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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL

A MAGÉSZ elnöksége 2017. március 29-én a BME Hidak és Szerkezetek Tan-
székén megtartotta az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Aszman 
Ferenc elnök vezette. 
A MAGÉSZ elnöke a MAGÉSZ közgyűlését 2017. április 19-re hívta össze, ahol 
elfogadták az elnökség beszámolóját, az elmúlt év pénzügyi beszámolóját és 
mérlegét, valamint az idei év költségvetését, a tagdíj mértékét és a munka-
tervet. A közgyűlés egyéb kérdéseket is tárgyalt. 
A közgyűlésen ismertettük „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” és a „Diplomadíj” 
pá lyázat eredményét és átadtuk a díjakat. 

I. 
Tájékoztató 

a 2017. március 29-i 
elnökségi ülésről

NAPIREND ELŐTT:
„Az Év Acélszerkezete Nívó díj” és „Dip-
lomadíj” pályázatok  be mu tatá sa és az 
el nökség érté kelé se.

„NÍVÓDÍJ” pályamunka 
értékelése

A nívódíj pályázat prezentációját kö-
ve tően az elnökség egyhangú szava-
zás  sal úgy határozott hogy „AZ ÉV 
ACÉL  SZER KEZETE NÍVÓDÍJ” PÁLYÁ-
ZAT  ki tün tetettje a KÉSZ Ipari Gyár-
tó  Kft.: DAGÁLY ÚSZÓ  ARÉNA ACÉL-
SZERKEZETE című pályázata.

„DIPLOMADÍJ” pályamunkák 
értékelése

Az elnökség egyhangúlag úgy dön tött, 
hogy a „Diplomadíj” pályázatok az 
alábbi helyezéseket kapják:

MSC kategória 
– I. hely:

Dunai Péter László: „A Széchenyi 
lánc híd láncelemeinek statikai és 
fá ra dá si vizsgálata”

– Különdíjban részesül:
Károlyfi Kitti és László Gabri el la: 
„Lo vas központ a Csepel-szigeten”

BSC kategória 

– I. hely:
Péter Zsolt: „Kettős vasbeton övvel 
és trapézlemez gerinccel készülő hib-
rid vasúti gerendahíd tervezése”

– Oklevél elismerésben részesül:
MSC kategória:   Ficker Kata; 

Loose Lilla, 

BSC kategória:   Illés Zsombor; 
Szenczi Zsófia.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
A MEGHÍVÓ SZERINT:

  A 2016. évi beszámoló 
és mérleg elfogadása 
és jóváhagyásra 
a közgyűlés elé terjesztése
A MAGÉSZ 2016. évi beszámolóját, 
valamint a 2017. évi mérlegét a 
pénz ügyi gazdálkodással kiegészít-
ve az elnökség elfogadta és jóváha-
gyásra a közgyűlés elé terjeszti.

  Közgyűlés előkészítése, 
munkaterv elfogadása 
Az előző elnökségi üléseken megvi-
tatott és kiegészített „MUNKATERV 
2017” végleges szövegét az elnök-
ség egyhangúlag jóváhagyta és azt a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

  A 2017. évi tagdíj mértékére 
javaslat
Az elnökség egyhangúlag elfogad ta 
a tagdíjak mértékét, mely szerint 
azokon 2017-ben nem változtatunk. 

Szövetségi hírek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Association News  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Munkaterv 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

A 2017. évi nívódíjak és diplomadíjak 
átadása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Ha itt a tavasz, akkor újra 
CLOOS–ÓE Bánki Kar szimpózium  . . . . .  8

Beszámoló a 2017-es BRICO hídépítő 
versenyről  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Report about the Bridge Construction 
Competition BRICO 2017  . . . . . . . . . . . . .  12

Kettős évforduló:
160 éve született Weiss Manfréd,
125 éve alapította csepeli gyárát
II. rész  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

A MAHEG (Magyar Hegesztési Egyesület) 
szerepe és jelentősége az IIW által 
koordinált tevékenységek során  . . . . . . . .  34

A Széchenyi lánchíd láncelemeinek 
statikai és fáradási vizsgálata  . . . . . . . . . .  42

Sikertörténet
Fókuszban a rugalmas gyártás.
Egyedi megoldás a kis alkatrészek 
automatizált hegesztésére  . . . . . . . . . . . . .  56

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja – Journal of the Hungarian Steel Structure Association



2 Acélszerkezetek 2017/2. számAcélszerkezetek 2017/2. szám

A közgyűlés részére az alábbi elő-
terjesztést teszi a 2017. évi tagdíjak 
mértékére:

Tagvállalatoknak az előző év 
nettó árbevételének függvényé-
ben a tagdíj mértéke:

 500 MFt alatt  180 EFt
 500–1000 MFt között  240 EFt 
1000–2000 MFt között  420 EFt 
2000–4000 MFt között  480 EFt
4000 MFt felett  600 EFt 

Egyéni tagoknak:  15 000 Ft/év
Nyugdíjasoknak:  0 Ft/év
Pártoló tagoknak:  180 000 Ft/év
Társult tagok:  50 000Ft/év
–  Az év közben be- illetve kilépők, 

időarányosan fizessék a tagdíjat.
–  A 2017. második félévi tagdíj be-

fizetése 2017. augusztus 31-ig tör-
ténjen meg.

  A 2017. évi költségvetés 
elfogadása és jóváhagyásra 
a közgyűlés elé terjesztése
Az elnökség a MAGÉSZ 2017. évi 
költségvetését 25 630 EFt bevétellel 
és 24 710 EFt kiadással a közgyűlés 
részére elfogadásra javasolja.

  Tagfelvétel
–  Az elnökség egyhangúlag elfo-

gadta az ACÉLHIDAK Gyártó-
Szerelő- és Mérnöki Szolgáltató 
Kft. (2141 Csömör, Cinke u. 3.) 
tagfelvételi kérelmét. Képviselője 
a szövetségben: Bóka László ügy-
vezető; Horváth Zoltán ügyve ze-
tő.  A cég 2017. március 29-től a 
MAGÉSZ rendes tagja.

–  Az elnökség egyhangúlag elfo-
gadta a BEHÁN Acélszerkezet-
gyártó Kft. (2426 Baracs, Ady E. 
út 935/2) tagfelvételi kérelmét.  
Képviselője a szövetségben: Ma-
shi chev Roman ügyvezető igaz ga-
tó.  A cég 2017. március 29-től a 
MAGÉSZ rendes tagja. 
A cég neve 2017. április 4-i ha-
tállyal megváltozott: MASZ Cso-
port Vagyonkezelő Kft. (1115 
Buda   pest, Bártfai u. 44.; fiókte lep:  
2426 Baracs, Ady E. u. 935/2).

–  Az elnökség egyhangúlag elfogad-
ta a Mageba Hungary Kft. (4461 
Nyírtelek, Ipari út. 5.) tagfelvételi 
kérelmét. Képviselője a szövetség-
ben: Bondár Tibor értékesítési 
vezető. A cég 2017. március 29-
től a MAGÉSZ rendes tagja.

  A konferencia programjának 
áttekintése 
Az elnökség jóváhagyta a végleges 
programot.

II. 
Tájékoztató 

a 2017. április 19-i 
közgyűlésről

  „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” 
és a „Diplomadíj” átadása

Az elnökség 2017. március 29-i ülé-
sén odaítélt díjak átadására napi-
rend előtt került sor.
A nívódíjak és diplomadíjak át-
adásáról szóló cikket lásd a 4–6. 
oldalakon.

  Az elnökség beszámolója
A „Beszámoló a MAGÉSZ 2016. évi 
tevékenységéről” c. beszámolót – 
amely megegyezett a 2016. decem-
ber 7-i értékeléssel – a 2017. már-
cius 29-i elnökségi ülés megvitatta 
és jóváhagyta. A közgyűlés egyhan-
gú határozattal az elnökség 2016. 
évi beszámolóját elfogadta.

  A 2016. évi pénzügyi beszámoló 
és mérleg elfogadása 
A MAGÉSZ 2016. évi gazdálkodását az 
elnökség megvitatta és azt közgyűlés 
elé terjesztésre megfelelőnek ítélte.  
Az egyszerűsített mérleget és a gaz-
dálkodásról szóló beszámolót min-
den jelenlévőnek átadtuk. Ebben az 
összes bevételünket és az összes ki-
adásunkat részleteztük. A mérle get 
„tervezetben”, aláírás nélkül ad tuk 
át, mivel azt csak akkor lehet  vég le-
gesíteni, ha a  közgyűlés elfoga dta.
A közgyűlés egyhangú határozat-
tal elfogadta a szövetség 2016. évi 
gazdálkodásáról készített beszá-
mo lót és a 2016. évi egyszerűsített 
mérleget 22 581 EFt mérleg-főösz-
szeggel, valamint 2224 EFt mérleg 
szerinti eredménnyel.

  A 2017. évi munkaterv 
jóváhagyása

Az elnökség a 2017. március 29-i ülé -
sén áttekintette a 2016. december  7-
i elnökségi ülésen megfogal mazott, 
ajánlásokból elkészített 2017. évi 
munkatervtervezetet. Ki sebb javítá-
sokkal és időpont-módosításokkal 
a dokumentumot a közgyűlés elé 
terjeszthetőnek ítélte.  A munkater-
vet a tagok megkapták.
A közgyűlés egyhangú határozat-
tal elfogadta a MAGÉSZ 2017. évi 
munkatervét.

  A 2017. évi tagdíj megállapítása
A tagdíj mértékén 2012-ben változ-
tattunk, és jelenleg is ez van ér vény-
ben. 2017. évben tagdíjváltoztatást 
az elnökség nem javasol.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
a tagdíj összegére tett javaslatot, 
mely szerint a 2017. évben tagdíj-
emelés nem lesz.

  A 2017. évi költségvetés 
elfogadása
Az elnökség a MAGÉSZ 2017. évi 
költségvetését 25 630 EFt bevétel-
lel és 24 710 EFt kiadással java-
solja elfogadásra a közgyűlésnek.
A költségvetés-tervezetet a tagok 
meg kapták.
A közgyűlés egyhangú határozattal  
elfogadta a MAGÉSZ 2017. évi költ-
ségvetését az elnökség által előter-
jesztett bevételi és kiadási összeggel.

Egyebek
  MAGÉSZ Alapszabály módosítása
Szövetségünk a 2017. február 1-i köz-
gyű lésén elfogadott Alap sza bály-mó -
dosítást (2013. évi V. tv. Ptk szerint) 
a Fővárosi Törvényszék 2017. már-
cius 28-i Végzésével jóvá hagyta. 

  XIV. Acélszerkezeti Konferencia
2017. május 24–25-én rendezzük  
meg a konferenciát. Tagjainkat kér-
tük, hogy minél többen vegye nek  
részt a konferencián.

  „Acélszerkezeti Innovációs Díj” 
A pályázati felhívást az idén is meg-
jelentettük. Beadási határidő. 2017. 
szeptember 1. Szeretnénk, ha mi-
nél többen pá lyáznának.

  Statisztika 
Tagvállalataink adataiból a „Statisz-
tikai jelentés 2016” összesítését a 
jelenlévők megkapták és értékelték 
a jelentés adatait. (Előző számunk-
ban az összesítést közöltük.)

Aszman Ferenc a MAGÉSZ elnöke megnyitja 
a közgyűlést
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2017. február 1. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

NAPIREND:

1. Közgyűlés előkészítése
2. Ügyvédi tájékoztatás
3. Egyebek

2017. február 1. (szerda):

KÖZGYŰLÉS

NAPIREND:

1.  Alapszabály módosítása a 2013. évi  V. tv. (Ptk) sze-
rint

2. Egyebek

2017. március 29. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

NAPIREND:

1.  „AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ” pályázat bemuta-
tása és az elnökség értékelése

2.  DIPLOMADÍJ pályamunkák értékelése
3.  Közgyűlés előkészítése, munkaterv elfogadása
4.  A 2016. évi beszámoló és mérleg elfogadása és jóváha-

gyásra a közgyűlés elé terjesztése
5. A  2017. évi tagdíj mértékére javaslat
6.  A 2017. évi költségvetés elfogadása és jóváhagyásra a 

közgyűlés elé terjesztése
7. Egyebek

2017. április 19. (szerda):

KÖZGYŰLÉS

NAPIREND ELŐTT:

1. „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” átadása
2. „Diplomadíj” átadása

NAPIREND SZERINT:

1. Az elnökség beszámolója
2.  A 2016. évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása
3. A 2017. évi munkaterv jóváhagyása
4. A 2017. évi tagdíj megállapítása
5. A 2017. évi költségvetés elfogadása
6. Egyebek

2017. május 24–25. (szerda–csütörtök):

XIV. ACÉLSZERKEZETI  KONFERENCIA
(Dunaújváros) 

24-én délelőtt: Az ISD Dunaferr Zrt. szakmai látogatása
24-én délután: Szakmai fogadás
25-én: Konferencia-előadások

2017. június 29. (csütörtök):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

NAPIREND:

1.  Közgyűlési határozatok áttekintése, szükséges intézke-
dések megtétele

2. Egyebek
3. IQ Kecskemét Kft. tájékoztatója.

2017. szeptember 27. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

NAPIREND:

1. Innovációs díj pályázatok bemutatása, értékelése
2.  Ajánlások megfogalmazása a következő év munka ter-

vének elkészítéséhez
3. Egyebek
4. A Rutin Kft. tájékoztatója

2017. november:  

• 21. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA  
•  XXXI. ACÉLSZERKEZETI ANKÉT 

BME–KTE–MKE–MAGÉSZ rendezésében

2017. december 6. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

NAPIREND:

1. A 2018. évi munkaterv előkészítése
2. Egyebek

2017. december 6. (szerda)

– ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

–  INNOVÁCIÓS DÍJ ÁTADÁSA

MUNKATERV 2017
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A 2017. ÉVI NÍVÓDÍJAK ÉS DIPLOMADÍJAK ÁTADÁSA

A MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség 2017. 
április 19-i évi rendes közgyűlésén adtuk át a pályázati fel-
hívásunkra beérkezett nívódíj- és diplomadíj-pályázat nyer-
teseinek a magas szakmai színvonalat elismerő díjakat.

Minden évben e rendezvény keretében kerül átadásra a 
ki emelkedő színvonalon megvalósult acélszerkezeti beru há-
zá sok, ipari létesítmények, építmények alkotóinak (terve-
zők,  gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismeréseként „Az Év 
Acél szerkezete Nívódíj”.

Az acélszerkezeti szakma magyar or szá-
gi legrangosabb elis merését a Magyar 
Acélszerkezeti Szövetség 2000-ben ala-
pította, és az évek során számos hazai 
acélszerkezeti projekt, illetve annak  meg-
valósítói nyerték el kimagasló műszaki 
meg oldásaikkal a nívódíjat.

A díj Gombos István, Ferenczy Noé-
mi-díjas, ötvös-iparművész, szob rász-
művész által alkotott kisplasztika.

2017-ben Az Év Acélszerkezete Nívódíjat a KÉSZ Ipa-
ri Gyártó Kft. nyerte el.

A díjat a „DAGÁLY ÚSZÓARÉNA ACÉLSZERKEZETE” 
kivitelezése során megvalósított újszerű megoldásokért, a 
magas műszaki színvonalért, minőségi és esztétikai köve-
telmények kielégítésért ítélte oda a MAGÉSZ elnöksége.

A pályázat témája a Dagály Úszóaréna acél tetőszerkezete, 
acélszerkezetek gyártmánytervezése, gyártása, szereléstech-
nológiája, emelőberendezések és maga az emelés folya-
mata.  

Szigorú peremfeltételek és rövid határidő mellett sike-
rült megvalósítani egy, a magasépítés területén nem szok-
vá nyos méretű acélszerkezetet. A szerelés során egy Magyar-
országon különlegesnek számító technológiát alkalmaztak 
(heavy lifting), ahol a szerkezetet megépítve, egyben emel-
ték a végleges helyére. 

(Cikkünket lásd az Acélszerkezetek 2016/2. számában.)

A nívódíjas pályaművek nagy eséllyel indulnak a Nem-
zetközi Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) által kiírt 
nemzetközi pályázaton is. 

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség „Az Év Acélszerkezete 
Nívódíj” átadása mellett évről évre nagy hangsúlyt fektet az 
oktatásra, és figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás 
alakulását is.

Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú képesí-
téssel rendelkező, kreatív, magasan képzett szakembert igé-
nyel. Az utánpótlás hosszú távú megoldásának egyik alap-
vető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának visszaállí-
tása, emelése. Ezen gondolatok jegyében díjazza a MAGÉSZ 
azon mérnökhallgatóknak a szakdolgozatát, diplomatervét, 
akik a szövetség tagvállalatainak profiljához kapcsolódó 
té mában kiemelkedő színvonalú munkával pályáznak az 
„Acél szerkezeti Diplomadíj” elnyerésére.

„DIPLOMADÍJ” PÁLYAMUNKÁK:

–  MSC kategória I. hely: 
Dunai Péter László; BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
„A Széchenyi lánchíd láncelemeinek statikai és fáradási 
vizsgálata”

A dolgozat magas színvonalú munka, külön előnye, 
hogy  egy jelenleg folyó, nagy szakmai projekthez, a Lánc-
híd jelenleg befejezése előtt álló felújítási tervezéséhez 
kapcso lódik, azt jól kiegészíti.

A díjat átvevők balról: Varga Mihály vezérigazgató KÉSZ Holding Zrt.; 
Lódri Csaba statikus vezető tervező, Kész Építő Zrt.; Barócsi Róbert 
projektigazgató, KÉSZ Építő Zrt.

Dunai Péter László és Dr. Kövesdi Balázs Géza konzulens

A közgyűlés résztvevői érdeklődéssel hallgatták 
a nívódíjjal elismert pályaműről szóló előadást
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A hivatkozott szakirodalom átfogó, a fellelhető előz mé-
nyek, mérési adatok, vizsgálati eredmények felkutatása 
rendkí vül alapos.
A láncokkal kapcsolatos lehetséges problematikákat na-
gyon precízen, teljeskörűségre törekedve veszi vizsgálat 
alá.
A láncok fejkialakítási lehetőségeitől kezdve a csapsúr-
lódás miatt a lánc érintkező felületén keletkező többlet-
feszültségeken át az egyedi láncok, illetve lánccsoportok 
feszültségeloszlásáig több olyan jelenséget vesz górcső 
alá, melyek a korábbi vizsgálati dokumentációkban 
nem sze repeltek.
A tanulmányba sikeresen épít be egy másik kutatási 
munka laborvizsgálataiból származó eredménysoroza-
tot, és a láncokra felépített végeselemmodelljét ezzel va-
lidálja.
A végeredményt tekintve a szerző azonos eredményre jut 
a felújítás tervezőivel, a Lánchíd a felújítást követően 
biz tonsággal lesz képes viselni a megkívánt terheket.
Az anyag felépítése logikus, jól követhető, igényes mun-
ka. Feltétlenül díjazásra javaslom.

(Duma György, bíráló)

–  MSC kategória különdíj
Károlyfi Kitti – László Gabriella; 
Széchenyi István Egye tem
„Lovas központ a Csepel-szigeten”

Károlyfi Kitti és László Gabriella közös építész diploma-
terve pazar munka.
A pályázók rendkívül alaposan építik fel anyagukat, ko-
moly teret engedve helytörténeti, városépítészi, közleke-
dés strukturális és még számtalan egyéb szempontnak.
Az irodalom áttekintésük is sokrétű, adekvát.
Érdekes módon, noha építész diplomatervről beszélünk, 
még a statikai munkarészt is erősebbnek, többrétegűnek, 
alaposabban átgondoltnak érzem, mint a kifejezetten 
szer kezettervezői pályázó anyagát.
A mellékelt rajzi munkarészek arról tanúskodnak, 
hogy  a pályázók a legapróbb részletekig átgondolták és 
megalkották épületeiket.
Csak ismételni tudom, erős, nagyon szép munka!
Noha a hangsúly természetesen elsősorban nem a szer-
kezet anyagán, az acélon van, véleményem szerint a 
MAGÉSZ diplomadíjára az anyag feltétlenül érdemes.

(Duma György, bíráló)

–  BSC kategória I. hely 
Péter Zsolt; BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
„Kettős vasbeton övvel és trapézlemez gerinccel készülő 
hibrid vasúti gerendahíd tervezése”

A diplomatervező kétvágányú, négynyílású, folytatóla-
gos öszvérhidat tervez, két tanulmánytervi variá ció-
ban. 
Az első esetben az alsó vasbeton öv csak a közbenső tá-
maszok feletti, nyomott zónában kerül alkalmazásra, 
míg a második, és részleteiben is kidolgozott esetben az 
alsó betonöv teljes hídhosszban jelenik meg.
A szakirodalmi áttekintés megfelelő, zömében francia és 
japán példákat hoz, ahol ez a szerkezettípus leginkább 
teret nyert.
A diplomaterv külalakja jól áttekinthető, megfelelő rész-
letezettségű. A rajzi munkarészek kidolgozása, különö-
sen a tanulmánytervi részé lehetne precízebb.
A diplomaterv erőssége az építési technológia kellő mély-
ségű megfontolása, a különböző betonövek előfeszítése, 
a kúszás figyelembevétele, a szerelőcsőr alkalmazása.
Fentiekre tekintettel állítható, hogy a szokványos BSC 
szintet némileg meghaladja.

(Duma György, bíráló)

OKLEVÉL ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

– MSC kategória:
•  Ficker Kata, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

„Acél trapézlemez gerincű előfeszített vasbeton geren-
dák dinamikai vizsgálata”

• Loose Lilla, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
„Nyomott vékonyfalú Z-szelvény tönkremeneteli mód-
jainak osztályozása fotogrammetriai eljárással”

– BSC kategória:
• Illés Zsombor, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

 „Meder utcai közúti híd tervezése”
• Szenczi Zsófia, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

„Kilátótorony tervezése”

„Az Acélszerkezeti Diplomadíj” a kezdő szakemberek  
anyagi támogatása mellett, elsősorban magas szakmai ki-
tüntetés és egyben lehetőség a korai szakmai elismerés 
megszerzésére.

A díjazottak diplomamunkáiból készült cikkeket későbbi 
lapszámainkban megjelentetjük.

Károlyfi Kitti László Gabriella

Dr. Kövesdi Balázs Géza konzulens és Péter Zsolt
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A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség a tag jai 
részére, azok innovatív tevékenységük elismerésére 
díjat alapított.

A díj neve: 
„ACÉLSZERKEZETI INNOVÁCIÓS DÍJ”
A díj azon magánszemélyek, vagy társaságok erköl csi 
elismerése, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közel-
álló – szakterületen kiemelkedő műszaki, gaz dasági 
in no vációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZ-
nek.

A díjat pályázattal lehet elnyerni.
Pályázhatnak a szakterülethez kapcsolódó okta tás, 
ter vezés, gyártás, építés, felületvédelem, tűzvéde lem, 
műszaki ellenőrző vizsgálatok résztvevői, kü lön-külön 
és együttesen is.
Pályázni olyan pályaművel lehet, amely a műszaki-gaz-
dasági előnyök bemutatása mellett az innováció erede-
tiségét és hasznosságát is kellőképpen tartalmazza.

A pályázat tartalmi és formai 
követelményei:
–  Összefoglaló a pályázó adataival, tömör téma leírás, 

a díjra terjesztés indoklása (2 oldal).
–  Részletes leírás az innováció tartalmáról, megvaló-

sításáról, eredményéről (max. 3 oldal).
–  Referenciák, szakvélemény, minőségi tanúsítvá-

nyok,  vevővélemény, szaklapcikk stb.
–  Nyilatkozat: a pályázati adatokról, információk ról 

és a szellemi tulajdonvédelmi jogok hiteles ségéről.

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

Értékelés 
A díj odaítéléséről az elnökség dönt – két fő fel kért 
szak értő véleményezését is figyelembe véve – a vetített 
előadást követően. A döntésnél az új szerű ség, az ered-
ményesség és az eredetiség meghatározó szempont.

Általános feltételek
–  Évente egy díj ítélhető oda.
–  Pályázni a pályázati felhívást megelőző 3 naptári év-

ben történt innovációs tevékenységgel lehet.
–  A díj átadása a MAGÉSZ évzáró rendezvényén tör-

ténik.
–  A díj plakett, bekeretezett kivitelben (Pintér Lajos, 

kreatív tervező alkotása).
–  A díjazottak publikációjukban, kiadványaikban, hir-

de té sükben, neveik mellett feltüntethetik a díj el-
nyerését. 

–  A pályázati hirdetményt az „Acélszerkezetek” cí mű 
folyóiratunkban és honlapunkon (www.magesz.hu) 
közzétesszük. 

–  A MAGÉSZ arra törekszik, hogy a díj átadása, illetve 
a díjazottak teljesítménye minél nagyobb nyilvá nos-
ságot 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.

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

További információ: Dr. Csapó Ferenc, 30/9460-018, magesz@t-online.hu, www.magesz.hu

„ACÉLSZERKEZETI 
INNOVÁCIÓS DÍJ” 
pályázatot
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A résztvevők egy csoportja

Sikeres volt 
A MAGÉSZ XIV. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA

A konferenciáról bővebb tájékoztatást 
a következő számban közlünk.

Az Osman Gazi híd 
az Izmit-öböl felett

A 2016-ban forgalomba helyezett átkelő az Izmir–Isz tam bul–
Edirne kö zött megvalósuló autópályát 2 x 3 sávon vezeti át az 
Izmit-öböl felett.

A 2682 m hosszú kábelhíd 
–  középső nyílása 1550 m 

(a világon a negyedik legnagyobb),
–  acélból készült kapuzatának magassága 234 m 

(a világon a második legnagyobb).

Ez a híd része a Törökországban megvalósítás alatt álló – tízéves, 
a Török Köztársaság megalapításának 100. évfordulójára, 2023-
ra befejezendő – grandiózus Észak Márvány-tengeri Projektnek, 
melynek további ki emelkedő létesítményei:
–  a 3. Boszporusz-híd (több vonatkozásban világrekorder köz úti-

vasúti, 2016-ban helyezték üzembe), 
– háromszintű köz úti-vas úti alagút a Boszporusz alatt,
–  nagysebességű vasút Izmir–Edirne között,
–  harmadik autópálya-körgyűrű (több tucat különféle mű tárgy-

gyal),
–  harmadik isztambuli repülőtér a csatlakozó utakkal, vasúttal 

(világrekorder kapacitású).
Dr. Domanovszky Sándor

A címlapon
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HA ITT A TAVASZ, AKKOR ÚJRA 
CLOOS–ÓE BÁNKI KAR SZIMPÓZIUM

Dr. Gáti József rektorhelyettes, Óbudai Egyetem 
a MAHEG elnöke

Makk Piroska tulajdonos ügyvezető
Crown International Kft.

2017. április 13-án nyolcadik alkalommal rendez-
tük meg az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biz tonságtechnikai Mérnöki Karán a CLOOS Szim pó-
 zi umot.

A szakmai találkozó résztvevőit dr. Gáti József, az Óbudai 
Egyetem általános rektorhelyettese, a MAHEG el nö ke kö-
szöntötte. Kiemelte, hogy a gyakorlatorientált kép zést foly-
tató Óbudai Egyetemen a hallgatók a projekt-alapú képzés 
során valós vállalati feladatokat oldanak meg. Oktatási prog-
ramokban a tudásátadás mellett nagy hang súlyt fektetnek 
a személyiségfejlesztésre: tehetséges, a világ ra nyitott szak-
embereket kívánnak diplomához juttatni, akik a legújabb 
ismeretekkel felvértezve a társadalom hasznos tagjaivá 
vál hat nak. Az egyetem a gazdaság szereplőivel és a helyi 
kö zösségekkel szorosan együttműködve vég zi oktató és ku-
tató-fejlesztő tevékenységét, melyben jelentős szerepet tölt 
be a Crown International Kft.-vel való széles körű együtt-
működés.

Makk Piroska, a Crown International Kft. tulajdonos  ügy-
vezetője megnyitó szavaiban utalt arra, hogy a 25 éve ala-
pított Crown International Kft. 20 éve kizárólagos ma gyar-
 országi képviselete a németországi Carl CLOOS Schweiss-
technik GmbH-nak. Áttekintést adott a cég kiemelt prog-
ram jairól, és meghívást tolmácsolt minden résztvevő szá-
mára a májusban a Hungexpón megrendezésre kerülő 
MACH-TECH – IPAR NAPJAI 2017 rendezvénysorozatra, 
valamint a négyévente megrendezésre kerülő Schweissen 
und Schneiden világkiállításra Düsseldorfba.

A levezető elnök a résztvevőknek eredményes tanács-
kozást kívánva mutatta be az első előadót, dr. Bagyinszki 
Gyulát, az Óbudai Egyetem Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar egye temi docensét, aki „Hegesztés techno ló gia 
specializációjú gépészmérnök MSc képzés az Óbudai Egye-
tem Bánki Karán” címmel tartott előadást. Ba gyinsz ki úr 

1. kép: CLOOS–ÓE Bánki Kar Szimpózium megnyitása

2. kép: Dr. Bagyinszki Gyula docens előadása (Óbudai Egyetem)

6. kép: 
A szimpózium 
hallgatósága
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rö vid történelmi áttekintést  követően ismertette az egyete-
men folyó IWS, IWT és IWE képzéseket. Részletesen kitért 
az egyetem hegesztéstechnológiai specializációjú gépész-
mérnök MSc képzésre, kiemelve, hogy a mesterképzés a 
leg frissebb technológiai ismeretekre épül.

Ezután Gyarmati Imre, a KL-SYSTEM Környezet- és 
Lég technikai Kft. ügyfél szolgálati menedzsere kapott szót. 
A „Clean Air Tower elszívótorony” cím mel tartott előadá-
sá ban röviden is mer tette cége profilját, kiemelve, hogy 
az em ber, munkahely, környezet harmo ni kus közérze-
tének megteremtésén  mun kálkodnak. Bemutatta az ál-
taluk forgalma zott, ipari csarnokokban alkalmazható, 
rétegszellőztetési el ven működő Clean Air Tower elszívó-
tornyot, valamint az Air Watch levegőfelügyeleti rendszert. 
Gyarmati úr kiemel te, hogy az idén 40 éves KEMPER GmbH 
által kifejlesztett rendszer csarnokok finom és durva porai-
nak elszívására egyaránt alkalmas.

Jan Pitzer, a Carl CLOOS Schweiss technik GmbH alkal-
mazástechnikai mérnöke, előadását − Eisner István, a Crown 
International Kft. kereskedelmi  vezetője tolmácsolásában − 
két részlet ben  tartotta meg. A „Lézer hibrid, Tan dem, Root 
Penetration Control” című prezentáció bevezetőjé ben be-
mutatta a közel 100 éve családi vállalkozásként alapí tott, 
napjainkban közel 750 főt fog lalkoztató CLOOS céget, majd  
újdonságokat mutatott be az automatizálás területéről. 
Pitzer úr, kiemelve a root penetration control, az új tan-
demeljárás alkalmazásának előnyeit, példákkal illusztrálva 
adott számot az eljárások  gazdaságosságáról, valamint az 
el érhető megtakarítás mér tékéről.

A kávészünetet követően Jan Pitzer alkalmazástechnikai 
mér nök a lézertechnika fizikai alapjainak, a lézerhib rid 
al kal  mazási területeinek áttekintését követően kitért a lézer-
hegesztési módokra, kiemelve, hogy a hatékonyság nö ve-
lését  a teljes folyamat optimalizálásával lehet elérni. Al kal-
mazási példákkal szemléltette az „All-in-One” kialakítású 
robotokat, kiemelve azok előnyeit szemléletes példákkal.

„A MAHEG szerepe és jelentősége az IIW által koordinált 
tevékenységek során” címmel tartotta meg előadását Gyura 
László, a MAHEG főtitkára. Bevezetőjében kiemelte, hogy 
a 2012-ben létrehozott egyesület küldetése a szakterület  
művelőinek széles körű összefogásával a tudás, az ismeretek  
magas szintű átadása, fejlesztése és az innováció elősegíté-
se, a társadalom, a gazdaság szolgálata, a mérnöki szakma 
elismertetése, a szakmai érdekegyeztetés és érdekvédelem 
(www.maheg.hu). (Cikkünk a 34–38. oldalakon.)

Gyura László áttekintést adott a célokról, a magyar hegesz-
tési szakma összefogása érdekében kialakított széles körű 
együttműködésről, a kiemelt eseményekről, majd bemutat-
ta a Nemzetközi Hegesztési Intézet, az IIW tevékenységét, 
szervezeti felépítését. Kiemelte, hogy hazánkat 2013-tól a 
MAHEG képviseli: az IIW tagsági díj megfizetése, a delegátu-
sok szakmai tevékenysége teszi lehetővé, hogy hazánkban 
meghirdethessék a nemzetközileg elfogadott szakember-
kép zések, így a Nemzetközi hegesztőmérnök (IWE), a Nem-
zetközi hegesztőtechnológus (IWT), a Nemzet közi he gesz-
tő specialista (IWS), valamint további nemzet közi szin ten 
akkreditált (pl. IWP Nemzetközi inspektor, IW Nem zetközi 
hegesztő stb.) képzések. 

Nagy Orsolya, a HILTI Hungária Kft. okleveles építő mér-
nök, mérnök tanácsadó munkatársa „Robotrögzítési meg-
ol dások” címmel tartott előadást. Bemutatta a HILTI pro-

3. kép: Gyarmati Imre (KL-SYSTEM Környezet- és Légtechnikai Kft.)

4. kép:  Jan Pitzer, a Carl CLOOS Schweisstechnik GmbH 
alkalmazástechnikai mérnöke

5. kép: Gyura László, a MAHEG főtitkára

7. kép: Nagy Orsolya (HILTI Hungária Kft.)
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fesszionális, egyedi megoldást biztosító „Safe set” rögzítés-
technikáját, mely alkalmas gépi berendezések, így hegesztő-
robotok megbízható rögzítésére. A Safe set eljárás vegyi 
rög zítéstechnológia ragasztóhabarcs felhasználásával, mely 
a furat tisztításához üreges fúrószár alkalmazásával, akku-
mu lá toros kinyomópisztoly igénybevételével furattisztítás -
mentes rögzítést tesz lehetővé.

A déli ebédszünetben a program a résztvevők számára két 
csoportban folyt tovább. A megjelentek első csoportját a 
Crown International Kft. állófogadáson látta vendégül, míg 
a másik körbe besoroltak az CLOOS–ÓE Robotlaborban a 
gyakorlati root penetration control hegesztési bemutatón 
vehettek részt Erős Ákos, a Crown International Kft. munka-
társa vezetésével. A gyakorlati bemutatón az új hegesztési 
eljárást a résztvevők ki is próbálhatták. Fél órát követően 
a két csoport helycseréjével folytatódott a program. A déli 
szünetben lehetőség nyílt szakmai eszmecserékre, beszélge-
té sekre, a kiállított gépek és katalógusok megtekintésére is.

A délután Pap Balázs, a Bom -
bar dier Transportation Hun gary 
Kft. vezető hegesztőmérnöke 
„CLOOS hegesztő robot-alkalma-
zások for góváz gyártás terüle tén”  
című előadásával folytatódott. 
A Bom bardier mátranováki, kör-
nye zet barát tech nológiát alkal  ma-
zó üzeme bemutatását követően 
az előadó a regionális, nagy ka-
pa  ci tá sú rendszerekhez tartozó 
for gó váz családok jellemzőit mu-
tat  ta be. Pap Balázs prezentáció-
já ban a soros és párhuzamos el-
ren dezésű he gesztő robot gyár tó -
 cella felépíté sét ismertette, majd 
az alkalma zott technikai meg ol dá-
sok hatékony ságát és műkö dé sét 
elemezte megtérülési jellem zők 
bemutatásával.

„Find your own Industry 4.0” címmel tartotta meg 
újabb előadását Jan Pitzer alkalmazástechnikai mérnök. 
A legkorszerűbb fejlesztési elveket bemutató prezentációjá-
ban hangsúlyozta, hogy a digitalizáció hatása a vállalatok 
életében új kihívásokat hoz, és egyben új lehetőségeket 
teremt mind napjainkban, mind a jövőre nézve. A hegesz-
tési iparág ugyanúgy érintett a digitális információtechnika 

elterjesztésében, mint más ipari területek. Előadásában ki-
bontotta, részletezte a hatásokat és lehetőségeket, több pél-
dával illusztrálta az információk digitalizálásának lépéseit, 
egy hegesztési eljárás komplex CAD-modelljét.

A szimpózium okostelefonok alkalmazásával meglepetés- 
programmal folytatódott. Ennek során a résztvevők Ander-
kovics Melinda, a Crown International Kft. marketing me-
ne dzsere vezetésével kvízjátékban vehettek részt, melynek 
leg eredményesebb résztvevője egy kétszemélyes wellness-
utalványt vehetett át.

Az ezt követő, már hagyományossá vált sorsoláson a 
szerencsések a Crown International Kft., illetve a partner 
szervezetek hasznos ajándékait vehették át. A főnyeremény 
egy bevont elektródás hegesztőgép volt.

A szimpózium Gáti József zárszavával ért véget. Meg kö-
szön  te az előadók gondos felkészülését és színvonalas 
elő adá  sát, a hallgatóság aktív közreműködésben megmutat-
kozó  figyelmét és érdeklődését, a hallottak és látottak 
hasz no sítását kívánta valamennyi résztvevőnek. Minden 
részt   vevőt meghívott a 2018 tavaszán megrendezésre kerü-
lő IX. CLOOS–ÓE Bánki Kar Szimpóziumra.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesü lés 
a nemzetközi és európai hegesztődiplomák tanúsításában a 
résztvevők részére 1 kreditpontot, előadóknak pedig 3 kre-
ditpontot beszámít.

A VIII. CLOOS–ÓE Bánki Kar Szimpózium megrendezé-
sét támogató partnerek: CLOOS, KEMPER, JÄCKLE, Linde 
Gáz Zrt., Soyer Magyarország Kft., KL-SYSTEM Környezet- 
és Lég technikai Kft., Óbudai Egyetem, HILTI, Bombardier 
Transportation Hungary Kft., MAGÉSZ és MAHEG.

8. kép: Gyakorlati bemutató a CLOOS robotlaborban

9. kép: 
Pap Balázs, a 
Bombardier Transportation 
Hungary Kft. vezető 
hegesztőmérnöke

10. kép: Meglepetés program okostelefonokkal

11. kép: A főnyeremény átvétele
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12. kép: A CLOOS képviselet csapata

HA KEVÉS A HELY.. .

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

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

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

COMBILIFT
4-UTAS 
TARGONCÁK 
UNIVERZÁLIS 
HASZNÁLATRA
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BESZÁMOLÓ A 2017-ES BRICO HÍDÉPÍTŐ VERSENYRŐL

REPORT ABOUT THE BRIDGE CONSTRUCTION 
COMPETITION BRICO 2017

Marosi Bence MSc hallgató, BME
Borsos Bence BSc hallgató, BME
Tóth Nándor BSc hallgató, BME
Vajda Noémi MSc hallgató, BME

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) négyfős hallgatói csapata a sikeres januári elő -
válogatást követően kijutott a 2017-es BRICO, The 
Nordic Steel Bridge Competition-re Tallinnba. A ver-
seny során hét európai országból és több más kon ti-
nensről származó hallgatóval versengve kellett csa-
patonként egy 5 méter támaszközű és 1 méter széles 
acélhidat építeni. A szakmai oldalon az adott teher 
alatti lehajlást és vízszintes elmozdulást, az önsúlyt 
és az összeszerelési időt pontozták, míg más bírálók 
esztétikai szempontok alapján értékeltek.

Based on the pre-evaluation results, the team of four 
students of the Budapest University of Technology 
and Economics (BME) successfully qualified to The 
Nordic Steel Bridge Competition BRICO 2017, Tallinn. 
During the competition, a steel bridge of 5 meter 
span and 1 meter width had to be built, competing 
with student teams from seven European countries 
and from other continents. From professional aspect 
the deflection below the given burden, the horizontal 
displacement, the weight and the construction time 
were scored; while other reviewers evaluated the aes-
thetical aspects.

2016 októberében hallottunk elő-
ször a versenyről a Zielinski Szilárd Épí-
tőmérnöki Szakkollégiumon keresz tül, 
és rögtön beleszerettünk a gondolat-
ba, hogy Tallinnban ver senyezhessünk 
egy általunk tervezett híddal. 

Miután összeállt a csapat (Vajda Noé-
mi, Borsos Bence, Marosi Bence, Tóth 
Nándor), nekiláttunk a tervezésnek,  
ami igen komplex feladatnak bizo-
nyult,  ugyanis a verseny kiírás 22 oldal-
ra  rúgott. A legfontosabb megkötések  
a geometriai kritériumok voltak (a tá-
maszköz és a szélesség, a pályaszint 
mi nimális és maximális ma gassága, a 
biztosí tan dó űrszelvény a híd alatt vala-
mint a hídpályán, illetve a maximális 
elemméret). Mivel a hidakat öt fő ka-
te gó riában  pontozták,  és mindegyi ket  
va lamilyen polinom függvény szerint 
kon vertálták nyers pontból végle ges 
pont számra, ké szítet  tünk egy pont-

szám-optimalizálót, ami vel a híd ideá-
lis arányait tudtuk ki szá mítani. Ilyen 
volt például az önsúly  és a várható 
lehajlás aránya. Az op ti malizáló ala-
pján úgy talál tuk, hogy  nem egyetlen 
szempont kiugró an jó teljesítése ve zet 
eredményre, sokkal inkább az összes 
értékelési elv men tén elért jó, de 
nem kiemelkedő eredmény elérése a 
legcélravezetőbb stratégia. Végső so-
ron ezért döntöttünk az elsőre kézen-
fekvőnek tűnő ívhíd helyett a gerenda-
híd konstrukciója mellett.

A gerendahíd mellett szólt a kis ön-
súly, a gyors szerelhe tőség, illetve a 
nagy vízszintes merevség, ellene szólt 
a nagyobb várható lehajlás, de a vé-
geselemes modellünk alap ján ez még 
abban a tartományban mozgott, ahol 
a pont konvertálás során nem kapunk 
kiugróan rossz értéket, és a másik há-
rom területen szerzett előnyünkkel a 
verseny élmezőnyében végezhetünk.

A tervezés során a kétszeresen szim-
metrikus,  összedöntött, háromövű rá -
csos tartó bizonyult a legmerevebb-
nek a számos vizsgált megoldás közül, 
ugyan akkor ennek az önsú lya is ked-
vező volt. A tervezés során azonban  
folyamatosan merültek fel a kihívások. 
Ilyen volt például az elemek méreté-
nek és összeépíthetőségének megter-
ve  zése, valamint a keresztirányú me -
rev  ség biz tosítása, ugyanis a két főtar-
tó  együtt dolgozását biztosítani kel lett  
mind a vízszintes teher eseté re,  mind 
pe dig arra az esetre, ha a függőleges  
teher – a terhelés pontatlansá gából  ki-
folyólag – külpontosan ke rül a szer ke-
zetre. Erre végül egy olyan megoldás 
született, hogy az egyik rácsrudat egy 
lemezből lézerrel kivágott, „W” alakú, 
ke reszt irányú merevítővel helyettesí tet-
tük az átvágások helyén, ami a sík já ban 
nagy merevségével biztosítja az együtt-
dolgozást. A toldást „cső a csőben” 
megoldással ala kítottuk ki, amit öven-
ként egy darab M6-os 10.9-es csavarral 
rögzítettünk. A gyárthatósághoz szük-
ség volt a véges elemes modell alapján 
egy Tekla Structures 3D-s modellt is 
fel építeni, illetve elemterveket, gyárt-
mány terveket és NC-file-okat készíteni, 
amikben Kiss Barna hallgató barátunk 
volt segítségünkre.

A gyártást szponzorunk, a Rutin Kft. 
végezte kiváló mi nő ségben, illetve né-
hány  tervezési kérdésben is segítsé-
günkre voltak, amivel az összeszerelési  
időt jelentősen csökkent hettük. A ver-
seny előtt leutaztunk a dombóvári 
központ juk ba, ahol a szerelési tervek 1. ábra:  Végeselemes modell az elmozdulások és szelvényméretek optimalizálásához
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áttanulmányozása után a híd építését 
gyakoroltuk. A látogatásnak nemcsak 
az volt a haszna, hogy rutint szerez-
tünk az összeszerelésben, de az is, 
hogy több részletmegoldást finomí-
tottunk, így példásul a betételemek 
többségét az egyik befogadó elembe 

hegesztettük, illetve a csavarlyukakat 
három tized milliméterrel bővítettük 
a gyorsabb összeállíthatóság kedvéért.

Eközben folytak a kiegészítő mun-
kák, így a hídról szóló plakát tervezése 
és nyomtatása, a plakáttartó állvány 
kivite lezése, a csapatpólók rendelése, 

a repülőjegyek és a szállás intézése, va-
lamint a csapat bemutatkozó prezen-
tációjára való felkészülés. 

Tallinnba varsói átszállással érkez-
tünk május 15-én kora este. Az észt 
fő város lenyűgözően szép történelmi 
belvárosában szálltunk meg, ahol már 
aznap este megkezdődött a kapcso-
latépítés más nemzetek építőmérnök 
hallgatóival. Az egyhetes programso-
rozat alatt a szervezők (a Tallinni Mű-
szaki Egyetem hallgatói és tanárai)  
nagy hangsúlyt fordítottak a szakmai 
profizmus mellett az egyének  és kul-
túrák közötti hídépítésre is. Több, 
építőmérnöki szempontból érdekes 
helyre ellátogathattunk a szervezőknek 
hála, mint például a 314 méter magas 
TV-toronyba, vagy a hőerőműből kul-
turális központtá avanzsált Kultuuri-
Katel-be, de a történelmi városvezetés 
sem maradt ki.

A szervezők lehetőséget biztosítot-
tak több órányi gya kor lásra a helyszí-
nen, immáron a versenykörülmények-
nek meg felelő környezetben. A sza-
bályok jól meghatározták a híd fők 
kö rüli szerelés szabályait, illetve a két 
hídfő között tartóz kodó „uszályok-
ként” funkcionáló csapattagok számát 

2. ábra:  A szétszerelt híd a betételemek (rövid csövek) behegesztése előtt 
a Rutin Kft. gyárában

3. ábra: A versenyre készített plakát
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4. ábra:  A tallinni, több mint 300 méter 
magas TV-torony, aminek a kilátó-
szintjére is felmentünk

5. ábra:  Hőerőműből kultúrközpont – KultuuriKatel

és lehetőségeit. A középső szakaszon 
sem szerszám, sem hídelem nem ér-
hetett a képzeletbeli vízhez, tehát a 
földhöz, pusztán a bent tartózkodó 
csapattagok, illetve a segéd jármok, 
amin a hidat szerelhettük. Mi, a ver se-
nyen egye düliként, a szakaszos előre-

tolás technikáját alkalmazva, fejjel le-
felé szereltük a hidat, és az elkészült 
szerkezetet for dítottuk át. Ezzel a meg-
oldással a szabályok adta téren belül 
maradva tudtunk példa nélküli meg-
oldással dolgozni, melyet több csapat 
és a szervezők is ötletesnek tartottak.

Az első számszerűleg is értékelt ese-
mény a csapatok bemutatkozó pre-
zen tációja volt. Itt mi az információ-
átadásra helyeztük a hangsúlyt, a híd 
ötletétől a versenyre való kijutásig ösz-
szegezve a történteket.

Ezután következett az esztétikai 
szem le, ahol minden csapat a kész híd-
ját és a plakátját felvonultatva, a kör be-
járó zsűritagokkal beszélgetve mutat ta 
be alkotását. A Tristbelle névre ke resz-
telt hidunk (a TRuss STeel BridgE rövi-
dítésből) több elismerést is kapott az 
információgazdag molinóra, a letisz-
tult  geometriára és a pontos, igényes 
ki vitelezésre. 

Az esztétikai értékeléssel párhuzam-
ban megkezdődtek a mérnökibb szem -
pontok értékelései is. Elsőként a tö-
megmérés, ahol 61 kg-os hidunk a 
mezőny 4. legkönnyebbje lett (a tö-
me  gek átlaga 68,5 kg volt). Másnap 
(csü törtök) délelőtt zajlott a szerelési 
ver seny, ahol az összes korábbi gya kor-
lásnál mért időnél gyorsabban, mind-
össze 18 perc 16 másodperc alatt ké-
szültünk el a híddal. Ahogy szinte az 

6. ábra:  Előadás a hídról – háttérben részlet a pont optimalizálóból

7. ábra: A csapat az összeszerelt híddal az esztétikai szemle során
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Tervezési információk
Miután a pontszám-optimalizáló segítségével eldöntöttük, hogy gerendahidat 
tervezünk, nem pedig ívhidat, számos tervezési kérdést kellett tisztáznunk és 
nem kevesebb problémát megoldanunk.

Alapelvként a háromövű rácsos tartó geometriájából indultunk ki, ahol a 
felső, nyomott övrudakból oldalanként kettő viselte a terhet, míg alul egy 
húzott övrudat iktattunk be. Mind az övrudak, mint a rácsrudak szelvényére 
felme rült több ötlet is. Az egyik ilyen volt az egyedileg hajlított övrúd gon-
dolata, amelynél a beérkező rácsrúd egy sík felülethez lehetett volna át-
hatás nélkül hegesztve. Ezt később azért vetettük el, mert a gyártóval való 
konzultáció során úgy döntöttünk, hogy ilyen kis méretben nem szerkeszt-
jük ki a csőáthatást, hanem egyszerűen szögben vágjuk, majd hegesztjük 
a kapcsolatokat. Így vé gül  az övrudak 20 mm átmérőjű, 2 mm falvastag-
ságú csövek lettek, míg a rács rudak 6 mm átmérőjű, 1,5 mm falvastagságú 
csövek. A hegesztés miatt a rácsrudak befogási viszonyait tökéletesen merev-
nek (teljesen befogottnak) feltételeztük, azonban a hegesztési pontatlanság, 
illetve az eljárás alatt fejlődő hőterhelés hatása miatt 1 mm-es geometriai 
imperfekciót alkalmaztunk a rács rudakra a modellben.

A két összedöntött háromövű rácsos tartó együttdolgozását vízszintes 
és függőleges irányban egyaránt az övrudakba hegesztett betételemekre 
húzott,  majd a következő tartóelemmel csavarozott kapcsolattal rögzített 
„W” formára emlékeztető elemek adták. Ezek 3 mm vastag lemezből lézerrel 
kerültek kivágásra, és a ferde (egy adott metszetben rácsrudakat kiváltó) 
elhelyezés miatt mindkét irányba dolgoztak.

A számítás során 10%-os aszimmetriát feltételeztünk a két gerenda terhelése 
között. Ez a valóságban, mivel a terhelősúlyok felhelyezését magunk végez-
tük, ennél biztosan kisebb pontatlansággal került a szerkezetre, azonban a 
tervezés során ezt nem tudhattuk előre, és ezáltal a híd viselkedésének újabb 
részleteire is fény derült. Ilyen volt például az egyenlőtlen teher hatására 
el csavarodó hídkeresztmetszet viselkedése, ami a lemezből kivágott mere vítő-
elemek  kihajlását okozta. Ennek elkerülésére mi hegesztett bordákat tervez-
tünk be, de végül a Rutin Kft. munkatársai javaslatára élhajlítást alkal maz-
tunk a szélső merevítőelemeken, ami egyszerűbben és esztétikusabban kivite-
lezhető megoldásnak bizonyult.

A tervezésnél ügyeltünk arra, hogy az előre adott pozíciójú, teherátadó 
zárt szelvényekre helyezett 750 kg súly a híd középső mezőjében éppen a 
rács pontokra terheljen. Ez 25 cm-es csomóponti távolságot jelentett a híd kö-
zép ső szakaszán, amit a lábak felé közeledve 20 cm-re sűrítettünk, egyrészt 
a nagyobb rúderők miatt, másrészt a véletlenül sorsolt helyre kerülő további 
250 kg teher kedvezőtlen elhelyezésének hatásait mérséklendő.

A méretezés során a teheroldalon nem számoltunk biztonsági tényezőkkel, 
mivel az teljesen adott volt, az anyagoldalon azonban figyelembe vettük őket. 
A szilárdsági méretezés alapján körülbelül 60%-os kihasználtságot tudtunk  
elér ni, ami a karcsú rudak esetében a 90%-os stabilitásikihasználtságot kö-
zelí tette.

A tervezés során a kiírásban szereplő 3 mm-es támaszelmozdulással szá-
moltunk, azonban a cső a csőben kapcsolatok megcsúszását, „kottyanását”, 
illetve a furatok oválosodását csak becsültük.
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összes csapat, mi is kaptunk büntetést 
egy, a „vízbe” ejtett szerszám miatt, 
így a hivatalos szerelési időnk 19 perc 
1 másodperc lett, amivel a 6. legjobb 
időt szereztük meg. A leggyorsabb híd 
15 perc 8 másodperc alatt készült el, 
a mezőny átlaga pedig 27 perc körül 
alakult.

A verseny fő száma a terhelés volt. 
A kiírás szerint a fix támaszokra (maxi-
mum 3 mm támaszelmozdulás) kerülő 
hidakat 750 kg megoszló teherrel ter-
helték mezőközépen, illetve további 
250 kg megoszló teherrel egy, a verse-
nyen sorsolt távolságban, amit egy 
csapat sem tudhatott előre. Ezen kívül 
ol dalirányban, szintén mezőközépen, 
30 kg függőleges megoszló teher jelen-
léte mellett 25 kg koncentrált oldal-
irányú terhet kellett kibírnia a hídnak.  
Az értékelés mindkét esetben az el-
mozdulás volt, tehát a hidakat nem ter-

helték tönkremenetelig. A vízszintes 
el mozdulásunk 0,78 mm-re adódott, 
ami az általunk számított modellhez 
képest (amiben a kapcsolatok nem 
szerepeltek) 20%-on belüli eredményt  
jelentett, tehát a várakozásainknak 
meg felelőt. Az átlagos elmozdulás er-
re a teherre 1,6 mm volt. Ezzel szem-
ben, mivel a segédjármot középen ösz-
szetartó vonórudakat traktorok gumi-
abroncsával pakolták meg (hogy egy 
esetleges  összeomlás esetén a leszaka-
dó darabokat felfogja), azok a híd ter-
heletlen állapotában már lehajlottak, 
és a teher hatására ébredő hosszirányú 
vízszin tes erő egyenesítette őket ki, 
aminek következtében jóval nagyobb 
támaszelmozdulás jelentkezett, mint 
ami re számítottunk. Ez a mi hidun kat  
kiemelkedően rosszul érintette a ke-
retszerű viselkedésből kifolyólag, míg 
a nagyobb részt függőleges reakció-

erőt igénylő ívhidaknál kevésbé oko-
zott problémát. A mért lehajlásunk 
vé gül  17,3 mm volt. Később a híd te-
her men tesítés utáni szétszerelésénél  
el len őriztük a furatokat, amik nem ová-
losodtak meg, illetve az elemeink sem 
deformálódtak annyira, hogy gondot 
okozott volna a szétszedésük. Ezek 
tük rében módosítottuk a végeselemes 
modellünket, és beiktattuk a minimá-
li san valószínűsíthető 10 mm-es tá-
masz elmozdulást, amivel a modellünk 
vis sza is adta a mért eredményt, így 
biz tosra vehetjük, hogy az ere detileg 
9 mm-re számított függőleges lehajlá-
sunk a több let támaszelmozdulásból 
származott. Összességében csapatunk 
a januári előselejtezőn továbbjutott 
csapatok közül a tizennegyedik helyen  
végzett, ami csak ennek a kiugró el-
moz dulásértéknek köszönhetően nem 
lett sokkal jobb.

A verseny mindannyiunk számára 
ma radandó élményt jelentett. A kint 
töl tött közel öt nap során rengeteget 
tanultunk, sok új kapcsolat és több 
esetben mondhatom, barátság szüle-
tett mind a szervezők, mind pedig a 
résztvevők között. Rendkívül hálásak 
va gyunk a BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszékének, akik a nevezést és a ki-
ju tást biztosították nekünk, illetve a 
Rutin Kft.-nek a gyártás és a híd szál-
lításának lebonyolítása miatt. Külön 
kö szönjük Dr. Dunai László dékán 
úr nak, Dr. Joó Attila László dékánhe-
lyettes úrnak, Dr. Hortobágyi Zsolt 
do cens úrnak és Duma György úrnak, 
az MSc Kft. vezető tervezőjének a szak-
mai segítséget, amellyel csapatunkat 
tá mogatták. Türelmes munkájuk, szak-
mai felkészültségük nélkülözhetetlen 
volt a megvalósításhoz.

9. ábra: Az előírt 1 tonna függőleges teher a hídon

10. ábra:  A gumiabroncsok miatt lehajló 
vonórudak, melyek a teher 
hatására kiegyenesedtek, ezzel 
nagy támaszelmozdulást okozva

8. ábra: A csapat a híd összeszerelése közben
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KETTŐS ÉVFORDULÓ:
160 ÉVE SZÜLETETT WEISS MANFRÉD,
125 ÉVE ALAPÍTOTTA CSEPELI GYÁRÁT

II. rész

Dr. Jankelovics János

Folyóiratunk előző, 2017/1. számá-
ban megjelent írásunkban – a ket-
tős évforduló alkalmából – a gyár-
alapító Weiss Manfréd életét és a 
csepeli gyár történetét mutattuk 
be olvasóinknak. Cikkünk második  
részében időutazást teszünk a ma-
gyar nehézipar múlt századi fel leg-
várában. Felkeresünk néhány szé-
pen vagy kevésbé szépen felújított  
és termelőmunkának otthont adó 
csarnokot, továbbá sajnos ma már 
omladozó szerkezeteket. Utun kat 
úgy alakítottuk, hogy a gyár óriás 
Bu da pest főváros helyi védettségű 
épí tészeti örökségi jegyzéké ben sze-
 rep lő 15 létesítménye közül a lehe-
tő legtöbbet nézzünk meg. Az írást 
– a 2. kép kivételével  – a szerző 
2016 őszén és 2017 tavaszán ké-
szített fotóival illuszt rál juk.

Sétánkat a gyárváros főkapujánál 
kezdjük, ahol a CSEPEL MŰVEK neon-
felirat fogadja a látogatót. A jellegze-
tes  „diadalívből” napjainkra eltűntek 
a portásfülkék, helyükre kulcsmásoló, 

bélyegzőkészítő, gravírozó, cipőjavító, 
pala csintázó és büfé költözött. (Meg je-
gyezzük, hogy a Duna-lejáró és az Asz-
talosipari utca kereszteződésében – a 
hatalmas ipartelep délnyugati részén 
– eredeti állapotában ma is látható a 
Weiss Manfréd idejében használt kis 
portaépület.)

A tájékozódást megkönnyíti, hogy a 
Művek területét behálózó utakat 2005-
ben a Csepeli Önkormányzat döntése 
alapján nevekkel látták el. Az utcák 
többnyire a környezetükben korábban  
működő üzemekkel összefüggő elne-
ve zéseket kaptak. Az iparterület 2 km 
hosszú észak–déli főútja a Központi út, 
a két kelet–nyugati főút a Színesfém 
– korábban Fő út – és a Déli/Déli be-
kötőút. A gyár főútjait érinti, a BKK 
Közvágóhíd Csepel között közlekedő 
179-es autóbuszjárata.

A főkapu közelében az Acélcső utcá-
ban a – helyi védettségű – korábbi Cső-
gyári kikészítő utcai frontján jó álla-
pot ban lévő, 1910–1920 között épült 
ket tős csarnoka áll, ahol egy fémipari 
vállalkozás gépalkatrészeket gyárt. 

1. kép: A gyártelep bejárata

2. kép:  A gyár főbejárata 1980-ban, forrás: www.fortepan.hu 3. kép: A WM régi portaépülete
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A Színesfém utcában – az Acélcső ut-
cával szemben –, a Művek egykor legma-
gasabb csarnokát, a Nagykalapácsot lát-
juk. Az éveken át omladozó szerkezetet 
jelenleg egy műanyagipari társaság 
hasz nálja. 

A felújítás/átépítés során saj nos nem 
sokat őriztek meg az 1911-ben épített 
monumentális konstrukció eredeti 
szép ségéből.

A szomszédos Iparvágány utca iga-
zi retro élményt kínál a látogatónak. 
A mí ves gyárépületetek és kémények 
mel lett, sajnos, a pusztuló szerkezetek 
is hozzá tartoznak a látványhoz.

A Színesfém és a Központi utak ta-
lálkozásánál áll a kétszárnyú igazgatósá-
gi épület, amelyet 1911-ben építettek, 
és jelenlegi formáját a 20-as években 
nyerte el. Ez volt a cég központja a 
há ború előtt, és később itt működött a 
Művek vezérigazgatósága is. Az épület 
szerepel a védettségi listán.

Utunkat a Duna felé folytatva a ko-
rábbi Fémmű területére érünk. A Fém-
mű igazgatóságának egyemeletes iro-
da háza 1910-ben épült. Egyes informá-
ciók szerint itt őrzik Weiss Manfréd 
dolgozószobájának eredeti, dú san fa-
 ra gott irodabútorait. Az irodaházzal 
szem ben az Alumíniumgyár 1935-ben 
épí tett, háromhajós csarnoka magaso-
dik,  amelyet ma raktárnak használnak. 
Kis sé távolabb a Színesfém és a Lakatos 
utca sarkánál álló érdekes, csúcsos 
há romszög tetődíszítésű, ívelt tetejű 
épít ményt salakraktárnak használták. 

4. kép: A Csőgyári kikészítő csarnoka

6. kép: Az Iparvágány utca

5. kép: A Nagykalapács csarnok

7. kép:  Egy klasszikus gyárépület 
homlokzata és kéménye
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Az 1913-ban épített házban nem tett 
kárt a háború, megőrizte eredeti for-
má ját.  Betört ablakai és elhanyagolt 
kör nyezete arra utal, hogy már régóta 
nem használják.

A Duna-parthoz közeledve elhala-
dunk az erőmű északi szárnya mellett.  
A komplexum két épülete – a ka zánház 
és a kapcsolóház – szintén helyi vé-
dettséget kapott, amit egyáltalán nem 
tükröz a kazánház pusztuló állapota. 
A több mint 100 éve – 1915-ben – épült, 
32 méter fesztávú csarnok két kéménye 
60 méter magas. A ka zánházzal szem-
ben lévő, 99 éves, ívelt vasbeton don-
gaboltozatú, 3 emeletes kapcsolóházat 
ma is használják. A Csepeli Erőmű Kft. 
üzemcsarnoka, két gázturbinás blokkja 
és kéményei impozáns képet mutatnak  
Budafok felől. Az Erőműtől északra, 
önálló Kft.-ként működik a Csepel Mű-
vek egykori gyári kikötője, a jelenlegi 
Dunai Kikötő.

Visszatérve a Színesfém és a Közpon-
ti főutak kereszteződéséhez, gyári sé-
tánkat dél felé folytatjuk. A már ko ráb -
ban bemutatott Igazgatósági épü let   
mögött a Nagykalapács utcában lát-
ható az 1910-ben épült Kovácsoló 
Kar  bantartó svédtetős, öntöttvas osz-
lo  pok kal alátámasztott épülete. A csar-
nok   egy részében kisebb cégek  mű köd-
nek. Mellette található az ugyan csak 
1900-as évek elején épült egykori Köz-
ponti Anyagraktár, ahol jelenleg egy 
munkaruházati bolt kínálja termé ke it. 
Mindkét létesítmény helyi védettséget 
élvez.

A Központi úton továbbhaladva két 
gazdátlan épület érdemel említést. 
Az elhagyott, omladozó tetejű csar-
nok ban repülőgépgyártás is folyt. Az 
1911-ben épített Kaszinó pedig új tu-
lajdonost/bérlőt keres. A gyár államo-
sítását követően itt működött a párt-
bizottság.

A Központi út és Duna-lejáró utca 
találkozásánál egy háborús emlék és a 
gyár víztornya látható. A II. világ há bo-
rú  alatt 17 darab, egyenként 1000 fő 
be fogadására alkalmas, vasbeton szer-
ke zetű óvóhelyet építettek, melyek 
több sége ma is megvan.

8. kép: Használaton kívüli csarnok

10. kép: A Fémmű volt irodaháza

11. kép: A salakraktár

9. kép: A gyár igazgatósági épülete



Acélszerkezetek 2017/2. számAcélszerkezetek 2017/2. szám 21

13. kép: Kazánház

12. kép: A Fémmű háromhajós csarnoka

14. kép: Kapcsolóház
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15. kép: 
A Csepeli Erőmű látványa 
Budafok felől

16. kép: 
A gyártelep kikötője

17. kép:  
Az egykori Kovácsoló 
Karbantartó épülete
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18. kép:  Az egykori Központi Anyagraktár épülete

A napjainkban már nem működő, 
1969-ben átadott, 37 mé ter magas víz-
torony  2500 m3 vizet tárolt. Tete jé ről el-
távolították a jellegzetes „CSEPEL MŰ -
VEK” neonfeliratot, helyére egy sze-
rény  „VM” (Vasmű) embléma ke rült.

A Duna-lejáró utcában rövid kitérőt 
teszünk a valamikori Rézmű területé-
re, ahol egy eredeti formáját megőrző 
– bár erősen felújításra szoruló – 
klasszikus csarnokot nézünk meg. Itt 
je lenleg is termelőmunka folyik.

Visszatérve a Központi útra, a Déli 
bekötő út sarkánál elérjük az koráb bi 
Egyedi Gépgyár területét. Az igaz ga-
tóság háromemeletes irodaépületén 
fel irat hirdeti, hogy benne jelenleg 
mun kásszálló működik, de egy másik 
reklámtábla szerint az egész épület el-
adó. A Déli bekötő út másik oldalán az 
Egyedi Gépgyár Kissori üzemcsarnoka 
van. Az objektum – a fővárosi ön-
kormányzat rendelete alapján – helyi 
védettségű. Az épület egy részében rak-
tárak és alkatrészboltok működnek. 

A Déli bekötő úton az erőmű felé 
indulva, egy régi üzemcsarnok előtt 
állunk meg. Eredeti rendeltetéséről 
ellentmondó információkat találtunk. 
A betört ablakból jól látszik, hogy tető-
szerkezete még ép. A valamikor elegáns 
homlokzat látványát erősen lerontja a 
rikítóan kékre festett tolóajtó.

A Vegyigépgyár utca sarkán, a vé-
dett ségi státuszban lévő korábbi Szer-
számgépgyár 2. számú csarnokában 
ma egy kisebb gépipari Kft. működik. 

19. kép: Egy elhagyott csarnok

20. kép:  Az elhagyott csarnok omladozó 
tetőszerkezete

21. kép: A volt Kaszinó épülete
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25. kép:  
A csarnok képe a Duna-lejáró utca felől

26. kép: A csarnok tetőszerkezete

22. kép: Óvóhely 23. kép: Víztorony

24. kép: 
 A korábbi Rézmű egy régi csarnokának 
homlokzata
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27. kép:  
Az Egyedi Gépgyár egykori irodaépülete

29. kép: Az üzemcsarnok tetőszerkezete

30. kép:  Egy üresen álló üzemcsarnok 31. kép:  Az üresen álló üzemcsarnok 
tetőszerkezete

28. kép: 
Az Egyedi Gépgyár 
Kissori üzemcsarnoka
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Az irodaépülettel szemben, a koráb-
bi 3-as kapu irányába fordulva meg lát-
juk az egykori Szerszámgépgyár két ha-
talmas csarnokát. A magasabb a maró -
gép szerelde, az alacsonyabb, a gyár 
gépműhelye volt. 

A 200 méter hosszú épületek az 
1920-as években létesültek, bennük 
egy ideig repülőgépeket is gyártottak. 
Az északi homlokzatot átépítették, 
azon ban a Varrógépgyár utca felőli déli 
homlokzat még jórészt megőrizte ere-
deti formáját. A 25 méter széles, belül 
megosztott marógépszerelde északi ré -
sze üres, a déliben termelőmunka fo-
lyik.

A Déli utca 13–17 sz. alatt, a korábbi 
Szerelőüzem több szektorra osztott, 
22 ezer m2 alapterületű tömbje áll, 
amely ben az I. világháború alatt lőszert 
gyártottak, később a kerékpárgyár ré sze 
volt. Az ugyancsak védettséget kapott, 
4 sarkán ívelt tetejű szerelde vegyes ké-
pet mutat. Az Asztalosipar utca fe lőli 
oldalon, a Kerékpár köznél lévő vas -
beton tetőszerkezetű épületrészt fel-
újítva a Metal Partner Kft. használja. Az 
objektum szerepel a védett házak lis tá -
ján. Az épület nagyobbik része azon-
ban tatarozásra/felújításra szorul.

A kisebb kitérő után a Központi úton 
dél felé folytatjuk nézelődésünket, az 

55–59. szám alatt a valamikori Egyedi 
Gépgyár használaton kívüli ikercsarno-
kát láthatjuk, védettsége ellenére igen 
rossz állapotban. A déli oldal megjele-
nését tovább rontja a téglafalba vá gott 
hatalmas, kétszárnyú kapu. 

A Központi úton a Motorkerékpár-
gyár omladozó, egykoron svédtetős 
csar nokának maradványa fogad min-
ket.  A szemétdombokkal övezett volt 
épület méltán kiérdemelné „Csepel 
Mű vek leglepusztultabb objektuma” 
cí met. Az oldalfalak ugyan még állnak,  
de a nyílászárók többségét már rég le-
sze relték. Az épület tetejéből csak né-
hány acélgerenda és támasz maradt. 

32. kép:  
Az egykori Szerszámgépgyár 
2. sz. csarnoka

33. kép: 
A csarnok 
tetőszerkezete
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34. kép:  A korábbi marógépszerelde csarnokának északi homlokzata

35. kép:  A marógépszerelde déli homlokzata

36. kép: A csarnok hatalmas belső tere

A szebb napokat látott üzemben 1933–
1975 között folyt a motorkerékpár-
gyártás.

A Varrógépgyár utcában eljutunk az 
Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft.-
hez, amely az 1929-ben indult, egykor 
világhírű csepeli szerszámgépgyártás 
utol só képviselője.

A Központi úton visszafelé haladva 
az Asztalosipar utcában a Kerékpár gyár-
nál fejezzük be gyári sétánkat. A fel újí -
tott, többhajós csarnokban a 90 éves 
hagyományokat ápoló Csepel Kerék-
pár gyártó és Forgalmazó Zrt. ke rék pá-
rokat szerel össze. 

Ma is látható a kerékpárgyárat az Asz-
talosipar utca másik oldalán lévő ma-
gas raktárral össze kötő „sóhajok híd ja”, 
amely egykor igazi nevezetesség  volt. 
A benne futó konvejorsor három mű-
szakban szállította a kész bicikliket a 
raktárba. 

A Kerékpárgyár Duna-lejáró utcai 
ol dalán lévő csarnok az 1900-as évek 
elején épült és hajdan Weiss Manfréd 
lovardája volt. A ma raktárnak használt 
épület különlegessége a fából ácsolt, 
20 métert áthidaló tetőszerkezet.

A gyárváros meglátogatása során 
34 objektumot érintettünk, ezek kö-
zül 12 csarnokban termelő mun ka 
folyt, 9 használaton kívüli,  8 egyéb 
konstrukció és 5 irodaház volt. 
Az építmények jelentős része közel 
százéves, illetve azt meg ha ladó.  
Amint arra már a beve ze tő  ben utal-
 tunk, a gyárváros 15 ob jektu ma  sze-
 repel Budapest főváros  he lyi vé-
dett ségű építészeti öröksé gi jegy-
zé kében. Ezek közül tízet sike rült 
be azonosítanunk és fel ke resnünk.

Megköszönjük azon ingatlanok  tu-
laj donosainak, bérlőinek, haszná-
lóinak tá mogatását, akik lehetővé 
tették számunkra belső felvételek 
ké szítését, és bízunk abban, hogy 
akik most nem já  rultak hozzá eh-
hez, egy későbbi idő pont ban le he-
tő vé teszik azt.
Sétánk közel sem lehetett valameny-
nyi érdekes objektumot érintő, de 
re méljük, hogy kedvet csináltunk 
olvasóinknak  egy saját időutazás-
ra, önálló barangolásra. 
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37. kép: 
A szerelde épülettömbje

38. kép: 
A felújított csarnokrész

39. kép: A vasbeton tetőszerkezet

40. kép:  
A korábbi 
Egyedi 
Gépgyár 
ikercsarnoka
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41. kép:  
A Motorkerékpárgyár 
romja a Központi út 
felől

42. kép: 
 Az egykori gyár látványa 
a Motorkerékpárgyár utca 
felől

43. kép: A tetőszerkezet maradványai

44. kép: 
Az Excel Csepel 
Szerszámgépgyártó Kft. 
épülettömbje
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45. kép:  
A Csepel Kerékpárgyártó Zrt. 
csarnokai

46. kép: 
Tetőszerkezet

47. kép: 
Kerékpárszerelés
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48. kép: A „sóhajok hídja”

49. kép: Az egykori lovarda épülete

50. kép: 
A volt lovarda 
ácsolt tetőszerkezete
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Bondár Tibor

Mobil: +36-30-199 28 26
tbondar@mageba.hu

4461 Nyírtelek, Ipari u. 5.
Magyarország
Tel.: +36-42-210 424 Hungary www.mageba.hu

FöldrengésvédelemHídsaruk
Dilatációk

Új, kompakt láng- 
és plazmavágó.
Német minőség, 
versenyképes ár.

Gépek és Rendszerek 
Szolgáltató Kft.

Messer Cutting Systems 
Magyarországi Képviselete

www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét, 
Irinyi u. 29.

CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz
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Dr. Gáti József elnök
Gyura László főtitkár
MAHEG

A MAHEG (MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET) 
SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ IIW ÁLTAL KOORDINÁLT 

TEVÉKENYSÉGEK SORÁN

SZÖVETSÉG A HAZAI HEGESZTÉSÉRT: 
MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET 
(MAHEG)
A hegesztés és rokon technológiák művelése, fejleszté se 
te rén elkötelezett szakemberek egy csoportja a hazai he-
gesztő szakmai közösség összefogása a hegesztőképzésben, 
a hegesztett szerkezetek, alkatrészek és berendezések gyár-
tásában, a kereskedelemében érdekeltek közös fóru má nak 
megteremtése, a szakmai érdekképviselet ellátása ér de ké-
ben létrehozta a Magyar Hegesztési Egyesületet, melyet  a 
Fő városi Törvényszék 2013 tavaszán nyilvántartásba vett.

A Magyar Hegesztési Egyesület küldetése

A Magyar Hegesztési Egyesület az 1930-ban alapított He-
gesztő Egyletet tekinti elődjének, annak hagyományait ápol-
ja és szellemében működik. Az Egyesület küldetése a szak-
terület művelőinek széles körű összefogásával a tudás, az 
is meretek magas szintű átadása, fejlesztése és az innováció 
elősegítése, a társadalom, a gazdaság szolgálata, a mérnöki 
szakma elismertetése, valamint a szakmai érdek egyeztetés 
és érdekvédelem. 

Az Egyesület célja a hegesztéssel és a rokon eljárásai val 
kapcsolatban álló gazdasági, tudományos és oktatási szer-
vezetek, vállalkozások, valamint közösségek összefogása, a 
hegesztés szakmai hátterének erősítése, a társadalmi érde-
keik érvényre juttatása érdekében. Az egyesület tevékeny-
sége során kiemelt feladatának tekinti, hogy
•  a szakmai ismeretek integrálása és közvetítése útján létre-

hozott közös tudás minden érdekelt számára hozzáférhető 
és megismerhető legyen, 

•  a kutatás, fejlesztés és innováció számára a fenntartható 
fejlődést segítő feltételek alakuljanak ki, 

•  a hegesztés hatékony alkalmazásának megoldásai minél 
szé lesebb körben elérhetők legyenek, 

•  a szakmai utánpótlás biztosítására megfelelő oktatási és 
társadalmi környezet alakuljon, 

•  fenntartható legyen a magyar hegesztési szakma képvise-
lete a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, 

•  megvalósuljon a szakmai körök érdekeinek egyeztetése 
és védelme, 

•  a szakma művelői méltó elismerésben részesüljenek.

Az egyesület működése során tevékenysége súlyponti ele-
meit az alábbiakban határozza meg
•  szakmai érdekfeltárás és érdekegyeztetés,
•  hegesztés és rokon eljárásaihoz kapcsolódó információs 

tevékenység,
•  tagjai véleményének összegyűjtése és összehangolása, a 

tagságot érintő szakmai és egyéb kérdésekben megfelelő 
fórum teremtése az egységes szakmai szemlélet és állás-
foglalások kialakítása érdekében,

•  a hegesztéssel kapcsolatos szabványosítás elősegítése, a 
hegesztés szakterületén érvényes szabványok jegyzéké-
nek és állapotának felmérése, érdekelt szakmai közösség 
számára megjelentetése és folyamatos aktualizálása,

•  képzések szervezése, lebonyolítása, a hazai szakmai kul-
tú ra javítása,

•  szakmai konferenciák, szimpóziumok, ankétok és bemu-
tatók, valamint tanfolyami képzések, továbbképzések szer -
ve zése,

•  a hegesztő, forrasztó és vizsgáló személyzet, valamint a 
he gesztő szakemberek felsőfokú képzésének és vizsgázta-
tásának magasabb szakmai színvonala emelése érdekében 
kifejtett tevékenység,

•  szakmai támogatás nyújtása a hegesztő szakemberek tu-
dá sának gyarapításához, jó értelemben vett karrierépíté-
sükhöz, tudományos fokozat megszerzéséhez,

•  a hegesztők, a vizsgáló személyzet, felsőfokú szakembe-
rek kedvezőbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének, 
jogi szabályozásának kialakítása, az egészséges munkafel-
tételek megteremtése, valamint a speciális szakmai igé-
nyek érvényre juttatása,

•  szakmai állásfoglalások kialakítása és képviselete a kor-
mányzati szervek, hatóságok irányában, hazai és nemzet-
közi szakmai szervezetekben.

A Magyar Hegesztési Egyesület tagsága lehet természetes 
személy, illetve Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott 
jogi személy, valamint pártoló tag (bármely magyar és kül-
földi természetes vagy jogi személy). Az egyesülethez kap-
csolódni a csatlakozási szándékot az info@maheg.hu e-mail 
címen jelezve a jelentkezési lap kitöltésével lehet (részletek 
a www.maheg.hu felületen).

A Magyar Hegesztési Egyesület – a szakterületen működő 
egyesületekkel, egyesülésekkel, szakmai szövetségekkel, 
fel ső  oktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel és egyéb 
szer ve ző désekkel karöltve – együttműködési megállapodást 
kötve hosszú távú együttműködést alakított ki.

Összefogás a magyar hegesztési szakmáért

A MAHEG célkitűzéseinek megfelelően együttműködik a 
Gépipari Tudományos Egyesülettel. Ezen közös tevékeny-
ség legjobb példája a konzorciumi megállapodás alapján társ-
szervezőként évente megszervezett Balatoni Ankét, mely 
a nyomástartó berendezések, rendszerek tervezői, gyártói, 
üze meltetői, karbantartói szakmai tapasztalatcseréje.

Számos területen megvalósul az együttműködés a Ma gyar 
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel. 

Az alábbi cikk az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész 
és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 2017. április 13-án 
a CLOOS szimpóziumon elhangzott azonos című előadás 
tartalmát foglalja össze.
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A MAHEG teljes jogú tagként 2015-ben csatlakozott a Ma-
gyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléshez.
Az MHtE tagja lett az egyesületnek.

Az egyesület tagja a Magyar Szabványügyi Testületnek. 
Együttműködésünk során a MAHEG az alábbi területen fejt 
ki aktivitást:
•  B 337 (Gázpalackok); MB 410 (Roncsolásmentes vizsgá-

lat); MB 412 (Hegesztés); MB 517 (Védőruházat); MB 
701 (Levegőminőség); MB 849 (Elektromágneses terek 
és sugárzás élettani hatása).

•  MCS 135 (Acélszerkezetek kivitelezése); MCS 209 (Mun-
kavédelem); MCS 318 (Kazánok és nyomástartó beren-
dezések); MCS 325 (Csővezetékek és szerelvényeik); MCS 
402 (Acélok); MCS 409 (Fémek mechanikai vizsgálata); 
MCS 837 (Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok); 
MCS 901 (Minőségirányítás és minőségbiztosítás); MCS 
903 (Minőségtanúsítás).

Kijelölésre kerültek azon szakterületek, amelyek szabvá-
nyosításában a szervezetünk részt kíván venni, így
•  MB 412 (Hegesztés); MB 517 (Védőruházat).
•  MCS 135 (Acélszerkezetek kivitelezése); MCS 209 (Mun-

kavédelem); MCS 318 (Kazánok és nyomástartó beren-
dezések); MCS 325 (Csővezetékek és szerelvényeik); 
MCS 402 (Acélok); MCS 837 (Ipari gépek biztonsága. Vil-
lamos szempontok); MCS 901 (Minőségirányítás és minő-
ségbiztosítás); MCS 903 (Minőségtanúsítás).

Egyesületünk a Hegesztési Biztonsági Szabályzat korszerű-
sí tésével kapcsolatos szabvány magyar nyelvű kiadását tá -
mo gatta
•  MSZ EN 60974-4 Ívhegesztő berendezések. 4. rész: Idősza-

kos ellenőrzés és vizsgálat.
•  MSZ EN 60974-9 Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Léte-

sítés és üzemeltetés.

A MAHEG elnöksége a társszervezetek alapító okirataiban 
meghatározott feladatok teljesítésének kölcsönös segítése, 
a szellemi, anyagi és infrastrukturális kapacitások jobb ki-
használása érdekében megerősítette az együttműködését
•  a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel,
•  a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületével, valamint
•  a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetével.
A Magyar Hegesztési Egyesület stratégiájával, kitűzött cél- 
 jai val egyetértve, a jogi tagszervezetek számos program meg -
valósításában működtek együtt, így a
•  a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéke,
•  az Óbudai Egyetem,
•  a Nyíregyházi Egyetem,
•  a Magyar Acélszerkezeti Szövetség,
•  a Crown International Kft.,
•  a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.,
•  az ÉMI-TÜV SÜD Kft.,
•  a Dunaújvárosi Egyetem,
•  a Rehm Hegesztéstechnika Kft.,
•  az IGM Robotrendszerek Kft.,
•  a Flexman Robotics Kft.
szakembereivel közösen konferenciák, ankétok, üzemláto-
gatások, ifjúsági programok stb. kerültek megrendezésre.

Ezek közül is kiemelkednek a kétévente megrendezésre 
kerülő Nemzetközi Hegesztési Konferenciák, az évenkénti 
Ifjú Hegesztők Konferenciái, a Hegesztési Nyári Egyetemek, 
a szakmai ankétok, mint pl. a „Hegesztőanyagok”, a „Hegesz-

tés légzésvédelme”, a „Korszerű MIG/MAG eljárásváltoza-
tok”, a „Vasútijármű-hegesztési” ankét.

AZ IIW (INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING) 
NEMZETKÖZI HEGESZTÉSI INTÉZET

A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW)1948-ban 13 ország 
nemzeti szervezetével jött létre. Az alapítók az Intézet lét-
rehozásával hozzá kívántak járulni a gyorsabb tudományos 
és műszaki fejlődéshez, az innovációhoz, a bevált gyakor-
latok elterjesztéséhez a hegesztés és rokon technológiái 
te rületén. Az intézet ma egyike a legnagyobb nemzetközi 
szervezeteknek, tagjainak száma mára meghaladja a 70 or-
szágot.

Alapító tagországok és egyesültek

AUSTRIA Oesterreichische Gesellschaft 
für Schweisstechnik
Schweisstechnische Zentralanstalt

BELGIUM Institut Belge de la Soudure

DENMARK Dansk Sveiseteknisk Landsforening

FRANCE Institut de Soudure 
Société des Ingénieurs Soudeurs

ITALY Istituto Italiano della Saldatura
Registro Italiano Navale
Direzione Generale Ferrovie dello Stato

NETHERLANDS Nederlandse Vereniging voor Lastechniek

NORWAY Norsk Sveiseteknisk Forening

SOUTH AFRICA South African Institution of Welding

SPAIN Instituto de la Soldadura

SWEDEN Svetskommissionen

SWITZERLAND Société Suisse de l’Acétylčne
Schweizer Verband für die 
Materialprüfungen der Technik

UNITED 
KINGDOM

Institute of Welding
British Welding Research Association
British Electrical
Allied Manufacturers Association
Institute of Sheet Metal Engineering

UNITED STATES American Welding Society

Az IIW szervezeti felépítése, működése

Az IIW megalakulását követően két titkársággal, Francia-
országban és az Egyesült Királyságban működött, azonban 
egy 1994-es döntés után a titkárság helyszíne Párizs lett. 
Az IIW hivatalos nyelve angol és francia. Napjainkra azon-
ban már minden dokumentum angol nyelven kerül megfo-
galmazásra és megvitatásra.

Az IIW kiemelkedő eseményei

–  az 1970-ben alapított „Welding in the World” folyóirat, 
mely a bizottsági viták eredményeként publikálhatónak 
minősített dokumentumokat adja közre,

–  az ISO-val 1992-ben kötött megállapodás, amelynek alap-
ján az Nemzetközi Szabványosítási Szervezet önálló szab-
ványosítási szervezetként ismeri el az IIW-t,

–  az EWF (European Federationfor Welding Joining and 
Cutting – Európai Hegesztési Szövetség) és az IIW meg-
állapodása alapján 2000-ben létrehozott Nemzetközi Meg-
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hatalmazó Testület (IAB), amely a szervezeten belül gya-
korlatilag önállóan működik (saját titkársággal). Az IAB 
elsősorban a nemzetközi hegesztő szakemberképzés (a 
he gesztőmérnöktől a hegesztőig), oktatás egységesítését 
és koordinálását végzi.

Az IIW bizottságaiban és munkacsoportjaiban mintegy 
800 szakértő és delegátus vesz részt. A rendezvényeket ma-
gas részvételi arány jellemzi (az éves közgyűlésen átlagosan 
900 fő vesz részt).

Az IIW irányító testülete kezdetben az Executive Council 
(EC) és Governing Council (GC) volt. Az EC tagjait vá-
lasztották, a GC-ben legfeljebb 3 fővel képviselhették a 
tagországok magukat.

Jelenleg a legfőbb döntést hozó szervezet a General 
Assembly (GA), a végrehajtó szervezet pedig a Board of 
Directions (BD), mint választott testület. Az International 
Institute of Welding szervezeti felépítését a fenti ábra szem-
lélteti.

Az IIW célkitűzése

–  az egész világra kiterjedő hálózatként szolgálni kívánja a 
kötéstechnológiákkal kapcsolatos információcserét,

–  a helyes és bevált gyakorlatok megfogalmazása, fejlesz-
tése és átadása az alkalmazók részére,

–  az Oktatási, Képzési, Minősítési és Igazolási Program 
(IIW Education, Training, Qualification and Certification 
Programmes) felépítése, folyamatos fejlesztése és globális 
szintű alkalmazása,

–  az IIW-ben elért eredmények alkalmazásának támoga-
tása,

–  az IIW és IIW tagszervezetek minőségi kiszolgálása,
–  nemzetközi szabványjavaslatok megfogalmazása és kidol-

gozásának támogatása.

MAGYARORSZÁG BEKAPCSOLÓDÁSA 
AZ IIW MUNKÁJÁBA

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Hegesztési Szak-
osztályát 1962-ben vette fel az IIW tagjai sorába Japánnal 
egy időben.

Hazánk IIW tagságával összefüggő 
legfontosabb események

–  A Hegesztési Szakosztály első alkalommal 1972-ben ren-
dezte meg a XII, Bizottság évközi ülését, ezt követték az 
I, II, VIII, IX, XV. Bizottságok évközi ülései.

–  Hazánk eddig két alkalommal rendezett IIW közgyűlést, 
1974-ben és 1996-ban. Mindkét közgyűlés sikeres volt.

–  1974-ben a közgyűléshez kapcsolódó nyilvános ülés té má-
ja a hegesztés a szénhidrogén-iparban.

–  1996-ben a közgyűléshez kapcsolódó nyilvános ülés témá-
ja a hegesztett acélszerkezetek, főként a hidak voltak. 

–  1973–75 között az IIW-ben Prof. Dr. Gillemot László, 
1995–97 között Prof. Dr. Konkoly Tibor töltött be al-
elnö ki tisztséget.

–  Prof. Dr. Konkoly Tibor közel tíz éven át volt a Technikai 
Bi zottság tagja.

–  A 2000-ben megalakult IAB szervezetben a GTE Hegesz-
tési Szakosztálya és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyag-
vizsgálati Egyesülés (MHtE) társadalmi–szakmai konszen-
zusa alapján az IAB-ben Magyarországot az MHtE, mint 
ANB (Authorized National Body) képviseli.

–  2013-tól az IIW hazai képviseletét a GTE-től a MAHEG 
vet te át.

–  2013. április 21. és 26. között a MAHEG elnöke meghí-
vására látogatást tett hazánkban Prof. Dr. Baldev Raj, az 
International Institute of Welding (IIW) elnöke.

–  A MAHEG az IIW támogatásával 2014-ben, szervezte meg 
a világon először az Ifjú Hegesztők Nemzetközi Kon  feren-
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ciáját (Young welding Professionals International Con fe-
  rence – YPIC) Budapesten, melynek sikere alapján a ren   -
dez vény 2015-ben ismét megrendezésre került. A 3. YPIC 
konferenciát ezúttal, 2017-ben Németország rendezi Hal-
le-ban.

A hazai delegátusok közül kiemelkedő munkássága elis-
meréséül Tomas Medal kitüntetést kapott Prof. Dr. Konkoly 
Tibor 1997-ben, valamint Dr. Visontay István 2001-ben, aki 
az érmet elhalálozása miatt nem tudta átvenni.  Az elisme-
rést özvegyének Dr. Rittinger János, a GTE Hegesztési Szak-
osztály elnöke adta át. Az IIW-ben végzett eredményes mun-
kája elismeréséül IIW Oklevélben részesült Prof. Dr. Farkas 
József, Prof. Dr. Jármai Károly és Dr. Rittinger János.

Együttműködés nemzetközi szervezetekkel, 
képviseleti tevékenység az IIW rendezvényein

A MAHEG kiemelt feladatának tekinti annak biztosítását, 
hogy folyamatosan fenntartható és megújítható legyen a ma-
gyar hegesztési szakma képviselete az IIW-ben. Az egyesü-
let 2013 óta képviseli hazánkat az IIW-ben. A hatékony 
kép viselet érdekében létrehozta az IIW Magyar Nemzeti 
Bi zott ságot, mely 2014. november 24-én tartotta első meg-
határozó ülését az IIW-ben képviseletet ellátó összes szak-
értő, delegált, tag és megfigyelő meghívásával.

Az IIW MNB évente nyílt pályázatot hirdet a nemzetközi 
képviseleti tevékenységből szerepet vállaló szakemberek-
nek delegátusi, szakértői, illetve megfigyelői feladatok el-
látá sára.

A Magyar Nemzeti Bizottság feladatai:

•  az IIW bizottságaiba és munkacsoportjaiba megbízott kép-
viselők előzetes jelentkezését véleményezi, és javaslatot 
tesz a MAHEG elnökségének a képviselők személyére;

•  a delegátusok, szakértők, megfigyelők, bizottsági tagok 
te vé kenységének összefogása és koordinálása;

•  az IIW közgyűlést megelőzően a delegátusok által kép vi-
se lendő állásfoglalás kidolgozása;

•  a magyar kezdeményezéssel összeállított dokumentum 
ki  küldésének jóváhagyása;

•  az IIW közgyűlést követő, a delegátusok (szakértők) által 
összeállított úti jelentések összegzése, nyilvánosságra ho-
zatalának megszervezése;

•  egynapos mesterkurzus szervezése egy vagy több rokon te-
rületet felölelő bizottság [pl. (CII, CXII), (CIX, CX, CXI), 
(CXIII, CXV) stb.] tevékenységéről;

•  a felkészülés szervezése a hazai részvétellel megszervezen-
dő közgyűlésre, illetve a kapcsolódó IIW konferenciára;

•  a beszámolás a magyarországi képviseletet ellátó tagszer-
vezet éves közgyűlésén.

Az elmúlt években több IIW Bizottság is szervezett ha-
zánkban ún. évközi ülést (intermediate meeting). 2014. ja-
nuár 30-án került megszervezésre az Óbudai Egyetemen a 
„Welding and Ergonomics Symposium 2014”, mely egyben 
az IIW C-VIII (Health and safety) bizottságának évközi ülé-
se volt.

Az IIW C-III. Ellenállás-hegesztés, szilárd fázisú hegesz-
tés és rokon technológiák Bizottsága 2017. február 6–7-én 
Mis kolcon rendezte meg évközi ülését. A rendezvénynek 
a Magyar Hegesztési Egyesület Ellenállás-hegesztés és ro-
kon technológiák szakbizottságának meghívására a Miskolci 
Egye tem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézete 
adott otthont.

Hazánk képviselete a nemzetközi szervezetben, azaz az 
IIW tagsági díj megfizetése, a delegátusok szakmai tevékeny-
sége teszi lehetővé, hogy Magyarországon meghirdetésre 
kerülhessenek a nemzetközileg elfogadott szakemberkép-
zések, így a Nemzetközi hegesztőmérnök (IWE), a Nem zet-
közi hegesztőtechnológus (IWT), a Nemzetközi hegesztő-
specialista (IWS), valamint további nemzetközi szinten akk-
reditált (pl. IWIP Nemzetközi inspektor, IW Nemzetközi 
he gesztő stb.) képzések. Az európai hegesztési diplomák 
(EWE, EWT, EWS stb.) hazai kiadhatóságának feltétele az 
Európai Hegesztési Szövetségi (EWF) tagság, melyet jelen-
leg az MHtE lát el.

Hegesztési ankét az Óbudai Egyetemen A 2017. évi tagsági viszonyt igazoló 
IIW tanúsítvány



38 Acélszerkezetek 2017/2. számAcélszerkezetek 2017/2. szám

Felhasznált irodalom

–  Rittinger János: A Hegesztési Szakosztály rövid története. 
A Szakosztály újra megalakulásának 50. évfordulójának 
al kalmából, 2008. GTE Hegesztési Szakosztály

–  Rittinger János: Az IIW-ről röviden, 2011. GTE Hegesztési 
Szak osztály

–  http://www.iiwelding.org
–  Gáti József, Bakos Levente: A Nemzetközi Hegesztési In-

té zet tevékenysége, és magyar képviselete v2.1 – 2015. 
feb ruár 20.

Képjegyzék

Az IIW C-VIII-as Bizottságának évközi meetingje az Óbudai 
Egyetemen
Az IIW C-III Bizottsága évközi ülésea Miskolci Egyetemen

„A Hegesztő Ifjúságért Díj” átadása Dr. Török Imre részére 
a 28. Nemzetközi Hegesztési Konferencián

YPIC2014 – Ifjú Hegesztők Nemzetközi Konferenciája 
meghirdetése az IIW fórumán

„Hogyan tovább” fórum a hegesztő szakterület prominens képviselőinek 
meghívásával

A Balatoni Ankét megnyitása

Welding and Ergonomics Sympozium ülése az Óbudai Egyetemen Pillanatkép az Országos Hegesztési Versenyről
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Az Ön elektródája a  
legjobb eredmények  
eléréséhez

A világ vezető hegesztőanyag-fejlesztői alkottak meg.

Én vagyok a megfelelő megoldás a bevont elektródás ívhegesztéshez. Minden helyzetben kiváló hegeszthetőséget biztosítok. 

A hegesztők bizalommal választanak acélszerkezetek, kazánok, tartályok, járművek, hajók és gépek kötőhegesztéséhez. 

Magas fokú korrózióállósággal, nagy szívóssággal, valamint a szakítószilárdság és az ütőmunka tekintetében kiváló 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkezem. Kiváló hegesztési tulajdonságaim megkönnyítik a hegfürdő és a salak kezelését. 

Bízhat bennem: a magától leváló salaknak, tiszta varratfelületnek és a kisebb mértékű fröcskölésnek köszönhetően nagyobb 

termelékenységet biztosítok. Az Ön elektródája a legjobb eredmények eléréséhez – a voestalpine Böhler Welding-től.

voestalpine Böhler Welding

www.voestalpine.com/welding
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Közúti és vasúti hidakat építünk. Balatonmáriafürdőn az övcsatorna felett készült csaknem 
80 tonnás vasúti hidat a közelmúltban egy darabban szállítottuk és emeltük a helyére. 
Az 5,7 méter széles és 24,5 méter hosszú hídon már közlekednek a vonatok. 

MCE Nyíregyháza 
hidak kivitelezője

 w
ww

.m
ce
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LINCOLN ELECTRIC
GLOBÁLIS  MÁRKA,  A HEGESZTÉSI  PIAC
MEGHATÁROZÓ  SZEREPLŐJE

KOMPLETT  MEGOLDÁSOK
BERENDEZÉS                 HEGESZTŐANYAGOK               
ELJÁRÁSOK                      ISMERETEK

10 000 Alkalmazott  világszerte
160 Országban  aktív  piaci  jelenlét
48 Gyár
19 Országban
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A SZÉCHENYI LÁNCHÍD LÁNCELEMEINEK 
STATIKAI ÉS FÁRADÁSI VIZSGÁLATA

Dunai Péter okleveles szerkezet-építőmérnök
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

1. BEVEZETÉS

Az 1839–49 között felépült Széche-
nyi lánchíd Budapest történelmi  szer-
kezete és korának egyik leg kiemel ke-
dőbb műszaki alkotása. Átadásakor 
nem csupán az első állandó átkelő 
volt a Duna Regensburg alatti 2380 km 
hosszú szakaszán, hanem 202,6 m kö-
zépső fesztávjával a lánchidak körében 
világrekordot állított fel. Szerkezetét a 
történelem során több alkalommal át-
építették, s napjainkban is aktu á lis sá 
vált a felújítása, tekintettel az elő re   ha-
la dott korró zi ós állapotokra. A me re-
vítőtartó és a függesztőelemek teher bí-
rását a vizsgálatok kielégítőnek ítélték, 
így azok nem ke rülnek átalakításra, az 
öszvér pályaszerkezetet azonban egy 
acél or totrop pálya váltja fel. Diploma-
munkám keretében a felújítási és stati-
kai felülvizsgálati munkákhoz kap cso-
ló dóan vizsgáltam a Lánchíd láncsze-
meinek teherbírását és fáradási élet tar-
tamát, figyelembe véve a korró ziós  fo lya-
matok okozta szelvénycsökkené seket.

2.  A SZÉCHENYI LÁNCHÍD 
TÖRTÉNETÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE [1], [2]

A Lánchidat 1849. november 20-án 
adták át és azóta is je lentős szerepe van 
a város forgalmának lebonyolításában. 
A szerkezet Gróf Széchenyi István ne-
vét viseli, aki már a 19. század 20-as 
évei től kezdve szorgalmazta egy Pestet 
és Bu dát összekötő állandó híd léte-
sítését. Ennek érdekében lét rehozta a 
Hídegyletet, melynek a feladata az ötlet 
megvalósulásához szükséges műszaki, 
politikai és gazdasági háttér biztosítá-
sa volt. 1836-ban az Országgyűlés el-
rendelte a híd megépítését, melynek 
ter vezésével William Tierney Clark-ot 
bízták meg. A híd eredeti formájában 
látható az 1. ábrán.

Tekintettel a híd mintegy 170 éves 
korára, az idők során több szerkezeti 
be avatkozás volt szükséges, melyek 
alap ján a szerkezet történelme három 
fő korszakra osztható. 

A híd első korszakát eredeti kialakí-
tása jelenti, melynek  tartószerkezetét 
2000 tonnányi, csomópontonként 21 

da rab (10+11) kavartvas lánc szem  
alkotta. A pályaszerke zetet az egymás-
tól 1,80 m-re elhelyezett ková csolt 
füg gesztő rudak kötötték össze a lánc-
szemekkel. Az építés során felhasznált 
teljes vasszerkezet tömege több, mint 
2500 ton nát tett ki, azonban ekkori-
ban a híd még nem rendel kezett mere-
vítőtartóval. Emiatt a pályaszerkezeten 
már a kezdetektől fogva észleltek erős 
függőleges és vízszintes irányú len gé-
seket. Ennek eredményeként 1883-
ban előírták a híd állapotának tel jes 
kö rű feltárá sát, de a tényleges  munka 
csak jóval később indult el. A mere-
ví tő tartóval kialakított új szerke zetre 
Kherndl Antal műegyetemi professzor  
végezte el a grafostatikai számí táso kat, 
amely alapján előírták az egész fel szer-
kezet lebontását és egy új vas szer kezet 
készítését. Az új szerkezet ter vezésekor 
két fő szempontot  fogal maz tak meg: a 
híd képe ne változ zon át építés során 
és az új függesztő láncok vonalvezetése 
a régivel megegyező le gyen.

Az újjáépítési munkálatok 1914-ben 
kezdődtek, mely so rán a teljes füg-
gesz tő rendszert kicserélték. Az új, 8 
mé ter hosszú karbonacél láncszemek 
szilárdsága közel 50%-kal nőtt, hossza 
nagyjából megduplázódott, szélessége 
pe dig  260 mm-ről 360 mm-re változott. 
A vonalvezetés a szerkezet teljes hossza 

mentén két síkban haladt, egymás 
alatt-fölött. A láncsor kialakítása ma is 
ebben a formában tölti be teherviselő 
szerepét. Az új hídba beépített teljes 
acélszerkezet tömege 5194 tonnát tett 
ki, ami több mint az eredeti szerkezet 
vasanyagának kétszerese.

Az átépített Széchenyi lánchidat 
1915. november 27-én adták át a for-
galomnak. A munkálatokban részt ve-
vő jeles szakemberek láthatók a 2. áb-
rán a bontás kezdete után egy héttel, 
vala mint a forgalomba helyezés előtti 
napon.

A II. világháború során a Magyar-
országról visszavonuló német csapatok 
1945. január 18-án felrobbantották a 
Lánchidat. A két lánckamrában elhe-
lyezett töltet közül csak a pesti lépett 
működésbe, a budai oldalon ugyanis 
el ázott. A robbanás következtében a 
pes ti nyílás szerkezetei elpusztultak, a 
medernyílás, valamint a budai nyílás a 
folyóba zuhant. A leomlott szerkezeten 
végzett alapos vizsgálatok után a láncok 
háromnegyedét újra felhasználhatónak 
ítélték, a merevítőtartót azonban teljes 
egészében újra kellett gyártani. Az újjá-
építési munkálatok 1947–49 között 
foly tak,  végül az új Széchenyi lánchi-
dat az első híd avatásának 100 éves év-
fordulójának napján, 1949. november 
20-án adták át a forgalomnak.

1. ábra: A Széchenyi lánchíd eredeti szerkezete [2]
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3.  A SILVER BRIDGE 
TÖNKREMENETELE [3] 

Az olyan idős szerkezetek, mint a 
lánc hidak esetében több különleges 
statikai szempont felmerül, melyek fi-
gyelembevétele elkerülhetetlen a fel-
újí tás tervezése során. Ezek felmérése,  
valamint pontosabb megértése érde-
kében elvégeztem egy irodalomkuta-
tást nemzetközi lánchidak eseteiről. 
Ezek közül az Ohio folyó fölött átíve lő 
Silver Bridge esetét emelném ki, amely  
1967-ben – 39 évvel az átadása után 
– szakadt le és egyben az egyik leg-
súlyosabb lánchíd-katasztrófaként tart-
ják számon. A tragédia okát egy lánc-
szem fáradttörése okozta, amely az tán  

progresszív tönkremenetelhez veze-
tett  és a teljes szerkezet leszaka dá  sát  
eredményezte. Megvizsgálták a tönk-
re menetelkor fellépő feszültsége ket,  
mely során arra a megállapításra ju-
tottak,  hogy a híd elemei megfelelő 
mé retekkel bírtak, tehát a szerkezet ké-
pes  volt az 1928–1967 között folyama-
tosan növekvő forgalmi terhelés vise-
lé sére. Az acél függőleges rudak azon-
ban már átadás után nagy terhelést 
kap tak, ami ugyan a láncszemek szá-
rá ban nem okozott gondot, de a fej-
ben – figyelembe véve, hogy a lyuk 
kör nyékén feszültségkoncentráció is 
jelen van – jelentős húzófeszültség lé-
pett fel. Ez önmagában, statikus ter-
helés esetén nem jelentett problémát, 

azonban a rendeltetésszerű használat 
során, hosszabb távon elszenvedett is-
métlődő terhelés mellett fáradtrepedé-
sek alakulhatnak ki a nagy feszültség-
koncentráció következtében. 

A jelenséget elősegítette továbbá a 
szerkezeten jelenlévő korróziós ál la-
pot. Ennek a tönkremenetelben be-
töl tött valódi szerepe nem derült ki, 
azon ban két elmélet született, melyek 
ha tása, mint gyorsítófaktor játszottak 
köz re a fáradás kialakulásában.

Az első elmélet szerint, ahogy a füg-
gőleges rudak továbbítják a terheket 
a láncszemekre, a kapcsolat elfordul, 
mi közben az elemek alkalmazkodnak 
az új terhelési szinthez (3. ábra). 

Ez az elfordulás a csap és a lyuk fe-
lülete közti súrlódás következtében 
ún. dörzskorróziót eredményez, ami 
húzó feszültség-növekménnyel jár. To-
vábbá a függőleges rúd tehermente-
sülése ugyancsak elfordulást idéz elő a 
kapcsolatban, de ellentétes irányban, 
ami erősíti a korróziós hatást. A feszült-
ség növekedése a fáradtrepedések ki-
alakulásának esélyét jelentősen elő -
segíti.

Egy majdnem 40 éves szerkezet ese-
tében azonban – ahol a karbantartás 
sem volt megfelelő – fennáll a veszé-
lye a rozsda kialakulásának és az ál ta-
la okozott befeszülésnek. Ha feltételez-
zük, hogy kialakult rozsda a láncsze-
mek felületén, akkor az említett elfor-
dulása a kapcsolatoknak nem tudott 
létrejönni, ezáltal másodlagos hajlító-
nyomatékok keletkeztek a láncszemek-
ben, ami szintén többletfeszült séget 
jelent. 

2. ábra:  A híd felújításában részt vevő szakemberek a bontás kezdetekor (a), valamint 
a forgalomba helyezés előtt (b) [1]

(b)

(a)

3. ábra:  Függőleges terhek hatására 
elforduló kapcsolat [3]
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Ugyan a tönkremeneteli folyamat 
pontos lefolyását nem tudták meg-
határozni, szakértők szerint a legvaló-
színűbb kimenetele a követ kező.

Az említett láncszem fejének felső 
ré szében a lyuk felületétől fáradtrepe-
dés keletkezett és terjedt tovább a 
hú zófeszültség irányára merőlegesen 
(4. ábra). Minden egyes terhelési cik-
lus növelte a feszültségkoncentrá ció 
ha tását, ezáltal a repedés terjedé si 
se bességét. Amikor a repedés hossza 
elérte a kritikus értéket, a felső rész 
meg maradt szakasza ridegen eltört. 
Ezt követően a láncszemre háruló tel-
jes teher a fej alsó részére szállt, amely 
azonnal szintén ridegen eltört. A lánc-
szem teljes kiesésével az ép láncszem-
re a tervezett teher kétszerese hárult, 
ráadásul ez külpontos teherként je lent 
meg. Rövidesen ez az elem is tönkre-
ment, ami a híd progresszív össze-
dőléséhez vezetett.

A Silver Bridge esetében tapasztalt 
korróziós károsodásból bekövetkező 
csomóponti befeszülést a Széchenyi 
lánchíd vizsgálataiban részletesen ele-
meztem. 

4.  NUMERIKUS 
MODELLEZÉS

4.1.  A láncszemek geometriája 
és anyagmodellje

A láncszem geometriája fontos sze-
re pet játszik az elemben kialakuló 
tönkremeneteli mód tekintetében. Ter -
vezés során általános szabályként meg -
fogalmazható, hogy úgy célszerű ki-
ala  kítani a láncszemet, hogy a tönkre-
me netel az egyenes szakaszon kö-
vet kezzen  be, mely mint egy húzott 
rúd méretezhető. A szakirodalomban 
több ajánlás is található a geometriai 
mére tekre vonatkozóan, melyek két 
cso port ra oszthatók: az ovális fejkiala -
kítás, amely Európában terjedt el, va-
lamint a kerek fejkialakítás, melyet fő-
leg az USA-ban alkalmazták. A lánchíd 
lánc szemeinek kialakítása Beke József 
aján lásait követi, így a tönkremenetel 
valóban az egyenes részükön várható, 
amelyet Vértes Katalin PhD munkájá-
ban [4] igazolt is valós kísérleti eljárá-
sokkal. A láncszem geometriája látható 
az 5. ábrán.

Az anyagmodell definiálása való szí-
nű ségi alapon történt. A láncok anya -
ga 76%-ban az 1915-ben átadott híd-
ból  ered, melyeket a felújításnál  újra 
felhasználtak. A fennmaradó 24%- ot 
a háború után legyártott karbonacél te -
szi ki, mely jellemzői a mai S355 anyag -
minőségnek felelnek meg. A lánc-
 sze mek anyagára vonatkozó kora beli  
előírások azonban 290–340 MPa ér-
tékű folyáshatárt írtak elő, ezért el en-
gedhetetlen az anyagjellemzők ka rak-

terisztikus és tervezési szintjének pon-
tosabb meghatározása. 

Korábbi dokumentációkban [5] fel-
lel hetők a lánc anyagára vonatkozó mé-
rések. Egy 1913-as jelentés nagy számú 
– összesen 702 darab – szakítópróba 
eredményét tartalmazza. Ez alapján sta-
tisztikai módszerekkel definiálhatók az 
alapanyag jellemzői. A kísérleti ered-
mények értékeire Kolmogorov–Smir-
nov teszt alapján illesztett sűrűség- és 
eloszlásfüggvények segítségével (6. áb-
ra). A kiértékelés során az alábbi érté-
keket kaptam a láncszemek anyagára 
vo natkozóan: az alapanyag átlagos fo-
lyáshatára 296 MPa, a mért minimális  
ér téke 256 MPa, maximális értéke 319 
MPa. Az átlagos szakítószilárdság 526 
MPa, a mért minimális érték 490 MPa, 
a maximális érték 570 MPa.

4.2.  A numerikus modell 
felépítése

Három fejlett numerikus modellt 
épí tettem fel ANSYS 15.0 végeselemes  
program segítségével: egy láncszem, 
egy láncköteg és egy lánckötegkap-
csolat, valamint a becsatlakozó füg-
gesztőrudak modelljét (7–8. ábra).  
Ha feltételezzük, hogy a lánckötegre 
adódó terhelés a felületek arányában  
oszlik meg, gyakorlatilag nincs jelen-
tő sége, hogy melyik lemezvastagságú 
lánc szemet vizsgálom. Ily módon a 
szer kezetben túlnyomórészt jelenlévő, 
29 mm vastag elemet modelleztem. An-
nak érdekében, hogy mo dellezni tud-
jam a láncszem korró ziós folyamatait  
és fáradási tulajdonságait, testeleme-
ket alkalmaztam, melyekkel  pontosan 
kö vethető az eredeti szerkezeti elem 
geometriája. A már em lített csap be fe-
szülés hatását kontaktelemek (egy má-
son súrlódó felületek) definiálásával 
szimuláltam, ezáltal a nu merikus mo-
dell képes a láncszemet egy súrlódási 
paraméter függvényében kü lönböző 
be fogási mérték mellett vizs gál ni. Rég-
óta ismeretes továbbá, hogy a lánc-
szemek korrodáltsága szelvényméret-

4. ábra:  A lyuknál keletkező repedés 
és annak terjedése a húzó-
feszültségre merőleges irányban [3]

5. ábra:  A láncszem geometriája jellemző méreteivel

6. ábra: Mért szakítószilárdsági értékekre illesztett eloszlás- és sűrűségfüggvény
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csök kenést eredményezett az elemek-
ben, így ennek teherbírásra gyakorolt 
hatását nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni. A numerikus modell főbb tu-
lajdonságai tehát:
–  a fejlett anyagmodell képest követni 

az anyag lineárisan rugalmas-képlé-
kenyen felkeményedő jellegét,

–  a korrózió okozta kapcsolatok befe-
szülését kontaktelemek modelle zik,

–  korróziós szelvénycsökkenés-méré-
sek alapján a modell figyelembe ve-
szi a valóságnak megfelelő elemvas-
tagságot,

–  a teherbírást geometriai és anyagi 
nemlineáris számítással határoztam 
meg, figyelembe véve az imperfek-
ciókat (GMNI analízis),

–  a numerikus modell képes való szí-
nűségi analízist elvégezni és össze-
vetni azt a GMNI-analízis eredmé-
nyeivel.

4.3.  Korróziós károsodás 
és numerikus modellezése

A háború után újjáépített Lánchíd 
több alkalommal átesett felújításokon, 
legutoljára 1986-88 között. 1986-ban a 
Bu dapesti Műszaki Egyetem Acélszerke-
zetek Tanszéke a Lánchíd felújításának 
tervezésénél szakértőként működött 
köz re, melynek keretében a láncele-
mek korróziós állapotát is felmérte [6]. 
A mérések eredményei alapján az a ja-

vaslat született meg, hogy a láncsze-
mek korrózióval gyengített tényleges 
keresztmetszete az ellenőrző stati-
kai számításban a névleges kereszt-
metszet 90%-ában kerüljön felvételre. 
A 9. ábra a korrodált láncszemekről 
készített helyszíni fotót mutatja.

2002-ben a városvezetés jelezte a 
Lánchíd egy újabb felújításának szük-
ségét, amelyhez a szükséges felület-
vizsgálatot elvégezték [7]. A vizsgála-

tok alapján megállapították, hogy a 
láncok állapota viszonylag jó, a lánc-
csatornában, valamint a horgonykam-
rában azonban jelentősek a korróziós 
károk. A függesztőrudak, a függesztők 
és a kereszttartók kapcsolatát jelentő 
szerkezeti részletek, valamint a kereszt-
tartók szintén megfelelőek.

A numerikus modellhez felhasznál-
tam a két vizsgálati jelentést, melyek 
alapján a négy lehorgonyzókamrában, 

8. ábra:  Csomópont numerikus modellje7. ábra:  Láncszem és láncköteg numerikus modellje

9. ábra:  A korrodált lánckötegről készített helyszíni fotó [6]
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mind az alsó, mind a felső láncköteg 
(összesen 8 × 13 darab láncszem) 
kor róziójáról kaptam részletes infor-
mációt.  A mérési rasztert egy 7 × 26-
os ponthalmaz definiálja, amely a 
lánc szem nyakától számított 1,5 m-es 
szakaszon értelmezendő (10. ábra).

Az összesen mintegy 18 000 mérési 
adatot statisztikai módszerekkel kiér-
tékelve meghatároztam egy mértékadó 
szelvénycsökkenési diagramot (11. áb-
ra), amely minden pontban megmu-
tatja az elem aktuális vastagságát. Lát-
ható, hogy a két szélső vizsgálati pont 
(1. és 7.) állapota jelentősen rosz-
szabb,  mint a közbenső pontoké. Meg-
állapítható továbbá, hogy a lánc szem 

le horgonyzó kamra felé eső ré sze job -
 ban érintett a korrózió által, at tól tá-
volodva azonban javul a vastag ság-
csökkenés mértéke.

Az adott pontokra jellemző vastag-
sá gok ismeretében az elkészített vé-
ges elemes modellen definiáltam egy 
olyan raszterhálót, amelynek pontjai-
ra illesztett felület pontosan követi a 
mért korrózió okozta szelvénycsökke-
nés mediánfelületét. A korróziós felü-
letet két részre osztva metszettem 
bele a 29 mm-es lemezbe, ezáltal a 
láncszem mindkét szélén megjelent 
a vastagságcsökkenés fele. A 12. ábra 
a korróziós jelenséget leíró felületek 
kimetszése után mutatja be a lánc-
szem numerikus modelljét. 

10. ábra:  A láncszem korróziós vastagság-csökkenésének mérési pontjai

11. ábra:  A láncszem vastagságának alakulása hosszirányban

12. ábra:  A korrózióval módosított numerikus modell 
végeselemes hálója

Ezt követően megvizsgáltam a rasz-
terháló minden pontjában, hogy  mi-
lyen eloszlásfüggvénnyel lehet leg job-
ban közelíteni a korróziós mérések 
bizony talanságát.  Összesen 35 külön-
bö ző  eloszlásfüggvényt illesztettem 
min  den  mérési adathalmazra, melyeket  
Kol mogorov–Smirnov-teszt alapján mi-
nősítettem. Az illesztett függvé nyek 
és a teszt alapján megállapítható volt, 
hogy a Beta-eloszlás jó közelítést ad 
a vizsgált pontok nagyon nagy százalé-
kában,  így ezt az eloszlástípust al kal-
maztam a numerikus modellben is. Az 
el osz lásfüggvény várható értékeként 
min den pontban a mérési eredmények  
várható értékét, szórásként pe dig a 
legnagyobb korróziós károsodási pont-
hoz tartozó értéket vettem fel. A 13. 
áb  rán a nyaknál értelmezendő 1. mé-
rési  pont adathalmazára illesztett el-
osz lás függvény látható.

A numerikus modellben ezek alap-
ján a korrózió értékével csökkentett, 
várható értékekkel definiált felület és 
a jellemző korróziós eloszlásfüggvény  
a korrózió mértékének változtatását  
egy bemenő paraméter megadásával  
biztosította, mely lehetővé tette a tel-
jes korróziós felület egy valószínűségi 
változóként való kezelését. Megjegy-
zen dő, hogy első lépésben csak az 
egyenes részre alkalmaztam a korró -
ziós felületet, mivel erre állt rendel-
kezésre mérési eredmény, majd ezt 
kiter jesztettem a fejrészre is. A teljes 
való színűségi analízist Monte-Carlo 
szimulációval végeztem el, mely nek lé-
nyege, hogy a változó paraméterek  ér-
tékét egy latin hiperkocka-algo rit mus 
alapú eljárás alkalmazásával véletlen-
szerűen generálja, majd ezek kel a be -
menő adatokkal hajtottam vég re a 
te herbírási vizsgálatot minden egyes 
bemenő adat konfigurációra. Az így 
ka pott teherbírási adathalmaz statisz-
tikai kiértékeléséből határozható meg 
a teherbírás átlagos és karakte risztikus 

13. ábra:  Az 1. pont méréseire illesztett eloszlásfüggvény



Acélszerkezetek 2017/2. számAcélszerkezetek 2017/2. szám 47

tervezési értéke. Számításom során a 
numerikus modellbe bevitt változó 
paraméterek az alábbiak voltak: 
–  a láncszem egyenes részének magas-

sága, 
–  a  láncszem vastagsága, 
–  az anyag folyáshatára, 
–  a korrózió mértékét befolyásoló pa-

ra méter. 

A változók definiálásánál megad-
tam a mérési eredményekre illesztett 
sűrűség- és eloszlásfüggvényt. A kor-
róziós felület megadásánál a fent leírt 
módon jártam el, minden pontban a 
várható értékű korróziós csökkenés-
sel számolva, valamint a legnagyobb 
korróziós károsodáshoz tartozó elosz-
lásfüggvény alkalmazásával. A Monte-
Carlo analízisben a lemezvastagság és 
a lemezszélesség esetén is szakirodal-
mi ajánlások alapján normáleloszlást 
alkalmaztam, ahol a lánclemez mére-
teinek várható értéke a lemez nomi-
nális méretével egyezett meg, és 0,05 
értékű relatív szórást alkalmaztam a 

lemezvastagságra és 0,005 értéket a le-
mez szélességére vonatkozóan a JCSS 
(Joint Committeeon Structural Safety) 
ajánlása alapján. A teljes valószínűségi 
analízis során négy valószínűségi para-
méter definiálásával mintegy 20 000 
szimulációt hajtottam végre 95%-os 
ko incidencia szint mellett.

5.  A LÁNCSZEMEK 
STATIKAI ANALÍZISE

5.1.  Ideális láncszem 
teherbírása

Elsőnek meghatároztam az egyedül-
álló láncszem teherbírását GMNI ana-
lízissel. Az anyagmodell képes követ ni 
a képlékeny állapotot, valamint az acél-
anyag szakadását is. Az eredményeket 
a 14. és 15. ábrákon tüntettem fel.

Az ábrákon látható, hogy lokális folyás 
kialakul a láncfejben is tönkremeneteli 
állapotban, a lyuk jelentősen ováloso-
dik, viszont a fejben nem alakul ki 
összefüggő képlékeny vonal, ami a 

láncszem kiszakadását eredményezné 
(az ábrán a képlékeny területeket 
szürke szín mutatja). Ezzel szemben 
a láncszem párhuzamos része kisebb 
teherszinten már teljesen képlékeny 
állapotba kerül, így a szakadás ebben 
a zónában várható. Ez az eredmény 
megegyezik a szakirodalomban bemu-
tatott láncelemeken végzett laboratóri-
umi kísérleti eredményekkel.

Ezután megvizsgáltam, hogyan vál to-
 zik a láncszem teherbírása, ha 12 da-
rab láncszemből álló kötegre mű köd-
 tetem a húzóerőt a csapon keresztül.  
A numerikus modell által kapott  
tönkremeneteli alakot, illetve a szer-
kezeti viselkedést jellemző erő–elmoz-
dulás diagramot mutatják a 16–17. 
ábrák.

A számítás eredményei  alapján látha-
tó, hogy a láncköteg  te her bírása teljes 
mértékben meg egye  zik  az egyedi lánc-
szemek teherbí rá sá nak összegével, így 
nem volt szükség egyen lőtlen terhelés, 
illetve egyenlőt len tehereloszlás miatti 
teherbírás-csök kenéssel számolni.

5.2. Csapbefeszülés hatása

A valós szerkezet erőjátékát tekint-
ve igen lényeges kérdés, hogy a lánc-
kö tegek egymáshoz való kapcsolata 
mi lyen módon érvényesül. Eredeti ál-
la potában a lánc csomópontjai csuk-
lóként funkcionáltak, ami azt jelenti, 
hogy az egymás melletti lánckötegek 
relatív elfordulása létre tudott jönni. 
A korróziós folyamatok előrehaladtával 
azonban a csapos kapcsolatok befe-
szülhetnek. Ez azt eredményezi, hogy 
az eredetileg csuklósan működő kap-
csolatokban megjelenik egy részleges 
vagy teljes befogás, amely bizonyos 
mértékben, vagy teljesen meggátolja a 
lánckötegek közti elfordulást. Ennek 
kö vetkeztében a húzóerő mellett haj-
lítónyomaték is megjelenik a láncok-
ban. A befogás mértékére vonatkozóan 
nem készültek mérések, így arra csak 
becslést lehet adni. Ennek a hatás-
nak a vizsgálatára azonban a numeri-
kus modell lehetőséget ad, ugyanis a 
csapok és a láncszem közé beépített 
kontaktelemek lehetővé teszik a számí-
tás elvégzését különböző mértékű be-
fogás mellett, egy bemenő súrlódási 
paraméter (μ) változtatásával.

A kontaktelemeket definiáló súrlódá-
si paraméter értékét 0 és 1 között vál-
toztatva szimulálni tudtam a kapcsolat 
csuklós, illetve befogott működését. 
A vizsgálatot első körben egy tisztán 
hajlított láncelemen végeztem el oly 
módon, hogy az elmozdulni képes 
csapon működtettem egy nyíróerőt a 15. ábra:  Egy láncszem erő-elmozdulás diagramja és teherbírása húzóerő hatására

14. ábra:  Láncszemben ébredő feszültségek eloszlása tönkremeneteli állapotban
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18. ábrának megfelelően, és a súr-
lódási paraméter függvényében vizs-
gáltam a viselkedést (megcsúszás, il-
letve elem teherbírása). Ez a terhelés a 
valóságban nem alakul ki, azonban jól 
mutatja a kontaktelemek működését 
és a befe szülés hatását az erőjátékra. 
A súrló dási tényezőt 0,005–0,8 inter-
vallum ban változtattam, ugyanis a 
szá mítások eredményei szerint 0,8-as 
érték fölött nincs számottevő válto-
zás  a viselkedésben. A különböző té-
nyezővel végrehajtott számítással ka-
pott hajlítónyomaték-elmozdulás diag-
ramot a 19. ábra mutatja be.

A diagram jól mutatja, hogy 0,8–0,5 
közötti súrlódási tényező mellett a 
csap nem csúszik meg, az elem eléri a 
szilárdsági határállapotát. A 0,4-es ér-
téknél azonban a súrlódási ellen ál lás  
kimerül, mielőtt a szilárdsági tönkre-
menetel bekövetkezne, 14%-kal alacso-
nyabb teherszinten. Ez azt jelenti, 
hogy ettől a határtól kezdve a csapos 
kapcsolat elfordul, a kapcsolat jellege 
a teljesen befogott állapotból átala-
kul és kezd közelíteni a csuklóhoz. 
Meg jegyzendő, hogy ez azt is eredmé-
nyezi, hogy a modell a megcsúszáshoz 
tar tozó teherszinten kinematikailag in -
stabillá válik.

5.3.  Ideális láncszem 
N+M interakciója

Ha azzal a feltételezéssel élünk, 
hogy a korróziós folyamatok csap-
befeszülést eredményeztek, a láncsze-
meket ellenőrizni kell nyomatékra is. 
A híd globális vizsgálatának eredmé-
nyei alapján megállapítható, hogy a 
koronasaru és az iránytörő saru mel-
letti láncszemekben jelentős hajlító-
nyomaték keletkezik. Az N-M interak-
ciós diagram meghatározásánál a 
lánc szemre egyidejűleg működtettem 
az egyik csapon húzó- és nyíróerőt, a 
másik csapot pedig megtámasztottam  
elmozdulás és elfordulás ellen. A csap 
és a lemez között definiált kontakt ele-
men  nagy súrlódási tényezőt (μ = 0,9) 
adtam meg, ezzel szimulálva a be-
feszült állapotot és az ebből kiala kuló 
nyomaték jelenlétét. A pontosí tott in-
ter akciós görbét hét N-M igény be vétel-
párra végrehajtott nemlineá ris ana lízis 
alapján határoztam meg. A gör be a 
20. ábrán látható, melyen a sár ga vo-
nal jelöli a karakterisztikus teher bírás 
szintjét,  a kék pedig az MSZ EN 1993-
1-5 szabvány alapján meghatározott 
modell bizonytalanságokat (α1 = 1,1), 
illetve a szilárdsági határállapothoz 
tar tozó parciális tényező (α2 = 1,0) fi-
gye lembevételével meghatározott te-

17. ábra:  Láncköteg erő-elmozdulás diagramja

16. ábra:  Láncköteg feszültségeloszlása korlátozatlan folyás teherbírási határállapotban

19. ábra:  A különböző súrlódási tényezővel futtatott számítások eredményei

18. ábra:  A csapbefeszülés vizsgálatára alkalmazott modell
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herbírás tervezési értékét. Az N-M in-
terakciós görbével végzett ellenőrzés 
eredménye azt mutatja, hogy a maxi-
mális igénybevételpárok a kék vonal 
alatt helyezkednek el, tehát a vizsgált 
láncszem N-M interakció szempont-
jából megfelel.

5.4.  Korrodált láncszem 
teherbírása

A korrodált láncszem teherbírás-
vizs gálatát Monte-Carlo szimulációval 
hajtottam végre. A teljes valószínűségi 
analízis változó paraméterei a lánc-
szem egyenes részének magassága, a 
láncszem vastagsága, az anyag folyás-
határa, valamint a korrózió mértékét 
befolyásoló statisztikai úton meghatá-
rozott paraméter. A szimulációt a latin 
hiperkocka elv alapján generált 100 
ele  mű adathalmazra hajtottam végre, 
majd az így kapott eredményekre a 
program matematikai úton illesztett 
sű rűségfüggvényből összesen 20 000 
nem lineáris számítási eredményt hatá-
rozott meg.

A korrózióvizsgálat során végzett tel-
jes  valószínűségi analízis ered mé nyét  
statisztikailag kiértékeltem. A szá mí tási  
eredmények alapján a korro  dált lánc-
szem átlagos teherbírása 2767 kN, ami 
figyelembe véve a teljes ke reszt met  szet-
tel végezett számításokat (2969 kN) 
7%-os átlagos teherbírás-csök kenés nek 
felel meg. Az 5%-os alul mara dá si  való-
színűséghez tartozó ka rakterisz tikus  
teherszint értéke 2495 kN. A tönkre-
meneteli állapotban  keletkező feszült-
ségeloszlás, valamint a Monte-Carlo 
szimuláció során kapott teherbírási ér -
tékek láthatók a 21. ábrán.

5.5.  Korrodált láncszem 
fáradásvizsgálata

A korábbiakban bemutatott Silver 
Bridge katasztrófája felhívja a figyel met 
a láncszemekben esetlegesen be kö-
vetkező fáradttörésre, különösen  egy 
történelmi, korrózió által ká ro sodott  
híd esetén. Ezért a Lánchíd ter vezett  
felújítása után a forgalmát kor látozzák, 
és csak olyan járművek át haladását en-
gedélyezik, amelyek nem okozhatnak  
jelentős feszültséginga do zást. A fára-
dásvizsgálat során azt kellett te hát ellen-
őrizni, hogy a láncszem pontosított  
modelljén, a korróziós ká roso dás – 
ke resztmetszet-csökkenés, illetve be fe-
szü lés – figyelembevételé vel nem ala  -
ku hat ki fáradtrepedés. A globális szer-
kezeti analízis eredményei alapján a 
fáradásvizsgálatba be vont láncszeme-
ket szemlélteti a 22. ábra.

A mérési eredmények alapján fel-
vett korróziós felülettel módosított 
nu me rikus modellen meghatároztam 
a mér tékadó maximális normálfeszült-
ség  változás értékét. A mértékadó nor -
mál erő- és nyomatékváltozás hatá sára  
a láncszemben keletkező feszült ségvál-
tozást a 23. ábra mutatja be. Lát ható, 
hogy a legnagyobb feszültség változás a 
fejrész kezdeténél alakul ki, ahol kom-
binálódik a geometriai feszültségkon-
centráció, valamint a kor  rózió okozta 
feszültségnövekedés.  A szá mítási ered-
mények alapján a maxi mális feszült-
ségváltozás értéke 13,3 MPa, mely lé-
nyegesen kisebb, mint a szakirodalmi 
ajánlások szerint alkalmazott 71-es fá  -
ra dási osztályhoz tartozó levágási ha-
tár, így a láncszem – figyelembe véve 
a korrózió hatását is –   megfelel.

20. ábra:  A láncszem pontosított N-M interakciós diagramja

21. ábra:  Tönkremeneteli állapotban jellemző feszültségeloszlás (a) és a futtatott szimuláció eredményei (b)

(a) (b)
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6.  LÁNCKÖTEG KAPCSOLAT 
ÉS FÜGGESZTŐRUDAK 
STATIKAI ANALÍZISE

6.1.  A láncköteg – függesztőrúd 
csomópont teherbírás-
vizsgálata

Az egyedi láncszemre, valamint a 
lánckötegre kidolgozott numerikus 
mo dellt továbbfejlesztve elkészítettem 
a híd globálisabb részletmodelljét, 
amely  két láncköteg csatlakozását és a 
füg gesztő rudak bekötését tartalmazza. 
A híd globális statikai vizsgálatából ka-
pott eredmények alapján megállapít ha-
tó, hogy a láncsorban keletkező legna-
gyobb igénybevételek a pilon melletti 
1. és 2. lánckötegben jelentkeznek, így 
a geometria felépítése pontosan ezt a 
kapcsolatot követi. A numerikus mo-
dellen meghatároztam az adott terhe-
lés hatására kialakuló feszültségeket, 
melyet összehasonlítottam a megenge-
dett feszültség értékével. A numerikus 
analízis során kapott feszültségábrák 
láthatók a 24–26. ábrákon.

A számítási eredmények alapján 
megállapítható, hogy a függesztőrúd 
mértékadó terhelésének hatására a 
rúd ban és annak bekötési pontjaiban 
sehol sem keletkezik a megengedett 
feszültségnél nagyobb érték, így a vizs-
gált szerkezeti részlet szilárdsági szem-
pontból megfelelő.

Ezt követően a csapos kapcsolat te-
herbírásának vizsgálatára elvégeztem  
egy numerikus szimulációt, mely alap-
 ján meghatároztam a szerkezet vi sel-
ke dését és teherbírásának karakte risz-
tikus és tervezési értékét. A tönkre me-
neteli módot, a szerkezeti viselkedést 
jellemző erő–elmozdulás diagramot, a 
karakterisztikus, valamint a tervezési 

22. ábra:  A fáradásvizsgálatba bevont láncszemek

23. ábra:  Maximális normálfeszültség-változás a láncszemben

24. ábra:  Feszültségeloszlás a teljes modellen (a) és az összekötő gerendán (b) mértékadó leterhelés hatására

(a) (b)
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teherszintnek és a teher alapértékének 
összehasonlítását a 27. és 28. ábra mu-
tatja be. Az ábrák és az erő–elmozdulás 
diagram alapján megállapítható, hogy 
az összetett nemlineáris viselkedést 

követően a tönkremenetel a lánckö-
tegben következett be. 

Megjegyzendő azonban, hogy a kap-
csolat néhány ponton hamarabb eléri 
a folyási határállapotot, mint a lánc-

szemek egyenes szakasza. A láncszem 
furatánál a csap jelentős palástnyomá-
sa okoz folyáshatárt túllépő feszült sé-
get, azonban ennek magasabb  a meg-
engedett  feszültségértéke. Továbbá a 
láncszemek fejének lekerekítésénél is 
jelentkezik folyás, ami a geometriai fe-
szültségcsúcs jelenlétének tudható be. 

6.2.  A láncköteg – függesztőrúd 
csomópont fáradásvizsgálata

A függesztőrúd kapcsolatra elvégez-
tem a fáradásvizsgálatot az egyedi lánc-
szemhez hasonló módon. A globális 
modellen végzett statikai számítások 
eredményei alapján a pilon melletti 
első láncszemben lévő normálfeszült-
ség-változás értéke 162 kN, amivel 
egy idejűleg 6,3 kN normálerő változás 
van a függesztőrudak száraiban. Ez az 
igénybevétel-rendszer a függesztőrúd 
bekötésénél, illetve a láncok közötti 
csapos kapcsolatban feszültségválto-
zást eredményez, mely fáradás szem-
pontjából lényeges lehet. A fáradás-

25. ábra:  Feszültségeloszlás a csapos kapcsolatban (a) és a függesztőrúd bekötésénél (b) mértékadó leterhelés hatására

(a) (b)

26. ábra:  Feszültségeloszlás a lánc fejében (a) és a csapban (b) mértékadó leterhelés hatására

(a) (b)

27. ábra: Kapcsolat feszültségállapota teherbírási határállapotban
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vizsgálat során kapott eredményeket 
a 29. ábra szemlélteti.

A számítási eredmények alapján meg-
állapítható, hogy a függesztőrúd fej -
részében keletkező maximális fe szült-
ség változás értéke 12,2 MPa. A lánc-
 fej ben a csaphoz való érintkezési 
felüle ten  alakul ki a legnagyobb nor-
mál feszültség-változás, a csap felső 
és alsó középpontjánál, amely jó ha-
sonlóságot mutat a leszakadt Silver 
Bridge eseténél bemutatott jelenség-
gel. A maximális feszültségváltozás ér-
téke ebben a pont ban 12,1 MPa. Mind 
a függesztőrúdban, mind a láncban 
kisebb feszültségváltozás keletkezik, 
mint a 71-es fáradási osztályhoz tarto-
zó levágási határ, így mindkét vizsgált 

szerkezeti részlet megfelelő fáradás 
szempontjá ból.

Köszönetnyilvánítás
Diplomamunkám elkészítése során 

rengeteg segítséget kaptam konzulen-
semtől, Dr. Kövesdi Balázstól, aki a 
teljes feladatomat végigkísérte, folya-
matos iránymutatásaival és tanácsaival 
lehetővé tette a dolgozat elkészültét. 
Konzultációira bármikor számíthattam,  
készséggel segített, bárminemű prob-
léma is merült fel. 

Nagy Zsoltnak és Rácz Balázsnak a 
feladatom gyakorlati hátterének meg-
ismerését, valamint a félév közi folya-
ma tos konzultációt és segítségnyújtást 
köszönhetem.

Hivatkozások

[1]  Domanovszky S. (2015): Száz éve, 
1915. november 27-én helyezték 
forgalomba az átépített Lánchidat. 
MAGÉSZ Acélszerkezetek, 12. évf., 
4. sz., 8-30.

[2]  Gáll I. (2005): A budapesti Duna-
hidak. Hídépítő Rt., Budapest

[3]  Åkesson, B. (2008): Understanding 
Bridge Collapses. Taylor & Francis 
Group, London

[4]  Vértes K. (2006): Acélszerkezetű 
nemtúlnyúló homloklemezes mel-
lékirányú és térbeli kapcsolatok, 
va lamint láncszemek vizsgálata. 
PhD disszertáció, BME, Hidak és 
Szer kezetek Tanszék, Budapest

[5]  Budapesti Lánchíd lánczainak 
anyaga, Anyagvizsgálati jelentés 
(1913)

[6]  Szittner A., Kálló M., Kaltenbach 
L., Köröndi L., Kristóf L., Baffia R., 
Hor váth J. (1986): Az UVATERV 
meg bízásából a budapesti Lánchíd  
lánclemezeinek  vastagság méré sé-
ről, I. sz. jelentés. BME, Acél szer-
kezetek Tanszék, Buda pest

[7]  Farkas Gy., Kálló M. (2002): Vizs-
gálati jelentés a budapesti Széche-
nyi Lánchíd lánclemezei vastagsá-
gának méréséről. BME Hidak és 
Szerkezetek Tanszék, Budapest

28. ábra: Kapcsolat erő-elmozdulás diagramja

Teherbírás karakterisztikus értéke

Korróziót és modellbizonytlanságot figyelembe 
vev  teherbírási teherszint

Teher alapértéke

Teherbírás tervezési értéke

29. ábra:  Feszültségváltozás a bekötés környezetében
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FÓKUSZBAN A RUGALMAS GYÁRTÁS

Egyedi megoldás a kis alkatrészek automatizált hegesztésére

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Eisner István
Crown International Kft. – Cloos képviselet

Haiger / Saterland – A rugalmasság az egyik legfon-
tosabb tényező a Claassen Csoport számára. Az alsó-
szászországi Saterland-ban található vállalkozás a 
közelmúltban két új CLOOS kompakt cellát állított  
üzembe kis alkatrészek hegesztésére, ezzel kom bi-
nál va a hatékony termelést a kiváló hegesztési mi -
nőséggel.

A Claassen Csoport akár 100 tonna acélt is feldolgoz 
na ponta. A tradicionális vállalat figyelemre méltó növeke-
dést ért el Thomas Claassen 1999-es cégalapítása óta. A Ma-
schinen- und Metallbau Claassen GmbH mellett a csoport 
magában foglalja a fémmegmunkálással és hegesztéssel  fog-
lalkozó Thoclatec GmbH-t is, ahol a csoport hegesztési mű-
veletei koncentrálódnak, és a Syntegra GmbH-t is, amely 
2007-ben kezdte meg működését, és főleg mozgáskorláto-
zott alkalmazottakat foglalkoztat.

A csoport összesen mintegy 200 főt foglalkoztat, a Ma-
schinen- und Metallbau Claassenegy jól ismert név az egész 
régióban, hála a csúcsminőségű fémlemez termékeinek.

„A koncepcionális tervezéstől a professzionális gyártáson 
és az egyes prototípusok összeszerelésén át, a kis és nagy 
sorozatú komplex alkatrészekig mindent kínálunk ügyfe-
le inknek egyetlen kézből” – mondja Thomas Claassen, a 
Claassen csoport alapítója és vezérigazgatója. „A mai tren-
dek szerint az alkatrészek egyre összetettebbé, bonyo lul-
tabbá válnak.” Azáltal, hogy az ipar számos ágazatában 
jelen vannak, mint például a tervezés, mezőgazdaság, hajó-
gyártás, szélenergia, anyagmozgatás, darugyártás és még 
sok más, a Claassen rugalmas szeretne maradni és ez által 
elkerülni az egyetlen iparágtól való függést. Legyen szó  
szer kezeti acélról, rozsdamentes acélról, alumíniumról,  
mű anyagról, rézről vagy bronzról, a vállalkozás lemezeket 
és öntött alkatrészeket gyárt 12 m-es hosszig, 410 mm-es 
át mérőig, 300 mm-es lemezvastagság és 10 tonnás súly ha-
tárig. „Ügyfeleink nagyra értékelik a rugalmasságot és a rö-
vid szállítási határidőket” – mondja a vezérigazgató.

Sok állandó, régi ügyfelünk van, azonban a szükséges 
al katrészek gyakran változnak. Ezért a vállalkozás nemcsak 

a gyártást tartja kézben, hanem a fejlesztésben is támogat-
jaaz ügyfeleket, hogy az alkatrészeket alkalmassá tegyék a 
sorozatgyártásra.

Kompakt robotcella a kis alkatrészekhez

2016 tavasza óta a Thoclatec két új CLOOS QIROX QR-CC-
4.1 kompakt cellát használ a kis alkatrészek hegesztésére.
Mindkét robot kétállomásos munkadarab-pozicionálóval 
rendelkezik, amely képes a függőleges átfordulásra és a 
forgásra. Amíg a robot az egyik állomáson hegeszt, a másik 
állomás újratölthető. Ez rendkívül meggyorsítja a teljes 
folyamatot.

A rendszer egy széles körű kompakt robotcella-széria 
tag ja, amelyeket különböző alkatrésztípusokhoz terveztek. 
A „hegesztésre kész” rendszer új verziója sok új funkciót 
kí nál. A cellák az új QIROX QRH-280 hegesztőrobottal van-

Sikertörténet

1. kép: 
 A kompakt cella 
különféle kis méretű 
alkatrészeket hegeszt 
számos ipari ágazat 
részére

2. kép:  A kompakt cella kétállomásos munkadarab-pozicionálóval 
rendelkezik, függőleges átfordulással

3. kép:  A két állomásos kialakítás lehetővé teszi a kezelő számára, 
hogy munkadarabot cseréljen az egyik oldalon, amíg 
a robot hegeszt a másik oldalon
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nak felszerelve, amelyet kifejezetten CLOOS cellákhoz fej-
lesztettek ki. A kompakt robot különösen gyors és nagyon 
dinamikus, ami tovább csökkenti a gyártási időt.

Minden robot- és pozicionálótengely teljesen szinkroni-
zált. Az 1200 mm-es maximális befogási hossz és az olda-
lanként 250 kg-os teherbírás lehetővé teszi a munkadara-
bok széles skálájának hegesztését mindkét rendszer eseté-
ben. Ezenkívül az áramforrás és a QIROX vezérlőszekrény 
kerítésen kívüli elhelyezése jelentősen megkönnyíti a cella 
szervizelését, karbantartását.

Egy befektetés, amely hamar megtérül
Jelenleg a Claassen körülbelül 25 különböző alkatrészt és 

összeállítást hegeszt az új kompakt cellákkal, naponta vál-
tozó alkatrészvariánsokkal és darabszámokkal. Az új cellákat 
ennek köszönhetően optimálisan használják kétműszakos 
munkarendben. „A folyamat megbízhatósága miatt ügy-
feleink egyre inkább automatikusan hegesztett alkatrésze-

ket igényelnek” – magya ráz za Stefan Menke, a Thoclatec 
üzemvezetője. A gyorsabb fo lyamat mellett a robotok pon-
tosan megismételhető hegesztési eredményeket érnek el, 
ami korábban nem volt lehetséges kézi hegesztéssel.

Ezenkívül a kompakt cellákat a maximális termelési rugal-
masság jellemzi. Mivel a rendszerek kevés helyet igényel-
nek és teljesen előtelepítettek, egyszerű volt integrálá suk 
a gyártási folyamatba. Gyorsan mozgathatók egyik terme-
lési területről a másikra, sőt, átalakításuk bármikor, kis 
erőfeszítéssel és költségvonzattal megvalósítható. Körülbelül 
hét Thoclatec alkalmazottat képeztek ki az új robotcellák 
működtetésére. „Főleg fiatalabb alkalmazottaink élvezik az 
új technológia használatát, amely rendkívül felhasználóbarát 
is egyben” – mondja Stefan Menke. „Az összes komponens 
– a robotikától a hegesztési áramforrásokig és vezérlőkig 
– tökéletesen illeszkedik egymáshoz.”

A termelési kapacitás folyamatos bővítése
A Claassen csoport az elmúlt években gyorsan növeke-

dett. A jövőben az automatizálás alkalmazása tovább fog 
fejlődni, tovább optimalizálva termelési folyamataikat. „Nagy 
örömünkre szolgál, hogy nagy helyiségeink elegendő he-
lyet biztosítanak a termelési területek további bővítéséhez” 
– mondja Thomas Claassen vezérigazgató. „Ez biztosítja, 
hogy a Claassen tovább növekedhet.”

5. kép:  
A Thoclatec a Claassen 
csoporthoz tartozik, 
amely az elmúlt évek-
ben óriási növekedést 
mutatott

4. kép:  Az új QIROX QRH-280 hegesztőrobot különösen gyors 
és dinamikus
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TŰZIHORGANYZÁS – TÖKÉLETES FELÜLETVÉDELEM

Ferrokov Vas- és Fémipari Kft. • H–7562 Segesd, Pálmaház utca 1.
FAX: 06 82 598910 • TELEFON: 06 82 598-900 • E-MAIL: info@ferrokov.hu • WEB: www.ferrokov.hu

A Ferrokov Vas- és Fémipari Kft. közel harminc évvel ezelőtt, 1991-ben alakult 
ipari vállalkozásként. A cég megalakulásakor acélszerkezetek bérmunkában történő 
tűzihorganyzása volt a fő profil. Az eltelt időszakban a vállalkozás dinamikus 
fejlődésnek indult, így jelentős fejlesztések valósultak meg. 
A cégcsoportban végzett termelés EN 1090-1:2009+A1:2011 és a DIN EN ISO 3834-2 
szabvány szerint történik.
A cégcsoport négy vállalatból áll: 
a Ferrokov Kft., az Eko-Tur Kft., a Villacél Kft. és a Szendrő-Galva Kft.

Tevékenységeink: 

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS

• tűzihorganyzás
•  tűzihorganyzott 

kötőelemek gyártása

• galvanizálás
• porszórás
•  festés hagyományos eljárással

• lézervágás

• CNC élhajlítás

•  CNC megmunkálás 
(esztergálás, marás)

•  Fronius hegesztőtechnológia 
3d hegesztőasztalokkal

• IMG rendszerű robothegesztés

• szemcseszórás

MODERN FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK
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Telefon/fax/e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
aláírás

P.H.

A megrendelôlapot
MAGÉSZ 1161 Budapest, Béla utca 84.
Tel./fax: 1/405-2187 E-mail: magesz@t-online.hu 

címre kérjük.

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

 Elérhetőségeink:

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

„Eissmann” autóalkatrész gyár, 
Nyíregyháza



ÉMI-TÜV SÜD Kft.     2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 
(+36) 26 501 120    info@emi-tuv.hu     www.emi-tuv.hu

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 

– 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

Szolgáltatások 
hegesztőüzemek 
számára
Személy-, termék-, technológia 
és rendszertanúsítás az
ÉMI-TÜV SÜD-nél!



Alkalmazza a REHM FOCUS - technológiát

 Költségcsökkentés és a minőség javítása érdekében
• 30%-kal kisebb energiafelhasználás
• 30%-kal kisebb hőbevitel
• 30%-kal kisebb deformáció
• 90%-kal kevesebb fröcskölés

 A termelékenység növelése érdekében
• 30%-kal nagyobb leolvadási teljesítmény

 Az egészség érdekében
• 70%-kal alacsonyabb füstképződés

REHM Hegesztéstechnika Kft.
2766 Tápiószele, Jászberényi út 4.

Tel.: +36 (53) 380 078; +36 (30) 241 77 99 
E-mail: rehm@rehm.hu;  Web: www.rehm.hu

Hagyományos 
eljárás

REHM 
FOCUS.PULS

Hagyományos 
eljárás

REHM 
FOCUS.PULS

Hagyományos 
eljárás

REHM 
FOCUS.PULS


