ábra a StoPur BA 2000 szórtfólia 
szigetelés felhordását mutatja be.

2013. április elején, a mederhíd 4-
es és 5-ös pillérek közötti külső kor-
rózióvédelmének elkészítése után, a 
festőkocsik pályáinak elbontását kö-
vetően lehetőség nyílt a mederhíd szi-
ge telési munkáinak megkezdésére. 

A pá lyalemez szigetelését és a kiemelt 
sze gélyek, járdalemezek sóvédelmét a 
híd teljes szélességében készítették. 
Na ponta 450–500 m2 újabb felületet 
fogtak munkába.

10. ábra:  A festőkocsi átmozgatása a 7-es pilléren

11. ábra:  A bal ártéri híd víz feletti részét is kocsiról festették

12. ábra:  A jobb ártéri híd vasbeton 
pályájának szórt szigetelését is 
elkészítették
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A szigetelés elkészítésének lépései:
•  Felület-előkészítés homokszórással  

(szegélyen és járdán) valamint szem-
cse fúvással (pályalemezen) Sa 2 ½ 
minőségben (13. ábra)

•  Tisztított felületek StoPox ZNP (ho-
moksárga) alapozás (14. ábra).

•  Másodszori alapozás StoPox ZNP 
(vörösbarna) alapozófestékkel, ho-
mokszemcsehintéssel.

•  Polimerhabarcs ellenék készítése 
StoPox SBC anyagból

•  A szegélyen StoPox TEP Multi-Top 
habarcs felhordása.

•  A pályalemezre és a csatlakozó füg-
gőleges felületekre a StoPox SBC 
szigetelőréteg felvitele, majd φ 5–8 
mm-es zúzalékkal történő beterítése 
(15. ábra).

•  Az útpályára az Esha Isoton Puffer 
réteg felhordása.
Az áprilisban beköszöntött kora nya-

rat idéző időjárásnak is köszön hetően 
a mederhíd szigetelését és sóvédelmét 
május elejére befejezték.

BURKOLATÉPÍTÉSI 
MUNKÁK

A bal ártéri híd szigetelésvédő, öntött 
aszfalt burkolata 2012 végén elkészült, 
azonban a jobb ártéri és mederhíd 
öntött aszfalt burkolata 2013 áprilisá-
ban és májusának első hetében, a szi-
getelési munkák után készült, a Ma-
gyar Aszfalt Kft. kivitelezésében. A hen-
ge relt aszfalt kötő- és kopóréteget a 
Colas Hungária Zrt. szakemberei készí-
tették. A 16. ábra a jobb ártéri híd 
aszfalt kötőréteg tömörítését mutatja.

Mindhárom híd aszfaltburkolata 
2013. június 2-ára elkészült. 

13. ábra:  Az acél pályalemez felületének 
előkészítését szemcseszórással 
végezték

14. ábra:  ZNP alapozóréteg kerül 
a járda acéllemezére

16. ábra:  Tömörítik a jobb ártéri híd aszfalt kötőrétegét

15. ábra:  Az acél pályalemezre StoPox SBC szigetelőréteg készült
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17. ábra:  Befejezték a főtartó belső munkáit

18. ábra:  A hídvizsgáló kocsi

BEFEJEZŐ SZERELÉSI 
MUNKÁK

A burkolatépítési munkákkal pár hu-
za mosan felszerelték a közúti vezető-
korlátokat és üzemi korlátokat. A híd 
kifolyási oldalán, a pályakonzolok 
alatti részre az A-Híd Zrt. szakemberei 
felszerelték a vízelvezetés csöveit, vala-
mint elhelyezték a kandelábereket.

Május végére elkészült a híd belső 
világítása. A közvilágítás kábeleit és az 
üzemi hírközlés kábeleit is átvezették 
a híd szekrénytartójában (17. ábra). 

A híd kifolyási és befolyási oldalára 
felszerelték a vizsgálókocsikat (18. áb-
ra). A vizsgálókocsik alsó, a híd fe-
nék lemeze alá nyúló része a pillérek  
mel letti áthaladáshoz 90 fokban el-
for gatható. A kocsik haladásához és 
mozgatásához szükséges energiát 
áram fejlesztő aggregátorok biztosítják.  
Május hónapban a BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszéke által készített 
tervek alapján megkezdték a híd mo-
ni toringrendszerének építését. A híd-
szerkezeteken elhelyezet érzékelők je-
leit a hídban átvezetett optikai kábelen  
keresztül, az Állami Autópálya Kezelő 
Zrt. szigetszentmiklósi mérnökségi te-
le pén elhelyezett számítógép rögzíti.

TEHERPRÓBA
Az ártéri hidak teherpróbáját 2013. 

június 3-án, a mederhíd teherpróbáját 
másnap, 4-én tartották. A próbaterhe-
lési terveket, a helyszíni méréseket, 
és a kiértékelést szintén a BME Hidak 
és Szerkezetek Tanszéke készítette. 
A próbaterhelés során különböző te-
herállásokban, maximum 28 darab, 
44 tonna össztömegű tehergépkocsit 
használtak a statikus mérésekhez (19–
20. áb ra). A dinamikus mérésekhez, 
egyre növekvő sebességgel 2 teher-
gépkocsit is átvezettek a szerkezeten. 
A teherpróba során elvégzett mérések 
igazolták a tervezett lehajlásokat, ezzel 
a híd forgalomba helyezhetőségének 
egyik fontos feltétele teljesült.

2013. június 5-én megkezdődött a 
Deák Ferenc nevét viselő új hárosi 
Duna-híd műszaki átadás-átvételi eljá-
rása. A megbízott szakemberek meg-
kezd ték az elkészült hídszerkezet át-
vételét. 2013. június 26-án lezárult az 
eljárás.

2013. június 27-én a kivitelezés-
ben részt vevő cégek és szakemberek 
jelenlétében megtartották a hídépítők 
hagyományos hordógurítási ünnepsé-
gét (21. ábra). Az új Deák Ferenc 
hidat 2013. június 30-án helyezték for-
galomba. 19. ábra:  A mederhíd próbaterhelése a pályáról
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Végül egy személyes megjegyzés: 
mun kahelyemre menet majd minden  
nap áthajtok személykocsival a hídon.  
Már nem is gondolok azokra az évek-
re, amikor még mindannyiunk rémál-
ma volt közlekedni az M0-ás déli szek-
torán. Szerencsére ez már a múlt. 
Fel lélegezve, félelmek nélkül tekintek 
ki a kocsi ablakán a Duna csillogó vi-
zé re, miközben áthaladok az új hídon. 
Büszke vagyok rá, hogy az építésében 
nekem is részem volt.

20. ábra:  A mederhíd próbaterhelése a levegőből

21. ábra:  A hordó felkészült a gurításra
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A BUDAPESTI DUNA-HIDAK 
A 2013. JÚNIUSI ÁRHULLÁM IDEJÉN (képriport)

Dr. Domanovszky Sándor
Széchenyi-díjas, aranydiplomás mérnök

A médiából nyert értesülések szerint 
a Duna magyar szakaszán (is) „min-
den idők” legmagasabb árhulláma 
vonult végig. A folyam Budapestnél 
június 10-én, 0–7 óra között, 891 cm 
szinten tetőzött. A korábbi rekordot 
2006-ban mérték, ez 860 cm volt. Úgy 
gondoljuk, talán néhány adattal, gon-
dolattal érdemes kiegészíteni, kom-
mentálni ezt az eseményt, illetve a 
képeken látható helyzetet.

Az 1993-ban kiadott Budapest Lexi-
kon sok érdekes vonatkozó informá-
ciója közül néhányat kiemelünk:
–  az 1012–1838-ig terjedő időben 54 

jelentősebb árvizet jegyeztek fel, 
azonban csak a 18. század óta ismer-
etesek rendszeres feljegyzések;

–  1775 februárjában a 864 cm magas, 
jeges árvíz 611 házat pusztított el 
Pesten;

–  a város legnagyobb tragédiáját az 
1838. évi – báró Wes selényi Miklós 
nevével egybeforrt – „pest-budai 
nagy árvíz” okozta, amikor is a „ko-
paszi” zátonynál kialakult jégtorlasz 
miatt a vízmagasság Pesten 940 cm-
re nőtt;

–  a pest-budai Duna-part a 19. század 
közepéig teljesen rendezetlen volt, 
az első rakpartot a Duna Gőzhajózá-
si Társaság a Lánchíd pesti hídfő-
je  körül 1853–59 között építtette, 
345 m hosszúságban;

–  a rakpartok egy-, majd kétszintű 
kiépítésén azt követő en folyamato-
san munkálkodtak, a függőleges, 
fara gott kő mell védfalak magassá gát 
1891-ben 10 m-re emelték, a II. világ-
háború után a védművek hosszát 
24,5 km-re növel ték.

A pesti Duna-szakasz partjai mentén 
végzendő munkálatokat természete-
sen soha sem lehet befejezni. Az idei 
tapasztalatok szerint a Római-parton és 
a Margitszigeten volt szükség jelentős 
védekezésre, de a Lánchíd mindkét 
oldali hídfőjénél a villamos, a pesti 
oldalon a közúti aluljárók is (2. kép) 
víz alá kerültek, sőt a Batthyány téri, 
felszín alatti HÉV megállónál komoly 
gondok adódtak.

A fentiekben leírtak következtében 
– hála a jó másfél évszázada folyó rak-

partépítési munkálatoknak – Budapes-
ten csak az alsó rakpartokat kellett 
lezárni, árvízveszély nem volt (nem 
úgy, mint az ország jelentős részén, 
ahol az árvizet csak sok százezer em-
ber egyedülállóan önfeláldozó, lelkes, 
jól szervezett  munkájával, 30 milliárd 
forintos költség árán sikerült elkerül-
ni).

 A következőkben néhány kép segít-
ségével igyekeztünk a ritka ese ményt – 
és benne hídjaink helyzetét – megörö-
kí teni, illetve azoknak, akik nem jár-
tak ak kor a helyszínen, bemutatni. 
Az Or szágos Vízjelző Szolgálat diag-

ramja (1. kép) jól tükrözi a Duna ár-
hullámának Budapest térségében tör-
ténő alakulását: 650 cm-es szint felett 
10 napon át öntötte el az alsó rak par tot, 
és 5 nap alatt, 3,4 métert emel kedve 
érte el a 891 cm-es rekordmagasságot. 
Az utolsó kép (12.) ka kukktojás: öt 
héttel  a tetőzés után készült, addigra 
a folyam szintje 150 cm-re, tehát közel 
7,5 métert apadt! A kora nyári zöldár 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el 
is vonult. Elmaradhatott volna, rossz 
„tréfát” űzött velünk!

1. kép:  
A Duna 
árhullámának 
alakulása 
Budapest 
térségében 
2013 
júniusában

2. kép:  Kicsik, nagyok csodálják a rendkívüli látványt június 9-én délután (a vízállás 
882 cm, egy fél nap és 9 cm hiányzik a 891 cm-es rekordmagasság eléréséhez)

A képek a Szerző felvételei.
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3. kép:  A víz elmegy, a szemét marad (vízállás: max. – 9 cm)

4. kép:  Egy jó szándékú hölgy szorgalmasan gyűjtögeti a felelőtlenek által bedobált palackokat. Vajon visszakerülnek? 
(vízállás: max. – 9 cm)
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5. kép:  A Petőfi híd „úszik” a vízen (vízállás: max. – 9 cm)

6. kép: I tt a víz – átmenetileg – hatálytalanítja a KRESZ utasításokat (vízállás: max. – 9 cm)
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7–8 képek:  Látkép a Gellért-hegyről északi (fent) és déli (lent) irányba tekintve június 13-án (vízállás: max. – 140 cm)
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9. kép:  A Széchenyi Lánchídra néző padok június 14-én már kibújtak a vízből (vízállás: max. – 180 cm)

10. kép:  A Lánchíd pesti oldali közúti és villamos-aluljáróiban június 14-én még magas a víz
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12. kép:  Az új M0 Hárosi Duna-híd látványa öt héttel az árhullám tetőzése után. A parti nyílás alatti több méter magas víz 
már visszahúzódott a főmederbe, ahol magassága 2 m alá zsugorodott! 

11. kép:  A gyönyörű Lánchíd még ennél a vízmagasságnál is egy kissé „nyomott” (vízállás: max. – 140 cm)
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AZ ERZSÉBET HÍDON 1976–80-BAN VÉGREHAJTOTT 
EGYIK SZERKEZETI VÁLTOZTATÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Bácskai Endréné
Korányi Imre-díjas, okl. híd- és szerkezetépítő mérnök; 
okl. hegesztő szakmérnök

A Mérnök újságban olvastam dr. Träger Herbert, 
majd dr. Pacskai Antal cikkét az Erzsébet hídról 
fel röppent hírről, miszerint egy forgalmi elképzelés 
sze rint a hídra visszakerülne a villamosforgalom. 
Egyik szerző sem értett egyet az elképzeléssel. Később 
megjelent dr. Domanovszky Sándor cikke a MAGÉSZ 
Acélszerkezetek lapja ez évi 2. számában, melyben 
többek  között az Erzsébet híd gyártásáról, szerelésé-

ről ad tájékoztatást, és említi a ’76–’80-ban végzett 
javítási munkát is. A híd életének erről a szakaszáról 
szeretnék kissé bővebb tájékoztatást adni, ezzel is 
bővítve a híd életrajzi adattárát. Mint Uvaterv-es 
tervező foglalkozhattam a hiba felmérésével és javí-
tásának tervezésével, mivel már a híd acélszerkeze-
tének építésénél is, ~1962–64-ig, másodmagammal, 
tervezői művezetői feladatokat láttam el.

Röviden a híd szerkezeti felépítéséről: Az 1. ábrán lát ha-
tó a híd főtartó szerkezetének vonalvezetése, az acélszerke-
zettel merevített kábelkötegpár. A folytatólagos, háromnyí lá-
sú merevítőtartó középső nyílása a 10,0 m-enkénti ke reszt-
tartóknál a szorítóbilincseken átvetett függesztőkábe lekkel 
van felfüggesztve a tartókábelre. Minden ilyen kereszttartó 
síkjában, a főtartók alsó öve közelében, a két főtartót 
összekötő vonórúd van (a 2. ábrán „vonórudas” kereszt-
metszet). A két főtartó felső övét a szögacél hosszbordákkal 
és 1670 mm-enkénti „közbenső” kereszttartókkal (a, b, c, d, 
e jelűek) is merevített ortotrop pályalemez képezi. A pálya-
lemez 18,2 m szélességét a hídtengelyben lévő hossztartó 
felezi. A szerkezeti részletek közül csak a tömbsín helyzetét 
és rögzítését ábrázoló tervrészletet mutatom be (3. ábra).

A híd használatbavétele után kb. 10 évvel, az M2 metró-
vonal kiépültével, a felszíni villamosforgalom megszűnt a 
Keleti pályaudvar és a Déli pályaudvar között, így az Er-
zsébet hídon is. A vágányzónát átalakították közúti pályává. 

Ezzel a beavatkozással együtt felhegesztették a pályale-
mezre a „cikcakk” lemezeket a teljes hídpályán. Ezeket a 
~25 mm széles, hullámvonalban hajlított lemezcsíkokat  
250–300 mm-enként hegesztették a pályalemez síkjára 
merőlegesen, hogy megakadályozzák az aszfaltréteg koráb-
ban előfordult megcsúszását. A pályalemez teljes felületén 
a speciális korrózióvédő és szigetelő bevonatot (cinkszórás 
eltávolítása után Okta-Haft-masse lángszórással felhordva) 
is felújították és új burkolat is készült. 

A munkálatokkal közel egy időben (1975/78) zajló felül-
vizsgálat alkalmával derült ki, hogy a hídpálya teljes szé-
lességében rendszertelen elhelyezkedésben, többnyire a 
volt vágányzóna alatt, repedések vannak az ortotrop lemez 
L acél merevítőbordáinak a kereszttartók gerinclemezén 
való átvezetésénél a hegesztett kötésben és környékén. 
Keletkezésük időpontjára nem volt pontos adat. Fáradási 
jelenség gyanúja merült fel, ami először hihetetlennek tűnt 
a híd addig eltelt, rövid élete miatt.

1. ábra:  Általános elrendezés hosszmetszetben
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A híd tervezésekor – 1950-es évek második fele – még nem 
állt rendelkezésre Magyarországon széles körben, megfelelő 
mennyiségű kísérleti eredmény a hegesztett szerkezetek fá-
radási jelenségével kapcsolatban, és a megfelelő acél anyag 
sem a hegesztett híd építéséhez. Erre a célra az érvényben 
lévő 1956. évi Közúti Hídszabályzat az MNOSZ 6289Á 
szerinti 36.24.S ill. 50.35.S anyag felhasználhatóságát írta 
elő, a széntartalom mennyiségétől függő hegeszthetőségi 
feltételek kielégítése mellett. A hidat részben ezekből az 
acélokból, részben növelt folyáshatárú – akkortájt zárult 
kísérletek eredményeként gyártott – MTA50 (MSZ6280-59) 
acélból hengerelt lemezekből gyártották. A kereszttartók és 
a híd más, nagyobb igénybevételű, hegesztett tartóelemei 
MTA50 acélból készültek, a pályalemez 36.24.S acél, míg 
a hosszbordák anyaga: St 37-2 NDK importból származó 
szögacél volt.

A függőhíd összetett erőjátékából adódóan szükséges 
ellenőrző számításokhoz a ma már általánosan használt 
szá mítógéppark akkor még nem állt rendelkezésre, így 
a számítások elkészítése hosszú hónapokat vett igénybe. 
A 8–10 kötetes statikai számításban azonban nem tértek  
ki olyan részletekre, mint pl. a hosszborda-áthatolás be-
kötő varrata. A fáradással kapcsolatban csak a γ szorzó 
hasz nálatát írta elő az akkor érvényes 1956. évi Közúti 
Híd szabályzat, mely az ortotrop pályaszerkezetet meg sem 
említi. A korszerűbb Hídszabályzat csak 1968-ban jelent 
meg. (A hidat 1964-ben adták át a forgalomnak.)

A fenti körülmények kiemelt fontosságot adtak a repe-
dések keletkezésének okait feltáró vizsgálatoknak, hogy 
a helyes javítási terv megszülethessék. Ehhez feszültség-
mérésekre, számításokra, anyagvizsgálatokra stb. volt szük-
ség. A vizsgálatokat a Közúti Közlekedési Tudományos Ku-
tató Intézet (továbbiakban. KÖTUKI) Acélhíd Kutató Labo-
ratóriumának és a Vasipari Kutató Intézet (továbbiakban: 

2. ábra:  Keresztmetszetek

3. ábra:  „Y1” részlet, eredeti
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VASKUT) Hegesztési Osztályának szakértői végezték, és vé-
leményeikben, jegyzőkönyveikben foglalták össze. A repe-
dések felmérését, dokumentálását, a feszültségek számí-
tását és a javítási terveket az UVATERV készítette. 

A felmérési munkák közben látható repedések jellemző-
it figyelembe vevő jelölési rendszert kellett kidolgozni, 
hogy  könnyen kezelhető és egyértelmű legyen mindenki 
számára. A repedések túlnyomó többsége a bekötő var-
rat alsó végén indult, és közel függőlegesen (a jelű), vagy 
ferdén (c jelű) felfelé haladt, csekély hányada az áthatolás 
furatának oldalából indult és terjedt vízszintes irányban 
(b jelű). A repedés hosszát cm-ben melléírt számmal adtuk 
meg (pl. a3). Összesen 3–4 helyen fordult elő a fentiektől 
eltérő alakú, pl. íves vonalú repedés, amit d betű jelölt. 
A felmérési ábrákon általában 3 vonórudas kereszttartó és 
az általuk közrefogott közbenső kereszttartók, valamint a 
hosszbordák tengelyvonala szerepelt. Ebben a hálózatban 
a keresztezési pontokba írt betű- és számjelek pontos ada-
tokat szolgáltattak a repedésekről. A 4. ábrán bemutatjuk 
az egyik felmérési lapot, mint példát, pirossal bejelölve a 
tömbsínek alatti hosszbordák áthatolásánál lévő kereszte-
zési pontot.  

Bár volt néhány áthatolás, amit nem tudtunk megvizs-
gálni, az elkészült felmérési adatok mennyisége elegendő 
volt a következtetések levonására. A repedések többsége a 
vágányzónában a kereszttartók gerinclemezében, a sínek 
alatti hosszbordáknál (20 és 24 jelű bordák) volt. A felmérés-
sel mintegy 2600 repedést tártunk fel, melyek között sok 
egy helyről kiinduló és két vagy három irányban szét ágazó 

volt. Az 5–9. képeken bemutatunk néhányat a különböző 
típusú repedésekből.

A repedés okának kiderítése céljából a KÖTUKI végzett 
feszültségméréseket, statikus terhelés alatt 1977. március 
16-ról 17-re virradó éjjel, mozgó teher alatt pedig, 1977. 
április 30-tól május 2-ig. A mérések célja a 8 hosszbordá-
nak a 4 és a 4a jelű kereszttartó áthatolásában keletkező 
maximális feszültségek kimutatása volt. A statikus feszült-
ségeket a mértékadó teherállásban elhelyezett, 10 t tengely-
nyomású jármű okozta, míg a dinamikusak a napi közúti 
forgalommal terhelve keletkeztek. 

A statikus terhelésből adódó feszültségek méréséhez, 
azonos elrendezésben 23–23 darab nyúlásmérő bélyeget 
ragasztottak fel. A keletkező feszültséget a mértékadó te-
her állásban regisztrálták. A 23 jelű bélyeg a kereszttartó 
gerinclemezének furatában volt, a többi pedig egymásra  
merőlegesen, párosan elrendezve a bekötővarrat és a 
hőhatásövezet alsó szakaszán, a gerinclemez két oldalán 
(10. ábra). A legnagyobb feszültségeket a gerinclemezben 
a varratvégnél, a 23-mal jelölt, és a közvetlenül mellette 
lévő néhány másik bélyegben mérték. A mért nyúlásból 
számított maximális érték a 4a közbenső kereszttartónál 
61–64 N/mm2, a 4 jelű vonórudas kereszttartónál pedig, 
73–80 N/mm2 volt. 

A dinamikus terhelésből származó feszültségek mérését 
ott végezték, ahol a statikus terhelés feszültségi eredmé-
nyei a legnagyobbak voltak. Ehhez a varrat végénél és a 
furatban egyidejűleg mérték a nyúlást 3–3 irányban (23 
bélyeg), a statikus méréshez használt nyúlásmérő bélyegek 
és rozetták segítségével. 

4. ábra:  Repedések felmérési ábrája



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 35

Az anyagvizsgálatokhoz három próbadarabot vágtak ki a 
hídból. Kettőt a 4e kereszttartó gerinclemezéből: a 24. és 

a 12. hosszborda átvezetésnél, a KÖTUKI vizsgálat céljára, 
egyet a 2c kereszttartóból, a 24. hosszborda átvezetésnél, 
a VASKUT vizsgálataihoz.

A KÖTUKI „A” próbadarabja a 24., a „B” pedig a 12. bor-
da melletti volt. Az „A” darab végigmenő, 15 cm hosszú, 
függőleges repedést, a „B” próbadarab 2 cm-es, ferdén fel-
felé induló repedést tartalmazott. Az elvégzett vizsgálatok: 
szemrevételezés, mágneses repedésvizsgálat, vegyvizsgálat, 
szakítóvizsgálat, ütőmunka-vizsgálat, csiszolatvizsgálat és 
ke ménységmérés.  A próbadarabok vizsgálati eredménye 
(77-16/2 sz. jegyzőkönyvből idézve): „A törés egyértelműen 
fáradási törés, mely a hosszbordát bekötő kétoldali sarok-
varrat szélén, a keresztborda 8 mm-es gerinclemezében 
következett be. A fáradási repedés iránya: alulról felfelé. 
Már a törésfelületen is látszott, hogy a repedés egyes he-
lyeken mélyebben behatolt az alapanyagba. A repedés  
két oldalát vizsgálva számtalan kisebb nagyobb (1,5 cm) 
elágazást találtunk, mely szerint a repedés nemcsak  füg-
gőlegesen felfelé, hanem részben ferdén felfelé is terjedt . 
Az elágazó repedések kivétel nélkül mind felfelé irányul-
tak. Összefoglalva: Az „A” próbadarab fáradási törése a 
bekötővarrat alsó végétől kiindulva a függőleges nyíró-
feszültségek hatására következett be. A „B” próbadarab 
varratfelületén észlelt 0,2 mm mély repedésből az azt 
elő idéző igénybevételekre messzemenő következtetéseket 

5. kép:  
A furatból 
induló 
„b” típusú 
repedés

6 .kép: 
 A varrat végből 
induló 
„d” típusú 
repedések

8. kép:  
 A varratvégből 
induló „a” és 
furatból induló 
„b” típusú 
repedések

9. kép: 
 A 4-6j. kereszt -
tartók közötti 
16–25. erősített 
hosszbordák 
közül 
a 20. borda 
melletti 
„a” típusú 
repedés

10. ábra:  Nyúlásmérő bélyegek elhelyezése

7. kép:  
 A varratvégből 
induló 
„a” típusú 
repedés 
„b” elágazással
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levonni nem lehet. Az anya gok összetétele és szilárdsá gi 
tulajdonságai megfelelnek az MTA50 acélnak. A hossz-
irányú ütő próbatestekkel vég zett vizsgálat eredménye a 
mai előírások szerint: az „A” próbadarab anyaga gyen-
ge B minőségi fokozatú, míg a „B” próbadarab anyaga 
C minőségi fokozatú. Keresztirányban az „A” anyag át-
meneti hőmérséklete egy, a „B” anyagé két fokozattal 
gyengébb. Csiszolat vizsgálatok eredményei kizárják a 
fáradási repedéseknek az anyag beedződésével való ma-
gyarázatának a lehetőségét.” 

A VASKUT a hídból kivágott, 50 mm hosszú, vízszintes 
repedést tartalmazó próbadarabon a következő vizsgálato-
kat végezte: vegyi összetétel, szemcseméret megállapítása, 
szakítóvizsgálat két irányban, ütővizsgálat, keménységmérés, 
a szerkezetben lévő repedések stabilitási feltételeinek becs-
léséhez a törésmechanikai anyagjellemzők közül a COD és 
a Jic értékének meghatározása. 

Az eredmények értékelése (4-3-3307/77 sz. szakértői vé-
leményből idézve): „A vegyelemzés, szakító és ütő vizs-
gálat eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált 
acél kielégíti az MSZ 6280-59 szabvány MTA50 jelű acélra 
vonatkozó előírásait. A ferrit szemcsemérete, összefüg-
gésben az előző eredményekkel, valószínűsíti a lemez 
normalizált állapotát. Összegezve: A repedések fárasztó 
igénybevétel hatására keletkeztek. A repedések keletkezé-
sében – véleményünk szerint – gyártással összefüggő hiba, 
vagy hatás nincs. A rendelkezésünkre bocsátott, vízszin tes 
repedést tartalmazó darabnál, a repedés felülete  alap-
ján megállapítható, hogy a szóban forgó darabot olyan 
terhelés érte, amely a repedési felületeket egymáson,  a 
lemez felületére merőlegesen, váltakozó irányban történő 
elmozdulásra kényszerítették, törésmechanikai fogalom 
szerint, III terhelési mód. A repedések iránya – felmérésünk 
szerint – döntően függőleges. Ferde vagy vízszintes repe-
dések keletkezése véletlenszerű. A repedések iránya az 
igénybevétel módja mellett, a konkrét geometriai viszo-
nyoktól és a maradó feszültségektől függ. Figyelembe 
vé ve a repedések méretét és feltételezve a legszigorúbb 
ter helési módot, instabil repedésterjedést a folyáshatárt 
meg közelítő nagyságú feszültség okoz.”

 A repedések eredetének megállapítása érdekében vég-
zett vizsgálatokhoz készült, 77-16/3sz. KÖTUKI szakértői 
véleményből idézve: „A feltárt repedések egyértelműen 
fáradási repedések, a ridegtörés feltételezése kizárt. Az 
elvégzett anyagvizsgálatok kizárták továbbá annak fel-
tételezését, hogy a fáradási repedések anyaghibából vagy 
gyártás közben képződött beedződésekből, illetve az ebből 
származó kezdeti repedésekből fejlődtek volna ki. A repe-
dések a szerkezet üzemi igénybevételeinek hatására, a 
kialakításból származó feszültséggyűjtő helyekből kiin-
dulva képződtek. A további repedésképződések kiküszö-
böléséhez kívánatosnak tartjuk a varratvégződéseknél 
képződő feszültségcsúcs leépítését. Ennek két módozata 
lehetséges. Az egyik a feszültségcsúcs közvetlen leépí-
tése a varratvégződés megfelelő átalakításával a Közúti 
Hídszabályzat 65. ábrájának szellemében (1968. évi K.H. 
A varratvégek lemunkálására ad utasítást, Szerző meg-
jegyzése.). A másik megoldás a sarokvarratban ébredő 
átlagfeszültség csökkentése a megfelelő erősítéssel.” 

Az anyagvizsgálatokkal egyidejűleg számításokat is vég-
zett az UVATERV, melyben a hosszbordát bekötő sarokvar-
rat igénybevételét számították ki, megbecsülték az eltelt 

idő alatt bekövetkezett ismétlések számát is. A villamos sín 
alatti hosszborda bekötő varratában fellépő nyírófeszült-
ség átlaga a mértékadó villamos teherből: τ = 546 kp/cm2 

(54,6 N/mm2)-nek adódott (mai ismereteink szerint a kap-
csolat legfeljebb 40 N/mm2 fáradási osztályú), a becsült 
ismétlődési szám az eltelt 10 év alatt: n= 4 200 000 volt.

Fentiek szem előtt tartásával készített az UVATERV 5-féle 
javítási változatot, melyekben minden érdekelt fél elkép-
zelése szerepelt. A szerzőé I és II változat, a III, IV és V 
változat más tervezőké, míg Kivitelezői részről is további 
két változat (GMI és GMII): az I és II változat kiékelő le-
mezei a hosszborda L acél vízszintes szárának síkjában a 
kereszttartó gerinclemezére hegesztve. Kísérleti célból, a 
vizsgálatokat végző szakértők teljes egyetértésével, mind a 
hét változatot beépítették egy-egy kereszttartó 8 jelű bor-
dájánál, hogy összehasonlító méréseket lehessen végezni 
és a leginkább megfelelőt kiválasztani. Az eredeti állapot 
és a javítási változatok esetében a nyúlásmérő bélyegeket 
azonosan helyezték el a gerinclemez furatában. A javítat-
lan helyen keletkező feszültséget tekintve 100%-nak, min-
den változatnál meg lehetett határozni, hogy a különböző 
változatban javított helyeken mért feszültség ennek hány 
százaléka. A méréseket 1977. június 24. és július 1. között 
a KÖTUKI szakértői végezték. 

Az összehasonlítás eredménye: 
I változat: 47%
II változat: 62%
III változat: 71%
IV változat: 106%
V változat: 132%
GM I változat: 97%
GM II változat: 85%

A Kivitelező Ganz–Mávag véleményét is megkérve, a fen-
tiek alapján az I változat kivitelezésére esett a választás. 

A pályaszerkezet javítására UVATERV által, az I változat 
alapján készített kiviteli tervet, a szakvéleményt készítő 
dr. Gállik István az alábbiak szerint véleményezte: „A javí-
tásra vonatkozó megállapodások és megbeszélések alap-
ján  készült az UVATERV 38466/VI/H-2 tervszámú javítási 
terve és műszaki leírása. A javítási terv tartalmazza már 
a javaslatunkat is, mely a helyes erőátadás érdekében 
a kiékelő lemezt a lehető legközelebb teszi a hosszborda 
gerinclemezének síkjához. A javítás tervével és a műszaki 
leírással teljes egészében egyetértünk.” (11. ábra)

 A javítási munkák 1978 tavaszán indultak. Az első kereszt-
tartó kijavítása után ismét készült ellenőrző feszültség-
mérés a még javítatlan és a javított kereszttartóban ébredő 
feszültségek összehasonlítására. A nyúlásmérő bélyegeket 
– az előző mérésekkel egyezően – a 8. hosszborda mentén 
a furat belsejében helyezték a kereszttartó gerinclemezére 
(23 jelű), két javítatlan (1c; 1d jelűek) és a javított (1a jelű) 
kereszttartón egyaránt. A teheráthaladásokat egyidejűleg 
regisztrálták mindhárom kereszttartón. A méréseket normál 
forgalom alatt végezték 1978. május 6-án. A mért feszültség 
a javított kereszttartóban, a javítatlanokban ébredő feszült-
ségnek 51, illetve 45%-a volt. A mérések szerint a kijavított 
tartónál alkalmazott kiékelő lemez beépítése a várakozás-
nak megfelelően csökkentette a feszültséget, a kapott ered-
mény igen jó egyezést mutatott az 1977. júniusban elvég-
zett kísérlet eredményével. Ennek alapján a javítási munkát 
a megkezdett módon folytatni lehetett. 
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A Kivitelezőnek kb. 24 000 darab kiékelő lemezt kellett 
felhegesztenie (12. kép) és ezzel egy időben mintegy 2600 
repedést megszüntetnie (13. kép), miközben a munkálatok 
alatt a forgalmat is korlátozni kellett a munkavégzés és 
környezete feletti pályában. 

A beépített acélanyag mennyisége mintegy 33 t; KÖTUKI 
javaslatra A38B MSZ 500 szerinti anyagból.

A javítási műveletek a felületvédelem javításával együtt 
1980-ban fejeződtek be.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a vizsgálatok alapján kikris-
tályosodott javítási módozat beváltotta a hozzáfűzött remé-
nyeket, szabad szemmel nem láthatók repedések a kritikus 
környezetekben. A hosszborda-átvezetések környezetében 
a kiékelő lemezek beépítése óta esetlegesen előforduló 
repedések felderítésére műszeres vizsgálat nem készült. 

A híd megépítése óta eltelt közel ötven év alatt nagyon 
sok tudás és tapasztalat gyűlt össze a hegesztett szerkezetek-
kel kapcsolatban. Most már bizonyított számunkra, hogy  
hol vannak azok a további részletek a szerkezetben, amiket 
ma már nem helyeslünk, mert feszültséggyűjtésre, repedés-
képződésre alkalmas helyek. Ezekre a részletekre vonat-
kozóan is célszerű lenne vizsgálatokat végezni, hogy a híd 
állapotára vonatkozó minél több adat álljon rendelkezésre 
a sorsát érintő döntések meghozatala előtt.

A híd teherbírását befolyásoló körülmények is változ-
tak az építése óta eltelt évek alatt. Például a híd önsúlya 
megnőtt a különböző további kényszerű szerkezeti változ-
tatások miatt, ezek pl.:
•  többlet „cikcakk” lemezek beépítése; 
•  a korlátpálcák 20/40 mm-es tömör szelvényűek lettek a 

tönkrement 2,5 mm vastag, hidegen hajlított lemezpro-
filból készültek helyett; 

• vizsgálójárda épült a főtartók külső oldalára;
• megvastagodott az aszfaltburkolat 3 cm-rel;
•  kiékelő lemezek épültek minden kereszttartó-hossztartó 

csatlakozásnál (lásd fent) stb.;
viszont csökkentette az önsúlyt:
•  a vasbeton járdalemezek helyett acél ortotrop lemezes 

járdák épültek.

A növekedésre eddig fedezetet adott az a tartalék, ami az 
építéskor a vágányzónában feltételezett 600 kg/m2 villamos 
terhelést jelentette, a közúti 400 kg/m2 teher helyett.

Minden olyan további szerkezeti beavatkozás, ami ma 
már nem gyártott acélanyaggal való kapcsolatokat érint 
nagy kockázattal járhat, nem elsősorban a saját tömeg 
nö ve kedése, hanem számos, a teherbírást és biztonságot 
be fol yásoló ok miatt is. 

12. kép:  Beépített kiékelő lemezek sora

13. kép:  
A 2–30 mm hosszú 
repedések kivágása 
a furat bővítésével, 
a terv szerint

11. ábra: 
 Elfogadott javítási terv ”Y2” részlete
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Néhány ezek közül:
•  A kivett 3 mintadarab anyagvizsgálata is kimutatta, hogy 

az egyes beépített lemezek vegyi összetételében és egyéb 
tulajdonságaiban is nagy szórás van. 

•  Az építési körülmények miatt, minden egyes, nem érin-
tett kapcsolatban is más-más mértékű káros igénybevé-
telek keletkezhetnek, amik a már meglévő feszültségek 
növekedését okozhatják.

•  Erősítő tartók esetleges beépítésekor további feszültség-
gyűjtő helyek alakulnak ki a meglévőkön felül. 

•  Ha beavatkozunk, szinte kivétel nélkül csak „kedvezőtlen 
hegesztési pozíció”-ban (függőleges síkban vízszintesen, 
függőlegesen, ill. fej felett) lehet hegeszteni, ami újabb 
hibaforrás. 

•  A kivitelezés nehézségeiből adódó egyedi hibák előfor-
dulásának lehetősége nagy. 

•  A szerkezetben lehetnek olyan repedések, amiket a meg-
lévő vizsgálati módszerekkel nem tudunk kimutatni, de 
beavatkozás esetén kiindulópontjai lehetnek súlyos kö-
vetkezményeknek is. 

•  Ma még nem áll rendelkezésre olyan eszköz, ami helyszíni 
körülmények között alkalmazva kimutatja a vizsgált pontban 
meglévő feszültségek nagyságát és többtengelyű voltát. 

•  Nem hagyható figyelmen kívül a tény, hogy a hídszerkezet 
minden 10,0 méteres szakaszában teljes keresztmetsze-
tében szögecselt illesztésű stb. 

Az eddigiekben ismertetett részletekből talán kiderült, 
hogy milyen széles körű vizsgálatokra volt szükség a végre-
hajtott „apró” szerkezeti változtatáshoz is. Ennél lényegesen 
részletesebb, az egész hídra kiterjedő felülvizsgálatoknak, 
feszültségméréseknek, mintavételeknek (pl. korrózióvédő 
bevonatok állapota) stb. kell megelőznie minden változ-
tatásra vonatkozó variációnak a felvetését, beleértve a for-
galmi igények és lehetőségek igen alapos vizsgálatát és a 
gazdasági vonzatokat is. Mindezeket hasznosítva minden 
érintett szakterületen, olvasván ebben a tárgykörben a 
megjelent és még esetleg megjelenő szakmai hozzászólá-
sokat, ismertetéseket, elvégezve a szükséges elemzéseket, 
lehet, hogy a leg előnyösebb döntés, ha a hidat megőrizzük 
eddigi formájában, a tervezett élettartama végéig. Ez sem 
lesz kis feladat. 

A híd építése a maga korában nagy mérnöki teljesítmény 
volt, új magyar acélanyag, újfajta szerkezet, speciális építési 
technológiák, a híd elegáns megjelenése stb. miatt. Sávoly 
Pál, Kossuth-díjas mérnök, a híd megálmodója és tervezője, 
méltán vehette át az Állami Díj I. fokozata kitüntetést a híd 
átadása után.

Idézett vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, 
szakvélemények, tervdokumentációk és irodalom

 1.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/1 sz. Méré si jegyző-
könyv. Budapest, 1977. május 31.

 2.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/2 sz. Vizsgálati jegy ző-
könyv. Budapest, 1977. május 28.

 3.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/3 sz. Szakvéle mény. 
Budapest, 1977. május 31. 

 4.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/4 sz. Méré si jegyző-
könyv. Budapest, 1977. július 27.

 5.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/5 sz. Méré si jegyző-
könyv. Budapest, 1977. szeptember 17.

 6.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/6 sz. Szak véle mény az 
Erzsébet híd pályaszerkezetének meg hi básodásához és javításához. 
Budapest, 1977. szeptem ber 15.

 7.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 77-16/7 sz. Szakvéle mény 
ki egészítés Budapest, 1977. október 26.

 8.  KÖTUKI Acélhíd Kutató Laboratórium 78-34 sz. Erzsé bet híd pálya-
szerkezet javításának ellenőrzésére végzett feszültség mérés.

 9.  VASKUT Hegesztési Osztály 4-3-3307/77 sz. Szakértői vélemény. 
Budapest, 1977. október 18.

10.  Ellenőrző számítás az Erzsébet híd hosszbordák vizsgálatához c. 
kiegészítő számítások, részben kézirat.

11.  Erzsébet híd felülvizsgálata. tsz. 38466/II Repedések helyszínrajzi 
elhelyezkedése 1977. februártól folyamatosan felvéve

12.  Erzsébet híd felülvizsgálata. Pályaszerkezet javítási változatai: I, II, 
III, IV, V 38466/VI/H-2; Rsz.  K1 és K2

13.  Erzsébet híd felújítása. Pályaszerkezet javítási terve. 38466/VI/H-2, 
Rsz. 1

14.  Erzsébet híd felújítása. Műszaki leírás a pályaszerkezet javításához. 
38466/VI/H-2, Rsz. 2

15.  Dr. Domanovszky Sándornak az Erzsébet híd gyártásáról és szere-
léséről megjelent írásai.

16.  Mélyépítés Tudományi Szemle „Az új Erzsébet híd”-ról szóló 1965. 
április–májusi száma.

17.  Bácskai Endréné: Az új híd építése és élete napjainkig.  
A régi és az új Erzsébet híd tudományos ülés előadásainak gyűjte-
ménye. Budapest, 2003. X. 10.

Az 5–9. képeket 1977. márciusban, a 12–13. képeket 1979. október 
16-án készítették az UVATERV Fotólabor munkatársai.
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A HEGESZTÉSTECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉNEK KEZDETEI 
ÉS FEJLŐDÉSE A HAZAI ACÉLSZERKEZET-ÉPÍTÉSBEN

II. rész: Az 1965–1995 közötti időszak

Dr. Domanovszky Sándor 
Széchenyi-díjas mérnök, nemzetközi hegesztőmérnök (IWE)

Az Acélszerkezetek előző (2013/2) számában megjelent 
I. részben hangsúlyoztuk, hogy a hegesztéstechnológia  
alapanyagfüggő, igazodnia kell annak mindenkori minősé-
géhez, azaz a hegesztett kötés mechanikai tulajdonságainak 
el kell érniük az alapanyagra annak szabványában rögzített 
értékeket. A szívósság mérőszámául világszerte (napjainkig) 
elfogadott ütőmunka érték Joule-ban (J) mért vizsgála-
tának előírására hazánkban először az MSZ 6280-65-ben 
került sor. Ez egy új korszak kezdetét jelentette, melyben 
alapanyagként a 37-es (S 235) és az 52-es (S355) acélok 
szolgáltak, a gyári kapcsolatok hegesztettek, a helyszíniek 
először szögecseltek, majd NF- (nagyszilárdságú feszített) 
csavarosak voltak. Nálunk negyven esztendőt vett igénybe, 
hogy nagyfolyami hídhoz (Dunaújvárosnál) nagyobb szi-
lárdságú (ráadásul termomechanikusan hengerelt) S 460-as 
anyagot alkalmazzanak, és valamennyi szerelési kapcsolat 
is hegesztéssel készüljön. Ebben a (II.) részben az előbbi 
korszakban megvalósult jelentősebb, a hegesztéstechnoló-
gia terén valami újat hozó, vagy fontos tanulsággal járó 
műtárgyakat mutatunk be.

A 210 m hosszú tiszafüredi közúti Tisza-híd (1966) 
sok újdonságot hozott (50. kép). A vasbeton pályale-
mezzel együttdolgozó, úgynevezett öszvérszerkezetű híd 
három medernyílása alsópályás, folytatólagos, rácsos, két 
(jobb és bal parti) ártéri nyílása felsőpályás, kéttámaszú, 
tömör gerincű szerkezet (51. kép). A mederhíd főtartójának 
gyártási egységei, valamint öveinek helyszíni illesztései he-
gesztettek, a rácsrudak és oszlopok bekötései viszont NF-
csavarosak (52. kép). A parti hidak minden illesztése he-
gesztett. A választott alapanyag az új MSZ 6280-65 szerinti, 
ütőmunkával vizsgált, 37C és 37D minőségű (tehát azzal 
nem volt gond). A feladatot az itthon (a taktaharkányi 
kísérleti híd után) első ízben alkalmazott NF-csavaros kap-
csolat ama igénye nehezítette, hogy a felfekvő felületek 
között hézag nem megengedett, tehát a szerkezeti egységek 
mérettűrése rendkívül szigorú. Ezt csak szokatlan mértékű 
készülékezéssel lehetett biztosítani (53–55. képek). A má-
sik problémát az övrudak hegesztett helyszíni illesztése  
okozta. Ugyanis a főtartók előszerelés során történő kifek-
tetésekor (56. kép) a rácsrudak illesztéseinek furatait 

50. kép: 
 A tiszafüredi közúti Tisza-híd (1966) 
napjainkban

51. kép: 
 A híd általános terve 
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52. kép:  A rácsos főtartó egy csomópontjának részletrajza 

53. kép:  Az együttdolgoztató fogak hegesztése a kereszttartók 
övlemezére manipulátoron, előfeszítve

54. kép:  A rácsrúd összeállítása és (részbeni) hegesztése 
forgató készülékben 

55. kép:  A rácsrúd csomóponti végeinek méretpontosságát biztosító 
készülék 

56. kép:  A rácsos főtartók kifektetése az előszerelő telepen 
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végleges átmérőjűre kellett dörzsölni, viszont az övrudak 
– ezt követő – helyszíni összehegesztése zsugorodással, 
tehát a lyukak elmozdulásával jár. 

A megoldást az a módszer adta, hogy a kifektetésnél az 
övek illesztési hézagait a zsugorodás várható mértékével 
(3 mm) csökkentették. A 30 m hosszú, 4,5 m széles parti 

hidak (57. kép) valamennyi illesztése a helyszínen hegesz-
téssel – részben forgatással és (szerelésnél először) fedett 
ívű eljárással – készült. A 210 m hosszú mederszerkezetet 
a jobb parton kialakított szerelőtéren állították össze, és 
(nálunk első ízben) hídtengely-irányban, szakaszosan húz-
ták át a bal partra (58. kép). 

57. kép:  A bal parti összeállított és hegesztett ártéri nyílás 

58. kép:  A jobb parton összeállított mederhíd behúzás közben, a bal parti ártér felett 
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A folyami hidak sorából minden tekintetben kilóg az 
1969-ben átadott Baross téri közúti felüljáró (59. kép). 
Az ötnyílású, vasbeton pályalemezzel együttdogozó („ösz-
vér”), folytatólagos híd vonalvezetése kettős ívű, középen 
inflexióval és túlemelés irányváltással. Az acél főtartószek-
rényes, háromgerincű és a tengelyben elhelyezkedő – a 
helyszínen, körbefutó, alátétlemezes „cipzár” varrattal 
összehegesztett két félből álló – háromcellás, kettős T alakú 
alátámasztó oszlopokhoz szervesen kapcsolódik (60. kép). 
A gerincek 20, az övlemezek 25, az oszlopok 30 mm vastag 
52D minőségű (MSZ 6280-65 szerinti) acélból készültek. 
Ez hazánkban az első korszerű, nagyobb, teljesen he-
gesztett híd, a következőre 40 évet kellett várni! Az 5 m 
széles főtartóegységeket 8 m hosszúra gyártották (61. kép), 

egyik végükön ráhagyással. A méretre vágást a helyszínen 
hajtották végre (62. kép). A Rottenbiller utcában indított 
szerelés menetét a 63–64. képek szemléltetik. A varratok 
az üzemben részben bevont elektródás kézi, részben fedett 
ívű, a helyszínen kézi ívhegesztéssel készültek. Itt tapasztal-
tuk meg először, hogy egy vastagabb lemez tompavar-
ratát legfeljebb kétszer lehet javítani. Ha másodszorra 
is hiba marad benne, az egész illesztést (az adott esetben 5 
m hosszban)  szét kell vágni és a munkát elölről kezdeni! 
Az anyag képlékeny tartaléka ugyanis elfogy, és a készülő 
varrat megreped. A nem csekély kihívást jelentő feladatot 
végül is sikerült jól megoldani, a nagy forgalmat bonyo-
lító, fárasztó („lengő”) igénybevételnek kitett híd közel fél 
évszázada gond nélkül szolgál. 

59. kép:  A budapesti Baross téri felüljáró 

60. kép: 
Keresztmetszeti elrendezés a nyílásban 
(fent) és az oszlopnál 

61. kép:  A pályaszerkezet egy gyártási egysége 
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62. kép:  A pályaszerkezet és az oszlopfej (hátul) illesztésének összedolgozása

 63. kép:  A nagy (40 m) nyílás felett az épülő szerkezet (a jobb alsó sarokban a pilléralapozás aknája látható)

64. kép:  A 24+24+40+24+24 m támaszközű, 
96 m hosszú acélszerkezet szerelése 
a befejezéshez közeledik, a vége már 
a Kerepesi úton van 
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A határfolyót négyszer 70 m-es nyílásokkal átívelő, foly-
tatólagos, párhuzamos övű, feszített vasbeton pályalemez-
zel együttdolgozó szerkezetű barcsi Dráva-híd (65. kép) 
gyártására is 1969-ben került sor. A híd acél szekrénytartói-
nak gyári illesztései hegesztettek, a helyszíniek szögecsel-
tek. Ez utóbbiak hosszirányban a fenéklemez közepén, 
keresztirányban 12 méterenként helyezkednek el. A gyár-
tás során külön-külön készítették el a fenéklemezt és a 
főtartó gerinceket a hossz- és keresztmerevítőkkel, illetőleg 
a fel ső övlemezzel (mindegyiket az egyik végen ráhagyás-
sal). A varratokat kézi ív és fedett ívű eljárásokkal hegesz-
tették. Az előszerelés – a hídépítésben első alkalommal 
– egy lépcsős volt: a főtartók kifektetése elmaradt. 
Azokat  ráépítették a fenéklemezre, majd beállítást, méretre 
munkálást követően, elkészítették a főtartógerincek alsó 
nyakvarratait, és végleges átmérőjűre dörzsölték a helyszíni 
illesztések furatait (66. kép). A fenéklemez középen futó 
illesztését szétbontva L alakú szállítási egységeket nyertek.

Az előzővel egy időben folyt a győri – hegesztett gyári, 
NF-csavaros helyszíni illesztésekkel tervezett – közúti Rába-
híd (67. kép) gyártása. A három-főtartós, 57+67+57 m 
támaszközű, párhuzamos övű, vasbeton pályalemezzel 
együttdolgozó, kívül futó kábelekkel utófeszített (68. kép), 

65. kép:  A barcsi Dráva-híd látképe

66. kép:  A Dráva-híd egy szakaszának üzemi előszerelése 

67. kép:  
A győri közúti Rába-híd látképe

68. kép:  A három-főtartós híd alulnézetén 
a feszítőkábelek is jól láthatók 
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folytatólagos gerendahíd hegesztéstechnikai szempontból 
(is) tanulságos volt. A főtartók 52D minőségű anyagból 
készült, 700–25 mm szelvényű alsó övlemezei helyenként 
négy (él–sarok varrattal előre összehegesztett)  darabból 
álló, 17 m hosszú kötegét (terv szerinti) a=4 mm-es sa-
rokvarrattal, vályú (PA) helyzetben, fedett ívű eljárással 
he gesztették a gerinclemezhez. Ezekben a nyakvarratok-
ban  azokon a helyeken, ahol méretük 6 mm alatt volt, 
kereszt irányban (csak mágneses repedésvizsgálattal ki mu-
tat ható) melegrepedések keletkeztek. Ennek több  oka 
volt. A rendkívül merev szerkezet nem követte (alak válto-
zással) a varratok hosszirányú zsugorodását, és azok nem 
vol tak eléggé képlékenyek, tehát hűlés közben re ped tek. 
Ettől kezdve a (hazai) olvasztott fedőporokról áttér-
tünk a (jobb mechanikai tulajdonságokat biztosító, im-
port)  kerámia  porokra. Másrészről világossá vált, hogy  

a sarokvarratokat nemcsak maximálni (a≤0,5/0,7 
vékonyabb lemezvastagság), hanem minimálni is kell 
(a> mint a vastagabb lemez négyzetgyöke). Ezekből az 
előírások ból következik, hogy nagy vastagságkülönbségű 
elemek illesztését sarokvarratos kötéssel nem szabad 
tervezni, illetőleg az ilyen konstrukciót kerülni kell!

Az 1979-ben forgalomba helyezett, 373 m hosszú, négy-
nyílású (a középső 144 m, a maga kategóriájában hazai 
rekord), szegedi Északi Tisza-híd (69. kép) markáns 
mérföldkő az „átmeneti időszak” hosszú, rögös útján! 
Ugyanis ez az utolsó, ahol még szögecskapcsolatot alkalmaz-
tak (de egyes helyekre NF-csavaros kötést is beterveztek). 
Az ortotrop pályalemezt a hazai hidak esetében utolsó 
esetben merevítették laposacél hosszbordákkal (70. kép), 
és helyszíni (alátétlemezes) tompavarratainak elkészí-

70. kép:  A pályaszerkezet egy szakaszának előszerelése a Lágymányosi telepen

69. kép:  A szegedi Északi Tisza-híd látképe átadásakor 
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téséhez első ízben használtak fedett ívű automatát. 
A hab a tortán a főtartók alsó övlemeze. Ennek szélessége 
1200 mm (!) körül mozog, az egyes alkotók vastagsága 
20–25 mm, száma a pillérek felett 6-ra(!) szaporodik, vas-
tagsága e szakaszon 145 mm (ráadásul itt erős törést 
is bele kellett vinni, 71. kép). Környezetében az illesz-
tés kötegvastagsága 190 mm, a furatokat – a lépcsősség 
megszüntetése céljából – néhol 25-ről 31 mm átmérőjűre 

kellett feldörzsölni. Az övlemezek együttdolgoztatására 
él–sarok varratok és NF-csavarok szolgálnak (72. kép). 
„Egyszerűség kedvéért” a híd „ferde”, az alátámasztások 
nem merőlegesek a hídtengelyre. A címszavakkal bemu-
tatott híd fontosabb adatait az általános terv szemlélteti 
(73. kép). Bonyolultabban kivitelezhető szerkezetet csak a 
legutóbbi időkben terveznek (de ők építészek). Az utolsó 
egységet a medernyílás közepén emelték helyére (74. kép). 

71. kép:  Egy főtartószakasz előszerelése 

72. kép:  
A főtartó vége/kezdete kifektetéskor 
(látható a gerinc csonkhoz hegesztett külső 
pályatábla és a két, él-sarok varrattal össze-
hegesztett, NF-csavarokkal is összefogott 
elemből álló, alsó övlemez a gerinclemez 
alsó felével

73. kép:  
A híd általános terve 

74. kép:  A két végtől közép felé haladó szerelés zárótagjának beemelése 
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A rendkívüli híd megvalósíthatóságát alaposan átgondolt 
technológia szerint, magas szintű készülékezéssel, előzetes 
kifektetéses összeállítással, hegesztést követő egyengetés 
utáni méretre vágással tették lehetővé. Alapanyagként 37C, 
37D, 52C és 52D (MSZ 6280-74) minőségek szolgáltak. Kézi 
ívhegesztést (a vályúhelyzetben készült laposacél hosszbor-
dák nyakvarrataihoz nagyhozamú elektródát) és fedett ívű 
eljárást alkalmaztak.

Az 1972–76 közötti időszakban három Duna- és egy 
Száva-híd készült Jugoszlávia számára. Ezek szekrényes 
keresztmetszetű, folytatólagos gerendahidak voltak olyan 
ortotrop pályaszerkezettel, melynél laposacél hosszbordá-
kat alkalmaztak. Gyártásuk már rutinfeladatnak számított. 

Ellenkező eset volt a Novi Sad-i (újvidéki) ferde kábeles híd 
(75. kép) 10 000 tonna acélszerkezetének gyártása (1979–
80). Az 1011 m hosszú híd három szakaszból áll. A jobb par-
ton három, a másikon négy, egyenként 60 m támaszközű, 
háromgerinces, öszvérszerkezetű, kéttámaszú ártéri nyílás 
(76. kép) vezet az 591 m hosszú, ferde kábeles, ortotrop 
pályaszerkezetű mederhídra. Ennek egy háromcellás, nor-
mál keresztmetszetű szakaszát (előszerelés alatt) a 77. kép, 
míg egy kábelbekötési helyet magában foglaló, 40 tonnás 
középső egységet (előszereléskor, beemelés közben)  a 78. 
kép mutat be. A 60 m magas pilon előszerelt szerkezete a 
79. képen tanulmányozható. Minden gyári illesztés hegesz-
tett, a helyszíniek – az ortotrop pályaszerkezet kivételével 
– NF-csavarosak. A korábban gyártott hegesztett hidakhoz 

75. kép:  A Novi-Sad-i ferde kábeles, közúti Duna-híd látképe az átadást követően 

76. kép:  Egy előszerelt ártéri nyílás 

77. kép:  A mederhíd általános keresztmetszetének előszerelése 

78. kép:  Egy kábelbekötést magában foglaló, középső 
merevítőtartó egység beemelése előszereléskor

79. kép:  Az egyik átadásra váró, előszerelt pilon 
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képest sokszorosan igényesebb feladat kiemelten gondos 
előkészületeket és végrehajtást igényelt. Ezt néhány kép-
pel illusztráljuk (80–83. képek). Az ártéri hidakhoz 37C 
és 37D minőségű anyagot (MSZ 6280-75), a ferde kábeles 
szerkezethez St 37-3N és St 52-3N (DIN 17100-1966) írt elő 
a tervező. Utóbbinál a 30 mm-nél vastagabb lemezeket ré-
teges tépődésre is vizsgáltatni kellett (a Z irányú kontrakció 
minimuma 25%). Hazánkban ennél a hídnál alkalmaztak 
első ízben az ortotrop pályaszerkezetnél hosszirányú 
merevítésként trapézszelvényeket. A pálya lemezhez 
kapcsoló nyakvarratainak jó minőségű, termelékeny 
kivitelezéséhez (ESAB A6 DK típusú) kétfejes, fedett 

ívű automatákat szereztek be (84. kép). A varra tokat, 
ahol lehetett, fedett ívű eljárással készítették, emellett 
főként kézi ívhegesztést alkalmaztak, bázikus elektródá val, 
és csekély részarányban a CO2 eljárás is helyet kapott. 
A hidat – a bekezdés elején említett másik négyhez hasonló 
módon – a belgrádi MOSTOGRADNJA cég szerelte. Ennek 
ellenére – mivel egyrészt e műtárgy a Duna folyam teljes 
hosszán nemcsak rekorder fesztávú (351 m), hanem egyéb 
szempontok szerint is a legkiemelkedőbbek közé tartozik, 
másrészt a gyári kapcsolatok kizárólag hegesztettek – mél-
tán leszögezhetjük, hogy sikeres kivitelezésével a hazai 
hegesztett acélszerkezet-építő ipar a csúcsra jutott!

80. kép:  A csatlakozó elemek beépítése 
a szerelőpadon kifektetett alsó 
övszakaszra 

81. kép:  Egy pilon alatti pályaegység alsó 
felének összeállítása 

82. kép:  Egy középső cella felső részének hegesztése 
forgatókészülékben 

83. kép:  Egy kábelbekötést magában foglaló pilon-szakasz 
hegesztése forgatókészülékben 

84. kép:  Az ortotrop pályalemez trapézbordáit 
a pályalemezhez rögzítő nyakvarratok hegesztése 
kétfejes, fedett ívű automatával
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A következő jelentős hídépítési feladat az Árpád híd 
bővítése volt. Az 1981–84 között elvégzett munka gya-
korlatilag abból állt, hogy az 1950-ben – fél szélességgel 
– forgalomba helyezett régi híd mellé (annak konzoljait 
lebontva) mindkét oldalon egy-egy új, attól független, 
de külső megjelenésében azonos, 14 m széles (három-
sávos közút és a víz felőli oldalon gyalogjárda), ortotrop 
pályaszerkezetű, nyitott híd épüljön. Az eredeti, 930 m 
hosszú híd tagolását követve ez – mindkét oldalon – öt 
önálló (a jobb part felől haladva) két-, egy-, négy- (margit-
szigeti vasbeton műtárgy), három-, egynyílású hídszakaszt 
jelent (85–86. képek). Nálunk itt alkalmaztak első ízben 
az ortotrop pályalemezhez trapéz alakú hosszmerevítő 
bordákat. Felhegesztésük a Novi Sad-i hídnál alkalmazott, 
kétfejes automatákkal történt. A kereszttartók pontos be-
építését (szintén) a már a hosszbordák elhelyezéséhez 
szerelőpadon kifektetett pályalemezekre történt jelölések 
segítették. Hegesztésük – szokás szerint – előfeszítő-for-
gatókészülékben történt (87. kép). A korábbi tapasztalatok 
alapján ennek a hídnak a megépítése hegesztéstechnikai 
szempontból nem hozott újat (a gyári kapcsolatok hegesz-
tettek, a helyszíniek – a pályalemez és a trapézbordák, 
továbbá a kereszttartók alsó övlemezeinek kivételével – NF-

csavarosak). A nehézséget az okozta, hogy a híd (a már tár-
gyalt szegedi hídhoz hasonlóan) ferde, azaz alátámasztásai 
a hídtengelyre nem merőlegesen helyezkednek el. Ennek 
következtében terv szerinti alakját csak a végleges alátámasz-
tásokra helyezve veszi fel. Így előszereléskor a főtartókat és 
a pályaszerkezetet külön kellett összeépíteni (88. kép), 
és ebben a fázisban csak egy beemelési egység volt teljes 
keresztmetszetű, végleges állapotba hozható (89. kép). Erre 
a munkára, de főként a 70–105 t tömegű egységek uszályba 
rakására a Lágymányosi telepen 220 m hosszú, a Duna fölé 
kinyúló, 100 t kapacitású futódaruval ellátott darupályát 
létesítettek (90. kép). A teherviselő szerkezetekhez 8300 t 
52C és 52D minőségű (MSZ 6280-75) acélt használtak fel. 
A főtartók alsó övlemezeinek vastagsága helyenként 
elérte az 50 mm-t, így a kedvezőtlen övlemez-köteg 
elmaradhatott. A hegesztési varratokat kézi ív és fedett ívű 
eljárásokkal készítették. 

A fent említett darupályán kívül ennek a hídnak a tömö-
ren ismertetett, hatékony technológiával történő, 1981–84 
közötti megvalósíthatóságához egy másik jelentős beruhá-
zásra, a 120 t teherbírású, Clark Adam nevű úszódaru 
elkészítésére is szükség volt (91. kép).

85. kép:  Az Árpád híd jobb parti Duna-ági három hídja 86. kép:  Az Árpád híd bal parti Duna-ági két hídja 

87. kép:  Egy ortotrop pályaegység kereszt-
tartóinak hegesztése 

88. kép:  A főtartó és (balra, 
a darupálya alatt) 
a pályaszerkezet 
egy szakaszának 
előszerelése 
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A Budapest köré tervezett M0 autópálya-gyűrű építésé-
nek első szakaszát, fél szélességben, autóútként, az M1 és 
M5 jelű autópályák között kezdték meg. Ezt a Duna felett 
a Hárosi Duna-híd vezeti át. Az 1990-ben forgalomba 
helyezett műtárgy (a folyam hazai szakaszán) az első vas-
beton pályával együttdolgozó („öszvér”) híd. A zártszekré-
nyes, ferde gerincű, párhuzamos övű, 770 m hosszú átkelő 
három részből áll. A két ártéri szakasz 3x73,5 m, a meder-

híd 3x108,5 m támaszközű, önálló, folytatólagos gerenda-
szerkezet (92. kép). A felhasznált acélanyag tömege 2000 t. 
minősége 52C és 52D (MSZ 6280-75). A gyári kötések 
mind hegesztettek, az előszerelésiek (93–94. képek) és 
helyszíniek javarészt NF-csavarosak. Hegesztéstechnológia 
tekintetében ez a híd abban hozott újat, hogy a vasbeton 
pálya együttdolgoztatása céljából korábban a tartók felső 
övlemezére hegesztett „fogak” helyett itt – végre, a kül-

89. kép:  A 17m hosszú szerelési egységeket teljes 
keresztmetszetűvé külön-külön állították össze 

90. kép:  A pillér feletti, 105 t tömegű (második beemelési) egység 
uszályba helyezése

91. kép:  Az első (a pillér melletti) szerelési egység helyszíni 
beemelése járomra (1981. május 12.)

92. kép:  Az M0 autópálya-körgyűrű Hárosi Duna-hídja 

93. kép:  Egy hídszakasz előszerelése 

94. kép:  A helyszínre úsztatási-beemelési 
(22 m széles, 17 m hosszú, 80–113 t tömegű) egységek 
készreszerelése a gyár Lágymányosi telepén 
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földön már régen bevezetett, de sajnos csak importból be-
szerezhető, drága – fejes csapok kerültek alkalmazásra 
(95. kép). A csap ívhúzásos technológiával, teljes kereszt-
metszetében történő átolvasztásához speciális berendezés 
(áramforrás és pisztoly) szükséges (96. kép). Csaponként 
– az adott átmérő (22 mm) esetén – 2000 A és 1 sec szük-
séges, a gyakorlatban 4–500 darabot tudtak műszakonként 
felhegeszteni. (Egy hagyományos fogat 15 darab csap he-
lyettesít.) A nagyobb termelékenysége mellett fő előnye, 
hogy (a rövid idejű hőbevitel következtében) nem okoz 
övlemez-zsugorodást, tehát nem kell előre, külön az öv-
lemezre hegeszteni. A minőségi kritériumokat (akkor) a 
DIN 8563 Teil 10 szabályozta. Itthoni bevezetéséhez külön 
hatósági engedélyt kellett beszerezni.

Az Árpád híd 1950-ben történt forgalomba helyezését 
követően 45 évet kellett várni arra, hogy Budapesten 
új, dunai átkelőhely létesüljön. Az 1993–95 között épült 
Lágymányosi Duna-híd hatnyílású, közel 500 m hosszú 
(49,3+4x98,5+49,3 m támaszközű) és 30 m széles. 
A kétcellás, ortotrop pályaszerkezetű, szekrénytartós kiala-

kítású, folytatólagos gerendahíd a pillérek feletti pilonok ra 
bekötött, ferde rudakkal van függesztve (97. kép). A szer-
kezet hosszirányban 41 darab, 10–14 m hosszú részre ta-
gozódik. Ezek mindegyikét 15 darab gyártási egység alkotja 
(98. kép). A gyári kötések, továbbá a pályalemez, a 
trapéz- és egyéb hosszbordák, a keresztmerevítések 
öv lemezei, valamint a pilonok és ferde rudak 100%-
ban hegesztettek, a többi előszerelési és helyszíni 
kapcsolat NF-csavaros. A minden korábbinál bonyolul-
tabb acélszerkezet megépítése hat fázisra bontható. Ezek: 
a (közúti) szállítási egységek gyártása (99–103. képek); 

95. kép:  
22 mm átmérőjű, 
125 mm hosszú, 
frissen felhegesztett 
fejes csapok 
(a heg fürdő védelmére 
és a varrat alakítására 
szolgáló (roncsolással 
már eltávolított) 
kerámia gyűrű
törmelékkel) 

96. kép:  
A csaphegesztés 
végrehajtása 

97. kép:  A Lágymányosi Duna-híd látképe 

98. kép:  A szekrénytartó keresztmetszeti elrendezése
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a teljes keresztmetszet, körülbelül százméteres szakaszok-
ban (átfedéssel) történő üzemi előszerelése (104–106. ké-
pek); a korrózióvédelem (107. kép); a beemelési egységek 
– a hídtengelyben futó kivételével – teljes keresztmetszetben 
történő, végleges összeépítése az előszerelő telepen (108–
112. képek); a helyszínre szállítás és beemelés (113–115. ké-
pek); végül a helyszíni szerelési munkák. Természetesen az 
utolsó fázis igényelte a legtöbb szakértelmet, körültekintést 
és innovatív intézkedést. Ugyanis a megszokotthoz képest 
több tényező bonyolította a híd terv szerinti vonalvezeté-
sének biztosítását (az eltérés maximum 10 mm lehetett). 
A két fél keresztmetszet sem külön, sem együtt nem volt 
tengelyszimmetrikus, ezért csavarodott. Napsütésben a 
szekrénytartó pályalemeze a fenéklemeznél jobban tágult, 
ezért a konzolosan kinyúló rész lehajolt, a déli oldali 
főtartó északihoz képesti többlettágulása pedig görbültsé-
get idézett elő a vízszintes síkban. A pályaszerkezet tompa-
varratainak hegesztésekor keletke ző (a hézagtól függő 
mértékű, átlagosan 5 mm) zsugorodásból származó kon-
zolvég-emelkedést (15–25 mm) szintén kezelni kellett. Ez 
úgy történt, hogy műhelyi előszereléskor a főtartógerincek 

között 5–10 mm-es hézagot, a pályalemez-illesztéseknél 
viszont hézagmentességet biztosítottak. Be kell vallani, 
hogy ez a módszer sem volt elég, mert a változó körül-
mények következtében helyenként a hézagok túl nagyok 
lettek, következésképpen a varratszélességek, a zsugoro-
dások és alakváltozások is megnőttek. E kérdés rendkívül 
figyelemre méltó voltára már (szerencsére) az első illesz-
tés (negatív) tapasztalata felhívta a figyelmet. Az történt 
ugyanis, hogy a pályalemez tompavarratának elkészítése 
előtt (az előírások figyelmen kívül hagyásával) meghúz-
ták a gerincek illesztőcsavarjait. Ennek következményét a 
116. kép szemlélteti: a varratzsugorodáskor fellépő óriási 
erő papírlapként horpasztotta ki a két hevederrel vastagí-
tott gerinclemezt (aminek nyakvarratai még nem voltak 
befejezve). Ezután – a helyes technológia szerint – a két 
fél helyszíni beemelését – és a hídtengely menti illesztésük 
elkészítését – követően csak a fenéklemez NF-csavaros 
kötéseit  rögzítették, a főtartók gerincillesztései alsó részé-
nek csavarjait nem húzták meg véglegesen, a felsőkbe 
pedig átmenetileg kisebbeket helyeztek. 

100. kép:  A fenéklemez kifektetése a hosszbordák beépítése és a keresztmerevítők 
helyeinek megjelölése céljából 

99. kép:  A szállítási egységek gyártására berendezett csarnokrész a Ganz Mátranováki 
gyárában 

101. kép:  
A trapézbordák nyakvarratainak hegesztése 
előfeszítő készülékben, kétfejes, fedett ívű 
automatával 

102. kép:  
A kereszttartók beépítése (készülékes 
bemérést követő pontos méretre munkálás 
után) 

103. kép:  
Fenék-gerinc egység hegesztése előfeszítő-
forgató készülékben 
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105. kép:  
A pilontörzs alatti, sarura támaszkodó 
fenékrész beillesztése 

106. kép:  
A ferde függesztőrúd-bekötés csonkjának 
hegesztése 

104. kép:  
A szekrénytartó üzemi előszerelése 
a Ganz Budapesti gyárában 
(konzolok nélkül) 
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107. kép:  
Az ehhez a feladathoz létesített 
Korrózió védelmi üzem a Ganz 
Lágymányosi előszerelő telepén 
(körülötte a kezelésre váró, 
különféle gyártási egységekkel) 

108. kép:  
A beemelési egységek összeépítése 

109. kép:  
Egy piloncsonkot magában foglaló 
keresztmetszet összeépítés alatt 
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110. kép:  
Egy ferde függesztőrúd-csonkot magában 
foglaló keresztmetszet összeépítés alatt 

111. kép:
 A pályalemez tompa varratos kötése 
alátét lemezének rögzítése porbeles 
huzallal (védőgáz nélkül) 

112. kép:  
A pályalemez hosszirányú tompavarratainak 
szinkronhegesztése fedett ívű automatákkal 

113. kép:  
A kész beemelési (fél keresztmetszeti) 
egységek uszályba helyezése 
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A konzolvéget lejjebb eresztették, a kilógó szerkezet 
nyomatékát  pedig a főtartógerincek felett a pályalemezre 
rögzített 3–3 darab Dywidag-rúddal vették fel (117. kép). 
A keresztirányú illesztés varratainak hegesztése közben 
(118. kép) ezek fokozatosan fellazultak, szerepüket vesz-
tették. Az NF-csavaros kapcsolatok véglegesítésére csak a 
teljes keresztmetszet minden hegesztett kötésének el ké-
szülte után kerülhetett sor. Az egész munka során vég zett 
folyamatos ellenőrzés, a megfigyelések, tapasztalatok ki-
értékelése, hasznosítása meghozta gyümölcsét: a koráb-
biaknál jóval bonyolultabb, sőt „szeszélyesebb” szerkezetet 
sikerült „kordában tartani”. Az utolsó keresztmetszeti egy-
ségek beemeléséhez (119. kép) a jobb parti, mintegy 50 m 
hosszú, hídszakaszt hátrahúzták. Igen gondosan meghatá-
rozott technológia, főként hegesztési sorrend terv szerint 
kellett elkészíteni az öt pilon és ferde rúdjaik helyszíni alá-
tétlemezes tompavarratait. Ugyanis az esetleges egyenlőtlen 
zsugorodások jelentős töréseket okoztak volna a 35 m 
ma gas szerkezet tengelyvonalában. A megoldást az ellenté-
tesen ható varratszakaszok egyidejű, illetőleg a folyamatos 
ellenőrzés eredményei szerint korrigált elkészítése adta 
(120–125 képek). A tartószerkezet közel 7000 t alapanya-
gának minősége 52C és 52D (MSZ 6280-75). 

114. kép:  A kifolyási oldali (középső gerincet magában foglaló) 
fél keresztmetszeti egység beemelése a Clark Adam úszódaruval 

115. kép:  A befolyási oldali fél keresztmetszeti egység beemelése 

116. kép:  
A főtartógerinc kihorpadása (abban 
a – helytelen – esetben, ha illesztésének 
csavarkötését a pályalemez alátétlemezes 
tompavarratának meghegesztése előtt 
készítik el) 

117. kép:  Beemelés után, a pályaszerkezet (lemez és trapézbordák) 
tompakötéseinek elkészítéséig, a konzolosan kinyúló 
szerkezet nyomatékát a főtartók felett ideiglenesen 
beépített Dywidag-rudak vették fel 

118. kép:  A pályalemez keresztirányú alátétlemezes 
tompavarratának hegesztése középről indulva, 
két (szinkronban haladó) fedett ívű automatával 
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119. kép:  Az utolsó egység ünnepélyes körülmények közötti beemelése 
1985. május 18-án 

120. kép:  A pilontörzs beemelése 

121. kép:  A beépített ferde rudak (a felső övlemezek „ablakai” 
a tompavarratok alátétlemezeinek elhelyezhetőségét 
teszik lehetővé) 

122. kép:  A csúcsszerkezet beemelés előtt

123. kép:  A csúcsszerkezet beemelése  
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A közel 150 000 m hegesztett kötés mintegy egy-
millió méter varratsort jelent, melynek 95%-a nagy 
teljesítményű, fedett ívű, automatikus, fogyóelektró-
dás, aktív gázos (82/18 Ar/CO2), tömör huzalos és – a 
hídépítésnél első ízben – védőgáz nélküli, porbeles 
huzalos eljárással került kivitelezésre. A hídon két vil-
lamosvágány átvezetését is megtervezték, ezek rögzítésének 
céljára 21 000 darab fejes csapot is fel kellett hegeszteni 
(azonban a villamosüzem napjainkig sem került forgalomba 
helyezésre). A hídon 350, 500 és 800 mm átmérőjű, közmű-
csővezetékeket is elhelyeztek. Ezek varratainak gyök sorát 
AWI-eljárással készítették. Összességében elmondható, 
hogy az eddigieknél jóval bonyolultabb híd sikeres 
megépítését csakis a korábbiaknál szerzett tapasztala-

tok, továbbá a különös gonddal, kiemelkedő szakérte-
lemmel megtervezett és végrehajtott technológia tette 
lehetővé!

A képek forrásjegyzéke
Az 50., 67–68., 75., 85–86., 92–97., 125. számú képek a 
Szerző felvételei;
Az 51–56., 59–66., 69–74. 76–84., 87–91., 98. számú képek 
a Szerző gyűjteményéből származnak;
Az 57–58. számú képek Fekete János felvételei;
A 99–124. számú képeket Domanovszky Henrik készítette.

A folytatás az Acélszerkezetek 2013/4. számában következik.

124. kép:  
A pilon felső szakasza kész állapotban, 
a beszerelt (csavarokkal rögzített) 
tükörtartó kerettel és az 50–50 darab 
speciális domború tükörelemmel 

125. kép: 
 A hídavatás napján, 1995. október 30-án 
készült felvétel a világon hídvilágításra 
először alkalmazott rendszert mutatja be 
(a pilontörzs közepén beépített három-
három fényszóró sugarát a fent elhelyezett 
50–50 tükörre vetíti, amik a fényt 
a hídpályán vakításmentesen terítik szét 
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Tűzvédelem kompromisszumok nélkül

Az International Paint folytatja a tevékenységét a tűzvédelmi ipar élvonalában, 
folyamatosan teszteli és fejleszti termékeit, hogy a legújabb szabványoknak és 
engedélyeknek megfeleljenek.

A CE jelölés, ami egy megfelelőségi jelölés (a termékeken vagy csomagolásukon 
feltüntetve), tanúsítja, hogy az Európában vagy máshol gyártott termék megfelel az 
Európai Unió termékbiztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Hamarosan kötelező lesz a CE jelölés feltüntetése 

a hőre duzzadó tűzvédő bevonatoknál, az Európai 

Parlament és a Tanács Építési Termékekre 

Vonatkozó Előírásai (Construction Product Directive 

- CPD) 305/2011/EU számú rendelete alapján.

A tűzvédelem területén szerzett több mint 35 éves 

tapasztalattal, az International Paint büszke a már CE 

jelöléssel rendelkező tartós és megbízható termékeire, 

amelyek száma növekszik, és amelyek a következő 

tűzállósági követelményeknek felenek meg:

  Megfelelőségi Engedély

  Egészségügyi és biztonsági megfelelés

  Tartósság

  Azonosíthatóság

  Reagálás a tűzre

  Tűzállóság

További információkért forduljon magyarországi kollégánkhoz: Bondár Tibor, üzletfejlesztési vezető

E-mail: tibor.bondar@akzonobel.com     Mobil: +36 30 6354-639

Az International Paint teljes tűzvédő választékának megtekintéséhez látogassa meg honlapunkat:

www.interchar.com (angol nyelvű)

Interchar™ 212  Interchar 1120  Interchar 1160  Interchar 404

Interchar 212 Epox hőre duzzadó tűzvédő, 

100% térfogatos szárazanyagtartalom

15 - 180 perc tűzvédelem EN 13381-8 ETA 10/0470

Interchar 1120 Egykomponensű, vízbázisú 

hőre duzzadó tűzvédő

90 - 120 perc tűzvédelem EN 13381-8 ETA 11/0045

Interchar 1160 Egykomponensű, vízbázisú 

hőre duzzadó tűzvédő

60 percig tűzvédelem EN 13381-8 ETA 11/0460

Interchar 404 Egykomponensű, oldószeres, 

akril hőre duzzadó tűzvédő

15 - 120 perc tűzvédelem EN 13381-8 ETA 09/0259
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80 ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT A HIDAK HEGESZTÉSE 

BEGIN OF BRIDGEWELDING BEFOR 80 YEARS

BRAUN, Michael
Fordította: Érsek László hegesztőmérnök, EWE

Az itt következő cikk a német mérnökök és acél-
ipari szakemberek által kb. nyolc évtized alatt vég-
zett fá radságos, ugyanakkor azonban nagyon bátor 
lépését  kívánja leírni. 80 évvel ezelőtt kezdődött 
meg a hegesztéstechnika „bevonulása” az acélhidak 
építésébe a sebesség lassú felvételével és hamarosan 
diadalmenetté fejlődése. A tönkremeneteltől való ag-
godalom mégsem volt jogos, pedig a hidak nagy és 
állandóan váltakozó statikus és dinamikus igénybe-
vételeknek voltak kitéve. A visszapillantás során meg-

állapítható, hogy – a kötési eljárások forradalmi 
vál to zásához mérve – meglepően kevés ku darc fordult 
elő.
A hegesztéstechnika elszánt, legdöntőbb szószólója-
ként és támogatójaként a német acélhidak építésében  
Gottwalt Schapert kell tekinteni. Nem utolsósorban  
ezért találni az alábbi cikkben az átlagosnál több 
utalást rá mint szerzőre, ahogy ez a téma rend kívül 
alkalmasnak tűnik egy Schaper iránti hommage-
nak. 

1. SCHAPER SZEMÉLYE ÉS A HÍDÉPÍTÉS

Schaper 1873-ban született, és a gimnázium befejezése 
után a charlottenburgi műszaki főiskolán építőmérnöki 
tudományokat tanult. Már öt évvel a vizsga után a berlini 
vasútigazgatóságon tevékenykedhetett, sőt további négy év-
vel később már a Közmunkák Minisztériumában, a német 
Közlekedési Minisztérium elődjében. Ez az ugrásszerű kar-
rier bepillantást ad Schaper (1. kép) máris meglevő képes-
ségeibe. Tevékenységének kezdete óta mind elméletileg, 
mint gyakorlatilag is a hídépítésnek – 1912-től kizárólag 
– szentelte életét. 

Amint „az új szerkezeti acél” kezdett meghonosodni, 
Schaper azonnal felismerte annak jelentőségét a hídépítés  
számára. Ugyanis a terhelhetőség határai ennél az anyag nál 
50%-kal magasabb értékek felé tolódtak el. Ez a növekedés 
elegendő volt ahhoz, hogy a hidak ebből – a jövőbeni maga-
sabb acélárak ellenére is – olcsóbban legye nek gyárthatók. 
A különböző gyártó cégek ajánlatait ezt követő en még 
harmonizálni kellett, és az St 52 acél ötvözőelemei nek 

határait a Reichsbahn (a Birodalmi Vasút) által gyártott épít-
ményekre 1929-ben – legalábbis ideiglenesen – rögzítették. 
A törvénymódosítás hat év múlva követte ezt.

Tisztázandó maradt még a hegeszthetőség kérdése. 
Schaper itt is a frontvonal legelején tevékenykedett. A 30-
as évek kezdetének úttörő munkái olyan meggyőző ered-
ményeket adtak, hogy a dolog kb. 1935-től végérvényesen 
ebbe az irányba haladt, és végül a DIN 4100-ba torkollt. 

Egy 1950-es lista több mint 200 – túlnyomóan a hídépí-
téssel foglalkozó – közleményt sorol fel Schapertől 1906-tól 
kezdve haláláig. 

Sírja a Potsdam melletti Wilhelmshorstban már nem lé-
tezik, 1955 óta egy relief emlékeztet a Kaisers brückén 
Mainzban Schaper tevékenységére.

2. HIDAK HEGESZTÉSE
Vas, acél és hidak: ez egy hosszú történet. Azonban az 

acél fogalma csak 1924-ben a német ipar szabványosítási 
bizottságának határozatával vált hivatalossá. A Reichsbahn 
hídépítéseihez az St 37 és az St 48 acélminőségeket ré-
szesítették előnyben (2. kép). Utóbbi már az akkori idők 
egy hightech terméke volt. Egy példa az acélolvasztárok 
kiemelkedő munkájára: a jól „kifundált” kis mennyiségű 
adalékokkal a szakítószilárdságot pontosan 11 kp/mm2-rel 

1. kép:  Gottwalt Schaper portréja. 
Senki másnak nem volt a hidak 
hegesztésével Németországban 
ilyen kapcsolata; 1939 körül

2. kép:  Egy szokásos szegecselt kivitelű vasúti híd részletének 
nézete. Itt egy Berlin közelében levő átvezető építmény 
látható; az 1920-as évek vége
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– vagy másképp kifejezve – mesébe illő 30%-kal „srófolták 
fel”. Ezáltal hasonló nagyságrendű acélmegtakarítást lehe-
tett elérni az előgyártmányhoz viszonyítva.

Az acélalkatrészek szokásos kötési technikája a húszas 
évek közepéig a szegecselés volt (3. és 4. kép). Eközben a 
hegesztés – a gépgyártásban mintegy 1917 óta – nem volt 
ismeretlen; mint problematikus témát azonban a 30-as évek 
elején tulajdonképpen már rég elrendezték. Az előnyök a 
szegecseléssel szemben közmondásszerűen és egyszerre 
szemet szúrtak. A szegecslyukak fúrása miatt elmaradt min-
denféle keresztmetszet-csökkenés, ami a fáradási szilárdság 
javára vált. Nem lehetett figyelmen kívül hagyni ezen felül 

azt sem, hogy korábban a kifúrt acél térfogatát a szege-
csek térfogatával ilyen módon erősen megnövelték, ami 
egy nem jelentéktelen holtsúllyal – pótlólagos teherviselő 
képesség nélkül – ért fel. Szög alatti kötéseknél a felhelye-
zett vasat most elegánsan egy hegesztési varrat helyette-
sítette. Elmaradtak a kapcsoló szögvasak, béléslemezek és 
egyéb közbenső tagok. Nem érdektelen, ha meggondoljuk, 
hogy az összes hegesztési varrat súlya csak 1%-át teszi ki a 
későbbi alkatrészének. Ha hihetünk a szakirodalomnak, ak-
kor 1908 óta különösen a brandenburgi Finsterwalde-ben 
lévő Kjellberg cég lendítette előre útmutató módon ezt az 
eljárást hegesztő elektródáival (5., 6., 7. és 8. kép).

3. kép:  
A neves hannoveri hídépítő cég, 
a Louis Eilers levél papírjának fejrésze. 
1905-ben a hegesztés még nem volt téma 

4. kép:  Az első St 48 acélanyagú német vasúti hidat a Gute-
hoffnungsh ütte építette az Elba folyó felett Wittenbergnél 

5. kép:  A Kjellberg Werke szabadalmi bejelentésének címlapja 
1908-ból
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A világviszonylatban első hegesztett kivitelű híd egyébként 
1929 óta vezet át a Sludwia folyó felett Lengyelországban. 
Az első – a Gute-Hoffnungs-Hütte (Jó reménység kohó) 
általi – hegesztett hidat az akkor szokásos St 37 acélból 
1930-ban helyezte üzembe a Reichsbahn, ami nem csupán 
egy hatalmas paradigmaváltást jelentett. A gyártó üzem 
szigorú ellenőrzéseket irányzott elő, minden hegesztési 
varratot egy aprólékos jegyzőkönyvezés alapján egy pon-
tosan meghatározott hegesztőhöz kellett hozzárendelni. 
A hídmérő vagonban egy röntgenberendezést helyeztek el. 
Ez a vasúti híd a szerény 10 m-es fesztávjával, az ismert po-
roszos elővigyázatosság alapján, egyelőre egy nem használt 
vágányszakaszba lett beépítve, és előbb egy rázógéppel 
13–14,5 Hz frekvenciával fárasztották, majd rövidebb ideig 
nehéz mozdonyok haladtak át a hídon, lehetőleg nagy stati-
kus és dinamikus vizsgáló terhelésekkel. Ez azonban az ezt 
követő kemény hétköznapi normál üzem során a Münster–
Osnabrück szakaszon (egy patakhíd Ostbevern község-
ben Brocknál) fényesen bevált. Hat év után és az ezalatti 
220 000 vonatáthaladást követően a híd teljes sértetlensé-
gét lehetett megállapítani, és mint „egy beszédes bizonyí-
tékot a hegesztési eljárás használhatóságára és biztonságára 
a hídépítésnél” kiemelni (9. kép). Néhány évvel később 
már a 30 m-es fesztávokat is elérték (7. kép). Nagyon óva-
tosan és szisztematikusan haladtak előre a Reichsbahn-nál. 

6. kép:  A Kjellberg cég, Finsterwalde elektródákat állított elő 
a villamos hegesztéshez; kb. 30-as évek

7. kép:  Siemens röntgenberendezés működés közben: 
itt az autópálya-hídnál Rüdersdorfnál. A készülék 
egy vasúti kocsi révén a híd tartógerendái felett 
hosszirányban tudott mozogni; 1937 körül

8. kép:  Az állami anyagvizsgáló intézetek mellett továbbiak is 
létrejöttek; 30-as évek

9. kép:  Az első németországi hegesztett vasúti híd vizsgálata 
a Reichsbahn vizsgálóvonatával, itt még vizsgálóvágányon; 
1930
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Pontosan itt merült fel a feltétlen biztonság gondolatának 
elsőbbsége a lehetséges gazdasági előnyökkel szemben. 
Így a Reichsbahn wuppertali igazgatóságánál a hegesztést 
először a hidak megerősítésénél tesztelték. Csak az ottani 
meggyőző eredmények után lehetett egy hidat teljesen 
meghegeszteni. Mindazonáltal a műszaki irányelvek szigorú 
követését máris előfeltétellé tették. Pontosan ezért – mint 
ismeretes 1930-ban – alapítottak egy kuratóriumot három 
német anyagvizsgáló hivatalnokból, amelyben kiemelkedő 
szakemberek a kutatás területéről gép- és eszközparkjuk 
teljes erejével kísérték és támogatták a gyakorlat embereit 
a gyártóműhelyekben és a szereléseken.

Az ilyen hegesztett darabok vitathatatlanul szebb kül alakja 
és építészetileg sokkal kielégítőbb hatása mellett egyébként 
az acélmegtakarítás a szegecseléssel szemben 15–26%-ot ért 
el. (A csúcsértékeket tekintve azonban még nagyobbakat 
is). Egy acélban szegény ország, mint Németország számára 
pontosan ez volt a helyes irány, ahol az állami acélmegta-
karítási intézkedések a 30-as években megszaporodtak. 

Két nagyon szívesen és gyakran idézett példa mind az 
St 37 acélanyagú hidak műszakilag sikeres hegesztésére, 
mind a Rügen szigetén levő Strelasund és a Ziegelgraben 
hidak egyidejűleg rekordgyanús dimenzióira. Ezek voltak a 
maguk idejében a világ legnagyobb hegesztett vasúti hídjai. 

Nem ok nélkül voltak az első hegesztett Reichsbahn-hidak 
teljes keresztmetszetű tartók. A rácsos szerkezetű hidak 
lényegesen bonyolultabb alakzatot jelentenek. Itt a feltét-
len elővigyázatosság lemondást követelt az újfajta hegesz-
tési technikáról. Az acélgyáros Albert Dörnen – akinek a 
cége fele részben részt vett e nagy projekt acélszerkezeti 
munkáiban – így öntötte szavakba benyomását az eljárásról 
1935-ben: „Fenntartás nélkül mondhatjuk, hogy az acél-
hidak hegesztésénél minden be lett tartva, amit a Deutsche 
Reichsbahn elvárt, amint ezzel a gyártási móddal foglalkoz-
ni kezdett és csúcsteljesítményekké fejlesztette.” Ennek 
so rán feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az akkori 
idő mérnökeinek a kuratórium azon eredményeivel kellett 
boldogulniuk, amelyet egyenértékűnek lehetett tekinteni 
az akkor még hiányzó DIN szabványhoz képest.

A Strelasund hidat így mint egy explicit esetet kell tekin-
teni, ahol bátor mérnökök a műhely védelmét legalább-
is részben elhagyták, és a hegesztési munkák lehető leg-
nagyobb hányadát a szerelési helyszínre helyezték át. Még 
röviddel azelőtt is ezt szigorúan elutasították; ehelyett a 
szerelési illesztéseket az óvatosság kedvéért inkább szege-
cselték, aminek nem kell azt jelentenie, hogy hegesztésnél 
az óvatosságot figyelmen kívül hagyták, amint azt azután az 
eredmények meggyőzően megerősítették. 

Így mint ismeretes, nagyon korán a hegesztési varratok  
hiánytalan röntgenátvilágítását ismerték el, mint az egyet len 
megbízható minőségi szintet. Egyedi, válogatás nélkül ki-
emelt adagok pl. 3 és 14% között mutattak hibás varra tokat, 
ami mindenképpen jónak volt mondható. Megjegyzendő, 
hogy ezen hibák mindegyike természetesen egyszerűen 
és maradéktalanul megszüntethető volt, ami egy ismételt, 
új vizsgálattal kifogástalannak bizonyult. Mint ismeretes, a 
Reichsbahn berendezései számára már 1926-ban bevezette 
a műszaki röntgenvizsgálatot, egy önálló vizsgálóintézetet 
rendezett be ahhoz Wittenberge-ben. Az erre vonatkozó 
készülékeket folyamatosan fejlesztették, és többféle, a he-
gesztési varratokban levő hiba – feszültség okozta repedé-
sek, zsugorodási repedések és kötéshibák – feltárására 
hasz nálták. Rendkívüli esetben mérlegelték, hogy  a hidak 
érzékeny teherviselő területeit a hegesztés után a fárasztó-
géppel terhelik, hogy ezáltal az anyagban a rejtett (belső) 
feszültségeket oldják és így láthatóvá tegyék.

Közbevetőleg legyen megjegyezve, hogy a Strelasund 
feletti vasúti híddal párhuzamosan futó közúti híd nem 
lett hegesztve, mivel a műszakiak számára ennek a kocká-
zata túl nagy volt, ill. akkori olvasatban: „...mivel akkor, 
amikor a munkákat kiadták, a hegesztési eljárások még 
nem szereztek polgárjogot a hídépítési intézeteknél, mint 
most (1937!)”. 

10. kép:  A Dörnen cég hirdetése, 1935. 
August Dörnen volt a rügeni gát építésére létrejött 
munkabizottság képviselője és a hídhegesztés elkötelezett 
terjesztője 

11. kép:  Egy a Dörnen cég által gyártott szuperhosszú tartó a Strelasund hídhoz 
speciális járművön, 1935

12. kép:  A Strelasund hídnak a Krupp által gyártott 
része, rajta a villamos hegesztésre való 
utalással, 1935   
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A rekordot – mint a világ leghosszabb hegesztett közúti 
hídja – egy drezdai építmény tartotta: ez egy 315 m hosz-
szú, egy fahíd kiváltására létrehozott közúti híd villamos-
közlekedéssel, ami szintén a Reichsbahn előírásai alapján 
lett megépítve. 1936-ban mindenesetre a Reichsbahn már 
144 hegesztett vasúti hidat üzemeltetett, egy évvel ké-
sőbb már 150-et. Egy további kísérleti terep volt az acél-
szerkezet-gyártók számára a szegecselt hidak felszerelése 
megerősítésekkel. Ott is alkalmazást nyert a 30-as évek 
kezdetére a hegesztés. Lehetséges hogy azért, mivel pont 
itt a tönkremeneteli kockázat átlátható volt, mindamel-
lett az egész meghatározó alkatrész tulajdonságait tekintve 
számítható volt. Együtt járt ezzel a fejlődéssel számos szak-
irodalom megjelenése az acél hegesztése témában (13. és 
14. képek).

Egy dolog azonban alapvetően megváltozott a hegesz-
téssel. Eltérően a szegecseléstől, „a kötések kifogástalan 
kialakítása a hegesztő képességétől függött”. Egyedül ezt 
egyáltalán nem kellene hátrányként tekinteni, hanem mint 
eszközt „az üzemvezető és a személyzet közötti szoros és 
tartós kapcsolathoz és ezáltal a német értékteremtő munka 
fokozásához, (mivel) a hegesztéstechnika révén az acél-
hidak versenyképessége jelentősen növekedhet”. Továbbá 
ezt követően a röntgenberendezések a hídépítő részlegek 
nélkülözhetetlen eszközei lettek. Egyértelműen lehet abból 
kiindulni, hogy ezáltal ennek a vizsgálati technikának egy 
érezhető innovációs lökést sikerült kölcsönözni. Így Berlin 
városa 1930-ban egy pályázati kiírást tűzött ki használható, 

a műhelyi körülményeknek megfelelő vizsgálóeljárásra, mi-
vel az akkori röntgenberendezések még nem feleltek meg 
a megkövetelt, szükséges biztonságnak. 

3. ÁTMENET AZ ST 52 ACÉLRA
A vasutak közismerten viharos fejlődése Németországban 

az első világháború végét követően, a jövőbeni nagyobb ter-
helések következtében, meggyőző követelményeket támasz-
tott nagy terhelhetőségű hidak és ezáltal új acélfajták iránt. 
Az ennek a következményeként kifejlesztett „nagy értékű 
St 52 szerkezeti acélnak olyan kiemelkedő szilárdsági tulaj-
donságai voltak, hogy a megengedett igénybevételeket 50%-
kal nagyobbakra lehetett választani, mint az St 37 szerkezeti 
acélnál (…)”. „Nagy vasúti hidakhoz és nagy közúti hidak-
hoz az St 52 szerkezeti acél a megfelelő szerkezeti anyag. 
Ezeknél a hidaknál, az St 52 szerkezeti acél alkalmazása 
révén az St 37 helyett, jelentős megtakarítások érhetők 
el acélban és költségekben.” Ez az idézet a Bautechnik 
folyóirat 1938-as évfolyamából kevés szóval összefoglalta az 
aktuális helyzetet. Emlékeztetett ezen kívül arra a tényre, 
hogy a kötési helyek a szokásos acél alkalmazása esetén 
szükségszerűen olyan abnormális keresztmetszetekhez és 
vastagságokhoz vezetnek, amelyeket már nem lehet szege-
cselni. Továbbá az St 52 acél alkalmazása egy „konstrukciós 
szükségszerűség is volt”. Szakemberek ott egyszer ezen 
adatok alapján egy nagyon tanulságos példát hoztak az 
St 52 acél rendkívüli fölényére az St 37-tel szemben. Ha az 

13. kép:  Egy abban az időben aktuális szakkönyv címlapja; 
1937 körül 

14. kép:  Ilyen szívósak a megszokások. Egy 1939-es díszkötésű 
könyv címlapján a hídépítéshez továbbra is egy szegecselt 
szerkezet van ábrázolva 
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St 52 acélból épült Little Belt hidat Németország és Dánia 
között ehelyett St 37-ből gyártották volna, akkor annak bő 
37%-kal nehezebbnek kellett volna lennie; ez tulajdonkép-
pen nem igényel további bizonyítást. A német vasúti hidak-
nál az első St 52 anyagú hegesztett konstrukciónak egy 
1933-ban üzembe helyezett kereszteződés számít a Lehrte–
Braunschweig vasúti szakaszon.

Máskülönben elsősorban az autópálya-építés vált az al-
kalmazás motorjává az St 52 acél anyagú hidaknál. Amíg 
a Reichsbahn 1938-as állapot szerint egyáltalán csak 150 
hegesztett hidat üzemeltetett, ez a lényegesen kisebb autó-
pálya-hálózatnál máris 246 volt, melynek a felét már St 52 
acélból gyártották. (Autópályákat csak 1933 óta építettek.) 

Miután a hegesztési feltétel St 37 acélra már hosszabb 
ideje teljesült, az St 52 acélra a Reichsbahn egy 1935-ös új 
rendelete alapján a következő max. mennyiségeket írta elő 
néhány ötvözőelemre (%): C = 0,2, Si = 0,5, Mn = 1,2, 
Cu = 0,55.

Ismert volt, hogy az St 52 acél edződésre hajlamos, 
különösen akkor, ha a hő a hegesztési varratból nagyon 
gyorsan elvezetődött a környezetbe. Számos értékes is-
merettel járult hozzá a témához a Gutehoffnungshütte. 
Az St 52 acél hegeszthetőségéről a 30-as években jó néhány 
alkalmazásról számoltak be a magasépítés, a vasút- és a 
hídépítés területéről. Különösen magas akadályokat állított 
a tengerészet. Csak miután az összes ilyen problémát meg-
oldották, fogott neki a vasút az St 52 acélból való hidak 
hegesztéséhez. 

Jó példaként egy St 52 acélból való híd hegesztésére egy 
autópálya-hidat – a Dehmsee feletti Berkenbrücknél – lehet 
kiemelni. (Elhangzott 1937 áprilisában Hindenburgban/
Szilézia egy rendkívüli hegesztéstechnikai ülésen előadá-
son.) Mint ismeretes, ott alkalmaztak a röntgenvizsgálat 
kiegészítéseként egy a berlin–dahlemi anyagvizsgáló hi-
vatal által a roncsolásmentes varratvizsgálathoz újonnan 
kifej lesztett, mágneses fluxusos készüléket. Ezen készülék 
alkalmazása nem volt vita nélküli. Így egy váltakozó kereszt-
metszetet, amint az a hegesztési varrathernyóknál nem 
szokatlan, zavaró hatásként észleltek, ill. az még a készülék 
alkalmazását is lehetetlenné tette. A gázzárványok azonban 
máris biztosan kimutathatók voltak. Ötletekből a hegesztési 
eredmények tanulságos vizsgálatára éveken át nem volt 
hiány. Pl. a Krupp cég – különösen a hegesztett hevederes 
kötések vizsgálatára – egy ún. pulzométer berendezést 
alkalmazott. 

4. EGY ZAVARÓ ESEMÉNY
A Strelasundbrücke valóban vitathatatlan sikersztorija 

még egyáltalán nem fejeződött be, amikor néhány épí-
tési rendelkezés történt a vasúthálózaton az 1936. augusz-
tusi olimpiai játékok előkészítése keretében. Ezen tervek 
egyike volt a Zoo Bahnhof (az állatkertnél levő pályaudvar) 
teljes átépítése: több, 50 m fesztávú és hegesztett híddal a 
Hardenberg utca felett, az ún. 1160-as építmény. Itt léptek 
fel 1936. év végén az első repedések két St 52 acélanyagú 
hídszerkezetnél. Több mint véletlen, hogy a hibahelyek a 
hegesztési helyek mikroszkopikus rutinellenőrzése során a 
nyakvarratoknál léptek fel, és amelyeket a repedés megál-
lítására azonnal megfúrtak. Ebben a kivételes helyzetben 
sem egy komoly javításról, sem egy kicserélésről nem lehe-
tett szó. Sokkal inkább a felépítményeket üzemben kellett 
hagyni, és ott – nem éppen elvárhatóan –, ennek ellenére 
kifogástalanul viselkedtek. A feltétlen biztonság érdekében 
a keretek alatt ezért több segédszerkezetet állítottak fel, 

amelyeket utóbb a berliniek „félelemtámaszoknak” nevez-
tek. A helyzet annyiban volt különösen kínos, mivel Schaper 
még az év tavaszán egy magas rangú, nemzetközi fórum 
előtt részletes referátumot tartott az építményekről. Egy 
nagyon visszafogottan elhintett közleményben Kommerell 
a Reichsbahn-tól később egy további, hasonlóan lejátszó-
dott káresetet ismert be egy sajnos közelebbről meg nem 
nevezett vasúti hídnál. Két évvel később az érintett felépít-
ményeket szegecselt építési móddal kicserélték: egy olyan 
elkötelezett hídépítő, mint Schaper számára egy vitathatat-
lan, bár nagyon nyomasztó esemény, egy „hátraorsó” volt, 
legalább tíz évvel. Ez a beavatkozás többmillió birodalmi 
márkába került. A legutóbbi állapotban találhatók a darabok 
még ma is; a kedvezőtlen körülmények során az elmúlt 
hetven évben sajnos ez a környezet konzerválódott. Egy 
valamiképpen groteszk szituáció: a pályaudvar összes töb-
bi alkatrésze teljesen hegesztett volt. Kicseréléséig egyéb-
ként egy felépítményen bizonyíthatóan 500 000 szerelvény 
haladt át. Egy körülmény, ami provokálja a kérdést: miért 
kellett egyáltalán kicserélni? Erre csak azt lehet válaszolni: 
„Ki meri a felépítményeken és az alattuk fellépő hatalmas 
forgalom mellett a felelősséget vállalni azért, hogy a felépít-
ményeken 2 millió terhelés-változás után a repedési helyek 
nem mennek át törésbe?”

Csaknem két évvel az olimpia után, egy téli éjszakán 
– 1938. január 2-ról 3-ára virradóra – a kis brandenburgi 
helység, Rüdersdorf környékén, Berlin mellett a levegő 
hő mérséklete 0 oC-ról 10 K-t esett és néhány idősebb la-
kosnak – nem csak ezért – még ma is rettenetes emlékei 
maradtak. Az ottani völgy és a Mühlenfliess fölött volt 
– mint ismeretes – a neves építész, Friedrich Tamms által 
tervezett és Wilhelm Tischer vezető mérnök által 5,7 mil-
lió birodalmi márkáért megépített, 400 m feletti hosszú-
ságú autópálya-híd. A híd pontosan egy éve volt üzem-
ben. Egy hangos, ostorcsapászerűen leírható durra nással, 
teljesen váratlanul egy főtartóban (gyártó: többek között 
Dortmunder Union und Christoph & Unmack) egy több 
mm széles repedés keletkezett, nem messze a déli sarutól 
(alátámasztástól), 16. kép. Alig két órával később a jelenet 
megismétlődött: egy további, teljesen hasonló repedés, 
csak egy kicsit távolabb az előzőtől – ezúttal a repedések 
a Kaiserberg hídnál, Duisburg közelében. Ez az eset az 
ugyanúgy St 52 acélból gyártott hídon most már nem 
csak a nem messze, Wilhelmshagenben levő székhelyű 
építésvezetőséget érte teljesen váratlanul, mivel a csak 
rö viddel azelőtti kellemetlen, berlini tapasztalatok után 
an nak építése során, jó kivitelezői gyakorlatot követően, 
külön leges gondoskodást tapasztaltak. Ehhez tartozott a 
hegesztési varratok még aprólékosabb átvilágítása és a 
kisebb hibahelyek még gondosabb kijavítása, amint az ko-
rábban szokásos volt. Rejtélyes volt a folyamat azért is, 
mivel egy közel azonos építési módú és korú híd a pomerá-
niai Hökendorfnál eddig teljesen kifogástalanul viselke-
dett. A hibahelyeket Rüdersdorfban azután azonnal foltok 
felszegecselésével javították, a károsodott lemez részeit 
to vábbi kutatás céljából gondosan kivágták. Csak kevéssé 
tű nik vigasztalónak, hogy – legalábbis a számítások alapján 
– a mindenkori sértetlenül maradó tartó képes lett volna 
a pótlólagos terhelést elviselni. A sérülési helyeket minden-
esetre azóta jól fel lehet ismerni, mivel a felszegecselés 
révén a keresztmetszet ott egy valóban monstre vastagságot 
kapott. A Zoo és a Rüdersdorf melletti hidak tartói az ak-
kori időkben „a hídépítés addigi legmagasabb dudoros 
profiljai voltak hegesztett St 52 acélból”. 
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Ha ez az esemény még nem lett volna elég drámai, fo-
kozódott a helyzet egy esettel a szomszédos Belgiumból. 
Ott – egy hasonló durranással, mint Rüdersdorfban –, az 
év március 14-én összeomlott az utóbbi években hegesztett 
kivitelben újjáépített 50 közúti híd egyike: itt, az Albert-
csatorna felett.

A híd azt megelőzően az 1937. év elejétől egy évig volt 
üzemben. Ne feledjük, a két legutóbb említett esetnek 
semmi köze nem volt egymáshoz, több pontban is eltértek, 
miközben a hegesztett hidak nimbusza elszenvedett egy 
további csökkenést. A történet Belgiumban drámaibban 
zajlott le, mint Rüdersdorfban, csak a kedvezőbb körülmé-
nyek miatt ott nem lehetett áldozatok miatt sajnálkozni. 

Az első nagyvonalú szakértői megállapítás szerint a kár-
eset egyik oka mindenesetre Belgiumban is az alkalmazott 
acél elégtelen, ill. valószínűleg a hegesztési folyamat által 
csökkent nyúlóképessége; más szavakkal: túlságosan rideg 
és/vagy nagyon beedződött acél.

Ezután semmivel több nem történt, mint ami azt meg-
előzően is volt. Az eset által érintett intézményekben egy-
fajta bizonytalanság uralkodott el. Az ehhez kapcsolódóan 
terjesztett képek a rüdersdorfi autópálya-hídról azután 
kényszerítő módon csak a több – jószerével a biztonság 
kedvéért a híd beomlása ellen felvitt – fatámasz egyikét 
mutatták. Azonnali intézkedésként elfogadták, hogy az 
St 52 anyagú hidakat egyelőre nem hegesztik. A birodalmi 
munkaügyi miniszter egy hivatalos nyilatkozata következett 
hamarosan ezzel kapcsolatban. Ennek következményeként 
a Zernsee felett Potsdamnál építés alatt álló hidat ezt 
követően a biztonság kedvéért úgy módosították, hogy az 
érzékeny területek a tervvel ellentétben nem hegesztve, 
hanem szegecselve lettek. 

Ezen két németországi káreset és a Németországban 
inkább mellékesként kezelt hídbeomlás miatt a belgiumi 
Albert-csatorna felett (melyhez a német szakfolyóiratokban 
korábban csak egy rövidebb közlemény jelent meg), hama-
rosan egy statáriális jellegű „nemzetközi megbeszélésről” 
állapodtak meg Zürichben, ahol pikáns módon nem az 
addig érintett országok képviselőit hívta meg a svájci 
anyagvizsgáló  szövetség elnöke, hanem kilenc érdeklődő 
országét, ami 1938. május 19–21-én – tehát csak négy hó-
nappal Rüdersdorf után – zajlott. Ílyen mélyreható intézke-
désre a hídépítés területén eddig nem volt szükség. 

15. kép:  Autópálya-híd Rüdersdorfnál művészi ábrázolásban; 1935 körül

16. kép:  Repedési helyek a rüdersdorfi híd tartóján 
az arra felhelyezett fatámaszokkal; 1938 körül
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Ott a résztvevők hat erre vonatkozó előadást hallhat-
tak, és egy prezentációt láthattak a hegesztési eljárások-
ban tevékenykedő iparágak készülékeiről. Ott még egyszer 
megkönnyebbülten lehetett megállapítani, hogy örvende-
tesen az ismert berlini, rüdersdorfi és belgiumi eseteken 
felül Európa-szerte semmilyen kifogás nem vált ismertté. 

A megbeszélés további eredményei az alábbi négy álta-
lánosítható pontban rögzíthetők:
–  Az acél hegesztéséhez alapvetően ragaszkodni kell, mi-

vel előnyei acélminőségtől függetlenek, és nem várható, 
hogy annak egyáltalán csak a súlycsökkentésre kell kor-
látozódnia.

–  Az eddigi erre vonatkozó előírások alapjában elegendőnek 
tekinthetők és határokon túlmenően kompatibilisek.

–  A fent bemutatott ismeretek hidakra is vonatkoznak, kü-
lönösen az St 37 acélfajtából levőkre, ahol a zsugorodási 
feszültségeket teljesen ellenőrzés alatt lehetett tartani, 
kitűnően bevált.

–  Ez érvényes az ismert három eset kivételével az St 52 
és az St 42 acélfajtákra is, ahol az okokra vonatkozó 
felderítő munka az illetékes bizottságokra marad; a nyak-
varratoknak közben figyelmet szentelnek, mivel Né met-
országban mindkét eset onnan vette kezdetét. 

–  Ezenfelül ésszerűnek tűnt legelőször is hét következtetést 
levonni, amelyek nagyjából az alábbiakat tartalmazzák: 
a hegesztési folyamatot a jövőben még folyamatosab-
ban kellene kialakítani; minden tényezőt, ami az anyag 
esetleges beedződését befolyásolja, intenzívebben szük-
séges figyelni; már korábban ismert volt, hogy az St 52 
acél edződésre hajlamos, továbbá a gyors hőeloszlás és a 
nagy anyagvastagságok szerencsétlen összekapcsoló dása 
elősegíti az ilyen veszélyes területek edződését, ami ked-
vez a repedések keletkezésének; erre vonatkozóan külön-
leges hídacél esetleges kifejlesztése merült fel. 

5. A NORMÁLIS HELYZET HELYREÁLL
Legalább három jónevű német intézetnél alkalmaztak át-

fogó vizsgálatsorozatokat a károk okának meghatározására. 
Az edződésre vonatkozóan viszonylag gyorsan adódott, hogy  
nem ez lehet a döntő ok. További eredményeket azután 
1938 végéig nem értek el, a vizsgálatokat azonban tovább 
kellett folytatni, amint azt Schaper egy túl nyomóan pozitív 
hangon megfogalmazott hosszabb cikkben a Bautechnik 
c. folyóiratban hangsúlyozta. Ezzel egyidőben beszélt erről 
az 1938-as Stahlbau ülésszakon. Abból lehetett kiindulni, 
hogy szavai segítettek a szituációba rendet vinni. Schaper 
rendíthetetlen hite a hidak hegesztésében mindenesetre 
szinte minden munkájából kisugárzott. 

Az 1938/39 év fordulója azután áttörést hozott az okok 
kutatásában, ami igazán jelentős intézkedésekhez vezetett 
az acél olvasztása során a gyártóművekben. Ezt követően 
jött a „légiriadó” lefújása: „A Német Acélszerkezeti Bizottság 
ennek következtében úgy döntött, hogy a hidak hegesztését 
ilyen St 52 acélból (Siemens–Martin-acélból) ismét ajánlja”. 
Ezután következett öt, nagyon konkrétan megfogalmazott 
feltétel, különösen az anyagvastagságra. Mindenekelőtt a 
Krupp cég tűnt ki ebben a kérdésben, ahol a gyakorlati 
acélalkalmazás mellett előnyösen átfogó kutatást végeztek 
a tárgyban. A Krupp érdeme volt a döntő bizonyíték a be-
vonatos elektródák fölényére a maghuzalosakkal szemben 
elektromos hegesztésnél. A szintén előadott előretörés, 
hogy az St 52 anyagú hegesztendő elemeket az edződés 
elkerülése érdekében nagy felületen elő kell melegíteni, 

ami azonban csak részben tudott a gyakorlatban ismertté 
válni.

Egy csak 1947-ben publikált előadásában egy oknyomozó 
foglalatossága révén különösen a Zoo-káresettel kapcso-
latban kitűnt darmstadti szakember egy 1941-es ülésen 
az alábbi békülékeny összegzésre jut: „A káresetek a Zoo-
nál és Rüdersdorfnál legelőször mint visszaesésként voltak 
érzékelhetők. A valóságban – mégpedig sokkal jobban, 
mint azt többéves kísérletek lehetővé tették volna – meg-
adták a hegesztéstechnika továbbfejlesztéséhez a sikert 
hozó irányt.” 

 
Schaper 1942-ben halt meg, magas kitüntetésekkel el-

ismerve és Hitler által 1939-ben professzorrá kinevezve. 
Így a fent példaként felhozott sajnálatos tönkremeneteli  
esetek  zárótudósításai a megszüntetéshez sajnos nem ma rad-
tak fenn. A Mühlenfliess hidat Rüdersdorfnál az autó pálya 
hat sávos kiépítése során a 90-es években teljesen felújítot-
ták. Egy szegmens, mint emlékmű az utókor számára meg-
maradt, pontosan úgy, amint az az Elba-hídnál Dömitznél 
történt (17. kép).

Érdekes lehet, hogy a háború utáni időben – egyébként a 
puszta szükségből eredően – az St 52 acél ötvözőelemeire 
vonatkozóan néhány engedményt kellett tenni. A tönkre-
ment hidak helyreállításához olyan építményeket is he-
geszteni kellett, amelyeket a Hardenbergstrasse-nél és a 
Mühlenfliessnél történt eseteket követő ismételt elemzések 
alapján – különösen a C-tartalomra vonatkozóan – így nem 
lehetett volna kezelni, már csak azért sem, mivel a javítá si 
folyamat az St 37 acélból készültekkel szemben jelentő-
sen megnehezedett. Kifogások ebből nem mutatkoztak. 
Sőt alkalmanként kialakult olyan groteszk helyzet, hogy a 
helyreállítást a megfelelő szegecsek hiánya hátráltatta, így 
azután provizórikusan hegeszteni kellett. Összességében 
azonban a 30-as évek tapasztalatai jelentősen megköny-
nyítették a híd-helyreállításokat a háború után (18. kép). 
A szegecselés záróakkordját mindenesetre az 1974 és 1978 
között Hamburgban épült Süderelbbrücke-nél (Déli Elba-
híd) ütötték le, ahol pusztán a hiányzó szerelési pon-
tosság miatti félelemből a hídrészeket mesébe illő 280 000 
szegeccsel, külföldi szegecselőbrigádok közreműködésével 
kötötték össze! (Saját munkaerő a szükséges mértékben a 
kereslet következtében nem állt rendelkezésre.)

17. kép:  Hídemlékmű Rüdersdorfnál, 2011
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Jóval később Borutzki professzor internetes előadásában 
a hegesztési problémákat kissé szárazon és érzelemmente-
sen így összegezte: „A ridegtörés egy alakváltozás nélküli 
makroszkopikus  törés. Folyáshatár alatti terhelőfeszültségek 
esetén lép fel, és nagy sebességgel terjed.” Mindenesetre a 
tudományos kutatások visszahatásai jelentősen felgyorsul-
tak. Ma meglehetősen ismerjük az összes befolyásoló té-
nyezőt, és az ilyen esetek biztosan elkerülhetők. A valóság-
ban esetleg még fennálló … fenntartásokat az St 52 acéllal 
és a hegesztéssel szemben úgyis már régóta tisztázták. 

Irodalom

A dolgozat végén egy 27 címből álló – a korabeli írásokra 
hivatkozó – irodalomjegyzék található.

A cikk eredetije: Stahlbau 2012/10 803-812. oldal
A képek forrása: Braun-gyűjtemény; a 17. kivételével, mely-
nek szerzője: Schubert

18. kép:  
A háborút közvetlenül követő idő egyáltalán 
nem a hegesztéstechnika esete volt. 
Csavarozott segédhíd a Havel felett 
Hennigsdorfnál

Megtervezzük és kivitelezzük 
a csarnok jellegű épületét. 
A vevő igényeinek megfelelő-
en és az épület funkciójához 
legjobban iga zodó  szerkezetet 
al kalmazzuk acélból  vagy vas -
betonból a hoz zá tartozó tető-,
oldal falburkoló anyagok kal, 
nyí lászárók kal  és burkolatok-
kal, út- és közmű kapcso latok-
kal. Kivitelezés saját eszköz-
zel és lét számmal, tel jes körű 
garanciával.

 Elérhetőségeink:

FÉMSZERKEZET 
Építô és Szerelô Kft.
Nyíregyháza, Lomb u. 16. 
Telefon: (42) 465 156 
Fax: (42) 596 728
E-mail: info@femszerkezet.hu

„Eissmann” autóalkatrész gyár, 
Nyíregyháza
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ÉMI-TÜV

Több biztonság
Nagyobb érték

Új! Magyarországon elsőként!
EN 1090 tanúsítvány a 305/2011/EU (CPR) alapján!

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Magyarországon elsőként megszerezte a kijelölést  

a 2013. július 1-jén kötelezően életbe lépett új 305/2011/EU (CPR) Építési 

Termék Rendeletre!

Designation of a Notified Body pursuant to the Construction

Products Regulation

From : Hungarian Trade Licensing Office

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

Hungary

To : European Commission

Enterprise Directorate-General

-
B 1049 Brussels

Other Member States

Reference :
Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Body name, address, telephone, fax, email, website :

ÉMI-TÜV SÜD MIN#SÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.

Dózsa György u. 26.

2000 SZENTENDRE

Hungary
Phone : +36:26:501 120

Fax : +36:26 :501 150

Email : igazgatosag@emi-tuv.hu

Website : www.emi-tuv.hu

Body :

NB 1417

Created : Unknown (Notifications pre-dating 2006 are not available in these lists) | Last update : 15/06/2010

Period of validity of the notification :

Valid until : Unlimited

The body is formally accredited against :

EN 45011

EN 45001 - EN ISO/IEC 17025

Name of National Accreditation Body (NAB) : NAT

ÚJ!

Notified Body

1417
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CSARNOKSZERKEZETEK MÉRETEZÉSE

DESIGN OF FRAME STRUCTURES

Várdai Attila okleveles építőmérnök
Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A bemutatásra kerülő diplomaterv egyhajós, kereszt-
főtartós, daruzatlan csarnokok méretezési eljárásait 
mutatja be. A vizsgálatokhoz közelítő módszereket 
és összetettebb numerikus modelleket is használtam, 
majd elemeztem az eljárások különbségeit.
A diplomatervben négy, mind anyagában, mind sta ti-
kai viselkedésében eltérő csarnokot méreteztem  egye-
ző fesztávolság és keretállás távolság esetén.  Össze-
hasonlítást készítettem az eltérő modellek  alapozási 
igényei és szeizmikus viselkedése szem pont jából.
A dolgozat kiemelt részét képezi a vasbeton keretek 
méretezéséhez készített alkalmazásom bemutatása, 
mely a főtartó igénybevételeit és alakváltozásait 
nemlineáris elmélettel számítja. Egy fejezetben ennek 
elméleti háttere kerül bemutatásra, majd két model-
len az alkalmazásra láthatunk példát.

The next few pages summarize my Master Thesis, in 
which I review and develop multiple frame sturcture 
design methods. I used approximations and more 
complex methods (such as FEM and non-linear theo-
ries) for statical calculations.
I investigated four models made of different mate-
rials (steel, glued timber, reinforced concrete (RC) 
and prestressed RC) to give an overview about their 
structural and seismic behavior and fundamental 
requirements, too.
I also developed an application for non-linear RC cal-
culations to gain more accurate results of deflection 
and bending-moment redistribution. I displayed the 
theoretical background and argued in favour of the 
necessity of non-linear theories in RC calculations. I 
also showed examples for the practical applicability 
of the method.

BEVEZETÉS

A vázas építési mód, ezen belül a keretszerkezetek, év-
tizedek óta a szerkezettervezés eszköztárának alapvető 
része. A keretek alkalmazása napjainkra általánossá vált 
mind a magasépítés, mind a hídépítés területén. A rendszer 
legegyszerűbb formája az egyszintes, egyhajós, daruzat lan 
keret. A bemutatásra kerülő dolgozatban ennek az ele-
mi rendszernek átfogó vizsgálatát végeztem el, kitérve a 
különböző anyagból készített változatok sajátosságaira, mé-
retezés során felmerülő egyedi szempontjaira.

Az összehasonlíthatóság miatt azonos kialakítású, kereszt-
főtartós épületet vizsgáltam, megegyező fesztávolságot 
(L=24,0 m), keretkiosztást (6,0 m) és felhasználási funkciót 
(ipari alkalmazás) alapul véve. Négy modellt készítettem 
(1. ábra). Az első előre gyártott, előfeszített vasbeton keret-
gerendával készült, mely csuklós kapcsolattal ül a befogott 
keretoszlopra (M1). A második változat egy sarokmerev 
kialakítású vasbeton csarnok, befogott alaptesttel (M2), a 
harmadik pedig szintén befogott keretsarokkal kialakított, 
viszont csuklós oszlop-alaptest kiképzéssel készített, tömör 
gerinclemezes acélcsarnok (M3). Végül az utolsó modell-
ben rétegelt-ragasztott fa szerkezetű változatot készítettem 
(M4).

A számítások során felhasználtam nagyobb elhanyago-
lással dolgozó közelítő eljárásokat és összetettebb mód-

szereket is. A csarnokok térbeli vizsgálatát az AXIS VM 11 
végeselemes szoftverrel végeztem.

A teherfelvétel során, valamint a szerkezeti elemek mére-
te zésekor a hatályos MSZ EN szabványsorozat előírásainak 
megfelelően dolgoztam. A vasbeton anyagú keretek ese-
tében nemlineáris számítási eljárást is alkalmaztam, melyet 
a következő fejezetben mutatok be.

NEMLINEÁRIS VASBETON MÉRETEZÉS
A tartószerkezeti számítások kiindulási alapját (hajlított 

szerkezet esetén) a hajlítómerevség B=E×I értéke képzi, 
ahol E a rugalmassági modulus, I pedig a tehetetlenségi 
nyomaték értéke. A szerkezetek alakváltozása és statikailag 
határozatlan szerkezetek igénybevétel-eloszlása a szerkezeti 
elemek hajlítómerevségének függvénye [Palotás, 1959].

A beton a terhelésből származó igénybevételek hatásá-
ra (illetve kinematikai terhekre) a húzószilárdságot meg-
haladó érték felett megreped, ún. második feszültségi ál-
lapotba kerül (I=III), tehát az inercia értéke a tartó men-
tén folyamatosan változhat (ahogyan az igénybevétel is 
keresztmetszetenként más és más). Az anyagi folytonosság 
szakaszos hiánya a lineáris elmélet alapfeltevéseivel nem 
összeegyeztethető, így annak alkalmazása pontatlan ered-
ményre vezet. Minél repedezettebb a tartó, annál kevésbé 
viselkedik az elsőrendű elmélet elvárásai szerint.

1. ábra: 
Csarnoktípusok 
változatai
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A terhelés intenzitásának növelésével a repedések meg-
nyílnak, a keresztmetszet semleges tengelye eltolódik 
(2. ábra), és az egyre nagyobb húzott betonrész kikapcso-
lódik a teherviselésből (mindössze annak merevítő hatá-
sával számolunk).

A vasbeton alakváltozásai az idő előrehaladtával szintén 
módosulnak a reológiai hatások következtében. A cementkő 
zsugorodása miatt a terheletlen tartó alakváltozást végez, 
tartós terhelés hatására pedig a kúszás miatt nőnek meg az 
elmozdulások. A vasbeton szilárdságtan elméleti alapjairól 
Antal [1998]; Bölcskei [1970]; Kaliszky [1967]; Mosely 
[2007] és Koris [2009] ad részletes leírást. A EC2 szerinti 
alkalmazáshoz Deák [2011]; MMK [2010] és Farkas [2008] 
segédlete ajánlható.

A kúszás hatását közelítésként a beton rugalmassági 
modulusának módosított (effektív) felvételével szokás figye-
lembe venni:

ahol 
Ecd   a beton rugalmassági modulusának tervezési értéke, 

φeff, pedig a kúszási tényező tartós teherhányad 
alap ján meghatározott effektív értéke 0,00 és φ(∞,t0) 
között;

φ(∞,t0)   a t0 időpontú kezdeti megterheléshez tartozó 
kúszási tényező végértéke, mely függ a környezet 
relatív páratartalmától, a cement minőségétől, a 
tartó geometriájától és a kezdeti teher nagyságától 
[Várdai, 2011].

A tartós teherhányad a kváziállandó terhelés (pqp ) és 
a vizsgált teherkombinációban szereplő terhek tervezési 
értékének (pEd ) hányadosa. Ebből következően belátható, 
hogy a számításban alkalmazandó alakváltozási tényező 
teherkombinációnként eltérő lesz.

Mivel a vasbeton-számítások során I. és II. feszültségi ál-
lapotban a keresztmetszetet homogenizáljuk (idealizáljuk), 
ezért a beton rugalmassági modulusának módosulása az 
inercia számítását is befolyásolja. A különböző alakváltozási 
tényezőjű betonacélt ugyanis (az öszvérszerkezetek elméle-
tével analóg módon) a rugalmassági modulusok arányában 
(α = Es/Ec,eff ) „számoljuk át” betonkeresztmetszetté.

A fentiekben ismertetett befolyásoló hatások miatt be-
látható, hogy gyakorlatilag teherkombinációnként és ke-
resztmetszetenként is változó paramétereket kell figyelem-
be vennünk [Szalai, 1990].

Az MSZ EN 1992-1-1:2010-es szabvány a nemlineáris ter-
vezéshez az általános módszert ajánlja, mely a geometriai 
és anyagi nemlinearitást magában foglaló erőtani vizsgálatot 
takar, ennek gyakorlati végrehajtásáról azonban további 
utasítást az előírásból nem kapunk [Bocskai, 2011].

A számítások egyszerűsítésére két közelítő eljárás áll ren-
delkezésre, a névleges görbületen alapuló, illetve a név-
leges merevségen alapuló módszer.

Az első a magyar mérnöki gyakorlatban régóta ismert 
az oszlopméretezés körében, ezért napjaink szoftverei is 
inkább ezt alkalmazzák. Ez az eljárás az elsőrendű igénybe-
vételeket egy másodrendű hatásokat modellező – közelítő-
en egy maximális görbületet okozó külpontossággal becslő 
– növelő taggal vesszük figyelembe, és az így kapott na gyobb 
teherszintre végezzük el a szerkezeti elem ellenőrzését.

A második módszer (általánosított formájában) a kereszt-
metszet feszültségi állapotait számítja, majd a teherinten-
zitás függvényében egy ζ tényezőt vezet be, mellyel figye-
lembe veszi a húzott betonzóna merevítő hatását, így a 
keresztmetszet további számításokhoz alkalmazott effektív 
inerciáját (Ieff ) az I. és II. feszültségi állapotra számított 
érték közt interpolálja.

Amennyiben egy tartószerkezeti elemet kellő sűrűséggel 
részelemekre bontunk, melyekre külön-külön, kihasznált-
ságuk mértékében előállítjuk az effektív merevség átlagos 
értékét, akkor a szerkezeti elem valós fizikai állapotára a 
tartó egészére számolt konstans merevség feltételezésénél 
jóval pontosabb értéket kapunk.

Ennek a gondolatnak a felhasználásával készítettem MS 
Excel táblázatkezelővel egy alkalmazást, mely a fent ismer-
tetett névleges merevségek módszerével parametrizált 
számítást végez. Az alkalmazásban egy síkbeli keretet mo-
delleztem, melynek oszlopait 10–10, illetve a gerenda két 
szerkezeti elemét szintén 10–10 részre osztottam (ezzel egy 
25,0 méteres fesztáv esetén is 1,25 méterenként pontos 
eredményeket kapva).

Az anyagminőségek az integrált adatbázisból automati-
ku san kiválaszthatóak legördülő menük segítségével (3. 
ábra).

2. ábra: A vasbeton feszültségi állapotai

3. ábra: Anyagminőségek MS Excelben
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A számításhoz (a végeselemes programok által alkalma-
zott eljáráshoz hasonlóan) a mátrix-elmozdulás módszert 
használtam fel. Ehhez a részegységek elemi merevségi mát-
rixait, majd a teljes keret merevségi mátrixát állítottam 
elő Szabó [1971] és Gáspár [2000] alapján. A szerkezeti 
elemek (oszlopok és két fél gerenda) csomópontjainak 
szabadságfokai szabadon állíthatóak, keresztmetszetként 
változó magasság is előírható (derékszögű négyszög, vagy 
’T’ keresztmetszet alkalmazásával).

Az egyes keresztmetszetek alkalmazott vasalása szabadon 
definiálható (több sorban is elhelyezhető az armatúra), a 
szerkesztési szabályok betartását (As,min; As,max; ξc0; xc,min) 
a beépített algoritmus automatikusan ellenőrzi. Feszített 
tartó esetén pászmák is tetszés szerint beállíthatóak, és az 
előfeszítésből származó saját feszültségi állapot a számítás 
során figyelembevételre kerül.

Az alkalmazással végezhető lineáris analízis, ekkor az al-
kalmazott vasalás, illetve a teherszint miatt a berepedezett-
ség hatása nem kerül figyelembevételre (ahogyan ezt a ha-
tást az átlagos piacon kapható szoftverek is elhanyagolják). 
A lineáris számítás eredményét összehasonlítottam a FEM 
modellek futtatási eredményeivel, ezzel verifikálva az al-
kalmazott algoritmusok hibamentességét.

Az elsőrendű eredményekből kiindulva azonban lehetőség 
van a korábban felsorolt (vasbetonra speciálisan jellemző) 
anyagi nemlinearitás figyelembevételére is. Ekkor a szoft-
ver automatikus iterációs eljárása a közelítési beállítások-
nak megfelelően újraszámolja a keretet a merevségi érté-
kek folyamatos változtatásával, a teherszint függvényében. 
A keresztmetszetek megfelelőségét a keletkező igénybevé-
telekre az alkalmazás automatikusan ellenőrzi, ahogyan a 
lehajlás és a repedéstágasság értéke is kiszámításra kerül, 
ezzel megítélhetővé téve az elfogadhatóságot.

A következő fejezetekben ismertetem a modellváltozato-
kat, azok számítási érdekességeit, és ott kitérek a lineáris 
és nemlineáris méretezési eredmények megtapasztalt kü-
lönbségeire is.

M1 –  Feszített vasbeton keretgerenda

Az első modell kéttámaszú keretgerendáját változó magas-
ságú ’T’ keresztmetszettel alakítottam ki, melynek fejleme-
ze 20×50 cm-es. A teljes keresztmetszet kiindulási magas-
sága a keretvállakban 80 cm, a mezőközépen a maximális 
tartómagasság 135 cm. A gerinc szélessége 22,0 cm.

A keresztmetszetben (3+3+2)×100 mm2-es St1640/1860-
as osztályú pászmát és 2+2Φ20, S 500B jelű betonacélt 
helyeztem el.

A csarnok axonometriáját a 4. ábra szemlélteti.
Az elhelyezett armatúra teherbírási görbéje burkolja a 

mértékadó igénybevételi ábrát, mely (mivel a keretgeren da 
statikailag határozott) megegyezik lineáris és nemlineáris 
esetben. A gerenda lehajlásait vizsgálva azonban már tapasz-
talunk különbséget a két eljárás között (5. ábra, a feszítés 
miatti felhajlások elhanyagolásával).

Használhatósági határállapotban (kváziállandó teherkom-
bináció esetén – az 5. ábrán Tk4-el jelölve) a feszített 
gerenda repedésmentes, így a lineáris számítás (a vasalás 
me revítő hatásának elhanyagolása miatt) nagyobb alakválto-
zást mutat, a biztonság javára közelít.

A teherbírási határállapotok teherszintjén azonban, mivel 
a magas kihasználtság a tartó jelentős hányadán repedést 
okoz, a nemlineáris alakváltozások jócskán meghaladják a 
lineáris eredményeket (lásd a Tk1 jelű mértékadó kom-
bináció eredményeit az 5. ábrán).

Ahhoz, hogy a merevségeket, és különösen az elhelyezett 
vasalás merevségre gyakorolt hatását megvizsgáljam, alter-
natív modellt készítettem, mely geometriailag a bemutatot-
tal egyezik, de kizárólag lágyvasalással biztosít ugyanakkora 
határnyomatékot. (Értelemszerűen a példa a csarnok mé-
rete miatt nem lehet valós, de a merevség hatásának be-
mutatásához kellően szemléletes.)

A szükséges lágyvasalás 5Φ32=4021 mm2, ami közel 
kétszerese a feszített tartóban elhelyezett összes vasmennyi-
ségnek (4ф20 = 1257 mm2 + 8×100 mm2 = 2057 mm2).

5. ábra: 
Feszített gerenda 
lehajlásai

4. ábra: 
Vasbeton csarnok, 
előre gyártott 
elemekből (M1)



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 75

A vizsgálathoz numerikus próbaterhelést végeztem, a 
mezőközepet koncentrált erővel terheltem meg, melyet 
25 kN-os lépcsőkben növeltem, és jegyeztem a két modell 
viselkedését a tehernövekmények hatására (6. ábra).

Az ábra a feszített tartó kezdeti felhajlását elhanyagol-
ja, különbségek csak a merevségek eltéréseiből adódnak. 
A próbaterhelést rövid idejűként definiáltam (azaz a kúszás 
miatt az alakváltozási tényezőt nem módosítottam). Mivel 
a pászma és a betonacél rugalmassági modulusa közel 
egyező, ezért a vasalás-átszámítási tényezők értéke sem tér 
el jelentősen (αs~αp), tehát a fenti különbség kizárólag az 
eltérő vasmennyiségekből, valamint a feszítés hatásából 
fakad.

Leolvasható a 6. ábráról, hogy a feszített tartó (az elő-
feszítés miatt kialakuló sajátfeszültségi állapot okán) sok-
kal nagyobb teherre reped be (Mcr

fesz>Mcr
lágy), tehát a 

merevségcsökkenés később kezdődik meg. Emiatt kedvező 
a feszítés alkalmazása, hiszen használhatósági állapotokban 
(SLS) jobb viselkedés (kisebb lehajlás) várható, kevesebb 
(jelen esetben közel fele) acélmennyiség felhasználásával.

Azt is látjuk azonban, hogy amint a feszített gerenda 
meg  reped, lehajlása sokkal nagyobb ütemben növekszik, 
hi szen a beágyazott vasalás szerepe az összmerevség-
ben a már megre pedt betonkeresztmetszetben jelentős. 
A tönkremenetel előtti fázisban a feszített tartó lehajlásai 
már meghaladják a lágyvasalású szerkezetét.

Mivel a határnyomaték megegyezik, ezért a fentiekből az 
is következik, hogy a feszített tartó ridegebben viselkedik, 
kisebb a megrepedés és a törés közti tartomány (II. stádium). 
Míg a (normálisan vasalt) lágyvasalású szerkezet a repe-
dések folyamatos megnyílásával közelít a tönkremenetel 
felé, ezzel jelezve a folyamat előrehaladtát, addig a feszített 
tartó lehajlása a berepedést követően kis tehernövekmény 
alatt rohamosan nő a tönkremenetelig. Ez a folyamat indo-

kolja a feszítési fok (a kötelezően alkalmazandó minimális 
lágyvas-mennyiség) szabályozását.

Feszített szerkezetek erőbevezetési helyei is ellenőrzen-
dők, ezért részletesen vizsgáltam a gerenda-véget. A modell 
síkbeli tárcsa, mely terhelése az alkalmazott pászmasorok 
eredő erőinek értéke (7. ábra).

A tartóvégen kialakuló zavart feszültségi állapot az AXIS 
VM 11 modell és a kézi analízis szerint is ~150 cm-es 
hosszon jelentkezik. A tartóvég keresztirányú hasító feszült-
ségeit a 8. ábra szemlélteti. Az a) ábrarész a FEM analízis 
eredménye, míg a b) ábrarész a kézi számításhoz használt 
közelítő modell sematikus ábrája Koris [2009] alapján.

A részletes numerikus vizsgálat alapján, amellyel a vizsgált 
szerkezeti elem geometriáját pontosan figyelembe vettem, 
jóval kedvezőbb (közel harmadannyi) vasigényt számítot-
tam a hasítóerő felvételére.

6. ábra: Numerikus próbaterhelési eredmények

7. ábra: 
Tartóvég modellje és terhelése

8. ábra:  Tartóvég hasító feszültségei
a) numerikus vizsgálat
b) kézi közelítő megoldás

a)

b)
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M2 – Sarokmerev vasbeton keret

A második modellben a keretsarkot megmerevítettem, ez-
zel a keretgerenda statikailag határozatlanná vált. Az ilyen 
kialakítás a csarnoképítésben már nem járatos, de használa-
tával szemléltethető a fent ismertetett MS Excel alkalmazás 
egy másik gyakorlati előnye.

A terhelés miatt berepedő keresztmetszetek ugyanis csök-
kenő merevségük miatt kevésbé vesznek részt a teher-
viselésben, az igénybevételek átrendeződnek.

A végeselemes modell elsőrendű vizsgálatának eredmé-
nyét (ami az MS Excel alkalmazás eredményével kielégítő 
azonosságot mutatott), mértékadó kombinációban a 9. áb-
ra mutatja be.

Erre az igénybevétel-eloszlásra az alsó övben végig vezet-
tem a támaszig 3ф20-as hosszvasat, majd középen az al-
só sorba plusz 1 szál ф20-as, majd fokozatosan (eltolt 
pozícióval) a második sorba (5 cm-re az első felett) még 
3ф20-as kiegészítő vas került a gerendába, a nyomaté-
ki ábrát lekövetve. A támaszoknál 5ф25-öt alkalmaztam, 
amiből kettőt a következő csomópontra már elhagytam.

Az AXIS VM 11 vasbetongerenda-méretező modulja is 
ezeket az eredményeket szolgáltatja az átmérők definiálását 
követően.

A vasalatot az MS Excel alkalmazásban beállítva a nem-
lineáris futtatás eredményeként a keretsarok nyomatéka 
(650,7 kNm-ről) 621 kNm-re csökken, a mezőnyomaték 
(1109,6 kNm-ről) 1146,5 kNm-re nő. A fenti armatúrával 
a lineáris igénybevételre éppen megfelelő a teherbírás 
(MRd=1145,7 kNm), de a nemlineáris nyomatékok (igaz, 
jelen esetben a gyakorlat számára elhanyagolható mérték-
ben) meghaladják azt.

A vizsgált keret aránylag kis nyomaték-átrendeződést mu-
tat, ami a keretoszlopok (keretsarok) jelentős vasalásá nak 
tudható be. Kisebb szerkezetek, csekélyebb keretsarok-
vasalás mellett azonban jelentősebb átterhelődés lehetséges 
[Várdai, 2012], ezért a vasbeton szerkezetek mezőit célszerű 
a lineáris igénybevételek által indokoltnál erősebbre kiala-
kítani.

A keretgerenda lehajlásait vizsgálva megállapítható, hogy 
a vizsgált modell esetében már a kváziállandó kombináció-
ban is a biztonság kárára közelít a lineáris elmélet. A tartó 
most ugyanis nem feszített, ezért már kis teherszinten 
is megjelennek a merevséget csökkentő repedések (10.  
ábra).

Az ábráról leolvasható, hogy a kváziállandó (Tk4) kom-
bináció lehajlása nemlineáris vizsgálattal valamelyest meg-
növekedett, és az L/250=96,0 mm-es határérték közelében 
van. A kivitelezés során a monolit szerkezetek zsaluza-
tának túlemelésével a végleges alakváltozások hatékonyan 
csökkenthetőek, de ehhez a várható lehajlások minél pon-
tosabb ismerete szükséges.

Teherbírási (ULS) határállapotban a különbség jelentőssé 
válik, ami bizonyos esetekben szintén mérlegelési szem-
pont lehet a tervezés során. Ilyen eset lehet például ki-
emelt értékű gép telepítése a főtartó alá, mely sérülése a 
tartó lehajlása miatt adott esetben vállalhatatlan kockázatot 
jelent.

M3 – Acélcsarnok
Az acélcsarnokot sarokmerev gerenda-oszlop kapcsolattal 

alakítottam ki. A szerkezeti elemek szelvényeihez melegen 
hengerelt EURO-profilokat használtam fel, a keretoszlopok 

9. ábra: Sarokmerev vasbeton keret (M2) nyomatékai

10. ábra: 
Befogott keret 
lehajlásai
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HEA 360-as szelvények, a keretgerenda IPE 600-as. A ke-
retsarok kiékelését (a gazdaságos anyagfelhasználást szem 
előtt tartva) az alkalmazott profilok félbevágásával alakí-
tottam ki, így a gerendavég egy felezett IPE600-al, míg az 
oszlop teteje egy félbevágott HEA 360-al lett megerősítve. 
A kialakítás vázlatát AXIS VM 11 modellből a 11. ábra mu-
tatja be.

A csarnokot térbeli modellel vizsgáltam, a keretállásokat 
egy kivétellel rúdelemekként modellezve. Egy általános ál-
lást ugyanakkor a program beépített modulját felhasználva 
átalakítottam héjmodellé, így a lokális hatásokat és a fe szült-
ségeloszlást pontosabban tudtam vizsgálni.

A 12. ábra a héjmodellen mutatja be a mértékadó kom-
binációban keletkező feszültségeket.

A felületmodell egyértelműen mutatja a nyomó- és 
húzófeszültségek helyeit és intenzitását. Látható, hogy a 
235 N/mm2-es folyási határt egyedül az oszlophoz való 
csat lakozásnál kialakuló feszültségcsúcs pontjában haladja 

meg a gerenda feszültsége (lásd a 12. ábra kiemelt részle-
tét). Mivel a program a rúdelemeket azok súlypontjában 
bontja felületekké, ezért a kiékelt szelvény nem a valóság-
nak megfelelően csatlakozik a kiékelés nélküli elemekhez, 
és emiatt a tökéletlen kapcsolat miatt a feszültség lokális 
megugrása elkerülhetetlen. A rúdmodellen vizsgált keret-
állás is egyedül ebben a csatlakozásban eredményezett 
minimális határfeszültség-túllépést, ezért az eredmények 
reálisnak tekinthetők mind az igénybevétel-eloszlás, mind 
az alakváltozások terén.

A szerkezeti elemek méretezését elvégeztem az AXIS 
VM 11 beépített acélméretező moduljával, valamint „kézi” 
módszerrel is. A stabilitásvizsgálatokhoz kilendülő keretet 
feltételeztem és a kihajlási tényező értékét az oszlop fő-
irányában νy=2,219 értékűre számítottam [Halász, 1999]. 
A gerenda főirányában (a 12. ábra alapján leolvasható mező 
nyomottgerenda-övének alapján) ez az érték νy=0,700. 
A gerenda mellékirányban 2,0 méterenként szelemennel 
történő megtámasztást vettem figyelembe.

Ezekkel a paraméterekkel az acélkeret kihasználtságát a 
13. ábra szemlélteti. Az ábrán látható a kiékelés szükséges-
sége, hiszen közvetlenül az erősítés kezdete alatt az oszlop 
maximálisan kihasznált.

A kézi ellenőrző számítás szerint a gerenda mezőközépen 
nkézi=0,794, ami rendkívül jó egyezésnek mondható a vé-
geselemes modell nAXIS=0,761-es eredményével összeha-
sonlítva. Megjegyzendő, hogy míg az analitikus számítás 
során a kiforduláshoz tartozó kritikus nyomaték (Mcr) 
Ádány [2006] és Iványi [2009] szerint részletezett (kétsze-
resen szimmetrikus keresztmetszetű gerendára érvényes) 
közelítő eljárással került kiszámításra, addig a 13. ábra 
szerinti számítási végeredmény az AXIS VM 11-be épített 
célszoftverrel (LTBeam) készült.

11. ábra: Acélkeret kiékelése

12. ábra: 
Acélgerenda 
héjmodellje

13. ábra: 
Acélkeret 
kihasználtsága



78 Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám

A bemutatott gerenda- és oszlopkialakítással összesen (a 
szelemenekkel és a kapcsolatok miatti ~10% többlettel) 
47,8 t acél kerül a csarnokba, ez fajlagosan ~47,4 kg/m2-es 
érték. Kizárólag a szaruzatot figyelembe véve (3,16 t/ge-
renda) 25 kg/m2-es értéket kapunk, ami a Csellár [1992] 
szerinti ajánlás 12–30 kg/m2-es tartományába belefér.

M4 –  Rétegelt-ragasztott fa csarnok
A rétegelt-ragasztott fa (RRfa) csarnok az M1 modellel 

egyező statikai vázzal rendelkezik (kéttámaszú gerenda, 
befogott oszlopokra ültetetve). A csarnok modellje a 14. 
ábrán látható.

A gerenda 16 cm széles, 100–150 cm között változó 
magasságú.

A teherkombinációk közül jelenleg is (ahogy a szintén 
könnyű szerkezettel készülő acélcsarnok esetében is) a 
rendkívüli hóterhelés adódott mértékadónak. A hatályos 
MSZ EN a rendkívüli teherkombinációk esetében az anyag-
ra  vonatkozó parciális biztonsági tényező csökkentését 
engedi meg (betonra γc=1,50 helyett γc,acc=1,20; RR fára 
γRR=1,25 helyett γc,acc=1,00; acél esetében γM,0=1,00, tehát 
az tovább nem redukálható).

A térbeli modellezéshez használt AXIS VM 11 a beépített 
automatikus teherkombináció képzésekor képes kezelni a 
rendkívüli tehereseteket, és a mértékadó igénybevételeket 
(kihasználtságokat) a fenti biztonságitényező-redukcióval 
képzi. Amennyiben azonban a modellezéskor a tervező 
által létrehozott kombinációk burkolóábráját használjuk 
fel, ez a redukálás nem jelenik meg, és ez felesleges túl-
méretezéshez vezethet (hiszen rendkívüli kombinációban 
is például γRR=1,25-ös biztonságot írunk elő a faanyagra). 
Ez a szeizmikus méretezés esetében is létező probléma, 
melyre tekintettel kell lenni.

A kihasználtságokat elemezve a dolgozat RRfa csar-
nokánál rendkívüli hóteher esetén MEd,acc=1252,16 kNm 
hajlítónyomaték terheli a gerendát, melyre az 80,5%-ban 
kihasznált. A kiemelt hóterhelést vizsgálva a hajlítónyoma-
ték MEd,Tk1=1172,24 kNm, viszont ebben a kombináció-
ban nem csökkenthető az anyag oldali biztonság, tehát 

a kihasználtság 94,2%-ra adódik. Látható, hogy nem a 
legnagyobb igénybevétel esetén adódik a maximális ki-
használtság, ami a mérnöktől nagyobb odafigyelést kíván 
meg.

A dolgozatban alkalmazott AXIS VM 11 automatikus kom-
bináció-képzését érdemes kihasználni abból a szempontból 
is, hogy az a tartós és ideiglenes tervezési helyzethez al-
kalmazható alternatív összefüggéseket is tartalmazza, ami-
vel a mértékadó igénybevételek csökkenthetőek. Az MSZ 
EN teherbírási határállapotban alkalmazható általános kép-
lete (pEd=γG×gk+γQ×(Qk1+ψ0,i×Qk,i)) ugyanis kiváltható 
az alábbi két képletsor közül a kedvezőtlenebbel:

pEd
1 = γG×gk+γQ×(ψ1,i×Qk1+ψ0,i×Qk,i),

pEd
2 = ξ×γG×gk+γQ×(Qk1+ψ0,i×Qk,i),

pEd = max(pEd
1; pEd

2).

Kézi méretezés során szinte kivétel nélkül az általános 
formula kerül alkalmazásra, hiszen fele munkamennyiséget 
jelent. Azonban az alternatív képleteket is figyelembe véve 
például a fejezet RRfa csarnokának terhe csak 93,3%-a az 
általános képlet szerint számítottnak, ami az anyagmennyi-
ségeket tekintve nem elhanyagolandó. Szerencsére az AXIS 
VM 11 már képes az alternatív kombinációk kezelésére, így 
viszonylag kis munkával gazdaságosabb eredmény nyerhető 
általa.

Az alakváltozásokat (karakterisztikus kombináció sze rint) 
pillanatnyi és (kváziállandó kombináció szerint) tartós 
ál lapotban kell igazolni. Utóbbi esetben a faszerkezetek 
kúszását (a vasbetonhoz hasonlóan) figyelembe kell ven-
nünk [Armuth, 2011], [Dezső, 2010]. Az előbbiek szerint 
teherbírás szempontjából (ULS) éppen megfelelő szerkezet 
az L/250=9,6 cm-es határértéket mindkét vizsgálat esetén 
jóval meghaladja (ek=20,07 cm; eqp=17,09 cm), tehát a 
merevségi követelmények nincsenek teljesítve a főtartó 
esetében, a szerkezet nem felel meg.

Ebből is látszik, hogy a használhatósági határállapot 
(SLS) vizsgálata nem hanyagolható el. Az egyre karcsúbb 
szerkezetek miatt az SLS vizsgálatok jelentősebbek, mint 
korábban [Deák, 2000].

14. ábra:
RRfa csarnok (M4)
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SZEIZMIKUS MÉRETEZÉS

A csarnokokat az MSZ EN szabványok bevezetése óta 
földrengésteherre is ellenőrizni kell [Dulácska, 2008], 
[Dulácska, 2009]. A méretezéshez alapvetően a szerkezet 
sajátrezgéseit kell megismernünk, majd a rezgésalakok alap-
ján számolhatóak vissza az előírás szerinti talajgyorsulás-
értékek statikus terhekké.

Az MS Excel alkalmazásban a vízszintes erők módszeré-
vel (HSM) vizsgáltam a síkbeli keretet, egy szabadságfokú 
rezgő rendszerként modellezve azt.

A térbeli modelleket AXIS VM 11-el, a modális válasz-
spektrum-analízis (MVA) módszerével ellenőriztem. Utóbbi 
eljáráshoz rezgésvizsgálatot végeztem, mely a szerkezet ön-
rezgéseit, saját rezgésalakjait határozta meg. A MVA szerint 
értékelhető vizsgálathoz annyi rezgésalakot kell előállítani, 
hogy a modális tömegek 90% feletti részesedéssel legyenek 
jelen a vizsgálati irányokban. A tömegrészesedés alapján 
dönthető el, hogy egyes rezgésalakok mennyire dominán-
sak az épület viselkedését illetően. Az acélcsarnok jellemző 
(I. periódushoz tartozó) keresztirányú rezgésalakját a 15. 
ábra mutatja.

A tömegarányra vonatkozó kritérium nem minden eset-
ben teljesül egyszerűen, ugyanis amennyiben kis tömegű 
elemeket is tartalmaz a modell (például ’Z’ szelemenek 
vas beton csarnokon), azok torzíthatják a rezgésvizsgálat 

eredményét, és akár többszáz alak figyelembevételével sem 
teljesülne a kívánt arányszám.

A földrengés pillanatnyi teher, ezért a vasbeton, illetve 
fa szerkezeteknél a kúszás hatását a vizsgálat során nem 
kell figyelembe venni. Azonban, mivel várhatóan a teher a 
vasbeton szerkezeteken repedést okoz, a szabvány 50%-os 
redukciót ajánl a vasbeton elemek merevségi értékének 
felvételéhez.

A modellváltozatok első rezgésalakjaihoz tartozó perió-
dus időket ábrázoltam a földrengési terhelés felvételéhez 
alkalmazandó, szabvány szerinti válaszspektum-görbén (16. 
ábra), melyről a tervezési gyorsulás határozható meg.

Az épület tömegével szorozva ez a szám adja meg az 
alapnyíróerő értékét. Látható, hogy a kis merevségű és tö-
megű RRfa (M4) és acélcsarnok (M3) a görbe leszálló ágán 
helyezkednek el, míg a vasbeton anyagú csarnokok (M1 és 
M2) a görbe platóján, vagy annak közelében vannak. A kis 
merevségű szerkezetekre tehát nem jelent akkora terhelést 
a szeizmikus hatás, viszont éppen csekélyebb merevségük 
miatt a kisebb földrengés-teherre is jelentős alakváltozást 
szenvedhetnek el, melyeket a szerkezetnek fel kell tudnia 
venni, illetve amelyek adott esetben károsodást okozhat-
nak. A dolgozat példáiban is azt tapasztaltam, hogy a lágy 
szerkezetekre nem a földrengést tartalmazó kombináció 
volt a mértékadó.

16. ábra: 
Válaszspektrum-
görbe

15. ábra: 
Acélcsarnok első 
rezgésalakja (M3)
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ALAPOZÁS

Az épületek tömegével (és természetesen statikai kiala-
kításával) szoros kapcsolatban áll azok alapozási igénye 
is. Az AXIS VM 11 beépített alapozás-ellenőrző moduljával 
megvizsgáltam a csarnokokat több altalaj-típus felvétele 
esetén. A 17. ábra görbéi a talajtörés és -elcsúszás elkerülé-
séhez szükséges minimális felületet mutatják be különböző 
belső súrlódási szöggel rendelkező talajok esetén.

Látható, hogy a sarokmereven kialakított vasbeton csar-
nok (M2) messze a legkedvezőtlenebb alapozási szempont-
ból, míg a csekély önsúlyú RRfa (M4) kialakítás minimális 
alapozást igényel. A három, napjainkban is létező rend-
szer között (M1, M3 és M4) többszörös eltérés is lehet 
kedvezőtlen esetben.

Természetesen a költségek elemzéséhez ez önmagában  
kevés, hiszen minden projekt gazdaságosságát annak tény-
le ges lehetőségei döntik el (pl. előregyártó üzem, keverő-
telep közelsége; szállító utak rendelkezésre állása; élő-
munka igénye/megoldhatósága stb.), de az alapozási igé nyek 
gyakran fontos mérlegelési szempontként jelentkez nek.

ÖSSZEFOGLALÁS
A diplomaterv során elkészített számítások azt bizonyítják, 

hogy azonos elven dolgozó numerikus modellek eredmé-
nyei a hagyományos „kézi” analízis végeredményével kellő 
egyezést mutatnak.

A nemzetközi előírások átvétele és a figyelembe veendő 
új szempontok sokasága (rendkívüli terhek, használhatóság 
egyre fokozottabb igényei stb.) jelentősen megnöveli a 
gyakorló mérnök feladatait, amit hatékonyan szoftverek al-
kalmazásával tud csökkenteni.

Láthattuk a nemlineáris elméletek szükségességét is, il-
letve azt, hogy alkalmazásuk szintén többletenergiát köve-
tel a tervezőtől. A jövőben várható a nemlineáris elmélet-
tel dolgozó szoftverek elterjedése/fejlődése, de ezzel még 
inkább tágul a tervezés során felveendő paraméterek köre. 
Ahhoz, hogy a tervező ezeket magabiztosan válassza ki/ha-
tározza meg, biztos szakmai felkészültség szükséges.

A dolgozatban ismertetett névleges merevségek módsze re, 
ahogyan láttuk, alkalmas a vasbeton egyedi jellemzői nek fi-
gyelembevételére. Mivel az eljárás programozható, így köny-
nyen integrálható a népszerű végeselemes szoftve rekbe.

A módszer ezen túlmenően alkalmas lehet együttdol-
gozó szerkezetek modellezésére is, hiszen képes kezelni az 
eltérő merevségeket. A különféle anyagok együttdolgoztatá-
sa, például szerkezetmegerősítés esetén gyakori a tervezési 
munkák között, ezért a módszer kínálta lehetőségeket nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. Minél pontosabban sikerül 
ugyanis modellezni egy szerkezetet, minél valósabban tud-
juk viselkedését számítással követni, az annál gazdaságo-
sabbra tervezhető.
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A passzív tűzvédelem területén jelentős változást eredmé-
nyezett a profiltényezők alapján méretezett – felhasználói 
szóhasználatban ETA engedélyes – bevonati rendszerek 
elterjedése. Az acélszerkezetek és a kapcsolódó területek 
elismert szakmai képviselői ezen folyóirat korábbi szá-
maiban is értékes tanulmányokkal, cikkekkel segítették az 
új módszer megismertetését. Az egyes szerkezeti elemek 
tűzhatásnak való kitettségét jellemző profiltényező – a 
vonatkozó EN szabvány szóhasználatában szelvénytényező 
– a védelem nélküli acélszelvény tűzhatásnak kitett felülete 
és térfogata hányadosa, számításának módját a korábbi cik-
kekben már bemutatták.

Cégünk, a Henelit International Kft. elsősorban korszerű 
korrózióvédelmi bevonatrendszerek értékesítésével foglal-
kozik, de egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a hőre habosodó 
festékek is. Korábban kizárólag az ÉME (MSZ 14800-1 
szerinti) engedéllyel rendelkező termékeket forgalmaztuk, 
de az új európai igényekhez igazodva sikerült elnyerni 
a NULLIFIRE Ltd. magyarországi képviseletét is. Az ETA 
(European Technical Approval) tanúsítvánnyal rendelkező 
festékek értékesítése során számos visszajelzést kaptunk 
és olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyek hasznosak 
lehetnek tervezőknek, kivitelezőknek, megrendelőknek egy-
aránt. A ÉME engedély alapján forgalmazott bevonati rend-
szerek vitathatatlan előnye az egyszerűsége, átláthatósága, 
amellyel minden szereplő könnyedén boldogult. Ezen 
rendszereknél a bevonat vastagsága lényegesen kevesebb 
tényezőtől függ, és nem veszi figyelembe a szerkezeti elem 
kihasználtságát és kritikus hőmérsékletét – ami esetenként 
a biztonság kárára van. 

A projektek anyagszükségletét a teljes felület és az ÉME 
dokumentumban előírt fajlagos anyagszükséglet szorzata 
adja, függetlenül attól, hogy oszlopról vagy gerendáról van 
szó. Az 5 mm-nél kisebb falvastagságú elemekhez külön 
eltérési engedélyt kellett kérni és az alapján számolni. 

A jól bejáratott gyakorlat megváltoztatása számos nehéz-
ségbe, olykor ellenállásba ütközik. Ezért joggal vetődik fel a 
kérdés: mi indokolja a profiltényezős bevonati rendszerek 
létjogosultságát? Fontos megjegyezni, hogy a meglevő ÉME 
tanúsítványok a lejárati határidőig még érvényesek, megújí-
tásukra azonban nincs lehetőség.

Az új, profiltényezős szemlélet a korábbi rendszerek fi-
nomítását és a valóságos körülmények jobb megközelítését, 
a kibővült tervezői mozgásteret és a nagyobb biztonságot 
jelenti, valamint a korábbiaknál gazdaságosabb rendszerek 
kidolgozásának alapját teremti meg. A folyamat az egyszerű 
szorzási műveletet felváltó tényleges elemzést, tervezést 
igényel. Ez a követelmény már az új OTSZ 5.0-ban is jelent-
kezni fog. Lényeges újdonság, hogy a tervezők 350–750 °C 
kritikus hőmérsékleti és 15–180 perc tűzállósági tartomány-
ban megadott adatbázissal dolgozhatnak. Az értékesítők és 
felhasználók felelőssége a megfelelő értékek korrekt össze-
hasonlítása, ugyanis a két szélső hőmérsékleti határ között 
lényeges rétegvastagsági eltérések vannak. 

Téves megközelítés az, hogy a változtatás egyetlen moz-
gató rugója a kiélezett versenyhelyzet szorításában bekövet-
kezett általános rétegvastagság-csökkenés és az ezzel járó 
kisebb anyagfelhasználás.

Néhány példán keresztül érzékeltetjük a régi és az új 
rendszer nyújtotta lehetőségeket, a felmerülő problémákat 
és megoldásokat. A táblázatokban közölt adatokhoz tar-
tozó acélszerkezeti tervek publikálására nem kaptunk fel-
hatalmazást. Minden olyan információ, amely az ETA enge-
délyben szereplő adatbázisban szerepel, mindenki számára 
elérhető. Érdeklődés esetén további hasznos információval 
kibővített anyag a cikk szerzőjétől beszerezhető.

A példákban szereplő adatok 500 °C kritikus hőmérsékletre 
vonatkoznak.

1. példa:  30 perces tűzállósági követelmény (R30); 
azonos profilú szerkezeti elemek

A 1. táblázatból jól látható, hogy az ETA tanúsítvány 
alapjául szolgáló összetett laborvizsgálat a kihajlásra is 
méretezendő oszlop esetében nagyobb rétegvastagságot 
ír elő, mint az ÉME előírás, ugyanakkor gerenda esetében 
kedvezőbb értéket közöl. Ez az összehasonlítás az IPE 180 
profilú szerkezetre vonatkozik, mivel az ÉME engedélyek 
a 180-as I profilú gerenda laborvizsgálatára támaszkodnak.

A napi gyakorlatban persze több profilt is beépítünk egy-
egy szerkezetbe, amit a következő példa illusztrál. 

2. példa  30 perces tűzállósági követelmény (R30); 
különböző profilok

A 2. táblázat példája egy kiváló acélszerkezet-tervezői 
munka eredménye, ahol az elemválaszték súlyozottan szá-
molt festékigénye nyilvánvaló gazdasági előnyöket jelent a 
megrendelő részére. 

Teljesen egyértelmű, hogy az összetett acélszerkezetek 
statikai számítások alapján méretezett elemválasztékát ér-
demes komplex módon megvizsgálni, mert összességében 
egy gazdaságos és fokozott biztonságot adó védelmi rend-
szer kidolgozására nyílik lehetőség. Ez még akkor is igaz, 
ha a példa szerint az elemzés a kritikus területekre világít 
rá, mert a későbbiekben hasznos tervezői szempontokra 
hívja fel a figyelmet.

3.példa:  30 perces tűzállósági követelmény (R30); 
karcsú merevítők

Gyakorlatban előforduló probléma, hogy néhány apró 
részlet miatt a profiltényezős termék használata nehézségbe 
ütközik. Amikor a szélrácsok merevítői karcsú szögvasból 
készülnek, statikailag ugyan teljesítik a követelményeket, 
de tűzvédelmi festékkel lehetetlen teljesíteni az előírásokat. 
Az elfogadott tervek utólagos módosítása nehézségekbe 
ütközik. A 3. táblázat példájában sajnálattal szembesül-
tünk azzal a ténnyel, hogy minimális anyag többlettel, zárt 
szelvény  használatával már könnyedén tervezhető lett volna 
a szerkezet. A szélrács tűzvédelmét egyéb, költséges eljárás-
sal sikerült megoldani.

A felsorolt példák azt mutatják, hogy az ETA tanúsítvány-
nyal rendelkező termékek forgalmazóinak nagyon fontos 
feladata, jól felfogott érdeke a tervezők, oktatási intézmé-
nyek és egyéb szervezetek ellátása olyan méretezési segéd-
letekkel és alkalmazástechnikai anyagokkal, amelyek  már 
legelső fázisban segítenek kiválasztani az acélszerkezetek 

Gáspár Imre műszaki igazgató 
Henelit International Kft.
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tűzvédelmi bevonatrendszerét. A Nullifire Ltd rövidesen 
kiadja azt a tervezői szoftvert, amellyel az acélszerkeze-
ti profiltényezők gyorsan, felhasználóbarát módon kezel-
hetőek lesznek. 

A tervezés meghatározó szerepén túlmenően más té-
nyezők is döntő hatással lehetnek a bevonat gazdaságos 
kiválasztására. 

A korszerű anyagok legfontosabb jellemzői:

1.  Egy műveletben felvihető maximális rétegvastagság 
Idő- és költségkímélő megoldás, ha a bevonatot minél 
kevesebb rétegszám felvitelével lehet elérni. A Nullifire 
S 707-60 tixotrópikus anyag, amellyel egy munkafázis-
ban 850 μ szárazréteg-vastagság érhető el.

2.  Visszaoldódási képesség
 A szabad térben végzett tűzgátlóbevonat-felvitel legna-
gyobb kockázati tényezője a csapadék, amely vízhígítá sú 
termék esetén visszaoldhatja és lemoshatja a kész bevo-
natot. A Nullifire S707-60 rövid időn belül kikeménye-
dik, és tartós kitéti körülmények között sem oldódik 
vissza. Felvitelt követően fél évig a festett szerkezeti 
elemek szabadban tárolhatóak. 

3.  Felhordási körülmények 
Az acélszerkezet-gyártók a nagy geometriai méretek mi-
att gyakran kényszerülnek olyan zárt térben végzett 
munkára, ahol az oldószeres festékek használata egész-
ség és tűzvédelmi szempontból aggályos. A Nullifire Ltd 
termékeinek 95%-a víz hígítású, gyors száradási idejű és 
+5 °C hőmérsékletig használható.

4.  Szárazanyag-tartalom
A gyártók térfogat- vagy tömegszázalékban adják meg 
ezt a fontos jellemzőt, amelyből a tényleges filmréteg  

képződik. A korszerű anyagok szárazanyag-tartalma 70–
80% (térfogat). 
Érdemes a festékek műszaki adatlapját is tanulmányoz-
ni, mert a kivitelezők veszteségforrása éppen ebben az 
értékben keresendő.

5.  Esztétikai, minőségi szempontok
A tűzgátló bevonatok felületi megjelenése nem ha-
sonlítható a korrózióvédelemben megszokott minőség-
hez, ezért szín és fényességfokozat szempontjából  
sem leges hatásúak.  Az utóbbi időben azonban egy re 
gyakoribb az olyan  megrendelői igény, ahol már szí nes, 
esztétikus megjelenési  követelményekkel  találkozunk. 
Ennek megfelelő en a Nullifire Ltd tűzgátló bevonataira 
olyan bevizsgált egy- és kétkomponensű fedőbevonattal 
rendelkezünk, amely nem befolyásolja a habképződési 
folyamatot. A termékek Ral, NCS és számos egyéb szín-
skála szerint színezhetőek. Fontos követelmény, hogy 
alapozóként és fedőbevonatként csak olyan anyag 
használható, amelyet laboratóriumban vizsgáltak be és 
nincs hatással a tűzgátló hatás kialakulására.

Az ETA tanúsítvánnyal rendelkező bevonatok gyakorlati 
alkalmazása várhatóan minden területen újabb és újabb 
műszaki és gazdaságossági kérdések megoldását teszi szük-
ségessé. Tapasztalatunk szerint ez a megállapítás az ÉME 
engedélyes termékekre is igaz, mert a valóságban számos 
előre nem látható probléma merül fel. A Nullifire bevo-
natok értékesítése során tapasztalt aktív együttműködés 
olyan szakmai visszacsatolásokat is eredményez, amelyeket 
érdemes figyelembe venni, fejleszteni és megosztani min-
den érintett területtel, amely nyitott az új szemléletmód 
befogadására.

1. táblázat:
30 perces tűzállósági 
követelmény (R30); 
azonos profilú szerkezeti 
elemek

Profil

30 perc t zállóság
ÉME eng. termék Nullifire S707-60 ETA eng. termék
Oszlop és gerenda Oszlop Gerenda

rétegvast.(μ) rétegvast.(μ) rétegvast.(μ)
IPE 180 

kiadósság 
(kg/m2)

kiadósság 
(kg/m2)

kiadósság 
(kg/m2)

520 0,9 533 1,1 413 0,78

Profil

30 perc t zállóság
ÉME eng. termék Nullifire S707-60 ETA eng. termék
Oszlop és gerenda Oszlop Gerenda

IPE 400
IPE 140
HEA 140
U 160

Eltérési engedély
808 1,5

Szögacél 80x80x6 U/A=332  nem méretezhet
Szögacél 60x60x5 U/A=337 nem méretezhet

rétegvast.(μ)
kiadósság 

(kg/m2) rétegvast.(μ)
kiadósság 

(kg/m2) rétegvast.(μ)
kiadósság 

(kg/m2)

Zártszelvény 
80x80x4

520 0,9 380 0,72 312 0,59
520 0,9 585 1,11
520 0,9 380 0,72
520 0,9 440 0,84

520 0,9
520 0,9

3. táblázat:
 30 perces tűzállósági 
követelmény (R30); 
karcsú merevítők

Profil

30 perc t zállóság
ÉME eng. termék Nullifire S707-60 ETA eng. termék
Oszlop és gerenda Oszlop Gerenda

rétegvast.(μ) rétegvast.(μ) rétegvast.(μ)
HEA 360
HEA 400
Köracél 24 mm eltérési engedély 246 0,47
CHS 88,9x3,2 eltérési engedély 733 1,39
QHS 100x100x4 eltérési engedély 471 0,89

kiadósság 
(kg/m2)

kiadósság 
(kg/m2)

kiadósság 
(kg/m2)

520 0,9 264 0,5
520 0,9 246 0,472. táblázat:

30 perces tűzállósági 
követelmény (R30); 
különböző profilok
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A Matech Magyar Technológiai Kft. a KÉSZ Csoport legújabb stratégiai vállalkozása. 
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sére Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Tevékenységei közé tartozik az 

acélszerkezet-szerelés, a technológiai szerelés, gépészeti és elektromos szerelés, vala-

mint a műszaki karbantartás. A MaTech jövőképe a megújuló energiák beépítésében és 

hasznosításában is megjelenik.

matech_magisz_20130219.indd 2 2013.02.19. 10:35:11



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 85

NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRI TERMINÁL TERVEZÉSE

DESIGN OF AN INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL

Koloh Norbert okleveles építőmérnök
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában az ország gaz-
dasági fellendülése miatt nagyszabású beruházások 
kezdődtek, aminek az egyik eleme, hogy a jelenlegi 
repülőteret kibővítik és egy a várhatóan 3 millió 
utas/év forgalmat lebonyolítani képes terminált lé-
tesítenek. Az építészek által megtervezett új utas-
for galmi épület egyedülálló, impozáns megjelenést 
nyújt, ezáltal  méltán válik az ország kapujaként a 
fejlődés és a gazdaság színvonalának reprezentatív 
létesítményévé az utasok, és ezáltal a világ előtt. BSc 
diplomamunkám során a fent említett Heydar Aliyev 
Nemzetközi Repülőtér újonnan létesítendő termi-
nálépületének acélszerkezeti tervezését végeztem el.
A diplomamunka elsődlegesen az acél tetőszerkezet 
tervezésére fókuszál, amely egy ~9m oldalhosszúságú 
szabályos háromszögekből felépülő, kétszer görbült 
egy rétegű rácshéj, amelyet a peremén függőleges, 
belül faágazású oszlopok támasztanak alá. Emellett 
sor került a peremgerenda, a külső-belső oszlopok és 
a merevítőrendszer méretezésére, illetve a szerkezet 
erős földrengési hatásokra történő vizsgálatára is. 
A tervezés során a tető kétszer görbült felületét és 
az alaprajzi kialakítást vettem alapul, az Arup és 
a Waagner Biro mérnökirodák által rendelkezésemre 
bocsátott anyagokból.

The economic upturn in Baku, Azerbaijan has trig-
gered large scale investments in the country. As a 
part of this process the airport is planned to be 
expanded with a new terminal which is capable of 
managing a passenger turnover of 3 million people 
per year. Plans of the building reveal that once it is 
built, as a gate of the country it will represent devel-
opment and the prosperous economy of Azerbaijan. In 
my BSc diploma project my task was to design the 
steel structure of the above mentioned future termi-
nal of the Heydar Aliyev International Airport.
My project primarily focused on the designing of the 
steel roof structure that is a double curved single lay-
er gridshell consisting of even triangles with a side 
length of 9 meters and is underpinned by vertical col-
umns in the sides and by tree columns inside of the 
terminal. Furthermore have been done the structural 
design of the edge beam, external-internal columns 
and the bracing system  in addition the analysis of 
the intense seismic effects on the structure. In the 
project I used the materials of the double curved sur-
face of the roof and the floor plan as a basis which 
were provided by Arup and Waagner Biro engineering 
companies.

1.  HEYDAR ALIYEV NEMZETKÖZI 
REPÜLŐTÉR BEMUTATÁSA

Miután külső konzulensem, Pohl Ákos közbenjárásának 
segítségével sikerült felvenni a kapcsolatot az említett kül-
földi irodákkal, akik a felkérésünkre rendelkezésemre bo-
csátották a terminál nem hétköznapi geometriáját, amely 
lényegében az építészeti koncepciót biztosította, tehát a 
tartószerkezeti tervezésben nem nyújtott segítséget, el kez-
dődhetett a diplomamunka kidolgozása. Ennek első lép-
csőjét a szóban forgó repülőtér megismerése és tanulmá-
nyozása jelentette.

A meglévő repülőtéri komplexum nagy részének teljes 
áttervezésére és bővítésére írtak ki pályázatot. Az elkészült 
építészeti tervekből kiindulva, feladatom a teljesen újon-
nan létesítendő utasforgalmi épület statikai és szerkezeti 
tervezése. Fontosnak tartom és egyben szükségesnek is a 
jelenlegi repülőtér elhelyezkedésének, felépítésének, múlt-
jának, jelenének és várható jövőjének bemutatását, amit 
ebben a pontban röviden összefoglalok.

Azerbajdzsán a dél-kaukázusi térség legnépesebb országa 
9 millió lakosával. Szárazföldi oldalról Oroszország, Grúzia, 
Örményország és Irán, míg a másik oldalról a Kaszpi-
tenger határolja. Az ország területe 86 000 km2, csaknem 
azonos Magyarországéval. Fővárosa, az ország legnagyobb 

és legnépesebb, a maga közel 2 milliós lakosságával, az 
Absheron-félszigeten elhelyezkedő Baku. Az ország mindig 
is híres volt hatalmas olajkészleteiről, de csak a Szovjetunió 
felbomlása és a független Azerbajdzsán kikiáltása (1991. 
október 18.) után indult igazán fejlődésnek az ország, főleg 
a kőolaj kitermelésére támaszkodva.

A Bakutól 20 km-re elhelyezkedő Heydar Aliyev Nemzet-
közi Repülőtér az országban található kilenc reptér közül 
a legnagyobb. Jelenlegi nevét 2004-ben kapta, az akkori 
azerbajdzsáni elnök után. A komplexum a mai és jövőben 
várható igényeknek nem felel meg, ezért a vezetés radikális 
fejlesztések mellett döntött (1. ábra).

1. ábra: A repülőtér eredeti épületkomplexuma
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2. ábra: Beléptető kapu

3. ábra: Az új terminál és környezetének látványterve

4. ábra: A felújítás alatt álló régi terminál

5. ábra: 
A repülőtér tervezett 
helyszínrajza

A projekt tervezését az Arup mérnökiroda nyerte el. 
Ennek a nagyszabású építkezésnek az első állomása egy 
egyedülálló beléptető kapu tervezése volt, aminek a kivi-
telezése és üzembe helyezése 2010 októberében meg is 
valósult (2. ábra). Az Arup célul tűzte ki, hogy a meglévő 
repülőtér területére egy olyan terminálépületet tervez, ami 
a világ legjobbjai közé fog tartozni, és a várható 3 millió 
utas/év forgalmat is képes lesz lebonyolítani. Az új utasfor-
galmi épület egyedi alakjával meghatározó jelképe lesz a 
repülőtérnek, és méltán fogja emelni az ország nemzetközi 
presztízsét. Az új utasforgalmi épület az ideálisnak tartott 
2:1, légi oldal/közúti oldal arányú, egyenlő oldalú három-
szög alaprajzi kialakítású, ahol az oldalak homorúak, a több 
álláshely kialakíthatósága miatt (3. ábra).

Emellett a régi terminál felújítása is folyik, amelynél a 
legfeltűnőbb az új, üvegfedésű, íves acélvázú homlokzat-
burkolat (4. ábra). Az 5. ábrán jól látható az új és régi 
terminál elhelyezkedése és a hozzá kapcsolódó infrastruk-
túra.

2. TANULMÁNY
A tanulmányban a repülőtéri terminálok kialakítási lehe-

tőségeit vizsgáltam mind általánosságban, mind világszín-
vonalú példákon keresztül. Célom többféle szerkezeti ki-
ala kítás és megoldás tanulmányozása annak érdekében, 
hogy a lehető legoptimálisabb szerkezeti variánsokat vá-
laszt hassam ki. Először a terminálokról általánosságban 
gyűj töttem információkat:

A repülőtéri terminál – más néven utasforgalmi épület – 
a légikikötő fontos létesítménye, amely kapcsolatot teremt 
a földi és a légi közlekedés között. Összeköti a városokat 
és az országokat, ezért az „ország kapujaként” is nevezik. 
A terminálokat többféle alaprajzi rendszerben lehet kiala-
kítani, mint például a lineáris, mólós, szatellites, kompakt, 
transzporter rendszer [1]. Egy régebbi vizsgálat szerint a 
forgalmi épület légi oldali homlokzati hosszát mélységben 
tagolt kialakítással növelve, a repülőgép-álláshelyek szá-
ma a város felőli homlokzati hosszra való kihatás nélkül 
növelhető. Ezt tükrözi a mólós és a kompakt rendszer. 
Utóbbinál alakult ki a forgalmi előtéri oldal és a közúti 
oldal legkedvezőbbnek ítélt 2:1-es arányával az egyenlő 
oldalú háromszög alaprajzú konfiguráció [2]. Ez a kedvező 
alaprajzi kialakítás jelenik meg a diplomamunka során 
tervezendő új terminál esetében is (3. ábra).
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Az utasforgalmi épületek szerkezeti kialakítása nagy vál-
tozatosságot mutat, általános elv azonban, hogy a jelentős 
utasforgalmú terekben a pillérállás ritkább, míg a többi 
épületrészben a sűrűbb pillérállásokkal teszik lehetővé a 
szerkezet gazdaságos kialakítását [3]. A pillérek nélküli, na-
gyobb tereknél a szerkezetet gyakran láthatóan alakítják ki 
a kívánt esztétikai hatás elérésére. A repülőtéri épületek a 
látvány első benyomásaként felülnézetben jelentkeznek az 
utasok számára, ezért is fontos az esztétikus és jellegzetes 
távlati megjelenésük, amely feltételt teljes mértékben kielé-
gíti Baku leendő utasforgalmi terminálja (3. ábra).

A kapott építészeti koncepció jelentősen behatárolta a 
szerkezeti rendszer kiválasztási lehetőségeit a tetőre vonat-
kozóan, mivel egy kétszer görbült, lapos héjfelületről van 
szó. Ennek ellenére vizsgáltam a Sky Court háromövű 
rácsos főtartós rendszerét, a London-Heathrow T5-ös új 
egyhajós, keretállásokból felépülő épületét, illetve egyéb 
szerkezeti kialakítású rendszereket, úgy mint RRfa geren-
dák aláfeszítéssel és felfüggesztéssel való alkalmazását vagy  
a vasbeton héj, ill. ponyvaszerkezeteket. Legnagyobb ha-
sonlóságokat és felhasználható megoldásokat a szintén 
Arup által tervezett Pekingi Nemzetközi Repülőtér T3-as 
termináljának elemzése során találtam (6–8. ábra).

Az összesen 126 dokkolóállomással rendelkező, évi 50 
millió utas fogadására alkalmas épületkomplexum, akárcsak 
Baku, erősen szeizmikus területen helyezkedik el. A termi-
nál kétszer görbült, egyszeresen szimmetrikus tetőfelületét 
kétrétegű térrácsként alakították ki. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az optimális övtávolság 
2,5 m és 3,0 m között van. Az oszlopok átlagosan 36 m-re 
helyezkednek el egymástól, így a rácstávolságot 4,5 m-re 
vették fel (7. ábra). A felső övsík szabályos háromszögekből, 
míg az alsó övsík szabályos háromszögekből és hatszögekből 
épül fel, geometriailag úgy, hogy alaprajzilag a háromszö-
gek csúcsai a másik öv háromszögeinek geometria közép-
pontjaiban legyenek. Tehát a térrács tetraéderekből és 
ok ta éderekből épül fel. A tető kis görbültsége lehetővé 
tet te, hogy a fenti jellemzőkkel bíró sík térrács csomópont-
jait egyszerűen felvetítsék a kívánt görbe felületre, így a 
csomópontok között csak minimális szögtorzulás és hossz-
változás alakult ki. Ennek következtében a térrács min-
den 18 262 darab csomópontja és 76 924 darab eleme 
egyedi, amit természetesen számítógépes programok segít-
ségével méreteztek, rajzoltak és gyártottak le, automatizált 
módon. A rácsrudakat csőszelvényekből, míg az övruda-
kat zárt szelvényekből tervezték, a falvastagság változó az 
igénybevételektől függően. A követelmény az volt, hogy a 
tető ne haladja meg a 115 kg/m2-t a lehajlási korlátozás be-
tartásával együtt. Az optimalizálás során már a 20. iteráció 
megfelelő eredményt adott, ami egy egyedi célprogram 
segítségével történt [4].

3. A TANULMÁNY KONKLÚZIÓJA

A főtartós rendszerek nem alkalmazhatók a tervezendő 
terminálra, mert az egyedi, kétszer görbült felület csak 
na gyon nehezen lenne követhető. A vasbeton héj esetén  
egy részt túl nagy támaszközök vannak, ezért sűrítésre szo-
rul nának a belső oszlopok, másrészt a nagyon kicsi gör-
bü let miatt gazdaságtalan lenne a vasbeton, mivel nem 
héj ként, hanem lemezként viselkedne a domináns hajlító 
igénybe vétel miatt a membrán erőjáték kialakulásának hiá-
nya kö vetkeztében. Ennek köszönhetően jóval nagyobb 
kereszt metszeti vastagság lenne szükséges, ezért ez a megol-
dás is kizárható, még a bordázott héjkialakítás esetén is. 
A pony va tetőszerkezet szintén nem alkalmazható az adott 
enyhén görbült felületre, jelentős módosításokra lenne 
szükség hozzá, például az oszlopok árboccá alakítása, amik-
re a ponyvát felfüggesztjük és megfeszítjük. 

A tervezendő terminál alaprajzilag is és formavilágban is 
nagy hasonlóságokat mutat a Pekingi Nemzetközi Repülőtér 
T3-as Termináljával, ahol az alig görbült tető kétrétegű tér-
rács-szerkezet. Ezzel a típussal jól követhető a felület, s 
mivel az övek távolsága viszonylag nagyra felvehető, így jól 
viselkedik hajlított héjként. Ebből a példából kiindulva az 
egyik vázlattervi variáns esetén kétrétegű térrács-szerkezet-
ként lett kialakítva a tető.

A másik variáns a napjainkban egyre inkább teret hódító, 
nagyon esztétikus, de jobban görbült felületekre illesztett 
és termináloknál eddig nem jellemző egyrétegű térrács 
tetőszerkezet került kialakításra, ahogy az eredeti tervben 
is (9. ábra).

6. ábra: Vázlatos felülnézet (Peking-T3)

7. ábra: Elkészült térrács-szerkezet

8. ábra: T3B Terminál



88 Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám

3. VÁZLATTERVEK
A terminál tartószerkezeti szempontból a külső acélszer-

kezetből (tető, oszlopok) és a belső vasbeton szerkezetből 
(födémek) épül fel. A kapcsolat a két szerkezeti rész között 
a belső, tetőt alátámasztó oszlopok támaszreakciója miatt 
keletkezik, mert egy részük az egyes vasbeton födémekre  
terhelnek rá. Emiatt a külső acélszerkezetet statikailag 
függetlenül tervezhettem.

Első vázlattervi variáns

Első vázlattervi variánsként tehát egyrétegű térrács tető-
szerkezet került kialakításra. A tető nagy befoglaló méretek-
kel rendelkezik alaprajzi vonatkozásban, mert a légi oldal 
vetületi hossza 232,7 m, míg a földi oldalon ez a méret 
286,9 m-re adódik (10. ábra). A tetőszerkezet egyszeresen 
szimmetrikus, kétszer görbült felület, amely 9 m oldal-
hosszúságú háromszögekből épül fel.

A terminál az alakzat geometriai középpontjában éri el a 
legnagyobb magasságát (35,2 m), ahol egy lapos kupolát 
képez és innen a három ”csúcs” felé egyre laposabban 
folytatódik, szinte minimális görbülettel, sík tetőfelületet 
képezve (11. ábra). Legalacsonyabb helyen (földi oldali 
csúcsok) a szerkezet magassága 18,4 m.

A tető burkolatának szempontjából másodlagos rácsozás 
beépítése szükséges a burkolat alátámasztása miatt a 9 m 
oldalhosszúságú szabályos háromszögekbe, mégpedig 3 m 
oldalhosszúságú szabályos háromszögek kialakítása ré vén. 
A másodlagos rács kellően sok helyen támaszkodik fel a 
térrács rúdjaira, ezért a terhek vonal menti megoszló  te-
herként adódnak át. A rácsozás minden mezőben különböző 
méretű, mert az eredeti hálózat sem tökéletesen szabályos. 
A tetőn a másodlagos rácsozatra kerül rögzítésre az üveg-
tábla vagy a fémvértezetű szendvicspanel változatos elren-
dezésben az építészeti koncepció alapján. 

A térrács peremén elhelyezkedő, a tetőszerkezet vonal-
vezetését követő szerkezeti elem a peremgerenda, melyhez 
a térrács mereven kapcsolódik. A peremgerendát az eredeti 
elképzeléshez képest átalakított, függőleges ingaoszlopok 
támasztják alá 6 m-enként, ezek a terminál külső oszlopai 
és a homlokzatburkolatként alkalmazott függönyfal megtá-
masztó elemei.

Az általam módosított merevítőrendszer a terminál há-
rom oldalán a külső oszlopok síkjában helyezkedik el, ol-
dalanként 4 mezőt megmerevítő andráskeresztes kialakítás-
ban, ahol majd a későbbiekben bemutatott földrengésteher 
lesz a mértékadó.

A tető belül ”fa-ágazású” oszlopokkal van alátámasztva, 
mely oszlopok elhelyezkedése és geometriai kialakítása 
szimmetrikus a szimmetriatengelyre. Az eltérő geometria a 
belső vasbeton szintek és a változó tetőgörbület miatt jött 
létre. Az oszlopok függőleges szakasza fix-csuklós, az ágak 
a törzshöz mereven kapcsolódnak, míg a tető csomópont-
jaiba csuklósan kötnek be. Összesen 17 darab belső oszlop 
van, azon belül 3 darab 6-ágú és 14 darab 3-ágú kialakítású. 
A belső oszlopok távolsága egymástól változó, a legnagyobb 
fesztávolság 36 m-re adódik.

A térrácsban fellépő igénybevételeket a helyettesítő kon-
tinuum módszerének segítségével határoztam meg. A mód-
szer alapelve, hogy megállapítjuk a statikailag egyenértékű, 
helyettesítő kontinuum – ebben az esetben a hajlított 
héj – szilárdsági jellemzőit, ezen végezzük el a számí-
tást, majd a kapott eredményeket „visszatranszformáljuk” 
a rácsos szer kezetre [5],[6]. A hálózat közel egyenlő 

9. ábra: Eredeti belső látványterv

10. ábra: Tetőszerkezet felülnézete

11. ábra: 
Tetőszerkezet kontinuum 
héjként
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oldalhosszúságú  háromszögekből épül fel. A csomópon-
tok merevek (felület re merőlegesen biztos), így a görbült 
felületre illesztett rács ban a membránerőkön kívül, hajlítási 
és csavaró igénybe vételek is fellépnek. A rudak statikai 
jellemzőit azonosnak tételeztem fel, így a rács egy tömör 
izotróp héjjal modellezhető. A háromirányú rudazatból álló 
rácsos héj „belsőleg statikailag határozott”, így a rúderők 
a membránhéj metszeterőiből egyensúlyi egyenletekkel 
meghatároz hatók [6].

Vázlattervben a térrács csőszelvényekből kerül kialakítás-
ra, ezért a feltételezett szelvény ROR 711,00 x 20,00 S355 
anyagminőséggel (amely több kalibráció eredménye) jel-
lemzőiből meghatároztam az egyenértékű héjelem szilárd-
sági jellemzőit. Eredményként a helyettesítő kontinuum 
vastagsága – mint általában – most is nagyobb a rácsrudak 
keresztmetszetének magasságánál, rugalmassági modulusa 

pedig sokszorta kisebb a rudak anyagának rugalmassági 
mo dulusánál.

Az egyrétegű térrács celláit, tehát a meghatározott szi-
lárdsági jellemzőkkel bíró héjfelületekkel helyettesítettem. 
Így létrejött egy kétszer görbült hajlított héj, ami 9 m ol-
dalhosszúságú háromszögekből épül fel (11–12. ábrák). 
A 12. ábrán látható az AxisVM programban vizsgált szer-
kezeti modell, ahol a külső ingaoszlopokat függőleges 
csomóponti támaszként modelleztem, ahol az alkalmazott  
rugómerevség a feltételezett oszlopszelvényből volt számít-
ható.

A terhek, különösen az esetleges terhek (szél, hó) felvé-
tele, parciális kialakítása tekintettel a nagy felületre és a 
megfelelő irányba állításra sok munkaórát vett igénybe 
(13. ábra). 

A statikai számítás futtatásai után feladatom volt, az igény-
be vételek kigyűjtése és csoportosítása (14. ábra).

12. ábra: 
Vázlattervi 
statikai modell

14. ábra: 
m.x. fajlagos 
hajlító nyomaték 
– mértékadó min.

13. ábra: 
Példa szélteherre
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16. ábra: 
A legkisebb sajátértékhez 
tartozó kihajlási alak 
(stabilitásvizsgálat)

17. ábra: 
eZ lehajlás 
– Burk. min. ábra 
(karakterisztikus tk.)

Az igénybevételek változatos módon alakulnak a héj-
modellen, de megfigyelhető, hogy két csoportba sorolhatók 
aszerint, hogy az oszlopok környezetét vagy a mezőket vizs-
gáljuk. Mind az oszlopok környezetére, mind a mezőkre 
jellemző egy-egy igénybevétel-nagyság intervallum, mely 
elég szűk határokat alkot ahhoz, hogy a közelítő számítás 
során kívánatos pontosságot kielégítsük. Az egyes részeken 
meghatároztam az igénybevétel-párokat, és egy szelvény-
méretet alkalmaztam az adott területre. A szükséges igény-
bevételeket a membrán metszeterőkből (normálerők, 
nyíróerő) és a lemez-igénybevételekből (fajlagos hajlító-
nyomatékok és csavarónyomaték) lehet kiszámolni.

A térrács rúdjaiban ébredő erők a membrán metszeterőkből 
határozhatók meg, mivel a rácsból kivágható elemi cella 
(amiből a rács fel van építve) ugyanolyan mértékben de-
formálódik bármely igénybevételre, mint az ugyanolyan 
te rületű tárcsadarab, ez akkor igaz, ha a rácsozat sík és 
csuklós csomópontú [6]. Jelen esetben görbefelületre van 
szerkesztve a térrács, így a helyettesítő kontinuumként 
hajlított héjat kapunk (15. ábra).

A merev csomópontú, görbült felületre illesztett, egyrétegű 
térrács esetén a közelítő számításhoz a membránerőkből a 
rúderők a sík rúdhálózatra vonatkozó összefüggések alap-
ján számolhatók, ami jelen esetben statikailag határozott 
feladat (16. ábra). A rudakban ébredő rúdnyomatékokhoz 
a fajlagos hajlító- és csavarónyomatékokból jutunk hozzá.

Elvégeztem a térrács szilárdsági és stabilitási teherbírási 
ellenőrzését egyaránt, és megállapítható, hogy a hajlítási 

igénybevétel és a lehajlás határozza meg a szelvényválasz-
tást, ami alátámasztja azon hajlított héjak várható viselke-
dését, ahol a görbület relatív kicsi.

Az alkalmazott szelvénymezőben ROR 711 mm x 20 mm 
oszlopok környezetében ROR 711 mm x 30 mm. Az oszlo-
pok környezetében a nagy negatív nyomatékok miatt volt 
szükség erősítésre, és a szilárdsági teherbírás volt a mér-
tékadó. A mezőkben pedig a lehajlási korlátozás határozta 
meg a szelvényválasztást (17. ábra).

Az első vázlattervi variánsnál elvégeztem a belső és külső 
oszlopok illetve a peremgerenda méretezését is. Az igény-
bevételek meghatározása és a méretezés az AxisVM acél-
szerkezeti tervező modul segítségével történt, amit természe-

15. ábra:  Térrács elemi cellája és a helyettesítő tárcsadarab 
(rúderőkhöz)



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 91

tesen egy példán keresztül kézi számítással is igazoltam. 
A peremgerenda 1000 x 800 x 25 hegesztett zárt szelvény,  a 
külső oszlopok 610,0 x 20,0 csőszelvények, a belső oszlopok 
függőleges szakaszai 660,0 x 20,0 csőszelvények, az ágak 
pedig változóan 368,0 x 16,0 – 419,0 x 25,0 – 419,0 x 40,0 
csőszelvények.

Második vázlattervi variáns

Második vázlattervi variánsként az egyszeresen szimmet-
rikus, kétszer görbült tetőfelület 9 m oldalhosszúságú, 
sza bályos háromszög-hálózatú, kétrétegű térrácsként lett 
kialakítva, ahol a felső övsík háromszögeinek csúcspontjai 
az alsó háromszögek súlypontjai felé kerülnek, és az öv-
síkok 3 m távolságra helyezkednek el egymástól (18. ábra). 

A többi szerkezeti elem megegyezik az 1. variánsnál alkal-
mazottakkal mind geometria, mind szelvények vonatko zá-
sában.

A csomópontjaiban csuklós, kétrétegű térrács igénybe-
vételeinek meghatározásához szintén a helyettesítő kon-
tinuum módszerét használtam, ahol ismét az egyenértékű 
helyettesítő hajlított héj szilárdsági jellemzőit határoztam 
meg, majd az azon fellépő igénybevételek kerültek vissza-
transzformálásra a rácsszerkezetre.

A kétrétegű térrács egymástól bizonyos távolságra fekvő 
két „övfelületből” áll, amelyeket rácsozás köt össze. Az 
egyes rudak hajlítási merevsége ebben az esetben elhanya-
golható a teljes kétövű szerkezethez képest, így a csomó-
pontokat – a síkbeli rácsos tartók elméletének megfelelően 
– statikailag gömbcsuklósnak tekinthetjük, az egyes ru-
dak pedig csak húzás-nyomást kapnak [6]. A másodlagos  
tartórács, ami a burkolatot támasztja alá, 3 m x 3 m-es 
háromszögekből épül fel, ennek következtében a felső 
öv rudakra koncentrált erők adódnak át, amelyekből hajlító-
nyomatékok keletkeznek.

A kétrétegű kialakításnál is az eredeti alátámasztási elren-
dezést vettem alapul. Az igénybevételek meghatározása után 
ismét kettébontottam oszlopok környezetére és mezőre a 
térrácsot méretezés szempontjából (19. ábra). Az oszlopok 
környezetében 323,90 x 16,0 csőszelvényt alkalmaztam, 
amely szelvény esetén a stabilitási teherbírás ellenőrzés 
– nyomóerő és nyomaték kölcsönhatásának ellenőrzése, 
98%-os kihasználtságot adott. Mezőben a 323,90 x 10,0 18. ábra: Alkalmazott kétrétegű térrács geometriája

20. ábra: 
eZ lehajlás – Burk. min. 
– Kétrétegű térrács 
(karakterisztikus Tk.)

19. ábra: 
mx fajlagos hajlító-
nyomaték – Burk. min. 
ábra – Kétrétegű térrács
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23. ábra: 
1. Sajátalak 
- eR eredő elmozdulás 
- elmozdult alak (20x)

24. ábra: 
2. Sajátalak 
(y-irányú eltolódás), 
frekvencia=1.18Hz

24. ábra: 
2. Sajátalak 
(y-irányú eltolódás), 
frekvencia=1.18Hz

22. ábra: 
1. Sajátalak (elcsavarodó), 
frekvencia=1.11Hz
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csőszelvény felvételét szintén a stabilitási ellenőrzés ha-
tározta meg.

A két övsíkot összekötő rácsozásban a hajlítási nyírás 
okoz igénybevételt. A rúderők a rácsozásban a helyettesítő 
kontinuum fajlagos nyíróerőiből voltak számíthatók, 
függőleges vetületi egyensúlyi egyenletekkel. Alkalmazott 
szelvény 219,10 x 10,0 csőszelvény, ami a részletes számítás 
esetén iterációra és pontosításra szorulna (főleg a támaszok-
nál fellépő feszültségcsúcsok miatt).

A használhatósági határállapot ellenőrzésénél beigazoló-
dott, hogy a kétrétegű térrács jól viselkedik lehajlásra (20. 
ábra). A teherbíráshoz szükséges szelvényekkel, a tető 
maximális lehajlás kihasználtsága 37,4%. Itt megjegyzendő, 
hogy az összekötő rácsozás adta nyírási merevség lényege-
sen kisebb a (tömörnek képzelt) helyettesítő héjnál, ennek 
következtében akár számottevően, 10–30%-kal megnövel-
heti a hajlításból származó lehajlásokat [6]. (Jelen esetben 
a kihasználtság 48,7%-ra adódna).

Vázlattervek összehasonlítása

Az egyrétegű térrács jellemzője, hogy a szelvényekben a 
hajlítónyomaték a fő igénybevétel, de a mezőkben a lehaj-
lási korlát lesz a mértékadó, nem a szelvény kihasználtsága 
(54,2%). Ezzel szemben a kétrétegű térrács szerkezeti ele-
meiben a normálerő (nyomás) + hajlítás a mértékadó 
igénybevétel és a szelvényeknél a stabilitási határállapot a 
korlát a kétrétegű térrács kedvező lehajlási viselkedése mi-
att. A térrácsok gazdaságos kialakítása szelvényoptimalizáló 
szoftverrel maximalizálható, és ez különösen a kétrétegű 
térrácsok esetében igaz, ahol jelentősen több elem alkotja 
a szerkezetet. Az egyrétegű térrácsok igénybevételei jobban 
követhetők a hagyományos méretezési módszerekkel, de 
természetesen közel sem annyira, mint a célszoftverrel.

A kétrétegű térrács csomópontjainak száma hozzávetőle-
gesen kétszer annyi, mint az egyrétegűnél, illetve az ele-
mek száma is legalább kétszerese. Ennek következtében 
jelentős többletköltség jelenik meg a gyártás és szerelésnél 
a kétrétegű esetében, amit nem feltétlenül ellensúlyoz a 
kisebb acélszükséglet (21. ábra).

Ilyen volumenű épületnél nagyon fontos szempont az 
esztétika. Mindkét szerkezeti megoldás nem hétköznapi 
megjelenést biztosít a terminálnak, de az egyrétegű kialakí-
tás napjainkban való széles körű elterjedése és könnyedebb 
megjelenése miatt, illetve a negatív és pozitív szempontok 
mérlegelése után az első variáns, tehát az egyrétegű térrács 
kialakítására került sor a részletes számításban.

4.  MÉRETEZÉS FÖLDRENGÉSI 
HATÁSOKRA

Baku erősen szeizmikus területen fekszik, ezért a föld-
rengésre való méretezés elengedhetetlen. A közelítő szá-
mítás, egyrétegű térrács variánsnál alkalmazott modellen 
vizsgáltam a szerkezet viselkedését a szeizmikus hatások-
ra. A földrengésből származó erők felvételében a belső, 
faágazású oszlopok, de legnagyobb mértékben a külső 
oszlopok vonalában elhelyezett, a terminál három oldalán  
elhelyezett, oldalanként négy mezőt (egy mező 6 m hosszú) 
megmerevítendő, andráskeresztes kialakítású, nem disszi-
pa tív merevítőrendszer vesz részt. Az eredeti tervektől 
el térő geometriájú merevítést alkalmaztam, amit számos 
iterá ci ós lépéssel tökélesítettem, a merevségváltozás miatt. 
Az épületnek nincs domináns oldala, ezért került azonos 
mennyiségű merevített mező minden oldalon kialakításra.

A bemutatott modell elsőrendű rezgésvizsgálatát végez-
tem el az AxisVM programban, ahol az önsúlyterheket 
tömeggé alakítottam és vizsgáltam a szerkezet rezgésalak-
jait. X és Y irányban már az első négy rezgésalak elegendő 
volt a teljes tömeg közel 100%-ának eléréséhez, de Z irány-
ban az első 500 alak csak a teljes tömeg 71,9%-át mozgatta 
meg. Ez két okra vezethető vissza: a „meg nem mozgatott” 
tömegek esetére, illetve a rezgésalakok szétesésére [7].

Az Eurocode 8 szerint, amennyiben valamelyik irányban 
nem tudjuk teljesíteni a teljes tömeg 90%-át, úgy elegendő 
a 70%-át venni, de ekkor egy „büntetőszorzóval” korrigálni 
kell a kapott eredményeket. Ezen szorzótényező értéke 
a teljes tömeg és a megmozgatott tömeg hányadosa, de 
maximális értéke 1,4.

Az elsőrendű rezgésvizsgálat elvégzése után az első alak 
elcsavarodása (22–23. ábra), periódusideje 0,901 sec és 
a második alak y irányú eltolódás (24–25. ábra), mely-
nek periódusideje 0,847 sec, tehát a szerkezet merevnek 
mondható.

Az elmozdult alakokon jól megfigyelhető, hogy a belső 
oszlopok igaz, hogy csuklósan kapcsolódnak a tetőszer ke-
zethez, de az ágazás miatt keretet alkotnak, és a kerethatás 
miatt részt vesznek a merevítésben.

A talajgyorsulás tervezési értékei: vízszintes 0,36*g 
függőleges 0,20*g

A szerkezet méretezésének módszere a válaszspektrum-
analízis, melynek során a földrengésből keletkező legna-
gyobb normálerő nyomás az átlós rácsrúdban 8924 kN, 
amely a szélteherből keletkező erőnél 3,6-szor nagyobb 
érték (26. ábra). 

A merevítőrendszer 610 mm x 20 mm keresztmetszeti 
méretű csőszelvényekből épül fel (S355). A korlátozott 
károk követelményének igazolásakor sikerült az elmozdu-
lási határértéknél maradni.

Lehajlás
Egyrétegű 

térrács
Kétrétegű 

térrács

Max. rel. tetőlehajlás (SLS) 147,6 mm  57,4 mm

Megengedhető lehajlás 153,3 mm 153,3 mm

Kihasználtság 96,30% 37,40%

Acélszükséglet 

Mezőben 157,2 kg/m2  87,3 kg/m2 

Belső oszlopok környezete 232,4 kg/m2 127,9 kg/m2

21. ábra: Vázlattervek összehasonlítása

26. ábra:  Burkoló min Nx. ábra – Földrengésből 
(merevítőrendszer részlet)
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5. RÉSZLETES SZÁMÍTÁS

Egyrétegű térrácsot általában kisebb fesztávok esetén 
olyan  görbült felületre szerkesztenek, ahol csuklós csomó-
pontok alkalmazásával sem labilis a szerkezet, tehát memb-
rán erővel veszi fel a terheket. Jelen esetben csak a merev 
csomóponti kialakítással lehet állékony, mert jelentős hajlító 
igénybevételek keletkeznek a térrács rúdjaiban. A térrácsot 
ekkora fesztávoknál többször is alá kell támasztani, aminek 
a következménye, hogy az oszlopok felett nagy negatív 
nyomatékok ébrednek. 

A terminál tetőszerkezete az 1. vázlattervi variáns szerint 
kerül kialakításra, tehát kétszer görbült, egyrétegű térrács 
acélszerkezet (27. ábra). A térrács rúdjainak szelvényét a 
közelítőben alkalmazott csőszelvényről karcsú zárt szelvény-
re módosítottam, ennek okai, hogy a rudak szilárdságilag 
elsődlegesen a síkra merőleges hajlítónyomaték által van-
nak kihasználva, emellett sokkal kedvezőbb a mértékadó 
lehajlások szempontjából. Nem utolsó szempont, hogy így 
a tető filigránabb elemekből áll, ezzel jobban kielégítve az 
esztétikai igényeket.

A térrács hálózatát a peremgerendánál módosítottam, 
elkerülve ezáltal a túl rövid, kivitelezhetetlen elemeket.

Az oszlopok pontosan 6 m-re helyezkednek el egymástól 
(geometriai módosítást igényelt, Rhinoceros program), ami-
ket egyenes peremgerenda-szakaszok kötnek össze, emiatt 
a térrács szélső rúdjait is a módosult peremgerendához kel-
lett illeszteni. A változtatások következtében kis mértéken 
változott a terminál geometriája, hossza, de nem akkora 
mértékben, hogy befolyásolja az építészeti, funkcionális 
kívánalmakat, de a mérnöki munkát jelentősen megkönnyí-
tette.

Az egyrétegű térrács tetőszerkezet kivételével a közelítő 
számítás során alkalmazott és méretezett szelvények kerül-
nek alkalmazásra.

A modell jellemzése

Az egyrétegű térrács 1094 darab rácsrúdból áll. Mivel a 
rácsrudak zárt szelvények, ezért a csőszelvényektől eltérően 
meg kell adni minden szelvénynek a térbeli állását, emiatt 
minden rúdhoz egyedi referenciát kellett rendelni, hogy 
a szelvény állása mindig merőleges legyen a tetőfelület 
síkjára. Ezt a feladatot napjainkban külön programmal 
hajtják végre, amit az adott végeselemes programhoz írnak. 
Az AxisVM 10-ben úgy oldottam meg ezt a problémát, hogy 
minden háromszöghöz egy héjelemet rendeltem (ahogy 
a közelítő számításban is), és két héjelem találkozásánál 

definiáltam egy bordát, aminek a referenciája automatiku-
san beállt a két felület normálisainak felezőjébe, ezáltal  a 
borda állása merőleges lett a felületre. A bordarefe renciákat 
kimásolva, majd a héjelemeket törölve és a bordákat újra 
rúdként definiálva visszamásoltam a referenciaértékeket a 
rudakhoz, ezáltal minden eleme a térrácsnak megfelelő tér-
beli állást vett fel, merőlegesek lettek a görbült felületre. 
A térrács elemei mereven kapcsolódnak egymáshoz és a 
peremgerendához. A külső és belső oszlopok megtámasz-
tása alul fix-csukló, felül csuklósan kapcsolódik a perem-
gerendához, illetve a térrács csomópontjaihoz. Az ágazások 
csuklósan kapcsolódnak egy 0,5 m hosszú, függőleges 
merevtesthez, ami a térrács csomópontjába fut be. Ezzel a 
nem központos bekötést modelleztem. Az andráskeresztes 
merevítőrendszer elemei rácsrúdként vannak definiálva.

Mivel a tetőfelület rúdelemekből épül fel, ezért a meg-
oszló terhelést a rudakra kellett redukálni, háromszög 
ala kú, két végén zérus egy középső maximmal, két lineáris 
szakasszal jellemezhető megoszló teher formájában (28. 
ábra). 

A terhek felvételénél ismét szembesültem azzal, hogy 
ezt a nagy mennyiségű teherfelvételt napjainkban csak cél-
szoftverrel érdemes végezni. A terhek és teherkombináci-
ók felvétele után, elsőrendű analízissel meghatároztam az 
igénybevételeket  a térrácson. Az igénybevételek nagy ha-
sonlóságot mutattak a vázlatterv során kapott értékekkel 
(29 ábra).

(Másodrendű számítás során minimális kihasználtság-
növekményt tapasztaltam, ezért az elsőrendű számítás 
során kapott igénybevételekre méreteztem a szerkezetet).

Gazdaságosan a tervezést optimalizáló célszoftverrel le-
het elvégezni, kellő számú iterációs lépés elvégzésével. 
Jelen munka során, ennek a szoftvernek a hiányában, 
hagyomá nyos úton végeztem el a rácsrudak méretezését. 

27. ábra: 
Rúdmodell 
– Térbeli nézet

28. ábra: Rácsrudakra redukált tehereloszlás 
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A szerkezet jellegzetessége, hogy egységként működik, te-
hát a hie rarchi kus szerkezetekkel ellentétben, itt nem mé-
retezhetők és vizsgálhatók külön az elemek, mert minden 
rúd hatással van a másikra, „segítik” egymást. Az AxisVM 
acél tervező moduljának segítségével sorozatos iterációkkal 
változtattam a szelvényeket és azoknak a kiosztását, míg a 
szerkezet erőjátékát és viselkedését megismertem és egy 
szelvénykialakítási koncepciót meg tudtam határozni.

A szelvénygeometriák vizsgálata után, a legoptimáli sabb-
nak a 750 mm x 300 mm külméretű, hegesztett zárt szel-
vény (S355) adódott 20 mm-es és 30 mm-es falvastag sággal, 
mert a kedvező keresztmetszeti terület, erős tengely körüli 
inercianyomaték aránya miatt, jól viselkedik lehajlásra, a 
nagy, erős tengely körüli hajlítási ellenállása mellett.

A 20 mm-es falvastagságú szelvény lett az alapháló, majd 
a 30 mm-es szelvényekkel lettek megerősítve a mérték-

adó igénybevételi helyek, elsősorban az oszlopoknál kiala-
kuló negatív hajlítónyomatékok miatt, illetve a mértékadó 
mezőkben a lehajlási korlát betarthatósága miatt (30. áb-
ra). A tetőszerkezet további optimalizálást igényelne, ki-
sebb falvastagság, de azonos befoglaló méretű szelvények 
alkal mazásával. A diplomamunkának nem része ez a szintű 
tervezés, de valószínűsíthető, hogy a felvett szelvények ak-
kor is megfelelőek, mert a további gyengítések a kevésbé 
igénybe vett helyeken, nagyobb kihasználtságot okoznak 
a mértékadó (általam is méretezett) helyeken, ahol nem 
100%-os a szilárdsági kihasználtság, mert a lehajlás a mér-
tékadó a szelvények szempontjából.

A stabilitásvizsgálat során a térrács globális stabilitás-
vesztésekor (31. ábra) adódó stabilitási teherparaméter 
fel használásával számoltam vissza a befogási tényezőt és 
ellenőriztem a szerkezetet az acéltervező modullal (mér-

29. ábra: 
Burkoló min. 
– My hajlítónyomaték  
(Vázlattervben: 
My = 3855 kN*m)

30. ábra: 
750 x 300 x 30 szelvények 
a térrácsban (az alapháló 
20-as falvastagságú)

31. ábra: 
Térrács globális 
stabilitásvesztése
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tékadó helyen kézzel is igazolva). A szelvény maximális 
ki használtsága a tiszta hajlítás ellenőrzésénél adódott 75%-
ra,  de szükséges volt a szelvényméretre relatív alacsony 
ki használtsága ellenére a lehajlási korlát megfelelősége 
miatt. 

6. CSOMÓPONTOK
A részletes számítás során a 32. ábrán látható, a térrács 

egyik háromszögcellája került kidolgozásra. A háromdimen-
ziós modellezés Tekla Structures 17.0 (oktatási változat) 
programmal történt.

A térrács 750 mm x 300 mm külméretű, hegesztett zárt 
szelvényekből épülnek fel. A térrács minden rúdja külön-
böző irányú és dőlésszögű, ezért egy egyedi, csillag alakú 

központosító szerkezeti elemet (S355) terveztem a térrács 
csomópontjaiba (33. ábra)

A 33. ábra bal oldalán látható központosító elem, amely 
az alján található homloklemez és az arra merőlegesen 
hegesztett bekötőlemez, lehetővé teszi belső oszlop csapos 
csatlakozását. A központosító elem egy belső hengerből 
áll, aminek a palástjára hegesztik fel a hat darab csomóle-
mezt. A rácsrudak körbemenő sarokvarrattal kapcsolód-
nak a központosító elem csomólemezeihez (34–35. ábra). 
A sarokvarratok ellenőrzését általános eljárással végeztem.

Elvégeztem a 71. csomópont, tehát a térrács és oszlop 
csatlakozás héjmodellel történő vizsgálatát is. Az egyedi 
csomóponti kialakítás megkívánta a héjmodell megalkotá sát 
és azon fellépő feszültségek ellenőrzését. A héjmodell so rán 
a csapos tető-oszlop kapcsolatnál a felső bekötőlemez lett 
ábrázolva, és a csap helyett csak nyomásra igénybe vehető 
rúdelemek adják át a normálerőt a bekötőlemezre. Az igény-
bevételek a szelvény végére elhelyezett merev elemekre 
terhelnek rá, így egyenletesen adódnak át a szelvény re. 
A modell igazolta, hogy a feszültségek a határ értékek alatt 
maradnak (36–37. ábra). Az általános és rész lettervek 
elkészítéséhez a Tekla Structures programot használtam 
(38–41. ábra). A szereléstechnológia vonatko zásában a tető-
szerkezet nagyon érzékeny a méret- és szerelési pontat-
lanságokra, ezért szerelése jól átgondolt ütemezést igé-
nyel. A térrács csomópontjai hegesztett kialakításúak, ezért 
jelentős feszültségek ébrednek a tetőben, ezért belülről 
kifelé haladva célszerű megépíteni, elkerülvén a többlet-
feszültségeket, befeszüléseket.

32. ábra: Térbeli nézet – Térrács háromszög cellája

33. ábra: 
Bal oldalt: 
71. csomópont 
központosító eleme, 
jobb oldalt: 
99. és 129. csomópont 
központosító eleme

34–35. ábra: 
Bal oldalt: 
71. csomópont felülnézet, 
jobb oldalt: 
rúd és a központi elem 
kapcsolata
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36–37. ábra: 
71 csomópont 
– Héjmodell – Von Mises 
összehasonlító feszültség 
– AxisVM

38. ábra: 
Terminál térbeli nézete

Térbeli nézet 1:500 Egyréteg  térrács
Szelvények: 750x300x30  750x300x20

Peremgerenda
Szelvény: 1000x800x25
(Gyártási egységek 6m hosszúak)

Küls  oszlopok
Szelvény: ROR 610x20

Andráskereszt merevítés
Szelvény: ROR 610x20

Andráskereszt merevítés
Szelvény: ROR 610x20

Andráskereszt merevítés
Szelvény: ROR 610x20

+10,93

+17,03
+16,48

+10,93 +10,93

R2

R1

R3

R3

±0,00-0,05

+19,13

+35,52

+23,74

-0,05

4000

21441 13304

19049

19951 16130

4440

36000 20721 13537

Vb. fúrt cölöpök

Andráskeresztes kialakítású merevít rendszer
Rudak: ROR 610x20
Csomópont: Csavarozott, csomólemezes kialakítás

8300 32000 4000 30255 4000 30745 4000 35000 4000 27519 8300

220854

Küls  ingaoszlopok
Szelvény:ROR 610x20
Geometria: A peremgerenda alatt, a teljes
kerület mentén, egymástól 6m távolságra

Vb. födém

Vb. födém Vb. födém

Vb. födém Vb. födém

Vb. oszlop
Vb. oszlop

Vb. oszlop

Vb. oszlop
Vb. oszlop

Vb. fúrt cölöpök Vb. fúrt cölöpök Vb. fúrt cölöpök Vb. fúrt cölöpök

Függ. oszlop
ROR 660x20 Függ. oszlop

ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

Függ. oszlop
ROR 660x20

30335

Egyréteg  térrács
Szelvények: 750x300x30  750x300x20

Peremgerenda
Szelvény: 1000x800x25

A-A metszet   M=1:500

 

 

 

-0,05 -0,05

287261

Egyréteg  térrács
Szelvények: 750x300x30  750x300x20

Peremgerenda
Szelvény: 1000x800x25

Küls  oszlopok
Szelvény: ROR 610x20

Andráskereszt merevítés
Szelvény: ROR 610x20

Andráskereszt merevítés
Szelvény: ROR 610x20

+18,60+18,60

+35,52

287455

Oldalnézet (északi) 1:500

39. ábra: Hosszmetszet

40. ábra: Oldalnézet(északi)

41. ábra: Térrács kidolgozott háromszög cellája
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

A diplomamunka készítése közben felmerültek olyan 
megoldandó feladatok, mint a terhek felvétele a model-
len, a szelvény irányba állítása, amelyekhez a gyakorlatban 
leginkább célszoftvert alkalmaznak. A térrács szelvényeinek 
kiosztásának optimalizálása kellő mértékben csak szoftver-
rel megoldható. Ezen programok hiányának ellenére bele-
láttam a nem hétköznapi tartószerkezet erőjátékába, és az 
alkalmazott kontinuum módszerrel kapott igénybevételek 
nagy pontossággal közelítették a részletes számítás során 
kapott értékeket. A részletes számítás szelvénykiosztásánál 
számos iterációt végeztem el, ahol törekedetem a „kézileg” 
elérhető leggazdaságosabb konstrukció meghatározására. 
A rácsrudak csomópontjaiba egyedi csillag alakú, hegesztett 
elemet terveztem, aminek a térbeli modellezése és héjmo-
dellel történő vizsgálata folyamatos fejlődésre és tanulásra 
sarkallt. Ezen csomóponti kialakítást alapul véve egy makró 
készítése lenne szükséges, amivel felgyorsítható a többi 
csomópont és szelvény tervezése és leszabása. 

A terminál kivitelezése napjainkban is zajlik, ezért szá-
momra ez külön megtiszteltetés, hogy egy olyan szerkezet-
tervezést végezhettem a diplomatárgy keretein belül, ami, 
bár nem az én terveim alapján, de megépül.

8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék ezúton is köszönetet mondani konzulenseim-
nek: dr. Vigh László Gergelynek (egyetemi docens – BME 
Hidak és Szerkezetek Tanszék) és Pohl Ákosnak (ügyvezető 
igazgató – CEOS Kft.) a folyamatos segítőkészségükért és 
szakmai útmutatásukért. Köszönöm továbbá Gidófalvy Kitti-
nek (doktorandusz – BME Hidak és Szerkezetek Tanszék) a 
hasznos tanácsokat és segítséget a szerkezet geometriájának 
alakításában.
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ÉGÉSKÉSLELTETŐ 
BEVONATOK A HATÉKONY 
PASSZÍV TŰZVÉDELEMÉRT

A világ egyik vezető korrózió elleni bevonatok 
gyártójaként cégünk nagy örömmel mutatja 
be az építőipari tűzvédelemre kifejlesztett 
HEMPACORE égéskésleltető bevonatokat. 
A HEMPACORE rendszerekkel ügyfeleinknek  
rugalmas, tartós és hatékony megoldást 
kínálunk, amellyel akár műhelyben, akár 
a helyszínen történő alkalmazás esetén 
egyaránt kiváló eredményt érhetnek 
el a projektek során. 

További információkért forduljon a Hempel 
helyi képviselőjéhez vagy keresse fel 
honlapunkat a www.hempel.hu címen.

www.hempel.hu
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TIZEDIK MŰSZAK!
X. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion, 

nemzetközi acél- és fémművészeti alkotótábor
2013. augusztus 5–21.; Kecskemét, KÉSZ Ipari Park

Árvai István a KASZ2013 rendezője
K-ARTS Művészeti Kft. [KÉSZ Csoport]

Tizedik évfordulóját ünnepelte a 
kecskeméti acélszobrász alkotótelep  
augusztusban. 2004-ben Majoros Gyu-
la vezetésével Kopasz Tamás, Gaál 
Ta más, Drabik István, Tóth József és 
Zielinski Tibor acélszobraival indítot-
ták útnak a Kecskeméti Acélszobrásza-
ti Szimpoziont, a KASZ-t.

A KÉSZ Csoport művészeti mece-
na túra programjának köszönhetően 
a helyszín,  a keretek azóta is vál to-
zatlanok,  a nyár az acélszobrászoké. 
A KÉSZ Ipari Park acélszerkezet-gyártó 
bázisán kialakított műhelyekben a 
gyár eszközparkjával, az acélanyagok 
sokféleségé vel, újabban pedig más fém-
alapanya gok felhasználásával nagyobb 
szabadságot élveznek az alkotók, lehe-
tő séget kapnak a kiteljesedésre.

Az acélszobrászat útja mindig is szo-
rosan összefonódott azoknak a gyári 
technológiáknak a megismerésével, me -

lyek nélkül a szobrász nem tudna meg-
birkózni a vassal. Magyarországon is 
vasipari üzemekben vagy azok vonzás-
körében teremtődtek meg az acél-
szobrászat feltételei. A legismer tebb 
műhelyek az egykori szocialista ipar-
fejlesztésben kiemelt szerepet játszó 
városokban – Győrben, Dunaújvá ros-
ban és Tatabányán – jöttek létre.

A vas és az acél népszerűségének 
egyik oka, hogy határai sokkal mesz-
szebbre kitolhatók, mint a kő-, fa- 
vagy  bronzszobrászaté. Az anyag meg-
munkálásának művészi technikái  szám-
talan lehetőséget adnak az alkotónak, 
más-más eredményre vezet a plazma-
vágás, a marás, a hegesztés, a hajlí-
tás, vagy éppen a kalapálás. Az így 

A csapat – a művészek

Szurcsik József: Az érzelmek őre Szurcsik József: A gondolkodó Szurcsik József: Álomőr
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megszülető szobor anyaga sokrétűbb 
formai kísérleteket enged meg, ugyan-
akkor a szobor éppúgy egyedi lesz, 
mint a kőből vagy fából valók. A vas-
ban megvan a mérnöki precízséggel 
létrejövő konstruktívabb szobrok ki-
alakításának könnyed lehetősége, de 
mivel a művész közvetlen dolgozza 
meg az anyagot, tág tere van az érzel-
mek, indulatok, gesztusok direkt meg-
jelentetésének is. 

Tehát más hozzáállást igényel a 
fém mel, acélanyaggal történő mun kál-
kodás, mint például a kőszobrá szat ese-
tében. Ahogy már a reneszánsz szob-
rászok is megállapították, a kő magá-
ban hordozza a gondolatot, „csak” ki 
kell bontani a formát körülvevő tömb-
ből. A kőtömb rejti tehát az ideát. Az 
acél viszont másként reagál – a fémda-
rabok, kész idomok és formák egészen 
más logikát követelnek maguknak. Mit 
lehet megcsinálni, mit lehet kihozni 
belőlük? Természetesen vannak olyan 
alkotástípusok, amelyek megengedik, 
hogy az ideát áttegyék egy más anya g-
ba, a fémbe, mások viszont egyenesen 
lehetetlenné teszik, kikényszerítik az 
et től eltérő alkotói módszert. Az alko-
tó nagyot kísérletezhet az anyagok 
adta kereteken belül, tulajdonképpen 
így válik az anyag mérnökévé, a forma 
ipa rosává.

A KASZ mindig is nyitottságával hív-
ta fel magára a figyelmet. Nem csak 
az acélspecialisták, de más anyagok-
kal, technikákkal, más médiumokban 
dolgozó szobrászok, ill. képalkotó 
kép zőművészek is kipróbálhatják itt 
magukat. Jelentős munkássággal bíró, 
idősebb művészek mellett fiatal, te-
hetséges pályakezdők, képzőművész 
hallgatók dolgoznak itt, vagy éppen a 
határon túlról érkeznek a vassal, fém-
mel foglalatoskodók. 

A művésztelepen alkotó képzőművé-
szeknek a két legnagyobb ajándék az 
új művek létrehozásának lehetősége 
és a szellemi feltöltekezés. Az alkotásra 
kényszerítő erővel hat az alkotótábor 
időpontok közé szorítottsága, azaz a 
műveknek el kell készülniük abban 

a két hétben. Ugyanakkor a KASZ leg-
alább annyira a belső felüdülés terepe 
is, fontosak az esti borozások és a 
közös élmények. Mint ahogyan az is, 
hogy ki hogyan alkot, miként hatnak 
a különböző karakterek és ideák. Ki 
problémás és ki egyszerű ügy, ki kivel 
tud együttdolgozni, egyáltalán: jelen 
lenni!

Ezen a nyáron is változatos volt az 
alkotók köre. Szurcsik József már két 
alkalommal alkotott itt a kezdeti évek-
ben, a festett vásznaktól most ismét 
az acélhoz fordult, hogy arcéleit meg-
eddze.

Sok talányos, ironikus, humoros 
rajz, lap- és könyvillusztráció, varázs-
latos grafika fűződik Tettamanti Béla 
nemzetközi díjakkal is büszkélkedő 
grafikusművészhez, aki először for-
mázta, rajzolta meg az acélt a plazma-
vágók segítségével.

Szanyi Borbála Derkovits-ösztön-
díjas fiatal szobrásznő acélcsipkéivel 
légi essé tette a masszív anyagot, így 
tiszte legve a kézműves iparos hagyomá-
nyok előtt.

Szentendréről érkezett a jelentős 
művészeti díjakkal elismert Vincze 
Ottó,  aki kritikus észrevételeket fogal-
ma zott meg horganyzott lemezből ké-
szült csónakos térinstallációjával.

Lata Upadhyaya: Ékszer Ujj Zsuzsa: Akadályokkal teli végtelen Lata Upadhyaya: Chakra

Szanyi Borbála: Akkor majd… Vincze Ottó: Törvényes keret

Szanyi Borbála: Akkor majd…
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Collin Hope nagyon messziről érke-
zett, a „gyűrű földjéről”, a hihetetlen 
természeti szépségeiről híres, filmfor-
gatásoktól hangos Új-Zélandról. Fes-
tett acél biomorfjai, szívformái némi 
maori motívumvilággal rajzolva igazi 
ku riózumok.

A Németországban élő és alkotó 
Kecs keméti Sándor kőszobrok után 
ren dezte geometrikus rendszerbe acé-
los gondolatait, hogy újabb jeleket mu-
tasson a műértőknek.

Ujj Zsuzsa kísérletező kedvű kerami-
kusművészként az acélt sem a hagyo-
mányos módon közelítette meg, hasz-
nálta, csavarta, adta meg a végte lent.

Majoros Gyula a KASZ művészeti 
vezetőjeként technikai tanácsokkal  se-
gítette a többieket, de közben sajá tos 
humorával, játszi könnyedséggel  épí-
tette könnyűfém-acél kompozícióit. 

Lata Upadhyaya Angliában élő indi-
ai művésznő természetből vett min ták, 

organikus formák acélba álmodója. 
A több nemzetközi fórumot megjárt 
szobrásznő az acélszerkezet-gyártás 
mel léktermékeit bravúros ügyességgel 
építette be acélékszer alkotásaiba.

Az alkotókat képzőművész hallga tók 
– Paráda Zoltán, Kosik Márk Titusz 
és Lipkovics Péter – segítették.  Szá-
mukra tanulás is volt a munka, újabb 
fogásokat, ötleteket leshettek el a 
tapasztaltabbaktól.

Az elmúlt tíz év alatt sok rendez-
vényre, neves kiállítóhelyekre hívták 
meg a KASZ műveket, alkotókat. Egyes 
műtárgyak köztérre kerültek, mások 
gyűjteményekben kaptak helyet.

A KÉSZ Ipari Park részben szabad-
téri kiállítóhellyé lett, de az iparte lep 
tőszomszédságában található  „készes”  
ingatlanfejlesztés, a FourPointsby 
Sheraton**** szálloda gyönyörű park-
jában igazi szoborparkot, látványtár-
latot alakítottak ki a műértők örömé-

re, egy kicsit a városmarketinget is 
segítve.

LELTÁR 2013:

–  9 művész, 
3 képzőművész egyetemi hallgató 

–  72 műalkotás született.

 LELTÁR 2004–2013:

–  72 művész és képzőművész hallgató 
járt a művésztelepen az elmúlt tíz 
évben, néhányan többször is.

–  10 országból érkeztek alkotók, pél-
dául Tajvanról, Dél-Koreából, vagy 
éppen Új-Zélandról is.

–  A tíz év alatt összesen 471 zsűrizett 
műalkotás született.

–  2004 óta több mint 30 saját kiál-
lításon és nagyon sok válogatás 
kiállításon szerepeltek a KASZ-on 
készült művek.

A KASZ2013 segítői, támogatói voltak:

ACÉLHIDAKAT 
ÉPÍTÜNK

BILFINGER MCE NYÍREGYHÁZA KFT.
www.mce-nyiregyhaza.bilfinger.com

A VILÁG NYOLCVANÖT PONT JÁN 
ÁTMEHET EGY HÍDON, AMELYIK A 
NYÍREGYHÁZI GYÁRBAN KÉSZÜLT.

A Bilfinger MCE Nyír egyháza Kft. köz-
úti és vasúti hidak, gyalogos-fe lüljárók, 
magasépítésze ti nehéz és különleges 
hegesztett szerkezetek gyártója.
Támasszon magas köve telményeket, 
kielégítjük acél szerkezet-gyártási és 
sze relési igényeit!
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A FERROKOV VAS- ÉS FÉMIPARI 
KFT. 1991-ben alakult közepes méretű 
ipari vállalkozás. A fejlesztéseknek 
köszönhetően cégünk 
gyártástechnológiája megújult, fejlődött. 
Vállalatunk ISO 9001:2000-es 
minőségbiztosítási és ISO 14001:2004-
es környezet irányítási tanúsítással 
rendelkezik. 

Kapcsolat: 

Központi levelezési cím: FERROKOV Vas- és Fémipari Kft., H-7562 Segesd, Pálmaház utca 1.  
Tel.: +36 82 598-900 vagy +36 82 598-919 
Fax.: +36 82 598-910 
E-mail: info@ferrokov.hu 
Web: www.ferrokov.hu 
Talián Attila – Ügyvezető Igazgató (+36 20/936-7367) 
Talián Bálint – Kereskedelmi és Kooperációs Igazgató (+36 20/931-6617) 
Gelicz József – Termelési Igazgató (+36 20/949-2463) 

PROFILJAINK: 
- acélszerkezet gyártás (alumínium és 

rozsdamentes szerkezetek is) 
- tűzihorganyzás mártásos és 

centrifugális technológiákkal (EN ISO 
1461/2000) 
Horganyzó kádaink: 
4000 x 1200 x 2300 mm-es acélkád 
2600 x 900 x 1200 mm-es kerámiakád 

- hegesztés (EN 1090-1:2009/AC:2010, 
DIN 18800-7 D osztály és DIN EN 3834-2) 

- galvanizálás 

- kötőelem gyártás (5.6-8 8.8-10.9
anyagminőségig; M8-M36 méretig. 
Egyenes és hajlított rúdcsavarok M8-as 
mérettől. 

- lézervágás (CNC) 
- esztergálás (CNC) 
- élhajlítás (CNC) 
- festés, porfestés 
- szemcseszórás 
- nagy pontosságú CNC marás, 

megmunkálás 

)

 
REFERENCIÁK  Erőműves acélszerkezetek, zsaluzatok és szereléstechnológiai rendszerek. 

A FERROKOV VAS- ÉS FÉMIPARI 
KFT. 1991-ben alakult közepes méretű 
ipari vállalkozás. A fejlesztéseknek kö  -
szön hetően cégünk gyártástechno ló-
giája megújult, fejlődött. Vállalatunk 
ISO 9001:2000-es minőség biztosítási 
és ISO 14001:2004-es kör nyezet irá nyí-
tási tanúsítással rendel ke zik.



Acélszerkezetek 2013/3. számAcélszerkezetek 2013/3. szám 103

MIÉRT EZ A KEDVENCEM? 

Hétszáz közül miért a Szabadság híd a legszebb nekem?

Gyukics Péter fotóművész, hídfotográfus 
Yuki Stúdió

Az eddig lefotózott hétszáz híd közül sokat kedvelek. 
Köz tük van a regensburgi Steinerne Brücke/Kőhíd, a káp-
talan fai kőboltozat, a magyarkanizsai kábelhíd a Tiszán, a 
csong rádi „fahíd”, a pozsonyi Apollo, a metteni robusztus 
vasbeton, a Giurgiu-Rusze emeletes a Dunán, a hajdaniak 
közül a győ ri „kis-Erzsébet” és a vásárosnaményi Tisza... 
Mégis miért a Szabadság híd a legkedvesebb? Számomra 
ez a híd az, amely a tartalom és a forma egységében épült. 
Elegáns ívelése, áttört szerkezete légies és könnyed látványt 
nyújt. Nem bújtatja, takarja műszaki tartalmát. Nemcsak hogy  
minden porcikájában vállalja anyagát, hanem tükrözi an nak  
természetét, tulajdonságait, megmunkálási lehetőségeit. 
A szerkezeti elemek kialakítása, egymáshoz kapcsolása tisz-
tán látható. A szegecsek sora műszaki rögzítő-, és díszítő-
elem egyszerre. A tartók rácsszerkezetként való kialakítá sa 
által érzékelhetők az erővonalak. A rácsszerkezet átlát ha-
tósága a konstrukciónak a biztonság és a könnyedség érzé-
sét adja. A híd legfontosabb díszeit, a két kapuzatot Nagy 
Virgil műegyetemi tanár terveinek köszönhetjük. A tech-
nikai alkotóelemek formáiból kiindulva, anyagának tulaj-
don ságait felhasználva alkotta meg művét. A szerkezeti 
kap csolatokat biztosító szegecsek gömbölydedsége térbeli 
gömbök, félgömbök, ívek, egyszerű furatok, négylevelű 
ló he rére emlékeztető áttörések sorozatában jelenik meg a 
kapuzatokon. A funkcionális szerepet játszó és terhet viselő 
egyenes tartók és kereszttartók díszítőelemének formája  
visszaköszön a díszes, az ünnepélyes kapuzatokon. A kapu-
zat oszlopainak felső öv feletti része keresztrácsozattal van 
összekötve. Az oszlopok gúlákban végződnek, azokon egy-
egy gömb, amelyekre kiterjesztett szárnyú turulmadarakat 
helyeztek. Itt is míves vasmunkát alkalmaztak. A konst-

rukció meghatározó közös eleme az áttörtség is. A híd 
kecsessége, könnyedsége, kedvesen ünnepi megjelenése a 
nagy lezárt felületek híjának is köszönhető. Csak a kisegítő 
feladatot ellátó kandeláberek bontják meg kissé az össz-
hangot. A Szabadság híd kandelábereinek eredeti alakját, 
meg formálását csak képeslapról ismerem. Lehet, hogy az 
épí tés idején divatos volt ez a kandeláber forma. Ide 
– szerin tem – nem illik. Annak idején valószínűleg fino-
mabban, részletgazdagabban készítették el azokat. Ám ha 
az alapvető formai megoldás nem változott, akkor a lényeg 
sem: a disszonancia. Miért? A híd felszerkezetének minden 
eleme áttört, levegős kivitelű. A nagy, világító kandeláberek 
zártak, tömörek. A lámpatesteket alul-fölül tartó, hajlított 
rudak együttese sem illik a hídhoz. A díszítő motívumok 
inkább kő-faragványokra, semmint kovácsolt vasra hason-
lítanak. Ez ellentmond a híd alapvető esztétikai elvének: 
a felhasznált anyag természetének, tulajdonságainak fel-
használása, megmutatása. Az pedig a vas/acél. Szerencsére 
nem meghatározó látványelem, a híd erős egyedi karaktere, 
egyedisége gyorsan feledteti a kicsit hamis mellékszereplőt 
(3. kép). A többi fotómon látható hídrészletek összhangjával 
Feketeházy János és Nagy Virgil megalkotta a világ – egyik 
– legszebb Gerber-csuklós hídját! 

Irodalom 
Dr. Gál Imre: A budapesti Duna-hidak, Hídépítő Rt. Buda pest, 
2005. p. 76-77. 
Duna-hídjaink Szerk.: dr.Tóth Ernő. Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központ, Budapest, 2007. p. 72-73. 
Gyukics Péter – dr. Träger Herbert – dr. Tóth Ernő: A Duna hídjai, 
yuki stúdió, Budapest, 2010. p. 274.

1. kép: Kistotál esti hóesésben 
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2. kép: A kapuzat anyaghoz illő díszítőelemeivel 3. kép: A kőfaragványokra hasonlító motívumok kandeláberen  

4. kép:  Szegecselt, kovácsolt alkatotóelemek. Könnyedség egy nehéz anyagból
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6. kép:  Térbeli gömbök, félgömbök, ívek, egyszerű furatok, négylevelű lóherére emlékeztető áttörések 

5. kép: A híd világos, tisztán megformált képe, és egy kandeláber látványa
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7. kép:  A budai kapuzat anyagszerű díszítése 

8 kép:  ’Estélyiben’: harmonikus ívek, könnyed elegancia
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ESSENI VÁSÁRI HÍREK

Timcsák István kereskedelmi és műszaki igazgató
Crown International Kft. – Cloos képviselet

A CLOOS cég 2013. szeptember 16–
21. között, az esseni „Schweissen 
und Schneiden“ vásáron mutatta be 
a hegesztés, vágás és felület kezelés 
területén a legújabb  el járásokat, 
berendezéseket, gyártó sort, valamint 
a szolgáltatások  teljes spektrumát. 

A CLOOS standon többek között a 
már bevált és továbbfejlesztett „Tan-
dem Weld” eljárás is látható lesz új 
pisz tollyal és az erre a célra kialakított 
„QINEO Tandem” hegesztő-áramforrá-
sokkal. A módszernek köszönhetően a 
két különálló hegesztőhuzal egy közös 
ívben olvad meg. Az eljárás fő előnye, 
hogy a nagy leolvadási teljesítmény és 
nagy hegesztési sebesség mellett kis faj-
lagos hőbevitel érhető el. 

A „Cold Weld” eljárással minimális  
hőbevitellel, kis elhúzódás mellett op-
timális varratminőséget lehet garantál-
ni.  A QINEO CHAMP AC áramforrás 
vál ta ko zó árammal és egy különleges 

áram programmal optimálisan követi a 
he gesztési folyamatot. Az igen csekély  
fröcskölés mellett nagy hegesztési se bes-
ség és kiváló résáthidalás érhető el.

A „Rapid Weld” elnevezésű művele-
tet akkor alkalmazzák, ha nagy le ol va  dá-
si teljesítményt és optimális be ol va dási 
mélységet kell elérni nagy he gesz tési 
se besség mellett. Nagyobb, 6–8 mm fal-
vastagság  teljes áthegesztése ese tén is 
kiváló a beolvadás, nem igényel gyök-
utánhegesztést a túloldalon.  

A CLOOS a keskenyrés hegesztés-
ben is iránymutató fejlesztő cég. A 
CLOOS által kifejlesztett, 30 cm hosszú 
„pengében” a hegesztőhuzal ide-oda 
mozog a résben. A hegesztőhuzal – be-
olvadva a munkadarabba – fokozatosan 
tölti fel a rést. Minden keresztmetszet-
ben azonos minőségű lesz a varrat. Az 
eljárást rövidebb gyártási idő, lényege-
sen kisebb anyagfelhasználás és kiváló 
minőség jellemzi. 

A továbbiakban a CLOOS bemutatja 
a Laser-Hybrid-hegesztést és -vágást. 
Az eljárásnak számtalan előnye van, 
így például jelentősen csökkenthetők 
az él-előkészítési és a hegesztés utáni 
munkálatok, lerövidíthető a gyártá si 
idő, illetve a hegesztés kevesebb mun-

ka fázis alatt végezhető el. A lézer alkal-
mas a szerkezeti elemek megjelölésére, 
furatok, kitörések feltöltésére minimális 
időráfordítással. 

Az automatizált gyártósorok 
hatékony gyártást tesznek 
lehetővé

A CLOOS szakmai kiválóságát az ösz- 
 szekapcsolt robotrendszerekkel  is be-
mutatja, melyek lehetővé teszik a 
munkadarabok automatikus behelye zé-
sét és kivételét. A QIROX robo tok,  a 
QINEO hegesztő-áramforrások,  a he-

„Tandem Weld” eljárás „Cold Weld” eljárás „Rapid Weld” eljárás

Keskenyrés hegesztés
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gesztési folyamatok, a munkadarab-pozi-
cionálók és -mozgatók együtt működése 
optimálisan összehangolt. A CLOOS 
egyedülálló gyártóként itt is mindent 
egy kézből kínál. Az auto ma tizált beren-
dezés teljesítőképessége olyan szakmák 
munkadarabjaival ke rül bemutatásra, 
me lyeknél a CLOOS már évtizedek óta 
ered ményes beszállító. 

A kiállítási standon két munkaállomá-
son kerülnek bemutatásra a legmoder-
nebb szoftverek. A Cloos a kiállított be-
rendezéseivel helyszíni bemutatókat tart.

Sokoldalú folyamatok és áram-
források kézi hegesztéshez

A kézi hegesztési bemutatókon a szak-
közönség megtekintheti a tel jes QINEO 
sorozat áramforrásait. A hely színi bemu-
tatókon acélok és egyéb fémek hegesz-
tését szemléltetik külön bö ző vastagságú 
és minőségű anya gokkal.  

CLOOS hegesztéstechnika.
Robot- és hegesztéstechnológia 
egy kézből!

A Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 
1919 óta piacvezető vállalat a hegesz-
tés  technika területén. Világszerte több  

mint 700 munkatárssal – ebből Hai ger-
  ben 500 dolgozóval – biztosítja  a pro-
fesszionális hegesztést és robot tech-
ni kát építőgépek, erőművek, gépjár-
mű vek,  mezőgazdasági gépek és más 
fém szer kezetek gyártásához. A CLOOS 
ál tal gyártott, modern QINEO áram for-
rások többféle hegesztési  el já ráshoz 

alkalmazhatók. A CLOOS mind emel lett  
saját fejlesztésű QIROX robo tok kal, 
munkadarab-pozicioná lók kal, készü lé-
kek kel, valamint automati zált hegesztő-
berendezésekkel és szak sze rű szerviz-
szolgálattal áll a szak em be rek és a part-
nerek rendelkezésére  a világ minden 
táján.

Laser-Hybrid-hegesztés

Automatizált gyártósor

Kompakt gyártócella

Kompakt cella CC1 Kompakt rendszer CS-60

QINEO sorozat
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Maximális érzékelési pontosság…

…amely nem lehetetlen többé az Ön gyártási folyamataiban sem!

Szenzorok

Precíziós munka!

 Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület  Magyar Acélszerkezeti Szövetség Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület 
 MKE (MAGÉSZ) (ALUTA)
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Magyar Acélszerkezeti Szövetség

A 17. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA
Fémszerkezetek tűz és korrózió elleni védelme

A konferencia időpontja:  2013. október 17. (csütörtök) 9:30 órai kezdettel
A konferencia helye:   A Dunamenti Tűzvédelem Zrt., 

Aphrodite Hotel Konferencia terme, Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.
Jelentkezési határidő:  2013. október 11.

A konferencia részvételi díja: 20 000 Ft/fő

MKE, MAGÉSZ 
tagvállalatoknak és tagoknak: 15 000 Ft/fő

Első résztvevőknek: 10 000 Ft/fő

Az ALUTA tagvállalatainak 
az elnökségük biztosítja a részvételt. 

Szenioroknak (nyugdíjasoknak), 
főiskolai és egyetemi hallgatóknak 
a részvétel ingyenes.

A konferenciával kapcsolatban felvilágosítást ad:
Az MKE ügyvivője:   Kristófi Ákos, 

mobil: +36 20 453 1754, 
E-mail: kristofiakos@gmail.com

MAGÉSZ titkárság:   Dr. Csapó Ferenc titkár, 
T/fax: 06 1 405 2187, 
mobil: +36 30 946 0018 
E-mail: magesz@t-online.hu

ALUTA titkárság:  T: 06 1 201 0046; 
fax: 06 1 201 3840, 
E-mail: aluta@mail.datanet.hu
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Festette:
Tudta, hogy a Burj Khalifát egy 

sivatagi virág ihlette? 

Ez a több mint 800 méter magas, 

függőleges város Dubaiban, a 

világ legmagasabb szabadon álló 

építménye. Ez egy egyedülálló 

tervezésű építmény, ahol semmit 

sem bíztak a véletlenre. 

Nem véletlen , hogy a Jotun szállí-

totta hozzá a festéket.

Tudta, hogy a Jotun 8000 embert 

foglalkoztat több, mint 50 ország-

ban? Olyan festékeket és bevona-

tokat gyártunk, amelyek különle-

ges körülményekre lettek tervezve.  

A Jotun világa sokszínű, de egy 

dologban megegyezik a vélemé-

nyünk:

A Jotun megvédi az értékeket.

Kapcsolat:

Nagy Ákos

országos értékesítési vezető

+36-30-758-4176

akos.nagy@jotun.com
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Az első félév forgalma alapján a 
Rembrandtin bizakodóan tekint a 2013-
ból hátralévő hónapok elé, joggal opti-
mista az előzetes számok alapján. Az 
ér tékesítés volumene a Christ Lack kö-
zelmúltban történt beolvadásával igen 
kedvezően módosult. A porlakk üzletág 
is jelentős mértékben bővült, ma már 
szinte minden felhasználási területre 
tud kitűnő minőségű porlakkot kínálni 
a legváltozatosabb szí nekben.

A Rembrandtin hazai forgalma is ked-
vezően alakult. A 2012. év új fej lesz tésű 
„sikerterméke”, az egyrétegű  (ala pozó 
és fedőfesték kombiná ció) REM AK OC 
THIX számos kiemelkedő osztrák és ma-
gyarországi projektben lett felhasználva 
ez év folyamán is. Pél daként említhető 
a Teleki tér újjá épí t ett piacának acél-
csar nok-szerke ze te, va la mint a LEGO 
Nyíregy házán épülő gyá rának szerkeze-
tei, melynek  egyes részein a tűzgátló be-
vonat fedő festé keként kerül beépítésre.

Korábbi hírekben szerepelt már, 
hogy  megállapodás született az osztrák  
AVENARIUS AGRO festékgyárral termé-
ke inek forgalmazásáról. A meg állapo-
dás értelmében új termékeket is kíná-
lunk partnereinknek a korrózióvédelem  
területén. Az együttműködés további cél-
ja a hagyományos ipari festék-vá lasz ték 
bővítésén túl újabb fes ték felhasználói 
területek ellátása jó minőségű, korszerű 
anyagokkal. Új fel hasz nálási területként 
a betonvéde lem, betonfelújítás területé-
re sze ret nénk ver senyképes árú, új 

anya go kat kínálni, va lamint víz és föld 
alat ti szer kezetek korrózióvédelmére 

ki fej lesz tett speciális bevonatok hazai 
be ve zeté sének le hetőségeit keressük. 
Ezen a területen el sősorban a hagyo-
mányos  kátrány-epo xi  rendszereket ki-
váltó, egész ségre, és környezetre nem 
káros high solid, kétkomponensű bi tu-
men- és antracit olaj-epoxi kombiná  ci ós 
rendszerek be ve zetését tervezzük. 

Az AVENARIUS-ARGO az építőipar te-
rü letén a betonhoz kapcsolható festé-
kek,  masszák, ragasztók és egyéb ada-
lékok területére óriási választékban  
kínál anyagokat. Nem véletlen, hogy  az 
év első felének legjelentősebb referen-
ciamunkái között egy betonszerkezetű  
híd, a: Lingenau völgyhíd szere pel,  
amely a Disbokret Mörtel 520 és 
Agrosit Betoncolor termékek kel került 
felújításra. Ezekkel az anya gok kal  ké-
szült 1986/87-ben a Wan gauer Ach autó-
pálya-híd és a bevonat a mai napig ép, 
esztétikus megjelenéssel óvja a beton-
szerkezetet. 

© Avenarius Agro: Hochbrücke Lingenau

Kalocsay Gergely ügyvezető
Calsom Color Kft. – REMBRANDTIN, AVENARIUS-AGRO képviselet

REMBRANDTIN, CALSOM, AVENARIUS HÍREK
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