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A MAGÉSZ elnöksége 2016. szeptem-
ber 28-án a BME Hidak és Szerkezetek 
Tan székén megtartotta a harmadik 
negyed évi rendes elnökségi ülését. 
Az ülést Asz man Ferenc m. b. elnök ve -
 zette.  
A MAGÉSZ m. b. elnöke a 2016. június 
21-i elnökségi ülésen a MAGÉSZ rend-
kívüli közgyűlését 2016. szeptember 
28-ra hívta össze, ahol az elnökvá-
lasztást kellett lebonyolítani a koráb-
bi elnök lemondása miatt. Aszman Ferenc, a MAGÉSZ új elnöke

I. 
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2016. szeptember 28-i 
elnökségi ülésről

Jelen voltak az elnökség tagjai: Asz-
man Ferenc, Duma György, Dr. Dunai 
László, Markó Péter, Tarány Gábor, 
Dr. Csapó Ferenc.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1.  Elnökválasztó közgyűlés előkészí té-

se. A jelölőbizottság tájékoztatása.
2. Egyebek. 

Az ülést Aszman Ferenc vezeti. A le-
vezető elnök üdvözli a megjelenteket 
és megállapítja, hogy az elnökség ha tá-
rozatképes. Javasolja, hogy az elnök ség 
a meg hívó szerinti napirendi pontokat 
tárgyalja. Egyéb felvetés nem lévén, az 
elnökség a javaslatot elfogadta.

1.  Elnökválasztó közgyűlés 
előkészítése. A jelölőbizottság 
tájékoztatása

A jelölőbizottság elnöke tájékoztatja 
az elnökséget a beérkezett javaslatokról 
és a bizottság döntéséről,valamint be-
mutatja a szavazólapot.

2. Egyebek

 Felvétel
–  A Milestone Management Kft. 

(8200 Várpalota, hrsz: 3212/30, bel-
terület) tagsági felvételét kéri.
Az elnökség egyhangú szava zás sal 
elfogadta a Milestone Mana ge-
ment Kft. (8200 Várpalota, hrsz: 
3212/30 belterület) tagfel vételi ké-

relmét. Képviselője a szö vetségben: 
NEAL WEIGHTMAN ügy vezető. A cég 
2016. szeptember  28-tól a MAGÉSZ 
rendes tagja.

–  A TWS Emelő- és Anyag moz gató gép 
Kereskedelmi és Szolgál ta tó Kft. 
(1047 Budapest, Tinó di ut ca 5–7.; 
Wéber Kálmán ügyvezető) pártoló 
tagsági felvételét kéri.
Az elnökség egyhangú szavazás-
sal elfogadta a TWS Emelő- és 
Anyagmozgatógép Ke reske-
delmi  és Szolgáltató Kft. (1047 
Bu dapest, Tinódi u. 5–7.) pártoló 
tag felvételi ké relmét. Képviselője a 
szövetség ben: Wéber Kálmán ügy-
vezető. A cég 2016. szeptember 28-
tól a MAGÉSZ pártoló tagja.

–  Bán Csaba Mihály, e.v. okl. építő -
mérnök, statikus tervező (1022 Bu-
da pest, Bimbó út 116–118/c) tagfel-
vételét kéri. 
Az elnökség egyhangú szavazás sal 
elfogadta Bán Csaba Mi hály okl. 
építőmérnök, statikus tervező (1022 
Budapest, Bimbó út 116–118/c) tag-
felvételi kérelmét, aki 2016. szep-
tember 28-tól a MAGÉSZ rendes 
tagja.

 Kilépés
–  A Matech Magyar Technológiai Kft. 

2016. szeptember 7-én beje lentette 
kilépési szándékát.
Az elnökség a bejelentést tudomá-
sul vette.

–  A KÖZGÉP Zrt. 2016. szeptember 
21-én bejelentette kilépési szándé-
 kát, egyben kérte a tagdíj időará-
nyos megfizetéséhez a MAGÉSZ hoz-
zájárulását.
Az elnökség a bejelentést tudomá-
sul vette.
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  A december 7-i évzáró 
programja 

Az elnökség javaslatot tett a prog-
ramra.

  Innovációs díj
A szeptember 1-i benyújtási határ-
időig nem érkezett pályázat.

  Az ECCS díj átadásáról 
információ 
Dr. Dunai László ismerteti a pá-
lyázat eredményét, mely szerint a 
MAGÉSZ pályázata – „Kerepesi 
úti „százlábú híd” átépítése” 
– nem kapott díjat.

  2017-ben a XIV. Acélszerkezeti 
Konferenciánkat tartjuk
A következő elnökségi ülésre ja-
vaslatok kellenek az előadásokat 
illetően.

  Tájékoztatás a KÖZGÉP 
számláról
Mivel a 2016. első félévi tagdíj szám-
lánkat a KÖZGÉP elfogadha tat lan 
indokkal visszaküldte és egyez teté-
sünktől is elzárkózott, ezért fizetési   
meghagyás megindítását kez de mé-
nyeztünk.

II. 
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2016. szeptember 28-i 
közgyűlésről

A szövetség megbízott elnöke kö-
szönti a megjelenteket és tájékoztatja 
a jelenlévőket, hogy alapszabályunk 
szerint a közgyűlést a szövetség el-
nöke vezeti le. 

A közgyűlés a beterjesztett javaslat-
tal egyezően, egyhangú határozattal 
elfogadta a napirendi pontokat. 

Elnöki megnyitó 

A levezető elnök ismertette a mai 
rendkívüli közgyűlés összehívásának 
okát, mely szerint a MAGÉSZ eddi gi 
megválasztott elnöke lemondott tiszt-
ségéről, és alapszabályunk szerint az 
elnökség mandátumának lejártáig 
(2018. április 10.) új elnököt kell vá-
lasz tanunk. Részletesen ismertette a 
lemondott elnök eredményeit.

A jelölőbizottság beszámolója

 A jelölőbizottság beszámolóját a bi-
zottság elnöke ismertette, mely sze rint 
tagjainkat levélben keresték meg elő-
zetes vélemény kikérésére, és a jelen-

tést a közgyűlés részére ennek alapján 
állították össze.

A közgyűlés egyhangú szavazattal  
el fogadta a jelölőbizottság beszá mo-
lóját .

Szavazás

Az elnök javasolja, hogy a szavazás 
lebonyolítására a közgyűlés három 
fős szavazatszámláló bizottságot 
válasszon. 

A szavazatszámláló bizottságba a 
jelölőbizottság tagjait kérjük fel.

Érvényes az a szavazat, ahol a 
jelölt a jelenlévők 50%+1 fő szavaza-
tát megkapja.

Az előzetes javaslatok alapján egyet-
len jelölt került fel a szavazólapra.

Elnökjelölt: Aszman Ferenc
Az urna felnyitása után a szavazat-

számláló bizottság elnöke ismertette a 
szavazás eredményét.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Aszman Ferencet a MAGÉSZ el-
nökének megválasztotta.

Elnöki zárszó

A megválasztott elnök megköszönte 
a bizalmat és ismertette elképzelését a 
MAGÉSZ jövőjével kapcsolatban.

Minden kedves Olvasónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk!
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1927. szeptember 1-jén született Budapesten. A buda-
pesti piarista gimnáziumban érettségizett 1945-ben, majd 
a Budapesti Műszaki Egyetem általános mérnöki karán 
szerzett oklevelet 1949-ben.

1974-ben egyetemi doktori oklevelet, 1977-ben címzetes 
egyetemi docens címet kapott.

Az egyetemi tanulmányok befejezése után 1949-től az 
ÁMTI (Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet) 
Sávoly Pál vezette hídosztályára került tervezőmérnöknek. 
Bekapcsolódott a háborúban lerombolt hidak újjáépíté-
sébe, első munkáinak egyike a dunaföldvári Duna-híd 
építési terveinek készítése volt. 50 évvel később, a híd 
2000–2001. évi teljes rekonstrukciójakor is az ő tervei 
ala pján kapott új pályaszerkezetet és újult meg a régi 
szerkezet.

Bár a munkaadó cégek neve az évek folyamán több-
ször változott (Mélyépterv, UVATERV), irányító tervező, 
szak osztályvezető, osztályvezető, irodavezető-helyettes és 
szakfőmérnöki beosztásban mindig a hazai és külföldi hi-
dak tervezésével foglalkozott. 1996-ban ment nyugdíjba, 
majd 1997-től 2010-ig a Pont-TERV Zrt.-nél dolgozott fő-
tanácsadóként.

A hat évtizedes mérnöki pálya jelentősebb tervezési 
munkáit szinte felsorolni is nehéz. Kiemelkednek közü-
lük  a magyarországi Duna-hidak – a bajai, dunaföldvári , 
szek szárdi, hárosi, lágymányosi, a budapesti Erzsébet  

és Árpád híd és az esztergomi Mária Valéria híd, a Tisza-
hidak közül a kisari, záhonyi, tokaji, szolnoki és az új 
szegedi híd, melyek jelentősebb állomásai munkás sá gá-
nak. Tervezője volt a barcsi Dráva-hídnak és aktívan köz-
reműködött a kőröshegyi völgyhíd tanulmányainak és 
különböző építési terv szintű változatainak kidolgozásá-
ban, valamint a bajai Duna-híd rekonstrukció jában.

A 60-as évektől már külföldön is egyre inkább elismert 
magyar hídépítők hírnevét öregbítette a heluáni Nílus-
híd tervezése, a Görögország fővárosában épült közúti 
felüljáró, a Vietnámba a Duong folyóra tervezett közúti-
vasúti híd építési terve. Több mint egy évtizeden át tartó 
– tervező, gyártó, kivitelező és megbízó – kiemelkedő 
együttműködésének eredményeként születtek meg a jugo-
szláv exportra készülő nagy folyami hidak: a bácskapa-
lánkai és a bezdáni Duna-híd, a sabáci Száva-híd, a smede-
revoi Duna-híd és felüljáró, a loznicai Drina-híd és a ferde 
kábeles újvidéki Duna-híd. A hídirodán készült tervek 
alapján a Ganz-MÁVAG gyártotta le az acélszerkezeteket 
és szerb szakemberek végezték a szerelést. 

A magyar és a külföldi szakirodalom naprakész ismere-
te, lényegre törő, világos gondolkodása és a munkatár sak 
iránti bizalom és megbecsülés jellemezte mindig mun-
káját és kapcsolatát tervezővel, kivitelezővel, magyar vagy 
külföldi partnerrel. 

Számos külföldi ajánlati terv is az ő vezetésével készült: 
a Német Demokratikus Köztársaságba, Egyiptomba az 
asszuá ni Nílus-híd, Törökországba az isztambuli Arany-
szarv-öböl feletti híd és az Ecuadorba tervezett közúti hi  -
dak ajánlati tervei.

A Budapesti Műszaki Egyetem oktatói munkájában 
több évtizeden át mint gyakorlatvezető vett részt. Előadá-
sokat tartott a Mérnöki Továbbképző Intézetben és az 
Acélszerkezeti ankétokon. Szakmai folyóiratokban szá-
mos  cikke jelent meg. A Mérnöki kézikönyv 2. kötetének 
társszerzője. Több országos híd tervpályázaton vett részt 
sikeresen.

Munkásságát 1962-ben Munka Érdeméremmel, 1964-
ben a Munka Érdemrend bronz fokozatával, 1986-ban 
Eötvös Loránd-díjjal, 1997-ben Széchenyi-díjjal ismerték 
el. 2005-ben megkapta Az év hidásza címet.

2009-ben az Egyetem Tanácsa gyémántdiploma adomá-
nyozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

 
 Mátyássy László 

 vezérigazgató
 Pont–TERV Zrt.

In Memoriam
DR. KNEBEL JENŐ

Széchenyi-díjas hídtervező mérnök
(1927–2016)

Megrendülten búcsúzunk a 20. század második felének nagy hídtervező mérnök 
egyéniségétől, aki amellett, hogy kiváló szakemberként mérnöki alkotások egész 
sorát hozta létre, kiemelkedő vezető, tanár és munkatárs is volt. Veszteségünkben 
az vigasztalhat bennünket, hogy, nemcsak megépült hídjai maradnak velünk, ha-
nem a jövő nemzedékekben mérnöki tudása, kultúrája és embersége  is tovább él.
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Dr. Farkas József 1927-ben született Eperjesen, ami ma 
Szlovákiához tartozik. Az itteni gimnáziumban érettsé-
gizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki 
Karán végzett 1950-ben. Ettől az évtől dolgozott a Ne-
hézipari Műszaki Egyetemen, a Miskolci Egyetem jog-
elődjén, a Mechanikai Tanszéken. 1959-ben ment át a 
Szállító berendezések Tanszékre, majd későbbi nevén 
Lo gisztikai Intézetbe, ahol 1995-ös nyugdíjazásáig, mint 
egyetemi tanár, majd később mint emeritusz professzor 
haláláig dolgozott. 

Szakmai területe a fémszerkezetek, hegesztett szerke ze-
tek tervezése, hegesztési maradó feszültségek számítása, 
szerkezetoptimálás. Ő honosította meg a szerkezetop-
timálást, ahol a szerkezetanalízis a szerkezetszintézissel 
összekapcsolódik. Bemutatta sok szerkezetnél, hogy a ter-
vező matematikai módszerek alkalmazásával meg tudja 
határozni a legjobb megoldást, tud tömeget és költséget 
csökkenteni. Nagyszámú tudományos cikke jelent meg, 
fő ként angol nyelven. Több magyar és angol nyelvű szak-
könyvet írt részben társszerzőkkel, melyek hazai és nem-
zetközi kiadóknál, a Műszaki, az Akadémiai Kiadónál, a 
Gazdász Kiadónál és Nyomdánál, az Ellis Horwood, a Bal-
kema, a Millpress, a Horwood és a Springer Kiadóknál 
je lentek meg.

Mérnökgenerációkat oktatott. Részt vett a nemzetközi 
hegesztőmérnök, illetve a nemzetközi hegesztett szerke-
zettervező mérnök képzésekben. A Nemzetközi Hegesztési 
Intézet munkájába már a 60-as évektől bekapcsolódott és 
magyar képviselő volt a hegesztett szerkezetek tervezésé-
vel és a szerkezetek fáradásával foglalkozó bizottságok-
ban. Számos cikke jelent meg a Welding in the World 
szak mai tudományos folyóiratban.

Öt nyelven beszélt és olvasott szakirodalmat. Kiterjedt 
nemzetközi szakmai kapcsolatai voltak: Kassa, Magdeburg, 
Gdansk, Glasgow, Nottingham, Poznan, Pozsony, Osaka, 
Kumamoto, Pretória, Delft, Torontó stb. A szerkezet-
szintézist igyekezett megvalósítani a célfüggvény, a vál-
tozók és a méretezési feltételek rendszerében. Számos 
különféle szerkezet optimális méretezését dolgozta ki. 

Tanítványaiból többen egyetemi tanárok lettek a Pannon, 
a Pécsi és a Miskolci Egyetemen.

Az acélszerkezetes szakmai testületekben aktívan tevé -
kenykedett, a MAGÉSZ tagja volt megalakulásától kezdve.

Szenvedélye volt a komolyzene. Különösen a barokk 
zene. Nemcsak hallgatni szerette, de maga is orgonán 
játszott és rendszeresen szerepelt a Kutatók éjszakája 
egye temi rendezvényein. Négy könyve jelent meg ma-
gyar  és angol nyelven a komolyzenéről. Rendszeresen 
készített CD-ket, melyeken orgonált, mely sokoldalúságát 
bizonyítja.

Nyitott volt a világra, a különböző kultúrákra, melyek  
iránt a nemzetközi szakmai konferenciák révén közel  
juthatott. Közel negyven év közös szakmai múltja köt 
hozzá. Ő indított el a pályámon és életének utolsó nap já-
ig dolgozott a tudományos cikkek bírálatán, közös szak-
mai anyagokon.

Búcsúztatásán a Kassai Műszaki Egyetem jelenlegi rek-
tora, Stanislav Kmet is részt vett, akivel több évtizedes 
szak mai kapcsolata volt.

Hosszú, aktív és gyümölcsöző élete volt. Azt kívánjuk, 
hogy legyen szakmai tevékenysége minta az utána jövő 
nemzedéknek.

Búcsúzni Tőle saját szavaival tudunk, ahogy írta A sze-
retet zenéi című könyve előszavában:

„A templomi orgonazene lényegét költői átérzéssel fe-
jezi ki Juhász Gyula A dóm zenéje c. versének utolsó 
két sora annyira, hogy az én orgonajátékom mottójául 
választottam: 

Boldog magasba zengjen orgonádon
a földi bánat és az égi álom”

 Dr. Jármai Károly
 egyetemi tanár 

 a Miskolci Egyetem stratégiai 
 és fejlesztési rektorhelyettese

In Memoriam
DR. FARKAS JÓZSEF 

emeritusz professzor
(1927–2016)

Mély megrendüléssel ért bennünket a hír, hogy Dr. Farkas József, a Miskolci 
Egyetem emeritusz professzora, a műszaki tudomány doktora életének 89. évé-
ben elhunyt.
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A pályázat célja

A kiemelkedő szakmai színvonalon  megvalósult acél-

szerkezeti termékek, építmények alko tói nak (tervezők, 

gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat

Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó, 

elkészült és 2016. évben átadott, Magyar or szágon 

saját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szer kezet 

nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást 

ki elégítő pályázat benyújtására jogosult. Ter ve zők, 

gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is 

pályázhatnak. Ön álló pályázat esetén a másik két részt-

vevőt meg kell jelölni.

A pályázat jellege

Országos, nyilvános, egyfordulós.

A pályázat tartalmi és formai 
követelményei

–  összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, 

a díjra terjesztés rövid indoklása;

–  a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok, 

gyártás- és szer kezettechnológia;

–  tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalma-

zott módszer, szoftver stb.;

–  műszaki-gazdasági paraméterek, megvalósítási idő;

–  mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanú-

sító iratok, re fe renciák, szakvélemény, vevő vélemé-

nye, szaklapcikk stb. be csa tolása;

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem 

haladhatja meg (a mellékletek terjedelme nincs kor -

látozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén 

max. 10 perces, vetített elő adás ban is be kell mu -

tatni.

Az értékelés szempontjai a hazai 
és külföldi referenciák alapján 

– újszerűség,

– esztétikai követelmények kielégítése,

– minőség,

– műszaki színvonal,

– gazdaságosság.

Évente egy első díj ítélhető oda, a II. és III. helyezett 

oklevélben részesül.

Beadási határidő: 2017. március 1.

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük 

el juttatni:

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

1161 Budapest, Béla utca 84.

További információ: 

Dr. Csapó Ferenc, 

Telefon/fax: 1/405-2187; 30/946-0018

E-mail: magesz@t-online.hu 

Honlap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 

közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI 
NÍVÓDÍJ” 
pályázatot
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A diplomadíj célja

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figye-
lemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulá-
sát.  Az acél ipar hazai fejlő dé se egyre több felső fokú  
képesítéssel rendelkező ipari szakembert  igé nyel. A 
szak ember-utánpótlás hosszú távú megoldá sának egyik 
alap vető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának 
visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj az előb-
bi törekvés egyik megjelenési formája. A díj azoknak  
a mérnökhallgatóknak adományozható, akik szak-
dolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ 
tagvállalatai nak profiljába eső témában – kiemel kedő 
színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő 
szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban 
magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szak-
mai elismerés korai meg szerzésére (a díjnyertesek 
pályázati munkáját szakmai lapunkban, a MAGÉSZ 
„Acélszerkezetek”-ben közzétesz szük). 

Pályázati feltételek

•  Felsőfokú intézményben 2016-ban, vagy 2017. feb-
ruár 10-ig meg  védett, jeles (5) minősítésű diploma-
munka/szakdolgozat és az intézmény javaslata.

•  A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kap-
csolatos az acél szerkezetekkel, feleljen meg a tagvál-
lalatok profiljának.

•  A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens tá-
mogatásával el látott  pályázati űrlap határidőre való 
benyújtása a felső okta tási intézmény szervezeti 
egységénél.

A pályázat benyújtása

A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályá-
zati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szer-
vezeti egységénél kell be nyújtani legkésőbb 2017. 
feb ruár 22-ig.

A benyújtás helyei

• BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék,
•  Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai 

Tan szék,
•  Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai 

Kar, Építőmérnök Tanszék.

Az elbírálás kiemelt szempontjai

•  a probléma megoldásának újszerűsége,
•  valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni meg ol-

dása,
•  a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása 

Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sor-
rendjét a MAGÉSZ elnöksége határozza meg. A dön-
tésről minden pályázó írásos értesítést kap leg később 
2017. március 31-ig. 

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai

•  MSc Diplomamunka Díj:  
150 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, 
mely az első két évben tagdíjmentes.

•  BSc Diplomamunka Díj: 
120 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, 
mely az első két évben tagdíjmentes.

Jelentkezési lap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI 
DIPLOMADÍJ” 
pályázatot
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Jelen beszámoló MSc-s szerzőtársa 
egyben a konferencia egyik témájának 
is gazdája volt, és a budapesti Északi 
vasúti Duna-hídról szóló ismertetője 
kapcsán vett részt ezen a szak mai 
rendezvényen. Ugyan a téma hazai vi-
szonylatban már jelentős publicitást 
kapott a közelmúltban, nemzetközi  
szinten azonban kevésbé ismert. Ezért 
a Tudományos Bizott ság kérésének 
eleget téve a konferenciakiadványban 
meg jelent cikk, illetve a kiállított posz-
ter segítségével bemutattuk a vasúti 
átkelő múltját és jelenét. Ismertettük 
a 2008-ban átadott 674,40 m hosszú 
új híd tervezési folyamatát, speciális 
szerkezeti megoldásait, illetve a ko-
moly műszaki ki hívást jelentő, 3 hó-
napos vágányzár alatt véghez vitt fel-
szer kezetcsere kivitelezését.

Jelen cikkünkben a konferencián el-
hangzott előadásokból, a résztvevőknek 
szervezett szakmai kirándulásokból és 
az itt szerzett tapasztalatainkból igyek-
szünk ízelítőt adni.

AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSOK 
ÖSSZEFOGLALÓJA

Az első esti regisztrációt és vacsorát 
követően a szakmai prog ram szeptem-
ber 30-án kezdődött az országok sze-
rint össze ál lított szekciókban megtar-
tott előadásokkal (lásd 2–4. képek).

A konferenciát Prof. Ing. Ján Bujňák, 
a Szervező és Tudo mányos Bizottság 
el nöke nyitotta meg köszöntő beszédé-
vel. Utána Prof. Ing. Josef Vičan dé-
kán mutatta be a Zsolnai Egyetem 
Építőmérnöki Karát, majd Ing. Juraj 

BESZÁMOLÓ A BRIDGES IN DANUBE BASIN, 
AVAGY HIDAK A DUNA-MEDENCÉBEN KONFERENCIÁRÓL

Gondár Péter tervezőmérnök
MSc Kft.

Kővári Ákos statikus tervező
Unitef ’83 Zrt.

A 3 évente megrendezésre kerülő Bridges in Danube 
Basin konferencia, ahogy a neve is elárulja, a Duna-
medence országainak hidász mérnökeit fogja össze. 
Az idei konferenciának, amely sorban a 9. volt, a Zsol-
nai Egyetem (lásd 1. kép) adott otthont szeptember  
29. és október 1. között. A 102 résztvevő 13 or szág-
ból érkezett. 1. kép: A Zsolnai Egyetem főépülete, a konferencia helyszíne

3. kép:  A konferencia megnyitója (balról: Prof. Ing. Josef Vičan, Prof. Ing. Ján Bujňák, 
Ing. Juraj Blanár, Prof. Dr. Ing. Radu Băncilă)

2. kép: Szakmai poszterek bemutatása
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Blanár, a Zsolnai Régió elnöke, aki ma-
ga is az egyetem építőmérnöki karának 
diákja volt, a hídépítés és fenntartás 
beruházó oldali aspektusairól beszélt. 
A megnyitó Prof. Dr. Ing. Radu Băncilă, 
a Temesvári Egyetem professzorának 
szavaival zá rult, aki megemlékezett 
az „alapító atyákról”, köztük Prof. Dr. 
Iványi Miklósról, akik 1991-ben életre 
hívták a Bridges in Danube Basin kon-
ferenciát.

Az első szakmai szekcióban német, 
osztrák és cseh elő adókat hallgathat-
tak meg a résztvevők.

Elsőként Oliver Fischer mutatott be 
Németországban mos tanság épült 
szerkezeteket (lásd 5. kép). Ezután 
be számolt a német vasbeton hidak ko-
rosságból fakadó problémáiról, illet ve 
a „Nachrechnungsrichtlinie”, vagyis  a 

meglévő hidak megerősítéséről vagy 
átépítéséről döntő, általános ál lapot-
értékelő eljárás kifejlesztéséről.

Érdekes elméleti előadást hallhat tunk  
Joseph Ndogmotól, aki az EN 1993-1-
5  szabványban szereplő, két irányban 
nyo  mott, merevítetlen lemezekre vo-
nat ko zó stabilitásvesztési formulához  
javasolt korrekciós tényező alkalmaz-
ha tó ságát vitatta merevített le mezek 
el  len őrzéséhez.

Dmitri Gorbatjuk a vasúti szerelvé-
nyek és hidak dinamikus kölcsönha-
tását vizsgáló kutatási témáját mutatta 
be. Az osztrák Railjet-hálózat híd-
jain keresztül egy olyan pontosított 
eljárást vizsgált, amely az Eurocode-
tól eltérően a támaszköz mellett a 
frek venciákat, illetve a tömeget is fi-
gye lembe veszi a függőleges gyorsulás 
meghatározásánál.

Sara Reichenbach egy olyan, még 
fejlesztés alatt álló építési  módszert  
mutatott be, ahol előregyártott, bent-
maradó,  önhordó vasbeton zsa luzó-
elemeket alkalmaznak, amelyek  vég-
állapotban együttdolgoznak a helyszí-
ni monolit részekkel.

2015 decemberében átadták a po-
zsonyi „új” Öreg hidat, amely villamos-
vasút, gyalogos- és kerékpáros-forgal-
mat ve zet át a Duna felett. A tervezési 
és kivitelezési kérdésekről Petr Novotný 
számolt be. Az X rácsozású, szakaszo-
san betolt felszerkezet (lásd 6–7. ké-
pek) egyik fő tervezési kihívását az 
ideiglenes úszó támaszok szerkezetre 
gyakorolt hatásának figyelembevétele 
jelentette.

A szekció záróelőadásában Pavel 
Sliwka számolt be a jelenleg épülő, 
Zsolna melletti Vág-víztározó felett 
átívelő D3 híd tervezéséről. A feszített 
vasbeton híd három fő szakaszból áll, 
két végén nyitott, bordás kialakítású, a 
középen pedig integrált szekrénytartó 
(lásd 8–9. képek), a teljes szerkezeti 
hossza 1492,6 m.

Az második szekcióban szlovák, len-
gyel és magyar szak emberek adtak 
elő.

Rudolf Ároch két pozsonyi hídra tele-
pített, dinamikus vi sel kedést vizsgá -
ló monitoringrendszert mutatott be. 
Mind a rácsos Kikötői híd, mind a fer-
dekábeles Szlovák Nemzeti Felkelés 
hídja (avagy helyi nevén UFO) eseté-
ben jó egyezést mutattak a mért frek-
venciák és gyorsulások a végeselemes 
modellen kapott eredményekkel (lásd 
10. kép).

Meglévő acélszerkezetű vasúti hidak 
teherbírásának, fára dási viselkedésé-
nek és hátralévő élettartamának Euro-
code-alapú meghatározásáról tartott 
elő adást Ján Bujňák, amely sok ha son-
ló ságot mutat a hazai H4 előírás alap-
elveivel.

A legidősebb szlovák vasbeton híd 
felújításáról számolt be Peter Paulik, 
amely egyben Közép-Európa egyik leg-
koro sabb, használatban lévő Monier-
ívhídja is. A tervezés során azzal szem-
besültek, hogy az 1892-ben épült szer-
kezet valós viselkedése eltérő a kez-
deti számítási eredményeiktől. Emiatt 
a pályaszerkezet elbontása és az ív-
geometria pontos feltárása után kény-
telenek voltak teljesen módosítani 
az eredeti tervezési koncepciójukat a 
híd megmentése érdekében (lásd 11. 
kép).

Mariusz Czabak és Karolina Gozarska 
olyan öszvértartókkal kapcsolatos kí-
sérleti programjukat mutatták be, ahol 

4. kép: A hallgatóság

5. kép: A Lahntal völgyhíd építése [1]
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6–7. képek: 
A pozsonyi „új” Öreg híd építése [2]

8–9. képek:  A Vág-víztározó felett épülő D3 híd jellemző keresztmetszetei [3]

10. kép: Az UFO híd sajátfrekvenciái [4]
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az acélszerkezetet rácsos tartó alkotja. 
Statikus és ciklikus ter helésen, vala-
mint ultrahangos vizsgálatokon ala-
puló  ered ményeik szerint a hasonló 
szerkezetek jelentős posztkritikus tar-
talékkal bírnak. 

Kövesdi Balázs a 2014–15-ben Szlo-
vákia északi részén épült Čadečka híd 
szakaszos előretolásos technológiai ter-
vezésének kihívásairól tartott előadást 
(lásd 12–13. képek). A feladatot nehe-
zítette, hogy a híd nagy része 4,5%-os 
esés ben van, így fázisonként pontosan 
meg kellett határozni a toláshoz, vagy 
esetenként a fékezéshez szükséges 
erőt a súrlódás és a szerkezet helyzeti 
energiájának változása alapján.

A szekció zárásaként Iványi M. Miklós 
az elmúlt évekből származó tervezési  
munkáit prezentálta. Bemutatta a ma-
gyarcsanádi Maros-hidat, a helem bai 
Ipoly-hidat, az M43 autópálya ösz vér-
szerkezetű Tisza-hídját és az M44 autó-
pálya Hármas-Körös feletti ívhídját.

Az ebéd után a harmadik szekcióval, 
magyar és szerb előadókkal folytató-
dott a konferencia.

A budapesti Rákóczi híd statikus és 
dinamikus próba terheléséről – amelyet 
a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke 
hajtott végre – tartott előadást Kovács 
Nauzika. A vizsgálatok eredményei azt 
mutatták, hogy az 1995-ben átadott 
hídon a Combino típusú villamosok 
biztonsággal járathatók.

Utána Hiros Károly a bajai Türr Ist-
ván csatorna felett létesített gyalogos 
felsőpályás ívhíd tervezéséről számolt 
be. Érdekessége, hogy a kellő robusz-
tusság elérése érdekében az acélívet 
ki betonozták. A több évtizedre vissza-
nyúló elő készítés eredményeképpen 
egy látványos gyalogoshíd épült a szi-
get megközelítésére. 

Utolsó magyar előadóként Süle F. 
Attila mutatta be a budapesti Kerepesi 
úton, a MÁV-vágányok felett épült, új 
Százlábú hidat. Az három ívből ál ló 
acélszerkezet tervezését és a kivite le-
zését is nagymértékben befolyásolta, 
hogy  a hídfelújítást mind a vasúti, 
mind a közúti forgalom fenntartása 
mellett kellett végrehajtani.

Nenad Jakovljevic a belgrádi elkerülő 
autópálya Száva- és Duna-hídjairól 
beszélt. Az áttekintés során a jelenleg 
építés alatt álló, második elkerülő sza-
kasz új Száva-hídjának terveit láthat-
tuk, illetve megépült példákat is be-
mutatott.

12–13. képek: A Čadečka híd építése [6]

11. kép: A felújított Monier típusú ívhíd [5]
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Az utolsó szekcióban román szak-
embereket hallgathattunk meg.

Adrian Bota egy 150 m hosszú, 6 tá-
maszú Gerber-csuklós Temes-híd stati-
kai rendszerének átalakításáról tartott 
előadást. A korábban határozott stati-
kai rendszerű hídon a közbenső csuk-
lókat keresztirányú feszítéssel meg-
szüntették. Az esettanulmány során 
érdekes felvételeket láthattunk a híd 
átépítéséről.

A VTR-rendszert mutatta be Elena 
Meteş Romániában megvalósult, vagy 
még tervezési fázisban lévő példákon 
keresztül. A rendszer lényege, hogy az 
acél főtartók felső övére előregyártott 
vasbeton kereszttartókat helyeznek, 
majd az így kialakított gerendarácsra 
kerülnek a kéregpane lek, melyek a 
bennmaradó zsaluzatot biztosítják a 
beton pályalemez számára (lásd. 14. 
kép).

A Luiza Toduti által bemutatott VFT-
WIB rendszerű mo duláris öszvérhidak 
alkalmazása egyre népszerűbb Romá-
niában. Több megvalósult, hasonló 
rendszerű, saruk és dilatációk nélkül 
készült befogott hidat is megismer-
hettünk.

Az utolsó előadásban Radu Băncilă a 
Tisza völgyében a 19–20. század for-
dulóján megépült acélhidak jelenlegi 
állapotát ismertette, illetve bemutatott 

néhány rehabilitációs és alternatív fel-
használási koncepciót, amelyekkel 
ezek a szerkezetek megóvhatók len-
nének az utókor számára (lásd 15. 
kép).

Az előadásokat követően a konferen-
cia vendégei megte kinthették a kiállí-
tott szakmai posztereket, majd zenés 
elő adással tarkított záróvacsorán ve-
hettek részt.

Szakmai kirándulások

A konferencia második napján Zsol-
na környéki építke zéseket és egy el-
készült hidat látogattak meg a részt-
vevők. Három helyszínen volt lehető-
ség a hídépítés tanulmányo zására. 
Mindhárom hídról részletes előadást 
hallhattunk az előző napon.

Az első hídlátogatás során a D3 
autópálya Vág-víztározó feletti hídját is-
merhettük meg. Az NDS szlovák autó-
pálya-társaság beruházásában épü lő  
híd a felduzzasztott Vág folyó, vala-
mint  a Pozsony–Zsolna vasútvonal 
és alsórendű utak felett ível át. A be-
ruházás a FIDIC sárga könyve szerint 
épül, mely alapján a kiviteli tervek a 
kivitelező technológiai felkészültségé-
nek megfelelően készültek. A műtárgy 
rendkívül összetett geometriájú. Hely-
színrajzilag bal ívben indul, majd jobb 
átmeneti ívvel végződik. Eközben a 
kereszt esés is az ívviszonyoknak meg-
felelően változik. A 31 támasz egy di-
latációs egységet alkot, a hídvégeken 
üzemi állapotban is 1,6 m (!!) dilatá-
ci ós mozgásokat okozva. A híd után 
az autópálya alagútban folytatódik. 
A ke resztmetszet a híd hossza men-
tén változik. A Vág felett zárt szekrény 
keresztmetszetű, a szélső nyílásokban 
nyitott kétbordás, feszített vasbeton 
híd épül.

A hidat négy különböző technoló-
gia (licenc) alkalma zá sával kivitelezik. 
A Vág fölötti – 110 m legnagyobb fesz-
távolságú – változó magasságú, zárt 
keresztmetszetű hídszakasz szabad be-
tonozással épül. A tó feletti oldalnyí-
lások vendég híddal készülnek, a híd 
elején „norvég”, a végén „portugál 

14. kép: VTR-rendszer [7]

15. kép: Tanulmánytervek koros Tisza-hidak rehabilitációjára [8]
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módszer” szerint. A két vendéghidas 
építési mód között a különbség a se-
gédszerkezeti rendszerben érhető tet-
ten. A „norvég módszer” esetében a 
vendéghíd tömör gerincű acéltartó, a 
„portugál módszer” esetében rácsos 
tartó. Az el ső nyílásokban a szerkezet 
teljes aláállványozással, monoliti kusan 
készült. A szűk határidő tette szüksé-
gessé a több helyszínen történő párhu-

zamos építést, melyet a kivitelező a 
négy különböző technológia alkal ma-
zásával tudott biztosítani (lásd 16–20. 
képek).

A D1 (Pozsony–Kassa) autópálya Zsol-
nát elkerülő szakasza a várostól délre 
épül. A hegyes-dombos terepen  az 
autópálya számos műtárgyon halad 
keresztül. A beruházó itt is az NDS 
szlovák autópálya-társaság. A bemu-

tatott műtárgy a szakasz nyugati végé-
hez közelebb épülő, szabadon szerelt 
vasbeton híd. A híd állandó magasságú, 
egycellás szekrény tartó. Helyszínrajzi 
értelemben a híd egyenes, majd bal 
átmeneti ívbe fordul.

A projektvezető a helyszínen rész-
letesen ismertette az építéstechnoló-
giát. A vasbeton elemeket az építé-
si helyszínhez közeli előregyártó 

16–18. képek: A D3 autópálya Vág-víztározó feletti hídjának építése
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üzemben készítik. A helyszínre szál-
lítás tehergépkocsikon történik. Egy 
előregyártott elem hossza ~2 m. Az 
elemek egymáshoz való rögzítése 
feszítőrudakkal és ragasztóanyaggal 
történik. Az építés konzolos techni ká-
val, segédállványon történik. A sarura 
helyezésre a szakasz elkészülte után 
kerül sor. Az építés idejére a hídsza-
kaszokat emelősajtón támasztják meg. 
Egy-egy nyílás elkészülte után he-
lyezik el a hídba a pozitív kábeleket. 
Az előregyártott elemek emelése 
acélszerkezetű vendéghíddal történik. 
A vendéghíd a már elkészült hídon 
„lép” előre, így külön  segédszerkeze-
tre a mozgatásához nincs szükség. Az 
autó pálya a híd előtt itt is alagútból 
kerül a felszínre, így az építési terület 
a híd előtt korlátozott. A helyszínraj-
zilag íves geometriát az elemek vég-
lapjainak ferde kialakításával biztosít-
ják (lásd 21–24. képek).

A konferencia záró programjaként, 
délután a résztvevők egy elkészült híd-
hoz látogattak. A Čadečka völgyhíd a 
D3 autópályán (Zsolna – lengyel határ 
közti autópálya) épült 2014–2015-ben. 
A nyitott, állandó magasságú, öszvér-
szer kezetű híd legnagyobb támaszköze 
87 m. A híd helyszín rajzi geometriája 
bonyolult: jobb ívből bal átmeneti 
ív be fordul, ami a bemutató alapján 
az építés idején is több bo nyodalmat 
okozott. A 690 m hosszú acélszerkezet 
betolása emiatt két oldalról történt, 
csőr segítségével. A betonlemez a 
be tolás után monolitikusan készült. 
Meg kell említeni a híd magyar vonat-
kozását is: a betolási technológia ter-
veit dr. Szatmári István és dr. Kövesdi 
Balázs mérnökök készítették, amely 
munkáról a konferencián egy előadás 
keretében is beszámoltak.

21–22. képek: Hídépítés a D1 autópálya Zsolnát elkerülő szakaszán

19–20. képek: A D3 autópálya Vág víztározó feletti hídjának építése
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23–24. képek: Hídépítés a D1 autópálya Zsolnát elkerülő szakaszán

Záró gondolatok

Összefoglalásképpen elmondható, 
hogy a konferencia  résztvevői számos  
érdekes szerkezettel, újszerű tech no-
ló giá val, kutatási programmal és szá-
mítási eljárással ismer ked hettek meg. 
Különösen hasznos tapasztalatot jelen-
tett,  hogy az előadások mellett a szak-
mai kirándulásoknak kö szönhetően 
nem mindennapi hídépítési tech-
nológiákat lát hattunk testközelből. 

A magas színvonalú rendezvény le-
bonyolításért ezúton is köszönet és 
gra tuláció illeti a szervezőket és a 
Zsol nai Egyetemet. Reméljük, hogy  a 
következő, 2019-ben Bécsben rende-
zendő Bridges in Danube Basin kon-
ferencia is hasonló sikerrel zárul.
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Opponensnek olyan szakmailag elismert és leg alább doktori foko-
zattal rendelkező szakembert kell a szerzőnek felkérni, aki vállalja a 
cikk oppo nálását és írásban közli véleményét.
Szerkesztőségünk a cím mellett – jól látható helyen – feltünteti az 
alábbi jelzéssel, hogy a cikk opponált.

SZERKESZTŐSÉG



Acélszerkezetek 2016/4. számAcélszerkezetek 2016/4. szám 15

ÉGHETŐ GÁZOK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

APPLICATION EXPERIENCES OF THE FUEL GASES

Balogh Dániel alkalmazástechnikai mérnök
Abaffy Károly alkalmazástechnikai mérnök
Gyura László hegesztéstechnológiai vezetõ
Linde Gáz Magyarország Zrt. 

Az előadás a legfontosabb, ma is gyakran használt 
lángtechnológiák éghető gázainak elemzésével, azok 
gyakorlati felhasználhatóságával, gazdaságosságá-
val  foglalkozik. A Linde Gáz Magyarország Zrt. he-
gesztőlaboratóriumában különböző éghető és égést 
táp láló gázokkal elvégzett kísérleti eredmények be-
mu tatása, ill. a tapasztalatok összefoglalása és 
né hány alkalmazási javaslat olvasható a cikkben. 
Az iparban ma is gyakran használt legfontosabb 
auto géntechnológiai eljárások elemzésére került sor 
– úgymint a lángvágás, elő-, utómelegítés – mind 
mű szaki, mind gazdaságossági szempontok alapján. 
A kísérletekhez a klasszikus eszközök mellett a leg-
modernebb égőket, mérési eljárásokat (pl. hőkamera) 
alkalmaztuk. A mérési, számítási eredmények alap-
ján javaslatokat teszünk az egyes eljárásokhoz al-
kalmazandó ipari gázok, eszközök kiválasztására, 
amellyel remélhetőleg a gyakorlati szakemberek mun-
kájához segítséget tudunk adni.

The theme of the presentation is a technological 
analysis of common used flame technologies’ fuel 
gases, with studying the practical applicability. The 
experiences made with different fuel and oxydizing 
gases in the welding lab of Linde Gas Hungary Co. 
Cltd. The artical presents the results of the experi-
ences, summarizes the experiments and gives some 
proposal about adaptability. Up to this day manufac-
turing industry uses several variations of the flame 
applications in manufacturing process (for example 
flame cutting, preheating, postheating, etc.), which 
are anatomized technically and economically in this 
article. According to the measuring experiments and 
counted results we try to give proposals about indus-
trial gases and flame tecnologies’ burners adaptibil-
ity to help professionals and endusers daily work.

1. BEVEZETÉS

A hegesztés és rokontechnológiák területén alkalma zott 
eljárások robbanásszerű fejlődése egyre inkább háttérbe 
szorítja a tradicionális, klasszikus technológiákat, úgymint 
pl. a nyílt lángot használó eljárások, a bevont elektródás 
kézi ívhegesztés stb. A lángtechnológiák egy része azonban 
a mai fémszerkezetgyártás eszközei, technológiái mellett is 
komoly szerepet játszik, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez a 
közeljövőben sem változik jelentősen. Gyakorlatilag nincs 
olyan acélszerkezet-gyártással fog lalkozó cég, ahol ne talál-
nánk egy-két lángvágóberendezést, sőt egy-egy több fejes 
CNC-vezérlésű lángvágógépet. Sok esetben a gyártás nélkü-
lözhetetlen eleme az előmelegítési, vagy hegesztés utáni 
egyengetési procedúra, melyekhez nyílt lángú technológiát 
kell használni. Az ilyen típusú technológiához használt esz-
közök fejlesztésének üteme ugyan nem összehasonlítható 
más modernebb eljárások fejlődésével, de a fejlesztés e 
területen is folytonos, és időről időre jelennek meg jobb 
hatásfokkal, nagyobb biztonsággal üzemeltethető égők, 
berendezések. A szakemberek körében gyakran felmerül a 
kérdés, hogy egy-egy feladathoz milyen eszközöket, gázokat 
alkalmazzunk, amely mind műszaki, mind gazdasági kér-
déseket felvet. Az alábbi összefoglalásban – több, szénhid-
rogén-alapú éghető gázzal működő eszközök segítségével 
végzett – kísérleti eredményeinket, azok kiértékelését is-
mertetjük.

2.  ÉGHETŐ, ÉGÉST TÁPLÁLÓ GÁZOK 
TULAJDONSÁGAI

A szakemberek körében elfogadott tény, hogy a gyakorlat-
ban használt autogéntechnológiák során a legintenzívebb 
lángot az oxigén-acetilén gázláng adja, azaz ez a gázkeve-
rék biztosítja a leggyorsabb és legkoncentráltabb hevítést.  
Az acetilén oxigénnel történő elégetésekor létrejött magas  
lánghőmérsékletnek, a nagy lángteljesítménynek köszön-
hetően a hevítés megfelelően intenzív. Az egyéb éghető 
gázok (ill. az acetilén levegővel történő elégetése) általában 
lényegesen kisebb lángintenzitást eredményez, melyeknél a 
hőbevitel hatásfoka jelentősen rosszabb. [Az angol nyelvű 
szakirodalmak az ilyen típusú éghető gázokat összefoglaló 
néven gyakran „slow burning” (lassú égésű) gázoknak 
hív ják.] További különbség a tökéletes égéshez szükséges 
oxigén/(levegő) igény. A gyakorlatban alkalmazott éghető 
gázok közül az acetilén elégetéséhez van szükség a legke-
vesebb égést tápláló gázra (1., 2. ábra).

A normál, „egy komponensű” szénhidrogének alkalmazá-
sa mellett már hosszú ideje folynak kísérletek különböző 
éghetőgáz-keverékek, vagy adalékanyagot tartalmazó szén-
hidrogének fejlesztésében. E fejlesztések célja döntően a 
lánghőmérséklet, a lángkoncentráltság fokozása, kevesebb 
oxigén/levegő felhasználása mellett, azaz egy-egy adott 
eljárás hatásfokának növelése. Hazánkban, de a környező 
országokban is az olyan típusú éghetőgáz-keverékek, mint 
pl. a CRYLENE (80% etilén, 20% acetilén), a MAPP vagy az 
APACHI (metilacetilén-propadién keverékek) nem terjedtek 
el, szemben pl. a skandináv országokkal. [Kivételt képez 
talán a propán-bután (PB) keverék, amelyben azonban a ke-
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verési arány meglehetősen nagy intervallumban szórhat, a 
minőség nem állandó, így ipari felhasználása meglehetősen 
korlátozott.] Az utóbbi időben megjelentek a magyar pia-
con is olyan gyakori szénhidrogének – mint pl. a propán 
– speciális adalékanyaggal való dúsítása (feljavítása), amely-
lyel a fent említett célok elméletileg elérhetők. Ezen gázok 
gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól a szakemberek 
véleménye azonban meglehetősen eltérő.

Az égést tápláló gázok (oxigén, ill. szintetikus, sűrített, 
vagy szívott levegő), elsősorban az oxigén esetében is ta-
lálkozhatunk Európában adalékanyaggal dúsított verzióval 
(pl. ODOROX), ahol az adalék csak szagosítási céllal kerül 
a gázba (hasonló a hazai PB-hez), azaz szivárgás esetén biz-
tonságtechnikai célokat szolgál. Az oxigénnél a felhasznál-
hatóság szempontjából meghatározó a gáz tisztasága (pl. 
nedvességtartalma), de megerősíthetjük, hogy hazánkban 
a forgalmazott oxigénnél – gázgyártótól függetlenül – ma 
már nincs probléma az elvárt minőséggel.

a) b) c)

1. ábra:  Az éghető gázok fő jellemzői 
a) lánghőmérséklet; b) égési sebesség; c) lángteljesítmény

2. ábra:  A lángmag és a munkadarab felülete közötti távolságának 
hatása a hőteljesítményre különböző éghető gázok esetén

3.  LÁNGTECHNOLÓGIÁVAL „FELDOLGOZ-
HATÓ” ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Egy-egy eljárás alkalmazhatóságát a feldolgozni kívánt 
anyag  tulajdonságai (olvadáspontja, hővezető képessége, 
össze tétele stb.), geometriája (pl. a lemezvastagság) is be-
folyásolja. Közismert például a lángvághatóság azon fel-
té tele, hogy az alapanyag gyulladáspontja alacsonyabb le-
gyen az olvadáspontnál, amelyet az acélok közül csak a kis 
karbontartalmú, gyengén ötvözött anyagok elégítenek ki. 
Kevésbé foglalkozunk az anyagok hővezetésével, pedig 
szin tén jelentősen befolyásolhatja az egyes technológiák, 
eszközök alkalmazhatóságát. A kis teljesítményű, kevésbé  
koncentrált  láng egy nagy hővezető képességgel rendelke-
ző, nagy falvastagságú anyagnál gyakorlatilag nagyon hosszú 
melegítési időket eredményez, sőt esetleg alkalmat lan is 
lehet egy adott feladatra. Ugyanakkor az intenzív, nagy 
hőkoncentrációval rendelkező láng egy rosszabb hő vezető 
képességű anyagnál rövid idő alatt helyi, felületi megöm-
lesztést okozhat.

4. TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLETEK 
Kísérleteink során elsősorban a melegítési és a vágási tech-

nológiákat vizsgáltuk, különböző eszközök, és különböző 
gázok [acetilén, propán, bután, metán, propán-bután (PB), 
propán plusz (adalékanyaggal dúsított propán), földgáz, 
valamint oxigén és sűrített levegő] felhasználásával. (A fel-
sorolt szénhidrogéneket az acetilén kivételével alkánoknak  
nevezzük.) Döntően hőmérsékletmérés, egy adott hőmér-
séklet eléréséhez szükséges idő, a gázfogyasztások mérése 
valamint a technológia eredményének értékelése alapján 
igyekeztünk az egyes eljárásváltozatokat összehasonlítani 
műszaki és gazdaságossági szempontok szerint egyaránt.

4.1 Lángok intenzitási hatásának vizsgálata

A lánghőmérséklet ellenőrzésére digitális hőkamerás 
(Testo 885-2 típusú) vizsgálatokat végeztünk azonos fel-
téte lek mellett (semleges láng éghető gáz + oxigén gáz-
keverékkel), megfelelő fúvókák felhasználásával. A 3. ábra 

3. ábra:  Különböző éghető gázok hőkamerás lángképei, 
valamint a lánghőmérséklek összehasonlítása 
a láng hossztengelye mentén
(20 mm-es lemezvastagságú acéllemez lángvágásához 
tartozó hevítőláng paraméterek alkalmazása esetén)

propán propán plusz

bután propán-bután (PB)

acetilén
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4. ábra: Lemez hevítéssel szembeni oldalának hőmérsékletmérése

5. ábra: Hevítéssel szembeni oldalon a lemez középvonal menti hőmérséklet-eloszlása különböző lemezvastagságok esetén
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hőkamerás képei alapján egyértelműen igazolható, az ace-
tilénláng magasabb hőmérsékletű és koncentráltabb,  ugyan-
akkor a lángseprű körüli hőmérséklet is sokkal magasabb, 
mint a vizsgált egyéb szénhidrogének lángjai. A propán, 
bután alapú gázoknál a lángkép hőmérséklet-eloszlásában 
jelentős különbség nem látható, a lángsöprű kör nyéki hő-
mérséklet az adalékanyaggal ellátott propángáz esetében 
minimálisan magasabbnak látszik.

A lángok intenzitásának és az anyaghővezetés hatásának 
ellenőrzésére végeztünk melegítési kísérleteket. A vizs gálat 
lényege különböző falvastagságú (15–60 mm), azonos  
méretű (150 x 400 mm) szerkezeti acél (S235, S355) tábla 
„pontszerű” hevítése során a hevítéssel ellentétes oldal hő-
mérséklet-eloszlásának időbeli hőkamerás feltérképezése 
volt (4. ábra). A falvastagság alapján kiválasztott három-
kúpos rendszerű lángvágófúvóka semleges hevítőlángjával 
történt a melegítés a hevített felület lokális meg olvadásáig. 
Az ellentétes oldal („hátfal”) hőfokeloszlásának alaku-
lását mutatják a 5. ábra diagramjai, melyek a hevítés 
megszűnésének pillanatában (gyakorlatilag a hevített felü-
let pontszerű megolvadásakor) készültek.

A diagramok alapján látható a lemezvastagság növekedé-
sével az ellentétes oldal egyre kisebb mértékű felmelege-
dése, továbbá az intenzív koncentrált lánghoz tartozó alacso-
nyabb hátsó oldali hőmérsékletek. A 40 mm-es lemeznél 
acetilénes melegítésnél gyakorlatilag a hátfal teljesen hi-
deg, míg az alkánok alkalmazásakor annak hőmérséklete 
elérte a 180–210 °C-ot. Mindez azt jelenti, hogy acetilén-
nél a hevítés gyors és intenzív volta miatt nem elég az idő 
arra, hogy a hővezetés hatására a hátfal is felmelegedjen. 
(A hevítési idők pontos alakulását a későbbiekben bemu-
tatjuk). A hatás a többi vastagságnál is jól látszik. A 60 mm-
es lemez diagramja mutatja például a propán-bután, ill. a 
bután hasonló eredményeit, a közel egyforma hőmérséklet-
eloszlást, így az azonos hevítési idő szükségességét. A két 
butántartalmú gázt követi a propán, a propán plusz, vala-
mint a leggyorsabb hevítési idővel (legalacsonyabb a hátfal 
hőmérséklete) az acetilén. 

A hátfal hőmérsékletének vizsgálata mellett természete-
sen fontos szempont a munkadarab hőmérsékletének vas-
tagságirányú eloszlása is (lásd 6. ábra). Az egyenletesebb 
hőmérséklet-eloszlás (minél kisebb hőmérséklet-különbség 
a keresztmetszet mentén) a melegítéseknél, lángvágás-
nál mindenképpen előnyt jelent, ugyanakkor olyan tech-
nológiáknál, ahol cél a minél nagyobb hőmérséklet-különb-
ség a munkadarab hevített és azzal ellentétes oldala között 
(pl. lángegyengetés, lángedzés), a nagy eltérés a két oldal 
között kifejezetten előnyt jelenthet.

4.2 Lángvágási kísérletek

Az előző fejezetben bemutatott lemezeken végeztünk 
láng vágási kísérleteket, amelyek során a hevítési, vágási 

folya matokat hasonlítottunk össze különböző éghető gázok 
al kalmazása mellett. 

A vágások során a gázmegtáplálás módja szerint megkü-
lönböztethetünk kézi és gépi vágást. Kézi vágásnál a hevítő- 
és vágóoxigén (vagy egyéb égést tápláló gáz) forrása, a gáz-
megtáplálása közös, gépi vágás esetén különböző, azaz a 
hevítő- és vágóoxigén nyomása más (a vágóoxigén általá-
ban lényegesen nagyobb nyomású). Ennek jelentősége fő-
leg a hevítőláng teljesítményénél, az elérhető vágási sebes-
ség mértékénél figyelhető meg. A méréseket minden eset-
ben (kézi vágásoknál is) stabil megfogás mellett végeztük, 
a vágási folyamatot lemez szélén és a lemez „közepén” in-
dítva (ez utóbbi gyakorlatilag egy lyukasztási technológia).

A hevítési folyamat során beállított áramlási és nyomás-
értékek pontos meghatározásához a használt éghető gáz-
hoz és oxigénhez kalibrált nyomásmérőket és rotaméteres, 
lebegőtestes átfolyásmérőket alkalmaztunk, a hőmérsékletet 
hőkrétával, tapintó hőmérővel és hőkamerával vizsgáltuk. 
A kísérletek során a gyártói ajánlásoknak megfelelően az 
adott lemezvastagságnak, gáznak megfelelő fúvókákat és az 
azokhoz ajánlott gáznyomások, gázmennyiségek figyelembe-
vételével a szakirodalmi ajánlások paraméterértékeit  al-
kalmaztuk. Példaképpen a 2., 3. táblázatban a 40 mm-
es lemez gépi és képi vágásánál alkalmazott nyomás és 
térfogat -áramlási adatok láthatók.

A mérések során kapott/mért, illetve számított eredmé-
nyek:
• hőmérséklet-eloszlás alakulása;
• hevítési idő; 
• lyukasztási idő;
• gázfogyasztás;
• hevítési, vágási költségek.

6. ábra:  Hőmérséklet-eloszlás a felhevített munkadarab vastagság 
irányú keresztmetszetében különböző éghetőgázokkal 
a technológia hőmérsékletek elvi értelmezésével
(pb-propán-bután)

Alkalmazott éghető gáz Acetilén
Alkánok

propán propán plusz PB (háztartási propán-bután) bután

alkalmazott égést tápláló gáz oxigén (ipari 2.5 tisztaság)

alkalmazott hevítő-, vágófúvóka 
a vágás módja

lemezvastagságnak és éghető gáznak megfelelően 
fejkeveréses, háromkúpos csatlakozású normál vágófúvóka (GCE AMNE, PNME)

kézi gépi

alapanyag S235, S355 szerkezeti acél, 400 x 150 mm szemcseszórt lemez

lemezvastagság (mm) 5 15 20 30 40 60

1. táblázat: Kísérleti „paraméterek”, anyagok és azok jellemzői
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Terjedelmi korlátok miatt sajnos nincs lehetőségünk kü-
lön-külön ismertetni minden éghető gázzal történt mérés 
összes eredményét. Tapasztalataink alapján ugyanakkor 
megjegyezzük, hogy nem is tudtunk szignifikáns különb-
séget kimutatni a különböző alkán típusú gázokkal végzett 
folyamatoknál, így a következőkben alkánok esetén a mért 
értékek átlagértékeit ismertetjük, melyeket az acetilénes al-
kalmazás eredményeivel vetünk össze.

A lángvágás „hőforrása” alapvetően ugyan a vágandó 
anyag oxidációjából (exoterm reakció) felszabaduló hő, de 
a folyamat elindításához mindenképpen lánghevítésre van 
szükség. Hevítési idő alatt általában azt az időmennyiséget 
értjük, mely a hevítés megkezdésétől a darab hevített pont-
jának gyulladási hőmérsékletig/gyulladáspontig történő 
felmelegítéséig tart, melynek elérésekor indítható a vágási 
folyamat. Általában, amennyiben lehetőség van rá, a tech-
nológiát a lemez szélén kezdjük, de vannak olyan esetek, 
amikor ez nem megvalósítható. Ekkor a hevítés valahol a le-
mez/munkadarab közepén történik, és a hevítést követően a 
folyamat tulajdonképpen egy termikus lyukasztással indul. 
Ilyenkor a hevítési időt követi az átlyukasztáshoz szükséges 
idő (az oxigénsugár elindításától a darab átlyukadásáig), 
melynek hatására a darab teljes keresztmetszetében „átég”, 
és kezdődhet a tényleges vágás. 

A 7. ábra mutatja a gépi lyukasztást megelőző hevítési 
időket, mely alapján egyértelmű, hogy acetilénhez minden 
esetben rövidebb hevítési idők tartoznak. Az acetilén inten-
zív, magas hőmérsékletű lángjának következtében a gyul-
ladási hőmérsékletet lényegesen hamarabb érjük el.

Elmondható továbbá, hogy ugyanazon lemezvastagsá gok-
nál a gépi vágásokhoz képest a kézi vágásokhoz szüksé-
ges gyulladáspontig történő hevítések acetilén esetében 
15–20%-kal, alkánok esetében akár 100%-kal több hevítési  
időt igényelnek. Részben ezzel a viszonylag nagynak mond-
ható hevítésiidő-különbséggel is magyarázható, hogy kézi 
lángvágásnál, darabolásnál, roncsolásnál ritkábban alkal-
maz zák az alkánokat éghető gázként, mint az acetilént. Meg 
kell jegyezzük, hogy lemezszéli indulásnál a hevítési idők 
lényegesen rövidebbek ugyan, de a tendencia (miszerint az 
alkánokkal hosszabb a vágási folyamat elindításáig szüksé-
ges idő) természetesen igaz.

A gyulladáspontra történő hevítést követő lyukasztás ide-
jét vizsgálva tapasztalataink szerint megállapítható, hogy 
nincs lényegi különbség kézi és gépi pisztollyal történő 
lyu kasztásnál, illetve a vizsgált éghető gázoknál.

A korábban bemutatott (6. ábra), a lemez vastagság-
irányú keresztmetszetében kialakuló hőmérséklet-eloszlás 
mi att azonban amennyiben a hőmérséklet-gradiens túl 
nagy  (jelentős a különbség a lemez melegített felülete, és a 
hátfal közötti hőmérsékletben), a lyukasztással gond lehet. 
A túl hideg hátfalhőmérséklet miatt a lyukasztási folyamat 
megszakadhat (nem elég az anyag elégetéséből keletkező 
hő). A túl intenzív és gyors melegítést biztosító láng ez 
esetben hátrányt jelent. A megoldás az, hogy a vágandó da-
rabot elő kell melegíteni, vagy a lyukasztási folyamat során 
a vágópisztolyt mozgatni kell (mindig lesz elegendően 
magas hőmérsékletű „elégetendő” anyag, amely további 
hőt termel, és a lemez „előbb-utóbb” átlyukad) (8. ábra). 
Ez utóbbi megoldás abból a szempontból is előnyt jelent, 

2. táblázat: Gépi vágások során alkalmazott paraméterek 40 mm-es lemez vágásához

Lemez-
vastagság Éghető gáz Alkalmazott fúvóka 

vágási tartománya
Éghető gáz 

nyomás
Hevítőoxigén 

nyomás
Vágóoxigén 

nyomás

Éghető gáz 
térfogat -

áram

Hevítő-oxigén 
térfogatáram

Vágóoxigén 
térfogatáram

[mm]  [mm] [bar] [bar] [bar] [l/h] [l/h] [l/h]

40 acetilén 10–50 0,6 3 5 400  500 2500

40 alkánok (átlag) 40–60 0,8   3,5 5 350 1500 2500

3. táblázat: Kézi vágások során alkalmazott paraméterek 40 mm-es lemez vágásához

Lemez-
vastagság Éghető gáz Alkalmazott fúvóka 

vágási tartománya
Éghető gáz 

nyomás
Oxigén-
nyomás

Éghető gáz 
térfogatáram

Hevítőoxigén 
térfogatáram

Oxigén térfogatáram 
(hevítő+vágó)

[mm]  [mm] [bar] [bar] [l/h] [l/h] [l/h]

40 acetilén 10–50   0,8 4 380  400 2400

40 alkánok (átlag) 40–60 1 4 200 1000 3500

7. ábra:  Acetilén és alkán típusú éghető gázokhoz tartozó (lyukasztás előtti) gépi hevítési idők a lemezvastagság függvényében 
(bal oldali diagram), valamint a lemezek (éghető gázoktól független) átlyukasztásához szükséges idők (jobb oldali diagram)
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hogy a pisztoly/égő előrehaladtával keletkezik egy „nyitott” 
fuga (rés), ahol az égéstermék (salak) felfele el tud távozni 
anélkül, hogy a fúvókát károsítaná, amely esetleg bizton-
ságtechnikai problémákat (visszaégés, visszacsapás veszé-
lye) okozhatna.

Ahogy már említettük, a vágási folyamat hőforrása alap ve-
tően az anyag oxidációjából felszabaduló hő, így az elérhető 
vágási sebességben jelentős különbséget nem tapasztaltunk 
a különböző éghető gázok használata során. Míg ezt a gépi 
vágásnál egyértelműen kijelenthetjük, kézi vágásnál tapasz-
talataink szerint alkánoknál az elérhető maximális vágási 
sebesség 10–25%-kal alacsonyabb az acetilénhez képest 
(9. ábra). Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy 
gépi vágásoknál az elérhető vágási sebesség (a vágóoxigén 
nagyobb nyomásának, és az égő egyenletes vezetésének 
köszönhetően), a kézi vágáshoz képest akár 25–30%-kal is 
nagyobb lehet, az alkalmazott éghető gáztól függetlenül.

A vágási folyamat elindításához szükséges idők, természe-
tesen meghatározzák a felhasznált gázok mennyiségét is. 
A 10. ábra diagramjai jól mutatják, hogy mind az éghető 
gáz, mind az oxigén mennyisége az acetilénes alkalmazás-
nál kisebb. Jelentős különbség az oxigénfelhasználásban 
van, hiszen, ahogy azt cikkünk elején említettük, a szük-
séges oxigénmennyiség egységnyi éghető gáz elégetéséhez 
az acetilén esetében a legkevesebb. Mindez természetesen 
a költségeket is meghatározza (lásd 5. fejezet).

4.3 Előmelegítési kísérletek

A lángvágás mellett a gyakorlatban jellemzően előmelegíté-
si feladatokhoz használják leggyakrabban a lángtechnoló-
giá kat. A cél általában néhány 100 °C elérése, lehetőleg 
gyor san, homogén hőmérséklet-eloszlással. A korábbiakban  
bemutatott intenzív acetilén-oxigén láng a homogén hőmér-
séklet-eloszlás szempontjából nem szerencsés, így emiatt 
előmelegítéshez gyakran a „slow burning” gázokat hasz-
nálják (sok esetben „szívott” környezeti levegővel). A prob-
léma az, hogy az előmelegítés meglehetősen hosszú időt 
vesz igénybe. Alternatíva lehet a megoldásra, bár hazánkra 
még nem jellemző, az acetién – sűrített levegős égők, illetve 
többfejes többlángú égők használata.

Előmelegítés-kísérleteink során különböző égők (földgáz/
metán – szívott levegő, acetilén – sűrített levegő) összehason-
lítását végeztük különböző anyagvastagságok (35–140 mm) 
esetében. A kísérletek során a darabok melegítéssel ellen-
tétes oldalának a hőmérsékletét mértük tapintó hőmérő 
se gítségével. A kísérleteink célja a leggyorsabb melegítési 
mód megtalálása volt a „vonal” menti melegítési feladat 
esetében. A mérés elrendezése, a használt égők a 11. ábrán 
láthatók, az égők jellemző gázfogyasztási értékeit a 4. táb-
lázat tartalmazza.

A kísérleti eredményekből jól látható (12. ábra), hogy 
az acetilénes égőkkel jelentős (akár 60–80%-os) melegí-
tési időt lehet megspórolni. A nagyobb megtakarítás a vé-
kony lemezeknél jelentkezik, hiszen a vastag anyagoknál 
elsősorban a hővezetés dominál és nem csak az alkalmazott 
éghető gáz égési hőmérséklete határozza meg a melegí-
tési időt. A mérési eredményekből látható, hogy a vizsgált 
hőmérsékleti tartományban (150 °C ra történő melegítés) 
közel lineáris felfutási görbéket kapunk, így az egyes égő-
anyagvastagság párosítások esetében felírható a melegítési 
egyenes egyenlete.

8. ábra:  Vastag lemez lyukasztásánál felmerülő probléma 
(mindkét ábra jobb oldali „furata” acetilénes hevítéssel), 
ill. acetilénes hevítésnél az előmelegítés (jobb oldali ábra 
középső furata), és az égő mozgatás eredménye 
(jobb oldali ábra bal oldala)

9. ábra: Elérhető vágási sebesség kézi vágás esetén

10. ábra:  1 darab lyukasztás előtti, gépi felhevítéshez szükséges éghetőgáz- és oxigénmennyiségek különböző lemezvastagságoknál
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5. GAZDASÁGOSSÁGI ÖSSZEHASONLÍTÁS

A fentiekben bemutatott műszaki adatok mellett termé-
sze tesen a gazdasági szempontok is meghatározóak. Általá-
ban elmondható, hogy az acetilén egységára jelentősen ma-
gasabb (akár 3–6-szoros), más éghető gázokéhoz képest. 

Amennyiben csak a gázköltséggel kalkulálunk, egy-egy fo-
lyamat kétségkívül drágább lehet acetilén üzemű beren-
de zéssel, mint egyéb éghető gáz alkalmazásával. Figye-
lem be kell azonban venni, hogy egy technológia gazdasá-
gosságának kiszámításakor, számos más költség is felmerül 
(bér, amor tizáció, üzemeltetés stb.), amelyek az általá-

11. ábra:  „Lance burner” (acetilén – sűrített levegő) – bal oldali kép,
két égőfejes több lángú „LF-H-2DL” típusú (acetilén – sűrített levegő) – középsõ kép;
Varga 1,4 mm-es fúvókákkal épített melegítő égő (metán – szívott levegő) – jobb oldali kép

4. táblázat:  Az egyes kísérletek során alkalmazott beállítások (az adott égő típus esetében ajánlott értékek)

Égő típusa Éghetőgáz-fogyasztás Égést tápláló gáz
Égő – munkadarab 

távolság
Melegítésben részt vevő 
fúvókák/égőfejek száma

Lance Burner 1500 l/h 
(acetilén)

6000 l/h 
sűrített levegő 2 bar 40 mm 12

LF-H-2DL 1500 l/h 
(acetilén)

7300 l/h 
sűrített levegő 2 bar 40 mm  2

Varga 1,4 fúvóka 1800 l/h 
(földgáz/metán)

5400 l/h 
(környezeti levegő 

ca. 1:3 arányt feltételezve)
50 mm  2

12. ábra:  A munkadarab hőmérsékletének változása különböző lemezvastagságoknál (35, 70, 100, 140 mm) más-más hevítési móddal 
(a vízszintes tengelyen a melegítéssel ellentétes oldalon mért hõmérséklet eléréséhez szükséges melegítési idõ található)
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ban rövidebb technológiai idők miatt az acetilénre nézve 
kedvezően változtatják meg egy-egy feladat összköltségét. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül vizsgáljuk a fent 
bemutatott mérések alapján a gázköltségek, és általában a 
termelési költségek alakulását. 

Az egyszerűség kedvért a jellemző piaci viszonyok figye-
lembevételével a palackos kiszerelésű oxigén fajlagos árát 
100 egységre választjuk, és ehhez viszonyítjuk a töb bi 
palackos gázköltséget (m3-re vetítve), amelyek így az 5. táb-
lázat szerintiek. A gázok egységára nemcsak a gáz típusától, 
hanem annak ellátási formájától is jelentősen függ. [Az oxi-
gén központi gázellátó rendszerből (megfelelő mennyiségű 
felhasználás esetén egy cseppfolyós ellátás kriogén tartályos 
megoldással) történő biztosítása például az oxigén fajlagos 
árát jelentősen csökkentheti.]

5.1 A gázköltségek változása 

Kísérleti eredményeinket figyelembe véve 1 méter hosszú 
vágás összes gázköltsége a 13. ábra szerint alakul. Lényeges 
különbség az acetilén magasabb ára ellenére nincs, ami 

a kevesebb oxigénigény, és a rövidebb hevítési időknek 
köszönhető. A két diagram összehasonlításánál a jobb ol-
dali diagram azonos oszlopai közötti különbség a lyukasz-
tás (hevítés) hosszabb időigényéből adódik. Minél több 
számú lyukasztásra van szükség egy adott feladat esetén, a 
gázköltség annál magasabb, amely kifejezetten igaz az alkán 
típusú gázokra.
 

Előmelegítési kísérleteinknél csak a gázköltséget vizs-
gálva (pl. 150 °C-os melegítésig) a vastagabb lemezek 
hosszabb melegítési ideje miatt az acetilénes égő költsége 
egyértelműen magasabb (14. ábra). Mindezt nemcsak az 
éghető gáz magasabb ára, hanem a sűrített levegő szüksé-
gessége, és annak költsége is okozza. Amint azt a koráb-
biakban említettük az összköltségnél azonban más költség-
nemeket is figyelembe kell venni. A 14. ábra jobb olda-
lán pl. hacsak az égőket üzemeltető kezelő munkabérét 
figyelembe vesszük, már az acetilénes eljárás költségha-
tékonyabbnak bizonyul a vastagabb lemezek melegítése 
során is. (A 5. táblázat szerinti árarányokhoz a munkabér 
nagyságát 200 pénzegység/órában határoztuk meg.)

5.2 A lángvágás valós költségei

A költségek ismertetéséhez végül egy valós értékekkel 
számolt költségeloszlást mutatunk be a 15. ábrán két le-
mezvastagságra acetilénes és földgázos technológiák össze-
vetésével. Méréseink alapján megállapítható, hogy akár ké-

5. táblázat:  A gázárak relatív értékei, az oxigén árához 
hasonlítva

Gáz Oxigén Acetilén Alkán Metán Levegő

Fajlagos ár
(PÉNZ/m3) 100 330 96 90 30

14. ábra:  Az előmelegítés költségei különböző lemezvastagságoknál, acetilénes és földgázos égő alkalmazásakor

13. ábra:  Gázköltségek változása 1 m hosszú vágásra [bal oldalon lemezszéli kezdéssel, jobb oldalon a lemez közepén történő kezdéssel 
(lyukasztással)]
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zi, akár gépi vágásról van szó, a gázköltség az alkalmazott 
gáz típusától függetlenül mindössze 35–40%-át teszi ki a 
teljes költségnek. Gépi vágásoknál jelentős költségtényező 
az amor tizációs és az üzemeltetési költség, míg kézi vágá-
sok nál a kvalifikáltabb szakemberigénynek és a kisebb telje-
sítmény nek köszönhetően a bérköltség magasabb. 

6. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK
Fenti írásunk első felében az elméleti fogalmak, fizikai 

jellemzők ismertetése után bemutattunk néhány kísérletet, 
azok eredményét a nyílt lánggal üzemelő technológiák 
különböző éghető gázzal történő üzemeltetésére vonat-
kozóan. A műszaki szempontok szerint az egyes eljárá-
sokhoz tartozó éghető gáz – égést tápláló gáz kiválasztása 
összetett feladat. Általában nem lehet azt kijelenti, hogy 
adott feladathoz csakis kizárólag egy „megoldás” lehetsé-
ges, bár vannak olyan technológiák, ahol többé-kevésbé a 
technológia szempontjából a választás, a szakmai megítélés 
egységes. A 6. táblázatban összefoglaltuk a leggyakoribb 
autogéntechnológiákhoz ajánlott éghető gáz – égést tápláló 
gáz javaslatunkat.

A technológiák közül leggyakrabban alkalmazott lángvágás 
nélkülönözhetetlen gáza ugyan az oxigén, de hevítésnél az 

éghető gáznak is jelentősége van az elérhető teljesítmény, 
vágásminőség stb. szempontjából. Tapasztalataink alapján 
a 7. táblázatban foglaltuk össze különböző szempontok 
szerint a lassú égésű gázok, valamint az acetilén előnyeit.

A műszaki szempontok mellett meghatározóak a gazdasá-
gossági szempontok is. Vizsgálataink, számításaink kimutat-
ták, hogy a relatíve nagy éghető gáz egységár-különbözetek 
ellenére gyakorlatilag a gázköltségekben egy-egy technoló-
gia során jellemzően nincs nagy különbség. Még inkább 
elhanyagolható a gázköltségekből adódó különbözet akkor, 
ha a teljes folyamat minden költségét összevetjük, hiszen 
a gázköltségek meghatározóan mindössze a teljes költség 
cca. 35–40%-át teszik ki.

15. ábra:  A költségek alakulás kézi, és gépi vágásnál 1 méter vágási hosszra, ill. 1 órára vonatkoztatva

Acetilén Lassú égésű gázok

oxigén levegő oxigén levegő

Lánghegesztés +++ - - -

Lángforrasztás 
(kemény forr.) +++ - ++ +

Lángforrasztás 
(lágy forr.) + + +++ ++

Lángvágás +++ - +++ -

Lángfaragás - ++ -

Lángegyengetés +++ - + -

Elő-, utómelegítés ++ +++ +++ +

Lángedzés - ++ -

Melegalakítás ++ + +++ -

Lángszórás +++ - ++ -

Öszesen 
(”+”-ok száma) 26 5 21 4

6. táblázat:  Javaslat az egyes autogéntechnológiák gázaira

LÁNGVÁGÁS Acetilén Lassú égésű 
gázok

Lyukasztás

 vékony lemez  +++  ++

 vastag lemez  ++  +++

Termelékenység

 vékony lemez  +++  ++

 vastag lemez  ++  +++

Ferde vágás (élelőkész.)

 vékony lemez  +++  ++ 

 vastag lemez  ++  ++

Oxigénfelhasználás

 vékony lemez  +++  ++

 vastag lemez  +++  +

Gázköltségek

 vékony lemez  +++  +++

 vastag lemez  ++  +

Felületi minőség

 vékony lemez  +++  +++

 vastag lemez  ++  +++

Öszesen 
(”+”-ok száma) 31 27

+++ kiválóan alkalmazható, 
++ jól alkalmazható, 
+ alkalmazható, 

- alkalmazása nem jellemző +++ kiválóan alkalmazható, 
++ jól alkalmazható, 
+ alkalmazható 

7. táblázat:  Az acetilén és a lassú égésű gázok használatának 
jel lemzői a lángvágásnál különböző szempontok 
szerint
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A Magész Acélszerkezetek újságban harmadik al-
kalommal állítok össze egy rövid írást a kerek év-
fordulós hidakról. A mostani alkalommal hét hidat 
mutatok be: három acél-, két vasbeton és két bolto-
zott hidat. A cikk végén érdekesebb hidas esemé-
nyeket gyűjtöttem össze.

120 éves – a Millenniumra átadott – hidak 
a Városligetben

Az 1896-os millenniumi ünnepségre két jelentősebb híd 
készült el Budapesten a Városligetben: a Zielinski híd és a 
Wünsch híd.

A Városligeti Zielinski híd a Hősök tere szomszédságá-
ban a Kós Károly sétányt vezeti át a Városligeti tó felett. 
Háromnyílású, mindegyik nyílásának mérete 26,09 m. Fel-
szerkezete szegecselt rácsos ívtartó. A műtárgyat Zielinski 
Szilárd tervezte, és az alépítmények építését is az ő vállalata 
végezte. A vasszerkezetet a Ganz Danubius gyár gyártotta 
és szerelte. 

1929-ben szükségessé vált az acélszerkezet megerősítése, 
és ezzel egyidejűleg az eredetileg fakockás pályaszerkezetet 
is lecserélték vasbetonra. 1981-ben ismét megerősítették 
az acélszerkezetet, és ekkor kapott szigetelést a vasbeton 
pályalemez. A legutóbbi felújítás 2005-ben történt, ekkor 
az acél- és a betonszerkezet is teljes korrózióvédelmet ka-
pott.

A híd 1994-ben kapta meg tervezője nevét.

A Városligeti Wünsch híd a földalatti vasút „csatlakozó 
beruházásaként” készült. A földalatti végállomása ekkor a 
Széchenyi fürdőnél volt, a híd a vasúti pálya feletti biztosí-
totta az átkelést. Wünsch Róbert – a híd névadója – tervezte 
és építette.

HIDAK ÉVFORDULÓI 2016-BAN

Pisch Zsuzsanna hidász főmérnök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A városligeti tó felett átívelő híd a csónakkölcsönző felől nézve (Pisch Zsuzsanna) A szegecselt acélszerkezet és a díszes 
korlát közelről (Pisch Zsuzsanna)

A Wünsch híd a múlt században (KKK gyűjtemény)
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A monolit vasbeton ívhíd merev betétes szerkezet, me-
lyet a híd építője szabadalmaztatott. A híd nyílása 10,7 m, 
szélessége 2,6 m.

1973-ban a földalatti vonalát meghosszabbították, a pá lyá-
ját lesüllyesztették. Bár a híd funkcióját vesztette, nem fe-
led ke zett meg róla a főváros: legutoljára 2006-ban újították  
fel.

190 éves lenne a Városligeti dróthíd

1826-ban adták át a Városligetben a drótból épült függő-
hidat. A gyalogoshíd 22 m hosszú és 1,8 m széles volt. 
Korlátját méhsejtszerű drótháló alkotta. A híd építője Fritz 
Anton volt.

Sajnos 40 év után a híd életveszélyessé vált, így 1865-ben 
lebontották.

A Wünsch híd napjainkban (Pisch Zsuzsanna)

A HÁROM KORAI 
VASBETON-ÉPÍTÉSI RENDSZER

1. Monier-rendszer
A parabola alakú boltozat vasalása sűrűn elhelyezett vékony 
vas, melyet nem túl vastag betonréteg fed.

2. Wünsch-rendszer
A merev acélbetétek az alsó övben ívesen, a felső övben egye-
nesen haladnak, és a hídfőbe vannak lehorgonyozva.

3. Hennebique-rendszer
Az előző rendszerektől eltérően nem íves kialakítású, hanem 
több bordás vasbeton lemez híd. Magyarországon Zielinski 
Szilárd terjesztette el.

 

 

Monier-rendszer vasalása [6]

Wünsch-rendszer vasalása [6]

Hennebique-rendszerű híd rajza [6]

A Hennebique-rendszer hossz- és keresztmetszeti vasalása [6]

Dróthíd a Városligetben (Hofbauer János rézkarca)
Joseph Monier, Wünsch Róbert és François Hennebique (internet)
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50 éves a tiszafüredi Tisza-híd

A ma látható közúti híd és vasúti híd elődje egy közös 
közúti-vasúti híd volt, mely a II. világháború során elpusz-
tult. A vasúti hidat már 1947-ben megépítették, a közúti 
hidat 1966-ban adták át.

Különlegesség, hogy ez Magyarország első hegesztett, 
rácsos öszvérszerkezetű hídja. A folyami hidak közül itt 
alkalmaztak (először?) a helyszíni illesztéseknél NF- (nagy-
szilárdságú feszített) csavart, közel 10 ezer darabot.

A műszaki emlék híd ötnyílású, legnagyobb nyílása 67 m 
(a három középső nyílásban). A parti nyílások (1. és 5.) 
fel szerkezete alulról nyitott öszvértartó, monolit vasbeton  
pá lyalemezzel; a medernyílások (2–3–4.) felszerkezete he-
gesztett rácsos tartó vasbeton pályával. A rácsos tartó hossz-
irányú behúzással épült.

A kivitelező a Ganz-MÁVAG volt.

A Tisza-tó körüli kerékpárút részeként terv készült egy 
kerékpáros Tisza-hídra. Az ívhíd a közúti híd pillérjére 
épített konzolra támaszkodna. A híd tervezője a Speciálterv 
Kft. volt.

40 éves a kápolnásnyéki vasút 
és 7. sz. főút feletti híd

Magyarország első teljesen előregyártott elemekből épült 
hídja 1976-ban készült el. Az építési idő nagyon rövid, hat 
hónap volt.

A híd ötnyílású, két 14 m-es és három 20 m-es nyílásból 
áll. Alapozása vert cölöpökkel készült, pillérei 60 x 110 cm 
keresztmetszetű oszlopok. (Az alépítmények előregyártását 
a pillérek nagy magassága indokolta, így jelentős zsaluzási 
munkát takarítottak meg.) A felszerkezet EHGE gerendák-
ból készült (14,6 m és 20,6 m hosszúak).

A hidat az Uvaterv (Kerényi György) tervezte és a Pest 
megyei Közúti Építő Vállalat (Rigler István) építette.

50 éves az ostffyasszonyfai Rába-híd

Az első állandó híd ezen a helyen 1903-ban épült. A rá-
csos tartós híd áldozatul esett a II. világháború pusztításá-
nak. A ma látható híd 1966-ban készült el.

Az új híd ötnyílású, legnagyobb nyílása 61,50 m. A régi 
híd alépítményeinek felhasználásával épült. Az ártéri nyílá-
sok felszerkezete takaréküreges monolit vasbeton lemez, a 
medernyílás alsópályás vasbeton ív. Az ívhíd pályaszerkezete 
feszített vasbeton lemez.

A hidat az Uvaterv (Rosnyai András) tervezte és a Hídépítő 
Vállalat (Molnár Zoltán, Szántó Kálmán) építette.

Behúzás közben (Dr. Domanovszky Sándor)

A tiszafüredi híd napjainkban (Rajna József)

A tiszafüredi 
kerékpároshíd 
látványterve 
(Speciálterv Kft.)
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Kápolnásnyék. Az építés képei (Rigler István)

A kápolnásnyéki híd 
napjainkban 
(Bíró János)

Ostffyasszonyfa. Ideiglenes fahíd a 60-as évek közepén (Kiskőrösi Szakgyűjtemény)
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220 éves Olaszliszka Olasz-árok-hídja

Belső támbordákkal épült csúcsíves kőboltozat, melyet a 
feltételezések szerint 1796-ban építettek. Nyílása 2,70 m, 
a híd teljes hossza szárnyfalakkal 40,20 m. A völgy felőli 
szárnyfala 11 m magas, melyet négy masszív borda támaszt 
meg. A híd a Bodrogkeresztúr és Sárospatak közti úton ta-
lálható, mely az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legfonto-
sabb útja volt, és jelentőségét a 37. sz. főút megépítéséig 
megőrizte.

170 éves a zalaszentgróti Zala-híd

Az 1846-ban épült boltozat anyaga faragott kő és tégla. 
Négynyílású, nyílásainak mérete 8,80 m. Tervezője Csepely 
József, kivitelezője Kugler Mihály volt.

1975-ben új hidat építettek a meglévő mellé, azóta az 
vezeti át a közúti forgalmat a Zalán.

A boltozatnak 1998-ban egy, 1999-ben további két nyílása 
beomlott. A három nyílást szerencsére később visszaépí-
tették.

Ostffyasszonyfa. Az ív állványzata és a pályalemez vasszerelése (Hídépítő Vállalat)

Ostffyasszonyfa. A Rába-híd az átadáskor és napjainkban (Kiskőrösi Szakgyűjtemény, ill. Lorászkó Balázs)

Olaszliszka boltozata kívülről és belülről (Gyukics Péter) A zalaszentgróti boltozat (Gyukics Péter)
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Események

460 éve,  1556-ból származik az első írásos adat a Buda és 
Pest közötti hajóhídról.

230 éve,  1786-ban kőhídtervek készültek a Dunára.

180 éve,  1836-ban a király szentesítette az „Egy állandó, 
Buda és Pest közötti híd építéséről” című tör-
vényt.

140 éve,  1876-ban átadták a Margit hidat.

140 éve,  1876 óta használatos Magyarországon a metrikus 
rendszer (m stb.)

120 éve,  1896-ban adták át a Szabadság hidat (akkori 
ne vén Ferenc József hidat) és az Északi vasúti 
hidat. 

110 éve,  1906-ban a MÁVAG elkezdte a bajai Duna-híd 
vas szerkezetének gyártását.

 70 éve,  1946-ban kezdődött meg a II. világháborúban el-
pusztult hidak újjáépítése. Ebben az évben adták 
át Budapesten a Kossuth hidat.

 60 éve,  1956-ban nyerte el ma látható formáját a Kiskörei 
Tisza-híd mederhídja. A szélső mederhidakat a 
II. világháborúban lerobbantott híd roncsaiból ál-
lították helyre, a középső mederhídnyílás részére 
teljesen új szerkezet épült.

 20 éve,  1996-ban bővítették a záhonyi Tisza-hidat. 
A meg lévő rácsos híd mellé két ortotrop pálya-
lemezű, hegesztett, gerinclemezes, szekrénytartós 
híd épült. A személyforgalom a régi hídon, a teher-
forgalom az új hidakon bonyolódik le.

 20 éve,  1996-ban visszakerült a Lánchídra az eredeti – ko-
ronás címer.

 10 éve,  2006-ban épült az M35 autópálya Keleti-fő csa-
torna-hídja.

 10 éve,  2006-ban újították fel a Komáromi Duna-hidat, 
mely ekkor kapta meg ma látható zöld színét.

Felhasznált irodalom

[1] Duna-hídjaink (szerk.: dr. Tóth Ernő)

[2] Hidak Fejér megyében (szerk.: dr. Tóth Ernő)

[3] Hidak Heves megyében (szerk.: dr. Tóth Ernő)

[4] Hidak Vas megyében (szerk.: dr. Tóth Ernő)

[5]  Hídjaink – A római örökségtől a mai óriásokig 
(szerk.: dr. Tóth Ernő)

[6]  A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei 
Magyar országon (Dr. Mihailich Győző és Dr. Haviár 
Győző)

A cikket dr. Träger Herbert lektorálta.

A kiskörei Tisza-híd (Gyukics Péter)

A Szabadság híd esti fényben (Tinku Dorottya)
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A komáromi Duna-híd még szürke színben (Gyukics Péter)

Közúti hidakat építünk. Németországban épül az Eldetal autópálya-híd. 
Összeszerelés közben látható a híd néhány eleme.
A nagy elemekben kiszállított egységek elérik a 33 m-es hosszat és a 80 tonnás tömeget.

MCE Nyíregyháza 
hidak gyártója
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EGY PATINÁS NAGYVÁROS 
ACÉLSZERKEZETES LÉTESÍTMÉNYEI

Belvárosi séta Grazban

Dr. Jankelovics János 

Graz Ausztria második legnagyobb 
városa, egyben Stájerország fővárosa. 
A településsel kapcsolatos első írásos 
emlék 1128-ból származik. Az 1230-
ban városi rangot kapott Graz 1450-
től 50 évig császári rezidencia volt. 
A város egyetemét 1585-ben alapítot-
ták. A 270 ezer lakosú nagyváros nap-
jainkban pezsgő kulturális központ, a 
„Stájer ősz” rendezvénysorozat Euró-
pa legnagyobb kulturális fesztiváljai  
közé tartozik. Graz 1999-ben felke rült 
az UNESCO kulturális örökségi helyszí-
neit tartalmazó listájára, majd 2003-
ban Európa Kulturális Főváro sa (EKF) 
volt, 2011-ben a Dizájn Váro sa címet 
is elnyerte. A műemlékekben  gazdag 
település a barokk, a reneszánsz és a 
modern építészet nagyszerű ötvözete.

Belvárosi sétánk során a vas- és 
acélszerkezetes létesítményekben rend-
kí vül gazdag Graz néhány régebbi és 
kortárs alkotását nézzük meg. A cikk 
fényképeit – az 1. és a 11. internetről 
letöltött felvételek kivételével – a 
szerző készítette 2016 nyarán.

A múlt emlékei
A város első vasszerkezetes épületét 

– a Vasházat – 1846-ban építették a 
Mura partján. A ház tervezője, építésze 
és tulajdonosa a Grazban született 
Josef Benedict Withalm volt. Az épí-
tésekor rendkívül korszerűnek számító 
épületnek a vasváz és a nagyméretű 
üvegablakok különleges megjelenést 
biztosítottak. A tulajdonos a földszin-
ten üzleteket és az emeleten kávézót 
alakított ki. Az 1900-as évek elejére a 
ház állaga erősen leromlott és a kávé-
házat bezárták, felmerült a lebontás 
lehetősége is. Az épületet 2003-ra, 
az EKF rendezvénysorozatra készülve 
felújították és napjainkban – szerves 
egységet alkotva a Művészetek Házával  
– eredeti szépségében látható.

Graz történelmi belvárosának turista-
látványossága, a Harangjáték téren ál-
ló Maurer ház. A hangulatos téren 
ál ló egyemeletes épület tulajdonosa 
Gott fried Maurer szeszgyáros volt, aki 
német országi útjain szerzett tapaszta-
latai alapján 1905-ben építtette meg a 

harangjátékot az épület tetőterében. 
A kinyíló ablakszárnyban egy népvise-
let be öltözött pár naponta háromszor 
keringőzik a harangjáték dallamára. 

A bábukat mozgató szerkezetet és 
a 24 zenélő harangot a nyeregtetőre 
emelt, igényes kivitelű, vasszerkezetű, 
lemez- és üvegborítású, erkélyes to-
ronyban helyezték el.

A művészetek háza
– Kunsthaus

Graz város képviselő-testülete már a 
nyolcvanas években tervbe vette egy 
kortárs művészeti alkotásokat be mu-
tató, állandó kiállítóhely létrehozá sát. 
Az elképzelés megvalósításához ked-
vező alkalmat jelentett a város 2003. 
évi EKF státusza. A Mura partjára ter-
ve zett meghökkentő épület a Vas ház 
szomszédságában épült fel. A Művé-
szetek Háza egy sajátos, pozitív ér-
telemben vett feszültséget hozott létre 
a reneszánsz és barokk belváros, va-
lamint az avantgárd modern építészet 
között. A szokatlan formájú, és egyál-
talán nem konvencionális ház, a grazi 
polgárok többsége szerint egy barátsá-
gos földönkívüli szíve, amelynek 15 
aortája az ég felé mutat, míg mások 
egyszerűen egy tehén bendőjét látják 
az objektumban. A terveket Peter 
Cook és Colin Fournier építészek ké-
szítették. 

A mértanilag szabálytalan formájú 
ház az acél, az üveg és az akril üveg/
műanyag sajátos kombinációja, amely-
nek legnagyobb hosszúsága 60 mé-
ter, legnagyobb szélessége 45 méter. 

1. kép: A Vasház képe egy korabeli rajzon

2. kép: A harangjátéktorony
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A homlokzatot a Mura felől hatalmas 
üvegfelület, míg a többi homlokzatot 
és a tetőt kék színű akrilhéj borítja. 
A szokatlan épület részét képezi egy 
letisztult formájú, mintegy 40 méter 
hosszú és 4 méter széles, leginkább egy 
léghajó gondolájára, esetleg villa mos-
ra emlékeztető, acélszerkezetű üve ge -
zett épületelem, amely összeköti  a Mű-
vészetek Házát a szomszédos Vas ház-
zal. 

A Kunsthaus különlegessége az 
amorf formájú, kék színű, akrilhéj szer-
kezet, amely azon túlmenően, hogy a 
ház tetejét és oldalát burkolja,  sajátos 
kommunikációs és médiaeszközt  is ké-
pez. A „big” és a pixel”  sza vakból alko-
tott BIX névre keresztelt  rendszer alap-
ját a 900 m2-es héj szer kezetbe 930 da-
rab 40 W teljesít ményű, 0–100% között 
egyenként  szabályozható fluoreszkáló 
gyűrű alkotja. Valamennyi gyűrű egy-
egy képpontot – pixelt – képez, és 
a központi számítógép által vezérelt. 
A kiépített rendszer képes arra, hogy 
jelzéseket, szövegeket és filmrész le te-
ket jelenítsen meg, akár egy hatalmas 
méretű képernyő.

3. kép: A Művészetek háza a Várhegyről

4. kép: A Művészetek Háza a Mura felől

5. kép: A gondola és a héjszerkezet7. kép: Az épület aortái

6. kép: Ívek és tükröződések
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A ház törekvése, hogy 11 ezer m2-
es hasznos – ugyancsak különleges 
ki alakítású – belső terében az elmúlt 
40 év modern művészeti alkotásait 
mu tassa be. A kiállítóhely sajátossága, 
hogy nincs állandó tárlata és speciális 
gyűjtési területe, ellenkezőleg, időről 
időre egy vagy több témát, művészt, 
korszakot stb. mutat be, de gyakran 
ellentétes irányzatoknak és vitáknak is 
bemutatkozási lehetőséget ad. 

Az épület kisebb alapterületű kabi-
netszobái és gondolája egyedi rendez-
vények, sajtóbeszélgetések lebonyolí-
tására alkalmasak.

Murasziget – Murinsel
A várost ketté osztó Mura korábban 

fontos szerepet játszott a település 
életében, a folyón élénk tutajosforga-

lom zajlott, amely a közlekedés gyors  
ütemű fejlődésével természetesen 
meg  szűnt. A 2003. évi EKF-re készül-
ve fogalmazódott meg az a koncepció, 
hogy  a folyót bekapcsolják a város 
szö vetébe és „közelebb hozzák” egy-
máshoz az elválasztott városrészeket. 
Ennek az elvárásnak maximálisan meg-
felelve készült el Vito Acconci New 
York-i művész tervei alapján a Mura-
sziget.

Vito Acconci a gyalogosok számára 
egy spirális kapcsolatot hozott létre a 
két folyópart között, középpontjában 
egy multifunkcionális szigettel. Az 53 
méter hosszú, a folyóparttal párhuza-
mosan elhelyezett, legnagyobb széles-
ségénél 17 méter széles, acélszerkezetű 
platform egy felfelé nyitott kagyló 
formából és egy zárt kupolából áll. 
A szigetet a szárazfölddel két – egyen-
ként – 30 méter hosszú, a folyóparttal 
30 fokos szöget bezáró gyalogoshíd 
köti össze. A hidak lépcsővel és lifttel 
érhetők el a rakpartról.

A nyitott teret amfiteátrumszerűen 
rendezték be, a folyó hullámzására uta-
ló kék padokkal és asztalokkal. A mul-
tikulturális tér pihenésre, napozásra 
és színházi előadások lebonyolítására 
egyaránt alkalmas. Az üvegborítású, 
zárt kupolában kávézót, éttermet és 
a gyerekek számára játszószobát ala-
kítottak ki. A terek az igényekhez 
igazodóan összenyithatók. A sziget 
egy szerre 300 látogatónak kínál ki-
kap csolódási lehetőséget, élvezve a 
vá ros, folyó és a környező hegyek lát-
ványát. Az éjszaka folyamán a platfor-
mot kék fénnyel világítják meg, en-
nek terveit Laurent Fachard francia 
művész készítette. A szigetet eredeti-
leg ideiglenes létesítménynek szánták, 

8. kép: Belső tér 1.

10. kép: Belső tér 3.

9. kép: Belső tér 2.

11. kép:  A Murasziget, a Google Térkép műholdfelvételén
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azonban népszerűsége és a lakosság 
tiltakozása hatására – műszaki felül-
vizsgálatot követően – a hatóságok 50 
évre engedélyezték fennmaradását.

A Murasziget és a Művészetek Háza 
megépítésével, továbbá a Vasház felújí-
tásával a Mura parti városrész gyors 
fejlődésnek indult, sorra nyíltak a tera-
szok, kávézók és az éttermek. A koráb-
bi „álmos” környék pezsgő életű – a 
vá roslakók és a külföldiek által kedvelt 
– negyedé változott.

A belváros gyalogos- 
és kerék pároshídja – 
„Mursteg” Erich Edegger-steg

A Mariahilferplatz és a Schlosberg-
platz között biztosít a gyalogosok és 
a kerékpárosok számára átkelési le-
hetőséget a híd. Névadója Erich Edeg-
ger, a város fiatalon elhunyt alpolgár-
mes tere, aki munkássága során sokat 
tett Graz kerékpáros úthálózatának és 
tö megközlekedésének fejlesztéséért. 

Az alsótámaszú, acélszerkezetes híd 
1992-ben épült Hermann Eisenkock 
és Günter Domenig építészek tervei 
alapján. 

A megfeszített íjat formázó híd hosz-
sza 55,8 szélessége 4,4 méter. A szer-
kezeti elemeket a Voest Alpine MCE 
cég készítette, az elemeket a helyszí-
nen hegesztették össze. Az átkelő kor-
látja biztonsági üvegből készült. Az út-
pálya gyalogos- és a kerékpáros-forgal-
mát elválasztották egymástól.

12. kép: A Murasziget látványa a Murstegről

13. kép: A nyitott kagyló és a kupola

14. kép: Formák játéka

15. kép: Acélívek 1.

16. kép: Acélívek 2.

17. kép: Az amfiteátrum
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18. kép: A Mursteg

19. kép: A Mursteg, háttérben a Murasziget

20. kép: A híd útpályája

Fénykard – Lichtschwert

Az 1899-ben épült grazi operaház 
mellett, Amerika felfedezésének 500. 
év fordu lóján, 1992-ben avatták fel Hart-
mut Sker bisch művét a „Fénykard”-ot. 
A ju bileumi évben a Stájer Ősz ren dez-
vény sorozat központi témája Ame rika 
volt. Az osztrák művész a New Yorkban 
álló Szabadságszobor méreté vel azonos 
magasságú – 46 méter – acélszobrot 
alkotott. Az alkotás a Sza badságszobor 
vázát mintázta meg azzal, hogy a fák-
lyát a fénykardra és a függetlenségi 
nyilatkozat elfogadásá nak időpontját – 
1776. július 4. – meg örökítő kőtáblát 
a földgömbre cserélte.

Skerbischt a legjelentősebb osztrák  
vi zuális művészek között tartják szá-
mon,  ismertebb művei: a Solar fa (Gleis  -
dorf főtere), a Kertlabrintus (Graz, 
Schlossarpark) és a Napenergia szo-
bor (Graz). A művész 2009. évi halá-
lát  követően a város önkormányza ta 
és az alkotó fia között vita támadt a 
Fény kard tulajdonjogát illetően, és a 
lebon tás, illetve elszállítás lehetősége 
is felmerült.

22. kép: Fénykard 2.

21. kép: Fénykard 1.
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BELVÁROSI KILÁTÓTERASZ

Graz csodás panorámájában a hely-
beliek és a turisták a város több pont-
járól is gyönyörködhetnek, ezek a 
Várhegy, a Művészetek Háza gondolája  
és a városháza erkélye. Témánk szem-
pontjából különösen érdekesnek tart-
juk azt az acélvázas szerkezetet, ame-
lyet egy nagyáruház tetőszintjén alakí-
tottak ki. 

A belvárosi áruház a város észak–
déli tengelyét alkotó Herrengasse–
Sackstrasse mentén, a Főtér közelében 
fekszik és a tetőszint étterméhez épí-
tették hozzá a tetőről kinyúló, nép-
sze rű teraszt. Az egyszerű megoldású, 
5 x 2 méteres terasz korlátját biztonsá-
gi üvegből készítették és a járófelü le-
tet fával burkolták.

A grazi kilátóterasz sikere azt mutat-
ja, hogy hasonló szerkezeteknek Buda-
pesten is van létjogosultságuk, ezt a 
főváros kiterjedt idegenforgalma és pá-
ratlan panorámája indokolja.

23. kép: Kilátóterasz 1. 24. kép: Kilátóterasz 2.
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AZ ÚJ, ABAÚJVÁR–KENYHEC (KECHNEC) 
KÖZÖTT ÉPÜLT HERNÁD-HÍD

THE NEW HERNAD BRIDGE BUILT 
BETWEEN ABAÚJVÁR AND KENYHEC (KECHNEC)

Dr. Szatmári István okl. mérnök, ügyvezető
HEED Acélszerkezeti Kft., Budapest

A két település közötti közúti összeköttetést teremtő 
hidat 1944-ben felrobbantották. Mintegy 70 év után 
az abaújvári és a kechneci önkormányzat úgy dön-
tött, hogy mindkét térség lakói érdekében ezt a 
köz vet len kapcsolatot helyre kell állítani. Kitartó 
munkával megszerezték a magyar és a szlovák állam 
támo gatását, majd az Európai Unió döntő mértékű 
pénzügyi segítségét. Így vált lehetővé az új Hernád-
híd megépítése a 2015. év második felében. A híd 
építésének részleteit ismerteti a híd tervezője az 
alábbi cikkben.

The bridge that had connected between the two 
settlements was blown up in 1944.
70 years later Abaújvár and Kechnec municipalities 
decided to reconstruct the connection in the interest 
of the inhabitants of both regions. Having carried 
out persistent work they succeeded in getting sup-
port from the Hungarian and Slovakian governments, 
further on a significant subsidy from the European 
Union. As a result there was no obstacle to build the 
new Hernad bridge in the second half of 2015. In the 
article below the construction details of the bridge 
are described by the designer engineer. 

1. A FELADAT

Amint azt az abaújvári polgármester, Sivák Tamás úr a 
híd avatásán mondott beszédében megfogalmazta, a község 
mindig is Kassa város gazdasági vonzáskörzetébe tartozott, 
a város ellátásában vett részt a maga mezőgazdasági tevé-
kenységével. Ezt a természetes kötődést szakította szét a 
trianoni döntés, majd tette teljessé a szakadást fizikailag is 
a régi híd felrobbantása 1944-ben. 

Az érintett két község a Hernád két partján fekszik, 
Abaújvár a keleti, Kenyhec a nyugati oldalon, egymástól 
mintegy 4 km távolságban. Az eltérő gazdasági fejlődés 
következtében, elsősorban a jelenleg is jól működő Kelet-
Szlovákiai Vasmű és a köré telepedett számos ipari üzem 
jóvoltából Kenyhec körzete munkaerőhiánnyal küzd, az 
abaújvári térséget pedig munkanélküliség sújtja. Amióta 
mindkét ország az Európai Unió és a schengeni övezet 
tagja, szerencsésen megteremtődött az elvi feltétele a közel 
90 évvel korábban szétszakadt kapcsolatok újjáépítésének. 
Jól mutatja a helyreálló természetes kapcsolatokat, hogy 
Abaújváron számos szlovák állampolgár vett magának in-
gatlant az előnyös feltételek ismeretében.

Ezt a folyamatot fizikailag erősen akadályozta, hogy a 
két község között a közlekedés csak igen nagy, kb. 27 km-
es kerülővel volt lehetséges. Ezért határozta el a két köz-
ség önkormányzata, hogy egy új hidat épít a Hernádon, 
visszaállítva a valaha volt közvetlen közúti kapcsolatot a két 
település között. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei 
természetesen nem lettek volna elegendőek, azonban 
kitartó munkával elérték, hogy Magyarország és a Szlovák 
Köztársaság kormánya, majd az Európai Unió támogassa és 
segítse megvalósítani ezt a szép és hasznos tervet.

E sorok szerzőjének jutott a megtiszteltetés, hogy a híd 
tervezőjeként részt vehetett a projekt megvalósításában az 
első lépéstől az utolsóig: az engedélyezési tervet 2012-ben 
készítettük, majd a kiviteli terv és a megvalósítást köz-
vetlenül meghatározó technológiai terv 2015-ben készült 

el. Feladatunk volt egy 60 m támaszközű közúti híd és a 
hozzá vezető utak, valamint a híd környezetében a Hernád 
mederrendezésének tervezése.

A híd 2015 június–december hónapokban, rekordidő alatt 
épült meg. Erről a munkáról számol be az alábbi cikk.

2.  A HÍD SZERKEZETE, 
TERVEZÉSI KÉRDÉSEK

2.1 Általános adatok

A híd a Hernád 110,850 fkm szelvényében, viszonylag 
szűk bal kanyarban, 90°-os szögben hidalja át a folyót. 
A szűk kanyar a sodorvonalat a szlovák oldal (jobb part) fe-
lé tolja el, ahol jelentős áramlás van még alacsony vízállás  
mel lett is.

Ezért határozott kívánság volt az illetékes szlovák és ma-
gyar vízügyi szervezetek részéről, hogy a folyómederben ne 
épüljön pillér, így mindenképpen egynyílású hidat kellett 
építeni. Ugyancsak kívánság volt, hogy a kb. 30 m széles 
középvízi meder két szélén elegendő űrszelvény alakuljon 
ki az árvízvédelmi munkagépek és járművek akadálytalan 
áthaladásához. Ezért a Hernádon általánosnak mondható 
30–40 m-es támaszközök helyett 60 m-es támaszközzel kel-
lett a hidat megépíteni. Ugyanezen okból a szerkezet alsó 
élét is viszonylag magasan, az árvízszint (LNV) felett 3,25 m-
rel kellett elhelyezni. Ez a követelmény a csatlakozó töltések 
magasságát is érintette, viszonylag jelentős mennyiségű 
földmunkát eredményezve. E két követelmény észszerű 
kielégítése alsópályás híddal, rácsos vagy ív főtartókkal volt 
indokolt. Mérlegelve az esztétikai követelményeket is – ami 
a két önkormányzat határozott kérése volt – kétfőtartós, 
acél ívhíd mellett döntöttünk. 

A híd – a fenti követelmények és elvárások figyelembe-
vételével – egynyílású, két acélszerkezetű, vonórudas ívből 
álló főtartóval, a főtartókat összekötő felső szélráccsal és 
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vasbeton pályalemezzel együttdolgozó merevítő tartórács-
csal épült, a keresztirányú tengelyre szimmetrikus kialakí-
tással, de a hosszirányú 0,5%-os esés miatt a hossz-szel-
vényben aszimmetrikusan elhelyezve. 

Az alépítmények süllyesztett szekrényalapon készültek, 
monolit vasbeton felmenő fallal.

Alapadatok:
–  támaszköz: 60,00 m
–  szabad nyílás: 59,00 m
–  pályabeosztás:  szegély 0,665 m; 

kocsipálya 2 х 3,25 m; 
szegély 0,665 m; 
járda 1,65 m (csak a kifolyási oldalon)

–  a híd teljes szélessége: 10,675 m
–  a főtartók tengelytávolsága: 8,70 m
–  pályaszint a hídközépen: 168,350 mBf
–  szabad magasság a kapuzati gerenda alatt 

(tényleges űrszelvény): 5,56 m
–  a szerkezet alsó éle: 166,450 mBf
–  árvízszint: LNV = 163,20 mBf
–  alapozási sík magassága: 155,50–155,20 mBf

A híd terhelési osztálya az EN 1991-2 előírás szerinti LM1 
jelű tehermodell: a hasznos teher 9 kN/m2 (UDL) meg-
oszló járműteher egy forgalmi sávon 3,0 m szélességben, 
2,5 kN/m2 a többi útpályafelületen 4,53 m szélességben és 
1 darab 600 kN súlyú (TS) ikertengely. A teljes járműterhet 
0,8 értékű redukciós tényezővel csökkentve vettük számítás-
ba. A teher hozzávetőleg megfelel egy darab 600 kN súlyú 
tehergépkocsinak. A járdateher egyidejű értéke 1,0 kN/m2 

2,0 m szélességben.

2.2 Alapozás, alépítmények

Két azonos kialakítású hídfő épült, a hossz-szelvénynek 
megfelelően 0,3 m szinteltolással. Az építés előtt készített, 
majd a kivitelezés során pontosított geotechnikai szakvéle-
ményeknek megfelelően határoztuk meg az alapozási síkot 
a fentiek szerint. Ez a sík mintegy 7,0 m-rel van a terepszint 
és mintegy 2,5 m-rel a mederfenék szintje alatt. Az adott-
ságok alapján süllyesztett szekrényalap készült 4,5 х 9,7 m 
alaprajzi mérettel, a 160,0 mBf szintig kibetonozva.

A két hídfő felmenő falazata azonos kialakítású. A felmenő 
fal 4,79 m magas, 1,60 m vastag és 9,70 m széles, minden 
oldalfala függőleges. A térdfal magassága (a hídtengelyben)  
1,82 m, vastagsága 0,300 m. A hídfőkhöz a háttöltésben 
5,6 m hosszú úszólemez csatlakozik.

Az alépítmény teljes egészében C35/45 szilárdsági osz-
tályú betonból készült.

2.3 Felszerkezet

A felszerkezet két, vonórudas, acélszerkezetű ív, amelye-
ket a közúti űrszelvény felett rombusz-rácsozású szélrács 
köt össze. A függesztőrudak rácsozást alkotnak (cikcakk 
vezetésűek), így a főtartó ún. Nielsen–Lohse-rendszerrel 
épült. Ennek előnye, hogy a szerkezetnek igen nagy merev-
séget biztosít (lényegében rácsos tartóként működik), 
amennyiben biztosított, hogy a függesztőrudak mindig hú-
zottak legyenek. A merevítőgerenda két hossztartós öszvér-
gerenda, amelyek a főtartó csomópontjaira függesztett ke-
reszttartókra támaszkodnak.

A főtartó kialakításhoz előzetes vizsgálatokat végeztünk a 
legcélszerűbb alak meghatározása érdekében. Elsősorban 
megvizsgáltuk, hogy milyen feltételek mellett kerülhető el 
valamelyik függesztőrúd „nyomottá” válása, azaz a szoká-
sos rúdkeresztmetszet (pl. kábel) esetén kikapcsolódása  
az erőjátékból. Ez az állapot az egész szerkezet súlyos ká-
rosodásával, esetleg tönkremenetelével járna. Az átte kinthe-
tőség érdekében azt az esetet vizsgáltam meg az érintett S1 
és S2 jelű rudaknál (lásd 3. ábra), hogy mikor áll fenn a

g*ΣA+q*A- ≥ 0
összefüggés, ami a húzóerő meglétének feltétele. (Itt g az 
állandó, q a parciális teher fajlagos értéke, ΣA a rúderő 
hatásábra előjeles összterülete, A- a hatásábra negatív sza-
kaszának előjeles területe.) Ebből következik, hogy a rúd 
húzott marad, ha a q/g hányados aktuális értéke a

q/g ≤ (q/g)max = – A-/ ΣA
feltételt teljesíti. Ezt a határt ábrázoltam a 3. ábrán.

1. ábra: 
Oldalnézet 
a kifolyási oldal felől

2. ábra: Keresztmetszet
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Látható, hogy az f húrmagasság és az l támasz-
köz f/l viszonyának egy aránylag széles tartományában 
(0,15 ≤ f/l ≤ 0,25) a (q/g)max határ csak kismértékben vál-
tozik, így lehetőség van a nyílmagasság viszonylag szabad 
megválasztására. Az eredményt erősebben befolyásolja 
a kereszttartók 2a távolsága. Az ábrában feltüntettem az 
a = 6 m és az a = 7,5 m értékhez (4, ill. 3 közbenső 
kereszttartó esetéhez) tartozó görbéket. Mivel ennél a híd-
nál a fajlagos önsúly g = 114,1 kN/m, a parciális megoszló 
teher q = 30,7 kN/m a q/g = 0,269 jóval kisebb, mint a 
határérték, lehetséges volt az f/l = 1/4,3 és a = 6 m ér-
tékeket választani.

A viszonylag magas ív választásának az az előnye, hogy 
a nyitva tartandó 5,5 m magasságú űrszelvényhez tartozó 
ívhossz csak mintegy 9,8 m (lásd a 4. ábrát), szemben a 
szokásos  f/l = 1/6 viszony mellett az ugyanilyen űrszelvényhez 
szükséges 14 m körüli ívhosszal. Ez a különbség  az ívsta-
bilitásban jelent lényeges eltérést. A megvalósult változat-
nál – ugyanahhoz a teherkombinációhoz tartozó – kritikus 
teherparaméter ncr = 7,87 (lásd 4. ábra), míg a lapos ívnél 
csak ncr = 5,11 lett volna.

A két főtartó azonos kialakítású. Az ív körív, R = 39 143 mm 
sugárral, a húrhossz 60 000 mm, a húrmagasság 14 000 mm. 
Az ív szekrény keresztmetszetű, 550 х 600 mm befoglaló 
mérettel, 20–25 mm falvastagsággal.

A vonórúd HE320A+I160 szelvénnyel készült. Ezt a kissé 
szokatlan szelvényt az indokolta, hogy a későbbiekben eset-
leg telepítendő vizsgálókocsi pályájaként szolgálhat. 

A függesztőrudak nem feszítőkábelből készültek, mert 
az ilyen rövid rudaknál azok a szükséges kábelfejek miatt 
aránytalanul  drágák lettek volna, ráadásul megfelelő fenn-
tartásuk a híd többi részéhez képest sokkal igényesebb és 
nagyobb odafigyelést kíván. Ezért a függesztőrudak HE240A 
keresztmetszettel készültek, a merev keresztmetszetű hú-
zott rudaknál a korábbi előírások szerint maximálisan meg-
engedett karcsúság ( λmax = 250) miatt azonos szelvénnyel 
az egész hídon. E szabály alkalmazását indokoltnak tartot-
tam a szél vagy a forgalom okozta káros lengések és az 
ebből eredő fáradás elkerülésére.

A kereszttartók 12 000 mm távolságban helyezkednek el, 
I keresztmetszetűek és együttdolgoznak a vasbeton lemez-
zel. A gerinc magassága 800 mm, vastagsága 12 mm, az alsó 
öv 240–20 mm, a felső 180–15 mm méretű. A kereszttartók 
vége a főtartó-csomópontokra támaszkodik, a megfelelő 
állékonyság érdekében megerősített kialakítással. A vég-
kereszttartók keresztmetszete a két végen a sarucsere biz-
tosítására szolgáló alátámasztási pontok kialakításának meg-
felelően erősített kivitelű.

A vasbeton pályalemez teherviselésének elősegítésére 
a kereszttartók között egy-egy másodlagos kereszttartót 
he lyeztünk el, IPE 500 szelvénnyel, a vasbeton lemezzel 
együttdolgozó kialakításban.

A két acél hossztartó azonos kialakítású, aszimmetrikus 
I keresztmetszetű tartó, 770 mm gerincmagassággal. A ge-
rinc vastagsága: 12 mm. Az alsó öv keresztmetszete a szélső 
12 m-es mezőben 250–20 mm, a közbenső mezőkben 250–
12, a felső öv 120–15 mm.

Az együttdolgozó vasbeton lemez alaprajzban egy tégla-
lap 7530 mm szélességgel és 61 000 mm hosszúsággal. 
A vas beton lemez felső felülete mindkét irányban 2,5%-kal 
lejt a hídtengelytől 2885 mm távolságra elhelyezett mély-
vonalig, majd onnan a lemez széléig 4%-kal emelkedik, 
az alsó felülete sík. A lemez vastagsága a hídtengelyben 
302 mm, a mélyvonalakban 230 mm. A lemez statikailag két 
irányban teherviselő, téglalap alakú mezőkből áll, amelyek 
a 6800 mm távolságban futó hossztartók és a 6000 mm 
távolságra elhelyezett kereszttartók által alakulnak ki. A híd 
két végén a pályalemez a dilatációs készülék helyigénye mi-
att 420 mm-re vastagodik. A vasbeton lemez visszanyert, az 
acélszerkezettől függetlenül, a talajra támasztott zsaluzaton 
monolit módon épült.

3. ábra:
Az S1 és S2 függesztőrudak kikapcsolódás - 
vizsgálata
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4. ábra: Az ív stabilitása
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Az együttdolgoztató kapcsolatot a felső övhöz csatlakozó 
Ø22 hegesztett fejes csapokkal oldottuk meg.

Anyagminőségek
acélszerkezet:  S355J2 (EN 10025.2)
beton: C40/50 (EN 206-1)
betonacél: B500B (EN 10080)

Anyagfelhasználás 
acélszerkezet: 140,2 t (215,4 kg/m2)
beton: 162 m3

betonacél: 37,4 t

3.  ÉPÍTÉS, SZERELÉS, 
TECHNOLÓGIAI KÉRDÉSEK

A megtervezett és végrehajtott építési technológia ki-
választásában a legfontosabb szempont a megvalósításhoz 
szük séges legrövidebb időtartam biztosítása volt. A kivi-
telezés megkezdését jogi akadályok hátráltatták, azonban 
a befejezés nem volt halasztható az EU-támogatás kötött 
határideje miatt. Így adódott, hogy a hidat a hozzá csatla-
kozó utakkal és mederrendezéssel együtt kb. 6 hónap alatt 
kellett megépíteni.

Könnyű belátni, hogy ilyen rövid határidő mellett csak 
úgy volt esély a teljesítésre, ha a munkákat a lehető leg-
nagyobb mértékben párhuzamosan végezzük. Ezért szüle-
tett a döntés, hogy a felszerkezetet a végleges helyétől 
távolabb készítjük el, majd a párhuzamosan készült alépít-
ményekre hosszirányú mozgatással (tolással) juttatjuk el. 
Mivel időközben a felvezető utak töltései is még építés 
alatt voltak, a felszerkezet szerelőterületét a bal parton, a 
híd tengelyének meghosszabbításában, a végleges beépítés 
helyétől 155 m távolságban és 3,2 m-rel alacsonyabban je-
löltük ki. A hídfő körzetében – a 6,0 m-es töltésmagasság 
mellett – egyébként sem lett volna célszerű a 30 m széles 
szerelőterületet ugyanilyen magas földmunkán kialakítani.

3.1 Alépítmények

A szekrény süllyesztése víz alatti kotrással, a víz kiszivaty-
tyúzása nélkül történt. Az alapozás meghatározott fenék-
szintjének elérése után a szekrény belsejét víz alatti beton-
nal töltötték ki a 158,5 mBf szintig. A felső 1,5 m vastag  
réteg,  amely a felmenő falazat alapjául szolgál, száraz mun-
katérben, vasbeton szerkezetként készült C35/45 szilárd-
sági osztályú betonból.

A felmenő falazatot a szerkezeti gerenda felső síkjáig egy 
ütemben betonozva készítették el, majd külön ütemben 
készült a térdfal és a szárnyfalak. Ezt követően épült meg 
– a felszerkezet távollétében – a háttöltés és az úszólemez 
teljes kiépítésben, mind a két hídfőben.

3.2 Felvezető töltések

Az illetékes vízügyi szervek határozott igénye volt, hogy 
az árvízi áramlási állapot drasztikus megváltoztatásának 
elkerülésére mindkét oldalon 9–9 darab áteresz épüljön 
2 х 2 m-es átfolyási keresztmetszettel. Ennek a követelmény-
nek a teljesítése a viszonylag rövid magyar oldali (bal parti) 
töltésnél azt eredményezte, hogy az átereszek 10 m-es ten-
gelytávolsággal épültek meg (5. ábra). Így a köztük lévő töl-
téstestek hossza mindösszesen 7,5 m. Emiatt az át ereszek 

közötti részek hatékony tömörítése a megszokott nál jóval 
nagyobb erőfeszítést kívánt az elfogadható szint elérésére.

Külön gondot okozott, hogy a töltés a felszerkezet be-
tolásának pillanatában mindösszesen 4–5 hónapos volt, így 
megnyugtató mértékű konszolidáció lezajlására nemigen 
lehetett számítani. (E problémáról részletesebben a betolás 
ismertetésénél írok.)

A hídfők mögötti háttöltések szeptember hó folyamán 
készültek el. A magyar oldali töltés a betolási terhek viselé-
sére 20 cm vastagságban cement stabilizálású (CKT) réteget 
kapott.

3.3 A híd pályaszerkezetének szerelése

A híd szerelése két ütemben, a szerelőtéren történt. Az el-
ső ütemben a pályaszerkezet készült el. Az acél pályatartók 
és a vasbeton pályalemez elkészülte után szerelték össze a 
fő tartókat és a felső szélrácsot.

Az acél tartórácsként kialakított pályatartókat a talajra tá-
masztott, sűrűn elhelyezett szerelőbakokon állították össze 
és hegesztették készre. Az elkészült és készre mázolt acél -
tartók közé építették be ugyancsak a talajra támasztott 
pályalemez-zsaluzatot (6. ábra). Így készült el a vasbeton 
pályalemez. Ezzel a megoldással biztosítható volt, hogy a 
teljes pályaszerkezet a készítés időtartama alatt, egészen a 
kizsaluzásig feszültségmentes maradt. A vasbeton pályale-
mez részt vesz a saját súlyának viselésében, csökkentve a 
szükséges acél mennyiségét.

A pályaszerkezettel együtt szerelték be a két vonórudat is.

5. ábra: A bal parti felvezető út töltése

6. ábra: A pályaszerkezet szerelése 2015. augusztus 27-én
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3.4 A főtartók és a szélrács szerelése

A pályaszerkezet összeépítése és a vasbeton pályalemez 
elkészítése után, de utóbbi kizsaluzását megelőzően került 
sor az acélszerkezetű főtartók és a szélrács beépítésére.

Mivel a függesztőrudak a szelvényüknek köszönhetően 
számításba vehető nyomó teherbírással rendelkeztek, le-
hetséges volt a főtartókat a rácsos tartóknál megszokott 
módon, rudanként szerelni (lásd 7. ábra). Ez lényegesen 
egyszerűbben megvalósítható, mint az ív főtartók összeépí-
tése és a függesztőrudak utólagos beépítése. Elkerülhető 
volt a függesztőrudak utólagos beszabályozásának hossza-
dalmas és nem feltétlenül a terv szerinti eredményt adó 
művelete.

A szélrács beépítése a főtartók építésével párhuzamosan 
történt.

A teljes tartószerkezet megépítését – ideértve a vasbeton  
lemez tervezett szilárdságának elérését – követően 2015. 
szeptember 29-én vált lehetővé először a zsaluzat és ezt 
kö ve tően az acélszerkezet közbenső pontjain elhelyezett 
tá maszok kibontása. Ekkor a szerkezet a négy saru helyén  
megtámasztva, lényegében a végleges állapotának meg fe-
lelően működött, amit egy gyors geodéziai méréssel ellen-
őriztünk. 

3.5 Járdaszerelés és a kocsipálya kialakítása

Az acélszerkezetű járda jelenleg csak a kifolyási oldalon 
épült meg, de a tartószerkezet lehetővé teszi a későbbiekben 
a befolyási oldali járda kiépítését is.

A járdatartó konzolok a kereszttartókhoz csatlakoznak, 
12,0 m-es osztásközzel. Ezért szükség volt járda hossztartók 
beépítésére is. Ezekre került a panelekből összeállított re-
cés lemez járófelület.

A főtartó építése közben készült el a kocsipálya szegé-
lyek alatti szigetelés, majd a vasbeton szegélyek. Még a be-
tolás előtt felszerelték a vezetőkorlátokat is. A kocsipálya 
teljes felületének a szigetelése is a betolási munkák közben 
készült el.

3.6 Betolás

Természetesen ismert volt számunkra, hogy egy egynyí-
lású, lényegében kész állapotú, öszvér pályalemezes ívhíd 
betolása nem egyszerű feladat. A híd teljes tömege a beto-
lási állapotban 566 t volt. Az előzetes vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy nem lehet a hídhoz érdemleges méretű betoló-
csőrt kapcsolni az erőjáték drasztikus megváltozása nélkül. 
Ugyancsak kiderült, hogy a szerkezetet csak a végleges 
saruk helyén, esetleg a végkereszttartókon lehet megtá-

masztani, közbenső alátámasztás nem lehetséges, mert a 
hossztartók nem elegendőek a fellépő reakcióerők viselé-
sére, az ívfőtartó függesztőrúdjai pedig kikapcsolódnak a 
teherviselésből. Ezen okok miatt az egyetlen szóba jöhető 
módszer a hosszú pályás betolás volt. Ez a módszer ugyan 
kevésbé gazdaságos az egyéb betolási eljárásoknál, azonban 
a szerelőtéren és a felvezető töltésen – összesen 155 m-en 
– mindenképpen ez a célravezető megoldás. Ezért a meder 
feletti 60 m-es áttolásnál is ezt a megoldást választottuk.

A fő kérdés az volt, hogy a mintegy 1500 kN maximális 
reakcióra a pályát hogyan lehet megbízhatóan és gazdasá-
gosan kialakítani. A rendelkezésre álló anyagokat figyelem-
be véve a szerelőtéren és a felvezető töltésen a tolópályát 
DS100 darusínekből és az ezeket 600 mm-enként alátá-
masztó 1300 mm hosszú vasúti fa keresztaljakból építettük 
ki. Nem láttuk szükségesnek az ilyenkor szokásos vasbeton 
hosszgerendák kiépítését, mert azok megépítése és elbon-
tása igen sok időt és ráfordítást kívánt volna. Ugyanakkor 
előírtuk, hogy a pályát támasztó talajszint teherbírása mini-
mum 400 kN/m2 legyen. Ezért tartottuk szükségesnek a 
20 cm CKT-réteg beépítését.

A szerelőtéren előzetesen nem láttunk teherbírással kap-
csolatos problémát, a felvezető töltéssel azonban komoly 
aggályaink voltak.

A felvezető töltés szélessége 9,0 m, a híd főtartóinak ten-
gelytávolsága 8700 mm. Ezekből a keresztmetszeti adatok-
ból következően (lásd 8. ábrát) le kellett tennünk arról, 
hogy a tolási megtámasztásokat a főtartók alá tegyük. Mivel 
a töltés a híd többi részével egy időben épült, tehát nem 
volt ideje a megfelelő konszolidációra, felmerült a kérdés, 
hogy meg van-e a kellő biztonság a talajtöréssel szemben, 
nem fenyeget-e a rézsű stabilitásvesztése. Ennek bekövet-
kezte a híd leborulását eredményezhette volna.

7. ábra: 
A főtartók szerelése 
(Szarka Judit felvétele)

8. ábra: Betolási keresztmetszet a töltésen
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A probléma megoldása felé tett első lépésként jelentősen 
csökkentettük a tolópálya nyomtávolságát az ábrán látható 
5180 mm-re, amit a lehetséges legkisebb távolságként ha-
tároztunk meg a híd tolás közbeni felborulásával szemben 
megkövetelt biztonság szempontjából. Ez a csökkentés 
természetesen szükségessé tette a végkereszttartók meg-
erősítését.

A biztonsági helyzet megítélésére Czap Zoltán mérnök 
úrral, geotechnikai szakértővel ellenőrző számítást végez-
tettünk és szakvéleményt kértünk az esetleges talajtörésre 
utaló előjelekről. A töltésen végzett vizsgálatok eredményei 
alapján a szakértő meghatározta a várható biztonságokat 
az elmozdulási jellemzőkkel együtt, valamint a talajtörésre 
utaló jelzéseket.

A legkedvezőtlenebb estre vonatkozó számítás eredmé-
nyét a 9. ábrán mutatom be. Két megjegyzés tartozik 
hoz zá: egyrészt a kimutatott biztonság a teher- és a talaj-
para mé terek karakterisztikus értékéhez tartozik, másrészt 
a számított 0,59 m elmozdulás messze túl van a pálya szer-
ke ze ti leg  elviselhető 50–70 mm lehajlásán.

A szakvélemény meghatározta a stabilitásvesztésre utaló 
je leket is:
•  a talaj kidomborodása a rézsűfelületen, akár méterekkel 

a korona alatt;
•  a rézsűkoronán megjelenő, a peremre közel merőleges 

repedések, lépcsőződés;
•  a talpfák 10 cm-t megközelítő süllyedése.

A szakvélemény ismeretében úgy döntöttünk a kivite le-
zővel közösen, hogy megkíséreljük a 4 ponton alátámasz-
tott szerkezet betolását.

A megfelelő erőelosztás érdekében a 4 megtámasztási 
ponton a 10. és 11. ábrán bemutatott csúszózsámolyokat 
terveztük meg és alkalmaztuk. Figyelembe véve a CKT-réteg 
teherelosztó hatását, a földmű felső síkján kialakuló felületi 
nyomás kb. 300 kN/m2 volt. Mivel a híd jelentős csavaró-
merevséggel rendelkezik, fennállott a veszélye, hogy 4 he-
lyett érdemben csak két ponton fog feltámaszkodni. Ennek 
elkerülésére a híd első két megtámasztási pontját hidrauli-
kus munkahengerekre támasztottuk, biztosítva a számított-
hoz közeli reakcióerő-eloszlást.

A mozgatáshoz szükséges tolóerőt 2 darab 500 kN ka-
pacitású munkahenger szolgáltatta, amelyek az egymástól 
3500 mm távolságban elhelyezett vonófejben foglaltak he-
lyet (lásd 8. ábra). A munkahengerekhez csatlakozó rudak 
a pályasínekhez voltak lekötve.

A tolási művelet 2015. október 2-án indult. Az indítás 
után a szükséges tolóerő kb. 450 kN körül alakult, ami a 
tel jes súly 8%-a, beleértve a 2,0%-os emelkedőt is. Ez a toló-
erő érték a tapasztalattal megegyező nagyságú volt.

Mintegy 6 m megtétele után a híd hátsó vége 300–400 
mm-t megsüllyedt, a további tolás lehetetlenné vált (12. 
ábra), mert a sín az ilyen mértékű deformáció miatt eltört. 
Szerencsére a statikailag határozott megtámasztás ered mé-
nyeként a hídban semmi kár nem keletkezett, a két hátsó 
megtámasztás kb. azonos mértékben süllyedt le. Az okokat 
vizsgálva kiderült, hogy a szerelőtér ezen keresztmetsze-
tében korábban egy elhagyott árkot temettek be, nyilván-
valóan nem számítva ekkora felületi terhelésre. Tovább sú-
lyosbította a helyzetet a megelőző időszakban lehullott és 
a szerelőtér területén összegyűlt sok csapadék. A kialakult 
helyzet megoldása 10 napot vett igénybe.

11. ábra: A csúszózsámoly

9. ábra: Töltés töréskép, n = 2,07

10. ábra: A csúszózsámoly oldalnézete

12. ábra: A lesüllyedt híd-végkereszttartó környezete

2530
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A híd eleje 2015. október 13-án lépett fel az új töltésre. 
Azonnal látszott, hogy a fent idézett geotechnikai, stabilitási 
kritériumok nem teljesülnek, a pálya behajlása megközelíti 
a 100 mm-t és a töltés felületén repedések jelentkeznek 
(13. ábra). Mint a híd és a betolási technológia felelős ter-
vezője, úgy döntöttem, hogy a tolási reakciókat aktív erők 
beiktatásával jelentősen csökkenteni kell.

Mint az ismeretes, az ívhidak mozgatásának legfőbb ne-
hézsége – fentebb már utaltam rá – a hossztartók aránylag 
csekély teherbírása, amely miatt nem lehetséges közbenső 
alátámasztásokat alkalmazni. Ez a tény azonban nem zárja 
ki azt, hogy aktív, kiszámított erőket iktassunk be, amelyek 
segítenek tehermentesíteni a megtámasztásokat. Így össze-
sen 6 darab aktív emelőpontot iktattunk be (14. ábra), 
egyenként 450 kN emelőkapacitással. Ezzel a megoldással 
sikerült a reakcióerőt az eredeti érték 64%-ára leszorítani. 
A fényképen kivehető, hogy a híd egy felülről domború 
lekerekítésen halad, amikor az erőre vezérlés jelentősen 
más eredményt ad, mint az esetleges útra vezérlés (passzív 
megtámasztás). Természetesen a gyakorlati megvalósításhoz 
megfelelő hidraulikus eszközök (tápegységek, szabályoz-
ha tó elosztók, munkahengerek) és legfőképpen megbíz-
ható, a témában jártas gépkezelők szükségeltettek. Ennek 
birtokában a módszer kiválóan teljesítette az elvárásokat.

A híd meder feletti áttolásának több variánsát vizsgáltuk 
meg. Megállapítottuk, hogy az időszükséglet és a költségek 
szempontjából a legjobb megoldás egy segédhíd építése, 
amely a hídfők mellett és két közbenső helyen létesített 
jármon támaszkodik (lásd a 15. ábrát).

13. ábra: A töltés repedése a híd eleje előtt

14. ábra: Aktív emelőpontok a híd alatt

15. ábra: A híd betolása a meder felett

A segédhíd két rácsos főtartóból és a 
merevítőrendszerből állt, teljes tömege 
50 t volt. A főtartók felső öve szolgált a 
betolás pályájaként is, egy-egy 100 х 50 
keresztmetszetű acéltömb felhegeszté-
sével. A segédhíd hosszát úgy határoz-
tam meg, hogy a hídfők közé éppen 
beférjen, így azt a tolás befejeztével 
igen gyorsan le lehetett ereszteni, biz-
tosítva a híd leeresztéséhez szükséges 
helyet. Ezért a hídfők előtt egy-egy 
jár mot készítettünk, amelyek a hídfő 
alap lemezére támaszkodtak. Nagyobb 
prob lémát jelentett a mederjármok 
meg felelő kialakítása. Figyelembe véve 
a rendelkezésünkre álló eszközöket, 
a mederben elterített kőszórás és az 
erre támaszkodó, előregyártott vasbe-
ton le mez alapozás mellett döntöt-
tünk. Ezek re a méretezett alapleme-
zekre támaszko dott az acélcsövekből 
kialakított járom. A jármok 3 szint be-
állítására voltak alkalmasak. A legma-
gasabb szint a segéd híd betolásához 
volt szükséges  a 15. a) ábra szerint. 
A segédhidat a felvezető töltés betoló-
pályáján szerelték össze, innen került 
betolással a végleges alaprajzi helyze-
tébe. A segédhidat itt autódarukkal 
megemelve kivették a jármok legfelső 
elemeit, majd a daruk felfektették a 
segédhidat a 2 parti és a 2 meder-
járomra. A pályacsatlakozás elkészítése 
után folytatható volt a híd előretolása 
[15. b) ábra].

a)

b)

d)

c)
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A híd 2015. november 3-án lépett fel a segédhídra és 
2015. november 5-én érte el a végleges alaprajzi helyzetét 
(16. ábra).

A híd áttolása és ideiglenes támaszokra helyezése után 
a segédhidat a híd kereszttartóihoz rögzítve és kissé meg-
emelve lehetővé vált a mederjármok következő „emeleté-
nek” eltávolítása a hídfőben lévő jármokkal együtt [15. c) 
ábra], szabad helyet biztosítva a híd végleges magasságra 
történő beállításához.

A mederjármok kiemelése után a segédhidat a talajszint re 
süllyesztették és a partra húzva szétszerelték.

3.7 Leeresztés

A hidat – az előre megépített térdfal és háttöltés miatt – 
viszonylag magasan toltuk be, ezért a betolás után mintegy 
1,6 m-es leeresztés [lásd 15. d) ábra] volt szükséges. Ez 
a munka megfelelő eszközöket és tervezést kívánt. Olyan 
alátámasztó-rendszert alakítottunk ki, amely 200 mm-es 
lépcsőkben tette lehetővé a leeresztést, összhangban az 
al kalmazott hidraulikus sajtók 250 mm-es löketével. A le-
eresztés ezen eszközök segítségével 3 napot vett igénybe,  
megerősítve azt a tapasztalatunkat, hogy a leeresztés és saru-
ra helyezés művelete a betolással összevethető időtartamot 
igényel.

3.8 Befejező munkák

A végleges térbeli helyzet elérése után három lényeges 
munka maradt hátra: a saruk és a dilatációs készülékek 
beszerelése, valamint a hengerelt aszfalt burkolat elkészí-
tése. Több kisebb munkával együtt még további néhány 
napot igényelt e munkák elvégzése, és így a híd építése 
2015. november végén fejeződött be.

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az 1944-ben felrobbantott helyett 2015 második felében 
új híd épült a Hernádon, Magyarország és Szlovákia között. 
A híd és a hozzá vezető utak a két önkormányzat össze-
fogásának, kitartó munkájának, majd a tervet támogató 
magyar és szlovák kormánynak, a döntő pénzügyi támoga-
tást nyújtó Európai Uniónak köszönhetően valósulhatott 
meg.

A jogi és adminisztratív problémák elhúzódó megoldása 
miatt az építkezésre igen rövid idő maradt. A rövid határidő 
miatt a híd építése több szálon, párhuzamosan történt: az 
alépítményekkel egy időben, külön szerelőtéren készült el 
a híd szinte teljes egészében, majd hosszirányú betolással 
került a helyére. 

A híd építése 2015 júliusában a szerelőterület kialakí-
tásával indult. Az építés befejezéseként a híd próbaterhelé-
sét 2015. november 28-án a BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszéke hajtotta végre. Az eredmények mindenben meg-
feleltek az előzetes számításoknak, így nem volt akadálya 
a forgalomba helyezésnek. Az ünnepélyes hídavatást 2015. 
december 16-án tartották.

A mű megvalósításában részt vett
–  mérnök: H.Q.C. Mérnökiroda Kft., Miskolc
–  generáltervező: Transdowell Zrt., Miskolc
–  hídtervező: HEED Acélszerkezeti Kft., Budapest
–  úttervező: Mélyépítő Tervező Kft., Miskolc
–  szlovák társtervező: Združenie CEVING, Kassa
–  generálkivitelező: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., Szeged
–  acélszerkezet gyártója és szerelője: DN Acélszerkezetgyártó 

Kft., Budapest
–  mozgatástechnika: HEED Acélszerkezeti Kft., Budapest és 

Szerfőép Kft., Budapest

Minden kollégának köszönöm az együttműködést, örü-
lök, hogy részt vehettem ennek a régi és ma is fontos köz-
úti kapcsolatnak a helyreállításában!

A cikket opponálta Dr. Kövesdi Balázs Géza egyetemi 
docens.

16. ábra:  A híd az áttolás befejező szakaszában 
2015. november 5-én

17. ábra: Próbaterhelés 2015. november 28-án

18. ábra: A kész híd (Szekér Lajos fényképe)
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Ha a

tartósság a cél.

PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

M.L.S. Magyarország Kft.       |      2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8. 

www.wagnerszorastechnika.hu      |      facebook.com/wagnerszorastechnika      |      tel: (06 20) 555 0709

Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok

Kimagasló teljesítmény 
a vastag bevonatokhoz

Masszív, megbízható kialakítás

Könnyű tisztítás és karbantartás

Szakszervíz 
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FÉNYES BEVONATOK, MINŐSÉGI TŰZIHORGANYZÁS 

NAGÉV MARKETING

Míg 40–50 évvel ezelőtt a tűzihorganyzott acélszer keze-
tek bevonatának színe általában másodlagos volt, az utób-
bi év tizedekben ennek szerepe jelentősen felértékelődött. 
Az esztétikai megjelenés természetesen nem mehet a kor-
ró zi ós képességek rovására, de a megrendelők részéről 
egy re inkább igényként jelenik meg. A NAGÉV tűzihor gany-
zók (NAGÉV CINK KFT. és NAGÉV KFT.) minőségfej lesz-
tési mun kájának egyik lényeges eleme a bevont termékek 
hiba men tessége és ezzel együtt esztétikus megjelenése. 
Cél: fényes,  esztétikus és gazdaságos be vonatok elérése 
az EN ISO 1461 szabvány követelményeinek betartásával. 
Esetenként a megrendelők is megjelenhetnek ilyen igénnyel 
(pl. „Glanzverzinkung” kifejezés német nyelvterületen). Az 
ilyen  „fé nyes horganyzás” ugyan nem minőségi kategória és 
nem szabványosított fogalom, de mégis nagy a jelentősége. 
A fen ti cél eléréséhez mind a tűzi horganyzó, mind pedig 
part nere részéről fontos köve telmények pontos teljesítése 
szükséges. Amennyiben ez az együttműködés tökéletesen 
megvalósul, még a többféle alapanyagból  összehegesztett 
készáru is egységes, fényes, esztétikus megjelenésű, egyút-

1. kép: Lépcsőszerkezet fényes bevonatokkal

2. kép: Acéltartók többféle acélanyagból gyártva 3. kép: Vékony lemezből gyártott utánfutók (55–70 μm)

tal horganyzása is a lehető leggazdaságosabb lesz (1. és 
2. képek). A fémréteg védőképessége pedig teljesíti a kor-
róziós követelményeket. 

A horganybevonat külleme, vastagsága, és felületi érdes-
sége szoros összefüggésben van a horganyolvadékban levő 
öt vözőkkel, a koncentrációk pontos betartásával, az olva-
dék hőmérsékletével és tisztaságával egyaránt. De mind-
ezek csak akkor teljesülhetnek maradéktalanul, ha az acél-
szerkezetek alapanyagainak, valamint hegesztési varratainak 
minősége ezt lehetővé teszi.

A NAGÉV tűzihorganyzói a fényes és gazdaságos 
bevonatokra koncentrálnak 

A NAGÉV CINK KFT. üzemelésének megkezdése óta arra 
törekszik, hogy az ott bevont termékek minősége tekin-
tetében is piacvezető szerepet töltsön be a hazai piacon. 
A kitűzött cél elérése érdekében folyamatos és szigorú 
technológiai ellenőrzést vezetett be. Fényes bevonatok ki-
alakításának alapfeltételei a horganyzó üzem oldaláról, a 
technológiai anyagokból történő kellő gyakoriságú, hiteles 
mintavételezés, megfelelő laboratóriumi ellenőrzések és 
koncentrációk betartása, a fémolvadék hőmérsékletének 
optimalizálása, nagy pontosságú ötvözése és tisztán tartása, 
valamint az alkalmazott legjobb merítési technológia. Ezek 
megteremtik a magasfényű, egyúttal gazdaságos horganyré-
tegek kialakulásának üzemi feltételeit. A vékonyabb falvas-
tagságú (v<1,5 mm), ún. hidegen hengerelt finomlemeze-
ken – lemezgyártási technológiájukból adódóan – általában 
jóval simábbak a fémrétegek, de kellő szakmai hozzáértés-
sel, a sokkal vastagabb (v>5 mm), durvább felületű acél-
anyagból készült acélszerkezeteknél is fényes, esztétikus 
lesz a felületek megjelenése. Ilyen, a NAGÉV CINK KFT.-nél 
bevont termékekre mutat be példákat 3. és 4. képünk. 

A képek feliratai mögött zárójelben az adott terméken 
mért rétegvastagságokat adjuk meg. A „fényeshorganyzással”  
képzett bevonatok rétegvastagsága kellő biztonsággal, fe lül-
ről közelíti a szabványban előírt értékeket, így a meg ren de-
lők számára a lehető legolcsóbb lesz a bérhor gany zás ára. 
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Ami nem a tűzihorganyzó vállalatnál dől el

Több évtizedes tapasztalatok alapján elmondható, hogy 
a tűzihorganyzás egyúttal indikátora is az acélszerkezet-
gyártók szakmai tudásának. A kitűnő minőségben kivite-
lezett acélszerkezetek, hibamentes hegesztések és megmun-
kálások mind-mind szembetűnően szépek lesznek, és a 
bevonást követően is jól láthatók. A fényes és a leggazda-
ságosabb horganybevonatok létrejöttének alapfeltétele – a 
tervező és gyártó részéről – a tűzihorganyzáshoz optimális 
acélminőségek felhasználása, melyet a EN 10025 szabvány-
sorozatban a 7.4.3 pont tartalmaz, az acélok szilícium-, vala-
mint foszfortartalmára vonatkozóan állapít meg határokat. 
Ezeknek a minőségeknek a gyártása ma már nem jelent 
nehézséget az acélgyártóknak, megfelelő mennyiségben, 
hozzáértő acélkereskedőknél felár nélkül be szerezhetők. 
Az ajánlott acélminőségek alkalmazása együtt a NAGÉV 
KFT. és NAGÉV CINK KFT. pontosan szabá lyozott technoló-
giájával, csillogó horganyrétegeket eredmé nyeznek. Cikkünk 
5. és 6. képe a NAGÉV CINK KFT.-nél tűzi horganyzott, 
nagyméretű, esztétikus és technikailag tö ké letesen kivite-
lezett termékeket mutat be.

Amennyiben a gyártók a hegesztőhuzalok (bevonatos  
elektródák) kiválasztásánál is figyelembe veszik az ötvözőkre 
vonatkozó, fentebb említett ajánlásokat, akkor a hegesztési 
kötések bevonatainak külleme, jellemzői illeszkedni fog-
nak az acélszerkezet többi felületéhez, és védőképességei 

megegyeznek vele (7. kép). Ehhez a hegesztési alapanya-
gokat gyártó vállalatok is megfelelő tanácsokkal tudnak 
szolgálni. Amennyiben egy adott acélszerkezet valamennyi 
részegységénél figyelembe veszik a horganyoz hatósági kri-
tériumokat, akkor a termék egységes, csillogó bevonatot 
fog kapni, amely – az alacsonyabb bérhorganyzási költsé-
gek mellett – még piaci többletértéket, versenyelőnyt is 
jelent (8. kép). 

4. kép: Nagyméretű oszlopok palástlemezei (80–100 μm) 5. kép: Tartályok, melegen hengerelt lemezből (75–95 μm)

6. kép: Vastag falú, nagyméretű csőszerkezetek (90–110 μm)

7. kép: Hegesztés fényes, gazdaságos bevonattal 8. kép:  Különféle részegységek és a heganyagok minősége 
egyeztetve lett
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Amennyiben az acélszerkezetek gyártói – valamilyen okból 
– nem a tűzihorganyzáshoz legoptimálisabb acélminőséget 
használják az acélszerkezeteikhez, akkor szürke, hálómin-
tás, érdes és az előbbiekhez képest 3–5-szörös rétegvastag-
ság is kialakulhat, mely jelentősen megdrágítja a bérhor-
ganyzás költségeit. Ez azonban csak kivételes esetekben 
lehet indokolt.

A NAGÉV speciális támogatása a megrendelőinek

A cink (horgany) természetes tulajdonsága, hogy a levegő 
alkotói és nedvességtartalma hatásra rövidebb-hosszabb idő 
után elveszti csillogóan fényes megjelenését és szürkés, matt 
színűvé válik. Ez ugyan természetes folyamat és a jól védő 
cinkpatina kialakulásához vezet, ám ameddig a termék a 

megrendelő részére átadásra nem kerül, a legtöbb  esetben 
szerencsés, ha megőrzi eredeti fényét. Ennek eléréséhez 
a NAGÉV CINK KFT. technológiai rend szerébe épített egy 
ún. passziválófürdőt, melybe a tűzi horganyzást követően 
meríthetik az acélszerkezeteket (9. kép).

A technológiai lépés lényegében egy lakkozás (átme-
neti, korrózió elleni védelem), melynek során – száradást 
követően – kb. 2–3 μm vastag, transzparens, akrilgyanta 
alapú lakk kerül a termékek teljes felületére. Ez a védőréteg 
6–12 hónapra biztosítja a horganybevonat védelmét. A glo-
bális gazdaság miatt fontos szempont az is, hogy a fenti 
technológia lehetővé teszi a tengeren át történő szállítást is. 
A passziválást a NAGÉV CINK KFT. ügyfelei részére opció-
ként ajánlja, mely valamennyi partner számára kedvező 
áron elérhető. 

9. kép: 
Bemerítés a passziválófürdőbe
(NAGÉV CINK KFT.)
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A 30 ÉVES CSONGRÁDI ÉS TUNYOGMATOLCSI 
RÁCSOS VASÚTI HIDAK ÉPÍTÉSÉNEK ÉRDEKESSÉGEI

ERECTION SPECIALITIES OF THE 30-YEAR-OLD RAILWAY 
TRUSS BRIDGES IN CSONGRÁD AND TUNYOGMATOLCS

Dr. Koller Ida okl. acélszerkezeti szakmérnök, főmunkatárs 
UVATERV Zrt.

Ez a cikk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont által szervezett „HIDÁSZ NAPOK”-on, 2016. jú -
ni us 16-án, Balatonfüreden, a Hotel Füred Spa & 
Con ference- ben elhangzott azonos című előadás szer-
kesz tett változata.
30 éve, 1986. őszén majdnem egy időben adtak át 
két jelentős rácsos vasúti hidat:
• Csongrádon a Tisza felett és 
• Tunyogmatolcson a Szamos folyó felett.

Mindkét híd rácsos acél felszerkezetét szakaszos 
hossz irányú tolással juttatták a végleges helyére.
A cikk a két híd szerelésének különlegességeit és a 
köz ben végzett mérések érdekes eredményeit mutat -
ja be.

This paper contains the lecture presented on the 
„BRIDGE ENGINEERING DAYS” held in Balatonfüred, 
on the 16th of June 2016.
30 years ago two important railway truss bridges 
have been opened: 
• one in Csongrád over the river Tisza
•  the other in Tunyogmatolcs over the river Szamos

Till now the bridge in Csongrád has the largest span 
among the Hungarian railway bridges. Both bridges 
were erected by longitudinal launching. 
The paper describes the special features of their con-
struction, and the interesting results of the measure-
ments have been done during their erection. 

1. BEVEZETÉS

A csongrádi Tisza-híd ma is a legna-
gyobb támaszközű vasúti híd ha zánk-
ban (1. ábra). Ez volt az első híd 
Ma  gyarországon, ahol a betolás hoz tef-
lon  bevonatú acél-gumi lemezt  al kal-
maztak a támaszokon, és a szer ke zetet 
hid raulikus tolóberendezéssel tolták. 

A tunyogmatolcsi Szamos-híd orszá-
gunk első nyitott, osz lop nélküli szim -
metrikus rácsozású vasúti hídja (2. áb-
ra). Az ortotrop pályalemezre köz vet-
lenül ragasztották  a vasúti felépítmény 
talplemezét.  Ez volt az első vasúti híd, 

melyet köz benső segédjármok nélkül 
húztak be hosszirányban. 

Bár ez a két híd vasúti híd, szerelésük 
és az építés közbeni mérések tanul-
ságai közúti rácsos hidakra is ugyan-
úgy érvényesek.

2.  A HÍDSZERKEZETEK 
BEMUTATÁSA, 
FŐBB ADATAIKKAL 

A hidak fő adatai, jellemzői az 1. táb-
lázatban láthatók.

Mindkét új híd közös jellemzője, 
hogy

•  elődje 1930 előtt épült, a II. világ há-
borúban megrongálódott, a tönkre-
ment nyílásokat ideiglenes szer ke ze-
tekkel helyettesítették,

•  a helyén lévő híd közös vasúti-köz-
úti hídként üzemelt az 1980-as évek 
elejéig, a közelében épült új közúti 
híd át adásáig,

•  a meglévő régi vasúti híd mellé 
épült új alépítményekre (a vasúti 
for galom minél kisebb zavarása ér -
de kében),

1. ábra:  Az új csongrádi vasúti Tisza-híd 2009-ben 
(Internetről: híd3 – Fotó: Tésik Attila)

2. ábra:  Az új tunyogmatolcsi vasúti Szamos-híd 2005-ben 
(Internetről: 2005052728_mateszalka110 részlete)
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•  tervezője az UVATERV volt; az acél 
felszerkezetet a Ganz-MÁVAG gyár-
totta és szerelte,

•  az acélszerkezet helyszíni kapcsolatai 
NF-csavarosak vol tak, Zn-szórással  
(a korábbiakban alkalmazott láng ke-
zelés helyett),

•  az új rácsos acél felszerkezetet sza-
kaszos, hosszirányú be tolással juttat-
ták a végleges helyére, a lehető leg-
keve sebb  segédjárom beépítésével 
(a tunyogmatolcsi hídnál segédjá-
rom nélkül),

•  az új vasúti híd átadása után a mel-
 lette lévő régi hidat 1987-ben el bon-
tották, csak a mederpillérek ma  rad-
tak meg.

2.1  A csongrádi vasúti Tisza-híd 
rövid ismertetése, szerelése

Csongrád és Szentes között az első 
állandó  hidat 1903. decemberé ben  ad  -
ták át. A kilencnyílású híd kéttá maszú,  
rácsos , szegecselt, folyt acél szer ke ze-
tek ből állt, a meder felett három da rab 
64,75 + 118,70 + 64,75 m tá maszközű, 
kéttámaszú csonka szegmens alakú tar-
tókkal. [1] (3. ábra) A középső pillérek 
közti 120 m-es tá maszköz akkor is és 
ma is a legnagyobb a magyarországi 
vasúti hidak kö zött. 

A II. világháborúban két medernyí-
lásban a hídszerkezetet felrobbantot-
ták. A 120 m-es nyílásba 1946-ban még 
egy pillért építettek, és a nyílást egy 
72 m támaszközű Roth–Waagner rend-
szerű ideiglenes rácsos szerkezettel, 
valamint a magyarcsanádi Maros-híd 
46,2 m-es támaszközű szerkezetével 
hi dalták át. [2], [3] (4. ábra) 

Az 1906 óta vasúti-közúti hídként 
működő áthidaláson 1981-ben meg-
szűnt a közúti forgalom, amikor a híd-

Csongrádi vasúti Tisza-híd (mederhíd) Tunyogmatolcsi vasúti Szamos-híd

Támaszközök [m] 107,7 + 120,0 + 107,7 4 X 46,0

Acél felszerkezet alsópályás párhuzamos övű, 
szimmetrikus rács, hegesztett

alsópályás nyitott, oszlop nélküli 
szimmetrikus rács, hegesztett

Acélszerkezet helyszíni kapcsolatai NF-csavaros (Zn-szórás) N-csavaros (Zn-szórás)

Acélszerkezet tömege 2230 t 662 t

Acél felszerkezet szerelése:
szakaszos hosszirányú betolással

a pillérek és jármok felett teflonon csúszó 
kiváltó-behúzó tartók csőrrel

11,5 m hosszakban a pillérek alaptestjére 
épített behúzó pályákon

Tervező UVATERV
főtervező: Néveri Imre

UVATERV
főtervező: Ehal Zsuzsanna

Fő kivitelezők Ganz MÁVAG
Hídépítő Vállalat

Ganz MÁVAG
Nyíregyházi Közúti Építő Vállalat

Hídépítő Vállalat

Mellette új közúti híd átadásának időpontja 1981. november 5. 1982. augusztus 18.

Az új vasúti híd átadásának időpontja 1986. december 3. 1986. november 4.

1. táblázat: 30 éves rácsos vasúti hidak összefoglaló táblázata

3. ábra:  A régi csongrádi vasúti Tisza-híd egy 1904-es képeslapon, még vasút nélkül 
(Internet: Wikipédia)

tól déli irányban 570 m távolságra a 
451. számú út részeként átadták az új 
közúti Tisza-hidat. [4] A szabadon be -
tonozott, feszített vasbeton szek rény-
tartós közúti mederhíd és az előre-
gyártott, feszített vasbeton hídgeren-
dák ból álló ártéri hidak tervezője az 
UVATERV (Huszár Gyula) volt.

Az új vasúti híd a meglévő mellé 
épült déli irányban (tengelytávolságuk:  
10 m) az UVATERV tervei szerint (főter-
vező: Néveri Imre).

Az 1946-ban épített mederpillér el-
bon tásával és a meg felelő támaszköz-
arányok érdekében még további két 
parti támasz elhagyásával a régi 10 nyí-

4. ábra:  A régi csongrádi vasúti Tisza-híd a II. világháború után 
(Az [1] részlete a 66. oldalról)
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5. ábra:  A régi és a tervezett csongrádi Tisza-híd oldalnézete (Az [5] részlete)

6. ábra:  A csongrádi Tisza-mederhíd szerelési fázisai (A [3] részlete)

lású helyett csak 7 nyílású lett az új 
hídszerkezet. [5] (5. ábra)

A mederhíd 107,7 + 120,0 + 107,7 m 
támaszközű, foly ta tólagos, párhuzamos  
övű, szimmetrikus rácsozású hegesz-
tett szerkezet.

A Szentes felőli ártéri híd alsópályás, 
folytatólagos hegesztett, NF-csavaros 
ge rinclemezes híd 41,4 + 2 x 42,0 + 
+ 41,4 m támaszközökkel.

Az ártéri pillérek és a mederpillér 
is Soil-Mec típusú nagy  átmérőjű fúrt-
cölöp-alapozásúak. Ezt a technológiát 
a Hídépítő Vállalat dolgozta ki; először 
1977-ben alkalmazták a szegedi Északi 
Tisza-híd alapozásánál, majd a csong-
rádi közúti Tisza-híd alapozásánál. 

A mederpillérek cölöpjeit folyami 
uszá lyokból kialakított katamarán rend -
szerű úszóműről készítik. Míg az el ső 
két hídnál a két uszály között fúrtak,  

addig a csongrádi vasúti hídnál a meg-
lévő híd közelsége miatt át kellett ala-
kítani a berendezést úgy, hogy a ka-
ta marán széléről is lehessen cölöpöt 
készíteni.

A híd acél felszerkezetét a vasútvonal 
korrekciójának a Csongrád felőli új 
töltésén kiala kított behúzópályán állí-
tották össze, és hossz irányban tolták a 
meder felett a túloldalra (6. ábra).

A csongrádi híd rácsos tartó alsó 
öve közvetlen hajlításá nak elkerülésé-
re a támaszok és a hídszerkezet közé 
kiváltó-behúzó tartót építettek. A fő-
tartó két oldalára erősített egy-egy he-
gesztett szekrénytartó csak a csomó-
pontokban adta át a hídszerkezetnek 
a támaszok terheit. Két csomópont 
közti távolságnak megfelelő tolás után 
a hidat megemelték a főtartónál és a 

kiváltó tartókat visszagördítették az 
előző csomóponthoz (7., 8., 9. ábra). 

A nagy reakciókat görgők helyett be-
tontámaszok vették át, melyekre fe szí-
tett polírozott krómnikkel lemeze ken 
az alul teflon bevonatú 13 mm vas-
tag acél-gumi rétegelt lemezek  fo lya-
matos elhelyezésével tették lehető vé a 
hídszer kezet mozgását (10. ábra).

A teflon (PTFE) súrlódási tényezője 
a krómnikkel acéllemezen: 0,02–0,03. 

A tolás egyenletessége érdekében a 
mozgatást csörlők helyett hidrauli kus 
tolóberendezéssel végezték. A toló-
szerkezet teherbírása: 500 kN, maxi má-
lis lökethossza: 2,0 m volt. (11. ábra)

Legközelebb ezzel a módszerrel és 
tolóberendezéssel az M0 Hárosi Duna-
híd ártéri szerkezeteinek acél szekrény-
tartóját tolták a Duna felől a hídfők 
felé 1988–89-ben. [6] 
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2.2  A tunyogmatolcsi 
vasúti Szamos-híd 
rövid ismertetése, szerelése

A Szamos folyó mai – az 1900-as 
évek elején szabályozott új – medre 
felett az első vasúti-közúti híd 1925-
ben készült el 3 x 44 m nyílású szeg-
menshidakkal, az ártéren háromnyí-
lású vasbeton teknőhíddal 14 + 18 + 
+ 14 m nyílásokkal. [7] A híd 1926-tól 
közös vasúti-közúti hídként üzemelt.

A hidat a II. világháborúban a Tu-
nyogmatolcs felőli két medernyílásban 
felrobbantották.

A megmaradt szegmenshidat a me-
der fölé húzták, két végén fajármok ra 

támaszkodó provizóriumokkal 1946-
ban helyreállították az átkelést. 

A sok gondot okozó fajármok meg-
szüntetésére 1960-ban a szélső nyílá-
sokba „K” hidakat építettek, és még 
így is 10 km/h sebességkorlátozást kel-
lett előírni súlykorlátozás mellett. [8], 
[9] (12. ábra) 

1982-ben a hídtól északi irányban  
1,2 km távolságra a 491. számú út ré-
szeként átadták az új közúti Szamos-
hidat. [10] A háromnyílású, előre gyár-
tott vasbeton lemezzel együttdolgozó, 
acéltartós, közúti mederhíd és az elő-
regyártott feszített vasbeton hídgeren-
dákból álló ártéri hidak tervezője az 
UVATERV (Néveri Imre) volt.

9. ábra:  
A csongrádi Tisza-mederhíd szerelése; az első kiváltó-behúzó tartó 
9 m hosszú csőrrel (A [2] 23. oldalának részlete)

7. ábra:  A csongrádi Tisza-mederhíd alsó 
övrúdja a kiváltó-behúzó tartóval 
1986. április 9-én

8. ábra:  A csongrádi Tisza-mederhíd 1986. szeptember 16-án

10. ábra:  A csongrádi Tisza-mederhíd 
pillérek feletti alátámasztása 
csúsztatás közben

11. ábra:  A csongrádi Tisza-mederhíd vízszintes mozgatásához 
alkalmazott hidraulikus tolóberendezés 
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12. ábra: A tunyogmatolcsi Szamos-híd és elődjei (Összeállítás a [9] ábráiból)

Az új vasúti híd a meglévő mellé 
épült északi irányban, 12,5 m tengely-
távolságra az UVATERV tervei szerint 
(főtervező: Ehal Zsuzsanna).

Felszerkezete 4 x 46 m támaszközű 
folytatólagos oszlop nélküli szimmet-
rikus rácsozású nyitott (felső szélrács 
nélküli), hegesztett acélszerkezet orto-
trop pályalemezzel. 

A parti támaszok előregyártott, vert 
vasbeton cölöpökön támaszkodnak, a 
mederpillérek vert acélcső cölöpökön. 
Az így adódó széles alaptestek lehetővé 

tették, hogy a felszerkezet hosszirányú 
mozgatásához a behúzópálya acélszer-
kezetét az alaptestre támasszák. [11] 
(13. ábra) 

A rácsos felszerkezetet a mozgatás-
kor a csomópontoknál tolókocsikon 
tá masztották alá. 

Két keretnyi (11,5 m hosszú) mozga-
tás után, a behúzó pálya végére érve a 
hidat megemelték a hossztartó és ke -
reszttartó csatlakozásánál, és a kocsi-
kat  visszagurították a behúzópálya 
elej ére.

A hidat elektromos csörlőkkel moz-
gatták, a hídfőhöz – majd a pillérhez 
– fix csiga rögzítésé vel valójában tolták 
a szerkezetet.

Az alapozás előtti mederkotrást a 
14. ábra, az acél felszerkezetet a sze-
relő téren a 15. ábra mutatja.

Az új hidat 1986. november 4-én ad-
ták át a vasúti forgalomnak (16. áb ra).

1987-ben a mellette lévő régi szer-
kezetet elbontották. A kéttámaszú tar-
tók ideiglenes összekötése a 17., 18. 
ábrákon látható. 
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13. ábra:  Az új tunyogmatolcsi vasúti Szamos-híd szerelési technológiája [11]

14. ábra:  Az új tunyogmatolcsi Szamos-híd alapozása előtti mederkotrás 1984. július 19-én

15. ábra:  A tunyogmatolcsi Szamos-híd acélszerkezete a szerelőtéren 
1986. május 6-án

16. ábra:  A tunyogmatolcsi vasúti Szamos-híd napjainkban 
(Internetről: 80856745 részlete)
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3.  ÉPÍTÉS KÖZBENI 
MÉRÉSEK ÉS AZOK 
FŐ TANULSÁGAI

A folyók és völgyek áthidaló szer ke-
zetének – gazdaságossági és kör nye-
zetvédelmi szempontból is – minél  
ke ve sebb állvánnyal és segédszer ke-
zettel történő megépítése érde kében 
a hídszerkezet teherbírását már sze re-
lés közben kihasználják. A konzolos  
hosszirányú mozgatás során a szer ke-
zet nagy igénybevételeket kap, melyek  
sokszor más jellegűek, mint a végle-
ges állapotban keletkezők. A csong-
rádi Tisza-híd egyes húzott rúdjai a 
hosszirányú tolás idején nyomottá vál-
tak, melyek kihajlási hosszát ideigle-
nes kitámasztásokkal csökkenteni kel-
lett (19. ábra).

Hegesztett szerkezetekben a varratok 
zsugorodásából bel ső maradó feszült-
ségek keletkeznek, melyekhez adódó 

nagy szerelési feszültségek a szerkezet 
egyes pontjain fo lyást idéznek elő, 
me  lyek további teher hatására maradó 
alak változást szenvednek. Ezért fontos  
már a szerelés alatt is különböző mé-
réseket végezni.

A két híd építése folyamán – a próba-
terhelést megelőzően – a következő tí-
pusú méréseket végezték azok szerke-
zetein:
• reakcióerő-mérések,
•  feszültségmérések Pfender-féle moz-

gatható nyúlásmérő készülékkel,
• alakváltozás-mérések.

3.1 Reakcióerő-mérések

Saru-reakcióerőket többtámaszú, 
nagy  nyílású hidaknál an nak ellenőr-
zésére mérnek, hogy a geometriailag 
terv sze rint beállított szerkezet erő tani-
lag is a számításoknak meg felelően 
mű ködik-e önsúlyteherre. 

Saru-reakcióerők méréseket a ma-
gyar országi acélhidak kö zül először a 
duna földvári közúti-vasúti Duna-hídon  
végeztek  1930-ban Kováts Alajos kez-
de ményezésére. Sajnos ennek is és a 
Boráros téri Duna-hidon 1936–37-ben 
végzett méréseknek is megsemmisül-
tek az eredményei.

A bajai vasúti-közúti Duna-híd ártéri 
és mederszerkezetén 1950-ben vég-
zett  reakcióerő-mérésekről és besza-
bályozásról Forgó Sándor leírása és 
táb lázatai maradtak fenn. 

A reakcióerő-mérés és -szabályozás 
elméletét és nagy pontosságú, gondos  
kivitelezését – 1953-ban a Déli össze-
kötő vasúti hídnál – részletesen Dénes 
Oszkár cikke [12] írja le. A hidat a 
középső pillér melletti állványról ki in-
dulva két irányban szabadon sze rel ték. 
A szélső támaszoknál a számítottnál na-
gyobb, a közbensőknél a számítottnál 
kisebb reakcióerők keletkeztek, mely-

17. ábra:  Ideiglenes pilon a régi tunyogmatolcsi Szamos-híd bontásához 1987. október 15-én

18. ábra:  A régi tunyogmatolcsi Szamos-híd bontásához ideiglenes 
összekötés 1987. október 15-én

19. ábra: A csongrádi Tisza-híd ideiglenes rúdkitámasztásai 
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nek oka a szegecselt szerkezet konzo-
lainak maradó alakváltozása.

A csongrádi és a tunyogmatolcsi 
hidak konzolos végé nél nem volt ta-
pasztalható az előbbi konzol alatti 
reak cióerő-növekedés. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy amíg a szabad  szere-
lésnél a végkereszttartót csak egyszer 
emelik  ki, a hosszirányú betolásnál 
minden pillér vagy járom el érése után 
a konzolvéget megemelik, és ekkor a 
szerkezet tehermentesül.

A két híd acélszerkezete hegesztett 
rácsos tartó, NF-csavaros kapcsolatok-
kal. A gyártás során a varratok zsugo-
rodásából a rudakban belső feszültsé-
gek keletkeznek, melyek elérhetik a 
folyási feszültség felét is.

Szereléskor nagy feszültségek ös sze-
geződnek a belső feszültségekkel,  és 
így a szerkezet egyes pontjai megfoly-
nak. Ezek a pontok nem vesznek fel to-
vábbi terhet, csak alakváltozást végez-
nek, a rudakon belül a feszültségek 
átrendeződnek.

Tehermentesítés után az előbbi alak-
változások nem tűn nek el, de a belső 
maradó feszültségek lecsökkennek. 

A hosszirányú tolás során egyre 
csökkennek a hegesztésből származó 
belső feszültségek, míg végül a hídfő 
elérésekor az utolsó nyílásban már 
nagyrészt csak rugalmas lehajlás kelet-
kezik. Így ennek kiemeléséhez nem 
kell többleterő. [13] (20. ábra)

A csongrádi híd rácsos szerkezete 
keresztirányban nagyon  merev, és így 
nagyon érzékeny az alátámasztások 
keresztirányú ma gasságkülönbségeire. 
Emiatt a híd fel ső szélrácsának – csak 
víz szintes erő re merev – csomóleme-
zei elhajol tak (21. ábra). 

3.2  Feszültségmérések 
Pfender-féle mozgatható 
nyúlásmérő készülékkel

A Pfender-féle mozgatható nyúlás-
mérő készülékkel tör ténő roncsolás-
mentes feszültségmérés a következő 
elven működik: A szerkezet felületére 
acélgolyópárokat sajtolnak (ütnek) ál-
talában 100 mm-es bázis hosszúsággal. 
A Pfender-féle ké szülék mérőcsúcsait a 
golyókra ráillesztve mérhető a go lyók 
közti távolság 0,002 mm-es pontosság-

gal. Az alaphossz (bázishossz) hossz-
változásából meghatározhatók a fajla-
gos nyúlások és így a feszültségek is. 

A csongrádi és a tunyogmatolcsi híd 
szerelése közben is mértek feszültsé-
geket.

A csongrádi vasúti híd betolása so-
rán négy különböző fázisban végeztek 
méréseket. (Az első mérés volt az alap-
mérés, amihez viszonyították a többi 
fázis nyúlásait.) [14]

A 22. ábrán az egyik terhelési eset 
eredményei láthatók. Az elvileg csak 
tiszta nyomásra igénybevett alsó övru-
dakban nagy hajlítónyomatékok kelet-
keztek. 

A tunyogmatolcsi hídnál a tolás 
meg kezdése előtt a mértékadó konzol-
hossz esetére a támasz környéki ru dak-
ban, pályaszerkezeten nyúlásmérést vé-
geztek. [15]

A 23. ábra jól mutatja, hogy az al-
só övrúd és a pálya szerkezet együtt-
dolgozásának hatására az alsó övben 
kisebb nyomófeszültségek keletkeztek 
a számítottnál.

3.3 Alakváltozás-mérések

A csongrádi és a tunyogmatolcsi hi-
dak alakját a betolás után a 24–25. 
áb  rákon ábrázoltam. (Ezek az alakok 
a próbaterhelés után sem változtak lé-
nye gesen.)

20. ábra:  A csongrádi Tisza-hídon mért reakcióerők 
a betolás után (A [13] részlete) 

21. ábra:  A csongrádi Tisza-híd felső 
szélrácsának elhajolt csomólemezei

22. ábra: 
 A csongrádi Tisza-híd egyik betolási fázisában 
mért nyúláskülönbségek (A [14] részlete)
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A csongrádi mederhíd ábráján jól 
lát ható a konzolos  nyílásnak a többi-
nél jóval laposabb alakja. Ez annak 
köszön hető, hogy a legnagyobb kon-
zolhossz elérésekor a nyílás közepe 
táján lévő támaszoknál maradó alak-
változást szenvedett a tartó, amely a 
konzolos szakasz szögelfordulásainak 
megfelelően módosította a szerkezet 
alakját. (A híd végénél meredekebb, 
a nyílás közepén laposabb lett) (24. 
ábra).

A tunyogmatolcsi hídnál nem ilyen 
feltűnő a konzolos nyílás alakjának el-
térése a többi nyílástól (25. ábra).

Az ortotrop pályalemez és a hossz-
tartók együttdolgoztak az alsó övru-
dak kal, és így jóval kisebb szerelési 
fe  szült ségek keletkeztek, melyek a 
he  gesz tés ből származó maradó belső 
fe szült ségekkel együtt csak kevés pont-
ban   okozhattak folyást.

A vasúti hidak megváltozott alakja 
elsősorban a közvetlen sínlerősítésű 
hidakon közlekedő vasúti járművekre 
lehet balesetveszélyes.

A csongrádi vasúti Tisza-híd hídfás 
felépítményű, a tu nyogmatolcsi vasúti 
Szamos-hidon pedig csak kismértékű 
volt az eltérés az alakban. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben bemutatott két jelentős 
vasúti híd sok újszerű megoldásával 
az időjárási és egyéb nehézségek elle-
nére is a tervezett költségeken belül, 
határidőre elkészült.

Ennek kapcsán meg kell emlékezni 
a két híd építésének minőségi ellen-
őréről, irányítójáról: Forgó Sándor 
(1923–1998) nyugalmazott MÁV mér-
nök főtanácsosról. 

Szinte minden jelentős vasúti híd épí-
tésében részt vett először tervezőként, 
majd az építési munkák szakmai fel-
ügyeletében, irányításában. Az új Vas-
úti Hídszabályzat kidol gozásában, és a 
vasúti hidak fáradásával, teher bírásával 
kapcsolatos kutatásokban is jelentős 
szerepet töltött be. Nagy figyelmet for-
dított a szerkezetek gyártásánál, sze-
re lésénél, építésénél szerzett tapasz-
ta latok ismertetésére, publikálására.  
Több, mint 40 cikke jelent meg folyó-
iratokban, előadá sokat tartott a Közle-
kedéstudományi Egyesületben, oktatói  
tevékenységet folytatott a BME Acél-
szerkezetek Tan székén, a MÁV Tiszt-
képző Intézetében. [16] 

A csongrádi és a tunyogmatolcsi hi-
daknál végzett mé réseket irányította, 
értékelte. E két híd után még a hárosi 
közúti Duna-híd, valamint a lágymá-
nyosi közúti Duna-híd acélszerkezeté-
nek gyártási és szerelési munkáinál is 
közre működött minőségi ellenőrként.

A tervezők törekszenek a valósághoz 
legközelebb álló modelleken számítani 
a szerkezeteket, de bonyolult hegesz-
tett szerkezeteknél ez nem valósítható 
meg teljesen. [17], [18]

Ezért az egyre fejlettebb számítási 
modellek alkalmazása mellett is na-
gyon fontos a szerelés során igénybe 
vett hegesztett szerkezet vizsgálata, 
ellenőrzése az építés folya mán. 

A próbaterhelésnél a már össze sze-
relt, beállított szerke zetre helyezik el 
a nyúlásmérő bélyegeket, és így a mé-
rések során csak a hasznos terhelés ből 
származó feszültségek, alak változások 
határozhatók meg.

Az utóbbi időben egyre jobban el-
terjedt „monitoring” is csak a már 
kész szerkezet viselkedését vizsgálja az 
idő folyamán. 

Ezért már a szereléskor  – amikor a 
hegesztésből származó bel ső feszültsé-

23. ábra:  A tunyogmatolcsi Szamos-híd tervezett többtámaszú 
helyzetéhez képest mért feszültségkülönbségek 
a betoláskor, konzolos állapotban [11] 

24. ábra: A csongrádi Tisza mederhíd alakja betolás után [11]

25. ábra: A tunyogmatolcsi Szamos-híd alakja betolás után [11] 



64 Acélszerkezetek 2016/4. számAcélszerkezetek 2016/4. szám

gekhez adódnak a sze re lésből származó 
nagy feszültségek, mely nek hatására a 
szerkezet egyes pont jai megfolyhatnak 
– célszerű fe szült ségméréseket végez-
ni korszerű ron csolásmentes módsze-
rekkel (pl. Bark hausen-zaj méréssel 
a hárosi Du na-hidon, lágymányosi 
Du  na-híd pilon jainak környezetében 
stb.). [19], [20]
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A HATVANI VASÚT FELETTI KÖZÚTI HÍD TERVEZÉSE

DESIGNING ROADWAY BRIDGE 
ABOVE THE RAILWAY AT HATVAN 

Pál Gábor ügyvezető, vezető tervező
Borzai Tibor műszaki igazgató, tervező
Hunyadi László statikus tervező
Dési Attila statikus tervező
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

Magyarországon, Hatvan városában a vasút feletti az 
új, közúti, kerékpáros- és gyalogosforgalmat is át vezető 
felüljárót 2015-ben adták át a forgalomnak,  mely több 
szempontból is innovatív. A megépült négy nyílású híd 
acélszerkezetű, folytatólagos többtámaszú és a fő nyí-
lásban egyetlen ívvel merevített. Keresztmetszete az 
ívvel merevített szakaszon szekrény-, a többi nyílásban 
nyitott „I” tartós. Az ívtartó a keresztmetszet közepén 
helyezkedik el és követi az útpálya íves vonalvezetését. 
Organizációs alapkövetelmény volt, hogy az átépítés 
ideje alatt mind a híd fölött, mind a híd alatt fönt 
kellett tartani a vasúti fővonal és az elsőrendű főút 
folyamatos forgalmát. Az alaprajzilag is ívben futó me-
revítőtartós ívhíd egyedülálló szerkezet. A projekt ma-
gában fog lalta a közlekedési csomópont teljes átépí-
tését egyedi körforgalommal, 4 darab kerékpáros köz-
lekedést kiszolgáló kisműtárggyal, a hídra fölvezető 
útszakaszokkal, mesterséges tóval, valamint új gyalo-
gos és kerékpáros hálózat kialakításával.

An innovative road, pedestrian and bicycle bridge over 
Hatvan City Railway station was opened for traffic in 
2015 in Hatvan, Hungary. The constructed new bridge 
is a steel girder structure with multiple supports and 
a stiffened arch in the main span. The cross section is 
a box girder in the main arch span and a steel ortho-
tropic deck, with I beam stiffening girders in the side 
spans. The bridge and the mono arch in the middle of 
the cross section also has a curved alignment. Bridging 
over a busy railway line and road junctions was a 
difficult challenge to both design and build, especially 
because the traffic had to be maintained during con-
struction. This requirement resulted in multiple traffic 
and construction phases. The shape of the bridge is 
very pleasing from upper and lower view also. The arch 
bridge with horizontally and vertically curved arch is 
unique structural form in the world. The project in-
cluded the renovation of the whole junction including 4 
small bridges, a roundabout, a resting area connected 
to the new bridge, a small artificial lake, and also a 
new pedestrian and bicycle road system.

BEVEZETŐ

Magyarországon, Hatvan városában a vasút feletti új 
közúti felüljárót 2015-ben adták át a forgalomnak. Az új híd 
a 3 sz. főút 21 sz. főút csomópontjánál készült. A felüljáró 
a 3. sz. főút forgalmát vezeti át a Hatvan–Miskolc 80-as jelű 
villamosított vasúti fővonal pályaudvari kiágazó vágányai 

felett. A csatlakozó nyílások alatt parkolót alakítottunk ki 
3,00 m magassági korlátozással.

A híd szerkezeti rendszerét és nyílásbeosztását a statikai 
szempontokon kívül a MÁV területhatárok, valamint a hat-
vani autóbusz-pályaudvar létesítményei alapvetően befolyá-
solták. A hídhoz egy kerékpárosút-rendszer és egy körfor-
galmi csomópont is csatlakozik. 

1. ábra:  Az íves vonalveztésű, egy ívvel merevített hídpálya közúti, kerékpáros és gyalogos úttal
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Tekintettel arra, hogy az építés alatt a forgalmat fent kel-
lett tartani, az épülő új szerkezetek több ideiglenes fázist 
is kiszolgáltak. 

Az emelt síkon létrehozott körforgalom alatti nagy nyí-
lású műtárgyakban végállapotban kerékpárutat, míg ideig-
lenes állapotban a közúti forgalmat vezették át.

HÍDGEOMETRIA

A híd szerkezeti rendszere: négynyílású, folytatólagos, több-
támaszú acélhíd. 

A vasút feletti nyílásban („A-B” nyílás) alsópályás, mere-
vítőtartós ívhíd, ortotrop pályalemezes szekrénytartóval, 
a csatlakozó nyílásokban („B és „E” támasz közötti nyílá-

2. ábra:  Az elkészült közúti csomópont, vasút feletti híd és kerékpáros út
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3. ábra: Általános tervi elrendezés: oldalnézet és alaprajz
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4. ábra: The view of the bridge

sok) kétfőtartós acél gerendahíd. A szerkezeti magasság 
1,601 m.

A felszerkezet a támaszok felett sarukra fekszik fel. A di-
latációs mozgásokat a hídfők felett található vízzáró dila-
tációs szerkezetek teszik lehetővé.

A híd helyszínrajzilag íves, majd átmeneti íves, végül egye-
nes  kialakítású, az ívvel merevített szakaszon széles, majd 
a szélső nyílásokban folyamatosan csökkenő szélesség gel. 
A híd legnagyobb teljes szélessége 20,50 m, a keresztmet-
szeti beosztás: a bal oldalon 1,5 m szélességű gyalogjárda 
és 2,00 m széles kerékpárút (tervezési sebesség ≤20 km/h) 
kapott helyett, a bal oldali (Budapesti irányú) sáv széles-
sége 3,75 m, a jobb oldali (Miskolc irányú) sáv szélessége 
2 x 3,25 m. A Budapest és Miskolc irányú forgalmi sávok 
között helyezkedik el az ívtartó. A híd jobb oldalán 75 cm 
szélességű üzemi járda helyezkedik el.

A bal oldali sáv szélességét (3,25 m + 0,5 m = 3,75 m) 
forgalomtechnikai okok tették szükségessé.

A Budapest felőli („A” jelű) hídfő áttört, előtöltéses hídfő, 
párhuzamos függesztett szárnyfalakkal. A Miskolc felőli („E” 
jelű) hídfő pedig bordás tömör hídfő, szintén párhuzamos 
függesztett szárnyfalakkal. A közbenső támaszok áttört osz-
lopos szerkezettel készültek, V” alakú geometriával. A híd 
alapozása cölöpalapokkal történt.

ESZTÉTIKA
Az egyedi helyszín egyedi útpályát igényelt. Az áthidalt 

vasúti pályaudvar diktálta a vasút feletti nagy nyílást, a kö-
zeli közúti csomópontok miatt a felvezető utak maximá-
lis meredeksége pedig igényelte a minimális szerkezeti 
ma gasságot. Az alaprajzi beszorítottság okán szükség volt 
a változó szélességre és az íves kialakításra. Az üzemelő 
vas út feletti építés időben és térben korlátozta az építési 
műveleteket, így minden körülményre tekintettel alakult 
ki a végleges hídszerkezet. A középső monoív alaprajzilag 
is íves, melynek  szerkesztése, az alkotólemezek henger-
lésének, le sza básának és illesztésének megadása komoly 
kihívás volt. Kizárólag 3D szoftverek segítségével lehetett 
a pontos leszabási és illesztésielem-terveket elkészíteni. 

Az íves alaprajzú ív övlemezei végül egy kúpfelületen he-
lyezkednek el, melynek az alaprajzi íve: R = 200 m – pálya 
3,5%-os keresztirányú esése és a magassági lekerekítő ív: 
R = 700 m sugara határozta meg az egyes elemek szerkesz-
tését.

 FELSZERKEZET
A felszerkezet négy nyílású folytatólagos, többtáma -

szú szer kezet, támaszközei: 56,00 + 32,00 + 24,00 + 20,00 m. 
Az „A–B” nyílásban a szerkezet alsópályás, merevítőtartós 
acél ívhíd, ortotrop pályalemezes szekrénytartóval. A szer ke-
zet helyszínrajzilag R = 200 m sugarú ívben helyezkedik el. 
A szerkezeti magasság általános helyeken 1,601 m. A 
11,64 m széles függőleges gerincű szekrénytartóhoz bal  ról  
egy 4,85 m hosszúságú, jobbról pedig egy 4,15 m hosszú-
ságú konzol kapcsolódik. A híd teljes szélessége 20,50 m. 
A szekrénytartó geometriai középvonalában helyez kedik el 
a maximálisan 7,00 m magasságú 1,00 m x 0,50 m zárt 
keresztmetszetű ívtartó, melynek a gerincei 45 mm, övei 
35 mm falvastagságúak. Az ívtartó és a függesztőrudak 
ten gelyei függőlegesek. A függesztőrudak keresztirányban 
nyo matékbíró kapcsolattal csatlakoznak az ívtartóhoz és a 
szekrénytartó pályalemezéhez. A „B és E” támaszok közötti 
nyílásban a szerkezet kétfőtartós gerendahíd. A szerkezet 
ezen szakasza helyszínrajzilag átmeneti ívben indul majd 
egyenesbe simul. A híd teljes szélessége a „B” és „D” tá-
ma szok között folyamatosan változó, a keresztmetszet az 
ívtartó által elfoglalt keresztmetszeti szélességgel (2,00 m) 
valamint a 0,50 m sávszélesség-bővítésnek megfelelő széles-
séggel egyenletesen csökken. A keresztmetszet szélessége 
tehát 17,00 és 20,50 m között változó.

A főtartók távolsága 8,00 m és 11,50 m között szintén 
egyenletesen változó. A főtartók gerincéhez balról egy 
4,85 m hosszúságú, jobbról pedig egy 4,15 m hosszúságú 
konzol kapcsolódik. A kereszttartók merőlegesek az út-
tengelyre, távolságuk (úttengelyben) 4,00 m. A vizsgálha-
tóság érdekében a szekrénytartó belsejében lévő kereszt-
tartó gerincek 1,00 m átmérőjű kör alakú nyílással át-
törtek. A közbenső támaszkereszttartók acélszerkezetűek, 
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teljes keresztmetszetűek, támaszirányúak. A saruknál és 
az ideiglenes emelési helyeknél függőleges bordákkal 
merevítettek. A főtartók gerinclemezeinek vastagsága a 
szekrénytartónál és a nyitott főtartónál 12–25 mm között 
változó. A szekrénytartó alsó lemez vastagsága 12–80 mm. 
A vastag lemez a közbenső támasz alatti nyomott zóna 
erősítésénél található. Az alsó lemez 350 mm szélességű tra-
pézbordákkal merevített. A nyitott főtartók alsó övlemeze 
1,00 m széles, a lemezvastagság 25–75 mm között változó. 
A pályalemez vastagsága 14 és 25 mm között változik, en-
nek merevítése min. 30 cm-ként 30 cm szélességű trapéz-
bordával történik. A kereszttartók gerincének vastagsága a 
zárt keresztmetszetű szakaszon 16–35 mm között változik. 
A nyitott főtartós részeken a kereszttartók vastagsága álta-
lánosságban 16 mm, alsó öve pedig 320 x 25 mm. Az asz-
faltburkolat őszvastagsága 14 cm.

Alkalmazott anyagminőségek: S355 és S460.

SZERKEZETI VISELKEDÉS
A híd szerkezeti rendszerét alapvetően az alátámasztási 

lehetőségek határozták meg a következők szerint. A vasúti 
vágányok között nem volt lehetőség letámasztásra, ennek 
következtében ez a támaszköz 56 m-re adódott, szemben 
a többi nyílással, ahol lehetőség volt kisebb 32 m, 24 m, 
20 m-es támaszközök kialakítására is. A hídnyílásokhoz 
tartozó szerkezeti magasságot nagyban befolyásolta az is, 
hogy az út kedvező vonalvezetésű maradjon. A kettő opti-

mumaként a szerkezeti magasságot 1,601 m-re vettük föl, 
mely esetén a nagy nyílásban L/35 a többiben L/20, L/15, 
L/12.5 támaszköz arány adódott. Ezen kötöttségek mellett 
látszik, hogy a kisebb nyílásokban gerendahíd tartomány-
ban vagyunk, ugyanakkor a nagy nyílásban szükség volt va-
lamilyen merevség növelésre. Ezért a nagy nyílásban ívvel 
merevített gerendahíd készült, melyhez folytatólagos kiala-
kítással gerendahíd csatlakozik. Az íves vonalvezetésből 
származó elfordulási érzékenység miatt a fő nyílás esetében 
a nagy csavarómerevséggel rendelkező szekrényes kialakí-
tás volt a leggazdaságosabb megoldás. A kisebb nyílások 
esetében a szekrényes kialakítás nem volt indokolt, ezért 
helyette alul nyitott „I” szelvényű főtartókat alkalmaztunk. 
A két szerkezetváltás közötti átmenetet a szükséges benyúj-
tás mellett leélezéssel alakítottuk ki.

A műtárgy teherbírása a vonatkozó magyar előírások 
szerinti „A” jelű (ÚT 2-3.401:2004) teher (800 kN egyedi 
gép jármű és 4,00 kN/m2 egyenletesen megoszló teher a 
kocsipályán), valamint 5 kN/m2 gyalogos-kerékpáros teher. 
A híd jelentős forgalmat bonyolít le, a 3-as és 21-es főút 
forgalmának kereszteződésében, és a forgalom számlálás 
alapján a híd a legmagasabb forgalmi kategóriába került 
(Nbecs = 2,0 x 106 – tehergépkocsik becsült száma évente sá-
vonként). Ennek következtében a fáradási vizsgálat megha-
tározó volt a szerkezet méretezésekor. A legtöbb esetben az 
anyag szilárdságilag nem is volt kihasználható, ezért a me-
revségi és geometriai kötöttségek diktálták a kialakítást.

5. ábra: 
Az ívvel merevített vasút feletti 
hídnyílás keresztmetszete

6. ábra: 
A híd 3D VEM modellje
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Az ív statikai szerepe az alaprajzi ívesség miatt többszörös, 
mivel a nyílás függőleges merevítésén túl a keresztirányú 
alakváltozásokat is „kordában kell tartania”. Ezen túl prob-
lémát okozott még, hogy az íves vonalvezetésű rúdon a 
nyomóerő hatásából nyomaték keletkezik, és a rúd a meg-
lévő ívességének a növelésére törekszik. Mindezek miatt az ív 
keresztmetszetét zárt keresztmetszetűre, a függesztőrudakat 
nyomaték felvételére alkalmas keresztmetszetűre alakítot -
tuk ki, és biztosítottuk, hogy a függesztőrudak nyo matékbí-
ró kapcsolattal csatlakoznak mind az ívhez, mind a kereszt-
tartón keresztül a merevítőtartóhoz is. Az így ki alakított 
függesztőrendszer hatékonyan segíti a görbe alap rajzú nyo-

mott ív ellenállását az oldalirányú nyomatékkal és ki haj lás-
sal szemben. Számításaink alapján, szilárdsági szempont ból 
a függesztőrudak nyomatékbíró kialakítása az ív feszült-
ségeit ~50%-kal csökkentette, igaz így jelentősebb   füg-
gesztőrúdszelvények alkalmazása vált szükségessé. A rend-
szer további érdekessége, hogy a függesztőrúd nem csak az 
ív oldalirányú kihajlását akadályozza meg, hanem a pálya 
elcsavarodását is gátolja azzal, hogy az elcsavarodási erőt 
részben ráhárítja az ívre azzal, hogy a két szerkezeti elemet 
együttdolgoztatja. 

A függesztőrúd kialakításának hatását a következő áb rá-
kon mutatjuk be. A 9. ábrán a csuklós, a 8., 10. ábrákon 
a meg valósult merev függesztőrúd-kialakítást alkalmaztunk 
a statikai modellen. A két ábrasort összehasonlítva látható, 
hogy ugyanolyan féloldalas, szabványos „A” jelű terhelés ese-
tén  a merev függesztőrúd-kialakítással 28 mm-ről 21 mm-re 
tudtuk csökkenteni a szerkezet függőleges deformációit, 
amellett, hogy az ív kedvezőtlen vízszintes deformációit 
32 mm-ről 1 mm-re csökkentek. A 8–9. ábrához hasonlóan 
ha az ív külső oldalán elhelyezkedő sávot terheljük le, ak-
kor a merev függesztőrúd-kialakítás a csuklós kialakítással 
szemben a függőleges deformációkat 24 mm-ről 20 mm-re, 
az ív vízszintes deformációit pedig 44 mm-ről 18 mm-re 
tudtuk csökkenteni. 

A függesztőrúd kialakításának következményeként az az 
érdekes helyzet állt elő, hogy a leghosszabb, 6.3 m hosszú 
függesztőrúd alsó befogási keresztmetszetében 207 kN hú-
zóerő és 1124 kNm hajlítónyomatéki mértékadó igénybe-
vételpárok alakultak ki. A rúd keresztmetszetét esztétikai 
okok miatt téglalap alakú, lapos acéllemeznek választottuk, 
mely kialakítás esetén a fő méretezési hatás a kifordulási 
jelenség volt. Végül a méretezés elvégeztével a leghosszabb 

8. ábra:  
Az ívvel merevített nyílás 
viselkedése féloldalas teher 
hatására

7. ábra:  Keresztmetszetváltás: a nyitott keresztmetszet 
és zárt keresztmetszet átmenete

9. ábra:  
Csuklós függesztőrúd 
– nagyobb függőleges 
és oldalirányú deformáció
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függesztőrúd esetében 910 x 60 mm-es szelvényt alkalmaz-
tunk, mely keresztmetszetet már a legrövidebb rudaknál 
910 x 30 mm-esre tudtunk csökkenteni.

A függesztőrudak bekötését a kereszttartókba egy pálya-
lemezen átvezetett kialakítással terveztük. A vastag függesz-
tőlemezek és a vékonyabb kereszttartógerincek között a 
lemezekben terjedő feszültségekhez igazodó átmenetet ké-
peztünk leélezéssel és geometriai kialakítással.

11. ábra: A leghosszabb függesztőrúd igénybevételei és feszültségei

12. ábra: A függesztőrúd és kereszttartó kapcsolata 13. ábra: A függesztőrúd és kereszttartó kapcsolata

10. ábra:  
Merev függesztőrúd 
– kisebb függőleges 
és oldalirányú deformáció
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Az ortotrop pályalemezt zárt szelvényű hosszbordával 
alakítottuk ki. Mivel a pálya szélessége a geometriai ki-
alakítás miatt változik, ennek következtében a zárt bordák 
esetében szükség volt hosszbordák elhagyására. Az elhagyá-
sok környezetében az előírt 300 mm-esnél nem nagyobb 
merevítettlemez-távolságot segéd laposacél keresztbordák 
elhelyezésével biztosítottuk. Ezek a helyek döntően forga-
lomtól elzárt helyeken készültek, azonban a teljes fáradási 
ciklusra méretezettek.

 Az ív jelentős nyíróerőt gyűjt össze az ív végein a vég-
kereszttartó környezetében, mely igénybevételt nem lehe-
tett a hosszbordával áttört végkereszttartó-gerincbe beve-
zetni. A gerinccsonkok esetében a Vierendeel-hatás miatt 
a szükséges lemezvastagság jóval meghaladta a javasolt 
25 mm-es határt. Mindezek miatt a végkereszttartó nem át-
tört gerinccel készült, és a szükséges vastagság itt 30 mm-re 
adódott. A nem áttört gerincen való hosszborda-átvezetés 
fáradás szempontból kedvezőtlen kialakítású 36-os fáradási 
osztályba sorolható, ezért a hosszborda-átvezetés kialakí-
tása miatt egy segéd kereszttartót terveztünk be, továbbá 
a bordabekötés utolsó 50 cm-ében a zárt borda szelvényét 
a korábbi 8 mm-esről 15 mm-esre vastagítottuk föl. Ez a 
segédkereszttartó az ívbekötés szempontjából is kedvező 
volt, mivel lehetőséget adott emellett arra is, hogy az ív 
okozta terhelést elosszuk és ne csak a végkereszttartón ve-
zessük le, vagyis az ív ezáltal a síkjában befogottá is vált.

ÖSSZEFOGLALÓ
Az alaprajzilag is görbült ívszerkezet Európában is egye-

di, modern formavilágot mutat. Az acél felszerkezet orga-
nizációs lehetőségéből adódó előnye – helyszínen épülő 
alépítménnyel párhuzamos szerkezetgyártás – lehetővé tet-
te a rendkívüli szűk határidővel történő építési határidő be-
tartását. A híd díszvilágításával a város új szimbóluma ként 
tölti be közlekedési funkcióját, továbbá a megépített új 
közlekedési csomópont és az alatta kialakuló pihenőpark 
további extra funkciókat hozott a városba.

14. ábra:  
Az ortotrop pálya hossz-
bordáinak elhagyása

15. ábra:  Végeselem modell részlete: az ív és a szekrény-
keresztmetszet kapcsolata

16. ábra:  
Az ív bekötése a merevítő-
tartóba egy segéd kereszt-
tartó segítségével történt, 
ezáltal az ív függőleges 
síkban is befogottá vált
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A projekt résztvevői

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – beruházó
•  K-H Hatvan Konzorcium (KÖZGÉP Építő- és Fém szer-

kezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – 
kivitelező

•  Speciálterv Építőmérnöki Kft. – generáltervező, híd és út 
szaktervező

A képek forrása

1–16. kép: Speciálterv Kft.
17. kép:  a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 

17. ábra: Az elkészült hídszerkezet

HA KEVÉS A HELY.. .

Akár 12 m hosszú zárt szelvények, melegen 
hengerelt profi lok, lemezáruk, alaktalan 
acélkonstrukciók mozgatására, rakodására 
kifejlesztett speciális targonca. 
Keskeny munkafolyosó mellett, a legnagyobb 
tehebírással és a legkissebb munkafolyosóban. 
Magyarországi tanácsadás a TWS Kft.-től.

1047 Budapest,
Tinódi utca 5-7.
www.tws.hu
info@tws.hu

Tel.: +36 1 231 5060
Fax.: +36 1 379 5863
Szerviz:
Tel.: +36 1 231 5070

COMBILIFT
4-UTAS 
TARGONCÁK 
UNIVERZÁLIS 
HASZNÁLATRA
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LINCOLN ELECTRIC
GLOBÁLIS  MÁRKA,  A HEGESZTÉSI  PIAC
MEGHATÁROZÓ  SZEREPLŐJE

KOMPLETT  MEGOLDÁSOK
BERENDEZÉS                 HEGESZTŐANYAGOK               
ELJÁRÁSOK                      ISMERETEK

10 000 Alkalmazott  világszerte
160 Országban  aktív  piaci  jelenlét
48 Gyár
19 Országban
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GYORS, RUGALMAS, GAZDASÁGOS

Meiller megbízik a CLOOS tandemhegesztésben

 Stefanie Nüchtern-Baumhoff

Sikertörténet

Meiller, az ipari járművek specialistája évtizedek 
óta bízik a CLOOS technológiában. A slaný-i Meiller 
összesen 6 robotrendszert működtet a cseh telephe-
lyén 8 hegesztőrobottal és több, mint 300 CLOOS he-
gesztőgéppel. Az új CLOOS robotrendszerek a teher-
autók billenő utánfutójának oldalfalait hegesztik tan-
demhegesztéssel. Ezzel a nagy teljesítményű hegesz-
tési folyamattal rendkívül nagy sebességet lehet elérni 
a vékony, könnyű alkatrészek hegesztésénél és ezzel 
együtt növelni lehet a termelés minőségét.

Az 1850-ben alapított, müncheni székhelyű Meiller családi 
vállalkozás hosszú hagyományokra tekint vissza. A Meiller 
világhírű piacvezető név a billenő felépítmények és után-
futók, valamint minőségi liftajtók gyártásában és árusításá-
ban. A teherautó-gyártókkal való szoros együttműködésnek 
köszönhetően a járműalapokat és a felépítményeket együtt 
fejlesztik. 

Könnyű szerkezet a középpontban 

A könnyű szerkezet egyre jelentősebbé válik a haszon-
gépjárművek gyártásában. A múltban nagyon fontos szere-
pet játszott a könnyű kialakítás különösen a járműiparban, 
azonban manapság a súlycsökkentő intézkedésekre a ha-
szongépjármű-iparban is nagy a kereslet. A hasznos teherre 
optimalizált tehergépkocsik több áru szállítására képesek, 
kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és kevésbé terhelik a 
közlekedési hálózatot – a könnyű szerkezet óriási mérték-
ben növeli a hatékonyságot itt is. 

„A Meillernél egyre többször használunk könnyű szer-
kezeteket”, mondja Andrej Stary, a slaný-i Meiller progra-
mozója és tervezője. A billenő utánfutók oldalfalát 2,5 mm 
vastagságú nagyszilárdságú acélból gyártjuk. Korábban ez a 
komponens három külön elemből állt; ma az oldaleleme-
ket egy darabból hajlítjuk, így minden oldalra csak egyetlen 
varrat hegesztése szükséges. „A csökkentett számú hegesz-

tési varratnak köszönhetően a komponens sokkal köny-
nyebb, mint korábban, és ez az utánfutóink óriási előnye”, 
mondja Stary. „Az új robotrendszer tökéletesen megfelel a 
vele szemben támasztott magas elvárásoknak.” 

A 7 tengelyes robot növeli a munkadarab 
hozzáférhetőségét 

A rendszer szíve két 7 tengelyes CLOOS QIROX QRC-350-E 
hegesztőrobot, melyek széles munkatartománya fel gyorsítja 
a komplex munkadarabok hegesztését. A munkadarab-
pozicionáló eltolható csapágyazással van hozzáfűzve két 
függőlegesen elrendezett síktárcsához. 

Az egytengelyes munkadarab-pozicionáló mozgatható el-
lenoldali tartóval, és mindkét oldalon függőleges forgatásra 
alkalmas síktárcsával van felszerelve. A munkadarab-befogó 
készüléket a két síktárcsa közé rögzítik, melyek lehetővé te-
szik, hogy a nagy oldalfalak optimális hegesztési pozícióba  
hozhatók legyenek. A készülék különlegessége, hogy a be-
helyezett alkatrészek előfeszítettek, így a kezdetektől fog-
va megakadályozható a torzulás. Az ellenoldali csapágya-
zott tartó rugalmasan mozgatható az alapkereten, amely 
lehetővé teszi a két síktárcsa közti távolság változtatását, 
így a különböző méretű oldalelemeknek megfelelően ál-
lítható. „Nem termelünk nagy szériában, így a termékeink 
széles választékát kínáljuk ügyfeleink számára,” mondja 
Stary. „Ezért a rendszernek a legkülönfélébb termékeket 
kell hegesztenie, különböző méretekben.” 

Az automata pisztolycserélő rendszer 
rugalmasságot biztosít 

Minden robot két hegesztőpisztollyal van felszerelve. 
Míg a hajlított egyhuzalos pisztolyt kicsi, szegmentált és 
ne hezen megközelíthető varratok hegesztésére használják, 
ad dig az egyenes tandempisztolyt hosszú, egyenes varratok 

1. kép: Meiller egyike a világ vezető billenő utánfutó gyártóinak

2. kép:  Az új CLOOS robotrendszerek  billenő utánfutók oldalfalát 
hegesztik tandemhegesztéssel 
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nagy sebességű hegesztésére alkalmazzák. A pisztoly cserélés 
auto ma tikusan megtörténik a program által kiadott paran-
cson keresztül, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer rugal-
masan alkalmazkodjon a különböző alkatrésztípusokhoz. 

A tandemhegesztés a maximális sebességet 
b iztosítja a maximális minőség mellett 

A tandemhegesztési folyamatban két elektromosan füg-
getlen ív egy közös hegfürdőt képez. A folyamat alapja a 
két elektromosan elkülönített részfolyamat, melyek töké-
letesen azonosak. Az első huzal biztosítja a biztonságos 
beolvadást, a hátsó huzal pedig gyorsan feltölti a nagy var-
ratokat. A két folyamat paraméterei külön-külön állíthatók, 
ami lehetővé teszi a különböző speciális varratkombinációk 
hegesztését. 

A tandemhegesztés magas leolvasztási teljesítménye le-
hetővé teszi egy rendkívül nagy hegesztési sebesség eléré-
sét. A tandempisztoly elérheti akár a percenkénti 4,6 mé-
teres sebességet az oldalelemek hegesztése közben. Ezen 
túl menően, a folyamatot jellemzi az alacsony hőbevitel és 
a jó résáthidaló képesség. 

Ez csökkenti az alkatrészek vetemedését, kompenzálja az 
anyag tűréshatárait és csökkenti a költséges utómunkála-
tokat. A tandemhegesztés így kiválóan alkalmas a Meiller 
által készített, viszonylag érzékeny, nagyszilárdságú acél al-
katrészek hegesztésére. 

A szenzortechnológia biztosítja az optimális 
hegesztési minőséget 

Ezen felül, a robotok fel vannak szerelve két CLOOS 
szenzorral, hogy kompenzálják a tűréseket. Hegesztés so-
rán az ívszenzor méri, hogy a pisztoly helyzete valóban 
megfelel-e a programozott pályának. Abban az esetben, ha 
eltér, például hő általi deformáció miatt, a robot felismeri, 
és leköveti a tényleges kontúrt.

Az online lézerszenzor méri a munkadarab él előké szí-
tésének vonalát hegesztés közben. A rendszer mind a 
hegesztőpisztoly helyzetét, mind a különböző technológiai 
paramétereket folyamatosan állítja az optimális hegesztési 
eredmény érdekében. 

Az offline programozás időt takarít meg 

A robotrendszert offline programozzuk a CLOOS 
RoboPlan szoftver segítségével. Miközben a rendszer ter-
mel, a RoboPlan-ban egy új programot tudunk létrehozni. 
A hegesztési, a keresési valamint a köztes útvonalak és a 
szerszámok beállíthatók a munkadarab 3D-s modelljének 
segítségével. Itt lehet definiálni az előbb megadott funk-
ciókhoz a hegesztési paramétereket és más, a program le-
futásához szükséges funkciókat is. Az így elkészített prog-
ramok a robotok vezérlésébe feltöltésre kerülnek, amelye-
ket optimalizálni kell a munkaállomáson. Ez a folyamat 
kevésbé időigényes, mint egy teljesen új program megírása 
közvetlen a robotrendszerben. 

További együttműködés bővítése

Meiller a jövőben innovatív automatizálási megoldá-
sokba szeretne befektetni, hogy biztosítsa a hosszú távú 
ver senyképességét. A saját hegesztéstechnikáját illetően to-
vábbra is a haigeri hegesztő szakemberekre hagyatkozik. 

„A CLOOS, mint hosszú távú partner, megérti elvárása-
inkat és követelményeinket” mondja Stary. „Szeretnénk to-
vább épí teni a bizalmon alapuló együttműködésünket.”

4. kép:  A tandemeljárással nagy hegesztési sebességet lehet elérni, 
mindemellett növelni lehet a termelés minőségét

5. kép:  A hegesztőpisztoly egy lézerszenzorral van szerelve, 
amely online hegesztés közben dolgozza fel a mért 
adatokat

a CLOOS TV-n

3. kép:  Cloos tandem hegesztőpisztoly a nagy sebességű 
hegesztéshez 
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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 eszközzel 
és lét számmal, tel jes körű ga-
ranciával.

 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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Az idei hegesztési verseny döntője október 20-án 
volt Tápiószelén, a Rehm Kft. otthonában.

Az előző két évben még nem rendelkeztünk megfelelő 
műhellyel, ahol a verseny döntőjét meg tudtuk volna 
szervezni, ezért külső helyszínen fogadtuk a versenyzőket, 
a hegesztőfelelősöket és a verseny iránt érdeklődő vendé-
geket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Anyagtudomány és Technológia Tanszék, majd a Dunaújvá-
rosi Egyetem után az idei döntőre sikerült Tápiószelén egy 
új, saját műhelyt berendeznünk, ahol minden feltétel ren-
delkezésre állt eme rangos esemény lebonyolítására.

Kihasználva a téma kínálta lehetőséget, a döntő napjára 
egy szakmai napot is meghirdettünk, „Rozsdamentes 
nap” címmel. A meghirdetett program sok szakember 
érdeklődését felkeltette, így a döntővel párhuzamosan 
immár hagyományosan elhangzó szakmai előadásokat 
és gyakorlati bemutatókat teltház előtt tarthattuk meg. 

Az előadásokra és a 
verseny megnyitójára, ill. eredményhirdetés-
re a már sokak által ismert étterem-előadótermünkben 
került sor.

A versenyzőknek és a zsűrinek meglehetősen korán kel-
lett érkez niük, mert 9 órakor megkezdődött a nagy meg-
mérettetés.

Előtte természetesen egy megnyitó keretében igyekez-
tünk megnyugtatni és buzdítani a versenyzőket.

Mielőtt a magukkal hozott felszerelés értékelésével 
megkezdődött volna a verseny, köszönetképpen a gáláns 
szponzori ajándékért, az OPTREL cég számára készítettünk 
egy csoportképet, amelyen a döntős versenyzők a nekik 
ajándékozott OPTREL pajzsokkal láthatóak.

Az eddigiektől eltérően az idei verseny kategóriája rozs-
damentes acél TIG hegesztése volt, ami a szervezők dolgát 
is megnehezítette.

A szerkezeti acélok MIG/MAG hegesztéséhez viszonyítva 
sokkal több mindenről kellett gondoskodni.

A gázvédelemről mind az előválogatók során, mind a 
döntőben, a verseny társszervezője, a MESSER Hungarogáz 
Kft. gondoskodott. Az Inoxline He3H1 védőgáz keske-
nyebb varratot, mélyebb beolvadást nagyobb termelékeny-
séget eredményez. Kisebb áramerősséggel végrehajtott 
hegesztés esetén is megfelelő beol-
vadási mélységet, ugyanakkor ki-
sebb hőbevitelt, kisebb elhúzó dá-
sokat eredményez.

Rozsdamentes anya gokról 
lévén szó, a vé dőgáz mellett 
gyök vé delmet is meg kellett 
oldani.

Fel kellett készülnünk a 
volfrám elektródák pre cíz  he-
gye zésére is, ezért egy por-
szívóval felszerelt  gyémánt-
tárcsás volfrám köszö rűt is el-
helyeztünk a műhelyben. 
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A hegesztők mellett 
a ver seny másik főszereplője a REHM 

INVERTIG.PRO 280 DC digital hegesztőgép volt. 

Az INVERTIG.PRO digital gépekről azt „híreszteljük”, 
hogy versenybe szállnak a lézerhegesztéssel. Éppen ezért 
több olyan feladat is volt a döntőben, ahol alkalmazni 
kellett azt a nagyfrekvenciás impulzust, amely az ívet erő-
sen fókuszálva, a legalacsonyabb áramerősségek mellett is 
(3–5 A) stabilizálja az ívet és lehetővé teszi akár 0,2 mm 
„vastag” lemezek hegesztését is.

A versenyzőknek a következő feladatokkal kellett megbir-
kózniuk ebben a kategóriában:

Az 1. feladat egy ívpont hegesztési feladat volt, itt 17 mini-
mális méretű ívpontot kellett egyenletes távolságokban el-
készíteni 2 mm vastag lemezen. 
Fontos volt az egyenletesség, az esztétika és az ívpontok 
minimális mérete.

A 2. feladat egy élvarrat elkészítése volt 0,8 mm vastag 
le mezeken. A lehető legvékonyabb, esztétikus, egyenletes 
var rat elkészítése volt a cél. Az esztétika mellett a minimális 
és egyenletes hőbevitel számított az értékelésnél.

A 3. feladat egy átlapolt varrat volt. 3 mm-es lemezre kel-
lett 0,8 mm-es lemezt körbevarrni, a lehető legfinomabb, 
esztétikus varrattal.

A 4. feladat egy összetett munkadarab elkészítése volt, 
különféle átlapolt kötésekkel, sarokvarratokkal és csővar-
ratokkal. Ez nem csak a hegesztőknek volt komoly kihívás, 
a zsűri is megküzdött az értékeléssel.

A verseny szoros volt, a döntések nehezek. Az első 3 he-
lyezettet mindössze 1–1 pont választotta el egymástól.
Ezúton megköszönjük a zsűri munkáját.
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Kristóf Csaba zsűri elnöknek, Gayer Béla és Vásárhelyi Béla 
zsűritagoknak nehéz döntéseket kellett meghozniuk az ér-
tékelések során, hiszen a tét óriási volt.

A nyerteseket idén is elhalmozták ajándékokkal a szer vezők 
és a szponzorok.

A versenyzők díjai

1. helyezett: tárgyjutalmak 800 000 Ft értékben. 
(REHM Booster.Pro 170 TIG SET, kézi autogén készlet, 
ajándékutalvány, Optrel e684 hegesztőpajzs)

2. helyezett: tárgyjutalmak 600 000 Ft értékben. 
(REHM Booster.Pro 170 SET, kézi autogén készlet, ajándék-
utalvány, Optrel e684 hegesztőpajzs)

3. helyezett: tárgyjutalmak 450 000 Ft értékben. 
(REHM Booster 140 SET, kézi autogén készlet, ajándék-
utalvány, Optrel e684 hegesztőpajzs)

4–10. helyezett: tárgyjutalmak 150 000 Ft értékben. 
(kézi autogén készlet, Optrel e684 hegesztőpajzs)

A cégek, amelyek a hegesztőket be nevezték 
a versenyre, szintén nagyon szép díjakkal, 
eszközökkel gazdagodtak.
Az 50 000 forintos nevezési díjért, a ver-
seny költségeihez való hozzájárulás mel-
lett egy jól hasznosítható eszköz cso magot 
kapott minden cég. 

A döntős versenyzők cégeinek 
jutalma

Az 1. helyezett: 95% engedménnyel,
a 2. helyezett: 85% engedménnyel,
a 3. helyezett: 75% engedménnyel,
a 4. helyezett: 65% engedménnyel,
az 5–10. helyezett: 50% engedmény-
nyel vásárolhatja meg a hegesztőjük 
által használt REHM INVERTIG.PRO 
digital 280 DC COMPACT hegesztő gépet.

A szakmai nap programjaként 5 elméleti előadás hang-
zott el.:

Halász Gábor előadásában a rozsdamentes anyagokhoz 
kínált MESSER-gázokról, azok legújabb keverék-változa-
tairól és jellemzőiről hallhattunk előadást.

Federico Guerrieri úr a Nitty-Gritty környzetbarát varrat-
tisztítási technológiáit ismertette. A legújabb fejlesztésük 
egy olyan varrattisztítás, amihez sem veszélyes anyagok, 
sem elektromos berendezés nem szükséges, így a legkri-
tikusabb élelmiszeripari és gyógyszeripari környezetekben 
is használható. A Pick&Clean tisztítófolyadékkal átitatott 
kendőkkel és a semlegesítő folyadékkal a tisztítás jóval ke-
vesebb időt vesz igénybe, teljesen biztonságosan és költ-
séghatékonyan. 

Olasz nyelven tartott előadását Bálintné Dalmay Judit 
kolléganőnk tolmácsolta a közönségnek.
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René Hrozek úr a Wolfram-Industrie GmbH-tól a volf-
rámelektródák gyártásának és minőségi jellemzőinek, ill. 
hibalehetőségeinek rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.

Jan Kaffka úr az OPTREL szűrtlevegős pajzsáról tartott is -
mertetőt.

Végül, de nem utolsósorban, ha Rehm és TIG, akkor az új 
Rehm-TIGER Nagy Ferenc előadásában.

Elméletben és gyakorlatban is bemutattuk a 17,5 kHz-es 
„szerelő-világbajnokot”, amely mindössze 7,9 kg tömegével 
és 230 A áramerősségével a szerelési munkák profi specia-
listája... 
A gyakorlati bemutatókon a rozsdamentes anyagok él elő-
készítését (GERIMA) ívhegesztését (REHM), intelligens  el -
len állás-hegesztését (ELMATECH) és varrattisztítását (Nitty-
Gritty) láthatták a rendezvény résztvevői.



Acélszerkezetek 2016/4. számAcélszerkezetek 2016/4. szám 83



84 Acélszerkezetek 2016/4. számAcélszerkezetek 2016/4. szám

SIKACOR® ÉS SIKALASTIC® HÍDSZIGETELÉSI RENDSZEREK 
LEGÚJABB GENERÁCIÓJA

Magas teljesítőképességű acél pályalemez szigetelési rendszerek 
a költséghatékonyság és a fenntartható fejlődés célkitűzésével

Berecz András üzletágvezető
Sika Hungária Kft.

Az acél pályalemez szigetelési rendszereknek, nem csak 
általános szigetelési funkcióval kell rendelkezniük, hanem 
biztosítaniuk kell az acél pályalemezek korrózió elleni vé-
delmét és szigetelését, és megfelelő kapcsolatot kell bizto-
sítaniuk a pályalemez és az védőburkolatok között, illetve 
közvetlen burkolati funkcióval is rendelkezhetnek.

Az építéskémiában, hasonlóan az építőipar és az ipar 
töb bi jelentős szegmenséhez, a gyártók, felhasználók egyik 
leg fontosabb közös célkitűzése az alkalmazott rendsze rek 
és megépített szerkezetek környezetre gyakorolt hatásának, 
il letve azok életciklus alatti költségeinek le hető legnagyobb 
arányú csökkentése. Ezen célkitűzések el érése a legtöbb 
eset ben  a gyártási, szállítási energiahaté konyság növelésé-
ben, a súlycsökkentésben, új anyagok és technológiák ki fej-
lesztésében, újrahasznosított anyagok al kal mazásában való-
sul meg, szem előtt tartva a globális ki hí vásokat, az össze-
sített energiaigény és a nyári szmog ha tás csökkentését,  a 
globális felmelegedés mérséklését.

A Sika konszern ezen a téren is – kihasználva technoló-
giai elsőségét – a kisebb környezeti hatással bíró, alacso-
nyabb életciklus-költségű technológiák elterjesztésére is 
nagy hangsúlyt fektet, sok esetben a korszerű technológiák 
különböző alkalmazási területekre történő adoptálásával.

A SikaCor-HM Mastic acél pályalemez szigetelési rend-
szer legújabb generációja is ezen gondolatok mentén szü-
letett meg felhasználva a Sika konszern ragasztástechnikai 
tapasztalatát és piacvezető műszaki szerepét a hot-melt 
(hőre olvadó) közvetítő ragasztóanyagok területén.

A rendszer lényege, hogy az eddigiekben az acél pályale-
mez szigetelésekben, a szigetelőanyag és az aszfaltburkolat 
között alkalmazott több rétegű közvetítő rétegrendet (ami 
kvarcit- vagy bazaltzúzalék-beszórásból, az Esha-Isoton bi-
tumenes kitöltő masztix tapadórétegből és a megfelelő 
szem nagyságú bitumennel impregnált zúzalékbeszórásból 
állt) helyettesíti egy anyaggal, a Sikalastic-827 HT hot-melt 
granulátummal. A granulátum az öntött aszfalt felhordása-
kor a hőhatása révén megolvad, duzzad és műszakilag is az 
elvártaktól lényegesen nagyobb teljesítőképességű kapcso-
latot biztosít a szigetelés és az aszfaltburkolat között.

A rendszer alkalmazásával elérhető

  a komplett szigetelési rendszer súlyának jelentős csök-
kentése,

 a kivitelezési idő jelentős lerövidítése,
  kiváló vegyi ellenálló képesség és mechanikai kapcsolat 
az aszfaltréteggel már 125 °C felett,

  lényegesen jobb tapadási értékek húzószilárdság és nyírá-
si ellenállás tekintetében,

 a környezeti terhelés jelentős csökkentése.

A mellékelt összehasonlítás egyértelműen megmutatja az 
eddigiekben alkalmazott és új rendszer rétegfelépítési kü-
lönbségeit.
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A SikaCor-HM Mastic / Sikalastic-827 HT granulátum szi-
getelőanyag-rendszer rendelkezik a ZTV-BEL ST és a ZTV-
ING, 7.4 fejezet szerinti minősítésekkel a Német Szövetségi 
Útügyi Intézet, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. alkal-
mazási engedélyeivel.

A szigetelésre vonatkozó követelményértékek és más 
szigetelőrendszerek műszaki tulajdonságaival való összeha-
sonlítás tekintetében elmondható, hogy az új rendszer a 
pályalemezre ható dinamikus igénybevételek tekintetében 
eredményesebb a hagyományos pufferréteges megoldá-
soknál és többszörösen körözi le a tapadófilmes rendsze-
rek hosszú távú teljesítőképességét. 

A TP BEL-ST 9.3 előírásai illetve az MSZ EN ISO 4624 
szabvány szerint végzett 100 000 ismétléses, –10 °C-on 
vég zett dinamikus hajlítóvizsgálatok 0,5 N/mm2-es követel-
ményértékével szemben 1,30 N/mm2-es, a TP BEL-ST 
9.1 előírásai, illetve az MSZ EN 13653 szabvány szerint 
+50 °C-on végzett végzett csúsztatószilárdsági 0,8 N/mm2-
es követelményértékével szemben 1,25 N/mm2-es teljesít-
ményi szintet képvisel az új megoldás.

A fenntartható fejlődés globális célkitűzéseit is figye-
lembe véve megállapítható, hogy az új rendszer alkalma-
zásával a pufferréteges rendszerekkel szemben az Összesí-
tett Energiaigény (Cumulative Energy Demand – CED) és 
a Fotokémiai Ózon Termelési Folyamat (Photochemical 
Ozone Creation Process POCP) közel 50%-kal csökkenthető  
a Globális Felmelegedési Potenciál (Global Warming Poten-
tian GWP) pedig 20%-kal mérsékelhető az összehasonlított 
szigetelési rendszerek tekintetében.

Esettanulmány

A németországi A59-es autópálya Duisburg A40-es és a 
Duisburg–Észak A42-es csomópontjai közötti szakaszának 
6 forgalmai sávosra történő szélesítési munkálatainál is a 
SikaCor-HM Mastic szigetelési rendszer Sikalastic-827 
HT granulátum beszórásos rendszert alkalmaztak több mű-
tárgy esetében is. 

Az 1,8 km hosszú BAB 59 „Berliner Brückenzug” sza-
kasz felújítási munkálatai 2014 májusában kezdődtek el, 
ahol a tényleges feltárások közben mind az acél, mind a 
vasbeton hídszerkezetek esetében jóval jelentősebb kor-
róziós károsodás volt megfigyelhető, mint azt előzőekben 
az Észak-Rajna-Vesztfália Útépítési Hatósága feltételezett. 
Kiterjedt korrózióval és számos nem feltételezett repedés-
sel, hibával néztek szembe a kivitelezők a hídszegélyek, sze-
gély- és pályalemez-csatlakozások esetében.

Az erős, több mint 80 000 jármű átlagos napi forgalmat 
bonyolító, 11 műtárgyat magába foglaló autópálya-szakasz 
felújítását félpályás útlezárás mellett végezték, lehetővé téve 
így a gyors és biztonságos felújítást, illetve a szünetmentes 
munkavégzést a szoros, 6 hónapos kivitelezési határidő 
mellett.

Az A59-es autópálya „Berlin Brückenzug” szakasz acél 
pályalemezű hídjainak bevonatszigetelési munkálatait a 
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Freienhufer 
szakemberei végezték el a német ZTV-ING szabvány 7. fe-
jezet 4. szakasz előírásai szerint. 
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A SikaCor-HM Primer korrózióvédő alapozóréteg és a 
SikaCor-HM Mastic szigetelőbevonat felhordása a hagyo-
mányos eljárásokhoz hasonlóan zajlott. 

A hagyományos technológiákban alkalmazott acél pálya-
lemez szigetelések esetében alkalmazott beszóró- és közve-
títőrétegek helyett közel 20 000 kg Sikalastic-827 HT hot-
melt (hőre olvadó) ragasztó- és kötőanyag-granulátumot 
használtak fel a műtárgyakon a szigetelés és az aszfaltréteg 
megfelelő kapcsolatának kialakításához. 

A Taunus-kvarcit vagy bazaltzúzalék-beszórás, az Esha 
Isoton bitumenes kitöltő masztix tapadóréteg és a meg-
felelő szemnagyságú bitumennel impregnált zúzalék ösz-
szesen több munkamenetet igénylő alkalmazása helyett a 
Sikalastic-827 HT granulátummal egy munkamenetben 
szórták be a friss szigetelőanyagot kb. 0,8–1,0 kg/m2 anyag-
mennyiségben szem-szem mellett az elvárások, követelmé-
nyek feletti szinten biztosítva így a tapadást és a csúsztató-, 
illetve nyíróerők felvételét. Az öntött aszfalt burkolatot 
közvetlenül a Sikalastic-827 HT hot-melt ragasztó- és kö-
tőanyagra hordták fel. (Steffen Walz üzletfejlesztési vezető 
Sika Deutschland GmbH.)

Lendületes innováció

A Sika konszern hivatalosan a 2014. évben alkalmazta 
először Németországban több erre kijelölt műtárgy eseté-
ben a közvetlenül járható, aszfaltburkolat nélküli, poliurea 
és poliuretán alapú kombinált acél pályalemez szigetelések 
legújabb generációját a Sika One Shot gépi felhordású 
szigetelési rendszer moduláris elemeként. 

Az MSZ EN ISO 8501-1:2008 szabvány szerinti szerinti 
Sa 2 ½ felülettisztaságú acél alapfelületen alkalmazható 
szigetelési rendszer egymásra szinte közvetlenül, azonnal 
felhordható bevonati rétegekből áll. A szigetelési rendszer-
ben egy megerősített ellenállással rendelkező bevonat biz-
tosítja a korrózió elleni védelmet, az arra kerülő rétegek 
pedig a kivételesen magas kopásállóságot és tartósságot 
biztosítanak a rendszernek.

A TL/TP-RHD-ST illetve a ZTV-RHD-ST előírások szerint  
minősített szigetelőburkolat-rendszer első beépítéseinek  
pozitív tapasztalatival a rendszer engedélyezése megkez dő-
dött a  Német Szövetségi Útügyi Intézet által.

A szigetelési rendszer felépítése acél alapfelületen

  SikaCor Elastomastic Airless PUR-EP alapozó- és korró-
ziógátló réteg, 

  Sikalastic-8800 PUA vízszigetelő membrán, 
  Sikalastic-8800 One Shot PUA burkolati réteg,
  Sikafloor-359N PU fedőbevonat.

A szigetelőburkolat-rendszer alkalmazásával a kivitelezési 
gyorsaság jelenős mértékben növelhető, a forgalomterelés 
és forgalomkorlátozás ideje minimális, az aszfaltburkolat 
nélküli rendszer lényeges súlycsökkentés lehetőségét biz-
tosítja akár új építés akár felújítás esetében.

A mellékelt képek, melyek a kivitelezési fázist és a vég-
leges burkolat felületi megjelenését mutatják, a Heilbronn-
Biberach-i Gundelbach hídon készültek 2015-ben.

A hídépítéshez és hídfelújításhoz kapcsolódó anyagok, 
szigetelési rendszerek, korrózió elleni védőbevonat-rend-
szerek, tömítőanyagok, sóvédő bevonatok, impregnálások 
megválasztásában a Sika Hungária Kft. mérnök tanácsadói 
készséggel állnak a tervező, kivitelező, illetve a fenntartás-
sal foglalkozó szervezetek, szakemberek rendelkezésére.
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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. 

PROFILJAINK: 

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) 
 

- 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 
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