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Hatvani gyalogos- és kerékpáros Zagyva-híd
Cikkünk a 13-29. oldalakon

A TARTALOMBÓL:

www.magesz.hu

• Akadémikus lett a MAGÉSZ elnökségének tagja
• Statisztika 2016
• Beszámoló a 20. Fémszerkezeti Konferenciáról
• Várható acélhidak Magyarországon
• A Paks II. beruházásban való részvétel lehetőségei
• Acélipari tendenciák
• Vékonyfalú, hidegen hengerelt acélszelvények

Zseniális leszek Készüljön fel a következő generációs
varratnélküli porbeles huzalokra –
hamarosan megérkezik
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Vezető hegesztőanyag fejlesztők új terméke.
Zseniális leszek. A varratnélküli porbeles huzalok új generációjaként forradalmasítom a Hegesztőanyagok gyártását.
Egyedülálló módon egyesítem a varratnélküli és az átlapolt porbeles huzalok előnyeit. A legnagyobb termelékenységet,
a leghatékonyabb hidrogén elleni védelmet, a legmagasabb töltöttségi arányt, és kiváló előtolási tulajdonságot kínálok Önnek.
Ki vagyok? Találkozzunk 2017-ben a Schweissen & Schneiden kiállításon Düsseldorfban,
és győződjön meg saját szemével arról, mire vagyok képes.

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL
ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL
I.
TÁJÉKOZTATÓ
A 2016. DECEMBER 7-I
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2016. december 7-én a BME Hidak és Szerkezetek
Tanszékén megtartotta a negyedik negyedévi rendes elnökségi ülését. Jelen
voltak az elnökség tagjai: Aszman Ferenc; Duma György; Dr. Dunai László;
Markó Péter; Papp Zoltán, Tarány Gábor; Dr. Csapó Ferenc.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. A 2017. évi munkaterv előkészítése
és a részletek megbeszélése.
2. Egyebek.
Az ülést Aszman Ferenc vezette. A levezető elnök üdvözölte a megjelenteket
és megállapította, hogy az elnökség
határozatképes. Javasolta, hogy az elnökség a meghívó szerinti napirendi
pontokat tárgyalja. Egyéb felvetés nem
lévén, az elnökség a javaslatot elfogadta.
1.
A 2017. évi munkaterv előkészítése
és a részletek megbeszélése
A munkatervtervezet főbb pontjait
tárgyaltuk meg részleteiben is, valamint a rendezvények időpontjait és
helyeit.
A tervezet főbb pontjai:
• március 29.
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
• április 19.
KÖZGYŰLÉS + NÍVÓDÍJ
ÉS DIPLOMADÍJ ÁTADÁSA
• május 24–25.
XIV. ACÉLSZERKEZETI
KONFERENCIA
• november:
21. FÉMSZERKEZETI
KONFERENCIA (MKE-MAGÉSZ)
• december 6.
ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
+ INNOVÁCIÓS DÍJ ÁTADÁSA
Negyedévenként az elnökségi üléseket megtartjuk. A felsoroltak részleteinek figyelembevételével készítjük el
a részletes munkatervet, melyet következő lapszámunkban közzéteszünk.

¨ Diplomadíj
A korábbi elnökségi ülésen olyan
döntés született, hogy a diplomadíj-felhívást küldjük meg mindazon
felsőoktatási intézménynek, ahol
acélszerkezeti képzés folyik. Ezt
megtettük, de sajnos sem a Debreceni Egyetemről, sem a Széchenyi
István Egyetemről pályázatot nem
kaptunk.
Ennek ellenére most is megteszszük.
Az elnökség felkérte Duma Györgyöt a pályázatok értékelésére, aki
a felkérést elfogadta.
2.
Egyebek
¨ Alelnökválasztás
Alapszabályunk szerint az alelnököt
az elnökség választja meg saját tagjai közül.
Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta Markó Péter elnökségi tag alelnökké választását.
¨ Roll-up
A grafikai tervet az elnökség jóváhagyta.
¨ 20. Fémszerkezeti Konferencia
Az MKE – MAGÉSZ rendezésű konferencia témája a „Könnyűszerkezetek technológiája, gyártása, szerelése” volt. A MAGÉSZ részéről
az első szekcióban Aszman Ferenc
elnökölt és tartotta a bevezetőt.
Az MKE-vel a támogatói megállapodást 150 E Ft összegben aláírtuk,
és részükre az átutalás megtörtént.
¨ KÖZGÉP Zrt.
A pénzügyi vitát lezártuk. A 175 E Ft
túlfizetésüket visszautaltuk.
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Dunai László, az MTA levelező tagja
székfoglalója.
Acélszerkezetek – tradíció és innováció . .

8

Acélipari tendenciák, várható kilátások,
kihívások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ferdekábeles gyalogos- és kerékpároshíd
tervezése Hatvanban a Zagyva folyó
és a Bér-patak felett . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cable stayed pedestrian and bycicle
bridge designing above Zagyva river
and Bér creek at Hatvan . . . . . . . . . . . . . . 13
Várható acélhidak Magyarországon . . . . . 30
A MAGÉSZ pályázati felhívása:
ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ . . . . . 33
Az utolsó hidász találkozó a KKK-ban . . . 34
Az acéltermékekben lévő rugalmas
belső feszültségek, és hatásuk
a tűzihorganyzott acélszerkezetekre . . . . 37
Kettős évforduló:
160 éve született Weiss Manfréd,
125 éve alapította csepeli gyárát
I. rész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Könnyűszerkezetek technológiája,
gyártása, szerelése. Beszámoló
a 20. Fémszerkezeti Konferenciáról . . . . . 60
MAGEOSZ nap a Műegyetemen . . . . . . . . 64
A Rákos-patak feletti
gyalogos–kerékpáros híd, Népfürdő utca . 68
Vékonyfalú, hidegen hengerelt
acélszelvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Gyakorlati alkalmazások: A 7-tengelyes
robot garantálja a magas minőségi szintet.
Az Incircioglu cég a ventilátorokat
CLOOS automatával hegeszti . . . . . . . . . . 82
A Forth folyón először . . . . . . . . . . . . . . . 84
First for Forth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

¨ „100 éves az átépített budapesti
Lánchíd” című könyv
A könyv kiadásáról Dr. Dunai László
tájékoztatott.
¨ XIV. Acélszerkezeti Konferencia
Az előadásokra az elnökség tagjai
javaslatot tettek.
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II.
TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. FEBRUÁR 1-I
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
Az elnökség kiegészült Pál Gáborral,
akit a korábbi közgyűlés elnökségi
póttagnak választott meg. Honti Ferenc távozásával a 7 főre csökkent
elnökség most teljes létszámmal vett
részt az elnökségi ülésen.
A levezető elnök megállapítja, hogy
az ülés határozatképes.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. Alapszabály módosítása, közgyűlés
elé terjesztése.
2. Egyebek.
1.
Alapszabály módosítása,
közgyűlés elé terjesztése
Aszman Ferenc elnök ismertette az
ülés összehívásának indokát: Alapszabályunkat módosítani kell az
Új Polgári törvénykönyv és a civil szervezetek működéséről szóló törvény
rendelkezései alapján.
A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Fővárosi Törvényszékhez be kell nyújtani.
Az alapszabály-módosítást közgyűlésnek kell jóváhagyni azt követően,
hogy azt az elnökség előzetesen megvitatta és a közgyűlés elé terjesztette.
A változások kidolgozásával Dr. Borókai László ügyvédet bíztuk meg, aki
a részleteket ismerteti az elnökséggel.
A Új Ptk. szerinti szükséges változásokat fejezetenként és pontonként vitatták meg a résztvevők.
Elnökségi határozat: Az elnökség
egyhangú szavazással elfogadta a mó-
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dosított alapszabályt, melyet a közgyűlés elé terjeszt.
2.
Egyebek
¨ A pályázatokról
Az elnökség áttekintette a várható
nívódíj- és diplomadíj-pályázatokat.
¨ A XIV. Acélszerkezeti
Konferencia előadásainak
véglegesítése
A 2017. május 24–25-én Dunaújvárosban megrendezendő konferencia előkészítését áttekintette az
elnökség. 20 perces előadásokat
tervezünk. A kivételt az elnökség
meghatározta, egyben jóváhagyta
az előzetes programot.
¨ A költségvetés összeállításához
javaslat
Amennyiben a „Százéves az átépített budapesti lánchíd” című könyvet a MAGÉSZ adja ki, akkor a
kiadási költségeket tervezni kell,
figyelemmel a szponzori támogatásokra is. Becsült összeget Dr. Dunai
László rövid időn belül közölni fog.

III.
TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. FEBRUÁR 1-I
KÖZGYŰLÉSRŐL
A szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy alapszabályunk szerint a
közgyűlést a szövetség elnöke vezeti
le. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető
és a két hitelesítő személyére, melyet
a közgyűlés egyhangú határozattal
elfogadott.

A levezető elnök javaslatot tett a KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉRE az alábbiak
szerint:
1. Elnöki megnyitó.
2. Alapszabály tervezett módosítása.
3. Szavazás.
4. Egyebek.
További javaslat nem lévén, szavazásra hívta fel a tagokat, majd kihirdette a
közgyűlés határozatát.
Közgyűlési határozat: A közgyűlés
a beterjesztett javaslattal egyezően,
egyhangú határozattal elfogadta a
napirendi pontokat.
A közgyűlés megkezdte
a napirendek megtárgyalását.
Az elnök tájékoztatja a közgyűlést,
hogy a szövetség alapszabályát módosítani kell az Új Polgári törvénykönyv
és a civil szervezetek működéséről szóló törvény rendelkezései alapján.
Az alapszabályt módosító rendelkezéseket Dr. Borókai László megbízott
ügyvéd ismertette a közgyűlés résztvevőivel. Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az alapszabály-módosításokat az elnökség előzetesen megismerte, megtárgyalta és elfogadta.
Ezt követően Dr. Borókai László
ügyvéd részletesen ismertette az alapszabály tervezett módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.
Közgyűlési határozat: A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség közgyűlése a szövetségnek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései alapján felülvizsgált,
módosított és változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályát egyhangú szavazás eredményeként elfogadta.

A MAGÉSZ XIV. Acélszerkezeti Konferenciáját
2015. május 24–25-én rendezzük.
Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem „A” Konferenciaterem (Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a)
• A részletes programot lásd a 4. oldalon.
• A gyárlátogatásra korlátozott számban van lehetőség, ezért a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.
• Szállás rendkívül mérsékelt árakon: – Dunaújvárosi Egyetem Kollégiumban (szállodai szintű)
– és a Klub Hotelben.
• A résztvevőknek térítésmentes a prospektusok, szórólapok elhelyezése.
• Lehetőség van konferenciakiadványunkban hirdetések megjelentetésére.
Részletes felhívásunk és a jelentkezési lap honlapunkon www.magesz.hu hamarosan megjelenik.
Érdeklődni lehet: Dr. Csapó Ferenc
Nagy József

30/9460-018
20/468-4680
Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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STATISZTIKAI JELENTÉS, 2016
Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Összesítés

2015*

2016

Index %

88 899

62 097

69,8

100 876

84 164

83,4

43 051
7 094
7 971
42 913

37 275
13 340
6 840
25 801

86,6
188,0
85,8
60,1

2/a Gyártásból export (t)

47 238

41 175

87,2

3. Helyszíni szerelés (t)

20 377

22 902

112,4

2 415

2 299

95,2

1. Értékesítés összesen (M Ft)
2. Acélszerkezet-gyártás (t)
Ebből: – ipari szerkezetek
– épületek
– hidak
– egyéb mérnöki létesítmények

4. Statisztikai létszám (fő)

* korrigált adatok a KÖZGÉP és MATECH tagságának megszűnése miatt
Fenti adatok az országos teljesítmény 60–65%-ának felelnek meg.
A tagvállalatok jelentéséből összeállította:

Budapest, 2017. március 5.

Dr. Csapó Ferenc
titkár

2017-ben pályázati felhívásunkra az alábbi pályázatok érkeztek:
AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE
NÍVÓDÍJ, 2017

MAGÉSZ DIPLOMADÍJ PÁLYÁZAT, 2017

Beérkezett pályázat

MSC kategória

KÉSZ IPARI GYÁRTÓ KFT:
DAGÁLY ÚSZÓARÉNA.
Mivel egy pályázat érkezett, az értékelő bizottságnak abban kell dönteni, hogy a beadott pályamű megfelel-e a pályázati feltételeknek.

Beadott pályázatok
Név

Diplomamunka címe

Intézmény

Dunai Péter L.

A Széchenyi lánchíd láncelemeinek
statikai és fáradási vizsgálata

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

Ficker Kata

Dynamic analysis of a prestressed
concrete girder bridge with
corrugated steel web

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

Loose Lilla

Nyomott vékonyfalú Z szelvény tönkre- BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
meneteli módjainak osztályozása
fotogrammetriai eljárással

Károlyfi Kitti,
László Gabriella

Lovas központ a Csepel-szigeten

Széchenyi István Egyetem,
Épülettervezési Tanszék,
Szerkezetépítési
és Geotechnikai Tanszék

Kiss Gergő

Integrált számítógépes tervezési
eljárás egyrétegű „free-form”
csarnokszerkezetek tervezésénél

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

BSC kategória
Név

A helyezésekről a 2017. március
29-i MAGÉSZ elnökségi ülés hoz
döntést.

Szakdolgozat címe

Intézmény

Illés Zombor

Meder utcai közúti híd tervezése

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

Péter Zsolt

Kettős vasbeton övvel és trapézlemez
gerinccel készülő hibrid vasúti
gerendahíd tervezése

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

Szenczi Zsófia

Kilátótorony tervezése

BME Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
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MAGÉSZ XIV. Acélszerkezeti Konferencia
2015. május 24–25.
Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem „A” Konferenciaterem
(Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a)

P RO GR A M
2017. május 24., szerda
9.00–13.00 ISD Dunaferr Zrt. gyárlátogatása
18.00 Szakmai fogadás

2017. május 25., csütörtök
8.15

Regisztráció

9.00

Megnyitó

9.15

Acélpiacról – Az ISD-Dunaferr Zrt. fejlesztésekről
Dr. Móger Róbert igazgató, MVAE

9.35

A Dunaújvárosi Egyetem a mérnökképzés szolgálatában
Dr. Palotás Béla, Tudományos és Kutatási rektor helyettes, Dunaújvárosi Egyetem

9.55

Tűzihorganyzás – trendek és költségek
Antal Árpád, Magyar Tűzihorganyzók Szervezete, titkár
Bánóczki Tamás, Magyar Tűzihorganyzók Szervezete, vezetőségi tag

10.15 Kihajlásbiztos merevítővel merevített szerkezetek viselkedése és tervezése
Dr. Vigh László Gergely, egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
10.35 Befogott öszvérhidak tervezése
Borzai Tibor, műszaki igazgató, SPECIÁLTERV Kft.
10.55 Kávészünet
11.30 Nagyszilárdságú acélszerkezetek
Dr. Kövesdi Balázs, egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
11.50 Csongrádi pontonhíd
Schmalcz Éva, tervezőmérnök, MSc Kft.
12.10 A tíz éves dunaújvárosi Pentele híd és az utána eltelt időszak
Duna-híd építéseinek áttekintése
Dr. Domanovszky Sándor, Széchenyi-díjas, aranydiplomás építőmérnök
12.55 Ebéd
13.45 A modern útkorlátok működési mechanizmusa
Tarány Gábor, ügyvezető igazgató, DAK Acélszerkezeti Kft.
14.05 Az Opera új műhelyháza – az Eiffel-csarnok acélszerkezetének felújítása
Marosi Miklós építész, stúdióvezető, KÖZTI Zrt.
Dr. Horváth László, egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
14.35 Dagály Úszóaréna acélszerkezete
Kocsis András Balázs, statikus tervezési irodavezető, KÉSZ Építő Zrt.
14.55 Konzultáció; zárszó
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MAGÉSZ ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti
Szövetség 2016. december 7-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszékén tartotta az évzáró rendezvényét.
Megnyitó előadásában Aszman
Ferenc, az Acélszerkezeti Szövetség
elnöke tájékoztatta a résztvevőket a
MAGÉSZ 2016. évi tevékenységéről, az
elnökváltásról, konferenciákról, szakmai napokról, a nívódíj és diplomadíj nyerteseiről. Sajnálattal állapította
meg, hogy az Acélszerkezeti Innovációs Díjra nem érkezett pályázat, így annak átadását nélkülöznünk kell.
(Az előadás szövegét lásd a 6–7.
oldalakon: „Tájékoztatás a MAGÉSZ
2016. évi tevékenységéről”.)
A rendezvény további részében aktuális témákról az alábbi előadások
hangzottak el:
¨ Beszámoló a 9. nemzetközi
Duna-hidak konferenciáról

„A közlekedési szektor kulcsfontosságú gazdasági ágazat, mely számottevően hozzájárul a gazdasági teljesítményhez, és több mint 11 millió
munkahelyet biztosít Európa-szerte.
Ezen beruházások kapcsán olyan acélszerkezeti műtárgyak épültek meg,
melyek fontos mérföldkövei lettek a
magyar hídépítésnek.”
(Cikkünket lásd a 30–32. oldalakon.)
¨ Acélipari kilátások
Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke
tájékoztatóját tartja

hidász mérnökeit fogja össze. A 2016.
szeptember 29. és október 1. között
megrendezett 9. konferenciának a
Zsolnai Egyetem adott otthont. A 102
résztvevő 13 országból érkezett.
(A konferenciáról szóló cikket lásd
az Acélszerkezetek 2016/4. számának
7–14. oldalain.)
¨ Várható acélhidak építése
Magyarországon

Dr. Kovács Nauzika egyetemi docens,
BME

A Bridges in Danube Basin konferencia a Duna-medence országainak

Sereg Tamás acélszerkezeti főmérnök,
Hódút Kft.

Dr. Móger Róbert igazgató,
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

„Az acélipari trendek megfigyelése
és elemzése hasznos lehet az ágazaton
kívüli szereplők számára is, hiszen sokan az acélipart tekintik a fejlődés és
a gazdasági növekedés egyik alapvető
pillérének. Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy az acélipari trendek a
gazdasági ciklusokat követik, azonban
ha jobban szemügyre vesszük a szektor mutatóit, láthatjuk, hogy ez nem
feltétlenül ilyen egyszerű.”
(Cikkünket lásd a 10–12. oldalakon.)

A rendezvény hallgatósága
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TÁJÉKOZTATÁS A MAGÉSZ
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
– elhangzott a MAGÉSZ évzáró rendezvényén,
2016. december 7-én –

A MAGÉSZ a 2016. évet is eredményesen zárja, nemcsak
gazdaságilag, de az alapításkor az alapszabályban megfogalmazott működés tekintetében is.
Jelentős esemény volt szövetségünk életében, hogy a
2013-ban 5 évre megválasztott elnök – Honti Ferenc
– 2016. június 21-én lemondott tisztségéről. Az új elnökválasztó közgyűlést 2016. szeptember 28-ra hívtuk össze.
Ekkor választottuk meg Aszman Ferencet a MAGÉSZ elnökének. Mandátuma 2018. április 10-ig tart, amely
időpont megegyezik az elnökség többi tagjának megbízatásával.
Az 1998. szeptember 29-én 28 taggal megalapított szövetség az évek során dinamikusan fejlődött, és ma már 84
tagunk van, annak ellenére, hogy semmiféle tagtoborzást
nem végeztünk. Sikeres működésünknek ez az egyik jelzőszáma.
20 tagvállalatunk – acélszerkezet-tervezők, -gyártók, kivitelezők – valamint 49 egyéni tagunk, akik részben felsőoktatási intézmények, műszaki egyetemek, főiskolák oktatói, és 13 pártoló tagunk továbbá 2 tiszteletbeli tagunk
van.
Kisebb változások voltak tagjaink sorában:
– belépett: 8 tag,
– kilépett: 3 tag,
– kizárás:
2 tag (tagdíj nem fizetése miatt).
Társult tagok vagyunk a MAGEOSZ, Magyar Gépipari
és Energetikai Országos Szövetséggel, és Együttműködési
megállapodást kötöttünk a Magyar Hegesztési Egyesülettel
(MAHEG).
Rendszeresen közös konferenciát tartunk a Magyar
Könnyűszerkezetes Egyesülettel (MKE) valamint a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Mérnöki tagozatával.
A MAGÉSZ tagjai képviselik a magyar acélszerkezeti ipar
termelésének 60–65%-át.
Szövetségünk mindazon tagok szakmai érdekképviseletét felvállalja, akik ezen a területen végzik tevékenységüket. Bár egymásnak bizonyos területeken versenytársai
vagyunk, de összefogással egymás segítői lehetünk.
Már szövetségünk alapításakor célul tűztük ki, hogy
kapcsolatot építünk ki a nemzeti szövetségekkel és csatlakozunk nemzetközi szervezethez. Ebből a reális megfontolásból kértük felvételünket az Európai Acélszerkezeti
Szövetségbe (ECCS). Miután minden tagállam elfogadta
felvételi kérelmünket, 2000 szeptemberében az ECCS
teljes jogú tagja lettünk.
Szövetségünk minden évben a közgyűlés által jóváhagyott „munkaterv” alapján dolgozik.
Örömmel számolhatok be róla, hogy 2016-ban az elfogadott munkaterv minden pontját teljesítettük.
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Az elnökségi üléseket és a közgyűlést a munkatervben
meghatározott időben és helyen tartjuk. Igen eredményesek a kihelyezett elnökségi ülések, ahol az elnökség
tagjai közvetlenül kapnak információt az egyes tagvállalatoktól. Idén a DAK Acélszerkezeti Kft.-nél tartottunk elnökségi ülést. Tagvállalatunk tájékoztatása működésükről
kiemelkedő műszaki tevékenységet takar, melyről az elnökség elismerését fejezte ki.
A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről a MAGÉSZ
Acélszerkezetek című szaklapunkban adunk tagjainknak
tájékoztatást, a szakmai publikációk mellett.
A MAGEOSZ és a MAHEG rendezvényein rendszeresen
részt veszünk és szintén a folyóiratunkban adunk a társ
szövetségeink munkájáról ismertetést.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk konferenciák,
ill. szakmai napok szervezésére. Első szakmai konferenciánkat 1999 májusában rendeztük tagjaink jelentős részvételével. Acélszerkezeti konferenciát kétévente azóta is
rendszeresen szervezünk, ahol lehetőség van szakembereink számára, hogy kicseréljék tapasztalataikat és személyes
kapcsolatokat alakítsanak ki, melyek biztosítékai a további
sikeres együttműködéseknek is.
Az idén nem rendeztünk konferenciát, de a 2017-es rendezvényünk szervezését már elkezdtük.
November 16-án rendeztük a közös 20. Fémszerkezeti
Konferenciát a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesülettel
(MKE) „Könnyűszerkezetek technológiája, gyártása, szerelése” címmel. A rendezvény nagyon sikeres volt. Több
pozitív visszajelzést kaptunk a magas szintű előadások és
a rendezés színvonala miatt.
Nyolc előadást hallgathattunk meg. Az elhangzott előadásokat az MKE konferenciakiadványban jelentette meg
„Fémszerkezetek” címmel.

DÍJAK
– ECCS-díj:
Idén a Kerepesi úti „százlábú híd” átépítésével pályáztunk, de sajnos pályázatunkat nem díjazták, mivel 2016ban nem osztottak ebben a kategóriában díjat.
– 1999. december 8-án szövetségünk a kiemelkedő szakmai színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek,
építmények alkotói (tervezők, gyártók, kivitelezők)
részére szakmai díjat alapított: „Az év Acélszerkezete
Nívódíj” néven.
A díj erkölcsi elismerés, melyet évente pályázattal lehet
elnyerni.
2016-ban pályázati felhívásunkra 6 pályamű érkezett,
melyeket a pályázók vetített előadásban röviden bemutattak a közgyűlés résztvevőinek.
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A MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETI NÍVÓDÍJ
idei kitüntetettjei:
• Első helyezett:
RUTIN KFT.: „A Fenchurch street 20 magasház acél
tetőszerkezet főtartóinak gyártása a Rutin Kft.-nél”
• Második helyezett:
KÖZGÉP Zrt. – FŐMTERV Zrt: „Kerepesi úti „Százlábú
híd” átépítése”
• Harmadik helyezett:
KÖZGÉP Zrt. – FŐMTERV Zrt: „A békéscsabai Orosházi
úti ferde kábeles acélhíd építése”
A tavalyi konferencián több előadásból is kiderült,
hogy pályázatra alkalmas lett volna a bemutatott projekt.
Sajnálatos, hogy nagyon szűk kör az, akik pályázatot
adnak be. Az a tapasztalat, hogy a – lehetőségeken túl
– a vezetőkön múlik a nívódíjpályázaton való részvétel. A kiírást megjelentetjük az Acélszerkezetekben, a
honlapunkon, és mindegyik tagvállalatunknak levelet
küldünk.
– Fenti időpontban szövetségünk egy másik díj alapításáról
is döntött, és megalapította a „MAGÉSZ Acélszerkezeti
Diplomadíj”-at.
A MAGÉSZ a diplomadíj alapításával a mérnökképzést,
a szakmai utánpótlást kívánja segíteni, amelyet alapszabályában is rögzített.
2016-ban MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETI DIPLOMADÍJ
kitüntetettjei:
• MSC kategória I. hely:
Kollár Dénes: „Hegesztési eljárás numerikus szimulációja, hegesztési sajátfeszültségek meghatározása”
• BSC kategória: I. hely:
Jakab Sára: „A Lánchíd új pályaszerkezetének tervezése”
• Oklevél elismerésben részesültek:
– MSC kategória: Vajó Bence BME;
Hazay Máté BME;
Gályász Gábor PTE;
– BSC kategória: Opoldusz Máté BME;
Sinka Dániel BME.
Az elnökség úgy határozott, hogy pályázat benyújtására kérjünk fel minden felsőoktatási intézményt, ahol
acélszerkezeti képzés folyik. Ez megtörtént és ilyen felhívást a jövőben is megteszünk. A pályázatokról és a
díjak odaítéléséről, továbbá a nyertes dolgozatokról folyóiratunkban részletesen beszámolunk, illetve cikket
jelentetünk meg, amely tömörítve ismerteti a díjnyertes
pályázat lényegét.
Az elnökség nevében ezúton is megköszönöm
mindazon társaságok és személyek munkáját,
akik a 2016. évben pályázatot nyújtottak be. Külön
köszönet illeti azon felsőoktatási intézményeket,
akik elősegítették és támogatták a diplomadíjpályázatok beadását.
Fenti elismerések nem fedik le teljességgel azokat a
kimagasló teljesítményeket, melyet mérnökeink, műszaki
munkatársaink nyújtanak a szakma művelése terén.

– Az elnökség ezért úgy határozott, hogy megalapítja az
„Acélszerkezeti Innovációs Díj”-at.
A díj azon magánszemélyek vagy társaságok erkölcsi elismerésére szolgál, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közelálló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gazdasági
innovációs teljesítményt értek el és tagjai a MAGÉSZnek.
Az alapítói okiratot elkészítettük, melyet a közgyűlés
2015. április 15-i ülésén elfogadott. Az alapító okirat
alapján elkészített pályázati felhívást közzétettük az Acélszerkezetekben, feltettük a honlapunkra és megküldtük
mindegyik tagunknak.
Felhívásunkra a megjelölt határidőig (2016. szeptember 1.) sajnos nem érkezett pályázat.
Emlékeztetőül: 2015-ben két pályázat érkezett.
– DAK Acélszerkezeti Kft: „Újszerű magyar termék a
közlekedésbiztonság területén”
– Weinberg ’93 Kft.: „Győri Audi Aréna acélszerkezeti
munkái”
A tagdíjról: A MAGÉSZ 2016-ban is takarékosan és
felelősen gazdálkodott. 2012 óta nem emeltünk tagdíjat,
és ennek ellenére az előzetes számok azt mutatják, hogy
szövetségünk idén is nyereséges lesz. A tagdíj mértékéről
a jövő évi közgyűlés dönt.
A honlapról: Honlapunkat az előző évben módosítottuk: korszerűbb, kibővített, gyorsabb, átláthatóbb és esztétikusabb a korábbinál, magyar és angol nyelven olvasható,
és rendszeresen frissítjük.
A MAGÉSZ Acélszerkezetek című folyóiratról: Az 1998.
évi alapítást követő évben már megjelentettük első újságunkat „MAGÉSZ Hírlevél” néven, amely később a „MAGÉSZ
Acélszerkezetek” címmel negyedévente megjelenő folyóirattá nőtte ki magát. Lapkiadási engedéllyel rendelkezünk
és az Országos Széchenyi Könyvtár részére minden számból megküldjük a 6 darab köteles példányt. Az újság honlapunkon is olvasható, a korábbi számokkal együtt. Sikeres,
jó színvonalú, nagy érdeklődésre számot tartó kiadvány,
amely szakmánkat méltóképpen reprezentálja.
Hatósági felügyeleti eljárás: A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság indította meg az eljárást, mivel a
MAGÉSZ Acélszerkezetek c. sajtótermék bejelentését az
alapító elmulasztotta a 2010. évi CIV. törvény szerint.
Személyes kapcsolatfelvételt követően a bejelentést utólag megtettük, melyet a hatóság elfogadott és az igen
magas bírságtól eltekintett (25 M Ft – 100 M Ft).
Statisztika: Az idei évben összeállított statisztikai jelentés – természetesen – az előző év adatait tartalmazza. Ezek
szerint az acélszerkezet-gyártás 110 ezer tonna, melyből
export 48 ezer tonna. A helyszíni szerelés 30 ezer tonna
és a statisztikai létszám 3100 fő, mely utóbbi 96%-a az
előző évinek.
Mint korábban említettük, a MAGÉSZ tagvállalatai képviselik a magyar acélszerkezeti ipar termelésének 60–65%-át.
A MAGÉSZ név ma jól cseng. Több társszövetséggel
együttműködünk, a kamarák és a kormányzati szervek
is jegyzik nevünket.
Köszönjük tagjainknak a 2016. évben a szövetség
érdekében végzett munkájukat, és egyúttal eredményes
2017. évet kívánunk minden tagunknak.
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Aszman Ferenc elnök
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DUNAI LÁSZLÓ,
AZ MTA LEVELEZŐ TAGJA SZÉKFOGLALÓJA
A Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztálya meghívására gyűltünk össze 2017. február 27-én az MTA Székház Nagytermében, hogy részese lehessünk prof. Dr. Dunai László, az MTA levelező tagja székfoglaló előadásának.
Prof. Dr. Dunai László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Építőmérnöki Kar dékánja, a MAGÉSZ elnökségi tagja.
A Nagyterem zsúfolásig megtelt a hallgatósággal, so kaknak csak állóhely jutott. Értékes, színvonalas és
közérthető tudományos előadást hallgathattunk. A végén megérdemelten nagy taps kísérte az oklevél átadását.
A MAGÉSZ nevében gratulálunk prof. Dr. Dunai Lászlónak, és továbbra is sikeres életpályát kívánunk neki.
Következő oldalunkon az akadémiai székfoglaló előadás rövid összefoglalóját tesszük közzé.
Foto: MTA.hu

Foto: MTA.hu
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ACÉLSZERKEZETEK – TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ
MTA Székház, Nagyterem, 2017. február 24.
Az előadásban a több mint három évtizedes,
acél tartószerkezeti kutatásaimat foglalom
össze. Ez az időszak egybeesik az újszerű
acélszerkezetek megjelenésével és a korszerű
méretezési módszerek kialakulásával, amely
a műszaki tudomány hagyományos területi
felosztásán és módszertanán túllépő feladatok elé állította a kutatókat és mérnököket.
Ezt a paradigmaváltást a tudományterület
fejlődésébe ágyazva, két tanszékvezető és
akadémikus elődöm – Kherndl Antal és Halász Ottó – munkásságából kiindulva mutatom be.

fontosságára. Doktori témavezetőmként ezzel a
munícióval indított el tudományos pályámon, de
annak eredményeit korai halála miatt már nem
érhette meg.
Az 1980-as évek közepe óta tartó acélszerkezeti innováció új és újabb anyagokat, gyártás- és
szereléstechnológiákat, szerkezeti kialakításokat
eredményez, melyek új és pontosított méretezési
hátteret igényelnek. Az új típusú, összetett viselkedésű szerkezetek fejlesztése komplex kutatást
követel meg, amelynek módszertana magában
foglalja mind az alapkutatás kísérleti és elméleti
vizsgálatait, mind az eredmények gyakorlati alkal-

Az acélszerkezetek építése egészen a 19. század
első feléig – a középkor építési hagyományaihoz
hasonlóan – jórészt építési tapasztalatra támaszkodva, Kherndl Antal szavaival „egyedül szemmérték alapján” történt. Akadémiánk első hídépítő
mérnök tagja egy 1868-as szerkezeti összeomlás
szakértése során így fogalmazott: „… feltétlenül
meg vagyok győződve arról, hogy csekély számú
évek után … egy építmény tervének kivitele nem
fog megkezdetni, mielőtt a terv egyensúlyi viszonyai tüzetes tárgyalás alá nem vétetnek…”. Ennek
szellemében dolgozta ki az akkor már ismert elméleti természettudományos háttér alapján a
grafosztatika módszereit, amelyek lehetővé tették
egyebek mellett a világhírű régi Erzsébet híd
megvalósítását és a Széchenyi lánchíd átépítését.
A statikai eljárások és a technológia fejlődésével
egyre merészebb acélszerkezetek jelentek meg, de
ezt az időszakot sem kerülték el súlyos szerkezeti katasztrófák. Az acélszerkezetek mértezésének
gyenge pontjaira Halász Ottó székfoglaló előadásában, a számítási modellek és a valóság viszonyát
elemezve hívta fel a figyelmet, utalva a kutatás
teendőire, a kísérleti és szimulációs eljárások

mazhatóságának céljával végzett kutatást. A doktorandusz hallgatóimból álló kutatócsoportommal
kidolgozott és alkalmazott kutatási stratégiánk
legfontosabb eleme a kísérlettel ellenőrzött numerikus modell, amellyel szimulálható a szerkezet
valós viselkedése. A háromdimenziós imperfekt
geometriai modellen végrehajtott, anyagilag és
geometriailag nemlineáris analízis a szerkezeti
vizsgálatok és az új méretezési elv alapja. A kutatásaink valós szerkezeti problémákra irányulnak,
az általánosított eredmények szabványos eljárásokba épülnek be, hangsúlyos nemzetközi és ipari együttműködéssel.
Előadásomban bemutatok innovatív acélszerkezeteket, amelyek vizsgálatában szemléltetem a fentiekben ismertetett kutatási stratégia és méretezési módszertan alkalmazását. Bemutatom az elmúlt két évtizedben elterjedt vékonyfalú acélszerkezetek jellegzetes viselkedését és méretezési módszereit, a földrengési méretezés kihívásait, kitérek
új hídjainkhoz és történeti acélszerkezeteinkhez
kapcsolódó vizsgálatainkra, valamint az európai
szabványosításban betöltött szerepünkre is.

Acélszerkezetek 2017/1. szám

9

Dr. Móger Róbert igazgató
Portász Attila technológiai és kutatási igazgató-helyettes
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE)

ACÉLIPARI TENDENCIÁK, VÁRHATÓ KILÁTÁSOK, KIHÍVÁSOK
Az acél a világ legjelentősebb mérnöki
szerkezeti anyaga. Jelen van az életünk
minden területén a gépjárművektől az
acélszerkezetekig, a háztartási gépektől
a teherszállító hajókon át az orvosi
eszközökig. Napjainkban több mint
3500 különböző acéltípust különböztetünk meg fizikai, kémiai jellemzőik
alapján. A modern acélminőségek körülbelül 75%-át az elmúlt 20 évben
fejlesztették ki. A fejlődést jól szemlélteti az a tény, hogy ha az Eiffel-tornyot
ma újra felépítenénk a legmodernebb
acélminőségek felhasználásával, a mérnököknek az eredeti tervekhez képest
harmadakkora mennyiségű acélra volna szüksége.
Az acélipari trendek megfigyelése és
elemzése hasznos lehet az ágazaton
kívüli szereplők számára is, hiszen sokan az acélipart tekintik a fejlődés és
a gazdasági növekedés egyik alapvető
pillérének. Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy az acélipari trendek a
gazdasági ciklusokat követik, azonban
ha jobban szemügyre vesszük a szektor mutatóit, láthatjuk, hogy ez nem
feltétlenül ilyen egyszerű.
Az acélipart egy viszonylag rövid
távú (2–3 éves) alapvető ciklusosság
jellemzi. A növekvő árak a termelés
növelését eredményezik, azonban a
raktárkészletek telítődése után a kereslet csökkeni kezd, melyet az árak is
követnek. A termelés csökkenésével a
raktárkészletek leürülnek, a kereskedők pedig csak a megfelelő pillanatra várnak az árak tekintetében, hogy
újból elkezdődjön a készletek feltöltése. A növekvő kereslet miatt az árak
újból nőni kezdenek, ami a termelés
növelését eredményezi, a kör bezárul,
majd „jó esetben” kezdődik minden
elöről. Ha ezt a ciklikusságot vagy az
árak, vagy a termelés volumene nem
követi, az jellemzően valamilyen komoly globális pénzügyi–gazdasági nehézséget vetít előre.
A fent részletezett ciklusok egyes fázisai az 1. ábrán jól megfigyelhetők. Az
ábrához annyi kiegészítést még mindenképpen érdemes tenni, hogy a 2007
elején várt trendforduló az acélárak
tekintetében elmaradt, a pénzügyi és
gazdasági világválság pedig 2008-ban
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1. ábra: A melegen hengerelt tekercs ára, valamint a globális acéltermelés [Mt] alakulása

csúcsosodott ki. Közvetlen ok–okozati
összefüggést keresni talán túlzás, de
a megfelelő következtetések levonása
szükségszerű.
Ha megvizsgáljuk a világ acéltermelésének alakulását a 40-es évektől,
láthatjuk, hogy két gyors és két lassú
(egyes források szerint inkább stagnálással jellemezhető) növekedési szakasz figyelhető meg. Annak ellenére,
hogy a globális acélipar gyakorlatilag
folyamatos növekedést mutat, a szektort számos krízis sújtotta az elmúlt
évtizedekben. A növekedés meredekségének jelentős változásai mindig
a válsághelyzet kezelésére hozott intézkedésekre vezethetők vissza.

A 2. ábra alapján megállapítható,
hogy a világ nyersacéltermelése a
2000-es évek eleje óta gyakorlatilag
megduplázódott. A kapacitásnövekedés elsősorban az ún. BRIC országokra koncentrálódott (Brazília, Oroszország, India, Kína). Ha összevetjük a
világ és Európa, valamint a világ és
Magyarország nyersacél-termelési kapacitásának alakulását, akkor alapvetően ellentétes trendet figyelhetünk
meg.
A kilencvenes évek elején tapasztalható európai és magyarországi termeléscsökkenés is a volt szocialista tervgazdaságok összeomlásával magyarázhatók. „A vas- és acél országa” csak

2. ábra: A világ nyersacéltermelésének alakulása az 1940-es évektől [Mt]
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egy illúzió volt, piacgazdasági körülmények között hamar kiderült, hogy a
korábbi termelési szint fenntarthatatlan. A 2008-as gazdasági és pénzügyi
válság hatására bekövetkezett keresletcsökkenés egyértelműen kimutatható
a világ, Európa és Magyarország termelési mutatószámaiban is. Az is látszik
azonban, hogy a növekedés ütemét ez
legfeljebb csak megtörni volt képes, a
világ növekedésében tartós trendváltás nem következett be. A 2013-as magyarországi termelési mélypontot nem
világgazdasági események, hanem sokkal inkább egyedi körülmények szerencsétlen együtt állása idézte elő.
Ide sorolható az ISD Dunaferr Zrt. nehéz gazdasági helyzete, ezzel együtt az
orosz–ukrán konfliktus miatt elapadó
donyecki bugaimport. Magyarország
egyetlen integrált lapos acéltermékeket előállító kohászati vertikuma a
2013-as mélypont után stabil növekedési pályára állt. Reményeink szerint
a 2014-ben megkezdődő növekedés
tartós lesz, köszönhetően a gazdálkodás racionalizálásának, a minőségjavító
és kapacitásnövelő beruházásoknak.
Ha a jelenlegi helyzetet globális szinten vizsgáljuk, megállapítható, hogy
az acélipar jelentős felesleges kapacitásokkal rendelkezik, melynek oka elsősorban a kínai gazdasági növekedés
lassulása.

3. ábra: A világ és Európa, a világ és Magyarország, Európa és Magyarország nyersacéltermelésének alakulása
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A kapacitástöbblet a piacon számottevő túlkínálatot okoz, melynek eredményeként az acélárak körülbelül 10
éves mélypontra zuhantak a 2015. év
végére. Szerencsére látszik, hogy a kínai kormány is felismerte a helyzet súlyosságát, és egy hosszabb távú programot dolgozott ki a nehézipari kapacitásainak racionalizálása érdekében.
A 2015 és 2020 között végrehajtandó
13. Ötéves Terv ( 13th FYP) keretében
Kína éves nyersacélgyártó kapacitásának csökkentését 100–150 millió tonnában irányozta elő. 2020-ig a 2015ös 1,13 milliárd tonna/éves kapacitást
1 milliárd tonna/év alá kívánják visszaszorítani. A program eredményeként
2016-ban csak Hebei tartományban
körülbelül 16 millió tonna/év acélgyártó kapacitás leépítése történt meg.
A racionalizáció folytatásaként a következő években hasonló mértékű eliminációra lehet számítani.
A kapacitástöbblet, illetve a jelentős
túlkínálat ellenére azonban az árak
alakulásában az elmúlt egy évben jelentős fordulat figyelhető meg. Ez
alatt az időszak alatt a melegen hengerelt szélesszalagok nyugat-európai exworks ára kb. 30–40%-kal nőtt, mely
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4. ábra: A globális gyártókapacitás, a látszólagos acélfelhasználás, valamint a felesleges
gyártókapacitások alakulása

a kereslet növekedésével, valamint az
Európai Unió – a tagországok gyártóit
egyértelműen pozitívan érintő – piacvédelmi lépéseivel magyarázható. Hasonló trend figyelhető meg a hidegen
hengerelt vagy a bevonatos termékek
esetén is. A kereslet növekedését az
elmúlt időszakban elsősorban a fogyasztási cikkek (elsősorban a gépjárművek és az ún. fehéráruk) piacának
bővülése indukálta. Az előrejelzések
szerint az említett piacok bővülése
mellett 2017-ben az építőipari növekedés is hozzájárulhat a kereslet további
növekedéséhez.
Az európai acélipari szektor az innováció és a technológiai színvonal
tekintetében vezető szerepet tölt be
a világon. Köszönheti mindezt leginkább annak a rendkívül magasan képzett több mint 300 ezer embernek, aki
közvetlenül az acéliparban dolgoznak.
Közvetetten Európában az acélipar
helyzete – a beszállítókkal és a különböző kiegészítő tevékenységekkel foglalkozó – több millió munkavállaló
sorsát határozza meg.
Annak érdekében, hogy az európai
acélipar vezető szerepét hosszabb távon is megőrizhesse az innováció tekintetében, ill. hogy a fent részletezett
pozitív trendek folytatódhassanak, a
szektornak komoly kihívásokkal kell
szembenéznie. Az európai és a hazai
acéliparnak három fő kihívással kell
megbirkóznia a közeljövőben.
Az első ezek közül az importnyomás növekedése, melyet elsősorban
a kínai kapacitástöbblet generál sok
egyéb iparághoz hasonlóan. Az elmúlt
időszakban az EU-ban a nyersacél termékek iránti kereslet jelentősen nőtt,
azonban ezt a növekedést gyakorlatilag teljes egészében az importtal elégí-
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tették ki, mindemellett az EU-n belüli
szállítások néhány tized százalékkal
még csökkentek is. A tendenciát jól
szemlélteti, hogy 2015-ben 23%-kal nőtt
az EU-ba irányuló acélimport, ami
így meghaladta a 32 millió tonnát.
Ugyanebben az évben az EU országok
acélexportja viszont 9%-kal csökkent,
alig haladta meg a 26 millió tonnát.
Ennek eredményeként az EU nettó importőrré vált az acéltermékek tekintetében.
Érdemes megemlíteni, hogy míg a
prémium minőségű és magas hozzáadott értékű acélokat feldolgozó ágazatok – mint például a gépjárműipar
– jellemzően európai alapanyagból
dolgoznak, addig a legegyszerűbb lágyacél és ötvözetlen szerkezeti acélminőségek jellemzően az orosz és a kínai
importból kerülnek ki.
A második jelentős kihívás az EU-s
acélgyártók, a tagországok szakszövetségei, valamint az őket tömörítő szervezet az EUROFER előtt az, hogy az
Unió kereskedelmi politikájára nyomást gyakoroljanak, annak érdekében,
hogy az Unión kívüli országok egyre
növekvő importját feltartóztassák. Az
Unió kereskedelmi politikájának a jelenleginél reaktívabbnak és hatékonyabbnak kell lennie a jövőben. A közelmúltban bevezetett dömpingvám
bizonyos harmadik országbeli acéltermékekre egy jó kiindulási alap, azonban további hatékony lépésekre van
szükség, mint például Kína piacgazdasági státuszának (MES) megtagadása
mindaddig, míg az ország gazdasági
gyakorlata az EU jól megalapozott és
átgondolt kritériumrendszerének meg
nem felel. Érdekes helyzetet teremthet a kassai vasmű tulajdonosváltása,
egyes hírek szerint ugyanis a vállalat amerikai kézből (US Steel) kínai
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befektetők érdekeltségi körébe kerül
a közeljövőben.
A harmadik jelentős kihívás az európai acélipar számára az Európai Unió
környezetvédelmi keretrendszere, azon
belül is az üvegházhatású gáz kibocsátás kereskedelmi rendszer. Az Európai
Bizottság elismeri, hogy az acélipar az
egyike azon kisszámú szektoroknak,
amelyek számára a kibocsátási kvóták
nagyon magas kockázatot jelentenek.
Ettől függetlenül a 2015-ben megfogalmazott javaslat, mely 2021 és 2030
közötti, az ún. negyedik kereskedelmi
periódusra vonatkozik, nem tartalmaz
érdemi könnyítéseket az acélipar és
egyéb jelentősen érintett ágazatok számára sem. Egyes tanulmányok szerint
a javaslat jelenlegi formájában az EU-s
acélipar számára 2021 és 2030 között
hozzávetőlegesen 35 milliárd eurós
költséget jelent majd. 2030-ra egy
tonna acél előállítási önköltségében
a fenti tétel kb. +30 EUR-t fog jelenteni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt
években az átlagos EBITDA a szektor
átlagát tekintve körülbelül 40 EUR/
tonna volt, elmondható, hogy a kibocsátási kvóta kereskedelemből származó többlet önköltség gyakorlatilag
felemészti a szektor potenciális haszonkulcsát. Ennek az európai acélipar tekintetében beláthatatlan következményei lehetnek, elég csak arra
gondolni, hogy az így kieső haszonból
fedezendő beruházások, fejlesztések,
kutatások elmaradásával néhány év
alatt az EU elveszítheti vezető szerepét
az innováció tekintetében. A versenyképesség elvesztésével az egész szektor válsága prognosztizálható, ami az
EU gazdaságának egyik alappillérét
jelenti, és munkahelyek milliói kerülhetnek veszélybe.
Az acélipar érdekeit figyelembe véve
mégis bizakodásra adhat okot, hogy
az elmúlt években megindult az acéligényes ágazatok növekedése a világban. Továbbá ezen iparágak felismerték, hogy prémium kategóriájú termékeket minőségi alapanyagokból lehet
előállítani, amihez az EU acélipara
kitűnő partner lehet. Jövőnket tekintve rendkívül fontos szempont a környezetünk védelme, és ebben az innováció tekintetében kiemelkedő,
EU-s acélipar élen jár, hiszen a fejlesztések egyik mozgatórugója a környezetterhelés csökkentése. Ezen törekvések teljes mértékig párhuzamba
állíthatók az EU céljaival, azonban
rendkívül fontos, hogy az EU felismerje, figyelembe vegye és támogassa ezeket a saját szabályozási rendszerének
kialakítása során.

Pál Gábor ügyvezető, vezető tervező
Hiros Károly irodavezető, tervező
Hunyadi László statikus tervező
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

FERDEKÁBELES GYALOGOS- ÉS KERÉKPÁROSHÍD
TERVEZÉSE HATVANBAN,
A ZAGYVA FOLYÓ ÉS A BÉR-PATAK FELETT
CABLE STAYED PEDESTRIAN AND BYCICLE BRIDGE
DESIGNING ABOVE ZAGYVA RIVER AND BÉR CREEK
AT HATVAN
Egy új gyalogos-kerékpáros híd készült Hatvanban a
Zagyva folyó és a Bér-patak felett, melyet 2015-ben
adtak át a forgalomnak. A szerkezet egyszerre köti
össze a Zagyva két oldalán található kerékpár utakat,
és csatlakozási pontot ad egy, a város szándéka szerint a lakosok szórakoztatására létesített kerékpáros
kalandpályának és vadasparknak. Hatvan Város Önkormányzata városkép jellegű hidat szeretett volna
építeni, mely az újonnan fejlesztett terület szimbólumává válhat. Az elkészült ferdekábeles híd felfüggesztése galvanizált sodronyokkal történt, melyeket
kizárólag a merevítőtartó önsúlya feszített meg. Acél
merevítőtartó ideiglenes felfüggesztésével majd kibetonozásával és megfelelő építéstechnológiai lépések
végrehajtásával egy innovatív és gazdaságos ferdekábeles kishídépítési technológiát valósítottunk meg,
melyet további hidak építésénél is ajánlunk.

A new bicycle and pedestrian bridge over the Zagyva
River and the Ber Stream firth in Hatvan City,
Hungary was opened for traffic in 2015. The new
structure had to cross the small rivers and had to
be the starting points of a new Bike Adventure Park
also. Municipals asked for a townscape structure,
which can be the symbol of the newly developed
area. The completed cable-stayed bridge is suspended
with galvanized spiral-strand wire ropes, which were
tensed by the self-weight of the deck slab only. An innovative and economical building method is achieved
for small scale cable-stayed bridges by hanging the
steel part of the deck temporarily and concreting its
inner parts with proper technological sequence. We
propose this special/unique building method for future bridges as well.

BEVEZETÉS

A módszer kis és közepes nyílások esetén alkalmas gazdaságos, ferdekábeles hídszerkezetek létesítésére: a teljes megtakarítás a hasonló jellegű, ám kábellel szabályozott hidak
költségeinek a 15–20 százalékát is kiteheti.

Örökzöld téma a tartószerkezet-tervezők és a szerkezetek
szakkivitelezői között, hogy az acél vagy a vasbeton a
megfelelő építőanyag hidak létesítésére. Vannak szerkezettípusok, ahol e kérdés egyszerű, azonban egyes szerkezeti
rendszereknél és nyílástartományban mindkét anyagnak
megvannak az előnyei, esetenként a hátrányai. Jelen cikkünkben egy, a geometriájában és szerkezeti rendszerében
is komplex hídszerkezet tervezését és építését mutatjuk
be, mely igyekezett a két anyag használatának az előnyeit
hasznosítani.
Hidunk merevítőtartója egy monolit vasbeton pilonra galvanizált acélsodronyokkal felfüggesztett acél tartószerkezet,
mely utólagosan lett kibetonozva, ily’ módon végállapotban tartóbetétes vasbeton merevítőtartót képezve. Az acélelemek megadták a könnyű – esetünkben víz feletti – szerelés előnyét, míg a vasbeton jelentős önsúlya és merevsége segített a lehajlások és a rezgések korlátozásában.
A ferdekábeles hidak közismerten nem olcsó szerkezetek,
a kábelek ára, az utólagos kábelfeszítések, szabályozások
és ezek speciális eszközigényeinek köszönhetően. Jelen
híd esetében a drága feszítést a vasbeton pályalemez önsúlyával sikerült megvalósítanunk: a sodronyokban fellépő
erőt minden külső eszköz nélkül állítottuk be a statikailag
elfogadható és kívánatos dinamikai tartományon belülre.

A HELYSZÍN
A Boldog és Hatvan települések közigazgatási területén,
a Zagyva töltésén új kerékpárút létesült, melynek részeként valósult meg Hatvan belterületén, a Zagyva folyó,
Heréd-patak és Szúnyog-sziget felett az új gyalogos–kerékpáros híd. Az új híd összeköti a Zagyva két oldalán található kerékpárutakat, és csatlakozási pontot ad egy, a város
szándéka szerint a lakosok szórakoztatására létesített kerékpáros kalandpályának és vadasparknak. A híd tervezése
tehát közvetlenül kapcsolódott a szúnyog-szigeti kalandpark tervezéséhez. A csatlakozó létesítmények családi és
kerékpáros programoknak nyújtanak lehetőséget, készült
kerékpáros akadálypálya, sétáló magasépítmény, állatkert és
egyéb szórakoztató létesítmény. A számos funkció számos
csatlakozást eredményezett, melynek eredményeképpen a
hídnak szokatlan módon négy végpontja is lett. Csatlakozik
a bal parthoz, a jobb parthoz és két keresztmetszetben a
közbenső földnyelvhez, ahol ilyen módon a kerékpáros
kalandpark gyalogosan és kerékpárral is megközelíthetővé
vált, sőt az egyik csatlakozás rögtön az akadálypálya in-
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1. a) kép: A komplex alaprajzú ferdekábeles hidakból álló hídrendszer terve és az építész látványterv

2. kép: Az északi híd oldalnézete és az északi pilon nézete

14

Acélszerkezetek 2017/1. szám

1. b) kép: Az elkészült szerkezet légi felvétele

dítórámpájának kezdete. A hidat a Bér-pataknak a Zagyva
folyóba történő torkolata felett helyezték el, így az mindkét vízfolyást áthidalja. A feladat „mérnöki” megoldása
helyszínrajzilag egyszerű, egyenes híd és egy rá merőleges,
független rámpa lett volna, de a kalandparkot tervező építészcsapattal és a megrendelővel tartott egyeztetés után a
csatlakozó funkciókat jobban szolgáló, komplexebb helyszínrajzú kialakítást választottunk.

A HÍD FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐI
A Zagyva két oldalán lévő árvízvédelmi töltéseket a
Szúnyog-szigettel összekötő híd négy dilatációs egységre
bontható. A ferdekábeles hidak, az összekötő befüggesztett
pályalemez és a lejárórámpa egy egységes hídszerkezetet
alkotnak, melynek teljes hossza 164,48 m. Az északi egypi-

lonos ferdekábeles híd 33,9 m és 25,67 m-es fesztávolságú
ferdekábeles hídrész középen a pilonnal. A déli egypilonos ferdekábeles híd merevítőtartója 15,25 m, és 36 mes fesztávolságú. Az északi hídról levezető rámpa kétszer
16 m-es fesztávolságú gerendahíd. A két hidat összekötő
befüggesztett hídrész 16,63 m fesztávolságú. A pályalemez teljes szélessége: 3,60 m, a korlátok közötti távolság
3,25 m, a teljes hídfelület 599,4 m2. A pályalemez 3%-os,
kétoldalú kereszteséssel rendelkezik. A pilonok vasbeton
szerkezetű, „A” formájú keretek, melyek a pályalemez felett
20 m-es magasságúak. Alapozásuk fúrt cölöpökkel történt.
A vasbeton hídfők tömör falas szerkezetűek, ferde, függő
szárnyfalakkal. A hídfők alá síkalapozás készült.
Teherbírás: e-UT-07.01.12-2011 Közúti hidak terv. KHT 2
szerinti „önálló gyalog- és kerékpárhíd hasznos terhe”
(5 kN/m2).

3. kép: A déli híd oldalnézete és a déli pilon nézete
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FERDEKÁBELES HÍDSZERKEZET
ÉS RÉSZEI
Az északi híd fesztáv/szerkezeti magasság aránya a nagyobb
nyílásában: 33,9 m / 0,45 m = L/75.3, a déli híd fesztáv/szerkezeti magasság aránya: 36 m / 0,45 m = L/80. Tekintettel
arra, hogy a merevítőtartók önsúlyra nem lettek a középső
pilonoknál alátámasztva, így építési állapotban a fesztávok
60 m és 51 m, tehát ekkor a karcsúság L/133 és L/113.
Az utólag elhelyezett saruk csak a hasznos teher viselésében
és a hidak dinamikai elhangolásában kaptak szerepet. Mivel a helyszíni vízfolyások nem tették lehetővé a folyamatos alátámasztás melletti építést, ezért acél tartóbetétes
merevítőtartót alkalmaztunk, melyet kiegészítőállványok
segítségével szereltünk, majd már a beépített ferdekábelek
felhasználásával alkalmassá tettük a helyszíni betonozás
súlyának hordására. Ennek érdekében szükségünk volt az
erős, I szelvényű acél főtartó mellett nyitott U szelvényű
peremtartókra és szélrácsozásra.
A peremtartók szerepe komplex:
– A pályalemez oldalzsaluzata, későbbiekben a híd pereme,
– a zsaluzat függesztési pontja a peremen.
– A betonozás közbeni aktív ferdekábelek miatt jelentős
nyomóerő keletkezik az acélszelvényű merevítőtartóban.
Az acélszerkezetű I tartó oldalirányú kihajlásával szemben a peremtartókból és andráskereszt szélrácsból álló
rendszer dolgozik.
– A felfüggesztésből származó horizontális komponenst építési állapotban a peremtartó veszi fel, és az andráskereszt
szélrács segítségével ennek nagyobb részét az I szelvényű
középső acéltartóba vezeti.
– A peremtartó a korlátoszlopok hegesztéssel történő rögzítésének fogadófelülete is.

4. kép: A híd keresztmetszetének terve és az alkalmazott
merevbetétes keresztmetszet SOFISTIK modellje.
A keresztmetszet kiviteli szinten, a végleges számítások
készítésekor három részre lett osztva, 2,7 m szélességű
belső I tartó környezetre, és kétoldali peremekre

– A peremtartóba közvetítődik a sodronyok horizontális
komponenséből származó nyomóerő, amit a pályalemez
betonján keresztül továbbít. Az 5. képeken látható a vízszintes erő bevezetése miatti kiszélesítés, illetve ennek
íves levezetése.
– A peremtartó – lokális merevítés segítségével – alkalmas
volt a befüggesztett „gerber” hídszakasz és rámpa oldalsó
becsatlakozásának viselésére is.

5. kép: Építés alatt a merevítőtartó belső acélváza: peremtartók, az andráskereszt rácsozás, a középső „I” tartó
és a kereszttartók
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A ferdekábelek a merevítőtartóba a kereszttartókon keresztül kötnek be egy csepp alakú, teljesen lekerekített
csomólemezzel.
A kereszttartók feladatai:
– A kábelek okozta vertikális erőkomponens a kereszttartók
gerincén keresztül jut be a merevítőtartóba.
– Alkalmasnak kellett lennie a szükséges, jelentős mennyiségű, negatív és pozitív nyomatéki merevítőtartó fővasalás
átvezetésére.
– Betonozás előtt és közben önállóan – a vasbeton pályalemez nélkül – alkalmas volt az összes felfüggesztésből
származó igénybevétel fogadására.
– Végállapotban az alsó öv mellett elhelyezett keresztirányú
vasalás segítségével képes a vertikális erőkből származó
hajlítás felvételére. Csapozást alkalmaztunk, hogy a betonkeresztmetszettel szükséges együttdolgozást biztosítani
tudjuk.
A kereszttartók mellett alkalmaztunk még
építési segéd-kereszttartókat, melyek szerepe:
– Építési állapotban a peremtartók igénybevételeit csökkentették, felezve a tehergyűjtő felületek hosszát.
– Építési állapotban felezték a peremtartó kihajlási hoszszát.
– A zsaluzat számára felfüggesztési pontként funkcionáltak.

6. kép: Nehézjárom betonozáshoz. Látható a kereszttartón
alkalmazott furatolás a vasak átvezetéséhez, illetve
oldalt a sodronybekötő lemez és kiékeléses bekötése
a horizontális kábelerő komponensének bevezetése
érdekében

– A pilonba kötő sodronyok esetében hevederlemezes
bekötést alkalmaztunk, aminek segítségével az esetleges
jelentős építési pontatlanságok is kezelhetőek lettek volna. A hevederlemezeket a merevítőtartó és pilon bemérése után gyártottuk. Végül utószabályozásra nem volt
szükség.

A középső I szelvényű főtartó szerepe:
– A zsaluzat belső rögzítési pontja.
– Jelentős merevsége folytán felvette a terheléseket az
építési állapotban. Karcsúsága az építési állapotban:
~18 m / 0,38 m = L/47, a betonozás során már a függesztősodronyok is működni kezdtek.
– Végállapotban merevbetétként viselkedve a merevítőtartó
negatív és pozitív nyomatéki vasalásával együttdolgozik a
pályában fellépő igénybevételekre. Az együttdolgozás biztosítása érdekében csapozást helyeztünk el a gerincen.
– Végállapotban, a hídkomplexum jelentős aszimmetriája
miatt a csavarási igénybevételek erőteljes hatásúak. Ennek
érdekében mind a hossz-, mind a keresztirányú vasalás
erre az igénybevételre erősített.
A függesztősodronyok szerepe:
– A sodronyok a merevítőtartó kereszttartóját rugalmasan
kötik össze a pilon felső rögzítési pontjával, így biztosítva
a pályaszerkezet felfüggesztését.
– A kétoldali kábelek a jelentős keresztmetszeti aszimmetria miatt egy keresztmetszeten belül is eltérő keresztmetszettel készültek. Ennek következtében a híd bizonyos
szakaszain a tengelyben elhelyezett terhelés elcsavarodást
okoz.
A pilon szerepe:
– A ferdekábel segítségével felfüggeszti a merevítőtartót és
az alapozásra közvetíti a terhelést.
– A merevítőrtartó oldalirányú és hosszirányú megfogását
biztosítja egy, az elfordulásokat lehetővé tevő vezetősín
segítségével, mely a felszerkezet leeresztését is stabilizálta
hosszirányban az építés során. A pilon melletti sodronyok
ilyen módon, tervezetten lettek megfeszítve.
– A harmadik feszítési ütemet követően beépített ingaoszlop segítségével dolgozik a hasznos terhelésre, illetve kábelkiesés esetében biztosítja az állékonyságot.

7. kép: Pilonfej és a pilon építése
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A pilonalapozás szerepe:
– A pilon cölöpalapozású cölöpösszefogója tartja a pilont,
biztosítja a terhek lejutását.
– A déli híd pilonalapozása ezen felül az itt lefutó rámpa
alapozását is biztosítja egyben.
A hídfőalapozás szerepe:
– A hídfő síkalapozással készült. A merevítőtartó letámasztásáért és oldalirányú megtartásáért felelős. A hídfőn felemelkedéssel szemben lekötést alkalmaztunk.
A belső hídvégmegtámasztások szerepe:
– Ezek a támaszok cölöpalapozással készültek, mivel döntően húzóerőt viselnek.

– Az északi híd esetében szükség volt két, felül csuklós
vasbeton pillér alkalmazására, mert ez megengedi a hídvég elfordulását, befogott kialakítás esetében ugyanis
a kis magasságú pillér nem megfogható igénybevételt
szenvedett volna. A pillér kétoszlopos kialakítása miatt
a merevítőtartó tengely körüli elcsavarodását is gátolni
tudja, ami azért fontos, mert a rámpa ide támaszkodik
fel, és a kábelek már túl lapos szögben érkeznek ahhoz,
hogy gazdaságosan fel lehessen venni a vízszintes erők
hatását.
– A déli híd esetében egy magas, merevbetétes pillér készült. Ide támaszkodik a befüggesztett gerendahíd-szakasz, és a sodronyok meredekebb szögben érkeznek, továbbá a magasabb pillér a merevítőtartó szögforgásából
se terhelődik túl.

8. kép:
Északi ferdekábeles híd belső hídvég,
déli ferdekábeles híd pilonsaru

9. kép:
Déli ferdekábeles híd belső hídvég építés közben és elkészülve
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Befüggesztett gerendahíd-szakasz:
A két ferdekábeles hídrészt összekötő kéttámaszú hídelem a két hídra nyírófogak segítségével feltámasztott, karcsú lemezhíd. Az alkalmazott öszvér keresztmetszet hasonló a ferdekábelesekhez, azonban mivel nem vízfolyás felett
készül, teljes állványozás mellett volt betonozható, így az
acéltartóra is kevesebb statikai szerep hárult, nem kellett
gerinclemezzel és felső övvel ellátni, mindössze egy együttdolgoztató csapokkal ellátott fenéklemezt alkalmaztunk.
A lemezhídrész karcsúsága: 16,63 m / 0,45 m = L/37, ami az
öszvérszerkezetű gerendahíd felső határa. A befüggesztett
hídrész a ferdekábeles hídrészbe egy előregyártott termékkel, bebetonozott, anya típusú csapos kapcsolattal kötött
bele. A kapcsolat rozsdamentes JSD+ típusú nyírófog.

STATIKAI SZÁMÍTÁS
A számításhoz SOFISTIK 2010 általános térbeli VEM
programot használtunk. A program segítségével az építési
állapotok pontos lekövetésére is lehetőségünk volt az alkalmazható változó statikai váz segítségével. A számításhoz

10. kép: Az alkalmazott JSD+ nyíró csap

alkalmazott modell a főtartó esetében az építési állapotnak
megfelelő keresztmetszetű rúdelem. A cölöpösszefogók és
alaptestek héjból modellezettek, az alaptestnél rugalmas
ágyazással. A cölöpök oldalirányban rugalmasan megtámasztott rúdként definiáltak. A ferdekábeles hídrész esetében a
peremtartó külön rúdként modellezett a 2,7 m szélességre
definiált főtartó mellett. Erre a becsatlakozásoknál a perem
méretezése miatt volt szükség.

11. kép: A FEM modell hálózati rajza és a szerkezet 3D-s látványterve
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ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA
A bemutatott technológia kisméretű hidaknál jelentős
költségmegtakarítást eredményezhet. A módszer alkalmazását a fejlett komputertechnológia teszi lehetővé. A térben
és időben modellezni képes VEM programok alkalmazásával a teljes építéstechnológia tervezhető, a szerkezet igénybevételeinek változása könnyen követhető, a sodronyok
hosszai pontosan kalkulálhatók. Nincs szükség utólagos
feszítésekre, minimális szabályozás elégséges a tervezett,
végleges alak kialakításához.
Az innovatív építési technológia lényege a következő.
A könnyű acélszerkezet egyszerűen szállítható, és a helyszínen, állványzaton megépíthető. Az összeszerelés oly
módon történik, hogy az előre, precízen tervezett, hosszú
sodronyok könnyen beakaszthatóak legyenek. A következő
lépésben bebetonozzák az acélszerkezetre függesztett zsaluzatra a vasbeton pályalemezt. A betonozás folyamata ütemezetten hajtandó végre, a pilon felől a hídfő felé. A sodronyokat az épülő vasbeton jelentős önsúlya az állványról
történő leengedést követően feszíti meg, egyéb feszítés nem
történik, azonban megfelelő előzetes alakszabályozással,
méréssel és kontrollszámításokkal a kívánt statikai viselkedés előállítható még aszimmetrikus szerkezet esetén is.

Az építéstechnológia lépésenként:
1. A hídfők síkalappal, a többi támasz cölöpalapozással készült. Az alépítményi részek építése, cölöp, cölöpösszefogó, hídfő alaptest és a pilonok építése hagyományos
vasbeton építésként, monolit módon történt. A hídfők és
a közbenső alátámasztások nagytáblás zsaluzattal, a pilonok kúszózsaluzattal készültek. A hídfőket az előírásokkal
összhangban az árvízvédelmi töltésen vezetett üzemi út
terheinek figyelembevételével számítottuk. A felszerkezeti rendszer nem kitámasztott, a hídfők konzolos támaszként működnek. A déli híd belső hídvégén és a rámpa
közepén a merevbetétes pillér cölöpösszefogóból kiálló
acélszerelvényét készítették el. A pilonba kerülő együttdolgozó, acéldobozos sodronyvég-rögzítő elemek felhelyezése daruval történt.
2. Ezt követően a ferdekábeles hídrészek építése történt
meg. A merevítőtartó acélszerkezetét szállítható méretű
gyártási egységekben: gyárban előreszerelve készítettük
el, majd a helyszínre szállítást követően, bedaruzás után
jármokon szereltük és hegesztettük össze. A tartó a tervezett megemelt szintjén készült el, minden támaszraszter fölött, továbbá a 13. képen zöld rugóval ábrázolt
pontokon alátámasztva. Az acélszerkezetű, merevbetétes
főtartó ezen állapotában a kábelbekötéseknél kereszttartóval és az ezt a rasztert felező segédkereszttartóval
merevített, melyek a peremen futó „C” szelvény és
húzott pótátlós szélrácsozás kapcsol össze. Ezen állapotában az aszimmetrikus ferdekábeles hidak belső, húzott
hídvégeinek lekötése is elkészült.
3. Az I. sodronyfeszítési ütem. A déli hídnál 5–5 valamint
3–3 darab függesztősodrony, az északi hídnál pedig
5–5 és 4–4 darab függesztősodrony található. A felfüggesztő sodronyok a pályalemez acél kereszttartóinak
tengelyében csatlakoznak a merevítőtartóhoz. A merevítőtartón a felfüggesztési pontok a déli hídnál 5,0 m-re
és 6,0 m-re, az északi hídnál pedig 5,6 m illetve
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5,5 m-re helyezkednek el egymástól. A felfüggesztés
különböző terherbírású acélsodronyokkal történik.
A merevítőtartó elkészült összeszerelt acélvázán elhelyezték a Pfeiffer PG típusú sodronyokat. Ekkor közel
zérus erő van a sodronyban. A ferde sodrony a saját
súlya alatt a külső húzóerő nélkül lehajlik és saját
belső húzóerőt okoz. Amennyiben a sodronyoknál ez
a belógás jelentős, akkor geodézia módszerrel mérni is
lehet a csapok közepén elhelyezett prizmákkal, illetve a
sodrony belógott alakjának a felvételével és a belógásból származó erővel a kiinduló számítás korrigálható.
A finomszabályozás ebben az ütemben történt: a menetes sodronyállítók az Fpk 10%-os értékének eléréséig
voltak feszíthetőek.
4. I. ütemű merevítőtartó-betonozás. A pályalemez bebetonozása mindkét híd esetében. A hídfő részénél kimaradt a pályalemezek utolsó szakasza: egy 7,9 m-es szakasz az északi hídnál és 10,0 m a déli hídnál.
5. A II. sodronyfeszítési ütem: a pályalemez a jármokon
beszerelve még ferdén emelkedett a hídfő felé, északi
híd 337 mm, déli híd 400 mm-rel a betonozás kezdetekor. A pályalemezt ebben a fázisban elengedtük: az
összes megtámasztást eltávolítottuk, a belső hídvég pilléren lévő végleges fix megfogásától eltekintve. Az északi híd csuklós bekötése két pilléroszlopon megoldott,
a déli híd merev bekötését egy magas, merevbetétes
pillér biztosította. A leengedésnek köszönhetően a sodronyok a tervezett mértékben közel egyenletesen feszültek meg. A hídvég fent leírt megemelésére azért volt
szükség, mert a hídfőtől 6 m-re lévő pont nem tudott
volna az önsúlyból származó lehajlásból akkora deformációt szenvedni, ami a megfeszítéséhez elég lenne.
A pályalemez utolsó szakaszának a kibetonozása után a
terv szerint leengedéskor a hídfőtámasz zérus nagyságú
erőt vett fel. Ezen állapotában a konzol minimális (kézi)
erővel mozgatható volt.
6. A hídfők esetében elkészítettük a saruzsámolyt, beépítettük a sarukat, illetve elkészítettük a híd lekötését,
továbbá a szárnyfalakat.
7. II. ütemű merevítőtartó-betonozás. A ferdekábeles hídrész hídfőnél be nem betonozott részeinek betonozását
fejeztük be. A gyártási alak korrigálása érdekében ez
esetben a kilazított jármokat visszazártuk, továbbá a
hídfő előtti első kereszttartóknál szintén jármot helyeztünk el. Ebben az állapotban zártuk a felemelkedés ellen is ellenálló hídfősarukat.
8. A III. sodronyfeszítési ütem: az összes építési segédállvány eltávolítása.
9. A tejes alátámasztás mellett elkészítettük a Gerber-hídszakasz és rámpa betonozását.
10. Pilonban a függőleges megtámasztást adó ingaoszlop
beépítése: ezzel „feleztük” híd nyílását, vagyis hasznos
teherre kisebb nyílású a szerkezet, mint az önsúly felvételekor, ezzel a dinamikai paraméterei kedvezőbbek.
Az önsúly sodronyokat feszítő hatása érdekében még
kihasználtuk a teljes merevítőtartósúlyt, innentől már
a mozgások korlátozása volt a fő cél.
11. Korlátok, díszvilágítás kiépítése.
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12. kép:
Vasbeton alépítmények építése
a statikai modellen

13. kép:
Az építési segédállványokon
(zöld rugók) az acélszerkezetű
merevítőtartó. Alakszabályozás
céljából néhány sodrony esetében
kismértékben a zérus erőtől
eltértünk

14. kép:
Az építési segédállványok (zöld rugók)

15. kép: A kész híd
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STATIKUS ÉS DINAMIKUS
PRÓBATERHELÉS
A híd statikus próbaterhelését 2015. január 12–13-án
végeztük. A próbaterhelés alapvető célja, hogy a vizsgált
szerkezeteken a mértékadó terhelést megközelítő terhekre/tehercsoportokra mért és a számított lehajlási adatokat
összevetve igazolja a számítási modell helyességét, és ezzel
a hídszerkezet megfelelő teherbírását. Statikus próbaterhelő
eszközként 30 darab 80 x 120 cm alapterületű raklapon
elhelyezett, targoncával pozicionált, 1,00 t súlyú zsákolt
szóródóanyagot használtunk. A hidat annak komplex kialakítása miatt 10 teherállással vizsgáltuk, mind szimmetrikus
elhelyezéssel, mind aszimmetrikusan.
A fentieket összegezve a hídon mért elmozdulások öszszességében jó egyezést mutatnak a számított értékekkel.
A méréseket nemcsak a megterhelt hídrészen, hanem a csatlakozó szerkezeteken is elvégeztük.
A mérések a vizsgálatok során mm-es pontosságúak voltak.
A szerkezet érdekessége, hogy az északi ferdekábeles híd
szimmetrikus terhelése az eltérő merevségű kábeloldalak
miatt elcsavarodást okoz, az oldalak között számított 2 mmes különbséget a mérések igazolták is.
A híd dinamikus próbaterhelését a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke végezte dr. Dunai László és dr. Vigh L. Gergely vezetésével. A dinamikus vizsgálat tartalmazta a szerkezet

sajátfrekvenciáinak meghatározását természetes gerjesztés
hatására és valamennyi dilatációs egység részletes gyalogosdinamikai vizsgálatát. A vizsgálat 2015. január 29-én készült, ennek főbb megállapításai:
A számított sajátfrekvenciák méréssel kimutathatóak voltak: A számított és mért sajátfrekvenciák közötti eltérés
jellemzően 10% alatti, maximum 15%. A négy hídegység
egymással összekapcsolt, így erős interakció jellemzi őket,
ami a rezgésalakokban és a sajátfrekvenciákban is megmutatkozik. Ezt támasztják alá a táblázat értékei: a Gerber- és
a Rámpa szenzoraival kimért sajátfrekvenciák több esetben
is megegyeznek az Északi vagy Déli híd egyes sajátfrekvenciáival.
A gyalogosdinamikai vizsgálat célja a hídszerkezet gyalogosok keltette rezgésekre való dinamikai viselkedésének
elemzése. Kiemelt cél, hogy a mérés értékelése során elemezték a gyalogosok és hídon tartózkodók áthaladás során
tapasztalt komfortérzetét a dinamikus mérés eredményeinek tükrében. Igazolták, hogy a valós dinamikus igénybevételek nem okoznak a szerkezetre nézve veszélyes hatásokat: pl. a megengedettnél nagyobb lehajlást, feszültséget,
rezonanciát.
A vizsgálat programját a szokásosnál tágabbra tervezve,
olyan igénybevételi formákat is vizsgáltak, melyek kifejezetten nem rendeltetésszerű terhek és nem is valószínű,
hogy a híd élettartama során valaha is előfordulnának.
Ilyen terhek elsősorban nagy tömegek (90 ember) átvonulásait, valamint a szándékos ütemes gerjesztést jelentették.

16. kép: Déli híd. Mindkét nyílás terhelve, jobb oldalra aszimmetrikus terhelés
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Az alkalmazott teher:
– 10–25–45 fős futamok teljes áthaladással különböző konfigurációkban,
– 90 fős, zsúfolt híd terhelési esete, a hídon egyenletesen
szétosztott tömeggel.
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a csoportsebesség tekintetében a tervezett sebességi tartományokat
megfelelően lefedtük. A lépésfrekvencia tekintetében a
megvalósított futamok megfelelően reprezentálták a kritikus
frekvenciatartományokat. A csoporthossz természetszerűleg
változott a csoport sebességével: nagyobb sebesség esetén
a sorok között tartható távolság megnövekszik. Az átlagos
sűrűség megfelel a hídkategóriában figyelembe veendő értékeknek.
A megvalósított futamok a csoportméret és a lépésfrekvencia tekintetében megfelelően tükrözték a valóságban
előforduló, valamint extrém terhelési eseteket is.
A mérési eredmények kiértékelése alapján
a következőket állapították meg:
– A híd elsősorban a függőleges mozgásokra tekinthető érzékenynek.
– A különböző csoportszámú futások mérési eredményeinek
összehasonlításából megállapítható, hogy a természetes
körülmények között kialakuló szinkronizációt jellemző
ekvivalens gyalogosszám kb. 13 és 25 a Gerber-tartóra
és a ferdekábeles hidakra, így a vonatkozó csoportméret
gyorsulás eredmények a rendeltetésszerű használatot jellemző mérési eredmények.
– Az egyes futamok esetén tapasztalt komfortérzet tipikusan
a „nem zavaró” kategóriába, esetenként a „kicsit zavaró”
kategóriába esett. „Zavaró” mozgásokat a megfigyelők
nem tapasztaltak.
– A mért vízszintes gyorsulás értékek minden hídegységre
nézve kielégítették az átlagos komfortérzeti szinthez tartozó kritériumot.

– A függőleges gyorsulások sehol sem haladták meg a minimális komfortérzeti kritériumot.
– Így a mért értékek alapján és a várható szinkronizációs
szint figyelembevételével kijelenthető, hogy a híd a Sétra
ajánlás szerinti átlagos komfortérzeti szint követelményét
teljesíti.
(Forrás: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszék, Szakértői jelentés
2015.03. Dr. Dunai László és Dr. Vigh L. Gergely)

A HÍD MEGVALÓSÍTÁSA
A hidat 2014. évben a Hídtechnika Kft. építette.
A zsaluzatot a Magyar Doka Kft. szállította.
A sodronyok PG típusú Pfeifer termékek.
A munka kezdése,
azaz a munkaterület átvétele

2014. április 22.

A munka befejezési és egyben műszaki
átadás-átvétel lezárási határideje

2014. december 19.

Jellemző mennyiségek a hídépítési munkálatoknál
CFA technológiájú cölöpözés

210 fm

Beépített betonmennyiség

450 m3

Beszerelt betonacél

108 tonna

Előre gyártott acélszerkezet

81 tonna

B5,4,3 sóvédelem:

1300 m2

Mindkét oldali útépítés:

1100 m2

(Forrás: https://www.doka.com/hu/news/news/hatvan-bridge)

AZ ÉPÍTÉS KÉPEKBEN

17. kép: A pilon zsaluzata

18. kép: A pilon építése a másik pilon tetejéről
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19. kép: Acélszerkezet-szerelés

20. kép: Függesztősodronyok behelyezve még feszítés előtt
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22. kép: Bebetonozott pályalemez és bevonata, a pillérmerevítőtartó vízszintes erőket felvevő kapcsolatával

Ã
21. kép: Pályalemez vasszerelése

23. kép: Korlát nélküli bebetonozott pályalemez
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AZ ELKÉSZÜLT HÍDSZERKEZET

24. kép: Az elkészült híd díszvilágítása

25. kép: Az elkészült déli híd
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26. kép: A sodronyok

27. kép: Az elkészült híd
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28. kép: Az elkészült híd napsütésben

ÖSSZEFOGLALÁS
A bemutatott Zagyva-híd újszerű feszítési rendszerének
köszönhetően gazdaságos és esztétikus példája a ferdekábeles hidaknak. Az elkészült ferdekábeles híd felfüggesztése galvanizált sodronyokkal történt, melyeket kizárólag a
merevítőtartó önsúlya feszített meg. Acél merevítőtartó ideiglenes felfüggesztésével majd kibetonozásával és megfelelő
építéstechnológiai lépések végrehajtásával egy innovatív és
gazdaságos ferdekábeles kishídépítési technológiát valósítottunk meg.
E híd tervezése és építése során megszerzett tapasztalataink alapján bátran ajánljuk hasonló rendszerű hidak létesítését: funkcionális, esztétikus és takarékos szerkezetek létesítését. A megtakarítás a hagyományos tervezési és építési
technológiával összehasonlítva elérheti a 20%-ot.
29. kép: Rámpacsatlakozás, húzott oszlopok

Képek forrásai

A projekt résztvevői
Építtető

Hatvan Város Önkormányzata

Generáltervező,
híd- és út szaktervező

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Generálkivitelező

Hídtechnika Kft.

Zsaluzat

Doka Kft.

Sodronyok

Pfeifer- Garant Vállalkozási Kft.

Dinamikus próbaterhelés

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hidak és Szerkezetek Tanszék
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– Speciálterv Építőmérnöki Kft.
– Hídtechnika Kft.
– Rozgonyi Fotó
Források
– Gyalog- és kerékpárhíd a Zagyva-folyó, Bér-patak és
Szúnyog-sziget felett engedélyezési és kiviteli tervek, eng.:
2013.07, kiv.: 2014.9. Speciálterv Építőmérnöki Kft.
– Statikus próbaterhelési szakértői jelentés, 2015.03.
Speciálterv Építőmérnöki Kft.
– Dinamikus próbaterhelési szakértői jelentés, 2015.03 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak
és Szerkezetek Tanszék Dr. Dunai László és Dr. Vigh L.
Gergely
– Hatvani gyalogos- és kerékpárhíd építése, 2015.07.09.
(https://www.doka.com/hu/news/news/hatvan-bridge)
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LINCOLN ELECTRIC

GLOBÁLIS MÁRKA, A HEGESZTÉSI PIAC
MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐJE

KOMPLETT MEGOLDÁSOK
BERENDEZÉS
ELJÁRÁSOK

10 000
160
48
19

HEGESZTŐANYAGOK
ISMERETEK

Alkalmazott világszerte
Országban aktív piaci jelenlét
Gyár
Országban

www.lincolnelectric.eu
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Sereg Tamás acélszerkezeti főmérnök
HÓDÚT Kft.

VÁRHATÓ ACÉLHIDAK MAGYARORSZÁGON
Az előző európai uniós ciklusban a
közlekedésfejlesztés területén jelentős
beruházások valósultak meg Magyarországon. A közlekedési szektor kulcsfontosságú gazdasági ágazat, mely számottevően hozzájárul a gazdasági teljesítményhez és több mint 11 millió
munkahelyet biztosít Európa-szerte.
Ezen beruházások kapcsán olyan acélszerkezeti műtárgyak épültek meg,
melyek fontos mérföldkövei lettek a
magyar hídépítésnek.
Az előző ciklushoz képest a 2014–
2020-as időszakban közlekedésfejlesztésre az Integrált Közlekedésfejlesztés
Operatív Program (IKOP) keretből,
mintegy 1400 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, továbbá a kormány a hazai központi költségvetésből
750 milliárd forintot biztosít közútfejlesztésre. Így az előző uniós ciklusban
rendelkezésre álló összeggel közel azonos összeget fordíthat Magyarország
2020-ig a közlekedési infrastruktúra
fejlesztésére.
A jelentősebb beruházások közé tartozik Győr Keleti elkerülő III. üteme, mely teljes hossza 5,2 km és az
1. sz. főúttól a 14. sz. főútig tart. A teljes keleti elkerülő az M1 autópályát köti össze a Vámosszabadi felé vezető főúttal (1. kép). A 2 x 1 sávos út áthalad
a Mosoni-Duna folyó és árterei felett
is, ahol egy 395 méter hosszú új, kor-

2. kép: Mosoni-Duna-híd látványterve

szerű hídszerkezet épül. A tavalyi év
végén a kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes
ajánlattevőként a Strabag Általános
Építő Kft., a Hódút Kft. és Strabag AG
alkotta SHS Konzorciumot választották
ki. A projekt generáltervezője a Roden
Kft., a mederhíd szakági tervezését a
Pont-TERV Zrt. végzi.
Az új híd ártéri szakaszai üzemben
előregyártott vasbeton hídgerendákkal
együttdolgozó helyszíni vasbeton lemezzel készülnek. A mederhíd felszerkezete
hálós elrendezésű kábelekkel függesztett, ortotrop acél pályaszerkezetű, kéttámaszú „kosárfüles” ívhíd. A mederhíd
támaszköze 181,2 méter, szélessége

20,4 méter, az acélszerkezet tömege
cca. 2000 tonna (2. kép).
A Békéscsaba gyorsforgalmi elérhetőségét biztosító M44-es autóút Tiszakürt és Kondoros közötti 62 km-es szakaszának kivitelezése három ütemben
valósul meg. Az I. és III. ütem kivitelezője közbeszerzési eljárással kiválasztott Duna Aszfalt Kft. és Hódút Kft.
alkotta konzorcium. Az I. ütem keretein belül épül meg a Körös folyót és
annak ártereit áthidaló 512. jelű 451
méter hosszú Körös-híd, melyből az
ártéri szakaszok hossza 350 méter, a
mederhíd 101 méter. A híd szélessége
28,5 méter, melyen 2 x 2 forgalmi sáv,

1. kép:
A 813. sz. főút Győr Keleti elkerülő
II. és III. ütem
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3. kép: Az 512. j Körös-híd látványterve

valamint egy-egy leállósáv kap helyett
(3. kép). A merevítőtartók párhuzamos
övű vasbeton lemezzel együttdolgozó
zárt acélszekrénytartók, melyek a középen elhelyezett, változó keresztmetszeti kialakítású, 98,0 m támaszközű
acélívre kábelekkel vannak felfüggesztve. Az ártéri hidak felszerkezete előregyártott feszített tartókkal együttdolgozó vasbeton pályalemezes kialakítású lesz. A projekt generáltervezője a
Roden Kft., a mederhíd szakági tervezését az Uvaterv Zrt. és a Pont-TERV
Zrt. végzi. A beépítendő acélszerkezet
mennyisége cca. 1500 tonna.
Az utóbbi évek várhatóan legjelentősebb hídépítési beruházása lesz az új
komáromi Duna-híd építése, amely
Komárom és Révkomárom városát köti majd össze. Az új közúti hídon kétszer egy sávos főút vezet át, a meglévő vasúti hídtól 170 méterrel, a városközpontban lévő közúti Erzsébet
hídtól pedig 2,8 kilométerrel nyugati
irányba épül meg. A Pont-TERV Zrt. ál-

tal tervezet híd teljes hossza 600 méter, a mederhíd 448 méter, az ártéri
szakasz 152 méter hosszú. A legnagyobb fesztáv a mederpillérek között
252 méter. A hídszerkezet egypilonos,
ferde kábeles híd, ortotrop acél pályalemezzel. A merevítőtartó ortotrop
pályalemezes, kétfőtartós, nyitott gerincű szerkezet, amely tömege meghaladja a 4500 tonnát. Az új híd jellegzetes eleme a pályaszerkezet fölé 94,5
méterre kimagasló aszimmetrikus elrendezésű acélpilon (4. kép). A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés jelenleg is zajlik, döntés várhatóan 2017. első felében megszületik.
Az M44 autóutat Kecskeméttel öszszekötő Nagykőrös–Tiszakürt (31 km)
és a Kondoros–Békéscsaba (18 km)
közötti befejező szakaszainak építésére a NIF Zrt. ajánlati felhívása már

megjelent. Eredményes eljárás esetén
a kivitelezési munkák már 2017-ben
megkezdődhetnek. A Nagykőrös–Tiszakürt szakasz megvalósítása során
új Tisza-híd épül, melyet az Uvaterv
Zrt. tervezett. A mederhíd egy felszerkezettel vezeti át a jobb és bal pályát,
míg az ártéren lévő hidak különálló
felszerkezettel épülnek. A jobb parton
az átjárást biztosító egynyílású, a bal
parton négynyílású ártéri híd csatlakozik a mederhídhoz. A híd teljes hossza
552,35 méter, a mederhíd háromnyílású, középen 152 m támaszközű,
ferde kábeles híd. A párhuzamos övű,
vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, két zárt acélszekrényből álló öszvér merevítőtartók a külső gerincen
kialakított konzoloknál ferde kábelekkel vannak felfüggesztve az íves kialakítású vasbeton pilonokra. A híd szélessége 23,53 m (5. kép).

5. kép: M44 Tisza-híd látványterve

4. kép: Komáromi-Duna-híd látványterve
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6. kép: 293. j Dusnok-patak feletti felüljáró keresztmetszete

Méreteit tekintve igencsak figyelemre
méltó hídszerkezet készül az M4
autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki
szakaszán. A 293. jelű felüljáró névre
keresztelt híd a Dusnok-patak és azt
körülvevő természetvédelmi területek
felett halad majd át. A híd felszerkezete a jobb és bal pálya tekintetében
két különálló, ortotrop pályalemezes,
3 főtartós, nyitott gerincű szerkezet.
A híd teljes hossza 342 méter, szélessége 28,2 méter, az acélszerkezet súlya megközelíti a 3900 tonnát. A híd
tervezője a Speciálterv Kft. (6. kép).
Régóta várt átkelő valósulhat meg a
Tisza folyó felett Tivadarnál. A meglévő 1969-ben épült rácsos szerkezetű híd rossz állapota és a megnövekedett teherforgalom miatt indokolt
egy új, korszerű átkelő megépítése.
Az új híd terveit a Speciálterv Kft. készítette, amely szerint egy 342 méter
hosszú, háromnyílású ívhíd készülne.
A kábelekkel függesztett, ortotrop pályaszerkezet szélessége 15,3 méter, az
ívek magassága 17 méter, a híd teljes
hossza 342 méter. A hídon átvezetett
2 x 1 sávos főút mellett helyett kap
még egy kerékpárút és gyalogjárdák
is. Az acélszerkezet súlya 2300 tonna
(7. kép).
Közúti fejlesztéseken kívül jelentős
beruházások várhatók a kerékpáros

8. kép: Kerékpáros Tisza-híd látványterve
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7. kép: A tivadari új Tisza-híd látványterve

közlekedés területén is. Acélszerkezetek vonatkozásában három kerékpároshíd épülhet a 33. sz főút Poroszló és
Tisza-híd között épülő kerékpáros út
kivitelezése részeként.
A Tiszafüred és Poroszló közötti
szakaszon már meglévő közúti Tiszahíd támaszaira készülő, új vasbeton
konzol segítségével készülhet egy 279
méter hosszú és több, mint 3 méter
széles kerékpároshíd (8. kép).
Alépítmény és felszerkezet tekintetében teljesen új kerékpároshíd épül

az Eger-patak felett 308 méter hoszszúságban (9. kép). Hasonló szerkezeti
kialakításban készülhet a Szomorkapatak feletti 84 méteres kerékpároshíd is.
A három kerékpároshíd tömege megközelítőleg 800 tonna.
Képek forrása
1. kép: NIF Zrt.
2., 4. kép: Pont-Terv Zrt.,
3., 5. kép: Uvaterv Zrt.,
7., 8., 9. kép: Speciálterv Kft.

9. kép: Eger-patak feletti kerékpároshíd látványterve
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A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI
INNOVÁCIÓS DÍJ”
pályázatot
A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség a tagjai
részére, azok innovatív tevékenységük elismerésére
díjat alapított.

A díj neve:
„ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ”
A díj azon magánszemélyek, vagy társaságok erkölcsi
elismerése, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közelálló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gazdasági
innovációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZnek.

A díjat pályázattal lehet elnyerni.
Pályázhatnak a szakterülethez kapcsolódó oktatás,
tervezés, gyártás, építés, felületvédelem, tűzvédelem,
műszaki ellenőrző vizsgálatok résztvevői, külön-külön
és együttesen is.
Pályázni olyan pályaművel lehet, amely a műszaki-gazdasági előnyök bemutatása mellett az innováció eredetiségét és hasznosságát is kellőképpen tartalmazza.

A pályázat tartalmi és formai
követelményei:
– Összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás,
a díjra terjesztés indoklása (2 oldal).
– Részletes leírás az innováció tartalmáról, megvalósításáról, eredményéről (max. 3 oldal).
– Referenciák, szakvélemény, minőségi tanúsítványok, vevővélemény, szaklapcikk stb.
– Nyilatkozat: a pályázati adatokról, információkról
és a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Értékelés
A díj odaítéléséről az elnökség dönt – két fő felkért
szakértő véleményezését is figyelembe véve – a vetített
előadást követően. A döntésnél az újszerűség, az eredményesség és az eredetiség meghatározó szempont.

Általános feltételek
– Évente egy díj ítélhető oda.
– Pályázni a pályázati felhívást megelőző 3 naptári évben történt innovációs tevékenységgel lehet.
– A díj átadása a MAGÉSZ évzáró rendezvényén történik.
– A díj plakett, bekeretezett kivitelben (Pintér Lajos,
kreatív tervező alkotása).
– A díjazottak publikációjukban, kiadványaikban, hirdetésükben, neveik mellett feltüntethetik a díj elnyerését.
– A pályázati hirdetményt az „Acélszerkezetek” című
folyóiratunkban és honlapunkon (www.magesz.hu)
közzétesszük.
– A MAGÉSZ arra törekszik, hogy a díj átadása, illetve
a díjazottak teljesítménye minél nagyobb nyilvánosságot kapjon, ezáltal a díjazott szakmai elismerése
jelentősen nőjön.

Beadási határidő
2017. szeptember 1.
A pályázatokat egy példányban az következő címre
kérjük eljuttatni:
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla u. 84.

A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén max. 10
perces, vetített előadásban is be kell mutatni.

MAGÉSZ elnöksége

További információ: Dr. Csapó Ferenc, 30/9460-018, magesz@t-online.hu, www.magesz.hu
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Pisch Zsuzsanna okleveles szerkezet-építőmérnök
VIA-PONTIS Kft.

AZ UTOLSÓ HIDÁSZ TALÁLKOZÓ A KKK-BAN
Januárban kaptam a felkérést, hogy
írjak egy rövid beszámolót az év
végi hidász találkozóról. Első gondolatom az volt: vajon a MAGÉSZ
újság olvasói mit tudnak erről a
rendezvényről? Írásomat először
így történeti visszatekintéssel kezdem, és utána térek rá a közelmúlt
eseményeire.
A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) és utódszervezetei év
végi hidász találkozója régre nyúlik
vissza.

A minisztérium híd osztálya – közel
40 fő – először csapatépítő jelleggel a
Dob utcából az Erzsébet sörözőbe járt
munka után, majd a hatvanas évektől
a nyolcvanas évek végéig minden év
vége felé a Mátyás pincében gyűltek
össze.
A kilencvenes években, több próbálkozás után (pl. Közlekedési Múzeum), a Makadám Klub lett az év végi
találkozó új helyszíne.
Az eredeti minisztériumi hidász csapat tagjai idővel nyugdíjba mentek, így
a találkozó fokozatosan átalakult nyug-

díjas hidász találkozóvá. Több alkalommal, vérfrissítés gyanánt, a közút
megyei hídmérnökeit is meghívták a
találkozóra.
Olyan találkozó is akadt, amelyhez
kirándulás is társult (Hárosi híd építésének megtekintése).
A nyugdíjas kollégáknak – Tóth Ernő
kezdeményezésére – egy idő után öszszeállítottak egy rövid beszámolót az
elmúlt év főbb eseményeiről. Ezek
közül pár az Almanachba is bekerült
(Lánchíd füzetek sorozatban).
Később az összejövetelt áthelyezték
a KKK nagy tárgyalójába, ahol először
még a Makadám Klub szolgáltatta a
hidegtálas uzsonnát, később az anyagi
helyzet függvényében áttértek a pogácsás, szendvicses vendéglátásra. (Bár ez
a hangulatot nem rontotta.)
A 2016-os év végi találkozó részben
„búcsúbuli” is volt, hiszen a KKK az
év végével megszűnt. (Jogutódja a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.)
Helyszínül a KKK új, Árpád fejedelem
úti székházának nagy tárgyalója szolgált, a menü sütemény, pogácsa és
rágcsálnivaló volt (csupa szigorúan
hizlaló dolog).
A megszokott éves visszatekintésen
kívül dr. Imre Lajost is felköszöntöttük
80. születésnapja alkalmából.

A 80 éves Imre Lajos

Imre Lajos, bár nem dolgozott a
minisztériumban – az UKIG–KKK
vonalon – de a megyei hídtörténet sorozat több kötetében is jelentek meg
ecsetrajzai.

A 2016-os találkozó résztvevői
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Imre Lajos ecsetrajza: A tatai várbejáró

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium utódszervezetei
Név

Rövidítés

Működése

Jogutódja

Országos Közúti Főigazgatóság
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

OKF
UKIG
ÁKMI
KKK

1989–1996
1996–2007
1996–2006
2007–2016

UKIG
KKK
Magyar Közút
NFM

A találkozó után örömteli érzés volt
olvasni a pozitív visszajelzéseket, hogy
a résztvevők jól érezték magukat, örültek a régen látott kollégákkal való találkozásnak.

A cikk megírásához köszönöm dr.
Träger Herbert és dr. Tóth Ernő segítségét. A találkozóról készült felvételeket dr. Domanovszky Sándor készítette, az írást dr. Träger Herbert
lektorálta.

Imre Lajos munkásságából:
Kós Károly köszöntése (fametszet)
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A MIGATRONIC A/S
A dán MIGATRONIC A/S hegesztőgépgyárat
1970-ben alapították. A hegesztés területén
tevékenykedő, Európa egyik piacvezető dán cége
annak idején egészen kis vállalkozásként kezdte. Amikor
a jütlandi faluban élő autószerelőnek a védőgázas hegesztő
berendezés megvásárlása túl drága volt, az az ötlet jutott eszébe,
hogy készít egyet magának … és ha már egyszer nekikezd az ember,
miért ne csinálhatna egy párral többet, amit el is tudna adni. Évről évre
növekedett a termelés, 2000-ben már mintegy 20 000 készülék hagyta el a
gyárat. A cégnek jelenleg 13 országban van leányvállalata.

A MIGATRONIC Kft.
A dán MIGATRONIC A/S 1992. január 1-jén 100% részesedéssel alapította
magyarországi leányvállalatát, a MIGATRONIC Kft.-t, melynek elsődleges feladata az anyavállalat által világszínvonalon előállított hegesztéstechnikai termékek magyarországi értékesítése, szervizelése. Az anyavállalat által gyártott
MMA, AWI, AFI hegesztőgépek, plazmavágók között egyre növekvő mértékben
találhatóak meg a csúcstechnológiát képviselő inverteres, digitális, számítógépvezérelt áramforrások, hegesztő robotok. A kecskeméti székhelyű cég saját tulajdonú telephelyén tudja fogadni partnereit és minden kedves érdeklődőt. Az épületben bemutatóterem, irodák, tárgyaló és oktatóterem, valamint magas értékű
alkatrészraktár található. A cég 1993 óta tagja a Magyar Hegesztéstechnikai és
Anyagvizsgálati Egyesülésnek, alapítása óta rendszeresen részt vesz különböző
szakmai rendezvényeken és kiállításokon.

CÉGÜNK
ez évben is kiállít a MACH-TECH
Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállításon.
Ez alkalomból szeretettel várjuk Önöket 2017. május 9–12. között
a Budapesti Vásárközpont G pavilon 202/A standján,
ahol működés közben is bemutatjuk legújabb fejlesztésű hegesztőgépeinket és újdonságainkat is.
A kiállítás, valamint a 25 éves jubileum alkalmából termékeinkből
rendkívüli akciót tartunk!
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MIGATRONIC Kft. H-6000 KECSKEMÉT, Szent Miklós u. 17/A. Tel./fax: +36/76/505-969; 481-412; 493-243 info@migatronic.hu www.migatronic.hu

Dr. Horváth Ákos DUNAFERR, Borovszky-díjas főtanácsos, ny. technológiafejlesztési főmérnök, c. főiskolai docens.
Dr. Zupkó István okl. kohómérnök, ny. egyetemi docens
Antal Árpád MBA, gépészmérnök, korróziós szakmérnök, c. egyetemi docens

AZ ACÉLTERMÉKEKBEN LÉVŐ
RUGALMAS BELSŐ FESZÜLTSÉGEK,
ÉS HATÁSUK A TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEKRE
A tűzihorganyzott acélszerkezetek felhasználása szinte
kivétel nélkül problémamentes, azaz bevonást követően is
megőrzik méreteiket, küllemüket. Egyes esetekben (pl. egy
darabban horganyzott, bonyolult kialakítású, nagy vastagságú, vagy például vékony lemezből készített, nagy felületű,
stb. termékeknél) azonban nagyobb figyelmet kell fordítani
a tervezőknek, de a gyártóknak is a megfelelő anyagkiválasztásra, konstrukcióra, illetve a gyártási körülményekre. A darabáru tűzihorganyzás minőségi követelményeire vonatkozó szabványok (EN ISO:1461:2009, EN ISO 14713:2009)
néhány fejezetben tárgyalják az idevágó tudnivalókat. Dolgozatunkkal célunk, hogy jobban megvilágítsuk az acélszerkezet-gyártás legfontosabb alapanyagainak minősége, illetve
a tűzihorganyzott termékek alakváltozása közötti összefüggéseket, ezzel hazánkban hiánypótló munkát nyújtsunk át
a szakembereknek. Írásunkban igyekszünk kifejteni a melegen és hidegen hengerelt lapos termékek, melegen hengerelt rúdtermékek, hasított lemezből hidegen hajlított alakos szelvények (profilok) gyártási feszültségeit és hatásukat
az acélszerkezetek tűzihorganyzás alatti és az azt követő,
esetleges alakváltozására.
A dolgozat első része fontos alapanyagok – a melegen
és a hidegen hengerelt lapos termékek – rugalmas gyártási
feszültségeinek kialakulásával, csökkentésével, illetve minimális feszültséggel történő gyártással foglalkozik. A dolgozat második része melegen hengerelt rúdtermékek gyártási körülményeivel, különös tekintettel a bennük levő rugalmas feszültségekre, harmadik része a hidegen hajlított
profilszelvények gyártási feszültségeivel, míg a dolgozat
negyedik fejezete a feszültségmentes és feszültséggel terhelt
szerkezetek tűzi-mártó horganyzását, az acélszerkezetekben
levő rugalmas belső feszültségek és a horganyzott termék
minősége összefüggéseit tárgyalja.

müket, pontos szerelhetőségüket. Ezt – a helyes fémbevonó technológia mellett – az alapanyag kémiai összetétele,
felületi minősége, a melegen és hidegen hengerelt lemezek
megfelelő gyártástechnológiája és a helyes hegesztési (acélszerkezet-gyártási) technológia biztosítja. Darabáruként horganyzott késztermékek bevonatai minőségi követelményeit
a MSZ EN ISO 1461 szabvány rögzíti. Az acélszerkezetek
gyártásához az acélszerkezet-gyártók által kiválasztott
acélminőségek előírásait szabványok (EN ISO 14713, EN
10025-2,-3,-4) vagy a szerződésekben foglalt egyéb megállapodások rögzítik. Az acélszerkezet gyártásának fontos követelményei – melyeket a szabványok tartalmaznak – a megfelelő kémiai összetétel, mérettűrés, síkfekvés, melyek a
hegeszthetőség és a horganyozhatóság követelményeinek
is megfelelnek. Ezek a paraméterek a műbizonylatokból,
valamint a gyártómű és a felhasználó közötti megállapodás
alapján ismertek. Azonban nem ismertek az alapanyagokban lévő belső rugalmas feszültségek és azok hatása a
szerkezet gyártására és tűzi-mártó horganyzására.

1.1. Gyártási feszültségek keletkezése
A fémek és ötvözeteik lágyított, újrakristályosodott állapotban kevés diszlokációt tartalmaznak (104...106/mm2
diszlokációsűrűséget jelent). A hidegalakítás, a termomechanikus alakítás, az edzés mind a diszlokációk számának
növelése irányában hat. A diszlokációsűrűség növekedése
együtt jár a rugalmassági határ növekedésével, mert a
diszlokációk egymást a mozgásukban egyre inkább akadályozzák és így akadályozzák a képlékeny alakváltozást.
A rács feszítettségének növekedése miatt nő a szilárdság
is. Az 1. ábra a diszlokációsűrűség és a rugalmassági határ
közötti összefüggést mutatja.

1. MELEGEN ÉS HIDEGEN HENGERELT
ACÉLLEMEZEK GYÁRTÁSI FESZÜLTSÉGEI
Az acélszerkezetek alapanyagaiban képlékeny alakításkor (gyártásukkor) keletkező rugalmas belső feszültség a
szerkezetgyártás, a hegesztés és a tűzihorganyzás minőségét
rontja. Az elmúlt 20–25 évben a lángvágás helyett elterjedt
lézer- és mikroplazmavágás sokkal szigorúbb követelményeket támaszt a vágandó alapanyagok belső feszültségével
és alaki tulajdonságaival szemben, mint a hagyományos
lángvágás. Az ideális alapanyag rugalmas belső feszültségtől
mentes, síkfekvése kitűnő, szigorított mérettűrésű és szabályos lencsésségű (a lencsésség a melegen és hidegen hengerelt lemezek keresztirányú metszetének alakjára jellemző
fogalom, amelynek méretarányai fontosak a technológiák
szempontjából).
Optimális körülmények mellett a tűzihorganyzott acélszerkezetek a horganyzás után is megőrzik méretüket, külle-
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1. ábra:
A rugalmassági határ
és a diszlokációsűrűség
közötti összefüggés [1]
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A 90'-es évekig a melegen és hidegen hengerelt lapos
termékek, a melegen hengerelt profil szelvények gyártási
feszültségével alig foglalkoztak. Az anyagminőségeket tárgyaló szabványok a szerkezeti acéloknál és kazánlemezeknél
a szállítási állapotra „kemencében normalizált” utókezelést
írnak elő. A normalizálás magától értetődően már feszültségmentességet biztosít, de egy utólagos egyengetéstől,
vagy például lángvágással történő méretre vágástól azonban
már keletkezhet az acélanyagban rugalmas belső feszültség. Ebben az időszakban egyre gyakrabban alkalmazták
a DUNAFERR-nél is a mikroötvözést, és kifejlesztették a
szabályozott hőfokvezetésű hengerlést, a normalizáló – és
termomechanikus hengerlést. Szakítóvizsgálat igazolta a
normalizált állapotot. A melegen hengerelt tekercsből dupla szakítópróbát vettek ki, az egyik próba a normalizáló
hengerlés végeredményét mutatta be, a másik próbát a
mechanikai laborban szakítóvizsgálat előtt normalizálták.
Ha a két szakítópróba eredménye közel azonos állapotot
mutatott, akkor jó volt a normalizáló hengerlés. Ezt a módszert alkalmazták a technológia kifejlesztésekor.
Ennek ellenére a lemezfelhasználók nagy része ragaszkodott az akkori nemzetközi szabvány előírása szerint a
normalizált anyagminőségeknél a kemencében történő utóhőkezeléshez, amely az alakítási feszültséget megszünteti.
A szabályozott hőfokvezetésű hengerlési technológia
fejlődésével és elterjedésével a nemzetközi szabványok is
elfogadták a normalizáló hengerlést. Hazánkban is egyre
több felhasználó alkalmazta acélszerkezetek készítéséhez a
normalizáló hengerléssel és termomechanikus hengerléssel gyártott lemezeket. Az ilyen technológiával hengerelt
lemezekből lemezollóval és lángvágással kivágott lemezcsíkoknál a rugalmas belső beszültség minden esetben
jelentkezett, azonban a lemezfeldolgozásnál jelentős problémát – vetemedést – ritkán okozott. A kilencvenes évek
végétől a hagyományos ollóval és lángvágással történő

Szelvényalak
biztosítása

alkatrész-kiszabás helyett rohamosan elterjedt a lézer- és
mikro-plazmavágás. Olyan vevők jelentek meg, akik műbizonylaton kérték a lézervágási garanciát. Mit jelent a lézervágási garancia? A lemez síkfekvő, vagy a szilárdságtól függően szigorított síkfekvésű és mérettűrésű, lézervágáskor a
lemez ne deformálódjon, síkfekvő maradjon, felülete tiszta,
olajfoltoktól mentes legyen, és vágási sorja ne keletkezzen
rajta.
A lézervágási garancia legfontosabb eleme az alapanyag
belső feszültségektől való mentessége. Az 2. ábra Ishikawaféle halszálkadiagramon szemlélteti a lézervágási garancia
ok–okozati összefüggéseit.
A késztermék feszültségmentességének egyik alapvető
feltétele – meleg- és hideghengerlésnél egyaránt – a szúrásonkénti egyenletes alakváltozás, amely biztosítja, hogy ne
keletkezzen inhomogén hullámosság. Hideghengerlésnél
az alakítási feszültséget a hőkezelés ugyan megszünteti,
de további alakítási feszültség keletkezhet dresszírozásnál,
egyengetésnél és darabolásnál.

1.2. A hengerlési és csévélési hőmérséklet szerepe
szélesszalag meleghengerlésnél
A kísérleti programok a felhasználói visszajelzések és az
új európai szabványok alapján lettek összeállítva, amelyekben a megszüntetendő legnagyobb műszaki problémát a
lemezek rugalmas belső feszültsége okozza. A rugalmas
belső feszültség hatására a lemezből kivágott alkatrész
deformálódhat, vágás közben megsérti a lézerfejet, ezen
kívül az acélszerkezet gyártása és horganyzása is kockázatos
lehet.
Meleghengerlésnél, ha a csévélési hőmérséklet a szalaghosszon, a szalagszél és a szalagközép között vagy a szalag
felső és alsó felülete között jelentősen eltér, akkor szemcse-

Feszültségmentes
lemez kikészítése
Egyengetés
a lencsésség
ismeretében

Garnitúraszabály
Hengerminőség

Előnyújtó és készsori
munkahengerek
domborítása

Hengerkopás
Hengerhűtés

Szúrásterv

Max. 4 mm/m
hullámosság

Lézervágási
garancia

Hűtésszabályozás
Vízaránybeállítás

Sebességmérés
(vastag szalagoknál

Kollektorok
beállítása
Vízlefúvás
a hűtőszakasz
végén

Alsó és felső felület
közötti hőmérsékletkülönbség hengerléskor
max. 10 °C

Hosszirányú
hőmérséklet-eltérés
felcsévéléskor
max. 30 °C

Keresztirányú
hőmérséklet-eltérés
felcsévéléskor
max. 20 °C

2. ábra: Lézervágási garancia ok–okozati összefüggései Ishikawa- (halszálka) diagramon
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nagyságbeli, szilárdságbeli és esetleg szövetszerkezetbeli
eltérések jönnek létre, melynek közvetlen következménye
a melegen hengerelt lemezben a belső feszültségek keletkezése (3. ábra).

3. ábra: A szalaghűtés hatása a szövetszerkezetre és a mechanikai
tulajdonságokra [2]

Az egyenletes csévélési hőmérsékletet jelentősen befolyásolja a hengerlési véghőmérséklet, az állványok közötti
szalaghűtés és a kifutó görgősori hűtés. A belső feszültséget meghatározza a különböző mechanikai tulajdonságú
területek közötti rugalmas feszültség, melyet a rugalmas
alakváltozást leíró Hooke-törvény foglal magában, valamint a fázisátalakulás következtében létrejövő térfogat- és
sűrűségváltozás. A csévélési hőmérséklet csökkenésével a
felcsévélés is növeli a lemezanyag rugalmas feszültségét, de
ez a rugalmas feszültség a lecsévéléssel feloldódik. A melegen hengerelt szalagok csévélés előtti linescennerrel mért,
alacsony belső feszültséget eredményező keresztirányú
hőmérséklet-eloszlást szemlélteti a 4. ábra.

ban a szélesség minden pontján azonos nagyságú. A homogén keresztirányú hullámosságot egyengetéssel tökéletesen meg lehet szüntetni. Az egyenlőtlen alakváltozás
következményeként keletkező inhomogén hosszirányú hullámosságot egyengetéssel lehet csökkenteni, de jelentősen
megnőhet az egyengetett lemeznek a belső rugalmas feszültsége, mely feszültség lézervágáskor felszabadul. A kifejlesztett egyengetési technológiát bonyolítja a melegen
hengerelt szalag lencsésségének és a vastagság változásának
a hatása. Lencsés keresztmetszetű lemez esetén, a szélesség mentén változó vastagságokhoz párhuzamos egyengető
görgő rések alkalmazásához más és más görbületi sugarak
tartoznak. A lemezen egy átlagos rátl görbületi sugár alakul
ki. Ha a lemezt gondolatban n darab sávra osztjuk, és minden sávhoz tartozik egy ri görbületi sugár:

A rugalmas hajlítás hatására létrejövő rugalmas feszültség
az egyes sávokban a lemez felületén:

ahol
h – lemezvastagság
E – rugalmassági modulus 2.1 · 105 MPa
Az egyengetett lemezen ezeknek a feszültségeknek hatása nem észlelhető, mivel egyensúlyt tartanak egymással.
Hatásuk a lemez hosszirányú felhasításakor jelenik meg,
mert ekkor az egyes csíkokban a szélesség mentén már nem
áll fenn az egyensúlyi állapot. A csíkokban új egyensúlyi állapot alakul ki. Az egyes csíkokban a görbületi sugarak úgy
fognak kialakulni, hogy az új csíkok rugalmas feszültségei
egyensúlyt tartanak és ez a csíkok deformációját okozza,
okozhatja.
A lencsésségi előírásokat a megfelelő technológiai előírások és szabványok tartalmazzák. A feszültségmentes egyengetés alapfeltétele az előírásoknak megfelelő nagyságú
szabályos lencsealak. A nagyobb, de szabályos lencsésség
esetén, az egyengető görgők rugalmas vonalának hajlításával avatkoznak be, amely biztosítja az egyengető optimális, legalacsonyabb feszültségszint létrehozásával járó ki- és
bemenő réseket. Ezek alapján a feszültségmentes egyengetés előírásait a DUNAFERR Zrt. Meleghengermű Kikészítő üzem vezetése korábban már pontosan meghatározta. A
feszültségmentes lemez viselkedését szemlélteti az 5. ábra.

4. ábra: Linescennerrel mért keresztirányú egyenletes hőprofil

1.3. Egyengetés és a szelvényalak szerepe
meleg- és hideghengerlésnél
Az egyengetés szerepe egyrészt a szalag vagy lemeztábla
alaki hibáinak csökkentése, másrészt a belső feszültségek
csökkentése. Ez a két feladat nem választható el, mert
az alakhibák (hullámosság) és a belső feszültségi állapot
egymással szoros kapcsolatban vannak.
Egy melegen hengerelt széles szalag lefejtésekor a lefejtés következtében homogén hosszirányú hullámok keletkeznek. Erre a hullámosságra jellemző, hogy keresztirány-

5. ábra: Feszültségmentes lemez lézervágása
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A feszültségmentes vagy alacsony feszültségi szintű melegen hengerelt lemezek lézervágáskor nem deformálódnak.
A lemezben lévő belső feszültség hatására a vágott csíkok
deformációját mutatja be a 6. ábra. Ezeket a csíkokat,
kivágott alkatrészeket szerkezet összeállítására nem lehet
felhasználni.

2.1. Acélszerkezetekhez felhasználható
alakos szelvények
Acélszerkezetekbe a korszerű, „univerzál” hengerállványokon hengerelt, párhuzamos talpú (csavarkötésekkel történő kialakításhoz előnyösebb) I, U, T, L keresztmetszetű
tartókat, és ma már ritkábban a hagyományos hengersorokon hengerelt változataikat építik be. Gyakori a lemezből
hegesztett (sokszor könnyített gerincű) tartók, vagy hidegen hajlított nyitott, illetve zárt profilok alkalmazása is.
Néhány jellemző példát a 7. ábra mutat be.

6. ábra: A lemezben lévő belső feszültségek okozta deformáció
felcsíkozás után

1.4. Összefoglaló a hidegen hengerelt termékek
feszültségmentes gyártásáról
A melegen hengerelt lemezek mellett, ma már a hidegen
hengerelt lemezeket is sokszor lézerrel szabják. A lézervághatóság követelménye a hidegen hengerelt lemezek
esetén is a feszültségmentesség és a síkfekvés. A hidegen
hengerelt tekercsek hőkezelése a képlékeny alakítás következtében a tekercsben felhalmozott belső feszültséget
megszünteti, ezért lényeges, hogy a további technológiai
fázisokban, a dresszírozásnál és kikészítéskor, a lemez
egyengetésénél belső feszültséget ne vigyenek a síkfekvő
lemezbe.
Ha hideghengerlés során keletkező belső feszültség
alakhibát még nem eredményez, akkor síkfekvő feszültségmentes, hőkezelt tekercset kapunk. Ha a hidegen hengerelt tekercs alakhibás, hullámos, akkor hőkezelés utáni
dresszírozáskor, egyengetéskor annyi feszültség halmozódhat fel a lemezben, ami a lézervághatóságot meghiúsíthatja.
Ezekben az esetekben a szalagok húzva történő egyengetése lehet a megoldás. A lézervágható hidegen hengerelt
lemez alapvető feltétele a síkfekvő hideghengerlés, melynek feltételei: szabályos, előírás szerinti lencsésségű és a
szalaghossz mentén jelentősen nem változó szelvényalak.
Síkfekvő hideghengerlésnél a lencsésséget csak a fogyás
arányában szabad csökkenteni.

2. MELEGEN HENGERELT ALAKOS
SZELVÉNYEK GYÁRTÁSI FESZÜLTSÉGEI
Melegen hengerelt hosszú, alakos szelvényeket gyakran
építenek be acélszerkezetekbe. Ezek lehetnek akár egy bonyolult, készre hegesztett acélszerkezet részegységei, de
lehetnek egy csavarozott szerkezet rácsrúdjai, oszlopai,
egyéb, külön-külön darabban legyártott szerkezeti elemei
is. Sokszor a melegen hengerelt profilokat egy szerkezeten
belül vegyesen alkalmazzák a hidegen hajlított nyitott vagy
zárt szelvényekkel együtt.
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7. ábra: Acélszerkezet-gyártásnál gyakran használatos
alakos szelvények

2.2. Belső feszültségek keletkezése és okaik
Gyártás után az ábrán szereplő valamennyi profil a gyártási technológiára visszavezethető belső feszültségekkel
(vagy más kifejezéssel: sajátfeszültségekkel) terhelt. Ez azt
jelenti, hogy a külső terhelés nélküli tartóban is jelentős
mértékű belső feszültségek lehetnek, amelyek eredőjüket
tekintve önmagukban mechanikai egyensúlyban vannak,
de a külső terhelés által létrehozott feszültségekhez hozzáadódva a teherviselő képességet befolyásolhatják. Két
szimmetriatengelyű tartók esetében, ha a profil hőmérséklete a hengerlés során egyenletes és a hűtés is szimmetrikus, a késztermékben a belső feszültségek eloszlása is
szimmetrikus lesz (a belső feszültségek egymással egyensúlyt tartanak). Csak egy szimmetriatengellyel rendelkező
tartóknál a belső feszültségek egyensúlyának kényszere a
tartó alakjának megváltozásával, vetemedésével jár együtt.
A kifutó görgősoron és a hűtőpadon történő lehűlés
után a szál görbültségének, vetemedésének minimalizálása
érdekében a profilokat görgős egyengetővel egyengetik.
Ez a művelet a váltakozó irányú hajlításokkal létrehozott
alakváltozástól függően megváltoztatja a belső feszültségek
eloszlását és nagyságát, de a tartóban továbbra is maradnak
belső feszültségek (lásd 2.2.1. pont).

2.2.1. Hőmérséklet-különbségek
a szelvény egyes részei között
A belső feszültségek a gyártás (képlékeny alakítás, lehűlés, egyengetés) során a darab egyes részeinek inhomogén
alakváltozása következtében jönnek létre. Melegen hengerelt tartók belső feszültségeinek oka elsősorban a hengerelt
profil egyes részeinek eltérő hűlése. A 8. ábra vázlatosan
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mutatja be egy hengeres test lehűlésekor a gyorsabban, illetve lassabban hűlő anyagrészek között kialakuló feszültségek időbeli változását [3]. A lehűlés kezdetén a gyorsabban hűlő külső anyagrész hőzsugorodásával arányos
nyomófeszültséget hoz létre a belső anyagrészben, de mivel azt duzzasztani nem tudja, a külső részben húzófeszültség alakul ki, és hőmérséklettől függően képlékeny alakváltozást is eredményezhet. Amikor a belső anyagrészek is
lehűlnek, hőzsugorodásukkal a már korábban lehűlt külső
anyagrészekben ébresztenek nyomófeszültséget, de mivel
azt képlékenyen alakítani nem tudják, húzófeszültséggel
lesznek terheltek. Az ábrából kitűnik, hogy az U pontban
az anyagban kialakuló belső feszültségek előjele a hűlés
során ellentétesre változik. Az egyenlőtlen hűlésből adódó
sajátfeszültségek oka a lehűlés kezdetén gyorsabban hűlő,
de még képlékeny alakváltozásra képes anyagrészekben kialakuló képlékeny alakváltozás.

8. ábra: Hengeres testben kialakuló mechanikai feszültségek
lehűtéskor ([7] 2.19 ábra alapján)

A 9. ábra egy, a hengersorból kifutó I tartó egyes részeinek eltérő hőelvonási és alakváltozási viszonyai következtében kialakuló belső feszültség eloszlását mutatja be.
A profil belső feszültségeinek kialakulása a 7. ábrán bemutatott vázlatnál leírtakkal magyarázható.

Ez azzal jár, hogy a hűlés kezdetén a talp- és gerincrészek
hőzsugorodásuk miatt nyomófeszültséget hoznak létre a
még melegebb csomóponti részekben. A nyomófeszültségeknek a belső anyagrészek duzzasztásával a teljes keresztmetszetet kellene növelniük. A keresztirányú méretváltozások korlátozott lehetősége miatt a már hidegebb, de még
melegalakítási hőmérsékletű külső anyagrészekben kialakult húzófeszültségek kismértékű képlékeny alakváltozást
okoz(hat)nak. A lehűlés folytatódásával a csomóponti részek is lehűlnek, és hőzsugorodásukkal nyomófeszültséget
hoznak létre a korábban már melegalakítási hőmérséklet
alá hűlt nagyobb szilárdságú külső anyagrészekben. Mivel
a már lehűlt anyagrészekben csak rugalmas alakváltozás lehetséges, a csomópont környezetében a belső feszültségek
egyensúlyát biztosító húzófeszültség alakul ki.
A tényleges feszültségeloszlás a tartó méreteitől és geometriai viszonyaitól is függ, mérési adatok szerint általában parabolikus jellegű. A belső feszültségek csökkentése
a hőmérséklet-különbség befolyásolásával (a hőelvonás szelektív szabályozásával) lehetséges. Ennek egyik módja lehet
pl. a hengerlés utolsó szúrásai között (állványközi hűtés) a
talpak gerinchez közeli, ún. csomóponti részéhez tartozó
külső felületének szabályozható vízmennyiségű és szórásképű fúvókákkal történő helyi hűtése [5]. Még egyenletesebb hőmérséklet-eloszlás érhető el a tartó tényleges
geometriájához tervezett számú és szórásirányú fúvóka alkalmazásával, elsősorban a vastagabb talpak célzott hűtésével. Az így kialakított hűtőszakaszok az állványközi hűtés
mellett a kifutó darab további hűtésére is beépíthetők [6].

2.2.2. Részleges képlékeny alakváltozás
A melegen hengerelt tartók egyengetésekor az egyengető
görgők közötti hajlítás a felületközeli részek hidegalakításával maradó képlékeny alakváltozást hoz létre, miközben a belső részek csak rugalmas alakváltozást szenvednek.
Lange szerint [7] a hajlítást végző külső terhelés megszüntetése után a 10. ábrán bemutatott vázlat szerinti feszültségeloszlás alakul ki.

10. ábra: Vázlat a hideg egyengetés hajlítása által létrehozott
belső feszültségekhez ([7] 6.4 ábra alapján)

9. ábra: Egyenlőtlen hűtés következtében kialakuló
belső feszültségek a lehűlt I tartóban
([4] 3.15 és 3.16. ábrák alapján)

Az ábrán a tartó talprészének szaggatott vonallal jelölt
A és C jelű anyagrészei (de a gerinc és a talpak jelentős
része is) gyorsabban hűlnek, mint a B-vel jelölt, relatíve
nagyobb térfogatú és hűlésében korlátozottabb csomóponti anyagmennyiség a gerinc és a talpak találkozásánál.

Az MB hajlítónyomaték növelésével a hajlított anyagban
kialakuló húzó-, illetve nyomófeszültség először a felületen éri el a folyáshatár értékét, majd egyre nagyobb anyagrészekre terjed ki a képlékeny alakváltozás, és kialakul a
bal oldali ábrarészen látható feszültségeloszlás. Ha elfogadjuk, hogy leterhelés után a csak rugalmasan alakváltozott
anyagrészben tárolt energia MB* visszahajlító nyomatéka
hatására bekövetkező visszarugózás csak rugalmas alakváltozást hozhat létre, egy fiktív ε*(y) alakváltozást és vele
arányos lineáris fiktív б*(y) feszültségeloszlást tételezhetünk fel (középső ábrarész). A két ábrarész alakváltozásés feszültségértékeinek szuperpozíciója adja az ábra jobb
oldali részén bemutatott бR(y) belső feszültség eloszlást,
amelynek megfelelően a belső feszültségek által kifejtett
hajlítónyomaték MR = 0.

Acélszerkezetek 2017/1. szám

41

2.2.3. A γ→α átalakulás időben eltérő lejátszódása
szelvény egyes részeiben
A lapközepes, köbös kristályrendszerű γ-szilárd oldat
(ausztenit) térközepes, köbös kristályrendszerű α-szilárd oldattá (ferritté) történő átalakulása térfogat-növekedéssel jár.
Ha a hengerlés befejező hőmérséklete közel esik a γ-α átalakulási hőmérséklethez vagy az alá csökken, a hengerelt
profil egyes részeinek esetleges hőmérséklet-különbségei
miatt az átalakulás nem egyszerre játszódik le. A hamarabb átalakuló szelvényrészek térfogat- és hossznövekedési
kényszere a kifutó profil egyenlőtlen hűléséhez hasonlóan
belső feszültségek kialakulásához vezethet. A 2.2.1. pontban vázolt szelektív hőelvonás következtében az egyenletesebb hőmérséklet-eloszlásnak megfelelően a fázisátalakulás
a darab teljes keresztmetszetében gyakorlatilag közel egy
időben mehet végbe, ami szintén belső feszültségek csökkenésének irányába hat.

2.3. Belső feszültségek I tartókban

13. ábra: A hidegen történt egyengetés hatása a belső
feszültségekre [9]

2.4. Ajánlások I tartók belső feszültség értékeihez
és eloszlásához
A szakirodalomban általában kétféle sajátfeszültség-eloszlással találkozhatunk. a DIN 18800-2 parabolikus eloszlásra, az
ECCS (European Convention for Constructional Steelwork)
lineáris eloszlásra tartalmaz ajánlott adatokat a tartó magasságának és talpszélességének hányadosa (h/b) alapján (14.
ábra) [10]. (A folyáshatár S 235 acélra vonatkozik.)

A 11–13. ábrákon mérésekkel, illetve számítással meghatározott belső feszültség eloszlásokra mutatunk be példákat szakirodalmi közlések alapján. A 11. ábra egy HEB
200 melegen hengerelt I tartóban mért és számított belső
feszültségeket szemlélteti, míg a 12. ábra egy hegesztett
tartó mért belső feszültségeit tartalmazza.

14. ábra: Sajátfeszültségekre vonatkozó ajánlások I tartókra
([10]. 3.3 táblázat alapján)
11. ábra: HEB 200 melegen hengerelt I tartó belső feszültségei
([8] 3.8 ábra alapján)

A sajátfeszültségek nagysága hengerelt profiloknál, illetve hegesztett tartóknál sem éri el feltétlenül a különböző
acélminőségek eltérő folyáshatárát. Az egyes acélok gyakorlatilag azonos E rugalmassági modulusa miatt a sajátfeszültségek nagysága a folyáshatártól függetlenül közel azonos
lesz [10]. Ez azt jelenti, hogy a 14. ábra sajátfeszültségekre
vonatkozó adatai nemcsak S 235 acélra, hanem valamennyi
nagyszilárdságú szerkezeti acélra érvényesek.
Hegesztéssel készült I tartókra a 15. ábrán látható ajánlás
[8]. Az ábra bal oldali részén az ECCS, míg a jobb oldalin
a R. Ebel által hivatkozott Petersen [11] szerint.

12. ábra: 200 mm-es hegesztett I tartó mért belső feszültségei
([8] 3.7 ábra alapján)

A 13. ábra melegen hengerelt HEA 200 I tartó belső
feszültségeinek mért eloszlását és a hidegen történt egyengetés hatását mutatja be [9].
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15. ábra: Ajánlás hegesztett I tartó sajátfeszültségeire
([8] 3.9 ábra alapján)
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16. ábra:
A profilgeometria hatása
I tartók belső feszültségeire
([12] alapján)

A belső feszültségek lehetséges okainak bemutatásakor
már utaltunk arra, hogy a hengerelt tartóban kialakuló belső feszültségek eloszlását és nagyságát a tartó geometriai
viszonyai befolyásolják. A 16. ábra a hengerelt tartók típusainak és magasság/szélesség viszonyainak hatását mutatja
be. Az ábra jobb oldala tartalmazza a hegesztett tartók hegesztés okozta sajátfeszültségeinek lehetséges mértékét is.

3. HIDEGEN HAJLÍTOTT SZELVÉNYEK
GYÁRTÁSI FESZÜLTSÉGEI
A melegalakítással hengerelt rúdszerű termékek alakja,
anyagvastagsága nem minden esetben felel meg a felhasználási igényeknek. Hasított acélszalagból görgősoron történő
hidegalakítással vékonyfalú, nagy teherbírású, és méretpontosságú, változatos alakú nyitott és zárt szelvények nagy
tömegű előállítására van lehetőségünk. Az ilyen profilszelvényeket tömegesen alkalmazzák a könnyű acélszerkezetek
(20–30 m2/tonna térlefedés) építésénél. Az alakítási folyamat
során, szükség szerinti darabszámú görgőpárral, különböző
átmeneti formákat követően, fokozatosan hajlítják meg a
lemezcsíkot a kívánt szelvényalakra. Egymással szemben
forgó görgőpárok megfelelő kialakításával biztosítható a
profilképzés (17. ábra). Zárt szelvény esetében hegesztéssel egyesítik a pontosan összezáródó lemezszéleket, mely
után a hegesztési dudorokat legyalulják. Az ilyen sorokon
elméletileg végtelenített módon folyik a szelvénygyártás,
a megmunkálás végén körfűrésszel darabolják le a szükséges szálméreteket, majd rakásolják és elszállítják a kész
idomacélokat. A felhasználási célnak megfelelően lehetnek
egyszerű alakos szelvények (pl. L, U, C, O,  stb.), de bonyolultabb keresztmetszetek is előfordulnak.

A technológiára jellemző, hogy a lemezcsíkból történő
hajlítás folyamatos, a hajlítás tengelye merőleges az alakítógörgők tengelyvonalára, iránya párhuzamos a lemezcsík
haladási irányával. Minél bonyolultabb egy szelvényalak, a
kívánt profilforma eléréséhez annál több állványt kell alkalmazni. Az utolsó görgőpárokkal a szelvényt a kívánt, pontos méretre kalibrálják. A négyszög alakú zárt szelvényeket
úgy gyártják, hogy az acélszalagot először csővé alakítják, a
lemezszéleket összehegesztik, majd további hidegalakítással
négyszöggé formálják és pontos méretűre szabályozzák.

3.1. Az alakítás folyamata
és a szelvényben keletkező feszültségek
A 2. fejezetben tárgyalt meleghengerlés egy folyamatos
képlékenyalakító technológia, melynél az egymással szemben forgó hengerek kellő nyomóerővel végzik a közöttük
haladó – megfelelő hőmérsékletre felmelegített – acélrúd
alakítását úgy, hogy a munkadarab vastagsága csökken,
hossza pedig folyamatosan nő. A hengerlési folyamat alatt
az acél szemcseszerkezete átalakul (normalizálás, termomechanikus hengerlés), ezzel kedvező feszültségviszonyokat
teremtve a teljes lehűtési folyamathoz, egy végső, optimális feszültségállapot eléréséhez. Meleghengerlésnél nagy
szerepe van a hűtésnek, amely mint láttuk, szorosan összefügg a majdani késztermékben levő gyártási feszültségek
nagyságával, irányával és eloszlásával. Görgősori hidegalakításnál a hajlítandó hideg acélszalag anyagának görgőkkel
történő összenyomása csak akkora lehet, hogy a benne
keletkező feszültségek ne haladják meg az acél rugalmassági határát, azaz ne legyen képlékeny alakváltozás, mert hullámos lesz a termékfelület. Rugalmassági határt meghaladó

17. ábra:
Görgők közötti alakítás
egyszerűsített hajlítási
modellje
(U szelvény gyártása)
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feszültségek, azaz maradó alakváltozást jelentő anyagfolyás
csak a hajlítás helyén ébredhet. Az alakítás során a lemezcsík eredeti keresztmetszetének nagysága lényegében
nem változik, csak az alakja módosul. Amikor a lemezcsík
keresztmetszetében a rugalmassági határt még meg nem
meghaladó feszültségeket ébresztünk (18. ábra), akkor a
lemezcsík a hajlító erő megszűnése után visszanyeri eredeti
alakját. Viszont, ha maradó alakváltozást kívánunk elérni
(hiszen ez a célunk a profilgyártásnál), a hajlítási helyeken
(sarkokon) kialakuló feszültségviszonyokat a 19. ábra mutatja. A hajlítás külső ívén az acélanyag egy része maradandóan megnyúlik, belül ugyanígy megrövidül. Az anyagvastagságtól és hajlítási sugártól függően a lemezcsík hajlított
keresztmetszete, a hajlítási sarok külső és belső felülete
kisebb-nagyobb mértékben torzul, a hajlítási zónában a lemez vastagsága bizonyos mértékben csökkenhet is.

tés) környezetében, bizonyos anyagrészeken maradó alakváltozások keletkeznek, a szelvénykeresztmetszetben húzófeszültségek ébrednek. Ezek szintén befolyásolják a profil
alaktartását, mivel nyomatékot fejtenek ki a szelvény súlyponti tengelyére, azaz a szelvényt meggörbíteni igyekeznek
hosszirányban. Ezért nagy jelentősége van az optimális hegesztési technológiának és a végső szelvénykalibrálásnak,
mely befejezetté teszi a hajlítási műveletet. Célunk a belső
feszültségek egyensúlyban tartása mellett nagyságuk korlátozása is. Helyes, kellően összehangolt gyártási technológiánál a szálanyagok gyártási hosszukban kellően egyenesek maradnak, sőt kisebb méretre történő darabolásukkor keresztmetszetük, hosszirányú eltéréseik a megengedett
tűréseken belül lesznek. Mint láttuk, a hidegen hajlított
idomacéloknál is a gyártási, vagy más néven sajátfeszültségek tartanak egymással egyensúlyt, de úgy, hogy közben
„biztosítják” a helyes profilméreteket és szelvényalakot.
Túlhajlítás és visszarugózás

-

-

+

+

18. ábra: Rugalmas hajlításnál kialakuló feszültségállapot

+

+

19. ábra: Képlékeny-rugalmas hajlításnál kialakult feszültségállapot

Az ábrán látható feszültségeloszlásról meg kell jegyeznünk, hogy az ún. semleges szál ideális esetben a húzott
és a nyomott szál között, középen helyezkedik el, melyben
nem ébrednek feszültségek. Kísérletekkel bizonyították,
hogy a semleges szál eltolódása a középvonaltól a lemezvastagság háromszorosánál nagyobb sugarú hajlításnál már
jelentéktelen. A semleges száltól kiindulva, a maximális
húzó-, illetve nyomófeszültségek felé haladva „bezárt” rugalmas feszültségek nagysága lineárisan nő, és folyamatosan közelíti a folyási határnak megfelelő feszültségszintet.
Ennek később, a tűzihorganyzásnál még nagy jelentősége
lesz. A lemezszéleken már anyagfolyás, maradó alakváltozás történt (19. ábra). Az alakítás mértékétől függően az
anyagfolyás változó mértékű lehet, így a sajátfeszültség
nagysága is, ennek megfelelően változnak a készáru mechanikai tulajdonságai. Zárt szelvények esetében a hosszirányú
hegesztés még tovább bonyolítja a hajlított lemezcsíkban
ébredő feszültségek képét, eloszlását. A kialakítandó zárt
szelvény vonal menti hegesztés (pl. nagyfrekvenciás hegesz-
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Feltétlenül szólnunk kell a lemezhajlítás során szükséges,
ún. túlhajlítás szükségességéről is. Hajlításnál, a hajlító erő
megszűnését követően a lemezcsík bizonyos mértékben
visszarugózik. Korábbiakban tárgyaltak szerint, a lemezcsík
keresztmetszete mentén a feszültségeloszlás nem egyenletes (19. ábra), és csak a keresztmetszet egy része szenved
el rugalmatlan (maradó) alakváltozást. A semleges szál melletti anyagrészek rugalmas állapotban maradnak, bennük
a feszültségek szintje ugyanis nem éri el a folyási határt.
A hajlítóerő megszűnésekor a rugalmas belső feszültségek
– mivel megszűnt a velük egyensúlyt tartó külső erő – „dolgozni kezdenek”, és igyekeznek visszaalakítani a deformált
keresztmetszetet az eredeti egyenes állapot felé. Így ez a rugalmas állapotban maradt „magrész” jelentősen hozzájárul
ahhoz, hogy a hajlítóerő megszűnését követően a lemezcsík
bizonyos mértékben visszarugózzon, azaz szabad egyensúlyi állapotában nem fog pontosan megfelelni a készülékben már egyszer felvett alaknak, az alakítás szöge nagyobb
lesz, mint a kívánatos. Ezt ún. visszarugózási tényezővel (K)
fejezik ki, mely az acélminőségtől függ. Ezért hajlításnál a
készre alakító szerszám méreteinek olyannak kell lenniük,
hogy visszarugózást követően a profil éppen a szükséges
alakot vegye majd fel, ez pedig ún. „túlhajlítást” jelent (20.
ábra). Később, tűzihorganyzás során – amikor a terméket
a kb. 450 °C-os horganyolvadékba merítik – majd ennek is
szerepe lesz a bevont szelvények alakjára.

20. ábra: A visszarugózási tényező (K) értéke (L szelvény)
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4. LAPOS-, RÚDSZERŰ TERMÉKEK
ÉS HEGESZTETT ACÉLSZERKEZETEK
VISELKEDÉSE TŰZIHORGANYZÁSKOR
Mint az előző fejezetekben láthattuk, az acélszerkezetgyártáshoz felhasznált alaptermékek nem lesznek teljesen
feszültségmentesek, mindhárom említett, fontos alakítási
technológia végrehajtását követően a termékkeresztmetszetben maradnak rugalmas feszültségek. Ezek a késztermékben egymással olyan egyensúlyt tartanak, hogy a lemezek, profilok alaktartása minden irányban megfelelő,
a termék egy későbbi műveletben jól felhasználható lesz.
A deformációkkal kapcsolatosan megengedhető legnagyobb
eltéréseket szabványok, gyártási követelmények tartalmazzák. Amennyiben ezeknek a feszültségek egyensúlyát egy
külső beavatkozással valamilyen módon felborítjuk, ennek
következménye a terméken kialakuló ideiglenes vagy maradandó alakváltozás formájában jelenik meg. Acélszerkezetek
gyártásakor hasonló elveket kell követni, azaz a kialakuló
bonyolult sajátfeszültségekkel együtt, a kész acélszerkezet
méretei és alakja a felhasználási célnak megfelelő legyen.
Az említett lemezek és profilok az acélszerkezet-gyártás
alapanyagaiként kerülnek további felhasználásra. A gyártás
során sokszor jelentős mértékű alakítások történnek (darabolás, hegesztés, fúrás, lyukasztás, meleg-, vagy hideghajlítás, egyengetés stb.). Ezek közül legtöbb esetben lokálisan,
vonalak mentén, de akár a teljes felületen megváltoztatjuk
a szerkezeti anyag alakját, ezzel beavatkozva a korábbi feszültségegyensúly állapotba. Az anyagszerkezetbe „exportált” újabb feszültségek a korábbi alakításból származókkal összegződnek, és egy új egyensúlyi állapot jön létre.
Egy hegesztett térrácsos acélszerkezet esetében például,
valamennyi alkotóelemében (pl. rácsrúdban) levő belső feszültség hatással van a másik szerkezeti elemre, így végső
soron a teljes szerkezetre, annak készre gyártott alakjára.
Acélszerkezetek gyártásakor általában a legnagyobb anyagszerkezeti feszültségeket szokásosan a termikus hegesztési
műveletek és hajlítások okozzák. Hegesztéskor a szerkezet
érintett részeiben jelentős mértékű, akár háromtengelyű
húzó igénybevételek is ébredhetnek, melyek meghatározóak lehetnek az alaktartás szempontjából, sőt szélsőséges
esetben repedéseket is okozhatnak. Amennyiben az acélszerkezet gyártását kellő felkészültséggel végezzük, felhasználhatósága tökéletes lesz, ellenkező esetben súlyos deformációk keletkeznek rajta. Miután az acélszerkezetet
legyártották, az a legtöbb esetben bonyolult belső feszültségekkel „terhelten” érkezik majd tűzihorganyzásra, ahol
újabb igénybevételeknek lesz kitéve.

a kezelési idő hossza lehetőséget ad az atomos hidrogén
felületbe történő diffúziójára. A pácolási folyamat (oxidmentesítés) többlépcsős kémiai folyamat, melynek egyik
reakciója során (Fe + 2HCl → FeCl2 + H2) képződik a
hidrogén, mely, mint tudjuk, erősen diffúzióképes. Ennek
legnagyobb része gázbuborékok formájában a pácolótérbe
távozik, kisebb hányada atomos állapotban a vasfelületbe
diffundálhat, melynek komoly hatása lehet a kialakuló horganybevonat jellemzőire is.
A felületbe abszorbeálódó atomos hidrogén a diszlokációkban, a kristályhatárokon és egyéb hibahelyeken összegyűlve gázmolekulákká rekombinálódhat, és ott nagy nyomást kifejtve rontja az acélanyag mechanikai tulajdonságait,
benne nyomófeszültségeket okoz (pácridegség). Mivel a
legtöbb tűzihorganyzó üzem a hidrogén okozta ridegedés
megelőzésére inhibitorokat használ, ezért súlyos esetekkel
nem kell számolni, de ritkán mégis hozzájárulhat későbbi
károsodásokhoz.

4.2. A fémolvadékba merítés hatásai
és következményei
Számos kísérlet, kutatási anyag foglalkozott már a tűzihorganyzásnak a hegesztett acélszerkezetekre, hegesztésekre gyakorolt hatásával. Általában elmondható, hogy a legtöbb vélemény szerint a fémolvadékba történő bemerítés
miatt a szerkezet sajátfeszültségei csökkennek, mely öszszességében kedvezően hat az adott acélszerkezet mechanikai tulajdonságaira, de a folyamat végén mindenképpen
egy új feszültségállapot alakul ki. A háttérben meghúzódó
folyamatokat vizsgálva több fontos tényezőt érdemes megemlítenünk. A fémbevonás során (21. ábra) három lényeges
szempontot kell megvizsgálnunk, melyeknek jelentős hatása van vagy lehet az acélszerkezet későbbi feszültségállapotára, deformációjára. Ezek:
– A bevonás kb. 450 °C-os fémolvadékban történik.
– A fémolvadékba történő bemerítés időtartama (amíg bele
nem merül a teljes szerkezet).
– Az acélszerkezet anyagvastagságainak egymáshoz viszonyított aránya.

4.1. A tűzihorganyzási technológia,
mint külső hatás
A technológia végrehajtásakor két lényeges lehetőség van
arra, hogy az acélszerkezetben a gyártáskor kialakult feszültségállapotokba meghatározóan beavatkozzunk. A szerkezetek felületét tökéletesen alkalmassá kell tenni arra,
hogy a kb. 450 °C hőmérsékletű fémolvadékban a szilárd és
folyékony fázis határán akadálymentesen végbemehessenek
a termodiffúziós folyamatok. Ennek érdekében felületükről
maradéktalanul el kell távolítani a szennyeződéseket, zsírokat, olajokat és oxidmaradványokat. A legtöbb esetben
már a zsírtalanítás is sósavbázisú oldatban, az oxidmentesítés pedig szinte kizárólag sósav vizes oldatában történik. Az előbbinél a kezelési idő rövidsége miatt nem áll
fenn a hidrogén okozta ridegedés veszélye, az utóbbinál

21. ábra: Bemerítés a 450 °C-os fémolvadékba

4.2.1.

A feszültségek részbeni leépülése,
a feszültségállapot megváltozása

Az acélszerkezetek méretezésénél legfontosabbak közé
tartozik az adott acélra jellemző folyáshatár ismerete, a
vele történő tervezés. Mint azt a melegszakító vizsgálatokból tudjuk, az acél (acélszerkezet) hőmérsékletének nö-
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vekedése hatással van szilárdsági tulajdonságaira, ennek
megfelelően a folyási határt jelentő feszültség szintjére is.
Szobahőmérsékletről történő felmelegítés hatásait mutatjuk
be 22. ábrán, melyből levonható tanulságokat érvényesnek
tekinthetjük az acélszerkezet-gyártáshoz használt, kis karbontartalmú acélokra.

nek alakváltozások, de nagyságuk – optimális esetben – jól
szabályozott, és nem befolyásolja károsan az acélszerkezet
felhasználhatóságát.

4.2.2. A hajlított szárak „szétnyílása”
A tűzihorganyzáskor a szabad végű, hidegen hajlított, nyitott szelvényeknél (L, C, U, S, Z stb.) egyértelműen előforduló jelenség, hogy a bevonást követően a korábban
szabályos alakú profil hajlítási szögei megváltoznak, nagyobbak lesznek (szétnyílás). A jelenség szembetűnően hasonlít a 20. ábrán látható „visszarugózáshoz”. Ennek oka –
belátva a 4.2.1. pontban tárgyaltakat – könnyen levezethető
(24. ábra).

22. ábra: A lágyacél folyási határ változása a hőmérséklet
függvényében [13]

Mint tudjuk, a horganyréteg kialakításához használt fémolvadék hőmérséklete – normál esetben – kb. 450 °C, a bemerített acélszerkezetnek pedig teljesen át kell vennie a
fürdő hőmérsékletét, ezért az acél folyáshatárának bizonyos mértékű (akár 25–30%-os) csökkenésével is számolhatunk. Ennek a folyamatnak meghatározó jelentősége van,
miközben az anyag mikroszerkezetében anyagfolyások jönnek létre, a gyártási feszültségek egy részének leépüléséhez
vezet (23. ábra). Azok a feszültségcsúcsok oldódnak fel
folyamatosan („a” szakasz), melyek a lecsökkenő folyáshatárt már elérik. Ez a folyamat vezet a tűzihorganyzás utáni
deformációk jelentős részéhez. A „b” szakasz jelöli a horganyzást követően megmaradó rugalmas feszültségeket.

23. ábra: A folyáshatár változása és feszültségek leépülése
tűzihorganyzásnál [14]

Amennyiben tervezésnél, gyártásnál és a horganyzási
folyamat alatt a technológiákat „kézben tartják”, úgy a
keletkező alakváltozások messze alatta maradnak a káros
mértéknek. A horganyolvadék hőhatása miatt mindig lesz-

46

24. ábra:
L szelvény szárának
visszahajlása

Az ok a példaként felhozott L szelvény esetében, hogy
a szelvényben levő rugalmas sajátfeszültségek egy része a
lecsökkenő folyáshatár miatt (23. ábra) feloldódik, így kevesebb rugalmas feszültség marad a hajlított keresztmetszetben. Ez a visszaigazodás egy L szelvény esetén, tapasztalat
szerint a 2–3°-ot is elérheti.

4.2.3. A bemerítés szögének hatása
Az 1–2. és 3. fejezetben láthattuk, hogy a lemez-, rúdanyagokban, valamint idomacélokban levő sajátfeszültségek (gyártási feszültségek) egymással valamilyen rugalmas
feszültség szinten egyensúlyt tartanak, és közben a termék
az ennek megfelelő alakot veszi fel. A 4.2.1. pontban kifejtettük az acélok melegszilárdságának, a számunkra fontos
folyáshatárának megváltozását, és ez még abban az ideális
esetben is megváltoztatná az anyagszerkezeti feszültségek
eloszlását, ha a teljes terméktömeget ideálisan, egyszerre és egy időpillanatban, egyenletesen melegítenénk fel.
Nagyméretű darabok tűzihorganyzásánál viszont ez messze
nem így történik, mert az olvadékba merített tárgy egyes
részei nem egy időben melegszenek fel a horganyzási
hőmérsékletre, és a még hideg részek miatti, akadályozott
alakváltozások további zavarokat okoznak. A 25. ábrán azt
láthatjuk, hogy egy rúdszerű elemet nem mindegy, hogy
milyen szögben merítünk a fémolvadék felszíne alá. Az „A”
esetben a legkisebb mértékű lesz a hideg és meleg részek
közötti feszültségkülönbség, mert legkisebb lesz a relatív
hosszváltozás. A „B” esetben a húzó- és nyomófeszültségek felbonthatók hossztengely- és keresztirányú komponensekre. A „C” esetben a legnagyobb belső feszültségek
ébrednek, mert a lehető legnagyobb hosszon következik
be a tárgy hőtágulása. Az így keletkező feszültségek még
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25. ábra:
Egy acéltermék olvadékba
merítésekor az anyagban
fellépő belső feszültségek

rá szuperponálódnak a tárgyban korábbról meglevő sajátfeszültségekre. Szélsőséges esetben jelentős maradó alakváltozások következnek be. A tűzihorganyzók részére ezért
kötelező előírás, hogy a rúdszerű egységeket a lehető legmeredekebb szögben merítsék be a fémolvadékba (A, vagy
B eset).
További fontos kérdésként jelenik még meg a szerkezetekben, a rúdanyagokban vagy lemeztáblákban a már korábban felhalmozódott sajátfeszültségek iránya, mely szintén
befolyásolja a 25. ábrán látható folyamatokat, így a lehűlés
utáni maradó alakváltozást.
Acélszerkezetek esetében tovább nehezíti a helyzetet,
hogy a hegesztéssel egyesített szerkezetrészek miatt nagyon
bonyolult lesz a feszültségek eloszlása. Arra kell törekedni, hogy az acélszerkezet gyártásakor – a készre hegesztést
követően – az egész szerkezet alakja – utólagos egyengetés nélkül is – teljes mértékben feleljen meg a felhasználási követelményeknek, benne legalább a két egymásra merőleges súlyponti tengelyre közel szimmetrikus eloszlásúak
legyenek a gyártási feszültségek, és a legnagyobb gyártási
feszültségek a súlyponthoz közeli részeken keletkezzenek.
Ilyenkor nincs számottevő vetemedése a hegesztett acélszerkezetnek. Erre a technológiára a hegesztőmérnökök
fel vannak készülve. Amennyiben a készterméket gyártás
után mégis egyengetni kell, a korábban említett okok miatt a tűzihorganyzást követően újból deformáció várható,
mert a horganyzás utáni lehűlés során az egyengetett állapotnál korábban elért feszültségeloszlás már nem áll be,
a folyamat nem reverzibilis.

számolnunk. A horganyolvadékból történő kiemelést követő lehűlés alatt, a folyamat ellentétes irányban játszódik
le, csak időben sokkal lassabban, mint bemerítéskor, így
kevesebb problémát okoz. A gyors fémolvadékba bemerítés
ellenére, a felmelegedés az acélszerkezet egyes részein
időben nem egyszerre következik be. Ez még akkor is
igaz lehet, ha az érintett szerkezeti részek ugyanazon időpillanatban merülnek el a fémfürdőben. Ugyanis egy acélszerkezeten belül, egymástól sokszor jelentősen eltérő
anyagvastagságok következtében, az egyes szerkezetrészek
eltérő időpontban érik el a fémolvadék diktálta 450 °C-ot.
Emiatt deformációk keletkezhetnek az acélszerkezeten,
melyek lehetnek rugalmasak, de lehetnek maradandók is.
A tűzihorganyzó elsődleges feladata, hogy a horganyzandó
terméket késlekedés nélkül, szinte „zuhantatva” merítse
a horganyolvadék szintje alá, vagyis minél kevesebb ideig
álljon fenn az egyes szerkezetrészek között relatív térfogatkülönbség, ami új, esetleg káros mértékű feszültségeket gerjeszthet az acélszerkezet anyagában. Amennyiben
valamelyik szerkezetrész akadályozza egy másik rész hőtágulását, akkor az ennek megfelelő helyeken húzó- és
nyomófeszültségek ébrednek az acélanyagban, melyek helyileg meghaladhatják az acél folyási határát, majd a lehűlést követően az acélszerkezet maradandó deformációját
okozhatják (26. ábra). Az ábrán látható deformáció oka
volt, hogy csak túl lassan tudta a terméket a merítés vezetője
a fémolvadékba engedni, mert nagyon kicsi befolyónyílások
voltak a csővégeken. Szélsőséges esetben anyagszakadások
is bekövetkezhetnek.

4.2.4. A fémolvadékba történő bemerülés
időtartamának befolyása
A feszültségállapot megváltozásában darabáru tűzihorganyzásnál az „időtényezőnek” is fontos szerepe van.
Amennyiben egy olyan ideális állapotot tételezünk fel,
melynél a horganyolvadékba merített acélszerkezet valamennyi része egyazon pillanatban éri el a horganyzási
hőmérsékletet, sok nemkívánatos deformációtól megmenekülnénk. Ugyanis – most ideiglenesen eltekintve a szerkezet sajátfeszültségeitől – ismét gondolnunk kell a hőmérséklet-változás okozta hosszváltozásokra. Ez olyan tényező, amelyik tovább bonyolítja a helyzetünket. A lágyacél lineáris hőtágulási együtthatója 0,012 mm/m · °C, azaz
amikor egy acélszerkezetet, vagy annak egy elemét szobahőmérsékletről (kb. 20 °C-ról) 450 °C-ra melegítünk fel,
akkor folyóméterenként kb. 5 mm hossznövekedéssel kell

26. ábra: Rácsos acélszerkezet maradandó deformációja

Az eltérő idejű felmelegedés hatásának érzékeltetésére
példaként mutatjuk be a 27. ábrán látható tartószerkezetet.
A képen jól látható, hogy a vastag acéltartóra hegesztett
relatíve vékony acéllemez a lehűlést követően hullámos
lett. Ennek oka, hogy ugyan egyidejű volt a bemerítés a

Acélszerkezetek 2017/1. szám

47

27. ábra: Vékony lemez maradandó deformációja

fémolvadékba, a vékony lemez nagyon rövid idő alatt átvette a horganyolvadék hőmérsékletét, míg a vastag csak
jóval később. A vékonyabb közben megnyúlt, de a szakaszos hegesztési varratok ezt hosszirányba nem engedték
meg, így oldalra kitérve meghullámosodott és maradandó
alakváltozást szenvedett el. Ebben az esetben a mégoly
gyors horganyolvadékba történő bemerítés sem segített,
mert a vastag acélanyag csak kb. 1–2 perccel később érte
el a magas hőmérsékletnek megfelelő nagyobb méretet,
mint a vékonyabb. A helyes megoldás az lett volna, ha a
vékonyabb acéllemezt külön horganyozzák, és utólag, pl.
csavarkötéssel szerelik fel a tartóra. Az acélszerkezetek
tervezőinek ezért javasolják a horganyzók, hogy legfeljebb
3,5–4-szeres legyen a hegesztéssel egyesített anyagok közötti vastagságkülönbség.
Amennyiben az eltérő idejű felmelegedés okozta feszültségnövekedés „rárakódik” az anyagszerkezetben már egyébként is meglevő sajátfeszültségekre, még bonyolultabb
feladat áll elő, mellyel a horganyzóüzemeknek és a tervezőknek, gyártóknak együtt kell megbirkózniuk.
Érintenünk kell még a lemezből gyártott acélszerkezetek
deformációját. Amennyiben a lemezeket táblánként tűzihorganyozzák, legkedvezőbb, ha táblákat – a korábbi fejezetekben ismertetett okok miatt – a hengerlési irányuknak
megfelelően függőlegesen, az olvadékszintre merőlegesen
a lehető legnagyobb sebességgel merítik a fémolvadékba.
Így lehet elérni a lehető legkisebb maradó alakváltozást.
Amennyiben – és ez a gyakorlatban viszonylag gyakran
előfordul – a lemezek (v < 5 mm) egy merev, vastagabb
falú acélszerkezetbe, keretbe vannak rögzítve, felületük
kellő merevítése nélkül a horganyfürdőbe merítés súlyos
deformációkhoz vezet (28. ábra).
A képen látható jelenség hátterében a korábban már ismertetett folyamatok húzódnak meg. Azaz a fémolvadékba
történő bemerítéskor az acélszerkezetbe hegesztett vékony
lemeztábla gyorsan felveszi a horganyolvadék hőmérsékletét
és tágulni igyekszik, de mivel a merev keret csak később
éri el a környezeti hőmérsékletét, ezt nem engedi. Emiatt
a lemezben nyomófeszültségek keletkeznek, mely a vékony lemezek oldalirányú „instabilitását” kihasználva két
oldalra kitérítik a lemezanyagot és részben a folyáshatárt
meghaladó feszültségek mellett hullámosodik.
Befejezésül megemlítjük, hogy bizonyos esetekben az
acélszerkezetekben levő gyártási feszültségek, illetve felületbe diffundált hidrogén is gerjesztői lehetnek a horgany-
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28. ábra: Lemezlamellák vetemedése

zás közben csak nagyon ritkán kialakuló feszültségkorróziós repedéseknek (LME: Liquid metal embrittlement,
LMAC: Liquid Metal assisted cracking, LMISCC: Liquid
metal induced stress corrosion cracking). Ennek kockázata
elsősorban a vastagabb acélanyagokból (v > 30 mm) gyártott, hegesztett acélszerkezeteknél áll fenn, a téma ismertetésére – terjedelmi okok miatt – jelen cikkünkben nem
térünk ki.

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Dolgozatukban igyekeztünk summázni az acélszerkezetgyártás alaptermékeinek sajátfeszültségét előidéző okokat
és az ezzel kapcsolatosan a felhasználók számára fontosnak
tartott információkat. Érintettük a lemezek meleg- és hideghengerlése területét csakúgy, mint a melegen hengerelt
rúdtermékek, alakos profilok és lemezből hajlított szelvények gyártását. Ezek az információk lényegesek lehetnek az
acélszerkezetek tervezőinek, gyártóinak, és a tűzihorganyzóknak egyaránt. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy
minden egyes alakítási, gyártási műveletnél számolni kell
az acélanyagnak a külső hatásokra adott „válaszával”, annak
következményeivel, az előző műveletből származó sajátfeszültségekkel, illetve az aktuális műveleteknél keletkező
gyártási feszültségekkel. A késztermékekben lehetőség szerinti, általában minimális, egyensúlyi állapotú, káros mértékű alakváltozást nem okozó, olyan feszültségeloszlást kell
elérni, hogy a későbbi műveletet, a felhasználhatóságot ne
korlátozza. A feldolgozottság fokának megfelelően egyre
bonyolultabb lesz az acélanyagokban a feszültségek eloszlása, melyeket figyelembe kell venni a tervezésnél és a tűzihorganyzási műveletnél egyaránt.
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Tervezés BIM környezetben
Közúti, vasúti alul- és felüljárók
Gyalogoshidak, gyalogos-aluljárók, csarnokok
Közúti, vasúti folyami hidak
Föld alatti műtárgyak, szerkezetek
Csarnokok, ipari létesítmények,
magasépítési szerkezetek
Műtárgyak felújításának optimalizálása,
élettartam tervezés
Támfalak, bélésfalak
Hagyományos és különleges alapozások
Hidak és műtárgyak szerkezeti vizsgálata
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Dr. Jankelovics János

KETTŐS ÉVFORDULÓ:
160 ÉVE SZÜLETETT WEISS MANFRÉD,
125 ÉVE ALAPÍTOTTA CSEPELI GYÁRÁT
I. rész
1857. április 11-én született Weiss
Manfréd, aki bátyjával közösen
1892-ben alapította csepeli gyárát,
a későbbi a Weiss Manfréd Acél és
Fémművei Rt. jogelődjét. A kettős
évforduló alkalmat ad ar ra, hogy
felidézzük a XX. századi magyar
nehézipar fellegvárának mozgalmas történetét. Cikkünket korabeli
fényképekkel és a gyár nevezetes
termékeinek – a szerző által készített – fotóival illusztráljuk.

Néhány szó a családról
és a kezdetekről
Weiss Manfréd nagyapja, Weiss Baruch falusi pipakészítő – más források szerint kiskereskedő – az 1700-as
évek végén Morvaországból költözött
Pestre, és a Rumbach Sebestyén utcában nyitott fémkereskedést. Legidősebb fia Adolf – a későbbi gyáralapító édesapja –, kezdetben importált
szilvalekvárt árult, majd az abban az
időben jövedelmező terménykereskedelembe kapcsolódott be. A vagyonosodó család a kiépülő malomiparba
fektette pénzét, ahol komoly pozíciókat szerzett. Weiss Adolf legnagyobb fiát, Bertoldot korán bevonta
a munkába, és különös gondot fordított arra, hogy megismerje az üzleti
világot. Akár a mesében, a legkisebb
fiát, az 1857-ben született Manfrédot
– magyarországi tanulmányai befejezését követően – külföldre küldte szakmai gyakorlatra. A tehetséges fiatalember gyorsan haladt előre a ranglétrán és egy hamburgi kereskedőház
cégvezetője lett. Édesapja súlyos betegségéről tudomást szerezve 1877ben hazaköltözött Pestre. Manfréd
rövidesen csatlakozott bátyja, Bertold
terménykereskedelmi és malomipari
vállalkozásához. Az 1867-es kiegyezést
követő I. világháborúig tartó időszak
az Osztrák–Magyar Monarchiában a
vasútépítések, a hídépítések és a nagyszabású városfejlesztések kora volt,

1. kép: Weiss Manfréd a gyáralapító

amely az ipar és a mezőgazdaság gyors
fejlődését eredményezte.
A 1870-es évek végétől a testvérek
már a Monarchia közös hadseregének
beszállítói közé tartoztak. A Weiss fivérek, sikeres agráripari ügyleteik
mellett, folyamatosan keresték az új
üzleti lehetőségeket, így bekapcsolódtak a gyorsan fejlődő főváros ingatlan

beruházásaiba is. A hadiszállítások során létrejött együttműködéseik révén
szerzett információik birtokában 135
éve, 1882 márciusában gyáralapításba
fogtak és engedélyt kaptak az „Első
Magyar Konserv Gyár” megnyitására és
működtetésére. A húskonzervet gyártó
vállalkozás a pesti Lövölde tér 3. alatt
működött. A hadsereg részéről folyamatosan nőtt az eltartható élelmiszerek iránti kereslet. Mivel a meglévő
ingatlan alkalmatlan volt a további fejlesztésre, a fivéreknek új telephelyet
kellett keresniük.
Az ideális helyszínt a Közvágóhíd
közelében találták meg, és a gyárat
1882. december 28-án a Soroksári út
és a Máriássy út sarkára telepítették
át. Vállalkozásuk cégbíróság szerinti
hivatalos elnevezése „Weiss Bertold és
Manfréd Első Magyar Konzervgyára”
volt. Termékválasztékukat új készítményekkel – pl. leves-, kávékonzervekkel
– bővítették. Legnagyobb megrendelőjük változatlanul a sereg volt. Irodalmi
adatok szerint, az 1880-as évek közepén a közös hadsereg konzervszükségletének harmadát a Weiss fivérektől
szerezte be.

2. kép: A konzervgyár korabeli képe a Soroksári úton
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A termelés felfutásával indokolttá
vált a konzervdobozok gyártásának házon belüli megoldása, bádogos üzem
létesítése. Ezzel jelent meg a vas- és
fémipari tevékenység a Weiss fivérek
gyárában.

1. táblázat: Csepel község lakosságának száma
Év

1869

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

Lakosság, fő

1329

1526

2246

4568

9462

14 067

22 901

46 141

Forrás: KSH, Népszámlálási adatok

A választás a kedvező földrajzi adottságokkal, de elmaradott infrastruktúrával és csekély népességgel rendelkező Csepelre esett ahol 125 éve,
1892-ben bérbe vették a község korábban legelőnek – János-legelő – használt
Duna menti területét. Ekkortól Csepel
hatalmas fejlődésnek indult.
Az 1880-as évek végétől Weiss Bertold és Manfréd egyre fontosabb szerepet töltött be az ország gazdasági
életében. A fivérek tisztséget vállaltak
a Magyar Ipari- és Kereskedelmi Bankban, a Magyar Hajó- és Gépgyár Rt.-nél
és a Fegyvergyárban. Ezzel a Weiss testvérek az ország legbefolyásosabb gazdasági döntéshozói közé emelkedtek.
3. kép: GLOBUS márkanevű konzervek
csomagolása

A bádogosüzem a konzervszezonon
kívüli kapacitásának kihasználására bekapcsolódott a hadsereg számára szükséges bádogtermékek gyártásába is. Ennek keretében tölténytárak, kulacsok,
csajkák és egyéb edények termelésébe
fogtak. A kiépített technológia és az
üzem szakembergárdája lehetővé tette
töltényhüvelyek gyártásának beindítását is. A profilbővítéssel a gyár hadiüzemmé vált, és a szükséges hatósági
engedélyek megszerzésével módosították a cég nevét. 1889. végétől a gyár új
neve: Weiss Bertold és Manfréd Első
Magyar Konzerv- és Ércárugyár. 1890ben halálos áldozatokkal járó robbanás
történt az üzemben. Annak ellenére,
hogy a hivatalos vizsgálat nem tárt fel
szabálysértést, a hatóságok kötelezték
a tulajdonosokat arra, hogy a lőszergyártást új, a lakott területektől távolabbi helyre költöztessék.

A gyáralapítástól 1945-ig
A Csepelen 25 fővel beindult vállalkozás profilja töltényhüvelyek felújítása és gyártása volt, amelyhez a gyár
beszerezte első 4 lóerős gőzgépét.
Ugyanakkor, a vállalkozás központja
változatlanul a nagyobb, Soroksári úti
telephely maradt. A cég számára az
1894-es év kiemelkedő nemzetközi sikert hozott azzal, hogy eredményesen
szerepelt a Bécsben megrendezett
élelmiszer-ipari és haditechnikai kiállításon. Ferenc József császár a tulajdonosoknak nemesi rangot adományozott „csepeli” előnévvel. A folyamatosan újat kereső – mai fogalmak szerint
innovatív szemléletű – tulajdonosok
1895–96-ban rájöttek arra, hogy gyáruk akkor működhet a leghatékonyabban, ha a termelési folyamat vertikális
kiépítésére törekszenek. E koncepció
jegyében hozták létre a Fémművet,
ezáltal a lőszergyártáshoz szükséges
anyagokat kapun belül gyárthatták.

4. kép: A csepeli gyártelep látképe a János-legelőn, 1892
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1896-ban Weiss Bertold a politika
mellett kötelezte el magát, indult az
országgyűlési választáson, parlamenti
mandátumot szerzett és kivált a közös vállalkozásból. Ezzel Weiss Manfréd a cég egyedüli tulajdonosa és
teljhatalmú vezetője lett. Munkája során tovább folytatta a gyár vertikális
bővítését a kilencvenes évek végére
saját kohót, öntödét, hengerművet és
acélművet létesített. A tölténygyártás
volumene hatalmas méretekben nőtt,
a közös hadsereg töltényhüvely-szükségletének negyedét Csepel biztosította. A fejlesztés ezzel nem állt le,
1898–99-ben beindították a tüzérségi
lövedékek gyártását is. Ekkor a gyár
már az ország legnagyobb ipar vállalatai közé tartozott. 1904-ben szervezeti
változásokat is végrehajtott a tulajdonos, a csepeli gyárat anyavállalattá
minősítette, az igazgatóságot és a kereskedelmi irodát a Soroksári útról
Csepelre költöztette.

5. kép: A gyárban készített lövedékek

A nagyüzem termékskálája folyamatosan bővült, megkezdték későbbi sikertermékeik, a tábori sütödék, kályhák
és konyhák gyártását. A termékfejlesztéssel párhuzamosan rohamléptékkel
folytatódott technológiai innováció is,
ennek keretében 1906-ban beindult
a színesfém hengersor. A gyár történetének egyik legnagyobb fejlesztése
az acélmű megépítése volt 1911-ben.
Ezzel a beruházással létrejött a teljes
termelési vertikum. Az üzem a tömegesen felhasznált alapanyagokból és
félkész termékekből önellátóvá vált.
A beruházásokat már a közelgő háborúra való felkészülés ösztönözte.
A gyorsan bővülő és fejlődő vasmű
elősegítette a térség infrastruktúra fejlesztéseit, amelyek közül kiemelhető a
Kvassay-zsilip, az Erzsébetfalva–Csepel
HÉV-szakasz megépítése. A gyárat iparvágánnyal csatlakoztatták az országos
vasúthálózathoz.

2. táblázat: A gyár fejlődése az alapítástól az I. világháború végéig
Év
1892

Létszám
(fő)

Terület
(kat. hold)

25

Épületek alapterülete
(m2)

5

Gépek teljesítménye
(LE)

400

4

1892–1896

900

5

7 500

160

1897–1902

3500

60

13 000

550

1903–1910

5000

60

40 000

7 000

1911–1914

10 000

150

100 000

14 000

1915–1918

27 000

230

140 000

30 000

Forrás: 75 éves a vas- és acélöntvény gyártás Csepelen, továbbá Interneten fellelhető
– gyakran ellentmondásos – adatok alapján, becsülve

1914-től a vállalkozás részvénytársasággá alakult, hivatalos elnevezése:
Weiss Manfréd Lőszer, Acél és Fémművei Rt. lett. A részvények 96%-a
Weiss Manfréd kezében, a további 4%
a családban maradt. A tulajdonos két
fia – Alfonz és Jenő – az Igazgatóság
tagja lett. Csepel ebben az időben az
Osztrák–Magyar Monarchia – a SKODA
Művek mögött – 2. legnagyobb hadiüzeme lett.
Az I. világháború alatt az üzem 3
műszakban dolgozott, termelése a csúcson volt. Weiss Manfréd azonban már
ekkor számolt a haditechnika iránti
kereslet háború utáni erőteljes visszaesésével és gyárának polgári profilra
való átállításának szükségességével.
A kombinát 1918-tól használta a Weiss
Manfréd Acél- és Fémművei Rt. hivatalos cégnevet.
A vesztes I. világháború, a Monarchia
szétesése, a román megszállás, a forradalmak és a trianoni békeszerződés
egyaránt súlyos károkat okozott a
nagyüzemnek. A művek felszereltsége
és szakembergárdája képessé tette a céget, hogy valamennyi vas- és acélipari

megrendelésnek eleget tudjon tenni.
A tulajdonos ismét a profilbővítésben
látta a kiutat. 1920-ban megkezdték a
melegen hengerelt és hidegen húzott
acélcsövek gyártását.
A 6000, majd 4000 főre apadt létszámú gyár háború utáni stabilizálásában döntő jelentséggel bírt, hogy a
Mezőgazdasági Minisztérium 1922-ben
évi 10 ezer darab ekére adott megrendelést.
1922. december 25-én elhunyt Weiss
Manfréd. A vállalatbirodalom vezetését veje, Chorin Ferenc (Weiss Daisy
férje) két fia, Alfonz és Jenő vette át.
A második generációra várt a művek
béketermelésre való átállítása. Az új
menedzsment – a gyáralapító innovatív üzleti filozófiáját követve – előre
menekült és folyamatosan kereste azokat a tömegtermékeket, amelyekkel leköthette a kiépített kapacitást.
A 20-as évek közepétől a gyáróriás
magára talált és a végrehajtott termék- és technológiafejlesztések, valamint licencvásárlások eredményeként,
egymás után jelent meg sikertermékeivel a hazai és a külföldi piacon.

7. kép: Polgári termékek
az I. világháború után

8. kép: Fürdőszobai kályha és WC-csésze

9. kép: Elektromos főzőlap

6. kép: A gyár látképe 1920 körül

10. kép: Lemezradiátor
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11. kép: WM vaskályhák I.

12. kép: WM vaskályhák II.

13. kép: WM vaskályhák termékismertető lapja

3. táblázat: A gyár néhány új termékének és technológiájának megjelenése
(1925–1938)
Év
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Új termék, technológia
Tűzhely
Öntöttvas fürdőkád, vaskályha, a WM személyautó bemutatása
Kazán, radiátor, lefolyócső, csőidom, repülőgépmotor,
katonai mozgókonyha, sütőkemence
Mezőgazdasági gépek, vasúti öntvények, alumíniumfólia,
114–120 mm-es csőgyártó középsor beindítása
Kerékpár, egyedi szerszámgépek
Traktor, varrógép, elektróda
Segédmotoros kerékpár, széntüzelésű kazán
Az SM kemencék korszerűsítése
Motorkerékpárok szériagyártása, hegesztőpálca, lámpaoszlop
Az alumíniumgyár felépítése
A bécsi csőgyár alapítása
Szerszámgépek sorozatgyártása
Tengeralattjáró periszkópcsövek gyártása
Vaslemez radiátor, motoröntvény

Forrás: 75 éves a vas- és acélöntvény gyártás Csepelen, valamint Interneten fellelt
információk
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A WM felső vezetése a 20-as, 30-as
években jó érzékkel ismerte fel a motorizáció fejlődésében rejlő hatalmas
üzleti lehetőségeket. A cég a 20-as évek
közepétől intenzíven foglalkozott egy
saját fejlesztésű személyautó tervével.
Azonban a menedzsment később egy
olasz cégtől vásárolt licencet, amelyet
honosítottak. Az elkészített járművet
1926-ban mutatták be, az alaptípust
több változat is követte. 130 darab WM
személyautó értékesítését követően,
1930-ban a gyár felhagyott a kisautók
gyártásával. A WM későbbi járműipari
sikertermékei a segédmotoros kerékpárok, a motorkerékpárok és a katonai járművek lettek.
Ebben az időben jelent meg a modern festészetben az ember és a gép
kapcsolata, a motorizáció. Ennek szép
példája Bortnyik Sándor „Géplovag” című, 1928-ban készült festménye.

14. kép: Weiss Manfréd kisautó, 1928

16. kép: WM 100 motorkerékpár
17. kép:
A WM 100 motorkerékpár márkajelzései

18. kép:
WM Turán
motorkerékpár
15. kép: Bortnyik Sándor „Géplovag” című festménye

A gyár mérnökei egy 250 cm3-es motorkerékpár prototípusán dolgoztak,
de szériagyártás a 86 és a 100 cm3es modellből lett. Ez utóbbi gyártását
WM 100 Csepel márkanévvel 1933-ban
kezdték és összesen 7500 darabot értékesítettek belőle.
A kerékpárgyártás 1929-ben a grazi
Steyr-Daimler-Puch cégtől vásárolt licenc alapján kezdődött. Később saját
terveik alapján bővült a kínálat. 1934ben már 28 különböző típusból választhattak a vevők. A termelési volumen
1935-ben elérte az 50 ezer, 1938-ban
a 90 ezer darabot, a WM saját kereskedelmi és szervizhálózatot is kiépített.
A WM menedzsmentje mindenkor
kiemelt figyelmet fordított a mai fogalmak szerinti HR-tevékenységre, a
dolgozókkal kollektív szerződést kötött, számos szociális, jóléti, oktatási
és kulturális intézményt hozott létre.

19. kép: Csepel kerékpárok
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20. kép: Új termékek

21. kép:
Ã
Zománcozott háztartási eszközök

22. kép: Csepel varrógép
23. kép:
Ã
Csepel varrógépszaküzlet

A gyár által 1924-ben épített és az alapító nevét viselő kórház napjainkban
is működik, ugyancsak eredeti formájukban állnak a gyár középvezetői számára épített tisztviselői lakótelep villái.
A 30-as években a járműgyártás mellett változatlan erővel folyt a gyár termékpalettájának bővítése. Az újdonságok részben saját fejlesztésen, részben licencvásárlások alapján kerültek
a kínálatba. Ez utóbbi példája, a PFAFF
licenc alapján indult varrógépgyártás.
A varrógépek értékesítésére saját üzlethálózatot építettek ki és bemutató
autóikkal járták az országot.
Irodalmi források szerint, a Weiss
család, valamint a házasságok révén
velük rokonságba került Kornfeld és
Chorin családok érdekeltségei a 30-as
évek közepén-végén a Magyarországon
megtermelt GDP 10%-át adták.
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24. kép: WM 165 esztergapad

25. kép: Vetőgép
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26. kép: WM harci járművek

A kormány által 1938-ban meghirdetett „Győri fegyverkezési program”
közel 2 milliárd pengőt irányzott elő
a magyar honvédség fejlesztésére.
Ennek keretében tankok, csapatszállító járművek, ágyúk, repülőgépek és
egyéb fegyverek gyártására adtak megrendelést olyan nagy hazai cégeknek,
mint a WM, a MÁVAG, a Ganz és a Győri
Vagon- és Gépgyár. Csepelen megkezdték a harckocsigyártás előkészítését.
Később itt készült a „Zrínyi” rohamlöveg és a „Turán” közepes harckocsi.
1938 őszén mutatták be a WM-21 Sólyom nevű kétfedelű, kétüléses közelfelderítésre és könnyűbombázásra egyaránt alkalmas repülőgépet. A kormány
a repülőgépgyártás hazai bázisának
a WM-et és a Győri Vagongyárat jelölte ki. 1941-ben a termelést Szigetszentmiklósra telepítették és létrejött
a Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár Rt.

27. kép: WM-21 Sólyom

A gyáróriás létszáma 1943-ban meghaladta a 32 ezer főt. A háború során az
egyre nagyobb nyersanyaghiány miatt
folyamatosan csökkentették a polgári
használatra szánt termékek gyártását
és a céget egyértelműen hadiüzemmé
szervezték át.
Az 1944-es esztendő válságos év volt
a zsidó származású család életében és
a gyár történetében. A Weiss, Kornfeld
és Chorin család – deportálásból visszahozott – 40 tagja hosszas tárgyalások

eredményeként semleges államokba,
Svájcba és Portugáliába távozhatott
annak fejében, hogy valamennyi vállalkozásukat: a WM gyárat, a salgótarjáni
szénbányákat, továbbá teljes magánvagyonukat „25 évi kezelésre” a német
hatóságoknak adják át. 1944. áprilisától a szövetséges légierő gépei nyolc
pusztító légicsapást mértek Csepelre
és Szigetszentmiklósra, komoly károkat okozva a hadiüzemekben. A bombázások során több katonai felszerelést
gyártó csarnok és számos egyéb létesítmény teljesen megsemmisült. A német
katonák több épségben maradt fontos
gépet és berendezést leszereltek és
Németországba szállítottak. A szovjet
csapatok 1945. január 9-én érték el
Csepelt és a gyárat katonai irányítás
alá helyezték.
A háború után az ipartelep siralmas
képet mutatott, 520 ezer m2 beépített
alapterületének 23%-a teljes egészében romokban állt, 37%-a súlyosan és
40%-a kevéssé sérült állapotban volt.
Néhány működőképes üzemben a
szovjet katonai parancsnokság irányításával beindították a termelést, főleg
harckocsi alkatrészeket és kézi szerszámokat gyártottak. A németek által leszerelt gépek egy részét még 1945-ben
sikerült visszahozni. A gyárnak ismét
át kellett állnia a béketermelésre.

A gyár rövid története
a rendszerváltásig
A céget 1948-ban államosították, hivatalos neve WM Acél- és Fémművek
Nemzeti Vállalat lett. 1949-ben a Dunai Repülőgépgyár telephelyén megalakult a Csepel Autógyár és kivált
a Művek szervezetéből. A gyáróriás
1950–1956 között, a Rákosi Mátyás
Acél- és Fémművek elnevezést viselte.
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1962-ben létrehozták a Csepel Művek
Trösztöt, amely 16 tagvállalatot fogott
össze. A gyárváros létszáma ebben az
időszakban volt a legmagasabb, mintegy 35 ezer fővel, a telep területe 230
hektárt tett ki, amelyen több száz építmény volt.
Az 1960-as években a gyárban jelentős fejlesztések voltak. Többek között
felépült a transzformátor gyár. A tröszt
legismertebb termékei a kerékpárok,
motorkerékpárok, konfekcióipari gépek, szerszámgépek, transzformátorok, huzalok és csövek voltak, melyek
egyre keresettebbek lettek itthon és az
exportpiacokon egyaránt.
1972-től a centralizáció keretében
megszűnt a CSM vállalatainak önállósága. 1975. október 24-én állították le
az 1933 óta folyó motorkerékpár gyártást, amely termelési csúcsát 1966-ban
érte el, 40 ezer darabbal. A gyár legendás termékei az új Csepel 100 cm3,
s Csepel 125 cm3, a Csepel 250 cm3
és az 1955-től gyártott különböző típusú Pannónia (TL, TLT, P10, P12,
P21) gépek voltak. Csepelen mintegy
700 ezer darab motorkerékpár készült
összesen.
1981-ben a trösztön belüli több átszervezést hajtottak végre, majd 1983ban megszűnt a CSM Tröszt és az
egyes vállatok önállóak lettek. Az új
vállalkozási formáknak teret engedő
rendelkezések hatályba lépésével a
csepeli vállalatoknál is sorra alakultak
a Gazdasági Munkaközösségek (GMK),
a Vállalati Gazdasági Munkaközösségek
(VGMK) és a Kisszövetkezetek. A nyolcvanas évek közepétől a makrogazdasági problémák éleződésével az önállósult vállalkozások nehéz helyzetbe
kerültek, amit később tovább súlyosbított a keleti piacok összeomlása.

Csepel napjainkban
A rendszerváltást követő privatizációs hullámban a korábbi nagyvállalatok
sorsa eltérően alakult, de összességében erőteljes leépülés jellemezte Csepelt. Több próbálkozás történt a gyárváros egyben való eladására, ezek a
kísérletek rendre meghiúsultak. A hatalmas csarnokok és gépek egy részét
eladták és az új tulajdonosok felújították, mások üresen állnak, de számos
objektum omladozik. A gyártelepen
mintegy 450 vállalkozás működik,
ebből 370 cég, vagy magánszemély
tulajdonosa a területnek. A fennmaradó cégek bérlői státuszban vannak.
önkormányzati tulajdon szinte csak az
utakra korlátozódik. A gyárvárosban
dolgozók számáról több becsléssel
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Cikkünk következő, II. részében rövid
sétára hívjuk a lap olvasóit, fényképekkel bemutatva a magyar nehézipar egykori fellegvárának néhány
jellegzetes épületét és mai életét.
Irodalomjegyzék
75 éves a vas- és acélöntvény gyártás

Csepelen
Adamovics Jenő: A Csepel Vas- és Fémművek 40 éve
Ősi Gyula: A Csepeli Hadiüzem Története
1892–1947
Longa Péterné: Karriertörténet a dualizmus korában –150 éve született Weiss
Manfréd, a csepeli gyár alapítója
Varga László: A csepeli Weiss Manfréd Gyár
története 1918-ig
Mikus Károlyné: Képek a Csepel Vas- és
Fémművek múltjából és jelenéből

Internetes források
www.magyarjarmu.hu
www.csepelmuvek.hu
www.fortepan.hu
www.wikipedia.org
www.repulomuzeum.hu

Kiállítások
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény, Csepel
és a Gyár Története állandó kiállítás
Magyar Motorok Világa, kiállítás

Képek forrása
28. kép: A gyárváros légifotója a 60-as évek elején

lehet találkozni, amelyek a 6–8 ezres
tartományba esnek. Ugyanakkor néhány sikeres termelő vállalkozással is
találkozhatunk, ezek közül: a Csepeli
Erőmű Kft, Fémalk Zrt., a Siemens
Transzformátor Kft., a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft., és az
Excel Csepel Szerszámgépgyár Kft.

említhető. A gyárvárosban számtalan
szolgáltató, raktár és üzlet is jelen van.
A terület hasznosítására több terv, ötlet és elképzelés született, ezek közöl
kiemelhető a csepeli Önkormányzat
által 2013-ban bejelentett Weiss Manfréd Terv, amely a termelőmunka újraindítását tűzte ki célul.

30. kép: Pannónia P 12 motorkerékpár

29. kép:
Ã
Pannónia motorkerékpárok szerelése
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1. kép: google.hu
2., 4. 6. kép: 75 éves a vas- és acélöntvény
gyártás Csepelen
3., 5., 7–13. 18., 19., 20–26. kép: Csepeli
Helytörténeti Gyűjtemény
14. kép: www.magyarjarmu.hu
15. kép: Budapest–Berlin 1919–1933
Kiállítás 2016, Virág Judit Galéria
16–17., 29–30.kép: Magyar Motorok Világa, kiállítás
27. kép: www.repulomuzeum.hu
28. kép: www.fortepan.hu

www.mce-hg.com

MCE Nyíregyháza
hidak gyártója

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.
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Dr. Horváth László
MKE elnök

KÖNNYŰSZERKEZETEK TECHNOLÓGIÁJA,
GYÁRTÁSA, SZERELÉSE
Beszámoló a 20. Fémszerkezeti Konferenciáról
Idén már 20. alkalommal került sor a Magyar Könynyűszerkezetes Egyesület (MKE) és a Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) közös szervezésében
a Fémszerkezeti Szakmai Konferenciára. A méltán
hagyományosnak nevezhető program idei témái a
könnyűszerkezetek technológiai, gyártási és szerelési
kérdései voltak.
Az előadások két szekcióban kerültek sorra. Az első szekció
levezető elnöke Aszmann Ferenc, a MAGÉSZ alelnöke, míg
a második szekcióé Horváth László, az MKE elnöke volt.

Az acélszerkezeteknél elhagyhatatlan korrózióvédő bevonatokkal kapcsolatos megrendelő elvárások pontos megfogalmazásának fontosságára
mutatott rá dr. Ostorházi László,
az Ostorházi Bevonattechnika Kft.
vállalkozási ügyvezetője. Segítségül
ajánlotta és bemutatta a vonatkozó
NORSOK és ISO szabványokat.
A rövid kávészünetet követően szintén új technológiával
ismerkedhettünk meg.
Hegyi Péter a BME doktoranduszaként kutatási területéről, egy speciális
könnyűbetonba ágyazott vékonyfalú
acélvázas épületszerkezet fejlesztéséről
számolt be a hallgatóságnak.

Horváth László

Aszmann Ferenc

Curawy Tamás, a Sika Hungária
mérnök tanácsadója a burkolatok és
üvegezések rögzítésére alkalmas ragasztási technológiákat valamint azok
tűzvédelmi vonatkozásait mutatta be
az első előadásban.

Kotormán István fejlesztési vezető
követte az előadók sorában, aki a
vékonyfalú szelvények gyártástechnológiájának kérdéseit boncolgatta előadásában – a Swedsteel-Metechno Kft.
új gyártósorán szemléltetve a legkorszerűbb megoldásokat.

A könnyűszerkezetek különösen érzékenyek a tűzhatásokra, ezért a tűzvédelmi megoldásaik optimalizálása
és ezáltal a költségminimalizálás jelentette a Dunamenti Tűzvédelem szakértő mérnöke, Szakál Regina előadásának fő mondandóját.

Ezután egy valódi csemege került
sorra, egy londoni magasház tetején
kialakított tetőkert acélszerkezetének
gyártási folyamatát ismertette a Rutin
Kft. műszaki igazgatója, Berta Péter.
Az építészetileg rendkívül igényes,
extrém vonalvezetésű, összességében
nagyon karcsú szerkezet nagy kihívást
jelentett a cég számára, aminek becsülettel megfeleltek.

Dr. Katula Levente, a BME adjunktusa ponthegesztések – amelyeket pl. az autóipar régóta használ
– legújabb kutatási eredményeit ismertette. Vizsgálataik eredményei alátámasztották, hogy ez a technológia a
könnyűszerkezeti tartóeléemek összekapcsolására is hatékonyan alkalmazható, és ipari bevezetésre javasolják.
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A konferencia záróelőadásaként Farkas Attila ügyvezető kapott szót, aki
a Mobilfal-Hungária Kft. által forgalmazott mobil válaszfalakat mutatta be
számos szép alkalmazási példán keresztül.
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Az előadók sokrétűen, több oldalról is megvilágították
a konferencia kiválasztott témakörét. Hallhattunk új technológiai kutatásokról és fejlesztésekről, amelyek más iparágakban már bizonyítottak, és most a könnyűszerkezetek területén is sokat ígérően alkalmazást találhatnak.
Megismerkedhettünk a könnyűszerkezetek gyártásának

speciális kérdéseivel. Láthattuk egy szép és látványos tartószerkezet gyártásának folyamatát, valamint érdekességeket
a mobil válaszfalakról.
Várunk minden érdeklődőt 2017 őszén a 21. Fémszerkezeti Konferencián!

A konferencia hallgatósága

COMBILIFT
4-UTAS
TARGONCÁK
UNIVERZÁLIS
HASZNÁLATRA
HA KEVÉS A HELY...
Akár 12 m hosszú zárt szelvények, melegen
hengerelt proﬁlok, 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
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ACÉL

Jelenlét a világ minden pontján

TERMÉK, LOGISZTIKA, SZOLGÁLTATÁS
Oslo
Copenhagen

Vancouver

Chicago

Düsseldorf

Montreal
Toronto

Paris
Madrid

Helsinki
Stockholm
Malmö
Moscow
Katowice
Kiev
Budapest
Milan
Istanbul

Beijing

Almaty

Algier

Houston

Shanghai
Cairo

Mexico City

Doha
Al Khobar
Dubai
Abu Dhabi
Muscat

Taipei

Guangzhou

Hong Kong
Mumbai

Sanaa

Makati City
Samut Prakan
Ho Chi Minh
Singapore

• melegen hengerelt lapostermékek

Guayaquil

Lima

Budapest
Sao Paulo

Ajka

Santiago

Nyíregyháza
Balmazújváros
Tápiószele

• hidegen hengerelt lapostermékek
• hosszútermékek és rúdanyagok
• acélcsövek

www.salzgitter.hu
H-1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
Telefon: +361 393-5234
Fax: +361 393-5236
info@salzgitter.hu
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MEGJELENT A SIKA ÚJ
KORRÓZIÓ ELLENI
VÉDELEMRŐL SZÓLÓ
KIADVÁNYA!
Keresse honlapunkon:
www.sika.hu
vagy kérje digitális / nyomtatott
formában a következő címen:
info@hu.sika.com
Acélszerkezetek 2017/1. szám
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MAGEOSZ NAP A MŰEGYETEMEN
Társszövetségünk, a Magyar Gépipari és Energetikai
Országos Szövetség (MAGEOSZ) 2016. november 23án nagy sikerű konferenciát rendezett a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen „K+F a
gyakorlatban” címmel.
A konferencia megnyitó köszöntőjében
Dr. Józsa János, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem rektora kiemelte az egyetem és a szakmai szervezetek együttműködésének
jelentőségét. A BME fontosnak tartja
a mérnökképzés színvonalának folyamatos emelését, a legújabb tudományok oktatását. Az ipartól azokat a
visszajelzéseket várják, amelyek a fenti
célok megvalósítását elősegítik.
Dr. Korom Norbert Lajos MAGEOSZ
elnök konferencianyitó előadásában
kiemelte a kutatás–fejlesztés jelentőségét, amely nélkül nem lehetséges
a fejlődés, valamint a termelékenység
és a gazdasági eredmények növelése.
A MAGEOSZ-t ez a cél vezérelte a konferencia szervezésekor.
Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) elnöke, „Mérlegen a hazai
és az uniós KFI pályázatok” című előadásában különös hangsúlyt fektetett
a következő témákra:

Kutatásfejlesztési források rendszere
• hazai forrás
• kohéziós források
• közvetlen források

A KFI versenypályázati portfólió keretösszegei
(2015–16)
•
•
•
•
•
•

vállalati vissza nem térítendő
232,8
vállalati visszatérítendő
184,49
infrastruktúra, kutatási műhelyek
150,05
kutatástranszfer
147,14
nemzetközi együttműködés
7,82
felfedező kutatást ösztönző
és posztdoktori pályázatok
16,35
A visszatérítendő források aránya növekszik!

Mrd
Mrd
Mrd
Mrd
Mrd

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Mrd Ft

NKFIH: versenypályázati bírálati rendszer
• Anonim értékelők testületi kijelölése
– Anonim szakmai értékelések
– Testületi szakmai értékelés
– Döntés
Javaslatok projektgazdáknak, pályázóknak
• Kerüljék a „pályázati túlkapásokat”: a tartalom nélküli projektterveket; innovációs általánosságokat; a támogatási összeg maximalizálását célzó fölösleges projektelemeket.
• Kerüljék az irreális kutatónkénti projekthalmozást.
• A pályázati felhívás célját vegyék komolyan.
• A projektjavaslatot helyezzék el a hazai és/vagy nemzetközi versenytársak mezőnyében www.nkfih.gov.hu

Az elnöki asztal, jobb oldalon Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke
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kb. 80 milliárd Ft/év
kb. 750 milliárd Ft/év
kb. 48 milliárd Ft/év (2014 óta)
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BIZTONSÁGI KULTÚRA
A BERUHÁZÁS SORÁN

Tóth Csilla műszaki igazgató, Paks II.
Zrt. előadása: „A paksi beruházások
helyzete és a magyar gépipari szektornak a beruházásban való részvételi lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek irányai”.
A nagyon gondosan felépített és a
beruházás minden nagyobb részletére kiterjedő előadásból csupán olyan
szemelvényeket adunk közre, amely
beleillik lapunk profiljába és az acélszerkezeti szakma művelőinek hasznos információként szolgál.

Minőségbiztosítás:
• felhasznált anyagok, szerkezeti elemek, berendezések minősége,
• tervekben meghatározott követelmények kielégítése,
• ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001/ MSZ 28001 megléte.
Dokumentálás
Vállalkozók minősítése:

HAZAI BESZÁLLÍTÓI LEHETŐSÉGEK
Építési és kapcsolódó mérnöki tevékenység kb. 50%:
• építészeti tevékenységek,
• gépészeti, villamos és irányítástechnikai tervezési és kivitelezési munkák,
• kapcsolódó szolgáltatások.
Egyéb berendezések kb. 35–40%:
• gépészeti, villamos és irányítástechnikai elemek, berendezések,
• építészeti alapanyagok, szerkezeti anyagok,
• egyedi gyártású berendezések,
• légkezelő rendszerelemek,
• csővezetékek,
• kisnyomású csővezetékek és elemek, szivattyúk,
• transzformátorok,
• acélszerkezetek.

• Nukleáris beszállítói minősítés követelmény.
• Szakmai teljesítőképesség felmérése:
– minősítések bemutatása,
– műszaki és jogi feltételek megléte,
– humán erőforrás bemutatása,
– alvállalkozói kapcsolatok bemutatása,
– referenciák.
• Szolgáltatási képesség felmérése:
– határidő betartási gyakorlat,
– korábbi konfliktusok kezelése.
• Pénzügyi teljesítőképesség felmérése.

A PAKS–2 PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Műszaki tervezés
Kiviteli tervezés
Építés, gyártás, szerelés
Üzembe helyezés

2015-től
2017-től
2018-tól
2024-től

Az egyéb – itt nem ismertetett – előadások is igen magas színvonalúak voltak. A konferencia a résztvevők teljes
megelégedésével zárult.

Megtervezzük és kivitelezzük
a csarnokjellegű épületét.
A vevő igényeinek megfelelően és az épület funkciójához
legjobban igazodó szerkezetet
alkalmazzuk acélból vagy vasbetonból a hozzá tartozó tető-,
oldalfalburkoló anyagokkal,
nyílászárókkal és burkolatokkal, út- és közműkapcsolatokkal. Kivitelezés saját eszközzel
és létszámmal, teljes körű garanciával.
Elérhetőségeink:

„Eissmann” autóalkatrész gyár,
Nyíregyháza
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FÉMSZERKEZET
Építô és Szerelô Kft.
Nyíregyháza, Lomb u. 16.
Telefon: (42) 465 156
Fax: (42) 596 728
E-mail: info@femszerkezet.hu
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Dr. Vigh Attila okl. építőmérnök, felelős tervező
Molnár Éva generáltervező
Nagy Róbert statika
Horváth Adrián szerkezettervezési igazgató
FŐMTERV Zrt.

A RÁKOS-PATAK FELETTI GYALOGOS–KERÉKPÁROS HÍD,
NÉPFÜRDŐ UTCA
Az ez év júliusában megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró- és Nyíltvízi Világbajnokság (VIZES VB 2017)
megvalósításához több létesítmény – többek között a
Rákos-patakon átívelő gyalogos-kerékpáros híd – megépítéséről is döntött a Kormány. Kiemelt projektről
lévén szó, a KKBK projektvezetése alatt, Budapest
Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK összeállította a pályázati kiírást. A nyertes ajánlattevőnek, jelen esetben a Főmtervnek 98 nap állt rendelkezésére, hogy elkészítse az egyesített engedélyezési
és kiviteli terveket, és további 82 napja, hogy a beszerzett hatósági engedélyekkel együtt a végleges
ter veket leszállítsa. A cikk megírásakor ugyan már
megkezdődött a gyártás, ill. a kivitelezés, de jelenleg
csak a tervezés tapasztalatait tudjuk megosztani.
A tervezési diszpozíció kifejezetten elvárta a szokványostól eltérő, látványos híd tervezését, és egyben feltételül szabta, hogy a közelben épülő Dagály Uszodaközpont anyag-,
szín- és formavilágához is alkalmazkodni kell. Elvárásként
fogalmazták meg a három különböző változat előzetes
látványtervének bemutatását, valamint a kiválasztott változat sajtókommunikációra alkalmas látványtervének elkészítését is.
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KONCEPCIÓTERV
A diszpozíció szerint egy minimum 5 m széles gyalogoskerékpáros átvezetésről kellett gondoskodni, mely a patak jobb partján lévő gépkocsiparkolóból érkezőket és az
újonnan létesülő kerékpárúton közlekedőket szolgálja ki.
Koncepciónk fontos eleme volt, hogy a hidat csak a szükséges legkisebb mértékben emeljük ki a környezetéből, hogy
ne kelljen sem funkcionálisan, sem esztétikailag kedvezőtlen
módon hosszú rámpákat építeni a megközelítéséhez. Ezt az
elgondolást támasztotta alá, hogy a Rákos-patak vízhozama
csekély, a patakon uszadék sem érkezhet, hiszen a felvízi
műtárgyak szerkezeti alsó éle alacsonyabban van (pl. M3
metró patak felett vezetett alagútszerkezete), így a híd alsó
éle nagy biztonsággal a MÁSZ+1,50 m felett lehet. A Duna
mértékadó árvízszintje ugyan ennél magasabb, de ekkor a
patakon, a híd elsodrását esetleg veszélyeztető irányú vízmozgás szinte nulla, és az uszadék sem okoz veszélyt, továbbá a dunai árvíz idején a jobb part víz alatt van, így nincs
is hova átközlekedni. Amennyiben a jövőben megépülne
az árvízvédelmi töltés, kulisszákkal továbbra is megvédhető
lenne a híd mögötti terület. A hatósági és kezelői egyeztetések eredményeképpen a – bármikor egyszerű eszközökkel és gyorsan megemelhető – híd szerkezetének alsó éle
a Duna MÁSZ szintje felett 8 cm-rel van, ugyanakkor a
környezetébe harmonikusan illeszkedik.
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A változatok bemutatására koncepciótervet készítettünk,
melyben elemeztük a lehetséges hídhelyszíneket, felvázoltuk
a koncepció főbb szempontjait, a terepviszonyokat, az árvízszintet, a keresztmetszeti kialakítást, az építési időt, az
organizációt és a költségeket. Külföldi analógiák bemutatásával próbáltuk érzékeltetni, láttatni a saját változatainkban megfogalmazott részletmegoldásokat: lépcsős rézsűburkolatok, korláttípusok, utcabútorok, világítás, szín- és anyagválasztás stb. A híd végleges helyszínének a Népfürdő utca
tengelyét javasoltuk, párhuzamosan a meglévő 1600 mm átmérőjű víznyomócső-átvezetéssel.
Három változattal álltunk elő:
1) hullámfőtartós,
2) a perforált gerincű kétfőtartós és
3) a Vierendeel-tartós megoldással.
A kétfőtartós esetben osztott pályás és egyesített pályás alváltozat is készült. Az első két változatra vannak nemzetközi
példák, míg a Vierendeel-változat erőteljes építészeti motívumként példa nélküli.

A Megbízó a kétfőtartós, lyuggatott gerincű, egyesített
pályás változat mellett tette le a voksát. Az építészeti koncepció e változat esetén egy olyan híd-archetípus volt,
ami terepszinten vezeti át az utat, alaprajzi vonalvezetését
tekintve egyenes, magassági vonalvezetése vízszintes, erőt
sugároz, masszív, de mégis könnyed, áttört hatású. Az I keresztmetszetű főtartók véglapjai az övlemezekkel együtt egy
körbefutó keretet formálnak, mely az elrejtett saruk miatt
lebegni látszik. A szomszédos Dagály uszodaépület kubusának homlokzatburkolatát sík és síkból kilépő, hullámzó,
vízszintesen futó, alumíniumszínű, perforált lemezsávok alkotják, melynek világítása is különleges. Oldalról a hídra
tekintve, a perforált gerinclemezen átdereng a felső öv alatt
végigfutó közvilágítás és az alsó övön lévő díszvilágítás fénye, ami tovább erősíti ennek az egyszerű formának a légiességét, valamint az épülethez fűződő kapcsolatát. A híd
és az újonnan létesülő, alaprajzilag V alakú, lépcsős mederburkolat együttesének súlypontja eltávolodik a szomszédos
csőhídtól.
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SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
A kétfőtartós, kéttámaszú, ortotrop pályalemezes acél gerendahíd támaszköze 27 m, szélessége 6,3 m, a főtartók
közötti belső távolság 5,5 m, a keresztezés szöge 60 fok.
A híd cölöpalapozású, hídfőnként 2–2 darab 60 cm átmérőjű, 8 m hosszú cölöppel. A cölöpöknek jelentős teherbírási tartalékjuk van, de a víznyomócső közelsége miatt a
Fővárosi Vízművek a felülről lehajtott alapozást tartotta a
vízcső szempontjából kellően biztonságosnak. A felmenő
szerkezet monolit vasbetonból készül. A felszerkezet sínsarukon áll, melyek a végkereszttartó vonalában a főtartókhoz képest beljebb helyezkednek el, nem látható helyen.
A főtartók S355 anyagminőségű, magas gerincű, hegesztett
I tartók. A híd végein tömör véglapok merevítik az I tartókat.
A főtartók között a hídfővel párhuzamos irányú, 1040 mmenként kiosztott kereszttartók teremtik meg a kapcsolatot.
A tetőszelvényű pályalemez a főtartók belső síkja között
helyezkedik el, azaz nem fut ki a főtartók gerinclemezéig.
A főtartó magassága a szükséges korlátmagassághoz igazodik,
ezért az 1500 mm összmagasságú. Az övlemezek 400 mm
szélesek és 60 mm vastagok. A gerinclemez perforált,
40 mm vastag. Az esztétikai szempont alapján megválasztott
átlyuggatás egységes raszterben fut végig vízszintesen és
függőlegesen egyaránt. A lyukak 70 mm átmérőjűek, kivéve a szélső sorokban/oszlopokban megjelenő áttöréseket.
A külső perem mentén a lyukátmérő 40 mm, míg az egy
sorral/oszloppal beljebbiek 50 mm átmérőjűek. A lyukraszter oszlopközei 104 mm-esek, a sortávolságok 60 mm-esek.
Az I tartó véglapjai, az övlemezekhez hasonlóan, 40 mm
vastagok.
A kereszttartók változó magasságú, 10 mm vastag függőleges síkú bordák, felső övük maga a pályalemez. A pályalemezen túlnyúló szakaszon a felső övlemez egy aszimmetrikusan elhelyezett, 70 x 12 mm keresztmetszetű laposvas.
A végkereszttartó C profilú, változó öv- és gerinclemezvastagságú tartó. A főtartó elemekhez közvetlenül csatlakozó
300 mm-es szakasz gerinclemeze és alsó övlemeze 40 mmes, a felső öve 20 mm vastag. A megerősített közbenső tartószakaszon a gerinclemez vastagsága 20 mm-re csökken.
A támasz fölötti megerősített részen 3–3 darab 20 mm vastag, keresztirányú diafragma merevíti a gerinclemezt.
A pályalemez szélessége 5,5 m, vastagsága 12 mm. Burkolata az e-UT 07.04.13:2011 szerinti minősítéssel rendelkező, úszóréteges felépítésben megvalósítható járható szigetelő burkolat acél pályalemezen, R12 csúszásmentességgel,
legalább 6 mm száraz összréteg-vastagságban.

A gyalogos- és kerékpárossávokat színben különböztetjük meg egymástól. A kerékpársávon (2,75 m) az aszfalt
színéhez illeszkedő sötétszürke színnel (RAL 9007), míg a
gyalogossávon (2,55 m) a világos színű térkőburkolathoz
igazodva (RAL 7035). Az acélszerkezet alumíniumszürke
(RAL 9006) színe illeszkedik a Dagály uszodaépületének
burkolatánál alkalmazott színhez.
A pályalemez széle és a főtartó gerinclemeze közötti
hézagot üzemeltetési szempontból rombusz alakú, keret
nélküli, 10 mm vastag biztonsági üvegtáblákkal fedtük le.
A vízelvezetéshez pontszerűen, minden kereszttartóközben
egy-egy 70 mm átmérőjű lefolyót helyeztünk el.
A V alakú rézsűburkolat látszóbeton minőségű lépcsős
és lapburkolatú lefedésekből áll. A híd alatt lapburkolat
található, a híddal párhuzamosan a vizsgálólépcső szerepét
egy 2 m széles lépcsősáv tölti be. A V alak másik szára egy
2 és egy 3 m széles lépcsősorból áll. A szélesebb sáv lépcsőfokainak magassága és belépési szélessége kétszerese az
alaplépcsőfokhoz képest, így alkalmas a kiülésre. A V alak
két szára közötti terület füvesítve van. Az előregyártott lépcsőfokok monolit peremgerendákhoz csatlakoznak. A rézsű
alján, közepén és a partélnél sávalap jellegű monolit alapok támasztják meg a peremgerendákat.

EGYÉB SZEMPONTOK
A híd terhelése 5 kN/m2 gyalogosteher. A statikai számítás elkészítése során a perforált gerinclemez modellezése
jelentette a legnagyobb kihívást, hiszen a nem szokványos
elrendezésű lyukgyengítések miatt a feszültségeloszlás a
gerinclemezben a szokásostól merőben eltérő.
Elképzelésünk szerint a hidat egyben szállítják ki a helyszínre, és egyben daruzzák be a helyére. Emelőfülek felhegesztése helyett csupán hevederes megfogásokat alkalmaznak.
A híd későbbi megemelhetősége érdekében a főtartók
végeinél, a lépcsős rézsűburkolat lépcsőfokaival megegyező
méretű gabion-kosarak találhatók. A híd emelésekor a gabion-kosarak könnyen eltávolíthatók, és a sajtók a főtartók
alá, a gerinclemez-véglap metszésponthoz helyezhetők.
Máglyák elhelyezésére a sajtók előtt van lehetőség.
A kivitelezés e sorok írása közben már megkezdődött,
és a szoros határidő miatt a megjelenéskor már jelentős
előrehaladás lesz várható.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon az MAGÉSZ Acélszerkezetek
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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Tájékoztatás

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Tájékoztatjuk azon kollégákat, akik az ACÉLSZERKEZETEK című
folyóiratban cikket kívánnak megjelentetni, hogy lehetőség van opponált cikk megjelentetésére. Ez többletpont szerzésére ad lehetőséget.
Opponensnek olyan szakmailag elismert és legalább doktori fokozattal rendelkező szakembert kell a szerzőnek felkérni, aki vállalja a
cikk opponálását és írásban közli véleményét.
Szerkesztőségünk a cím mellett – jól látható helyen – feltünteti az
alábbi jelzéssel, hogy a cikk opponált.
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Kotormán István műszaki és fejlesztési vezető
Swedsteel-Metecno Kft.

VÉKONYFALÚ, HIDEGEN HENGERELT ACÉLSZELVÉNYEK
A vékonyfalú, hidegen alakított acélszelvények alkalmazása a magasépítésben igen széles körű, a sajátos
statikai viselkedés és szerkezeti kialakítások miatt
azonban speciális ismereteket is igényel. A „vékonyfalú” elnevezés a kis lemezvastagságra (t < 4 mm),
a „hidegen alakítás” a gyártástechnológiára utal.
Kulcskérdés az acél megfelelő korrózióvédelmének a
biztosítása, emiatt elterjedt a tűzihorganyzott acél
alapanyagok használata. A vékonyfalú acélszelvények lehetnek felületszerkezeti elemek (pl. trapézlemez, falkazetta) vagy rúdszerkezeti elemek (pl. nyitott vagy zárt szelvények). A továbbiakban a Z/C/U
alakú, nyitott szelvényű rúdszerkezetekkel foglalkozunk részletesebben.

1. Alkalmazási területek
A vékonyfalú Z és C profilok leggyakoribb alkalmazási
területét a síkbeli főtartó keretekből álló csarnokszerkezetek
másodlagos teherviselő elemei jelentik: tetőszelemen, falvázgerenda és falvázoszlop funkcióban. Feladatuk ilyenkor a tető- és falburkolat közvetlen alátámasztása, és a
terhek továbbítása a főtartó keretállásokra, az elsődleges
teherviselő elemekre. Mivel ezen szerkezeti elemek fő
igénybevétele egytengelyű hajlítás, a gyakorlatban előforduló gyártmányok profilalakja általában az erős tengely
körüli hajlítási merevség szempontjából optimális, magas
gerincű Z vagy C szelvény.
Gazdaságosan alkalmazhatók még ezek az acélprofilok
közbenső födémekben fióktartóként vagy belső elválasztó falak vázszerkezeteként. Bizonyos esetekben akár
főtartó szerkezetek elemeként is alkalmazhatók (pl. portálkeretek vagy rácsos tartók). Az említett tartószerkezeti
funkciók főként az ipari, mezőgazdasági épületek, csarnokok esetén fordulnak elő, ritkábban (legalábbis hazánkban,
térségünkben ritkábban) lakóházak könnyűszerkezetes vázszerkezeteként is előfordul.

2. Felhasznált alapanyag
A vékonyfalú szelvények gyártásához felhasznált alapanyagok a szerkezeti acéloknak egy speciális csoportját képezik. Külön szabvány [1] határozza meg ezen anyagminőségek jelölését, amely nemcsak az acélanyag mechanikai
jellemzőit (folyáshatár, szakítószilárdság, szakadó nyúlás)
határozza meg, hanem az alkalmazott korróziógátló felületi bevonat anyagát és rétegvastagságát is. A Swedsteel
acélprofilok anyagminősége S350GD + Z275, amelyben az
„S350GD” jelölés az acél hengerlési irányban értelmezett
egyezményes folyáshatárának karakterisztikus értékét jelenti „MPa” mértékegységben, míg a „Z275” definiálja a kétoldali tűzihorganyzott felületi korrózióvédelmet 275 g/m2
mennyiségben, amely megfelel 20 + 20 mikron cinkrétegvastagságnak mindkét oldalon. Fontos tudni, hogy ezeknél
az anyagoknál a névleges lemezvastagság tartalmazza a korrózióvédelmi réteget is, tehát az acélmag tényleges vastagsága a korróziógátló réteggel kevesebb! Ennek például a
statikai számításoknál van jelentősége.

3. Modern gyártástechnológia
– széles profilválaszték
A Swedsteel Z/C/U szelvények gyártása teljesen automatizált, NC-vezérlésű hengersoron történik, igen nagy szabadságfokot biztosítva a gyártott profilok geometriájában.
A gyártott Z, C és U alakú nyitott szelvények mérettartománya széles: a profilmagasság 100 mm-től 400 mm-ig terjed, a lemezvastagság 1,0 mm-től 4,0 mm-ig választható.
Meg kell említeni a Swedsteel gyártósor speciális, ún. „repülő” lyukasztó egységét, amely segítségével a csavarozott
szerkezeti kapcsolatok változatos kialakítása válik lehetővé,
a könnyű és gyors szerelhetőség gyártói támogatásával, a
többféle méretű és alakú lyukasztószerszámok egyidejű,
termelékeny használatával.

Csarnoképület Swedsteel Z220 szelvényű szelemennel
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Könnyűszerkezetes közbenső födém
Swedsteel C200 szelvényű
fióktartókkal

Tűzihorganyzott acél tekercslemez alapanyagok

Swedsteel profilozó hengersor

4. Késztermékre vonatkozó előírások

teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani, a harmonizált termékszabványban pontosan meghatározott műszaki jellemzők értékéről, osztályától, azaz teljesítményéről. A teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének alkalmazott rendszere 2+, ami azt jelenti, hogy bejelentett üzemi
gyártásellenőrző tanúsító szerv által kiállított tanúsítvánnyal
kell a gyártóknak rendelkezniük.

Az acél tartószerkezeti építési termékek, gyártmányok harmonizált európai szabvány [2] hatálya alá tartoznak, azaz
kötelezően CE jelöléssel hozhatók forgalomba az Európai
Unión belül. A építési termékek forgalmazására vonatkozó
európai jogszabály, az ún. CPR rendelet szerint a gyártóknak

CPR Tanúsítvány

Teljesítménynyilatkozat
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Swedsteel vékonyfalú acélszelvények
minősítési dokumentumai [6]
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Átfedéssel többtámaszúsított Z szelvényű szelemen modellje [6]

lesztés (C profilok esetén). Meg kell ugyanakkor jegyezni,
hogy éppen ez utóbbi 2 speciális többtámaszú elrendezésben a teherbírás számítása közel sem tekinthető egyértelműnek, az igen összetett, bonyolult erőtani viselkedés miatt.

6. Statikai méretezés
5. Konstrukciós megoldások
A vékonyfalú tűzihorganyzott elemek konstrukciós, azaz
szerkezeti megoldásainál figyelembe kell venni az alapanyag és a gyártott késztermékek specialitásait. A kapcsolatok kialakítása tipikusan mechanikus kötőelemekkel (pl.
önfúró csavarok, hatlapfejű metrikus csavarok, szegecsek)
történik. A tűzihorganyzott alapanyag és a kis lemezvastagság miatt a hegesztés az építőipari gyakorlatban egyelőre
nem alkalmazott, bár meg kell jegyezni, hogy már folynak
ígéretes kutatások ponthegesztéses kapcsolatokkal.
A leggyakoribb alkalmazási területen, szelemen és falváz
funkcióban a hajlított gerendatartók konstrukciós kialakítására a gyakorlatban már jól bevált megoldások állnak rendelkezésre. Statikai vázak szerint a kéttámaszú és folytatólagos többtámaszú gerendatartók tekinthetők tipikusnak.
A hosszú csarnokoknál a nagyszámú fesztávolságot, azaz
több főtartót is áthidaló gerendák többtámaszúsítására
legelterjedtebb megoldás az átfedéses-átlapolásos toldás a
támaszok felett (Z szelvények esetén) és a toldóelemes il-

Méretezési táblázatok
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A vékonyfalú szelvények a kis lemezvastagság, illetve az
abból származó nagy lemezkarcsúságok miatt statikai szempontból speciális viselkedésűek, a rúdszerű és héjszerű
erőjáték is megjelenik benne. A melegen hengerelt, vastagabb falú acélszelvényekhez képest többféle tönkremeneteli mód, azon belül stabilitásvesztési mód jelenik meg
(pl. lemezhorpadás, torzulásos és globális stabilitásvesztés, részben megtámasztott szelvények esete stb.), amelyet
figyelembe kell venni a helyes tervezéskor [4]. Az Európai Unión belül az Eurocode méretezési szabványokat
kötelező alkalmazni, a tagállamokban érvényes Nemzeti
Mellékletekkel együtt. A vékonyfalú tartószerkezeti elemek
méretezésére külön kötet vonatkozik az Eurocode-ban [3],
amely részletes számítási módszert ír elő. Ezt azért is fontos
hangsúlyozni, mert az említett hatályos Eurocode kötetnél
régebbi vagy teljesen más (pl. német vagy svéd) szabványok
alapján készített gyártói méretezési eszközök, táblázatok
nem használhatók! Ennek ellenőrzése a statikus tervező
szakmai feladata és jogi felelőssége.
A Swedsteel gyártmányú Z és C szelvények Eurocode
[3] szerint készített statikai táblázatai és online kalkulátora
megtalálható a cég internetes szakmai oldalán [6].

Online kalkulátor

Acélszerkezetek 2017/1. szám

7. Tűzvédelmi szempontok
Az acél- és a tűzihorganyzott acélanyagok, így a belőlük
készült bármilyen profil, szerkezet külön vizsgálat nélkül
„A1”, azaz nem éghető tűzvédelmi osztályba sorolható.
Ezt Európai Uniós Bizottsági Határozat deklarálja hivatalosan.
A tűzállósági teljesítmény acél rúdszerkezeti elemek
esetén „csak” a teherbírásra vonatkozik (pl. R15 vagy R30),
amely azt fejezi ki, hogy a vonatkozó szabványok által meghatározott feltételek szerint az adott acél szerkezeti elem
tűz hatására mikor (hány perc múlva) kerülhet teherbírási
határállapotba. Ismert, hogy az acélanyag fizikai jellemzői
magas hőmérsékleten, pl. tűzhatás esetén drasztikusan változnak, a normál hőmérsékleten mérhető szilárdsági értékei
jelentősen lecsökkennek. Ugyanakkor egy acélanyagból
készült szerkezet viselkedése, teherbírásának változása a
tűz esetén, mint rendkívüli határállapotban, nagyon komplex, sok paramétertől függő jelenség. A tűzállósági teljesítmény meghatározása történhet akkreditált laboratórium
által végzett szabványos vizsgálattal, vagy Eurocode szerint
végzett számítással, vagy bizonyos esetekben az előző kettő kombinációja alapján is. A követelményeket mindig a
helyi, nemzeti előírások, jogszabályok tartalmazzák, Magyarországon belül ez jelenleg az OTSZ 5.0 [5].

A Swedsteel vékonyfalú acélszelemenek R15 tűzállósági
teljesítményre Eurocode szerinti egyedi számítással igazolhatók. A cég mérnökei az elküldött geometriai és terhelési
adatok alapján számítással határozzák meg a szükséges
szelvényeket, amelyek normál és rendkívüli tervezési állapotban, tűzhatásra is megfelelőek.
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Kövesdi B.: Acélszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján
(Artifex Kiadó Kft., 2. bővített kiadás, 2016. szeptember)
[5] 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról
[6] Swedsteel Szakmai Tudástár: http://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu

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:
- 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

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)

Acélszerkezetek 2017/1. szám

79

*  é
SVÉDACÉLBÓL

298µµÎ8$µ8+ÉbYµ½bb½V8èµcu8²½b²½l
•

Legmodernebb, automatizált, hidegenhengerléses gyártástechnológia a hazai piacon

•

(²cÂèµcuêV½êÎ}²u8ËÎ½½µÈcY8Oc888Ë8u

•

*bYÈÅµÎcbµ½b²cµ98V}8Î8ÈµÎË}Î½8Î9½buY9µ

•

(²nbµµÎ9µ½b²ÈbÎèVêµÎ8½9u8½9µ

9²bËcÅb½}bÎ½9µbuY9µ½98+ÉbYµ½bbVbuËbµÎ89²7 -µÎbÈcËb²èV}èµÎub½b½µÎbYÈOµ8bb²èV
buË²c½buêFÂ²8½9½µÎÂµÎV½²8cÎbbÎ VbucµÎb8b½½8OcOµ8²u¢
µb² bbu½b²cbb½Vc²µÎu9½8½9µ88½VOcuÅb½V
c² bµÎbcËbµÎÂ½9O½Vc²½bµÅ Ã Yµ9u8²bµècÎFè¢

tudastar.swedsteel.hu

+36 23 806 900

+ÉbYµ½bbb½bOn½¢NÁÏp 8½²F9uËV,²9µ²c½Â¢

80

Acélszerkezetek 2017/1. szám

PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

tartósság a cél.
Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok
Kimagasló teljesítmény
a vastag bevonatokhoz
Masszív, megbízható kialakítás
Könnyű tisztítás és karbantartás
Szakszervíz

M.L.S. Magyarország Kft.

| 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
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Stefanie Nüchtern-Baumhoff sajtófelelős
CROWN International Kft. – CLOOS Képviselet

GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK: A 7-TENGELYES ROBOT
GARANTÁLJA A MAGAS MINŐSÉGI SZINTET
Az Incircioglu cég a ventilátorokat
CLOOS automatával hegeszti
Haiger/Istanbul – Az Incircioglu Ltd. Sti vállalat minőségi, nagy értékű ventilátorait számos különböző ipari területen alkalmazzák.
Nemrégiben az Incircioglu cég a német Carl
Cloos Schweisstechnik GmbH hegesztőspecialista cégtől vásárolt egy új hegesztőrobot rendszert. Az új automata rendszer jelentősen javította a gyártási folyamatot és a hegesztési
minőséget.

A 7-tengelyes robot megkönnyíti a munkadarab
hozzáférhetőségét
A 7-tengelyes robot megnövelt munkatartománya megkönnyíti és felgyorsítja az összetett munkadarabok hegesztési folyamatát. A QR-WP-TV munkadarab-pozicionáló
egy függőleges elhelyezésű síktárcsával van felszerelve.
A munkadarab, amelyet a síktárcsára rögzítenek, ezzel a
megoldással az optimális hegesztési helyzetbe forgatható.
Így a nehezen hozzáférhető helyek is jól pozícionálhatók.

A török családi vállalkozás, az Incircioglu különböző nagy
hatásfokú ipari radiális, axiális és hordozható ventilátorok
és szűrőegységek fejlesztésére és gyártására specializálódott. A 9000 négyzetméteres fő gyáregység Muratli/Tekirdagban található, ahol 50 embert foglalkoztatnak. További 25
fő dolgozik az Incircioglu istanbuli székhelyű központjában.
Annak ellenére, hogy a fő célpiacuk Törökország, a forgalom 20%-a nemzetközi piacokra irányul.

2. kép: A 7-tengelyes robot széles munkatartománya egyszerűsíti
és gyorsítja a hegesztési folyamatot

1. kép: Több, mint 100 különböző típusú ventilátort hegesztenek
az új robotrendszerrel

Az új CLOOS hegesztőrobot-rendszer 2 munkaállomásból
és egy 7-tengelyes QRC-E 410 típusú, magas zsámolyra állított robotmechanikából áll. Az acél- és korrózióálló acélventilátorokat automata üzemmódban hegesztik. A ventilátorok különféle méretekben készülnek, melyek lemezvastagsága 2 és 15 mm között változik. „Úgy döntöttünk,
hogy CLOOS robotrendszert választunk, mivel köztudottan
prémium, kiváló minőségű hegesztéstechnológiával rendelkezik” – mondja Erdal A., az Incircioglu cég vezérigazgatóhelyettese.
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A fűzött elemek tűrési eltéréseinek és a készülék pozicionálásának kiegyenlítésére a robot 2 szenzorral lett felszerelve: a tapintószenzor a hegesztés elejét vagy végét határozza meg. Az ívszenzor dinamikusan reagál a munkadarab méreteltéréseire hegesztés közben, így biztosítva az
optimális hegesztési minőséget.
A kétállomásos kialakítás miatt a rendszer két irányból is
kiszolgálható. Így az egyik oldalon a dolgozók kivehetik a
készre hegesztett munkadarabot és újra kiszolgálhatják a
készüléket, míg a másik állomáson folyik a hegesztési folyamat. Ez óriási időmegtakarítást eredményez a teljes gyártási
folyamat során.

A dolgozók profitálnak az új technológiával
„A CLOOS törökországi képviselet hegesztő szakemberei
nagyszerűen felkészítették a dolgozóinkat az új technológiára” – hangsúlyozza Incircioglu. A robotrendszernek köszönhetően a hegesztők sokkal intenzívebben foglalkozhatnak a folyamatfelügyelettel. Ezen felül, mivel a kemény
fizikai munkát a robotok végzik, az ívsugárzás és hegesztési
füst egészségkárosító hatása sokkal alacsonyabb.
Korábban minden ventilátortípust kézzel hegesztettek.
Mióta a CLOOS robot hegesztőrendszerét üzembe állították,
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minden kis- és közepes méretű ventilátor is automatizált
hegesztéssel készül. Jelenleg csak a legnagyobb méretű
ventilátortípusok készülnek kézi hegesztéssel. A termelékenység további növelése érdekében tervben van egy másik
hegesztőrobot-rendszer telepítése a közeljövőben.

3. kép: A robotos hegesztésnek köszönhetően a hegesztő szakember intenzívebben tud a gyártási folyamatra koncentrálni

4. kép: Sultan Saka, a CLOOS Törökország munkatársa
és az Incircioglu dolgozók: Fikret Eren, Muhammet
Kalender, Erdal A. Incircioglu, Hakan Bayrak
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Mr. Markus Felderhoff Head of UK operations
Mr. Niculin Meng
CSO mageba Group
Fordította: Bondár Tibor értékesítési vezető
mageba Hungary Kft.

A FORTH FOLYÓN ELŐSZÖR
FIRST FOR FORTH
Az Edinburgh közelében lévő Forth folyón épülő új
hidat többprofilú lamellás dilatációval látták el, melyek mozgási tartománya 2300 mm. Ebből a típusú
dilatációból ez az egyik legnagyobb, amelyet valaha
is gyártottak, és az első, melyet zajcsökkentő felülettel láttak el.

The third Forth Crossing near Edinburgh is being
equipped with modular expansion joints with a movement capacity of 2300 mm – among the largest joints
of this type ever manufactured and the first time
modular joints of such dimensions have been supplied with noise-reducing surfacing.

A skóciai Edinburghoz közel a Forth folyó torkolatán található Queensferry Crossing azért épül, hogy a forgalom
nagy részét jelenleg is lebonyolító Forth Road Bridge-t,
amely 1964 óta áll használatban, tehermentesítse. Amikor
az új híd 2017-ben elkészül, az öreg híd már kizárólag mint
tömegközlekedési útvonal és mint kerékpárút fog funkcionálni. A Queensferry Crossing a torkolaton keresztülhaladó, igen fontos közlekedési folyosó központi elemét képezi
majd Kelet-Skóciának, melybe ez idáig a skót kormány közel 1,35 milliárd GBP-t fektetett. A fejlesztést a skót közlekedésfelügyelet által megbízott Forth Crossing Bridge
Constructors (FCBC) végzi, amely a német Hochtief, a spanyol Dragados, az egyesült államokbeli American Bridge, és
az eredetileg skót Morrison Construction vállalatok közös
konzorciuma. A híd megalkotásában a Grontmij, Gifford,
Ramboll and Leonhardt Andrä and Partner irodák együttesen vettek részt, alapul véve a Jacobs Arup tervezőiroda
által szolgáltatott mintaterveket.
A 2,7 km hosszúságú szerkezet a világ leghosszabb három
pilonos, ferde kábeles hídja lesz, messze a leghosszabb kábelekkel a közbenső támasznál. Ez az innovatív, új kialakítás

növeli az építmény szilárdságát és merevségét, lehetővé
téve, hogy a híd még karcsúbb és elegánsabb legyen. A híd
felszerkezete kompozit kialakítású, beton pályalemezzel és
acél fióktartókkal, ahol a két fesztáv egyenként 650 méter. E lenyűgöző szerkezet megépítése új, innovatív technológiákat kíván, illetve különleges építési elemeket, mint
például a híd pillérei és a hídpálya közötti, függőlegesen
elhelyezett, keresztirányú erők felvételére alkalmas sarukat.
A RESTON®SPHERICAL saruk – melyek kialakítása enged egy
bizonyos nagyságú összenyomhatóságot annak érdekében,
hogy a változó méretű hézagokat, melyekben a saruk elhelyezkednek, kitöltsék – rendelkeznek speciális dugattyú
szerű elemekkel is, amelyek megengedik a saruk hézagokkal együtt történő tágulását és összehúzódását. Ezen
kívül rendelkeznek még hat tányérrugóval a saruk konkáv
csúszófelületei körül. A rugók a megfelelő előfeszítésnek
köszönhetően összenyomott állapotban vannak (a hézag
szélességétől függetlenül), melyek a saru fedelét mindig
hozzányomják a pilon csúszólemezéhez még akkor is ha a
hézagok nőnek. Ezen sarukat már beszerelték, amint azt a
2. kép is mutatja.

1. kép: A Queensferry Crossing látványterve

84

Acélszerkezetek 2017/1. szám

3. kép: A felhasznált TENSA®MODULAR dilatációk egyike
a gyártását követően

2. kép: RESTON®SPHERICAL saru beszerelt állapotban

A valaha legyártott legnagyobb többprofilú
lamellás dilatáció
A hidak másik kulcsfontosságú eleme – különösen nagyon
hosszú hidak esetében – a dilatáció, mely alkalmazkodik a
hídpálya mozgásaihoz, miközben a forgalom biztonságos
áthaladásáért is felelős a hídpályaszakaszok mindkét végén.
Minél hosszabb a híd, annál nagyobb az a mozgástartomány, melyhez a dilatációknak alkalmazkodniuk kell.
Ez különösen igaz a hídpálya hőtágulása következtében
keletkező mozgásokra. A 2,7 km hosszú Queensferry
Crossing olyan hídvédelmi berendezéseket kívánt, melyek
képesek 2300 mm-es hosszanti mozgás felvételére a híd
déli hídfőjénél, illetve 1700 mm hosszanti elmozdulásta a
híd északi hídfőjénél.
A nagyfokú keresztirányú és függőleges elmozdulási képessége, valamint a minden irányba történő elfordulási
képességének köszönhetően, a tervezők a többprofilú lamellás dilatációk használata mellett döntöttek. Annak érdekében, hogy a dilatációkon áthaladó járművek kerekei által
keltett zajt lecsökkentsék, a szerkezetek zajcsökkentő lemezekkel (szinusz lemezekkel) látták el. A TENSA®MODULAR
többprofilú lamellás dilatációk 23 darab nyílással rendelkeznek. Ezek mindegyike 100 mm mozgást enged a szinusz
lemezeknek köszönhetően, amelyek áthidalják a réseket.
A dilatációk a valaha gyártott legnagyobb többprofilú lamellás dilatációk egyikei, melyeket zajcsökkentő szinusztakaró
lemezekkel is elláttak.

A további zajcsökkenés követelményei
és lehetőségei
A további zajcsökkentés érdekében egy második zajcsökkentő szerkezettel is ellátták a dilatációkat, melyek a
dilatáció alsó oldalán keletkező zaj enyhítéséért felelősek.
A hídvédelmi berendezés alján keletkező zaj intenzitása
csökkenthető bármely dilatáció esetén a szerkezet alatt lévő lezárt résbe helyezett rugalmas, zajelnyelő membránok
alkalmazásával, illetve zajelnyelő „kötelek” használatával.
Az ezt ellátó ROBO®MUTE rendszer 13 dB-lel csökkentette
a dilatáció alatti zajszintet egy 2012-ben független tesztelők
által elvégzett tesztsorozat szerint. A többprofilú lamellás
dilatáció tervezése elsősorban az ETAG 032 számú Európai
Műszaki Engedélyek útmutatója alapján – Dilatációk közúti
hidakban és az EN 1991-2 Eurocode 1: A tartószerkezeteket
érő hatások 2. részében foglalt – Hidakon áthaladó forgalmi terhelés cikkekben leírtak alapján lett kialakítva.
További vonatkozó szabványok:
– EN 1090-2 Acél és alumínium szerkezetek kivitelezése
2. rész: Acélszerkezetek műszaki követelményei
– az EN 1993-1 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
1. rész
– Az egyéb speciális nemzeti és projekttől függő követelményeket szintén figyelembe kellett venni.
A híd 50 éves élettartamra lett tervezve, ami a maximális
érték az ETAG 032-1, 2.3.4 fejezetében foglaltak alapján.
A felépítményt úgy tervezték, hogy különböző felszerkezettel rendelkezik az északi, illetve a déli forgalom számára,
amely két-két darab dilatációt kívánt mindkét hídfőnél.

4–5. kép: A dilatációk egyike
a helyszínre szállítása előtt
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Annak érdekében hogy a dilatációk egyes szakaszai ne a
helyszínen kerüljenek összehegesztésre, a 17 méter hoszszú, 5 méter széles és 55 000 kg súlyú szerkezeteket öszszeszerelt állapotban szállították a Shangha-i gyártóműhelyből Skóciába – mely önmagában is nagy kihívás volt.

A siker kulcsa a jó együttműködés
A megfelelő dilatáció kiválasztása, kialakítása, megépítése és szállítása egy olyan hatalmas szerkezetnél, mint a
Quennsferry Crossing, nagyfokú együttműködést kíván a
gyártótól, a híd tervezőitől és a kivitelezőktől. Különösen
fontos a dilatációval kapcsolatos problémák (a beépítés
alatt felmerülő és hosszú távú akadályok) megértése a kivitelezésért felelős vállalkozó részéről, ahogyan a hídvédelmi berendezés alkalmazásának és karbantartási igényeinek
megértése is. A híd tervezőinek, illetve megépítőinek köszönhetően a felmerülő problémákat időben sikerült orvosolni, és a dilatációk kialakítása illetve beszerzésevel kapcsolatos kihívásokra is sikerült konstruktív és hatékony
választ adni. A Queensferry Crossing-on beépített innovatív
dilatációkra mindannyian – így a hidat a jövőben használó

6. kép: Az újonnan épülő híd

közlekedő emberek tömegei is – még hosszú ideig biztonsággal számíthatunk.
Képek forrása
1. és 6. kép: http://www.scottishconstructionnow.com/tag/
queensferry-crossing
3–5. képek: Transport Scotland

<ŝǀĄůſŵŝŶƅƐĠŐƾƚĞƌŵĠŬĞŬĂǌ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĂĠƐĂǌĠƉşƚƅŝƉĂƌƌĠƐǌĠƌĞ

Hídsaruk
Dilatációk
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Földrengésvédelem
DƾƚĄƌŐǇĨĞůƺŐǇĞůĞƚ
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4461 Nyírtelek, Ipari u. 5.
Magyarország
Tel.: +36-42-210 424

Bondár Tibor
ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŝǀĞǌĞƚƅ
Mobil: +36-30-199 28 26
tbondar@mageba.hu
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Szolgáltatások
hegesztőüzemek
számára
Személy-, termék-, technológia
és rendszertanúsítás az
ÉMI-TÜV SÜD-nél!

Milyen szolgáltatást kínál az ÉMI-TÜV SÜD?

Személytanúsítás
Hegesztők, forrasztók, gépkezelők minősítése,
vizsgáztatása, tanúsítása, jóváhagyása, az alábbi szabványok
és kiegészítő direktívák, jogszabályok szerint:
– EN ISO 9606-1/2/3/4/5
– EN ISO 14732
– EN ISO 13585
– EN 13067
– EN ISO 17660-1
– AD 2000 HP3
– 2014/68/EU - PED-2014 ÚJ!
– 44/2016 (XI.28) NGM rendelet ÚJ!
– Egyéb szabványok, előírások szerint, mint például:
ASME, CODAP

Hegesztőbázisok, képzőhelyek tanúsítása

Hegesztés-, forrasztástechnológiák vizsgálata,
ellenőrzése, jóváhagyása

Hegesztőüzemi tanúsítások az alábbi EU direktívák,
jogszabályok, szabványok szerint:
– EN ISO 3834-2/3/4
– 3/98. (I.12.) IKIM rendelet

ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
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– 1/2016 (I.5.) NGM rendelet
– CPR/EN 1090-1 –
jel
– EN 1090-2/EN 1090-3
– 2014/68/EU (PED-2014) ÚJ!
– EN 15085-2

További vizsgálati, tanúsítási, szakértői
szolgáltatások hegesztőüzemek számára:

2014/68/EU ill. 44/2016 (XI.28) NGM rendelet szerinti
megfelelőség tanúsítás ÚJ! –
jel

TPED/ADR/RID

MIR (ISO 9001), KIR (ISO 14001) és EMAS

Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer,
EIR (ISO 50001:2011)

MEBIR/OHSAS és SCC

Információbiztonsági Irányítási Rendszer, IBIR (ISO 27001)

Szakvélemény készítés, szakértői közreműködés,
állásfoglalások készítése

Komplex műszaki felügyeleti tevékenység

Állapotfelmérés, káresemények kivizsgálása

Alkalmazza a REHM FOCUS - technológiát
X A termelékenység növelése érdekében
• 30%-kal nagyobb leolvadási teljesítmény
X Költségcsökkentés és a minőség javítása érdekében
• 30%-kal kisebb energiafelhasználás
• 30%-kal kisebb hőbevitel
• 30%-kal kisebb deformáció
• 90%-kal kevesebb fröcskölés

Hagyományos
eljárás

REHM
FOCUS.PULS

Hagyományos
eljárás

REHM
FOCUS.PULS

X Az egészség érdekében
• 70%-kal alacsonyabb füstképződés

Hagyományos
eljárás

REHM
FOCUS.PULS
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