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Egyedülálló módon egyesítem a varratnélküli és az átlapolt porbeles huzalok előnyeit. A legnagyobb termelékenységet, 

a leghatékonyabb hidrogén elleni védelmet, a legmagasabb töltöttségi arányt, és kiváló előtolási tulajdonságot kínálok Önnek.

Ki vagyok? Találkozzunk 2017-ben a Schweissen & Schneiden kiállításon Düsseldorfban, 

és győződjön meg saját szemével arról, mire vagyok képes.

JOIN US! 
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Schneiden
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Zseniális leszek -
Készüljön fel a következő generációs  
varratnélküli porbeles huzalokra –  
hamarosan megérkezik
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A MAGÉSZ elnöksége 2017. június 29-én az IQ Kecskemét Kft.-nél tartotta a 
má  sodik negyedévi rendes elnökségi ülését. 
Jelen voltak az elnökség tagjai:  Aszman Ferenc elnök,

Duma György elnökségi tag,
Markó Péter alelnök,
Tarány Gábor elnökségi tag,
Dr. Csapó Ferenc titkár.

Megfigyelőként részt vett Papp Zoltán elnökségi tag megbízásából: Papp Gergő.
Meghívott: Illyés Péter ügyvezető igazgató, IQ Kecskemét Kft. 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1.  Közgyűlési határozatok áttekintése, 

szükséges intézkedések megtétele.
2. Egyebek.  
3. Az IQ Kecskemét Kft. tájékoztatója.

Az ülést Aszman Ferenc elnök vezet-
te. A levezető elnök üdvözölte a megje-
len teket és megállapította, hogy az 
el nök ség határozatképes. Javasolta, 
hogy az elnökség a meghívó szerinti 
napi rendi pontokat tárgyalja.

Egyéb felvetés nem lévén, az elnök-
ség a javaslatot elfogadta.

1.
Közgyűlési határozatok 
áttekintése, szükséges 

intézkedések megtétele

Az elnökség áttekintette a közgyűlés 
határozatait és az alábbi témákat rész-
letesen megvitatta.

  Határozatképesség 
Közgyűlésünket a meghirdetett idő-
pontban nem tudtuk megkezdeni,  
mivel a szavazásra jogosult 72 tag-
ból csupán 23 tag volt jelen, a szük-
séges 37 helyett. Jellemző az egyé-
ni tagok távolmaradása.

  Nívódíj – Diplomadíj 

– „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” 
A XIV. Acélszerkezeti konferencián 
több előadásból is kiderült, hogy 
pá  lyázatra alkalmas lett volna a 
be mu tatott projekt. 
Sajnálatos, hogy nagyon szűk kör 
az, akik pályázatot adnak be. Az a 
tapasztalat, hogy – a lehetőségeken  
túl – a vezetőkön múlik a nívódíj-
pályázaton való részvétel.  A kiírást 
megjelentetjük az Acél szerke zetek-

ben, a honlapunkon, és mindegyik 
tagvállalatunknak levelet küldünk. 
2017-ben pályázati felhívásunkra egy 
pályamű érkezett (KÉSZ Ipari Gyár-
tó Kft.: Dagály Úszóaréna acél szer-
kezete), melyet vetített előadás ban 
röviden bemutattunk a közg yűlés 
résztvevőinek. 

– „Diplomadíj” átadása  
A pályázati kiírásban megjelölt határ-
időig (2017.02.22.) MSC kategó riá-
ban öt, BSC kategóriában három 
pá  lyázat érkezett.
Az elnökség köszönetét fejezi ki a 
BME Hidak és Szerkezetek Tan szé-
kének és oktatóinak – külön  ki -
emelve Dr. Dunai László tanszék-
vezető egye temi tanárnak és mun-
ka társai nak – a pályázat lebonyolítá-
sá ban nyújtott közreműködé sükért. 
A pá lyázóknak felajánlottuk, hogy  a 
diplomamun kából készített cikkei-
ket  folyóira tunkban megjelentetjük. 
Ezzel a le he tőséggel fiatal mérnö-
keink él tek is.

 MÉRLEG elfogadása
A közgyűlés egyhangú határozattal  
elfogadta a szövetség 2016. évi gaz-
dálkodásáról készített beszámolót 
és a 2016. évi egyszerűsített mérle-
get 22 581 EFt mérleg-főösszeggel, 
valamint 2224 EFt mérleg szerinti 
eredménnyel. Fenti eredménnyel 
meg  takarításunk:
–  elszámolási betét számla 

év végi egyenlege:  12 181 EFt,
–  lekötött betét:   4 886 EFt.
Javaslat a nyereség elköltésére: 
–   rendezvény szervezése 2018-ban 

a MAGÉSZ alapításának 20. évfor-
dulója alkalmából;

–  megvizsgálandó egy egyetemi 
MAGÉSZ-ösztöndíj létesítésének 
lehetősége.
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2.
Egyebek

 KONFERENCIA
Sikeres volt a XIV. Acélszerkezeti 
Konferencia. 

Résztvevők: 
– gyárlátogatáson  20 fő,
– vacsorán  50 fő,
– előadáson  94 fő.

A bevétel és kiadás részleteit is át-
tekintette az elnökség, és azt jóvá-
hagyólag rendben találta. A rendez-
vény pozitív eredménnyel zárult.

 Paks 2
A Nemzetgazdasági Minisztérium fel  - 
méri a Paks 2 atomerőmű építé sé-
ben potenciálisan, beszállítói mi nő -
ség ben érdekelt magyar vállalko zá -
so kat. Elnökünk felhívására csatla -
koz tunk a MAGEOSZ felméréséhez.  
A kérdőívet megküldtük minden 
tag vállalatunknak és pártoló tagunk-

nak. 8 cég küldte vissza kitöltve, 
me  lyet to vábbítottunk a MAGEOSZ 
felé.

 Tisztségviselők választása
2018-ban lejár az elnök, az elnöksé-

gi tagok, a titkár és az etikai bizottság  
mandátuma. Célszerű lenne a lehe tő-
ségeket átgondolni.

Az elnökség úgy döntött, hogy még 
az idén megtartandó két elnöksé gi 
ülésen tárgyalunk a választás elő ké szí-
téséről.

  „ACÉLSZERKEZETI 
INNOVÁCIÓS DÍJ”
A pályázati felhívást közzétettük az 
Acélszerkezetekben, feltettük a hon-
lapunkra és megküldtük minden 
tagunknak. 
A pályázatok beadási határideje: 
2017. szeptember 1.

 ECCS-díjra terjesztésről 
A 2017. március 29-i ülésen a díjra 

terjesztést Dr. Dunai László és 
Papp Zoltán vállalták. 

  Cikkek írása 
az Acélszerkezetekbe 
A következő lapzárta: 2017.08.21. 
Kérjük az elnökség támogatását a 
cikkek megírásában.
Az elnökség a cikkek íróinak ho no-
ráriumát egyedi elbírálás alapján 
dön ti el a cikk megjelenését köve-
tően.

3.
Az IQ Kecskemét Kft. 

tájékoztatása

Az elnökség elismerését fejezi ki a 
cég bemutatásán elhangzottakért 
és az üzemlátogatáson megismert 
magas színvonalú gyártástechnoló-
giáért.

Egyéb napirendi pont nem lévén, a 
levezető elnök az ülést berekesztette.

 HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK
  Új részleggel bővült 
a kecskeméti acélszerkezet-gyár

60 tonnás daruról lelógatott szalag átvágásával 
ad  ták át a kecskeméti KÉSZ acélszerkezet-gyár új 
hegesztő-gyártó csarnokát. Az új gyártócsarnok-
ra  a megnövekedett piaci igények miatt volt szük -
ség. A beruházással 40 új munkahely jön létre.

Több mint 2400 m2-rel és közel 200 új kézi esz-
közzel és géppel bővül a kecskeméti acélszerkezet-
gyár. A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. beruházásában az NGM 
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programjának 
köszönhetően új he gesztő-gyártó csarnok jött létre. 
Az ünnepélyes átadón az egyik 60 tonnás híddaruról 
lelógatott szalagot Lepsényi István gazdaságfej lesz-
tésért és -szabályozásért felelős ál lam titkár, Sze me-
reyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város 
polgármestere, Varga Mihály, a KÉSZ Csoport elnö ke 
valamint Uhrinyi Balázs, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. 
ügyvezetője vágta át.

Uhrinyi Balázs, a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. ügyvezetője 
hangsúlyozta, hogy az új gyárrészlegre a megnöveke-
dett hazai és nemzetközi megrendelések miatt volt 
szükség. A PLAT4M nevű csarnoknak köszönhetően 
40 új munkahely jön létre, valamint ezáltal a kecs-
keméti KÉSZ acélszerkezet-gyár kapacitása 30%-kal 
fog növekedni. A kapacitásnövekedés mellett az új 
gépeknek és eszközöknek köszönhetően nagyobb 
méretű acélszerkezetek gyártására lesznek képesek, 
valamint új innovatív gyártástechnológiák beveze-
tésére is lehetőség nyílik.



Acélszerkezetek 2017/3. számAcélszerkezetek 2017/3. szám 3

XIV. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA

2017. május 24–25-én rendeztük meg közel 100 fő rész-
vételével nagy sikerű konferenciánkat a Dunaújvárosi 
Egyetem modern konferenciatermében.

A konferencián az acélgyártók és -felhasználók, beruhá-
zási, tervezési, gyártási, építési területen dolgozó szakem-
be rek, a felsőfokú intézmények reprezentánsai, valamint 
azok a rokonterületeket képviselő szakmabeliek vettek 
részt, akik felületvédelemmel, hegesztéssel, robotokkal,  
mi nőségbiztosítással, tűzvédelemmel, karbantartással fog-
lal koznak és akik szakmánk újdonságai iránt nagy ér dek-
lődést mutatnak.

Az idén is – hasonlóan a korábbi konferenciákhoz 
– kiváló szakemberek tartottak előadásokat, akik előre-
jelzést adtak az előttünk álló évek gazdasági kilátásairól, 
a szakterüle tek jövőbeni lehetőségeiről, tudományos 
eredményekről, gyakorlati gyártási tapasztalatokról. A ta-
lálkozások kitűnő lehetőséget teremtettek a vélemények és 
tapasztalatok cse ré jére és teret biztosítottak a két- vagy 
többoldalú tanácskozásoknak, megbeszéléseknek. 

Az ismeretek állandó frissítése, bővítése mindnyájunk 
kö zös ügye.

„A mérnököket kreatív, racionális és etikus gondol-
kodásmódjuk hitelessé teszi mind a politika, mind a 
társadalom előtt, ami tiszteletre méltó rangot jelent. 
A mérnökök etikai és morális követelményekkel tár-
sult tudásukkal sikeresen járulnak hozzá a közjó és 
életminőség javításához, a természet és a környezet 
védelméhez.” (Idézet az Európai mérnökök budapesti nyi-
latkozatából.)

Ez az elvárás és elismertség csak úgy őrizhető meg, ha 
tanulunk egymástól és kicseréljük gondolatainkat, tudá-
sunkat. Értéke továbbá egy ilyen konferenciának, hogy a 
személyes találkozások kapcsán az ismeretségek a szak-
mán belül tovább bővülnek.

A konferencia reprezentatív előadás-gyűjteménye részle-
tesen tartalmazza az elhangzott előadásokat, ezért jelen 
cikk ben az előadásokból csupán szemelvényeket adunk 
azoknak, akik nem vehettek részt a rendezvényen.

GYÁRLÁTOGATÁS 
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL

A konferenciaszervezés keretében került sor a Vasmű 
három gyárának és a DAK Acélszerkezeti Kft. tűzihorgany-
zó üzemének megtekintésére és az ott folyó munkák is-
mer tetésére. A Dunaferrt nem lehet fél nap alatt végig-
látogatni az óriási mérete és a termelőüzemek nagy száma 
miatt. Jellemző, hogy csak a gyáron belüli vasutak hossza 
90 km.

A munkavédelmi oktatást és a gyár rövid ismertetését 
követően először a kohók látogatása következett, ahol a 
csapolást is megnézhették a résztvevők. Óriási élmény volt 
azon műszaki kollégáinknak, akik eddig csupán elméleti 
tanulmányaikból ismerték a nyersvasgyártást. Tagjaink ren-
geteg kérdést tettek fel, és a kohóüzem technológusa mind-
egyikre kielégítő szakmai választ adott. 

Az irányítóteremben számítógépen is bemutatták a kor-
szerű programokat, a folyamatok ellenőrzését és a kohók 
biztonságos működését irányító szakmai munkát.

Konverteres acélgyártás

Az acél előállításának többféle módja ismert. Világszerte 
az egyik legelterjedtebb az ISD Dunaferr-nél is alkalma zott  
konverteres acélgyártás, amely egy oxidáló olvasztási fo lya-
mat. Ennek során a betétanyagokat nagyméretű, tűzálló bé-
lés sel ellátott konverterbe adagolják. A fő betétanyagok, a 
folyékony nyersvas és a szilárd acélhulladék a salakképző 
adalékanyagokkal együtt kerülnek a konverterbe.

A Dunai Vasműben 1981 augusztusában kezdődött meg 
a konverteres acélgyártás. Az ISD Dunaferr Zrt. acélművé-
nek konverterüzemében két darab, egyenként 135 tonna 
befogadóképességű konverter üzemel, amelyekben 2/1-es 
üzemmódban, váltva folyik a termelés. Konverterváltások 
időszakában lehetőség van 2/2-es üzemmódú termelésre. 
Éves kapacitás: 1,6 Mt acél.

Folyamatos öntés, FAM

A konverterben gyártott acél 100%-át folyamatos öntő-
műben öntik le. A Dunai Vasműben 1973-ban és 1974-
ben léptek üzembe a kétszálas, vertikális elrendezésű, 
téglalap szelvényű kristályosítókkal működő öntőgépek. 
A folyamatos öntés során az acéllal teli öntőüstökből az 
acél a közbenső üstbe folyik, amelyben az acélszintet du-
gókkal szabályozzák. A rézfalú, vízzel hűtött kristályosítók-
ban kezdődik el az acélszál kristályosítása, amely a szekun-
der hűtőzónában támasztógörgők között haladva, sűrített 
levegővel porlasztott víz segítségével teljes keresztmetsze-
tében megdermed. A szálat földgáz–oxigén vágópisztolyok-
kal darabolják a szükséges méretre. Ezt követően buktató-
keret segítségével kerül a kiadó görgősorra, ahol azonosító 
karaktereket festenek fel az oldallapjára. A brammákat vas-
úti szerelvényeken juttatják el a hengerműi hevítőkemencék-
hez. A folyamatos öntés teljesen automatizált, a folyékony 
acélsugarat megvédik a reoxidációtól. A közbenső üst be-
fogadóképessége 20 tonna. A lemezhengerlés alapanyagául 
szolgáló brammák vastagsága 230 mm, szélessége 860 és 
1550 mm között változhat nyolcféle méretben. A vágható 
hossz mérettartományok: 3000–4200 mm, illetve 7000–8400 
mm. Éves öntési kapacitás: 1,7 Mt.

Profilüzem

A Hideghengerműből átszállításra kerülő tekercsek hasí-
tásán és görgősorokon átfuttatott vékony acéllemezekből 
állítják elő a hidegen hengerelt, nyitott és zárt szelvénye ket. 
E termékek nagyon közel állnak az acélszerkeze tek terve-
zését, gyártását, építését végző cégeinkhez. Lenyűgö ző egy 
ilyen gyártósor. A gyártmányok széles választéka, a mi nő-
ség biztosítása jó piacot teremt a profilüzem részére. Az 
üzem szakembere részletesen ismertette a gyártás minden 
területét. 

Tűzihorganyzás, DAK Kft.

A DAK Acélszerkezeti Kft.-nél működik Magyarország 
egyik legnagyobb tűzihorganyzó üzeme. A horganyozható 
elemek nagyságát a kád mérete korlátozza. Az egyszeri 
merítéssel horganyozható munkadarab maximális méretei : 
hosszúsága: 12,0 m; szélessége: 1,1 m; magassága: 1,8 m. 
Bizo nyos esetekben forgatással ennél nagyobb méretű ele-
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mek tűzihorganyzása is megoldható. A maximálisan me rít-
hető tömeg: 5 t.

Az európai szabványnak megfelelően kialakított horgany-
bevonat vastagsága minimálisan 45–85 mikrométer, de 
igény  esetén ennél nagyobb rétegvastagságú bevonat készí-
tését is vállaljuk próbahorganyzás alapján.

Végezetül köszönetet mondunk az ISD Dunaferr mind-
azon munkatársának, aki gördülékeny, gondos szervezés-
sel lehetővé tette a MAGÉSZ konyferencia résztvevőinek a 
gyárlátogatást.

A KONFERENCIA ELŐADÁSAI

 Acélpiacról 
– Az ISD Dunaferr Zrt. 
fejlesztésekről 

DR. MÓGER RÓBERT igazgató, 
MVAE

Az acél jelentősége

Az acél a világ legjelentősebb és legsokoldalúbb mérnöki/
szerkezeti anyaga.

•  A világ nyersacéltermelése éves szinten meghaladja az 1,6 
milliárd tonnát.

•  Napjainkban több mint 3500 különböző acéltípust külön-
böztetünk meg fizikai, kémiai jellemzőik alapján.

•  Jelen van az életünk minden területén, alkalmazzák a 
gépjárműiparban, az építőiparban, háztartási berendezé-
sek gyártásához, orvosi eszközökben…

Gazdasági szakemberek az acélipar teljesítményét tekin-
tik a fejlődés és a gazdasági növekedés egyik alapvető pil-
lérének. 

Az acélipar fejlődése

•  Az acél 100%-ban újrahasznosítható, újra és újra anélkül, 
hogy a tulajdonságai romlanának (Circular Economy).

•  Az acélgyártás melléktermékei (különböző salaktermé-
kek) is döntő részben újrahasznosíthatók (építőipar, 
mezőgazdaság, vegyipar).

•  Az acél a világ növekvő megújuló energia infrastruktúrá-
jának alapja.

•  A fejlesztések fókuszában a CO2-kibocsátás csökkentése 
áll, nemcsak az acélgyártás, hanem az acéltermékek élet-
ciklusa alatt is – súlycsökkentés gépjárműipar.

•  Az EU az acélipari innováció területén vezető szerepet 
tölt be a világon, szorosan együttműködve a felhasználó 
iparágakkal.

•  Az EU acéliparának szereplői évente kb. 12 milliárd 
EUR-t  költenek új folyamatok, termékek és forradalmian 
új technológiák kifejlesztésére.

•  A modern acélminőségek körülbelül 75%-át az elmúlt 20 
év ben fejlesztették ki.

•  A gépjárműipar és az acélipar szoros együttműködésének 
köszönhetően ma már erősebb, biztonságosabb, ennek 
ellenére kisebb tömegű járművek készülnek.

A modern útkorlátok 
működési mechanizmusa
TARÁNY GÁBOR ügyvezető igazgató, 
DAK Acélszerkezeti Kft.

A korlát kiválasztásának szempontjai:

– védendő létesítmény/műtárgy és annak elhelyezkedése,
– kárkövetkezmény nagysága,
– ütköző gépjármű fajtája.

Legfontosabb célok:

1. személyvédelem,
2. gazdasági kár minimalizálása.

„Masszívabb” rendszerek működésével kapcsolatban 
elsődleges szempontok:

– merev, erős korlát,
– kisebb oszlopközök,
– merevítőelemek (típusfüggő),
– személygépjármű utasára veszélyesebb a nagy lassulás,
– magas visszatartási fokozat.

Rugalmasabb rendszerek működésével kapcsolatban 
elsődleges szempontok:

– az alakváltozás mértéke nagyobb lehet,
– az oszlopközök lehetnek nagyobbak,
– a kötélerő fontossága jelentős,
– nagyobb fokú személyvédelem.

Az előadó bemutatta egy fejlesztés eredményét, melynek  
célja versenyképes, könnyű, de biztonságos közúti vissza-
tartó rendszer megalkotása volt. A megoldás kulcsa egy 
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új szerű oszlop – sinus elem kapcsolat kialakítása, amely a 
visszatartásban közvetlenül résztbvevő sinus elemnek az 
osz lopokról a megfelelő időben történő leszakadását segíti 
elő.

Kihajlásbiztos merevítővel 
merevített szerkezetek viselkedése 
és tervezése
DR. VIGH LÁSZLÓ GERGELY 
egyetemi docens,
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

A nagy szeizmicitású területeken a hagyományos, rugal-
mas földrengési méretezés gazdaságtalan szerkezeti meg-
oldásokhoz vezet. Ezzel szemben a képlékeny méretezéssel 
ún. disszipatív, nagy energiaelnyelő képességgel rendelkező, 
gazdaságosabb szerkezeti rendszereket alakíthatunk ki. 
Duktilis nyomatékbíró keretekkel, központos vagy kül-
pontos merevítőrácsozással – és számos egyéb duktilis 
szerkezeti rendszerrel – a disszipatív zónák képlékenyedése 
révén jelentősen csökkenthetőek a szerkezetre ható globá-
lis földrengési terhek.

Napjainkban az új európai szabályozások hatására a köze-
pes szeizmicitású területek mérnökei is tisztában vannak 
a földrengések jelentette veszéllyel, és a tervezés során 

fog  lalkoznak az épületek szeizmikus viselkedésével. Ennek 
kö vet keztében a kellő teherbírást biztosító és egyben gaz-
da ságos megoldások egyre fontosabbá válnak ezekben a 
ré gi ók ban is. Bár Magyarországon a disszipatív megoldá-
sok még nem terjedtek el, elmondható, hogy ilyen, mérsé-
kelt  szeizmicitással rendelkező területeken is jelentősen 
csökkenthető  a szerkezetre adódó földrengési teher, ameny-
nyi ben azt képlékeny viselkedés figyelembevételével ter-
vezzük. 

Hagyományos, központos merevítés segítségével is kiala-
kítható disszipatív rendszer. A merevítőrúd húzásra tükrözi 
az acélanyag kedvező, duktilis viselkedését, azonban a nyo-
mott rúd mértékadó tönkremenetele a kihajlás, amely je-
lentős teherbírásbeli és merevségbeli degradációt okozhat 
a szerkezet hiszterézis viselkedésében. Megfelelő duktilitást 
így csak akkor érhetünk el, ha a kihajló nyomott rúd hatását 
csökkentjük, a szerkezet teherbírásához és merevségéhez 
való hozzájárulását lecsökkentjük: ez relatíve karcsú, ala-
csony kihajlási teherbírással rendelkező elemeket igényel, 
ahogy azt az Eurocode 8-1 (EC8-1, CEN 2008) is előírja.

Kimagasló szeizmikus viselkedésének köszönhetően a ki-
hajlásbiztos merevítőrudakkal merevített keretek (BRBF) 
nép szerű elsődleges vízszintes teherviselő rendszerré váltak  
az USA-ban.

Ugyanakkor az Eurocode jelenleg nem ad támogatást 
ilyen  szerkezetek tervezésére. Ezért a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tan szé-
ken kutatást indítottunk a tervezési eljárás kidolgozá sára.

Előadásunkban elsőként a BRB elemek felépítését, műkö-
dési elvét és viselkedését mutatjuk be. Tárgyaljuk a BRB-vel 
merevített keretek jellemzőit. Röviden bemutatjuk a tan-
széken folyó kutatást és annak eredményeit.

A rendszer alkalmazási példáival is alátámasztjuk a BRBF 
szerkezetek gazdaságos alkalmazhatóságát.

S oszlop – sinus elem kapcsolat

tolás fázis eleje

leugrás előtt

leugrás után

Hagyományos acél merevítő rúd és BRB viselkedésének 
összehasonlítása

A kihajlásbiztos merevítőrúd felépítése
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Befogott öszvérhidak tervezése
BORZAI TIBOR műszaki igazgató, 
SPECIÁLTERV Kft.

Az öszvérhidak világszintű sikere, egyre nagyobb térnye-
rése több előnyéből fakad egyszerre. A szerkezettípus öt-
vözi az acélszerkezet és a vasbeton szerkezet kedvező tulaj-
donságait. Az acélszerkezet már képes a zsaluzat terhét és 
a friss beton súlyát viselni mindamellett, hogy a híd alatti 
terület forgalmát csak kismértékben, vagy egyáltalán nem 
za varjuk az építés ideje alatt. Az öszvérhíd egyszerű épít-
he tőségét a külföldön egyre többet alkalmazott, részben 
előre gyártott pályalemeztáblák is segítik.

Az öszvérhíd felszerkezetének befogása az alépítménybe 
egy olyan megoldás, mely az öszvérhidat karcsúbbá, gazdasá-
gosabbá és fenntarthatóbbá teszi, többek között azzal, hogy 
elhagyhatók olyan magas költségű hídtartozékok, mint a 
dilatációk és saruk, így azokat a híd élettartalma során sem 
kell kicserélni vagy felújítani. 

A dilatáció és saru nélküli hidakat a szaknyelv integrált 
hídszerkezeteknek nevezi.

A híd szerkezeti típusának kiválasztásánál azt is figyelni és 
elemezni szükséges, hogy a hídnak az élete során milyen 
várható hibái és felújítási költségei lesznek.

A főtartóbefogás miatt alacsonyan tartható a szerkezeti ma -
gasság a közbenső támasz elhagyása mellett is. Az átvezetett  
út hossz-szelvénye jól lekövethető, így kisebb a töltés magas-
ság és ezzel együtt kevesebb kisajátítás is szükséges, mint 
előregyártott vasbeton gerendás felszerkezetek esetében.

Nagy szilárdságú acélszerkezetek 
– Fejlesztési irányok és alkalmazás
DR. KÖVESDI BALÁZS egyetemi docens, 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

Napjainkban az építőmérnöki acélszerkezetek tervezé-
sében megjelentek olyan különösen nagy szilárdságú, 
500 MPa-nál nagyobb folyáshatárú anyagok, melyek a gép-
járműiparban, repülőgépiparban már régebben használato-
sak. Az építőmérnöki felhasználás széles körű elterjedését 
jelenleg azonban erősen korlátozza a hiányos méretezési  
háttér vagy a túl konzervatív előírások alkalmazása, ami 
kiegészítő kutatásokat tesz szükségessé a témában. Bemu-
tat juk a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéknek az elmúlt 
3–4 évben a nagy szilárdságú acélszerkezetek témaköréhez 
kapcsolódó kutatási tevékenységét.

Ismertetjük a különböző kutatási területeken elért új 
tudományos eredményeket, valamint ezeknek a szabványo-
sítási folyamatban való megjelenését és a hétköznapi ter-
vezésben való alkalmazhatóságát.

Az előadásban bemutatjuk a hegesztett és hidegen ala-
kí  tott, nagy szilárdságú acélszelvényekben fellépő sajátfe-
szült ségek specialitásait, meghatározási módjait, ezeknek a 
teherbírásra való közvetlen hatását. Ezenkívül ismertetjük 
a nagy szilárdságú acélszerkezetek stabilitási és fáradási  
méretezési specifikumait, a tanszék által kifejlesztett mé re-
tezési módszereket, melyek hozzájárulnak a nagy szilárdsá-
gú acélszerkezetek gazdaságosságának növeléséhez.

Előadásunk a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék által az 
elmúlt 3–4 évben a nagy szilárdságú acélszerkezetek terü-

A 21. sz. főút B165 jelű híd felszerkezetzsaluzás forgalom fenntartása mellett (Fotó: Speciálterv Kft.)

A Tokyo Gate Bridge oldalnézete – BHS500 és BHS700 anyagból készült [1]
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le tén végzett jelentősebb kutatási eredményeket és azok 
gyakorlati tervezésben való alkalmazhatóságát mutatja be. 
Jelenleg a nagy szilárdságú acélszerkezetek széles körben  
való elterjedését a kedvezőtlen stabilitási és fáradási mére-
tezési eljárások korlátozzák.

Kutatásaink ezért ennek a két területnek a fejlesztésére 
irányultak. A nagy szilárdságú acél zárt szelvényű oszlopok 
kihajlási görbeválasztó táblázatát kiterjesztettük S235–S960 
szilárdsági osztály tartományra, mely lehetővé teszi az ered-
ményeink egyszerű és gazdaságos alkalmazását a hétközna-
pi tervezési gyakorlatban.

Ezenkívül a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok 
alapján egyedülálló módon a jelenleg elérhető teljes acél 
szilárdsági tartományban (S235–S960) meghatároztuk a he-
gesztett zárt szelvényekben kialakuló sajátfeszültségek nagy-
ságát, rámutattunk a szilárdsági osztálytól való függésekre, 
illetve kidolgoztunk egy olyan sajátfeszültség-modellt, mely 
alkalmazható végeselem alapú méretezési eljárásokban.  
Ezenkívül 2 tipikus hídépítési szerkezeti részleten végzett  
kí sérletek alapján elemeztük a nagy szilárdságú és alacsony  
szilárdságú acélszerkezetek fáradási élettartama köz ti kü-
lönbségeket. Rámutattunk a nagy szilárdságú acélszer keze-
tek fáradási viselkedését kedvezően befolyásoló tényezőkre 
(mérethatás, nagyobb szívósság), illetve bemutattuk azt a 
kutatási irányt, mely a varratalak-módosító technikák alkal-
mazásával teszi még jobban kihasználhatóvá a nagy szilárd-
ságú acélszerkezeteket. Kutatásaink igazodnak és jelentősen 
hozzájárulnak a napjainkban Európában folyó nagy szilárd-
ságú acélszerkezetek témakörében végzett fejlesztésekhez 
és elősegítik a nagy szilárdságú acélszerkezetek gazdasá-
gosabb felhasználását.

A csongrádi pontonhíd 
felújításának tervezése
SCHMALCZ ÉVA tervezőmérnök, 
MSc Kft.

A Tisza magyarországi szakaszán az év nagy részében 
még ma is két pontonhíd üzemel, mindkét átkelő kurió-
zum a maga nemében. Az egyik Tiszadob–Tiszalúc között, 
a másik Csongrád–Csépa között, mindkettő korlátozott 
áteresztőképességű, súlykorlátos szerkezet. Az utóbbit újra-
hasznosított anyagok felhasználásával építették, és bár meg-
építése óta folyamatosan fejlesztették, ma már korszerűtlen 
szerkezet. Állapota leromlott, a szerkezeti elemein olyan 
károsodások vannak, amik miatt a forgalom fenntartása 
csak fokozott felügyelet mellett lehetséges. Annak ellenére, 
hogy az éves üzemeltetése jelentős pénzeket emészt fel, 
megszüntetése vagy átépítése nincs terítéken. A biztonsá-
gos közlekedés feltételeihez szükséges felújítási munkák 
elvégzése nem tűr halasztást, ezzel azonban az átkelő stá-
tusza további egy-két évtizedre ismét konzerválásra kerül.

A felújítás tervezése során elvégeztük a szerkezet ellenőrző 
statikai számítását a korróziós szelvénycsökkenések figye-
lembevételével. Megterveztük a főbb teherviselő elemek 
szükséges javítási tervét:
–  A pályatartókat egyenként felmértük. A súlyosan káro-

sodott, horpadt gerincű, görbült tengelyű tartók és az 
„újrahasznosított” hevederlemezzel megerősített, illesz-
tett tartók cseréjét előirányoztuk.

–  Új saruszerelvényeket terveztünk a letört akadékok, el-
mozdult sarulemezek helyére. A helyszíni bejárás során azt 

 A Csongrádi pontonhíd madártávlatból (Fotó: Ötvös Sándor)
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tapasztaltuk, hogy a pályatartók megfelelő felfekvésének 
biztosítása érdekében a sarulemezek szükséges vastagága 
tartónként eltérhet. Ennek egyik oka lehet a tartórácsok 
szerelésialak-pontatlansága, vagy a bak kereszttartók nem 
vízszintest felfekvése, de származhat az egyes pontonok 
egyenlőtlen vízbe merüléséből is. Tekintettel arra, hogy 
a pontonok cserélődnek az úszó bakok alatt, a tervezett 
megoldásnak mindenképen utólag is szabályozhatónak 
kellett lennie, ezért a szerelvény és pályatartó kapcsolatát 
oldhatóra terveztük. A magassági beszabályozás bélésle-
mezek segítségével történik. A vastagabb sarulemez – a 
ko rábbi kialakításnál – kedvezőbb tehereloszlást biztosít.

–  Megterveztük a súlyos korróziós károkat szenvedett fe szí-
tő művek cseréjét. A tervezett feszítőmű geometriája né-
mileg eltér a meglévőtől. A feszítőmű csomólemezét a 
fel támaszkodáshoz lehetőleg legközelebb terveztük elhe-
lyezni az erőbekötés támasztengely felé tolásával, így ked-
vezőbb erőjátékot értünk el.

–  Az ellenőrző statikai számítás kimutatta, hogy a pályatar-
tók övmerevsége nem elégséges. Habár a pályatartókon 
szem revételezéskor stabilitásvesztésre utaló jeleket nem 
ta pasztaltunk, a szabvány által előírt biztonság megterem-
tése érdekében szükség volt a pályatartók felső öveinek 
oldalirányú megtámasztására, melyet a pályaszerkezeti 
adottságok figyelembevételével különböző módon alakí-
tottunk ki.

–  Megterveztük, a korrodált, lötyögő, elmozdult dilatációk 
átalakítását.

–  A bakok támrúdjait alkotó csőszelvények alsó, kilyukadt 
szakaszaira és az elgörbült csomólemezeinek javítására 
sématerveket készítettünk.

A bemutatott átkelő múltja, jelene és jövője nem csupán 
műszaki vagy gazdasági szempontból elgondolkodtató, 
hiszen az nyilvánvaló, hogy az anno nagy tudással rendelkező 
mérnökök által megtervezett létesítmény ma már műszakilag 
elmaradott, csak gazdaságtalanul üzemeltethető. Nincs két-
ségünk afelől, hogy az átkelő sorsáról egy-két évtized múlva 
újra el kell gondolkodni. 

A tízéves dunaújvárosi Pentele híd 
és az utána eltelt időszak Duna-híd-
építéseinek tömör áttekintése
DR. DOMANOVSZKY SÁNDOR 
Széchenyi-díjas, aranydiplomás 
építőmérnök

Ez az alkotás – hazai viszonylatban – a „legek” hídja! 
Néhány a rekordok, innovációk hosszú sorából:
–  a leghosszabb egybefüggő acél felszerkezettel (1682 m) 

épült híd a Duna folyam teljes hosszán;
–  medernyílásának támaszköze (308 m) hazai, saját szer ke-

zeti kategóriájában (kosárfüles, vonógerendás, alsópályás 
ívhíd) világrekorder;

–  ez a (feltehetően világviszonylatban is) egyetlen lakott 
területen kívül épült autópályahíd, melyen kétoldali, szé-
les gyalogos-, illetve kerékpárjárda van;

–  a beépített acélanyag tömege (24 500 t) messze túlszár-
nyalja az egyéb hazai nagyhidakét;

–  ez az első teljesen hegesztett magyar nagyfolyami híd;
–  ez az első hazai híd, melynél termomechanikusan henge-

relt acélt (S460M/ML) alkalmaztak;
–  a mederhíd a legnagyobb tömeg (8500 t), melyet egy 

da rabban úsztattak és emeltek helyére (folyóvízben világ-
rekord);

–  ez az első hazai híd, melynél a felszerkezetet a még nem 
teljesen kész pillérekre helyezték, azokon emelték vég-
leges szintjére, és a pillérek felső részeit csak ezután fe-
jezték be (vasalták, zsaluzták, betonozták „alája”);

–  ez a híd – tömegarányosan – fele idő alatt készült el, mint 
a többi Duna-hidunk.

A felszerkezet helyszíni szerelése a jobb parti ártéri hi-
dakkal kezdődött. A jelentős feladatot különleges – átgon-
doltan megtervezett innovatív megoldások, berendezések, 
készülékek, eszközök és módszerek hosszú sorát felvonul-
tató, speciális – organizációval oldották meg. Ennek lényege 
abban rejlett, hogy a kilométer hosszú, hatezer tonnányi, ti-

 A mozgatást a bárkák végeihez erősített egy-egy hajó, illetve az úszódaru végezte, és három óra alatt a jobb parti pillér közelébe juttatta 
a 70 m magas, közel 10 500 tonna tömegű „vontatmányt” (Fotó: Dr. Domanovszky Sándor)
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zenhárom nyílást áthidaló két szerkezetet húsz méter feletti 
magasságban, a leghatékonyabb módon juttassák a helyére. 
Az egyik fő elem a parton létesített indítóállvány. A másik 
a hídszakasz hídfő irányába történő ütemes mozgatását 
megvalósító hidraulikus rendszer volt. 

A bal parti körülmények teljesen más megoldásokat igé-
nyeltek.

A Nyíregyházán gyártott egységeket közúton szállították a 
helyszínre. A teljes keresztmetszetet alkotó (a gyárban már 
előszerelt, méretre munkált) öt egységet a helyszínen felál-
lított két padon szerelték és hegesztették össze.

A mederhíd az ártérieknél lényegesen bonyolultabb fel-
adatok elé állította a tervezőket, kivitelezőket.

A merevítőtartókat (19 x 13 darab) és az ívtartókat (2 x 19 
darab) a Ganz műhelyeiben gyártották. Ezek elő szerelését 
és korrózióvédelmét a csepeli telepen végezték. A merevítő-
tartó keresztmetszeti egységeit (13 darab) – előzetes összeál-
lítás és méretre munkálást követően – 3–3 darab szerelési 
egységgé hegesztették össze. Az ívtartókat 6–6 darabonként 
(átfedéssel) próbaszerelték és méretre munkálták. A kor-
rózióvédelmet követően a szerelési egységeket vízi úton 
szállították a helyszínre.

A 310 m hosszú, 41 m széles, 54 m magas, 8500 t tömegű 
ívhíd készre szereléséhez a bal parton levert vascsövekből 
olyan szerelőállványt hoztak létre, mely részben a vízben állt. 
A leszállított egységeket a bárkáról úszódaru helyezte erre.

A munkát a merevítőtartó északi végével kezdték, majd el-
indultak a déli végnél is. A legkényesebb, legnagyobb szak-
tudást igénylő feladat a középtájon elhelyezkedő utolsó, 
úgynevezett záróelem beillesztése volt. 

E hídnál a merevítőtartó egyes – kivételesen igénybe vett 
– részeinél S460M, illetőleg, nagyobb falvastagságok esetén 
S460ML minőségű acélokat alkalmaztak.

A lényeg ezeknél a legkorszerűbb szerkezeti acéloknál 
az, hogy a növelt folyáshatár ellenére, egyrészt rendkívül 
szívósak, másrészt nem hajlamosak edződésre, ezért a he-
gesztéshez nem igényelnek előmelegítést (ami más acélfaj-
táknál 150 °C)!

A függesztőkábelek szerelését követően megkezdődött a 
mederhíd beúsztatása 2006. december 6-án. 

A hídavatásra 2007. június 23-án került sor

Tűzihorganyzás – trendek és költségek
ANTAL ÁRPÁD titkár, 
BÁNÓCZKI TAMÁS vezetőségi tag, 
Magyar Tűzihorganyzók Szervezete

Tűzihorganyzott acélszerkezetek az építőiparban nem-
csak mint egyfunkciós tartószerkezetek jelennek meg, ha-
nem egyre nagyobb szerepük van az épületek, terek arcula-
tának kialakításában, régi lakóépületek modernizálásában, 
illetve növekvő biztonsági szerepük is van.

Ezt elsősorban a horganybevonatok kitűnő korróziós 
tulajdonságai, karbantartást nem igénylő fenntartása teszi 
lehetővé. A tűzihorganyzás a festési eljárásokkal összeha-

sonlítva már rövid távon is, de a legtöbb anyagvastagságnál 
hosszú távon mindenképpen jelentős gazdasági előnyöket 
mutat, de fontos, hogy az egyes horganyzási eljárások 
között különbséget tudjunk tenni.

A darabáru tűzihorganyzás alkalmazása ideális feltételeket 
teremt ahhoz, hogy az acélszerkezetek az új kihívásoknak 
megfeleljenek. Az eljárás alkalmazásának fő előnyei:
– Intakt, robusztus fémbevonatokat nyerünk.
–  A védőréteg több évtizedes, karbantartásmentes védelmet 

biztosít.
– Az acélszerkezetek megőrzik variabilitásukat.
–  Hegesztett kivitelű acélszerkezetek is könnyen bevon-

hatók.
– A felületek kívül-belül egyenértékű védelmet kapnak.
–  Nincs rozsdásodás, higiénikus és könnyen tisztítható a 

védett felület.
– A horgany az acélgyártásnál visszanyerhető.
– A horganyréteg bármikor festhető (duplex védelem).
– A bevonatokat ipari körülmények között hozzák létre.
– A bevont acélszerkezet azonnal beépíthető.
– A védőréteg kopás- és ütésálló.
– A cink (horgany) az élővilág természetes alkotóeleme.

Összehasonlítottuk a darabáru tűzihorganyzással kiala-
kított bevonatot két másik bevonattípussal, a festékbevo-
na  tokkal és a szalaghorganyzás technológiájával készített 
be vonatokkal. A festékbevonatokkal történt összehasonlítás  
során láthattuk, hogy a darabáru tűzihorganyzással képzett 
bevonat a legtöbb esetben gazdaságosabb alternatívát jelent 
a festett bevonatnál. Itt most nem térünk ki a szerkezetek 
karbantartási költségeire, de könnyen belátható, hogy a fes-
tékbevonatok tönkremenetelét követően a szerkezet kor-
rózióvédelmi bevonatát javítani kell, mely további jelen tős 
többletköltségeket ró a tulajdonosra. Hosszú távra terve-
zőknek nincs más alternatíva…, vagy a darabáru tűzi hor-
ganyzást választják.

Az előadás második részében rávilágítottunk arra, hogy 
a horganybevonatok között is lehet hatalmas különbség. 
A megismert szabványok alapján kalkulálható a bevonatok 
élettartama, és megállapítottuk, hogy az olcsó, vékony 
10–20 μm bevonattal rendelkező elemek kültéri felhaszná-
lása igen korlátozott, rövid idő alatt megindulhat a rozs-
dásodás.

A darabáru tűzihorganyzással (EN ISO 1461) ellátott 
ter mékek hosszú, karbantartásmentes élettartamot biztosí-
tanak.

Antal Árpád Bánóczki Tamás

Tűzihorganyzott lépcsőszerkezet
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Az Opera új műhelyháza – az Eiffel-csarnok 
acélszerkezetének felújítása
MAROSI MIKLÓS építész, stúdióvezető, 
KÖZTI Zrt.
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ egyetemi docens, 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

A Budapest, Kőbányai út 30. sz alatti, eredetileg mintegy 
130 évvel ezelőtt a Magyar Királyi Államvasút mozdonyja-
ví tó főműhelyének céljára épült és néhány éve megürese-
dett acélcsarnok, közismert nevén az Eiffel-csarnok, a ter-
vek szerint felújítva és átépítve a Magyar Állami Operaház 
műhelyházaként és próbacentrumaként működik tovább. 
A generáltervezői feladatokat a KÖZTI Zrt. látja el, és az 
acél szerkezet átvizsgálására és ellenőrzésére felkérte a BME 
Hidak és Szerkezetek Tanszéket.

Bemutatjuk a megújuló, komplex létesítmény építészeti 
koncepcióját, funkcionális elrendezését és kialakítását.

Ezután ismertetjük az acélszerkezet felújításának megter-
vezését, melynek során a múlt századi könnyed acél tartó-
szerkezetet a mai szabványok előírásai szerinti nagyobb ter-
hek, földrengés- és tűzhatás elviselésére kellett megfelelővé 
tenni.

Az 1883 és 1886 között épített Eiffel-csarnok kb. 
95 x 235 m alapterületű, egyszintes, öthajós, rácsos acél 
tartószerkezetű csarnoképület. A Kőbányai út felőli első, 

a gőzmozdonyok javítására szolgáló részében 13 keretállás 
épült 12 m tengelytávolsággal.

A második részben hat ötnyílású és egy egynyílású keret 
készült (az utóbbi a középső hajó rizalitjában) 10 m keret-
távolsággal, itt volt a fűtőház. A kettő között egy 11 m-es 
osz tású, átmeneti keretállás van.

A csarnok acélszerkezete a korabeli acélépítés gyakorlata 
szerint rendkívül karcsú, szegecseléssel készült, rácsos acél-
szerkezet.

A két szélső hajó (A és E) acélszerkezete az oldalfalakra 
támaszkodik, acéllemezeken csúszó sarukon. A szelemenek 
a főhomlokzaton hasonlóképpen vannak megtámasztva. 
A szelemenek egyszerű rácsos szerkezetek, felső és alsó 
öveik egy-egy szögacélból, oszlopaik szintén szögacélból, 
ferde rácsrúdjaik laposacélból készültek. A taréj- és vápa-
szelemenek övszögacéljai kisebb méretűek, de kettőzött, 
osz tott szelvényként elrendezett kivitelben.

Az Opera számára komplex beruházás készül a volt Északi 
Járműjavító területén. Ennek részeként a több mint száz 
esztendős Eiffel-csarnok műhelycsarnokként, díszletraktár-
ként és próbacentrumként funkcionál tovább.

Az építészetileg unikumot jelentő koncepció és megoldás 
az acél tartószerkezet szépségét megtartva és megmutatva 
kívánja megvalósítani ezt a feladatot.

A könnyed, filigrán elemekből álló acélszerkezet számára 
komoly kihívást jelent a mai, megemelt követelményeknek 
való megfelelés. Csak a szakági tervezők együttműködésével 
létrehozott szigorú terheléscsökkentéssel, valamint a leg kor-
szerűbb méretezési módszerek és eljárások alkalmazásával 
(lokális hó- és földrengésterhek alkalmazása, tűzhatások és 
szerkezeti viselkedés szimulációja, fejlett numerikus model-
lezés, GMNI analízis) vált lehetővé az, hogy a régi acél-
szerkezetet megtartva, csak a szükség szerinti legkevesebb 
megerősítést és beavatkozást alkalmazva, egy gazdaságos 
felújítás terve készülhessen el.

Marosi Miklós Dr. Horváth László

A tervezett előcsarnok
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A Dagály Úszóaréna acélszerkezete
KOCSIS ANDRÁS BALÁZS 
statikus tervezési irodavezető, 
LÓDRI CSABA statikus tervező, 
BIM Design Kft.

A szerkezet felépítése hierarchikus. A körbemenő négy-
övű rácsos főtartók 6,0 m szélesek és 13,0 m magasak. A fő-
tartók között 12,0 m-enként lévő 72,0 m fesztávolságú fiók-
tartók 6,50 m magasak. A fióktartók között 6,0 m-enként  
1,20–1,44 m-es, változó magasságú rácsos szelemenek fut-
nak, melyek közvetlenül támasztják alá a magas bordás, 
per forált trapézlemez burkolatot.

A fő tartószerkezetek elemei cső keresztmetszetűek. A fő -
tartó övszelvényei 762 mm átmérővel és 20–50 mm falvas -
tagsággal készültek. A homlokzati falvázoszlopok csak a 
homlokzat síkjára merőlegesen támaszkodnak a tetőszerke-
zethez. A függőleges terhüket az alattuk lévő vasbeton szer-
kezeteknek adják át, és a homlokzat síkjában önálló mere-
vítőrendszerrel épülnek. Az ideiglenes lelátók acél lefedése 
ráterhel a főtető külső oldalára.

A Duna felőli „Dunai Ikon” látvány acélszerkezet és a Nép-
fürdő utca felőli bemelegítő medence acél lefedése a nagy 
tetőtől független dilatációs egységek.

A Dagály főtetőhöz 10 kilométer csövet, egyéb szelvé-
nyekkel együtt 15 kilométer szelvényt daraboltunk le. Cső-
áthatásvágásokhoz, alakos vágásokhoz, hosszméret-beállítá-
sokhoz, háromdimenziós vágásokhoz speciális csővágógépet 
használtunk.

A főtető elemeit 200 kamionnal szállítottuk az építkezés-
re, mely kamionok nagy része túlméretes volt. Az összes 
szerkezet kiszállítása több mint 300 kamiont igényelt. 

Az épület kialakítása lehetővé tette, hogy a főtartóknak a 
vasbeton magok közötti részét előszereljük a 10,80 m-en lé-
vő körbemenő, monolit vasbeton födémen. Ez a lehetőség 
adta azt az ötletet, hogy az egész tetőt szereljük elő ezen 
a szin ten, és egyben emeljük fel a végleges magasságába. 
A tető szerkezetet a sarokelemek nélkül emeltük, a sarokele-
mek a végleges magasságban épültek, itt várták a tető többi 
részét. 

Szigorú peremfeltételek és rövid határidő mellett sikerült 
megvalósítani egy, a magasépítés területén nem szokványos 
méretű acélszerkezetet. A szerelés során Magyarországon 
kü lönlegesnek számító technológiát alkalmaztunk (heavy 
lifting), ahol a szerkezetet megépítve, egyben emeltük a 
vég leges helyére.

Lódri Csaba

Emelőberendezések
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SZOBOR ÖRÖKÍTI MEG AZ ACÉLSZERKEZET-ÉPÍTÉS 
ISKOLATEREMTŐ PROFESSZORÁNAK EMLÉKÉT

Halász Ottó születésének 90. évfordulóját ünnepelték 
kollégái, barátai és tisztelői

2017. július 5.

„Nem lehetek eléggé hálás a Halász 
professzor által alapí tott tudományos 
műhely nyújtotta szakmai munícióért, 
amelynek eredményeképpen a kö-
zel  múltban akadémikus  lehettem” – 
hang  súlyozta a szoboravató ünnepség 
kö  szön tőjében Dunai László, a BME 
Építő mérnöki Kar dékánja, aki meste-
reként és példaképeként emlékezett a 
kilencven éve született tudósra. Dunai 
László mindössze három évig dolgoz-
hatott Halász professzorral utóbbi ko-
rai halála miatt, de, mint mondta, ez 

egész későbbi szakmai pályafutását meg-
ha tározta. Irányításával kezdte kutatá-
sait a numerikus szimuláción alapuló 
acélszerkezeti analízis és mére tezés 
meg  valósításán. „Halász pro fesszor dé-
kán  ként nagyon elfog lalt volt, ezért be-
 szél getésekre, konzultációkra  a tan szék  
és a dékáni hivatal közötti séta közben 
volt lehetőség” – emlékezett Dunai 
László, akinek doktori disszertá ciója 
megvédését már nem érhette meg.

Dunai dékán – bemutatva Halász 
pro fesszor nagy ívű élet pályájának leg-

fontosabb mérföldköveit – visszaidézte  
az inspiráló  előadásokat, amelyek a 
hallgatóság körében is legen dás hír-
név nek örvendtek, és szólt a tanszéket 
a nemzet közi  tudományos vérkeringés-
be bekapcsoló, fáradhatat la nul mun-
kál kodó nemzetközi hírű tudós pályá-
jának egyéb mo men tumairól.

A BME Építőmérnöki Kara 2016-ban 
hozott határozatot arról, hogy a pro-
fesszor születésének 90. évfordulóját 
szo bor avatással ünnepli meg.

„Halász Ottó értékteremtő, érték-
meg őrző, és utánpótlás-nevelő ember  
volt” – emelte ki szoboravató beszédé-
ben Józsa János rektor. Az egye tem 
vezetője rámutatott, hogy az utób bi év-
tizedben Mosonyi Emil, Michel berger 
Pál és Gruber József szobrai után fel-
avatott negyedik műalkotás is rendkí-
vüli tudósnak állít emléket.

„Halász professzor nagyon kemé nyen 
dolgozott azért, hogy elnyert Ford-
ösztöndíja után mások is élvezhessék 
a nyu gati tanulmányutak előnyeit: ez 
dékánként akkoriban nagy fokú szemé-
lyes felelősségvállalással járt” – hang-
súlyozta a rektor, rámutatva, hogy a 
pro fesszor ’Tartószerkezetek mé rete-
zé se: modell és valóság’ című akadé-
miai székfog laló ja már címében is arra 
a tudományos attitűdre utal, amelyet 
mérnöki pályáján maga is folyamato-
san szem előtt tart.

HALÁSZ OTTÓ (Budapest, 1927–1986) 
mérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja

1950-ben szerzett jeles diplomát a mérnöki karon. Ettől kezdve az Építő-
ipari és Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) Építőmérnöki Kara I. sz. Híd-
építési Tanszékének, a BME Építőmérnöki Kar Acélszerkezetek Tanszék tanár-
segédje, később aspiránsa, adjunktusa, docense, majd 1966-tól egyetemi  
tanára volt.

1956-ban lett a műszaki tudományok kandidátusa, 1978-ban doktora. 
1959-ben a hallei Műszaki Főiskolán szerzett hegesztő szakmérnöki okleve-
let, a következő évben pedig az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 
doktorált. 1961 és 1966 között a dékánhelyettes volt, és 1968-tól haláláig az 
acélszerkezetek tanszék tanszékvezetőjeként tevékenykedett. Mindeközben 
1964 és 1965 között az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott Ford-
ösztöndíjasként. Ekkor kialakított kapcsolatrendszere segítette a későbbi 
nem zet közi konferenciák megszervezését és – kollégái számára – az ösztön-
díjak  megszerzését.

1967 és 1973 között, majd 1981-től haláláig a BME Építőmérnöki Karának 
dékánja volt. Vezetőként kezdeményezte és valósította meg az Építőmérnö ki 
Kar új tantervét, a kari számítástechnika és a laboratóriumi oktatás ki-
terjesztését. A Budapesti Műszaki Egyetem Építőipari Laboratórium ötletgaz-
dája és első igazgatója volt 1973-tól. 1982-ben lett a Magyar Tudományos 
Aka démia levelező tagja.

Konzulensként szerepet vállalt egyes magyarországi acélszerkezetek (pél-
dá ul a Paksi Atomerőmű, a dunaújvárosi Dunai Vasmű, a Nyugati pálya-
udvar) építésének és rekonstrukciójának megtervezésében, a tervek ellen őr-
zésében.

A könnyű acélszerkezetek terén végzett kutatómunkája, az e téren, vala-
mint a hazai hídépítés körében elért eredményei révén számos hazai és 
kül föl di tudományos testület választotta tagjai sorába. Többek között az 
MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnökhelyettese (1985–1986); a 
Tar tó szer kezeti Bizottság (1960–1968), a Műszaki Mechanikai Bizottság 
(1968–1986) tagja volt. Tagja volt az Építőipari Tudományos Egyesület Tartó-
szerkezeti Szakosztály vezetőségnek (1970-1986); az IUTAM magyar nemzeti 
bizottságnak (1972-1986); a Nemzetközi Híd- és Magasépítési Egyesületnek 
(1967–1986) és a Column Research Council-nek (USA) (1970–1986).

1964-ben megkapta az Akadémiai Díjat, 1973-ban a Munka Érdemrend 
arany fokozatát. 1984-ben lett a New York-i St. John’s University tiszteletbeli 
doktora.

Számos cikket, egyetemi jegyzetet és szakkönyvet írt, több kézikönyvnél 
társ szerzőként működött közre.

Dr. Dunai László dékán 
(és a "Halász–Platthy acéltankönyv")
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„Amit tett értünk, azt visszaszolgál-
tatni teljes mértékben nem lehet, de  
szobor kifejezi azt a hálát, amelyet 
érzünk iránta” – nyomatékosította a 
rektor.

 
„Bertrand Russel Spinozáról mon-

dott szavai illenek Ottóra is: „A nagy 

filo zófusok között a legnemesebb és a 
legszeretetreméltóbb” – jellemezte egy-
kori hallgató- majd akadémikustársát 
Vámos Tibor akadémikus, villamos-
mérnök. A kutató Halász Ottóval még 
az egyetemi ifjúsági mozgalomban ba-
rátkozott össze. „A Műegyetem akko-
riban a világháború előtti konzerva tív 

értékeket és életre szóló mérnöki ma-
gatartásmintákat közvetített, illetve an-
nak a fiatal nemzedéknek is bölcsője 
volt, amely a modern eszméket és mód-
szereket rövidesen bevezette. E ge -
ne ráció kimagasló egyénisége volt Ha-
lász Ottó, akinek „szakmai szigorú ság-
ban, tartásban, emberségben ott rej tő-
zött egész lelke, létezése.”

Szatmári István, a Hidak és Szer-
kezetek Tanszék egyetemi magántaná-
ra azt a mintegy negyedszázados idő-
szakot foglalta össze, amelyet Halász 
Ottó kollégájaként töltött el. Az anek-
dotákból a csendes, de következetes 
és rendkívül széles műveltségű tudós 
alakja rajzolódott ki. „Vigyázzatok ma-
ga tokra, vigyázzatok a tanszékre” – in-
tette az utódokat Halász professzor a 
halála előtt nem sokkal telefonon. „Azt 
gondolom, hogy a mai összejövetel ki-
fejezi Ottó kívánságának beteljesíté-
sére tett igyekezetünket” – fogal mazta 
meg Szatmári István.

Halász Ottó legközelebbi külföldi 
barátja, Theodore Galambos pro-
fesszor a minnesotai egyetemről video-
üzenetben üdvözölte az ünnepséget 
és beszélt a jeles tudósról.

Földes György mérnök, Halász 
pro fesszor veje a család nevében em-
lékezett apósára és megköszönte a szo-
bor létrejöttéért és az ünnepség meg-
szervezéséért tett erőfeszítéseket.

Zsemlye Ildikó szobrászművész alko-
tá sát a professzor lánya, Halász Kata-
lin és Józsa János rektor leplezte le.

Fotó: Philip János

A BME honlapján (www.bme.hu) 
megjelent szöveg engedélyezett 

utánközlése

Dr. Józsa János rektor méltató beszéde a szobornál

Dr. Vámosy Tibor 
akadémikus

Dr. Szatmári István 
egyetemi magántanár

Földes György 
mérnök

Halász Katalin és Dr. Józsa János leleplezik a szobrot

Csoportkép a szobornál
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A 15 ÉVES LONDONI, TEMZE FELETTI GYALOGHIDAK 
ÉPÍTÉSÉNEK TANULSÁGAI

LESSONS FROM THE CONSTRUCTION OF THE 15-YEAR-OLD 
FOOTBRIDGES OVER THE THAMES IN LONDON

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

2002 óta üzemel két jelentős gyalogoshíd London köz-
pontjában a Temze felett:
•  a Millenniumi gyalogoshíd és 
•  a Golden Jubilee (Hunger ford) gyalogoshidak.
A Millenniumi gyalogoshidat 2000-ben már egyszer 
átadták, de a nagy vízszintes mozgások miatt le kel-
lett zárni.
A cikk a hidak építésének érdekességeit, valamint a 
Millenniumi gyalogoshíd beépített különböző csillapí-
tó it  ismerteti röviden.

Since 2002 two important footbridges have been op-
erated over the Thames in Central London: 
•  the Millenium Bridge and 
•  the Golden Jubilee (Hungerford) footbridges
The Millenium Bridge has already been opened in 
2000, but due to significant lateral movements it had 
to be closed.
The paper describes the special features of these 
bridges , and the various types of dampers have been 
installed onto the stucture of the Millenium Bridge. 

Ez a cikk a Hidászokért Egyesület által szervezett „HIDÁSZ 
NAPOK”-on , 2017. június 7-én, Siófokon, a Hotel Azúr-ban 
elhangzott azonos című előadás szerkesztett változata.

1. BEVEZETÉS

15 éve üzemel két jelentős gyalogoshíd Londonban a 
Temze folyó felett:
–  a Millenniumi gyalogoshíd a Szt. Pál katedrális és a Tate 

Modern képtár között és
–  a Hungerford vasúti-híd két oldala melletti Golden Jubilee 

gyalogoshidak.

A Millenniumi gyalogoshidat először 2000. június 10-én 
adták át, de a nagy vízszintes lengések miatt 2 nap múlva, 
június 12-én le kellett zárni. A hidat 2002. február 22-én 
nyitották meg újra.

A Golden Jubilee gyalogoshidakból a befolyási oldalit 
2002. május 13-án, a kifolyási oldalit 2003. július 2-án ad-
ták  át ünnepélyesen a gyalogosforgalomnak.

2.  A MILLENNIUMI GYALOGOSHÍD 
BEMUTATÁSA 

1996. őszén pályázatot írtak ki egy új gyalogoshíd tervezé-
sére a Temze folyó fölé, a Southwark Bridge és a Blackfriars 
Bridge közötti területre. 

A pályázó csoportoknak egy mér nök, egy építész és egy 
művész cégből kellett állnia. A több, mint 200 pályázóból 
kiválasztott nyertes csoportot az alábbi cégek alkották: 
–  Arup Group (mérnök),
–  Norman Foster and Partners (építész),
–  Sir Anthony Caro (szobrász).

A híd nyomvonalát a Szent Pál katedrális és az új Tate 
Modern – régi erőműből kialakított – Galéria közti „folyo-
só” adta meg. [1]

Fontos cél volt, hogy a katedrálisra a rálátást ne rontsa a 
szerkezet, ugyanakkor a híd alatt a hajózáshoz a megfelelő 
űrszelvényt is biztosítani kellett nagyon kicsi szerkezeti 
magassággal. [2] 

Az elegáns, rendkívül karcsú, 325 m hosszú függőhíd 
pálya szerkezete a hídfőkhöz kihorgonyzott 2 x 4 darab 

Ø 120 mm kábelkötegen függ, a mederben két közbenső 
alá támasztással. 

A Tate Modern felőli déli oldalon, ahol több hely állt ren-
delkezésre, a szerkezet kettéválik és rámpával csatlakozik a 
parthoz. (1. ábra)

Támaszközök: 81 + 144 + 108 m (északról – a Szt. Pál 
katedrális felől – déli irányban).

A két mederpillér 6 m átmérőjű betonkeszonokon tá-
maszkodik; alsó részük fokozatosan keskenyedő vasbeton 
ellipszis, a tetejük „V” alakú acéltartó. (2. ábra)

A hídfők Ø 2,1 m átmérőjű vasbeton cölöpökre támasz-
kodnak, az északi oldalon 12 darabra, a déli oldalon 16 
da rabra. [1]

A pályaszerkezet a kétoldali kábelköteget 8 m-enként át-
hidaló zárt, hegesztett acéltartókra, az ún. keresztirányú ka-
rok ra támaszkodik.

A 4 m széles gyalogjárda szerkezete a két szélen acél cső-
szelvényű hossztartóból áll, melyek a 8 m-enkénti kereszt-
tartókra támaszkodnak és a köztük lévő távolságot kereszt-
irányban sajtolt zárt szelvényű alumínium pályaszerkezet 
hidalja át.

A világítás és a korlát szerelvényeit is a csőszelvényű 
hossz tartókhoz rögzítették. [1] (3., 4. ábra)

A kivitelezést 1998 végén a hídfők környékének archeoló-
giai feltárásával kezdték.

A Monberg & Thorsen és a Sir Robert McAlpine cégekből 
alakult nyertes fővállalkozó 1999 áprilisában kezdte a cölö-
pözést. 

A felszerkezet helyszíni szerelése 2000 elején indult, és a 
hidat 2000. június 10-én adták át a gyalogosoknak. [3]

3.  A MILLENNIUMI GYALOGOSHÍD 
LEZÁRÁSA, CSILLAPÍTÓK BEÉPÍTÉSE

A 2000. június 10-i megnyitáson 80 000–100 000 ember 
haladt át a hídon úgy, hogy egy időben mindig 2000 ember 
volt a szerkezeten (1,3–1,5 ember/m2).

Oldalirányú lengések keletkeztek 2,5 m/s2 gyorsulással, 
elsősorban a déli és a középső nyílásban. A gyalogosok 
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1. ábra: A Millenniumi gyalogoshíd a Temze felett (Internetről: Adrian Pingstone 2005)

2. ábra: A Millenniumi gyalogoshíd pillérei, felszerkezete alulról

számának csökkentése sem javított sokat a helyzeten, ezért 
2 nap múlva, június 12-én lezárták a hidat.

Az Arup Group nagyszabású kutatásba kezdett. Meg álla-
pí tották, hogy a nem várt, nagy oldalirányú lengéseket az 
okozhatta,  hogy amikor a szerkezet kisebb moz gásba kez -
dett,  az emberek a biztonságuk érdekében lépéseiket össz -
hangba hozták a híd lengésével, és így gerjesztet ték a víz-
szintes rezgést (hasonlóan a – korábbról már jól ismert   – me-
netelő katonák által gerjesztett függőleges rezgésekhez). 

A tanulmány készítése során kiderült, hogy már korábban 
is voltak hasonló esetek, de csak rendkívüli alkalmakkor, 
ezért nem vizsgálták az okokat tovább mélyrehatóan, és 
nem ismertették a szakmán belül.

4. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd pályaszerkezete, kábelei 
a Tate Modern irányában nézve

3. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd pályaszerkezete, korláttal
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Az alábbi, korábbi esetekben tapasztaltak hasonló 
lengéseket:

–   Chester függőhíd 100 m körüli teljes nyílással  
1977-ben a tö meg az alatta lévő regattát nézte;

–   Birmingham Nemzeti Kiállító Központ és a vasútállomás 
közötti híd 1978-ban épült, 45 m hosszú; a Kiállítási Köz-
pontban rendezett esemény (pl. popkoncert) után nagy  
tömeg áramlásakor a vasútállomás felé,  
vízszintes önrezgésszám: 0,7 Hz;

–   Auckland Harbour közúti híd, Új-Zéland; északi 190 m nyí-
lás ban gyalogjárda mozgott, amikor 1975-ben 2000–4000 
tüntető haladt a szélső két sávon  
vízszintes önrezgésszám:  0,67 Hz [1]

Ezeknél a hidaknál a vízszintes önrezgésszám 0,7 Hz kö rüli 
volt.

Más források szerint, többek között a párizsi Pont de 
Solferino 140 m hosszú rácsos acél ívhíd 1999. december 
15-i átadásánál is a váratlan vízszintes lengések miatt a hi-
dat le kellett zárni, és csillapító szerkezetek beépítése után 
csak 2000. novemberében nyitották meg újra a mai nevén 
Passarelle Leopold-Sedar-Senghor Szajna feletti gyalogos-
hidat. [4]

A londoni Millenniumi gyalogoshíd használhatóságának 
érdekében a cél a vízszintes mozgások csökkentése, az ön-
rezgésszám 0,5–0,8 Hz-ről min 1,3 Hz fölé növelése volt, 
a híd megjelenésének és súlyának lehető legkevesebb vál-
toztatásával. 

Erre az alábbi lehetőségek adódtak:
1. Vízszintes merevség növelése vízszintes merevítőkkel
2. Csillapítások beépítése:

–  viszkózus csillapítók,
–  TMD (Tuned Mass Damper) hangolt tömeg csillapítók.

A vízszintes merevítők beépítése nem lett volna elég ha-
té kony, növelte volna a híd tömegét, rontotta volna a híd 
esz tétikáját.

A viszkózus csillapítók a gépkocsik lengéscsillapítójához 
hasonlóak; energiát oszlatnak szét a szerkezet két pontja 
között.

A Millenniumi gyalogoshídhoz a Taylor Devices, Inc. cég 
külön legyártott összesen 37 darab, 7 fajta különböző visz-
kózus csillapítót. [5]

A pilléreknél a kábeleket a pályaszerkezettel összekötő 
síkban tervezett és megvalósult csillapítókat az 5. és 6. ábra 
mutatja. Ez a pillérenként beépített 2 x 4 darab viszkózus 
csillapító a híd mozgását vízszintes és függőleges irányban 
is csillapítja.

A déli oldali rámpánál 2 x 2 darab viszkózus csillapítót rög-
zítettek a földbe épített alaptesthez a szerkezet függőleges 
és csavarás elleni megfogására. (7. ábra)

A pályaszerkezet vízszintes irányú megfogására a pálya-
lemez alatt 16 méterenként a kereszttartók közepére szerel-
tek – összesen 17 darab – viszkózus csillapítót. 

Ezekhez kapcsolódnak és minden irányban el tudnak 
mozdulni az ún. „Chevron” rácsozású ferde rudak össze-
hegesztett V alakú végei. A ferde rudak másik végei a 8 m 

5. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd tervezett viszkózus csillapítói a kábelek és a pályaszerkezet között a pilléreknél, kékkel jelölve 
(Az [1] 24. ábrájának részlete)

6. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd viszkózus csillapítói 
a pillérek felett

7. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd déli rámpájánál beépített 
viszkózus csillapítók
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távolságra lévő szomszédos kereszttartók felett, a hossztar-
tókhoz fixen rögzítettek. (8. ábra)

A TMD (Tuned Mass Damper) rugókra függesztett han-
golt tömeg alapú csillapítók [6] a kereszttartók és a pálya-
lemez közé beépítve csillapítják a szerkezet függőleges moz-
gását. A dobozban lévő tömeg a híd mozgásával ellentétes 
irányú mozgást végez.

A déli oldali rámpánál lévő TMD csillapítót a 9. ábra 
mu tatja.

A középső nyílásban 4 pár TMD csillapító speciális kiala-
kítással (a tömeghez folyadéktartályban mozgó lapát rögzí-
tésével) vízszintes csillapításra is alkalmas.

A 10. ábrán, a híd alulnézetén összefoglalva láthatók a 
különböző típusú csillapítások. 

Fontos szempont volt, hogy a beépített csillapítók tartó-
sak, fenntartásmentesek legyenek. A viszkózus csillapítók 
gyártójának ezért választották az amerikai Taylor Devices, 
Inc. céget, aki súrlódás- és szivárgásmentes szerkezeteket 
ígért, melyek 35 évig fenntartásmentesek.

A TMD csillapítókat a Gerb Schwingungsisolierungen né-
metországi cég gyártotta [7], melyek jótállási ideje 10 év. 

A későbbiekben az összes csillapítót elég a híd általános 
vizsgálata idején ellenőrizni; ezek a szerkezetek felülről, a 
pályalemez felől kiemelhetők és visszahelyezhetők. 

A csillapítók beépítése után a hidat 2002 januárjában há-
romszor is próbaterhelték nagy szélben és 700, illetve 2000 
fős embercsoporttal. A hidat másodszor 2002. február 22-
én adták át a gyalogosforgalomnak.

A 2000. évi átadás után a „Woobly (imbolygó) bridge” ne-
vet kapott Millenniumi gyalogoshídon az átépítés óta sem-
mi lyen rendellenes mozgást nem észleltek. 

4.  A GOLDEN JUBILEE GYALOGOSHIDAK 
BEMUTATÁSA 

A Golden Jubilee gyalogoshidak a Hungerford sokvágányú 
vasúti híd két oldalán keresztezik a Temze folyót a Charing 
Cross és a Waterloo vasútállomások között. A hidak a ne-
vüket II. Erzsébet királynő uralkodásának 50 éves évfordu-
lója alkalmából kapták. 

A Hungerford vasúti híd helyén először Isambard King-
dom Brunel (1806–1859) tervei alapján épült 1845-ben 
egy lánchíd gyalogosok részére az északnyugati parton lévő 
Hun ger ford Market és a Temze túlsó partja, a South Bank 
kö zött. (11. ábra) [8]

8. ábra:  A Millenniumi gyalogoshíd északi hídfőjénél beépített 
viszkózus csillapító az ún. „Chevron” ferde rudakkal

9. ábra:  TMD hangolt tömeg alapú csillapító 
a Millenniumi gyalogoshíd déli rámpájánál

10. ábra :  A Millenniumi gyalogoshíd különböző típusú csillapítói 
a híd alulnézetén

11. ábra:  A Hungerford gyalogos lánchíd 1845-ben Brunel terve 
alapján (William Henry Fox Talbot felvételének részlete) 
[8] 
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A délkeleti vasútvonal fejlesztése során a Hungerford 
piac helyén felépítették a Charing Cross vasútállomást. 

A gyalogos lánchíd helyébe Sir John Hawkshaw tervei sze-
rint 1864-re kilencnyílású, rácsos vasúti híd épült kovácsolt 
vasból a lánchíd régi téglapilléreinek a felhasználásával. [9] 
(12. ábra) [10]

A vasúti híd mindkét oldalára gyalogjárdát szereltek. A vas -
 úti híd szélesítésekor a befolyási oldal járdáját elbontották.

Az 1951. évi South Bank Fesztiválra a befolyási oldalon 
ideiglenes gyalogos átkelést létesítettek Bailey-rendszerű 
rácsos hídszerkezettel.

1980-ban a kifolyási oldali vasúti híd és gyalogjárda felújí-
tása alatt újból járdát szereltek a befolyási oldalra ideigle-
nesen.

A vasúti híd két oldalán lévő járdák keskenyek és veszé-
lyesek voltak.

1996-ban a Cross River Partnership pályázatot írt ki új 
gyalogoshidak tervezésére a vasúti híd két oldalára. 

A nyertes tervezők: WSP Group mérnök + Lifschutz Da-
vidson építész cégek voltak.

A részletterveket a Gifford and Partners (ma: Ramboll) 
készítette.

A híd dinamikai vizsgálata LUSAS programmal készült. 
[11] 

A hidak központi helyzete, a szomszédos vasúti hidak  
és azok alapozása közelében lévő metróalagutak és köz-
művezetékek nagymértékben befolyásolták a kialakítandó 
szerkezetet és annak építési technológiáját.

Az építés teljes időtartama alatt fenn kellett tartani a Hun-
gerford híd vasúti forgalmát, valamint a hajózást a Tem  ze 

folyón, és számításba kellett venni fel nem robbant  II. világ-
háborús bombákat a folyó medrének északi részén.

A tervezés és a kivitelezés során nagyon sok szervezet-
tel, hatósággal kellett együttműködni. (British Rail, English 
Heritage, Port of London Authority, London Underground, 
London Development Agency, stb.) [12]

A híd szerkezete 1+ 5 +1 nyílású, ferde kábeles híd ferde 
pilonokkal; a legnagyobb nyílás 65 m-es, a többi közbenső 
50–53 m a vasúti híd támaszainak megfelelően.

A híd teljes hossza 315 m. (13., 14. ábra) [13]

13. ábra:  A Hungerford vasúti híd melletti Golden Jubilee gyalogoshidak a Westminster hídról

12. ábra:  
A Hungerford vasúti híd 
Dave Hill képeslapjának 
részletén [10]

14. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshidak befolyási oldali 
szerkezetének keresztmetszete 
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A gyalogoshíd pályaszerkezete: 4,7 m széles vasbeton le-
mez, magassága a két szélen 65 cm, vastagsága középen 
15 cm [14]

Az új gyalogoshidak függetlenek a vasúti hidaktól, de a 
pillérek védelmére beépített új vasbeton gerendák a hajók 
30 MN ütközőereje esetén a hidak alépítményeit együttdol-
goztatják. [15] (15. ábra) 

5.  A GOLDEN JUBILEE GYALOGOSHIDAK 
ÉPÍTÉSE 

A kivitelezés fővállalkozója a Costain / Norvest Holst kon-
zorcium volt. 

Az acélszerkezetet a Butterley Engineering cég gyártotta. 
[13] 

A kivitelezés során az előző fejezetben említett problé-
mák, nehézségek miatt sok részlet módosult.

Az északi oldalon a földalatti vasút alagútjai és a felté-
telezett bombák miatt a pilont a rakpartra helyezték (emiatt 
nőtt meg itt a támaszköz 65 m-re). Az új „A” pilonok és a 
híd fők alapozásához a földet kézi erővel emelték ki. 

A vasúti híd többi pillérénél 1,5 m átmérőjű cölöpöket 
fúrtak a pillérek elé és mögé a gyalogoshíd támaszának és 

a pályaszerkezet szereléséhez szükséges ideiglenes támasz 
alapozására. A támaszok együttdolgoztatására létesített ge-
rendákat előregyártották és a helyszínen összekapcsolva le-
süllyesztették. [15]

A gyalogoshíd ferde pilonjainak új támaszait, valamint  a 
vasúti híd szélső pilléreinek körülbetenozását is előregyártott 
vasbeton elemekkel, utólagos kibetonozással készítették. 

Először a vasbeton pályaszerkezetet építették meg a déli 
szélső nyílás felett 50 m hosszú egységekben, melyekre ide-
iglenesen rácsos tartókat szereltek és így húzták át szaka-
szosan a folyó fölött az északi oldalra, a pillérek két vé gén  
ideiglenes támaszok beépítésével. 

Ezután emelték be a pilonokat az ideiglenesen kimereví-
tett hátrahorgonyzó elemekkel együtt, 400 t teherbírású 
Tak Lift 5 típusú úszódaruval. [16]

Az összes pilon és a pályaszerkezetet tartó elem beemelése 
után a megemelt helyzetű pályalemezt lesüllyesztették úgy, 
hogy a terheket a ferdekábelek vegyék fel. Ezután eltávolí-
tották az ideiglenes rácsos tartókat és támaszokat.

A ferde acélpilon átmérője:  Ø 450 mm alul, felül 
Ø 813 mm középen [13]

Az acélpilonok magassága 25 m, 
 az „A” típusúé: 35 m. [14]

Acélminőségek: 
pilon általában: S 355 J2 
piloncsúcs (v = 150 mm): S 355 NL 
felső gömbcsapágy-támasztó lemez: S 460 NL [16]

A ferde kábelek: Macalloy 460 típusú rudak [15]

A vasúti híd támaszainál lévő ferde pilonok hátraköté-
seit a vasúti híd szélső oszlopának kiszélesített vasbeton 
tá maszához rögzítették a 16. ábrán látható módon. A 17. 
áb rán a déli oldali támasz látszik a vasbeton pályalemez és 
a függesztőrudak kapcsolatával együtt. 

A háttérben lévő Brunel-híd téglapillérénél külön szigetet 
építettek két ferde pilonnal, hogy a műemlék téglapillér 
látható maradjon és esetleg külön megközelíthető legyen. 
(18. ábra)

A lehorgonyzás részletei a 19. ábrán láthatók. 
A 20. ábra a két pilon tetejét mutatja: bal oldalon a hátra-

horgonyzással, középen és jobb oldalt a pályaszerkezetet 
tar tó rudakkal, melyek az ún. „angyalszárny-lemezek”-be 
[15] kötnek be gömbcsapágyakkal. 

15. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshidak keresztmetszete 
a LUSAS honlapjáról [11]

16. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshidak 
pilonjának hátrahorgonyzása 
és annak lekötése a vasúti híd 
kiszélesített támaszához

17. ábra:  
A Golden Jubilee gyalogoshidak 
ferde pilonjának lekötése és a pályalemez 
csapos kapcsolata a függesztőrudakhoz 
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19. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshíd 
ferde pilonjai és lehorgonyzásuk 
a téglapillérnél kialakított 
szigeten 

18. ábra: 
 A Golden Jubilee gyalogoshidak ferde 
pilonjai a Brunel-híd régi téglapillérénél

A híd nagyon sok szakmai elismerést kapott.
Néhány közülük:

–   Lightning Design Award 2003 /a híd világításáért/ (21. 
ábra),

–   Royal Fine Arts Commission Building of the Year Award 
2003 (Specialist category),

–   Westminster Society Award 2003,
–   Civic Trust Award 2004,
–   Structural Achievement Award commendation 2004 from 

the Institution of Structural Engineers.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben bemutatott két jelentős gyalogoshíd sok újszerű 
megoldása érdekes és felhasználható lehet más gyalogos híd 
tervezésénél, kivitelezésénél.

A Tower-híd 1894. évi átadása óta a Millenniumi gyalo-
goshíd volt az első teljesen új Temze-híd Londonban [4], 
ezért fokozott érdeklődés kísérte a híd létesítését. 

A nyitás napján keletkezett nagy vízszintes lengések után 
az Arup cégnek a szakma és a nagyközönség előtt is meg 

20. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshíd ferde 
pilonjainak teteje a téglapillérnél 
(bal szélen a hátrahorgonyzás, 
jobb oldalt a pályaszerkezetet tartó 
rudak láthatók az ún. „angyalszárny-
lemezek”-be bekötve)

21. ábra:  A Golden Jubilee gyalogoshíd kifolyási oldali szerkezete 
esti megvilágításban, háttérben a Royal Festival Hall épületével
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kellett védenie az újszerű, nagyon karcsú és könnyű szer-
kezetű hidat, megfelelő megoldással.

Nagyon alapos kutatómunkát végeztek több cég bevoná-
sával; a beépített csillapítókkal a maximális biztonságra tö-
rekedtek.

A Millenniumi hídon a sok gyalogos a híd mozgásával 
össze hangolta lépéseit és így a híd vízszintes lengését to-
vább  gerjesztette. Megállapították, hogy ez bármely hídnál 
be kö vetkezhet, melynek vízszintes önrezgésszáma 1,3 Hz 
alatti.

A Golden Jubilee gyalogoshidaknál a merevebb szer-
kezet, a széles vasbeton pályalemez miatt a híd vízszintes 
önrezgésszáma 1,6 Hz, ennek ellenére helyet biztosítottak 
csillapítók esetleges utólagos beépítéséhez.

Ennél a hídnál a szerkezetet és az építési technológiát 
elsősorban a sok helyi megkötöttség határozta meg.

Mindkét híd kialakításánál a hidak központi helyzete miatt 
az esztétikai szempontok is fontosak voltak. A hidak tervezői 
az akkori tudásuk szerint mindegyik hídnál törekedtek 
a körültekintő tervezésre, de a Millenniumi gyalogoshíd 
esete óta világszerte nagyobb gondot fordítanak a karcsú, 
könnyű hidak megfelelő vízszintes önrezgésszámának a biz-
tosítására.

Az 1., 5., a 11–12. valamint a 15. ábrák az internetről 
származnak, a cikk többi fénykép-felvételét a szerző 
készítette 2011-ben.
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LEZÁRULTAK A TÁRGYALÁSOK, 
A LINCOLN ELECTRIC MEGVÁSÁROLTA 

AZ AIR LIQUIDE WELDINGET 
A NASDAQ-on jegyzett Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) 
2017. július 31-én bejelentette, hogy lezárult az Air Liquide csoport leány-
vállalatának, az Air Liquid Welding cég megvásárlása.
A megállapodás szerinti vételár 115 millió euro volt, amin felül bizonyos 
követeléseket is átvállalt a Lincoln. 
A tranzakció fedezetét a meglévő készpénzállomány biztosította.
„Örömünkre szolgál, hogy a Lincoln Electric családjában üdvözölhetjük 
az Air Liquide Welding-t, valamint, hogy egy olyan tranzakciót hajtottunk 
végre, amely komoly előnyökkel járhat ügyfeleink, alkalmazottaink és rész-
vényeseink számára” – nyilatkozta Christopher L. Mapes, elnök és CEO. 
„A tranzakció két tehetséges csapatot ötvöz, melyek egyformán elkötelezet-
tek a hegesztés és vágás innovációjában és az iparág termékeinek, tech-
nológiáinak valamint megoldásainak legkorszerűbb portfolióját kínálja 
vevőinek.”

Mapes hozzátette: „Bízom benne, hogy a szervezetek integrálása előnyösen 
fog hatni a technológiai képességek fej lesztésére, a működési hatékonyságra 
és volumenekre, hozzájárulva a cég » 2020-as Vízió és Stratégia « célkitű-
zé seinek megvalósításához, a nyereségességhez és a magasabb osztalék-
fizetéshez”. 
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LINCOLN ELECTRIC COMPLETES ACQUISITION OF AIR LIQUIDE WELDING 
 
 
 
CLEVELAND, Monday, July 31, 2017 – Lincoln Electric Holdings, Inc. (the “Company”) 

(NASDAQ: LECO) is pleased to announce that it has completed the previously announced transaction to 
acquire Air Liquide Welding, a subsidiary of Air Liquide. Under the terms of the agreement, the purchase 
price was €115 million (approximately USD$134 million), including the assumption of certain debt 
obligations. The Company funded the transaction with available cash on hand.  
 

The acquisition is immediately accretive to Lincoln Electric earnings, excluding transaction costs, 
at approximately $0.03 of earnings per diluted common share (EPS) per quarter, or $0.12 annually, in 
the first year after the acquisition, and approximately $0.06 EPS per quarter, or $0.24 annually, in the 
second year of operation.  
 

“We are excited to welcome Air Liquide Welding into the Lincoln Electric family and complete a 
transaction that provides compelling value for customers, employees and shareholders,” stated 
Christopher L. Mapes, Chairman, President and Chief Executive Officer. “The transaction brings together 
two talented teams who share the same commitment to welding and cutting innovation and offers 
customers the industry’s most comprehensive portfolio of solutions, technologies and application 
expertise.” Mapes continued, “I am confident that as we integrate the organizations, we will benefit from 
enhanced technical capabilities, operational efficiencies and scale, which will further advance our ‘2020 
Vision and Strategy’ goals to improve profitability and returns.”    
 
About Lincoln Electric  
 

Lincoln Electric is the world leader in the design, development and manufacture of arc welding 
solutions, robotic welding and cutting systems, plasma and oxy fuel cutting, and is a leading provider of 
brazing and soldering alloys. Headquartered in Cleveland, Ohio, USA, Lincoln Electric has 63 
manufacturing locations, including operations and joint ventures in 23 countries, and a worldwide 
network of distributors and sales offices reaching over 160 countries. For more information about Lincoln 
Electric and its products and services, visit the Company’s website at www.lincolnelectric.com.  
 
 
Forward-Looking Statements 
 

The Company’s expectations and beliefs concerning the future contained in this news release are 
forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  
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BESZÁMOLÓ A 2017-ES HIDÁSZ NAPOKRÓL

Pisch Zsuzsanna főtitkár
Hidászokért Egyesület

Ebben az évben 2017. június 7. és 9. között rendeztük 
meg a Hidász Napokat Siófokon, a Hotel Azúrban.
Annyi változás történt a korábbi konferenciákhoz 
képest, hogy a már összeszokott szervezői csapat 
nem a Közlekedés fejlesztési Koordinációs Központ, 
hanem a Hidászokért Egye sület színeiben dolgozott.

A konferencia résztvevői több, természetesen hidakról 
szóló kiadványt is kaptak: a megyei hídtörténet soro zat záró 
kötetét, a „Hidak Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyében” című 
könyvet; dr. Domanovszky Sándor írá sát „A Ferencz József/
Szabadság híd 120 éves” című kiadványt és a „Mosoni-
Duna-híd építése” című tá jé koztató anyagot.

Sitku László elnök megnyitója után először a kerékpáros-
hidak kerültek az előtérbe. A „Hidak nélkül nem lehet 
kerékpározni” szekció nyitó előadásában Lázár Mihály 
(Magyar Közút NZrt.) a kezelésükbe kerülő kerékpárutak 
hídjairól és az előttük álló feladatokról beszélt. 125 híd 

került újonnan hozzájuk, közülük több is sürgősen felújí-
tásra szorul.

Nem mindennapi esemény, hogy egy új híd épüljön a fő-
városban. A vizes világbajnokságra a Duna Aréna szomszéd-
ságában egy osztott pályás gyalogos-kerékpáros híd készül 
a Rákos-patak felett, melyről Forgács Dávid (BKK Zrt.) 
mesélt. A perforált gerincű, kétfőtartós gerendahíd – egyik 
– különlegessége, hogy magas vízállás esetén felemelhető.

A Tisza-tavi kerékpárút gyenge láncszeme a 33. sz. főút 
Poroszló–Tiszafüred közötti szakasza. Az oda tervezett négy  
hídról Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) tartott előadást. 
A köz úti Eger-patak-híd és a Szomorka-patak-híd mellé kü-
lön  alépítménnyel acél ívhidakat álmodtak meg. A tiszafüre-
di Tisza-híd esetében a kerékpároshíd a közúti híd alépít-
ményével osztozna. A projekthez tartozik még a Holt-Tisza-
zsilip műtárgy, ahova egy felnyitható hidat terveztek.

A Sátoraljaújhelyre kigondolt kalandparki híd apropóján 
Pálossy Miklós és dr. Szabó Gergely (Pont-TERV Zrt.) a 
kötélhidak nemzetközi példáiról és statikai specialitásairól 
adtak ismertetést.

Dr. Koller Ida két londoni híd, a Millenniumi gyalo-
goshíd és a Hungerford vasúti híd melletti Golden Jubilee 
gyalogos hidak építésének tanulságairól beszélt. 

A második szekcióban megismerkedhettünk pár lengyel  
hídépítési projekttel. Urbański Mariusz és Ślęzak Artur 
a Banimex cég acélhíd-építési projektjeit mutatta be. 
Hangodi Ádám (ViaCon Hungary Kft.) előregyártott vas-
beton elemekből épült lengyel hidakat mutatott be, köztük 
egy autópálya feletti, háromnyílású vadátjárót.

1. ábra: Az új Rákos-patak-híd látványterve

2. ábra: A Szomorka-patak-híd és a Tisza-híd látványterve

3. ábra: Odera-híd bontása és újjáépítése
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A „Magyar hidászok alkotásai külföldön” blokk kez-
detén Szabó Zoltán (MCE Nyíregyháza Kft.) két afrikai 
hídépítési feladatról beszélt: a ghánai Adomi híd felújí-
tásáról és az etiópiai Awash-Weldia vasútvonal völgyhíd-
jának építéséről.

Deák László (MCE Nyíregyháza Kft.) a hamburgi nyit-
ható kikötői híd gyártásába, építésébe avatta be a hallga-
tó ságot.

Dr. Szatmári István két szlovák autópálya-völgyhíd épí-
tését mutatta be. A D3 autópályán az öszvérszerkezetű hi-
dak betolással épültek.

4. ábra: 
A Visztula-híd rekonstrukciója

5. ábra: Ghánai és etiópiai hidak

6. ábra: A hamburgi Rethebrücke

7. a) ábra: Szlovák völgyhíd építés közben
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Zárásként Dr. Szabó Gergely (Pont-TERV Zrt.) egy nagy-
váradi közúti-kerékpáros híd tanulmánytervét ismertette. 
A meglévő gyalogos Körös-híd állapota leromlott, ezért 
szükséges lenne egy új átkelő építése. A tervezők acél ívhi-
dat javasoltak.

Az első nap estéjén kikapcsolódásként Felméri Péter 
hu mo rista műsorát hallgathatták meg a konferencia részt-
vevői. 

A második nap délelőtti előadások a „Kötött pályás hi-
dakkal” foglakoztak. 

Bondár Tibor (mageba) Vasúti és közúti hidak moni-
toring rendszere külföldön címmel az „okos hidak” tar-
tozékairól beszélt. 

A második előadásban is maradtunk a monitoring rend-
szereknél. Erdei Balázs (MÁV KFV Kft.) öt hazai vasúti 
híd (Nagyrákosi völgyhíd, Északi Összekötő Duna-híd, Vár-
pa lota B2 és B4 jelű hidak és Déli Összekötő Duna-híd) 
mé rési eredményeit ismertette. 

Szebényi Gergő (MÁV Zrt.) a szeghalmi Berettyó-híd 
részleges átépítéséről tartott előadást. A hídon a hídfacsere 

7. b) ábra: Szlovák völgyhíd építés közben

8. ábra: A nagyváradi Körös-híd látványterve

9. ábra:  A Berettyó-híd átépítés közben és már forgalomba 
helyezve

10. ábra: 
Az új Bartók Béla úti híd tervrészletei
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közben az ártéri nyílások felső övén repedéseket, töréseket 
vettek észre. A híd átépítésére több lehetőséget megvizsgál-
tak, végül két provizórikus hídszerkezetet építettek be.

A Ferencváros–Kelenföld vonalszakaszon található, het-
ven éves korhoz közelítő, Bartók Béla út feletti kétvágányú 
híd átépítésének tervezéséről Gyurity Mátyás (MSc Kft.) 
be szélt. Az új híd szintén Langer-tartós lenne, de a jelen-
legi kettő helyett három főtartóval. A híd a távoli jövőben 
háromvágányúra is bővíthető lenne plusz egy főtartó hozzá-
építésével.

Dr. Träger Herbert előadásában a rácsos gerendatartók 
alakjának változását, fejlődését mutatta be, a példák közt 
közúti és vasúti hidakat is felvonultatva. A hagyományos 
alakzatok mellett különleges rácsos tartókat is bemutatott.

A délelőtt záró előadásában dr. Jancsó Árpád a Ja sze-
nova–Oravica–Anina vasútvonal tíz völgyhídját mutat ta be, 
melyről könyvet is írt. A 10 völgyhídból 6 tégla-kő anyagú  
boltozat, 4 híd pedig olyan kialakítású, hogy a szélső nyí-
lások boltozatok, a középső, nagyobb nyílás pedig acél szer-
ke zetű.

11. ábra: 
A sárospataki Bodrog-híd 
régi szerkezete

12. ábra: 
A dunaföldvári Duna-híd 
régi és mai rácsos tartója

13. ábra: 
Egy viadukt 
a bánáti hegyi vasútról
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Ebéd után két tudományos előadás következett. Teiter 
Zoltán (Uvaterv Zrt.) „Öszvér gerendahidak az építéstech-
nológia tükrében” című doktori kutatását mutatta be, 
Harrach Dániel (Széchenyi István Egyetem) pedig a 
„Papírcső, az alternatív tartószerkezeti alkotóelem” című 
TDK dolgozatot, melynek konzulense volt.

A következő két előadás a közúti hídfejlesztésekről 
szólt.

Baranovszky Ádám (Unitef Mérnök Zrt.) a hatnyílású, 
rácsos tartós gyomai Hármas-Körös-híd alépítményeinek fel-
újításának és dilatációcseréjének tervezését ismertette, me-
lyet a Magyar Közút megbízásából végeztek el.

Kertesi Tamás (NIF Zrt.) az újonnan megvalósuló je-
len tősebb hídberuházásokat foglalta össze. Kiemelte az új 
ko máromi Duna-hidat, az M44 Körös-hídját, az M4 Tisza-
hídját, Hódmezővásárhely elkerülő útján épülő körhidat és 
a győri Mosoni-Duna-hidat.

A délután utolsó előadásaként dr. Domanovszky Sán-
dor bemutatta az isztambuli harmadik Boszporusz-híd épí-
tését.

14. ábra: A gyomai Hármas-Körös-híd a folyópartról nézve

15. ábra: 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszon körforgalmú csomópont és Körös-híd az M44-en
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A második nap a hidász díjak átadásával zárult. A Clark 
Ádám Életműdíjat Győry Imre és Aarne Jutila kapták. 
Az Év Hidászai közé dr. Dalmy Dénest választották. A Fe-
keteházy János-díjat Borzai Tibor, a Massányi Tibor-díjat 
Müller Zoltán és az Apáthy Árpád-díjat Budainé Fülöp 
Márta vehette át.

A zárónapon a reggelt három könnyedebb előadással 
kezd tük. Tóth Tibor (Sztradaline Kft.) Hidak és hidászok 
a nagyvilágban című előadásában külföldi hidas érdekes-
ségeket gyűjtött össze. Domonkos Csaba (Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum) azt mutatta be, hogy a régi újság-
cikkekben hogyan találhatunk hídtörténeti információkat. 
Dr. Bardóczky Viktor (Magyar Közút NZrt.) a hidak va-
gyon kezelésébe avatta be a hallgatóságot.

A délelőtt második felében ismét a közúti hídfejlesz-
tések kerültek előtérbe.

Csikós Csaba (Magyar Közút NZrt.) az elmúlt időszakban 
elvégzett hídfelújításokról tartott előadást. Felújították – töb-
bek közt – a Dunaföldvári Dunai utcai híd pályaburkolatát, 
a medvei Duna-híd pályalemezét, gerendát cseréltek egy 
M3 feletti hídon és újjáépítették az atkári Rédei-Nagy-pa-
tak-hidat.

Hodik Zoltán (Budapest Közút Zrt.) a fővárosi hídfelújí-
tásokat ismertette. A kisebb hidak felújítása, átépítése után 
jövőre a Lánchíd rekonstrukciója következik.

A konferencia záró előadásaiban a Galvani úti Duna-híd 
került a középpontba. Horváth Adrián (Főmterv Zrt.) a 
híd hálózati szerepéről beszélt, és bemutatta az 1992-es 
tervpályázat pár pályaművét is.

1. kép:  
A díjazottak: Müller Zoltán, 
Budainé Fülöp Márta, Borzai Tibor, 
Győry Imre, Aarne Jutila és Dalmy Dénes 
(fotó: Gyukics Péter)

16. ábra:  Új gerenda beépítése az M3 feletti Fót, Sikátorpusztai úti 
hídon

17. ábra: Válogatás a régi tervpályázat hídjai közül
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Kovács István (KKBK) és Karkus János (Hegymagas 
Kft.) a jelenlegi tervpályázatról osztott meg információkat.

„A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zrt. meghívásos, előminősítéses nemzetközi épí-
tészeti tervpályázatot hirdet a Galvani utca vonalában 
egy új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv 
szélességben megépítendő Duna-híd tervezésére vonat-
kozóan.

A tervpályázat célja, hogy az egyes kulcsfontosságú 
buda pesti közlekedési beruházások előkészítésének forrás-
igényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatnak 
megfelelően a tervpályázat győztesével történjen meg az 
építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vo-
nat kozó, úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli tár-
gya lásos közbeszerzési eljárás lefolytatása.”

A konferencián a rendezőkkel és az előadókkal együtt 
360-an voltunk, reméljük, hogy jövőre is ilyen sokan össze 
fogunk gyűlni.

A cikket dr. Träger Herbert lektorálta.

Kiadványok

MOSONI-DUNA-HÍD
ÉPÍTÉSE

Dr. Domanovszky Sándor:

A FERENCZ JÓZSEF / SZABADSÁG HÍD 120 ÉVES

Fo
tó

: D
o

m
an

o
vs

zk
y

2016

Hidak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
A könyv 288 oldalon mutatja be a megye gazdag hídállományát. Végigveszi a 
hídépítés fajtáit a fahidaktól a vasbeton hidakig, és részletesen, fényképekkel 
gazda gon illusztrálva ismerteti a jelen tő sebb hidakat.
Utóbbiból bőven találunk a me gyében: 22 Tisza-híd és ártéri híd, 4 Szamos-híd, 
14 Kraszna-híd, 8 Túr-híd és végül 5 Keleti-főc sa torna-híd.
A könyv szerkesztője Hajós Ben ce, a sorozatszerkesztő Dr. Tóth Ernő.
A teljes hídtörténeti sorozat elérhető a www.hidak.hu honlapon.

A Ferencz József/Szabadság híd 120 éves
Dr. Domanovszky Sándor írásában összefoglalta a 2016-ban 120. születés-
napját ünneplő Duna-híd történetét.
A Szabadság híd különlegességei: az első Duna-hidunk, amely teljesen hazai 
erőből épült, ennél alkalmaztak először szabadszereléses módszert és ezt a hi-
dat építették meg a leggyorsabban.
A kiadványban a szerző felkutatott régi képeket, melyek a híd építését mu-
tatják be, saját képeivel pedig a híd 10 évvel ezelőtti felújítását és a napja-
inkban látható állapotát mutatja be.

Mosoni-Duna-híd építése
A Győrt keletről elkerülő 813. sz. főúton épülő kosárfüles ívhídról ad infor-
mációkat. A híd mederhídjának nyílása 180 m, így ez lesz az ország hatodik 
legnagyobb nyílású átkelője.
A mederhíd szerelése a bal parton kialakított szerelőtéren történik, a beto-
láshoz ideiglenes jármokat építenek.

A következő évi Hidász Napok 
helyszíne és időpontja:

Siófok, 2018. június 6–7–8.



Acélszerkezetek 2017/3. számAcélszerkezetek 2017/3. szám 29

DÍJAZOTTAK

Clark Ádám Életműdíj

Győry Imre
1923-ban született Hajdúböször mény-
ben. Egyetemi tanulmányai a II. világ-
há borús időszakra estek, részese volt a 
Buda pesti Műszaki Egyetem Mérnöki 
ka   rá  nak külföldre menekülésében. Az 
egye   temet végül Veszprémben fejezte 
be 1946-ban.
Munkahelyein 1992-ig a beruházások  

költ ségkereteken és határidőn be lü li minőségi megvalósításán 
működött közre, illetve volt fe lelős vezetője. Teljes életútja a 
közlekedési, elsősorban út- és hídépítési beruházásokhoz kö tő-
dik. 1946 és 1961 kö zött műszaki ellenőrként és ter vezőként 
vett részt a be ruházásokban.

Aarne Jutila
1940-ben született Helsinkiben. Mérnö-
ki diplomáját 1966-ban szerezte meg.
1964–1970 között svájci, svéd és észak 
ír egyetemeken tanársegéd, 1970 és 
1976 között a Tapiola Co Híd és szer-
ke zettervező irodában tervező mérnök, 
majd  vezetőtervező. 1976 és 2008 kö-
zött a Helsinki Műszaki Egye temen  dol-

gozott, kezdetben tanársegéd ként, végül pro fesszorként. 2008-
tól az Extraplan nevű cég ügyvezető igaz ga tója. Mintegy 141 
hidat tervezett.
Tagja az IABSE Állandó Bizottságának, a Finn Műszaki Tu do-
mányok Akadémiájának és az Észak-Európai Út és Köz le kedési 
Fórumnak.

Év Hidásza Díj

Dr. Dalmy Dénes
1939-ben született, 1962-ben végzett az 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye-
tem Mérnöki Karán. Dolgozott a Bu da-
pesti Műszaki Egyetemen és a Pan non 
Freyssinet Kft.-nél. Jelenleg a Pro Pontis 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

Jelentősebb híd tervezési és kivite le-
zési munkái: M0 útgyűrű Megyeri híd 

tanulmánytervei, Sárvári Rába-híd füg gesz tő kábeleinek ter-
vezése és kivitelezése, M7 autópálya Kő rös hegyi völgyhíd feszí-
tésének tervezése és kivitelezése, M8 autópálya Pentele híd 
függesztőkábeleinek tervezése és kivitelezése és M0 útgyűrű 
Megyeri híd ferde kábeleinek ter ve zése és kivitelezése.
Jelentősebb tervellenőrzési munkái: Metró 4 alagút és ál lo-
más szerkezeteinek tervellenőrzése, Margit híd felújításá nak 
tervellenőrzése és Budai Fonódó villamosközlekedés fejleszté-
sének tartószerkezeti tervellenőrzése. 

Feketeházy János-díj

Borzai Tibor
1969-ben született. Műszaki tanulmá nya-
it a Budapesti Műszaki Egyetem Épí tő-
mér nöki Karán végezte.
Hídtervezői pályafutását a Speciálterv 
Épí tő mérnöki Kft.-ben 2000-ben kezd te. 
2007-től hídiroda vezető, 2014-től mű-
sza ki igazgató. Tervezőként részt vett a 
ma gyar autópálya tervezés-építés 2003-
ban kezdődő intenzív növekedési idősza-

ká ban. A közelmúltban M4, M43, M44 számos hídjának ter ve-
zé  sét, irányítását végezte. 
Városi környezetben végzett munkái közül kiemelkednek a 
Budapesti 4. sz. metróvonal létesítése keretében az építészeti-
leg díjazott Gellért téri és Kelenföldi állomás tartó szerkezetei.
Aktív tervezője, irányítója volt a 21-es úti befogott öszvér-
hidaknak, az acélszerkezeti nívódíjas Salgótarjáni gyalogoshíd-
nak, az endrődi Hármas-Körös-hídnak és a közelmúltban át-
adott hatvani 3-21-es csomóponti felüljárónak.

Massányi Károly-díj

Müller Zoltán
1956-ban született Budapesten. A Ne-
hézipari Műszaki Egyetemen végzett ok-
leveles gépészmérnökként.
Munkahelyei: Beton-Vasbeton ipari Mű -
vek (fejlesztőmérnök), Pillér Szövet ke zet 
(műszaki vezető), Ganz-BVG Sze relő Kft. 
(ügyvezető igazgató), és végül  2006-tól 
GANZACÉL Zrt. (szerelési igaz gató).

Jelentősebb munkái: Lágymányosi Duna-híd szerelési mun kái, 
szeghalmi Berettyó-híd felújítása,  záhonyi Tisza-híd felújítás, 
szolnoki Tisza-híd felújítási munkái, Bajai Duna-híd felújítása, 
Dunaföldvári Duna-híd felújítása, tiszaugi Ti sza-híd, esztergo-
mi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése,  M3 oszl ári Tisza-híd, 
szekszárdi Duna-híd, Erzsébet híd áll vá nyo zása, dunaújvárosi 
Duna-híd, M0 északi Duna-híd acél szerkezet szere lése, Északi 
vasúti összekötő híd acélszer ke zet-szerelése, M0 déli Duna-híd 
tolási technológia ter ve zése.

Apáthy Árpád-díj

Budainé Fülöp Márta
Dombóváron született 1960-ban. Építő-
mérnöki tanulmányait a pécsi Pollack 
Mihály Főiskolán végezte. 
A diploma megszerzése után pályafu-
tását a Láng Gépgyár dombóvári gyár-
egységében kezd te. Gépész diplomát 
mun ka mel lett  szerzett a budapesti Bán-
ki Donát Műszaki Főiskolán.

A Ganz-BVG Szerelő Kft. építésvezető je ként dolgozott az esz-
tergomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítésében, majd a szek-
szárdi Duna-híd építésében, acélszerkezetének gyártá sában és 
szerelésében. 
2004-től az építtető Nemzeti Autópálya Rt., jelenlegi nevén 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársaként vett részt 
hidak terveztetésében, építtetésében. Munkái közül számára 
nagy jelentőséggel bír az M6 Dunaújváros–Bóly, az M60 
autópálya Bóly–Szentlőrinc szakaszán és az M0 dél autó-
úton lévő hidak terveztetése, kiviteleztetése.
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Dr. Jankelovics János

MAGYARORSZÁGI VÖLGYHIDAK

Írásunkban négy magyarországi 
völgyhidat mutatunk be olvasó-
inknak, emellett szót ejtünk egy ma 
már sajnos nem látható via dukt ról 
és egy szépen felújított közle kedési 
emlékről. A nagyszerű műszaki al-
kotások közül kettővel – a veszpré-
mivel és a kőröshegyivel – Érsek 
László a „Betonacélok alkalma-
zása és hegesztésének néhány sa-
já tos sága” címen publikált cikké-
ben röviden foglalkozott lapunk 
2016/2. számában. Írásunk fotóit 
– a 14. és a 15. számú képek kivé-
telével – a szerző készítette 2017 
nyarán.

Biatorbágyi völgyhíd

A hazai viaduktok közül a biatorbá-
gyi a legrégebben épült és az 1931-
ben Matuska Szilveszter által végrehaj-
tott merénylet révén a legismertebb. 
A Füzes-patak völgyén átvezető híd meg -
építése az 1884-ben átadott Új szőny 
(Komárom) – Kelenföld vasút vo nalhoz 
kapcsolódott. A forgalom elő ször egy 
vágányon indult, majd 15 év  vel ké-
sőbb, a vasúti pálya rekonstruk ciójával  
egyidejűleg, megépült a második  via-
dukt. A kivitelező a MÁVAG volt. Az 
egy mástól 24 méter távolságra lé vő,  
két különálló, egymással szinte telje-
sen azonos műtárgy által áthidalt völgy 
szélessége 120–140 méter, ma gas sá-
ga 20–25 méter. Az acélhidak  rá csos 

szerkezetűek, 2 x 40 méter hosszú sá-
gúak, középen egy pillérre  támaszkod-
nak, míg a betonból készült terméskő 
borítású hídfők maguk is 2 x 10–10 mé-
teres boltozatúak. 

1977-ben megszűnt a vasúti forgalom 
és a használaton kívül álló szerkezet 
állapota gyors ütemben romlott, fel me-
rült az elbontás lehetősége is. 1996-
ban kedvező fordulat történt, az ön-
kormányzat átvette a hidat és elvé-
gez ték a szükséges rekonstrukciókat, 
majd  a Biatorbágy felé eső pályát gyalo-
gosan és kerékpárral járhatóvá tették. 
A viaduktról szép kilátás nyílik a tele-
pülésre és a környező hegyekre, kel-
lemes séta tehető a vágányok egykori 
nyomvonalán. Az objektum ma már 
he lyi védelmet élvez.

1. kép: A viadukt látképe

2. kép: A völgyhíd középső pillérei 3. kép: A két hídfő
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Veszprémi Szent István völgyhíd

Az idén 80 éves szerkezet az ország 
legszebb viaduktja. A híd létesítése a 
8-as főút építéséhez kapcsolódott. Az 
1930-as évek elején született döntés 

arról, hogy a 7-es főúthoz csatlakozva 
létesüljön Székesfehérvárról kiindulva 
az osztrák határig – Rábafüzesig – egy 
új, mintegy 200 km-es út. Az Ausztria 
irányába történő közúti csatlakozás fej-
lesztését a bővülő német és olasz kap-

csolatok indokolták. A 8-as főút veszp-
rémi átvezetésénél több elképzelést  is 
mérlegeltek, felmerült a megyeszék-
hely elkerülésének lehetősége is. A vá-
r os és megye vezetése végül a Veszp-
ré men átmenő megoldás mellett dön-

4. kép: A lezárt vasúti pálya 5. kép: A megnyitott híd

6. kép: 
A két híd között

7. kép: Hídszerkezetek

8. kép: A viadukt a fák felett
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tött, abból a megfontolásból, hogy a 
növekvő forgalom pozitív hatással jár 
majd a kereskedelemre és az idegen-
forgalomra. Végül a Jeruzsálemhegyen 
és a Templomhegyen átvezető út épí-
tését határozták el, ez a vonalvezetés 
a Séd-patak völgyének áthidalását tette 
szükségessé. 

A völgyhíd tervezésével kapcsola to-
san két, korukban elismert építész mér-
nökről kell megemlékeznünk, Próder 
Ferencről (az Állami Építészeti Hivatal 
főmérnökéről) és Folly Róbertről.

Az építési munkákat 1936 augusz-
tu sában kezdték. A kivitelezést a Ke-
resked elmi Minisztérium pályázatának 
nyer tesei a Palatinus Építő Rt., az Út-
építő Rt. és a Hubertus Kőbánya végez-
ték. A munkálatok eredményeként egy 
nagyszerű alkotás született. A 3 nyí lá-
sú, felsőpályás, vasbeton ívhíd fon to-
sabb méretei: a teljes hossz 185 méter, 
a nagy ív támaszköze 46, a kis íveké 
pedig egyenként 26,6 méter, legna-
gyobb magassága 37 méter. A 7,5 mé-
ter széles úttest mellett mindkét olda-
lon 1,5 méter széles járdát létesítettek. 

A viadukt hivatalos átadása 1937. de-
cember végén volt.

A II. világháború alatt ért károk ki-
javítását követően a völgyhíd a 80-as 
évek közepéig – a Veszprémet elkerülő 
út megépítéséig – vezette át a 8-as út 
forgalmát. Az új pálya jelentősen csök-
kentette a belváros és egyben a via dukt 
terhelését. A megyeszékhely fej lesz té-
si tervében szerepel egy belső gyűrű 
meg építése is, amelynek része lenne 
az Aranyos-völgyön átívelő „második  
völgyhíd”. 

9. kép: A viadukt Séd-patak feletti nagy íve

10. kép: A nagy ív látványa a Temetőhegy felől

11. kép: A nagy ív lehorgonyzása

12. kép: A hídpálya szerkezete
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Nagyrákosi völgyhíd

A 2000-ben megnyitott műtárgy, a 
kőröshegyi viadukt megépítéséig az 
or szág leghosszabb szerkezete volt. Te-
kin télyes méretével – 1399 méter – a 
vas úti hidak kategóriájában megőrizte 
első ségét. 

A pálya, a Bajánsenye–Zalaegerszeg–
Ukk–Boba fővonal részét képező Za-
lalövő–Bajánsenye szakaszon, az úgy-
nevezett „őrségi vasúton” biztosítja a 
sze  mély- és áruszállítást. A viadukt 
meg építésével újraindult a forgalom az 
1980-ban felszámolt vonalon és egy-
ben  megvalósult a magyar–szlovén vas-
úti összeköttetés is. A pálya része az 
V. számú Velence–Kijev páneurópai 
köz le kedési folyosónak.

Az építés 1999. nyarán kezdődött és 
2000 végére, mindössze 14 hónap 
alatt készült el. A forgalom azonban 
csak 2001 májusában indult el, mivel 
a szlovén oldalon késett a kivitelezés.

A közel 1,4 km hosszúságú műtárgyon 
egy vágány fut. A nyílások száma 33, a 
leghosszabb térköz 42 méter és magas-
sága 12 méter. A megépített szerkezet 
160 km/óra sebességű forgalom lebo-
nyolítására is alkalmas. A vasútvonalat 
2010-ben villamosították. 

A Pont-Terv Zrt. által tervezett és a 
Hídépítő Zrt. által kivitelezett létesít-
mény 2003-ban Építőipari Nívódíjban 
részesült.

Kőröshegyi völgyhíd

A 10 éve átadott – 1872 méteres  
– az M7 autópálya Zamárdi és Balaton-
szárszó közötti szakaszán épített mű-
tárgy az ország leghosszabb hídja. 

Az út nyomvonalának kijelölése és 
tervezése 1991-ben indult, bár elő-
zetes vizsgálatok már a 70-es évek-
ben is voltak. Az M7 Zamárdi utáni 
szakaszának tervezésére az UVATERV 
Zrt. kapott megbízást. Az előzetes ta-
nulmányterv 2 változatot dolgozott 
ki, melyek az út Balaton déli partjától 
mért távolságukban különböztek egy-
mástól. Felmerült egy 2–3 km-es és 
egy 5–10 km-es variáns. A part közeli 
megoldást a helyi önkormányzatok 
még alagutak építésével sem támogat-
ták. További lehetőségként szóba ke-
rült egy 15–20 km-re futó sztráda 
épí tése is, amely az útpálya lényeges 
meg hosszabbításával járt volna, ezért 
elvetették. 1996-ban elfogadták ugyan 
a völgyhidat is magában foglaló tervet, 
azonban a viták nem ültek el. Újabb 
és újabb ötletek, javaslatok születtek, 
végül 2003 végén a hatóságok kiadták 
az építési engedélyt. A terveket a Pont-

Terv Zrt. és a Hídépítő Zrt. készítette. 
Az eredeti elképzelések acélszerkeze tű 
hidat preferáltak, a koncepciót később 
vasbetonra módosították. A műtárgy 

ki vitelezésére vonatkozó szerződést 
2004-ben a Hídépítő Zrt. és a Strabag 
Zrt. által alapított Völgyhíd konzorci-
um mal írták alá. 

13. kép: 
A nagyrákosi 
völgyhíd építése, 
2000 nyarán

14. kép:  A nagyrákosi völgyhíd légi fotója
Forrás: http://www.legifoto.com/magyar/oldalak/volgyhidak_viaduktok_legi_foton/

15. kép: A Szántód–Kaposvár út felett átívelő hídpálya
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16. kép: A pillérek sora

17. kép: A viadukt nyugati szelvénye

18. kép: A nyugati szelvény íve 19. kép: A híd keleti szelvénye

Az íves szerkezet méretei magukért 
beszélnek: a pálya hossza – amire már 
korábban is utaltunk – 1872 méter, 
szé lessége 23 méter, 16 pillére közül 
a legmagasabb 80 méter, a legalacso-
nyabb 18 méter, a pillérek közötti leg-
nagyobb távolság 120 méter. A jármű-
forgalom 2 x 2 sávon – leállósáv nélkül 
– 110 km/óra maximális sebességgel 
ha ladhat. 

A Kőröshegyi völgyhíd szükségessé-
gével és költségével kapcsolatos po-
lé mi ák máig tartanak, az viszont két-
ség telen,  hogy a tervezőknek és a ki-
vite lezőknek köszönhetően páratlan 
műszaki alkotás született.
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20. kép: Ég és föld között 21. kép: Egy hídpillér szokatlan szemszögből

22. kép: Átkelés a hídon

Cikkünket egy szomorú sorsú viadukt 
és egy figyelemre méltó közlekedési 
em lék bemutatásával zárjuk.

Salgótarjáni – somlyói – viadukt

A szomorú sorsú viadukt Salgótarján 
mellett van, de még sincs. A kecses, 
hét lyukú vasbeton somlyói völgyhidat 
105 éve, 1911–12-ben építették. A 200 
méter hosszú pálya, 33 méteres legna-
gyobb magasságával létesítésekor mű-
szaki csodának számított. A 6 méter szé-
les hídon a közeli bányákból keskeny 
nyomtávú vasútvonalon szállították a 
szenet. A szerkezetet Grünwald Gyula 
és Mitis István tervezte, a gyártás, épí-
tés és szerelés a Nicholson Gépgyár 
tevékenységéhez kapcsolódott.

A bányát 50 millió mázsa szén kiter-
melését követően 1929-ben bezárták 
és a műtárgyat meddőhányóval töltöt-
ték fel. Az ötvenes évek közepére a híd 

eltűnt. Ma mindössze egy út emlékez-
tet az egykori szerkezetre, környezetét 
visszavette a természet. Az elmúlt évek-
ben tervek születtek az egyik pillér, 

esetleg  egy egész ív feltárására és láto-
gathatóvá tételére. Az eddig elvégzett 
előzetes kutatások szerint a műtárgy 
jó állapotban van. 

23. kép:  A somlyói völgyhíd 
Forrás: http://tarjanikepek.hu/2007/12/18/salgotarjani-viadukt-volgyhid/
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Balatonalmádi 
– közlekedési emlék

A népszerű balatoni üdülőhelyen 
egy példa értékűen bemutatott közle-
ke dési emlékkel találkozhat az utazó. 
A jó szemű turista már a 71-es útról 
szokatlan látványban részesül, ki látott 
még gőzmozdonyt a háztetőn? Az Óvári 

kilátó felé kapaszkodva megoldódik a 
rejtély. A Budai Nagy Antal utca feletti 
Vöröskő hídon egy mintaszerűen fel-
újított 375-ös gőzös áll. A típust 1907–
1959 között a MÁV Gépgyárban, majd 
a MÁVAG-nál gyártották, és közel 600 
darab készült el. A híd az északi part 
kedvelt építőanyagából, permi vörös 
homokkőből készült. 

A lokomotív és a néhány méteres sín 
annak állít emléket, hogy itt futott a 
Veszprémet Alsóörssel összekötő vas  út-
vonal. A pályát 1909-ben nyitották meg 
és 60 évvel később gazdaságtalanság-
ra hivatkozva számolták fel. Az emlék-
helyet 1994-ben, a forgalomba helye-
zés 85. évfordulóján létesítették.

24. kép: Gőzmozdony a „háztetőn” 25. kép: A Vöröskő híd 



Acélszerkezetek 2017/3. számAcélszerkezetek 2017/3. szám 37
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Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok

Kimagasló teljesítmény 
a vastag bevonatokhoz

Masszív, megbízható kialakítás

Könnyű tisztítás és karbantartás

Szakszervíz 
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MEDER UTCAI KÖZÚTI HÍD TERVEZÉSE

THE DESIGN OF MEDER STREET ROAD BRIDGE

Illés Zsombor MSc hallgató, szerkezet-építőmérnök mesterszak
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az alábbi cikk Illés Zsombor, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem MSc hallgatójának 
BSc diplomamunkája alapján készült, mellyel 2017-
ben a MAGÉSZ Acélszerkezeti Diplomadíj pályázatán  
oklevél elismerésben részesült. Diplomaterv-fel adata  
so rán megtervezésre került a budapesti Meder utcá-
ból  Népszigetre vezető gyalogoshíd helyett létesíten dő  
köz úti híd szerkezete. A tervezés során az Eurocode 
szabványrendszer által előírt terhek kerültek hasz-
nálatra.  A létesítendő új közúti híd népszigeti hídfője 
észa kabbra  kerülne a meglévő gyalogoshídétól, így 
bizto sítva a kapcsolódó infrastruktúra megfelelő 
vonalve ze tését. A tervezett híd medernyílása így 
120,0 m-es re adódott. 

The following article is based on the Bachelor thesis 
of Zsombor Illés (MSc student of Budapest University 
of Technology and Economics), which was recog-
nized in 2017 by the “Steel Structure Bachelor Thesis 
Diploma” by MAGÉSZ. In my degree project my task 
was to design a road bridge between Meder utca 
and Népsziget, instead of the existing pedestrian 
bridge. During my design task I had to use the 
loads prescribed in the Eurocode standards. The new 
road bridge bridgehead’s on the Népsziget side is 
positioned to the north from the existing pedestrian 
bridge, by this allowing a far better layout for the 
connecting infrastructure. According to design plans 
the length of the new bridge would be 120,0 m.

BEVEZETÉS

A tervezési helyszín a budapesti Népsziget és a XIII. kerü-
leti Meder utca vonalában található. A Népsziget Budapest 
IV. és XIII. kerületében található, nevezik még Újpesti-sziget-
nek vagy Szúnyog-szigetnek is. Mintegy 2 km hosszú sziget, 
melyet az Északi vasúti híd oszt két részre. Eredetileg a 
Duna egyik szigete volt, amelyet az 1830-as években egy 
vékony földnyelvvel az újpesti Zsilip utcán át Újpesthez csa-
toltak, így félszigetté vált. A leválasztott öbölben téli kikötőt 
hoztak létre, míg a parton a Pesti és Fiumei Hajógyár Váci 
úti telepe állt. A Népsziget nyugati oldala az 1960–70-es 
években szabad strandként működött. A Népsziget déli 
csücskébe kajakos és kenus szakosztályok települtek.

Az újpesti Duna-ág déli végén a Téli kikötő bejáratánál 
1973-ban a Vízművek számára a FŐMTERV Zrt. tervei sze-
rint, egy 65 m nyílású csőhíd épült, melyet 1975 óta gyalo-
gosok is használhatnak a Népsziget megközelítésére. Ennek 

a hídnak a kiváltására terveztem egy hidat, mely a gya lo-
gos- mellett a biciklis- és a közúti forgalom átvezetésére  is 
alkalmas lesz. A híd megkönnyíti a sziget elérését, amelyet 
eddig csak a Zsilip utcán keresztül egy szűk és rossz állapo-
tú úton át lehetett elérni. A Szúnyog-sziget déli végéhez az 
eredeti gyalogoshíd helyére a Speciálterv Építőmérnöki Kft. 
készített vázlattervi változatokat közúti hídra. A vázlatterveik 
során a gyalogoshíd pilonjait az új híd esetén is megtartot-
ták volna. A meglévő gyalogoshídtól északra helyeztem el 
a tervezendő hidat, bár így annak fesztávja jelentősen meg-
növekedett, viszont a kapcsolódó utak vonalvezetése sok-
kal kedvezőbbé vált.

A híd tervezett helyszínétől délre valósult meg a Marina 
part nevű nagyszabású ingatlanberuházás. Reményeim sze-
rint egy új híd a Népsziget területhasznosítását is fellen-
dítené, hiszen jelenleg főleg elhagyatott hajógyárak, kajak-
klubok, régi, alig használt vállalati üdülők és egy kecske-
farm osztozik a sziget nagy részén. 

1. ábra: A Marina-part fejlesztési terve az Újpesti-öböl és a Foka-öböl között
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Amennyiben a szigeten ingatlanfejlesztés valósul meg, 
re mélhetőleg nemcsak lakóingatlanok épülnek, hanem a 
turisztikai és szabadidős tevékenységekre alkalmas létesít-
mények is. Megújulhatnának a vízi tömegsportot kiszolgáló 
ingatlanok is.

MEGLÉVŐ VÁZLATTERVI VÁLTOZATOK 
A Speciálterv Építőmérnöki Kft. eredeti terveiben egy spi-

rál felvezetésű ferde kábeles és egy mozgatható híd sze-
re pel. A különleges megoldásokra a hajózási űrszelvény 
biztosítása miatt van szükség, ugyanis a téli kikötőben hor-
gonyoz a jégtörő flotta jelentős része. 

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. által rendelkezésemre 
bocsátott vázlattervek alapján az LNV: 101,66 mBf-ben van 
meghatározva, a megfelelő hajózási űrszelvény biztosítása 
érdekében a hídszerkezet alsó éle 111,66 m-re került. Így 
az öböl bejáratánál biztosítható a V/A hajózási űrszelvény 
[2.], mely a jégtörő flotta közlekedéséhez is szükséges.

VÁZLATTERVI VÁLTOZATOK
Három alternatív változatban gondolkodtam. Az első egy 

gerendahíd volt, melynek közelítő méretezésére nem ké-
szült végeselemes modell. A következő két variáns egy ívhíd 
és egy ferde kábeles híd voltak. A közelítő statikai számítá-
saik során kizárólag síkbeli modelleket alkalmaztam, illet-
ve  visszanyúltam néhány leegyszerűsített képlethez is az 
ív igény bevételeinek meghatározása során. Mindegyik eset -
ben  120,0 m támaszközű hidat terveztem 8,0 m-es pá lya-
szélességgel, ortotrop pályalemez 300 mm-enként elhe lye-
zett, trapéz szelvényű hosszbordákkal került kialakításra.  
A Szerkezetek az MSZ EN 1991-2 (hidak terhei) által meg-
adott LM1 tehermodellre lett méretezve, a hidat pedig III. 
terhelési osztályba soroltam. Az acélszerkezet anyaga a váz-
lattervekben és a végleges verzió esetében is S355 J2 az 
MSZ EN 10025-2:2005 szerint.

A gerendahíd felszerkezet szimmetrikus ferde gerincű 
szek rénytartó, melynek szerkezeti magassága 3,0 m. A szek-
rénytartó kereszteloszlását a zárt tartók esetén használatos  
Cornellius-féle módszerrel határoztam meg a támasz közé-
pen és a végkeresztmetszetekben egyaránt. A mértékadó 

leterhelések alapján méreteztem a tartót. A kereszttartók 
4,0 m-enként követik egymást, ezek kötik össze a zárt ke-
resztmetszetű szekrény tartó kifelé dőlő ge rinceit is.

Az ívhidat kétoldali párhuzamos ívekkel alakítottam ki, a 
merevítőtartó 15–15 függesztőkábellel csatlakozik az ívek-
hez. A megoszló terhek vonal menti teherré redukálását 
követően két terhelési esetet alkalmaztam, teljes leterhe lést 
és a fél híd leterhelését. A koncentrált terheket egy kereszt-
tartóra redukáltam, majd egymást kizáró teheresetként vé-
gigléptettem a híd teljes hosszán. Az ív és a merevítőtartó 
zárt doboz szelvényből készültek. Az ív szelvénye 744 mm 
magas, 600 mm széles téglalap szelvény, 22 mm-es öv- és ge-
rinclemez-vastagsággal. A merevítőtartó szelvénye 1370 mm 
magas, 800 mm széles téglalap alakú zárt szelvény, 35 mm-
es övlemez és 20 mm-es gerinclemez vastagsággal. A két 
ívet 5 helyen támasztják meg összekötő gerendák, melyek 
keresztmetszete megegyezik az ívek keresztmetszetével.

Harmadik variánsként egy ferde kábeles híd közelítő szá-
mí tását végeztem el. Az áthidalandó öböl nyílását 1:2 arány-
ban osztja. A pillért a pesti oldalhoz közelebb helyeztem 
el. Az aszimmetrikus kialakításra azért volt szükség, hogy 
a hajózási űrszelvény biztosítható legyen. A Pest felőli nyí-
lás 4 kábellel lett felfüggesztve, míg a sziget felőli nyílás 
5 ká bellel. Az aszimmetrikus kábelelrendezés mellett a ká-
belek keresztmetszete és a feszítésük is eltérő. A kábelek 
feszítését úgy állítottam be, hogy a több támaszú tartókra 
jellemző „csipkézett” nyomatéki ábra jöjjön létre, a támasz-
közben és a támasz felett is húzott zónát létrehozva, ezáltal 
gazdaságosabb szelvényválasztást lehetővé téve.

2. ábra: A Speciálterv Kft. vázlattervei [1.]

3. ábra: 1. változat, gerendahíd keresztmetszete
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A HÁROM VÁLTOZAT ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Három változatot dolgoztam ki a Meder utca Népsziget-
re történő átvezetésére. Az első változat egy szekrény ke-
reszt metszetű gerendahíd volt, melynek a felhasznált acél-
tömege 573,0 t. Az ívhíd esetében ez 530,2 t, míg a ferde 
kábeles híd megvalósításához 843,6 t acél lett volna szük-
séges. A ferde kábeles híd acélfelhasználása a másik két 
változathoz képest jóval nagyobb, továbbá az általam vizs-
gált kialakítás mederpillért is tartalmaz, ami tovább növelte 
volna az építési költségeket. Az ívhíd nemcsak a legkisebb 
acélfelhasználással rendelkezik, hanem az egyszerű ge ren-
da hídhoz képest jóval esztétikusabb is. Így az ívhíd rész-
letes kidolgozása mellett döntöttem. A végleges verzióban 
a merevítőtartó szelvényét doboz keresztmetszetűről, I szel-
vényre cseréltem, a könnyebb szerelhetőség és korrózió-
védelem érdekében.

RÉSZLETES SZÁMÍTÁS
VÉGESELEMES MODELL

A részletes számításhoz az AxisVM végeselemes tervező-
szoftver 13-as verzióját használtam. Először az ív, merevítő-
tartó, kereszttartók és függesztőrudak közelítő méretezé sé-
hez hoztam létre egy rúdmodellt.

A csomóponti támaszokat úgy állítottam be, hogy kereszt-
irányban csak az egyik főtartót támasztom meg, hosszirány-
ban pedig a szerkezet egyik végén fix sarukat, míg a másik 
végén mozgó sarukat feltételeztem. A csomóponti támaszo-
kat merev testekkel a főtartók alsó övéhez helyeztem, így 
modellezve a valóságos megtámasztási viszonyokat.

A függesztőrudakat rácsrúdként, minden mást rúdelem-
ként modelleztem. A pályalemez és a gyalogjárda hosszbor-
dáit is rúdelemként definiáltam. A kereszttartókat, illetve 
a gyalogjárdakonzolokat átlagos gerincmagassággal vettem 
fel a modellemben.

Mivel a kereszttartóknál és merevítőtartóknál is számítot-
tam együtt dolgozó területet, a pályalemez közelítőleg két-
szer szerepel a modellen. Ez nem feltétlenül probléma, mi-
vel a biztonság javára tett közelítésként fogható fel. A pálya-
lemezmodellben történő figyelemebevételéből származó 
plusz önsúly 10%-kal több mint a héjmodell súlya. Ezt akár 
tekinthetjük a kapcsolatokból származó többlet tehernek is 
(merevítőlemezek, hegesztési varratok).

A merevítőtartók, kereszttartók és hosszbordák súlypont-
jainak illeszkedését függőleges irányú, nagy merevségű rúd-
elemekkel oldottam meg.

4. ábra: 
2. változat, 
ívhíd hosszmetszete-
oldalnézete

5. ábra: 
3. változat, 
ferde kábeles híd 
hosszmetszete-
oldalnézete

6. ábra: Végeselemes rúdmodell
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A rúdmodell vizsgálata után elkészítettem egy „vegyes” 
modellt. Azokat az elemeket, melyek eddig rúdelemként 
voltak modellezve, most borda elemkénthatároztam meg 
a modellben. A pályalemezt, a gyalogjárdát, illetve a me-
re vítőtartó felső övét különböző vastagságú héjelemekkel 
mo delleztem, melyekkel a bordaelemeket együttdolgoztat-
tam.  Az ív és a keresztkötések is bordaelemként lettek ki-
alakítva, egyedül a feszítőrudakat definiáltam változatlanul 
rácsrúdként.

A „vegyes” modell segítségével ellenőriztem az összes 
szerkezeti elemet szilárdságilag és fáradásra is. A pályale-
mez vizsgálata sokkal könnyebb volt a héjmodellel, mivel 
ennél nem kellett az együttdolgozó szélességgel és a tárcsa-
hatás modellezésével foglalkoznom.

Ívek stabilitásvizsgálata

A normálerő és a hajlítónyomatékok interakciójára ellen-
őriztem az íveket. A nyomott acél ívek viszont nem felel-
tek meg. Az MSZ-EN 1993-2:2009 szabvány lehetőséget ad 
az ívek GNIA (Geometriai nemlineáris analízis imperfekt 
szerkezeten) vizsgálatára. A keresztmetszeti osztály és a 
nyílásköz függvényében imperfekciót kell az ívre helyezni, 
majd a numerikus modellen másodrendű analízis futtatása 
szükséges. A szabvány külön-külön adja meg az imperfek-
ciókat az ív síkjában és arra merőlegesen. Természetesen a 
számításokat külön-külön és a kétirányú imperfekció kom-
binálásával is elvégeztem.

Az ív síkjában történő vizsgálat akkor adta a legnagyobb 
kihasználtságot, ha a két ívet ellenkező irányba mozdítot-
tam ki. A két ív imperfekt alakjának Z síkban történő be-
mutatása a 8. ábrán látható (narancssárgával és pirossal az 
imperfekt alakok, míg kék vonallal az eredeti ív geometria 
került megjelenítésre).

Az 9. ábra természetesen torzított, az imperfekció mér-
téke olyan kicsi, hogy nem látszana a modellen.

Az ívek függőleges tengelyére merőleges imperfekt vizs-
gálat esetében szintén az adta a legnagyobb kihasználtságot, 
ha teljes szinusz alakú imperfekció került a szerkezetekre.

Természetesen a 11. ábra is torzított, akár csak a 9. 
ábra. 

Az imperfekció közelítésére használt függvények, szab-
vány figyelembevételével:

Az ív síkjában (függőlegesen) és az ív síkjára merőlegesen 
(vízszintesen).

7. ábra: Héjmodell látványterve

8. ábra:  Az ívek függőleges imperfekciójának ábrázolása 
Excel program segítségével

9. ábra:  Az ív síkjában alkalmazott imperfekció a másodrendű 
analízishez

10. ábra:  Az ívek vízszintes imperfekciójának ábrázolása 
Excel program segítségével

11. ábra:  Az ív síkjára merőlegesen alkalmazott imperfekció 
a másodrendű analízishez
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Az 1. táblázatból jól látszik, hogy az általános módszer 
a biztonság javára téved. Az imperfekt vizsgálat gazdaságo-
sabb tervezést tesz lehetővé. Az általam vizsgált esetben 
az ívek az általános módszerrel nem feleltek volna meg, 
míg a geometriai nemlineáris analízis imperfekt alakon 
való elemzésével kimutatható volt azok megfelelősége. Jól 
látszik, hogy mind a függőleges, mind a vízszintes síkban 
körülbelül 15–20%-kal ad kisebb kihasználtságot a GNIA 
vizsgálat.

Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az általános el-
járást a héj- és bordaelemek alkotta modellen vizsgáltam, 
míg az imperfekt vizsgálatot a rúdmodellen végeztem el. 
A bo nyolultabb vizsgálatok rúdmodellen való végrehajtá sá-
ra gépkapacitás miatt volt szükség. A rúdmodell esetében 
a pályalemez önsúlya közelítőleg duplán jelenik meg a mo-
dellen, illetve a terhelési elrendezés is eltér kismértékben 
a héj modelltől. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a két 
vizsgálat eredményei összehasonlíthatók, és jól mutatják 
azt, hogy az imperfekt vizsgálat pontosabb és ez által gazda-
ságosabb tervezést tesz lehetővé.

Mivel a szabvány nem egyértelmű, ezért az ív síkjában és 
arra merőlegesen ható imperfekciókat is ráhelyeztem az ív-
re, az így kapott ívalakon futatott másodrendű analízis so rán 
a szerkezet maximális kihasználtsága 93%-ra adódott,  ami 
valamivel több, mint a különálló esetekben, de a szerkezet 
így is megfelel. Bár a szabvány nem utal rá egyértelműen, a 
kombinált imperfekt alak leellenőrzése is ajánlott.

BIM MODELL

A BIM (Building Information Modeling) alapú tervezés 
egyre elterjedtebb, nem véletlen, hiszen előnyeit szinte az 
összes építőipari projekt esetén ki lehet használni. A híd 
modellezéséhez Tekla Structures tervezőszoftvert használ-
tam, a Tekla acélszerkezetek esetén egyértelműen a vezető 
BIM szoftver az építőiparban. Az ívhíd 3D-s modellezése 
mind a mérete, mind a bonyolult geometriája miatt kihívást 
jelentett. A modellt gyártási egységekre osztottam, ahol a 
helyszíni és a gyári hegesztési varratokat is modelleztem, en-
nek köszönhetően minimális időbefektetéssel kinyerhetőek 
a teljes acélszerkezet gyártmány-, illetve elem tervei is.

A Tekla 3D tervezőprogram segítségével két darab gyárt-
mánytervet dolgoztam ki. Egy ívelemet, amely tartalmaz egy 
keresztkötést és egy feszítőrúd-felfüggesztő fület (13. ábra 
részlet).

A második gyártmányterv az ív és a főtartó csatlakozá sát 
mutatja be a 14. ábra, a tervezőszoftver a gyártmányter-
vek elemlistáját automatikusan generálja (ezt nem mutat -
tam be).

A 15. ábrán a BIM modell apróbb részletei láthatók, mint 
például a feszítőrudak bekötő villái, a pálcás korlát kialakí-
tása, az ív és a keresztkötések viszonya, illetve a kereszt-
tartó és a pályalemez szerelési egységei. 

Kihajlás Stabilitási ellenállás
Túltervezés mértéke

tengely körül síkban kölcsönhatás-vizsgálat imperfekt vizsgálat

y-tengely x-z síkban
ív síkjában 107,88% 88,20% 19,68%

z-tengely x-y síkban 
ív s. merőlegesen 101,49% 87,13% 14,36%

1. táblázat: Az ívek kihasználtsága a kétféle stabilitásvizsgálat alapján
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12. ábra: A híd általános terve
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13. ábra: Ív elem átkötő elem csatlakozásával és felfüggesztő füllel

14. ábra: Ív- és főtartó-csatlakozás, ortotrop lemez kereszttartókkal
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az Újpesti Öböl bejáratánál létesítendő 120,0 m támasz-
közű hídra 3 változatott vetettem fel, melyek közül a leg-
kedvezőbbnek ítélt ívhid szerkezetét terveztem meg.

Dip loma munkámban bemutattam, hogy a szabvány adta 
lehető ségekkel élve, végeselemes szoftver segítségével im-
per fekt alakon futtatott másodrendű analízissel az ívek mé-
re tezése sokkal gazdaságosabb lehet, mint a hagyomá nyos 
eljárásokkal.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni konzulenseimnek, Dr. Kövesdi 
Balázs Gézának és Dr. Vigh László Gergelynek, a BME Hi-
dak és Szerkezetek Tanszék docenseinek, hogy benevez-
ték a diplomamunkámat a MAGÉSZ pályázatára, illetve a 
számtalan  konzultációt, amivel hozzájárultak a diplomamun-
kám folyamatos írásához. Köszönettel tartozom, Dési Attilá-
nak, a Speciálterv Építőmérnöki Kft. statikus tervezőjének, 
hogy heti rendszerességgel fogadott a Speciálterv irodájá-
ban és elengedhetetlen segítséget nyújtott a tervezésben, 
mint ipari  konzulens. 

HIVATKOZÁSOK
[1.]  http://specialterv.hu/Budapest__Nepsziget_kozuti_hid-

tanulmany?p=8
(2017.08.10.)

[2.]  17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg 
hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges fel-
színi vizek víziúttá nyilvánításáról

[3.]  Illés Zsombor – Meder utcai közúti híd tervezése. (BSc Dip-
lo ma munka, 2016)

15. ábra: Montázs a BIM modellből

Közúti, vasúti és kerékpáros-gyalogos hidakat építünk. Több, mint ötezer darab 7 cm átmérőjű 
lyuk készült a 3 cm vastag tartóelemekbe.  A Rákos patak felett készült 6,5 méter széles, több 
mint harminc méter hosszú hidat egy darabban szállítottuk és emeltük a helyére.
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Új, kompakt láng- 
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DILATÁCIÓK ÉS HÍDSARUK KORRÓZIÓVÉDELME

A korrózióvédelem szükségessége és legfontosabb követelményei

Fordította: Bondár Tibor értékesítési vezető
mageba

A MEGBÍZHATÓ, TARTÓS 
KORRÓZIÓ VÉDELEM JELENTŐSÉGE

A korrózió által okozott éves közvetlen költségek össze-
gét a GDP 3%-ára becsülik, mind az Egyesült Államokban 
mind globális szinten. A közvetett költségeket is beleértve 
ez az ér ték a GDP 6%-a, azaz évente dollárbilliókban mér-
hető*. 

A hidak kritikus elemei, például a hídsaruk és a dilatációk 
esetében a korrózió hatása különösen fontos, mivel a híd 
teherbírása, karbantarthatósága és biztonsága is ezen kulcs-
fontosságú komponensek megfelelő működésétől függ.

A hídsaruk és a dilatációk javítása nagyon költséges lehet  
és jelentős hatást gyakorolhat a forgalomra, és ezek a hatá-
sok sokkal nagyobbak lehetnek, ha az elemeket ki kell cse-
rélni, ami akkor fordulhat elő, amikor a korróziós károk 
nagyon komolyak.

Az üzemi körülmények közötti korrózióvédelmi rendsze-
rek legfontosabb követelményei:
• hosszú élettartam az első nagy karbantartásig,
• kisebb sérülések könnyű javíthatósága,
• ellenáll a további leromlásnak, ha sérülés keletkezik,
• keménység,
• kopásállóság,
• jó megjelenés.

Az első nagy karbantartásig tartó élettartam nagyban függ 
attól a környezettől, amelyben a szerkezet található, és kü-
lö nösen a környezet korrozivitásától.

Például:
•  mérsékeltéghajlati öv;
•  magas szennyezettségű légköri környezet (SO2: 30 μg / m3 

– 90 μg / m3), vagy kloridokat tartalmazó légkör, pl. lég-
szennyezett városi, ipari területek, part menti területek 
sótartalmú tengeri permet nélkül, jégoldó tulajdonsággal 
rendelkező sóknak való kitétel;

•  a közepes szennyeződésű szubtrópusi zónák jóval kor-
ro zívabbak az acélra és a korrózióvédelmi rendszerekre, 
mint a szárazföldi, vidéki környezet.

Ezért rendkívül fontos, hogy az adott környezetet tulaj-
donságait minden korrózióvédelmi megoldás kiválasztása-
kor és tervezésekor figyelembe vegyük.

FESTÉKKEL KEZELT RENDSZEREK

Bevezetés
A festett korróziógátló rendszerek hosszú és sikeres történe-
lemmel rendelkeznek az építőipar valamennyi ágazatában,  
melynek következtében megfelelő felhasználásukról, tel-
jesítményükről és megbízhatóságukról széles körű tapasz-
talatok állnak rendelkezésünkre.

A rendszer teljesítménye 
a legfontosabb követelmények tükrében

Hosszú élettartam 

A vonatkozó ISO szabvány (ISO 12944) három különböző 
tar tóssági tartományt különböztet meg (alacsony, közepes 
és magas), amelyek meghatározzák a korrózióvédelmi be-
vonat  rendszerek várható élettartamát az első nagy karban-
tartásig:
• alacsony: 2–5 év,
• közepes: 5–15 év,
• magas: több mint 15 év.
Sokkal hosszabb élettartam általában nem várható.

Kisebb sérülések könnyű javíthatósága

Ecsettel, a korrózió eltávolítását követően a hiányos korró-
zióvédelem javítható.

*  Források:  • www.corrosion.org
• www.nace.org/Publications/Cost-of-Corrosion-Study
• www.g2mtlabs.com/corrosion/cost-of-corro-sion
• www.tradingeconomics.com/united-states/gdp

A hídsarukcseréjének költségei (beleértve a hídpálya emelését is) 
jelentősek lehetnek
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Ellenáll a további leromlásnak, ha sérülés keletkezik

A festett bevonatok alá a víz bejuthat, és a festék így gyor-
sabban leválik.

Keménység

Alacsony – károsodás nagyon könnyen előfordulhat.

Kopásállóság

Nem magas – meglehetősen érzékeny a kopásra, például a 
forgalommal közvetlenül érintkező felületeken.

Kinézet

Kezdetben jó, de gyorsan romlik, ha károsodás vagy lerom-
lás következik be.

Korlátozó tényezők

•  Több lépcső / réteg szükséges, a kezelések közötti megfe-
lelő száradási idővel: Munkaerő-igényes | Az alkalmazási 
és szárítási folyamatok során szükséges munkaterület | 
Minőség-ellenőrzés hatásossága/nehézsége az  egyenletes 
réteg vastagság eléréséhez.

•  Nagyon érzékeny a környezeti feltételekre (hőmérséklet 
és páratartalom) a felhordási és száradási folyamatok 
során.

A rendszer legfontosabb előnye

Általában széles színválaszték áll rendelkezésre.
(lásd 1. ábra)

TŰZIHORGANYZÁS

Bevezetés
A tűzihorganyzás során egy cink/cinkötvözet bevonatot ala-
kítunk ki az acélelem felületén, az elem olvadt cinkfür dő be 
való bemártásával, ahol kémiai reakció játszódik le az acél 
és a cink között, >530 °C hőmérsékleten. A diffúziós re-
akció eredményeképpen a horganyzott bevonat egyenlete-
sen keletkezik a felületre merőlegesen, nem „különálló” 
bevonatként, hanem a szerkezet részeként.

Ezért a bevonat olyan vastag lesz a sarkokban és az 
élekben, mint a sima felületeken, és egyenletes védelmet 
biztosít a korrózió ellen – ez egy fontos jellemzője, mi-
vel a kor ró zióvédelmi rendszert úgy lehet tekinteni, hogy 
jelentős mér tékben tönkrement, amint nem összefüggő, 
egyenletes az acél felületén.

Német iránymutatások

Németországban, a Szövetségi Környezetvédelmi Ügy nök-
ség által közzétett irányelvek (lásd a 2.. ábrát) azt mu-
tatják, hogy a korrózió mértéke az ország nagyobb részén 
0,5 és 0,8 mikron között van. Ilyen ütemben, Németország 
nagy részén, egy 85 μm vastagságú cinkbevonat várhatóan 
106 és 170 év közötti védelmet biztosít.

C3 
korróziós környezet

C4 
korróziós környezet 

-Alternatíva1

C4 
korróziós környezet 

-Alternatíva2

C5 
korróziós környezet

Szemcseszórás Sa 2 ½ Sa 2 ½ Sa 3 Sa 2 ½

Cinkporos EP alapozó, 
2-komponensű 80 μm 80 μm – 80 μm

Cinkszórás galvanizálás – – 80 μm –

PUR, 2-komponensű 80 μm 80 μm 80 μm 80 μm

EP, 2-komponensű – 80 μm 80 μm 80 μm

1. ábra:  A mageba hídsarukon és a dilatációkon alkalmazottáltalános festett korrózióvédelmi rendszerei, 
melyek megfelelnek az ISO 12944 minősítésnek:

2. ábra
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Amerikai irányelvek

Az Egyesült Államokban az Amerikai Galvanizálók Szövetsé-
ge a világ minden tájáról gyűjtött több évtizedes adatsoro-
kat használ a korrózióvédelem területén, melyek alapján 
irányelveket nyújt arra vonatkozóan, hogy az élettartam 
(amely az acélfelület 5%-os rozsdásodásaként definiálható) 
milyen összefüggést mutat a környezettel, lásd a 3. ábrát.

Nemzetközi irányelvek

Az ISO 14713-1 nemzetközi szabvány meghatározza a 
4. áb rán bemutatott forró levegős korróziógátló rendszer 
vár ható élettartamát.

A mageba TŰZIHORGANYZOTT RENDSZERE 
ÉS ANNAK ELŐNYEI

A konzervatív megközelítés alapján – a korrózióvédelem 
tar tósságát nem szabad túlbecsülni – a mageba tűzihorg any-
zott korrózióvédő megoldásai az ISO 14713-1 szabványon 
alapulnak.

mageba szabványos tűzihorganyzott rendszerei

• C4 – TŰZIHORGANYZOTT
Korrózióvédelem az EN ISO 14713-1 szerint. C4 kor-
róziós ka tegória, várható élettartam VH (nagyon magas). 
Az acél alkatrészeket (a terméktől függően egyedi kivétel-
lel) tűzi horganyozzák (EN ISO 1461 szerint), minimum 
85 μm-os cinkbevonattal.

• C5 – TŰZIHORGANYZOTT
Korrózióvédelem az EN ISO 14713-1 szerint. C5 kor-
róziós kategória, várható élettartam VH (nagyon magas). 
Az acél alkatrészeket (a terméktől függően egyedi kivétel-
lel) tűzi horganyozzák (EN ISO 1461 szerint), minimum 
140 μm cinkbevonattal.

A rendszer teljesítménye 
a legfontosabb követelmények tükrében

Hosszú élettartam az első nagy karbantartásig

Az élettartam több esetben 100 év is lehet, viszonylag mér-
sékelt 85 mikronos bevonat alkalmazása esetén is. A teljesít-
mény tovább javítható magas hőmérsékletű tűzihorganyzás 
alkalmazásával.

Kisebb sérülések könnyű javíthatósága

Ecsettel, pl. megfelelő cinkalapozó segítségével, szükség 
sze rinti tisztítás után. Bizonyos mértékig a cinkbevonatok 
ön javítóak, a vékony repedések hatékonyan zárják magu-
kat.

Ellenáll a további leromlásnak, ha sérülés keletkezik

Víz nem kerülhet a cinkbevonat alá, így nem okozhat le-
válást (a festett bevonattal szemben), mivel ez az alapfém-
hez vegyileg kötődik.

Keménység

Nagyon magas.

Kopásállóság

Nagyon magas.

Kinézet

Ahol a szín nem fontos, a horganyzott felületek jó meg-
jelenést biztosítanak – még hosszú éveken át tartó igénybe-
vétel után is, mivel rendkívül tartósak és hosszú távon is 
képesek a korrózió megelőzésére.

Korlátozó tényezők

•  A galvanizálható alkatrészek méretét a galvanizáló kád 
mérete korlátozza.

•  Gondoskodni kell arról, hogy a galvanizálás során a ke-
zelt acélelemekben ne alakulhasson ki rendkívül magas 
hőmérséklet, mert az deformációt okozhat.

•  A műveletet általában csak egy speciális tűzihorganyzó 
beszállító végezheti.

•  Szükség van egy arra alkalmas tűzihorganyzó beszállítóra, 
a megfelelő helyen és időben.

•  A szállítás szervezése és lebonyolítása a tűzihorganyzást 
végző vállalat és a megrendelő között.

A rendszer legfontosabb előnyei

•  A korrózióvédelemi munkálatokat szakemberek végzik, 
amely biztosítja a magas minőséget.

•  Ezen védelmi rendszer alkalmazását a helyszínen tapasz-
talható különböző környezeti tényezők nem befolyá-
solják.

3. ábra

Rendszer Szabvány

Legkisebb 
rétegvastagság

Kiválasztott korróziós környezet (ISO 9223) élettartam min./max. (év) 
és tartóssági osztály (VL, L, M, H, VH)

μm C3 C4 C5 CX

Tűzi-
horganyzás ISO 1464

 85 40/>100 VH 20/40 VH 10/20 H 3/10 M

140 67/>100 VH 33/67 V H 17/33 VH 6/17 H

200 95/>100 VH 48/95 VH 24/48 VH 8/24 H

4. ábra
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MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ HORGANYZÁS

Bevezetés

A normál hőmérsékletű horganyzás, olvadt cink használa-
tával történik kb. 450 °C-on. A folyamat eredményeként 
olyan  cinkbevonat keletkezik, melynek jellemzői és mi nő-
sége belülről (acélhordozótól) kifelé haladva(kitett felüle-
tig) változik. Az úgynevezett η-, ζ- és δ-fázisú c ink (lásd az 
5. ábrát) keménységi értékei a Vickers-skálán, kb. 40 HV és 
150 HV között van (a legkisebb keménységű cink a kitett 
fe lületen található).

A magas hőmérsékletű horganyzás ezzel szemben egy fej-
lettebb eljárás, melyben az acélkomponenseket 560 °C és 
630 °C közötti hőmérsékletű, kerámia béléssel rendelkező, 
indukciós fűtéssel ellátott kádba merítik.

Ez az eljárás csak δ-fázisú cinket termel (lásd az 6. ábrát), 
amelynek keménysége kb. 150 HV. Ez nagymértékben nö-
veli a kopás- és ütésállóságot, és egyértelműen magasabb 
mi nőségű védelmet biztosít, mint a normál hőmérsékletű 
hor ganyzás.

ÖSSZEGZÉS

Lásd a 7. ábrát.

5. ábra

6. ábra

Festett rendsezr Tűzihorganyzás

Hosszú élettartam 
az első nagy karbantartásig

Jellemzően 10–20 év 100 év vagy több gyakran várható
– csökkenti az élettartamköltséget

Kisebb sérülések 
könnyű javíthatósága

Festett bevonatok nem „önjavítóak”,
 kézi festés javításkor mindig szükséges

„Önjavító”, bizonyos esetekben szükség lehet 
kézi felhordásra, pl. cinkporos alapozó ecsettel

Ellenáll a további leromlásnak, 
ha sérülés keletkezik

A víz gyorsan alájuthat a bevonatnak, 
leválást okozva

A víz nem tud a cink bevonat alá jutni, 
mivel kémiai kötés van az alapfémmel

Keménység Nem magas – könnyen sérülhet Kb. 20-szor keményebb mint a jellemző 
festett bevonatok

Kopásállóság Nem magas – könnyen sérülhet Kb. 10-szer nagyobb a kopásállósága, 
mint a jellemző festési rendszereknek

Jó megjelenés
Kezdetben nagyon jó, 
különösen a választható színek miatt, de 
gyorsan leromlik, amint sérülés keletkezik

Nincs színválaszték, de jó, 
még évekkel később is megőrzi 
a korrózióvédő képességét és a tartósságát

Különös korlátok

Több lépés szükséges, száradási stb. 
munkaerő-igényes, és helyigényes
Minőség-ellenőrzés hatásossága/nehézsége 
az  egyenletes rétegvastagság eléréséhez

Szükséges a tűzihorganyzóhoz való és onnan 
történő szállítás.
Gondoskodni kell arról, hogy az acélelemek-
ben nem alakulhat ki elfogadhatatlanul magas 
hőmérséklet, mert az deformációt okozhat

Különös előnyök
Széles színválaszték Fejlett minőség-ellenőrzés a jól meghatározott 

folyamatok miatt és alacsonyabb érzékenység 
a környezeti körülményekre a felvitel során

7. ábra
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JOIN US! 

Schweissen & 

Schneiden

25.-29.09. 

Düsseldorf

voestalpine Böhler Welding

www.voestalpine.com/welding

Olyan emberek, akik könnyen kezelőhető és gördülékeny megoldásokhoz ragaszkodnak az
UTP hegesztőanyagait használják, amely számos elektródát gyárt javító hegesztéshez,
kopott felület, valamint korrózióálló réteg felhegesztéséhez az olaj- és gázipar, valamint 
acélművek, cement üzemek és egyéb nehézipar számára.

Acélszerkezetek 2017/2. szám
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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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KECSKEMÉTI ACÉLSZOBRÁSZATI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZIMPOZION, NEMZETKÖZI ALKOTÓTÁBOR

Hírnév a fémnek

A kecskeméti acélszobrász alkotó-
tábor alapítása óta (2004-től) el-
ső sorban a különböző acél alap-
anya gok és üzemi technikák ad ta 
le hetőségek kiaknázására, ipari 
hát terű formaalkotásra fókuszál.
A KÉSZ Cso port ipari parkjában, 
gyár telepén tulajdonképpen  a le gen-
dás dunaújvárosi alkotótelep  ha-
gyományait igye keznek foly tat ni.
Tapasztalt alkotók mellett a fiatal, 
pályakezdő mű vészek számára is 
nagy lehetőség az ipari üzemek esz-
közparkját, szakembereit segítsé-
gül híva alkotni. A szimpozionra a 
lehe tőségek szerint meghívást kap-
nak külföldiek is, de arra szin  tén 
ügyelnek, hogy a „rideg” anyag hoz 
vonzódó hölgy alkotók is szerepet 
kap hassanak. Egymást segí tő, egy-
mással egészséges ver seny be  kerü-
lő képzőművészek nagyon  tartal-
mas három hetet  tölthetnek  a 
KÉSZ Csoport bázisán.

A KÉSZ Csoport sok cégből álló, 
magyar tulajdonú cég csoport, ipari és 
szolgáltató konglomerátum. Alapve-
tő  en épí tészettel, építőiparral, építő -
anya gok gyártásával, műszaki tevé-
keny ségekkel, ingatlanfejlesztéssel fog-
lal koznak, de a könyvkiadás, szálloda-

ipar vagy a szoftverfejlesztés mellett a 
kreatív ipari, művészeti tevékenység is 
megtalálható a KÉSZ palettáján.

A cégcsoport művészeti mecenatú-
ra programja, melyet  ettől az évtől a 
K-ARTS Művészeti Alapítvány irányít, 
elsőd legesen a képzőművészet és ipar-
művészet területére összpontosít. Az 
al ko tótáborok tizennégy éve alatt sok 
mű vész ismerkedett meg a kecskeméti  
ipari üzemekkel, melyek technológiai-
lag folyamatosan fejlődnek, bővülnek 
a haladás jegyében. Ez a formálódó al-
kotói közösség bizton számíthat erre 
a háttérre.

A találkozók jelentősége több irány-
ból is igazolható. Az al kotók nehezen 
jutnak ilyen eszközökhöz, anyagokhoz,  
míg itt meglehetősen nagy anyag vá-
lasztékból dolgozhatnak.  A kecskeméti 
telephelyen a művészek tanulhatnak, 
el sa játíthatják a különböző fémmeg-
munkáló eszközök (nagy teljesítményű 
hegesztők, lángvágók, plazmavágók…) 
hasz nálatát, belekóstolhatnak a CAD 
tervezés rejtelmeibe, ta pasztalatokat 
sze reznek az acéliparból. Kiváló mun-
kakapcsolatok alakulnak ki a szakem-
bergárda és a művészek között, ami 
a későbbiekben egyedi alkotói pro-
jek tek megvalósítását is elősegíti. 
A művészeknek, a szakmának egyfaj ta  
pozitív minősítést jelent, a munkás sá-
guk jelentős pontjának te kint hető a 
KASZ-on való jelenlét, az itt végzett 
munka erős referenciának számít.

A három hét alatt megszületendő 
al kotások a műszaki segítségnek kö-
szönhetően is különlegesek, sok tekin-
tetben új utakat mutatnak a forma-
alkotóknak, jelentősen gaz dagítják a 
hazai kortárs képzőművészetet.

Ezen a nyáron június 16. – július 7. 
kö zött rendezték a XIV. Kecskeméti 
Acél szobrászati és Képzőművészeti 
Szim poziont, alkotótábort a KÉSZ 
Ipari Parkban. A szerve zők egy tömör 
ki fejezést, témát: RE!, ajánlottak a Kecs-
ke métre érkezett művészek figyelmé-
be. Az elgondolás szerint ezen a nyá-
ron egy kicsit újraértelmezték az anya-
gokat, eszközöket, valamint egyesek 
újrajátszhatták a múltat, hiszen olyan 
alkotók is meghívást kaptak, akik sok 
évvel ezelőtt jár tak már Kecskeméten, 
ill. nagyon komoly acélművészeti 
munkássággal rendelkeznek régről, de 
az utóbbi években nem hallattak ma-
gukról. Specialisták, fiatal, kísérletező 
al ko tók részvételével teljesedett ki a 
program.

A tizennegyedik alkotótábort Cser-
tő Lajos iparművész, Dobó Bian ka 
kép zőművész, Drabik István szobrász-
művész, Kazi Roland multimédia-
művész, Majoros Gyula képző művész, 
Parizán Mihály szobrászművész, Tóth 
Dominika Dalma szobrászhallgató, 
Töttös Kata festőművész és Wahorn 
András képzőművész részvételével 
rendezték meg.

Árvai István művészeti vezető
K-ARTS Művészeti Alapítvány

Töttös Kata művei

Csertő Lajos: Struktúra II.
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Írásunkban minden alkotót, minden 
művet lehetetlenség bemutatni, de 
néhányuk kiemelésével jól reprezen-
tálhatjuk az idei munkát.

Parizán Mihály fiatal szobrász 
és ötvösművész körülbelül 70 darab 

10 mm-es négyzetacélszál felhasználá-
sá val  hihetetlen aprólékos, kitartó 
mun ká val építette fel a futu rista, rozs-
dá so dó formát. A kicsi acélkockák, 
kré taformák szorosan egymáshoz il-
leszt ve, hegeszt ve rögzültek a térbe, 
mint ha csak felhő karcolókat látnánk 

egy másnak feszü lő metropolisz torzók-
ban. Az alkotó filozofikus mondandót 
adott művének, napjaink egyik fontos 
társadalmi kérdését, az agyelszívás 
prob lematikáját feszegeti a görbülő, 
egyik oldalról a másikra áthalmozódó, 
erodálódó perspektíva, ki kockázott 
acélszövet-struktúra. 

Csertő Lajos a Dunaújvárosban élő 
szobrász-, iparmű vész és feltaláló  al ko-
tó az idősebb nemzedéket képviseli. 
A Struktúra II. címet viselő nagymére tű, 
impozáns, geomet rikus formával lep te 
meg a látogatókat. A kompozitle mez-
ből készült kockakicsomagolás szép 
mo mentuma a rendkívül változatos  és 
nagyon gazdag munkásságnak.

Töttös Kata festőművész általá-
ban hiperrealista képeket készít, de 
Kecskeméten a művésznőt is meg-
fogta az acél rideg szépsége. Mágikus 
tekintetű acélfestményeket ké szített, 
melyek valahonnét ismerős álarcos 
„hősök”. Mások szerint a manap-
ság nagyon népszerű Instagram és a 
Snapchat közösségi oldalak tünékeny 
emlékképeire, arc filtereire is felhívja a 
figyelmet a művésznő, mint új köz lé si 
módra. Töttös Kata felületkezelte az 
acélarcokat, csersavazással ért el mély, 
fekete tónusokat, az arcvonásokat olaj-
festékkel vitte fel a fémre.

Drabik István rozsdamentes acél 
és vörösréz ötvözésé vel készítette acél-
főit, büsztjeit, archaikus torzóit külön-
bö ző hegesztési eljárásokkal. Az alkotó 
nagy szakértelemmel használta, kever-
te a különböző fémalapanyagokat, kí-
sérletezett  velük. Jó érzékkel kezelte 
a plazmavágót, CO-, AVI-hegesztőket 
más művészeknek is gyakorlatot mu-
tat va. A Magyar Képzőművészeti Egye-
tem oktatója, a fémművé szeti műhe-
lyének vezetője az alkotótábor leg első 
éveiben dolgozott az acélszobrász  te-

Drabik István: Aperion

Parizán Mihály: Brain Drain

Drabik István: ArgoWahorn András munkái
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ADATTÁR
Az elmúlt tizennégy alkalommal 99 művész és képzőművész-hallgató járt a 
művésztelepen, néhányan többször is. 11 országból érkeztek alkotók, például 
Dél-Koreából, Indiából vagy éppen Új-Zélandról. 

A KASZ eddigi tevékenysége alatt összesen 741 zsűrizett műalkotás született. 2004 
óta több mint 30 saját kiállításon és nagyon sok válogatás kiállításon szerepeltek 
a kecskeméti szimpozionon készült művek.

Sok rendezvényre, neves kiállítóhelyekre hívták meg a KASZ műveket, alkotókat, 
mint például Art Market Budapest, Art Moments, Mecénások Napja, Cafe Budapest 
Fesztivál, Szegedi Szabadtéri Játékok, Médiawave Fesztivál, Art Placc; Kortárs Galé-
ria – Tatabánya, Erlin Galéria – Budapest, Művészet Malom – Szentendre, Dona-
schwabische Museum – Ulm, Potenza, Bozsó Gyűjtemény – Kecskemét, MODEM – 
Debrecen, Műcsarnok – Budapest, Munkácsy Múzeum – Békéscsaba, Érdi Galéria. 
Egyes műtárgyak köztérre kerültek, mások gyűjteményekben kaptak helyet.

A KASZ eddigi alkotói: Baditz Gyula, Balázs József Tamás (Bajóta), Barát Fábián, 
Buczkó György, Bukta Imre, Collin Hope (Új-Zéland), Cseh Lili, Csepregi Balázs, 
Csertő Lajos, Cseke Szilárd, Deli Ágnes, Demcsák Dóra Vanda, Dobó Bianka, 
Drabik István, Duronelly Balázs, Elisabeth Varga (Hollandia), Erős Ágost Koppány, 
Erős Apolka, Erőss István, Gaál Endre, Gaál Tamás, Gerber Pál, Gergely Réka, 
Gerle Margit, Gilly Tamás, Hack Ferenc, Herman Levente, Jóna Gudvardardóttir 
(Izland), Kazi Roland, Kecskeméti Sándor, Kis Tamás, Király Gábor, Kopasz Tamás, 
Kovács Tamás László, Lakatos Pál Sándor, Lata Upadhyaya (India-Anglia), Liu Po-
Chun (Tajvan), Majoros Gyula, Majoros Áron Zsolt, Mamikon Yengibarian, Mata 
Attila, Mayer Éva, Mátyási Péter, Meghan Salgaonkar (India), Mosonyi Tamás, Nedim 
Hadziahmetovic (Szerbia), Németh Marcell Dániel, Norman White (Kanada), 
Orosz István, Parizán Mihály, Park Jang Keun (Dél-Korea), Plank Antal, Pintér 
Balázs, Péter Ágnes, Rabóczky Judit Rita, Rajcsók Attila, Roskó Gábor, Samira Sinai 
(Irán), Sibylle Burrer (Németország), Sipos Marica, Szabó Ádám, Szabó György, 
Szanyi Borbála, Szász György, Szurcsik József, Tettamanti Béla, Tóth Dominika 
Dalma, Tóth József, Töttös Kata, Tsai Kun-Lin (Tajvan), Tundó Klára, Ujj Zsuzsa, 
Ujházi Péter, Ulrich Gábor, Uray Ágnes, Varga Éva, Wahorn András, Wu Chuan 
(Tajvan), Zielinski Tibor, Zsemlye Ildikó.

lepen. Több év tapasztalatával, gaz dag 
munkásságával tért vissza idén Kecs-
kemétre.

Wahorn András zenész, képző mű-
vész, utazó világpolgár, megtelepe-
dett mezőszemerei földműves a tőle 
megszokott bohém, vagy inkább frivol  
ábrázolásokkal hasított az acél ba. Vas-
tag acéllemezekbe lézersugárral  vágott 
nyakatekert mozdulatok, gesztusok, a 
kötöttségektől szabadulni akaró em-
beri lények késztetnek mosolygós töp-
rengésre és némi polgárpukkasztásra.

Az KASZ+ 2017 művésztelep ösz-
szegző kiállítása augusztus végéig 
volt megte kinthető Kecskeméten a 
KÉSZ Ipari Park mélygarázsában, majd 
azt követően a különböző egyéni, ill. 
csoportos kiállításokon értelmezhet-
jük majd a művek fé mes csillogását.

A tizennégy éve tartó kezdeményezés 
jelentőségét össze foglalva: a kortárs 
képzőművészeknek teret enged, lehe tő-
séget nyújt a fejlődésre, új koncepci ók 
megvalósítására, hogy  gazdagabbá 
te gyék kis hazánk művészeti életét, 
valamint az alkotók nemzetközi kap-
csolataikat is bővíthessék.

MERT SZOBORNI JÓ!

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

 Elérhetőségeink:

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

„Eissmann” autóalkatrész gyár, 
Nyíregyháza
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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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HAIGER/BERLIN – A Viessmann csoport innovatív 
gyártástechnológiára  támaszkodik világszerte. Berli-
ni te lep helyükön az új Cloos robotrendszer nemcsak 
a boj lerek hegesztésére, hanem azok rakodására is 
képes. Ez lehetővé teszi a Viessmann számára, hogy 
mini málisra csökkentse a mellék- és ciklusidőket, 
ez ál tal még rugalmasabbá téve a teljes gyártási 
fo lyamatot.

Az 1917-ben alapult Viessmann, mely egy családi vállal ko-
zás, világszerte körülbelül 11 600 főt foglalkoztat. 22 gyár-
tó  sorral 11 országban, számos kereskedelmi és szol gál tató 
irodával 74 országban, továbbá 120 beszerzési  irodával vi-
lágszerte, a vállalat az egyik vezető gyártó a hűtő-fűtő rend-
szerek területén. A berlini gyártóüzemükben, ahol 80–2000 
kW közötti teljesítménnyel rendelkező hőgenerátorokat 
gyárta nak, a körülbelül 400 dolgozó évente közel 12 000 
boj lert gyárt. „Az automatizálás kulcs szerepet játszik a gyártá-
si  folyamatunkban” magyarázza Bernhard Rothkegel, aki ro-
bot rendszereket és automatizált hegesztőberendezéseket 
prog ramoz a Viessmann csoportnál. „Jelenleg 5 Cloos ro-
bot rendszer segíti a termelésünket.”

Intelligens pozicionáló rendszer 
és adaptív szenzor technológia

A legutolsó robotrendszer, egy QIROX QRC-350 hegesztő-
robottal, 2016 tavaszán lett telepítve. Kiemelkedő tulajdon-
sága a jól kidolgozott rakodórendszere – a pozicionáló 
automatikusan befogja és rögzíti a munkadarabot, hogy a 
legoptimálisabb pozícióba állítsa a hegesztéshez, berako-
dáshoz és kirakodáshoz. Mikor az egyik oldalon elkészült a 
hegesztés, a pozicionáló automatikusan átforgatja a boj lert, 
hogy a másik oldalon is elvégezhesse a hegesztési munkála-
tokat. A régebbi rendszereknél az átforgatás nem volt integ-
rálva a vezérlésbe, hanem külső beavatkozással zajlott le.

A hegesztőrobot két szenzorrendszerrel van felszerelve 
– egy online lézerszenzorral és egy ívszenzorral – annak 
érdekében, hogy korrigáljon bármilyen méreteltérést. He-

gesztés közben az online lézerszenzor folyamatosan ellen-
őrzi a varrat pozícióját és geometriáját (az illesztési hézag 
nagy ságát és varrattérfogatát). Ezeket az értékeket felhasz-
nálva a robotvezérlés a megfelelő pozícióba mozgatja a 
hegesztőpisztolyt, és közben beállítja az ideális hegesztési 
paramétereket a tökéletes minőségű hegesztés biztosítása 
érdekében (adaptív mód).

Jelentősen csökkentett mellék- és ciklusidők

„Az új rendszerek kulcsfontosságúak a gyártási folyama-
tainkban.” mondja Rothkegel. A hegesztési folyamat doku-
mentálása, a paraméterek optimalizálása, a robotprogram 
elkészítése és menedzselése, mind a Cloos szoftvereinek 
– PDM, QDM és Carola Edi – segítségével történik. Ez le-
he tő vé teszi, hogy a Viessmann részletesen dokumentálja 
minden egyes termék gyártási folyamatát és egyúttal a mi-
nőségét, mely így növeli a rendszer teljesítményét, illetve 
az üzem termelékenységét.

Amióta a bojlereket automatikusan forgatja a rendszer és 
a munkadarabok eltérései automatikusan korrigálva vannak 
a hegesztési folyamat során, a mellék- és ciklusidők – és 
ezáltal a gyártási költség is – számottevően csökkennek.

INNOVATÍV HEGESZTÉS- ÉS MUNKADARABCSERE-TECHNOLÓGIA

Az új robotrendszer csökkenti a gyártási időt a Viessmann vállalatnál

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Eisner István, Valler Péter
Crown International Kft. – Cloos képviselet

Sikertörténet

1. kép:  A pozicionáló befogja, rögzíti és automatikusan forgatja 
a bojlert

2. kép:  Az online lézerszenzor korrigálja a munkadarab eltéréseit 
hegesztés közben

3. kép:  Az új robotrendszer lehetővé tette a Viessmann számára, 
hogy jelentősen csökkentse a mellék- és ciklusidőket
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A robotrendszer rugalmas gyártást biztosít

Az új rendszer rugalmasan kezel többfajta bojlertípust 
is. A berlini Viessmann nemrég elkezdett gyártani egy új, 
kisebb és erősebb bojlert moduláris kialakítással az ameri-
kai piac számára. A jövőben az új bojlert az új Cloos rend-
szer rel hegesztik. „Rendkívül elégedettek vagyunk, hogy a 
Cloos kifejlesztett számunkra egy rendkívül egyedi meg ol-
dást, mely megfelelő rugalmasságot és hatékonyságot biz-
tosít” mondja Rothkegel. „A Cloos csapata rendkívül nagy 
tudással rendelkezik, és aktívan támogattak minket, hogy túl-
jussunk a projekt során elénk állított komoly technológiai  
akadályokon.”

Új technológia a fókuszban

Az új Cloos rendszer jelenleg egy ideiglenes helyen van 
a gyártóüzemben, és a jövőben egy teljesen automatizált 
bojlergyártó sor része lesz. A rendszer tehát megfelel min-
denféle követelményeknek az automatizált berakodás és 
kirakodás szempontjából. Az új gyártósor telepítését még 
2017-ben tervezik megvalósítani.

Emellett a Viessmann a közelmúltban kezdte meg egy 
kísérleti Cloos robot működtetését, hogy új technológiákat, 
alapanyag-kombinációkat, eljárásváltozatokat és szenzoro-
kat teszteljenek. „Az új roboton alkalmazható lesz MIG/MAG 
és TIG eljárás is, illetve online lézerszenzorral is fel lesz 
szerelve.” magyarázza Rothkegel. „Ezt lehetővé teszi majd, 
hogy kiterjedt teszteket hajtsunk végre annak érdekében, 
hogy fejleszthessük termékeinket és gyártási folyamatunkat 
még hatékonyabbá tehessük.

Partnerségen alapuló együttműködés

Annak biztosítása érdekében, hogy minden operátor ké-
pes legyen használni az új robotrendszert, a Cloos inten-
zív tanfolyamokat tartott a Viessmann dolgozói számára, 
Haigerben, a Cloos központjában és a Viessmann berlini 
telephelyén egyaránt. Ezenfelül a berlini Cloos képviselet  
további helyszíni támogatást is biztosít a Viessmann számára. 
„Rendkívül nagyra értékeljük mind a haigeri Cloos, mind a 
berlini szervizszemélyzet által nyújtott megbízható szolgál-
tatást” mondja Rothkegel.

4. kép: A QIROX robot a bojler mindkét oldalát meghegeszti

5. kép:  Az új Cloos robotrendszer képes a bojlertípusok széles 
skálájának hegesztésére

A TELJES TERMÉKCSALÁD KÉZI HEGESZTÉSHEZ ÉS 
VÁGÁSHOZ

Minden gyártási feladat egyedi technológiákat igényel az optimális 
eredmény eléréséhez. A CLOOS saját hegesztési kompetenciájával  és széles 

színvonalon hegeszthet és vághat.

Weld your way.
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TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ VILÁGBAJNOKSÁG 2017

WORLD CHAMPIONSHIP IN SPAGHETTI BRIDGE BUILDING 
2017

Dr. Gáti József általános rektorhelyettes
Némethy Krisztina doktorjelölt
Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem – Tarlós István Budapest főpol-
gármestere és Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara 
elnöke fővédnöksége mellett – május 25-én „RECCS 
2017” címmel rendezte meg immár hetedik alkalom-
mal a Tésztahíd Építő Világbajnokságot. A verseny 
el nöke Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Donát 
Gépész  és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja. 
A ver seny tiszteletbeli elnöke Réger Mihály profesz-
szor, az egyetem rektora volt.

The Óbuda University –supported by István Tarlós, 
the Lord Mayor of Budapest, and Gyula Nagy, the 
Chairman of Hungarian Chamber of Engineers as 
chief patrons– organized the 7th Word Championship 
in Spaghetti Building, the “ Reccs 2017, on May 25th. 
President of the competition was Professor Zoltán 
Rajnai, Dean of Donát Bánki Faculty of Mechanical 
and Safety Engineering. The Honorary Chairman of 
the Championship was the rector of Óbuda University, 
Professor Mihály Réger.

ELŐZMÉNYEK

A tésztahíd építő versengés több évtizedes hagyomá nyok-
ra tekint vissza, a versenyeket több európai és tengeren túli 
mérnökképző felsőoktatási intézményben is rendszeresen 
rendeznek. Ezeken a versenyzők szigorú szabályok alapján 
saját tervezésű hídszerkezetet készítenek száraztésztából, és 
azokat terhelési próbán eltörik. A részvétel komoly szak-
mai kihívást jelent, hiszen egy adott teherbírású szerkezet 
megtervezése és megépítése jelentős mérnöki feladat, füg-
getlenül annak anyagától.

A tészta, mint nem homogén, környezeti hatásokra na-
gyon érzékeny szerkezeti anyag nehezíti az építő munkáját. 
Statikai, számítógépes, anyagvizsgálati és technológiai is-
meretekre, kreativitásra, ügyességre, kitartásra és motivá-
cióra van szükség a sikeres szerepléshez.

Az Óbudai Egyetem egyik jogelődje, a Bánki Donát Mű sza-
ki Főiskola hallgatói a kanadai Okanagan University College 
által szervezett – akkoriban legrangosabbnak számító – ver-
senyen a legnagyobb szakmai kihívást jelentő nehéz sú lyú  
kategóriában hét alkalommal indultak és hatszor meg-
nyerték, bizonyítva a magyar műszaki felsőoktatás színvo-
na lát, a magyar hallgatók szakmai tudását, kreativitását.

Mivel a kanadai verseny színvonala visszaesett, az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kara 
önálló nemzetközi verseny meghirdetése mellett döntött, 
és 2004 óta RECCS márkanéven szervezte a tésztából épí-
tett hidak Kárpát-medencei, majd Közép-Európai Bajnok-
ságát.

A RECCS 2010-es megmérettetésen a hazai és a kárpát-
medencei felsőoktatási intézmények mellett már iráni, olasz 
és lett csapatok is részt vettek, ezért olyan döntés született, 
hogy 2011-től kiterjesztik a versengés kereteit.

Tapasztalatok birtokában − a nagyszámú külföldi érdek lő-
dő támogatásával − az egyetem 2011-ben Tésztahíd Épí tő 
Világszövetséget alapított, melynek célja a mérnöki kép-
zésben részt vevő, vagy arra készülő hallgatók tervezői és 
kivitelezői képességeinek fejlesztése, a csapatmunka erősí-
tése, a különböző intézményekben és országokban tanuló 
diákok közötti kapcsolatok építése. A világszövetséghez szá-
mos hazai és külföldi intézmény csatlakozott.

A megfogalmazott tervek szerint a szövetség minden év 
májusában Budapesten szervezi meg a „RECCS Tésztahíd 
Építő Világbajnokságot”, melyre meghívja tagjait, illetve a 
tagintézmények hallgatóit. A szervezők két célt tűztek maguk 
elé: egyfelől legyen hazánkban egy olyan rangos, ko moly 
szakmai kihívást jelentő verseny, ahol hallgatóink mérnö-
ki tudásukat, kreativitásukat, kitartásukat mérhetik  össze, 
másfelől a spagetti híd kösse össze a határainkon belüli  és 
azokon túli mérnökképző intézményeket, azok hallgatóit, 
erősítse a különböző intézményekben és országokban tanu-
ló hallgatók közti kapcsolatokat szerte a világban.

A versenyeken született eredmények alapján nem sze-
rénytelenség azt állítani, hogy a RECCS a világ legszínvona-
la sabb tésztahíd építő bajnoksága. Az érdeklődés évről évre 
nő, és az eddigi versenyeken kiemelkedő eredmények szü-
lettek. A RECCS világszerte ismert és elismert eseménnyé 
vált, ahol a nevezők hosszú és alapos felkészülés után azo-
nos helyen, azonos körülmények között, egymással verse-
nyezve, korrekt feltételek között dönthetik el, hogy ki a 
jobb.

Az évről évre megrendezett versengésen díjazásban ré sze-
sül a három legnagyobb teherbírású híd, illetve tartó szer-
kezet. A legszebb kivitelű alkotás a szépségdíjat, a leginkább 
újszerű megoldású híd, illetve tartó pedig az innovációs 
díjat kapja. Fentieken kívül a verseny támogatóinak jóvoltá-
ból további különdíjak átadására is sor kerül.

A RECCS eddigi történetében 17 ország csapata, 
összesen közel 300 hallgatója 171 szerkezetet épített, 
amelyek együttesen csaknem 31 000 kilogramm terhe-
lést bírtak el. 

A RECCS egy olyan verseny, ahol nemcsak a győztesek, ha-
nem minden résztvevő nyertesnek érezheti magát. Minden-
ki tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva és új ismeret-
ségek birtokában utazhat haza. A résztvevők jelentős része 
a világbajnokságot követően is kapcsolatot tart egymással, 
tapasztalatokat, ötleteket cserélve készülnek a következő 
megmérettetésre. A baráti szálak kiépítésében és elmélyí-
tésében természetesen szerepe van a RECCS részét jelentő 
közös esti bográcsozásnak és egyéb programoknak is.
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RECCS 2017

Az Óbudai Egyetem ez évben hetedszer rendezte meg 
a RECCS Tésztahíd Építő Világbajnokságot. A minden ko-
rábbit túlszárnyaló érdeklődéssel kísért ez évi versenyen 
kilenc ország tizennégy felsőoktatási intézményének közel 
hetven mérnökhallgatója mérte össze tudását híd és tartó 
kategóriában.

A megnyitó során a világbajnokságot Tarlós István kép-
viseletében dr. Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgár-
mester-helyettes köszöntötte. Beszédében kiemelte: „Hadd 
köszönjem meg a szervezőknek, hogy kitartó munkájuk 
eredményeképpen évek óta létrejöhet ez a nemzetközi 
szin ten is elismert rendezvény. A maihoz hasonló verse-
nyeknek és persze a felsőoktatásnak az egyik legfontosabb 
funkciója és egyben egyik legnagyszerűbb feladata: a te-
hetségek kiválasztása, gondozása, saját minőségi utánpót-
lásának megteremtése.” (1. ábra)

A versenyzőkhöz fordulva ekként szólt: „Kívánok a ver-
seny minden résztvevőjének hasznos tapasztalatcserét, 
em beri és szakmai szempontból egyaránt inspiráló élmé-
nyeket.  Hadd idézzem Önöknek a legnagyobb magyar, 
Széchenyi István gondolatát. „Az emberi nemnek hivatá-
sa  nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy 
munkáljon, alkosson, teremtsen.”

Az Önök által épített tésztahidak összeomlása azonban 
nem kudarc, hanem játékos kísérlet csupán. Kívánom, 
hogy  mindannyian megtalálják hivatásukat az építésben, 
az alkotásban, és sikeres, eredményes karrier elé néz-
zenek.”

A versenyek „Híd” és „Tartó” kategóriában kerültek 
meghirdetésre (2. ábra: híd 1 és 2). A szabályok szerint 
a híd kategória szerkezetein ki kell alakítani egy folyto-
nos,  50 mm széles tésztából készült útfelületet, így az 
ér telemszerűen csak alul terhelhető. Tartó esetében az 
út fe lület nem előírás, ily módon a terhelés helye felül is 
le het. Mindkét kategóriában a szerkezeteket kereskedelmi 
forgalomban kapható, vagy kizárólag lisztből és tojásból 
házilag előállított száraztésztából kell készíteni, a ragasztó 
tetszőleges lehet, a tömeg maximum 1 kg lehet (a ter he-
lőelemmel, csavarral, csavaranyával, alátéttel együtt), a fesz-

távnak pedig legalább 1 m-nek kell lennie. A részletes sza-
bályok és a versennyel kapcsolatos további információk a 
RECCS honlapján (www.reccs.hu) elérhetők (3. ábra: tartó 
1 és 2).

A terhelőberendezést az egyetem Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézete fejlesztette ki. Formatervezett, 
megfelelő merevséggel és a szükséges állítási lehetőségekkel 
rendelkező, a terhelendő tésztahidak gyors és precíz el-
helyezését biztosító terhelőkeretet állt a versenyzők ren-
delkezésére (4. ábra).

A korszerű, nagy sebességű helyszíni kamerával készített 
fel vételt a törést követően lassítva kivetíttették, mely kép-
kockák a tönkremeneteli folyamatról rendkívül hasznos in-
formációt tartalmaztak (5. ábra).

Az idei versenyen a Híd kategóriában az első helye zést 
az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biz tonságtechni-
kai Mérnöki Karának egyik csapata nyerte el új világcsúcs-
csal, a „Krumpli szökőkút” névre keresztelt tészta hídjával. 
Huszák Donát Zoltán és Horányi Benjámin szer kezete 421 
kilogrammos terhelés után roppant össze. Ezzel azonban 
nem sikerült megdönteni az Óbudai Egyetem két korábbi 
hallgatója, Járó Csaba és Vincze Miklós 2013-as világcsúcsát,  

1. ábra: 
Dr. Bagdy Gábor 
főpolgármester-
helyettes 
köszöntője

2. ábra: A „híd” kategória szabályai szerinti szerkezeti kialakítás 3. ábra: A „tartó” tésztahíd kialakítása, a terhelési mód
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hídszerkezetük akkor ugyanis 570,3 kilogrammot bírt 
el. Második helyezést az iráni Islamic Azad University − 
Hamed Farzi, Farnaz Kalali, Alireza Nazari ösz szetételű − 
csapata a „Tat Makaron 1” nevű, 384,3 kg teher bírású híd-
jával szerezte meg. A bronz fokozatot a Ko lozsvári Műszaki 
Egyetem Tompa Anamaria, Tóth Emőke, Totelecan Ovidiu, 
Tomoioaga Dan, Tófalvi Előd, Tri fan George, és Veres 
Levente hallgatói „Matilda” nevű szer ke zettel érték el, me-
ly 203,2 kg terhelés mellett ment tönkre.

A Tartó kategóriában a világcsúcs 2011-ben született  
611 kilogrammal, amely Márkos Szilárd, az Óbudai Egyetem 
egykori hallgatója és ma már intézeti mérnöke nevéhez fű-
ződik. Ezt szárnyalta most túl az iráni Islamic Azad University 
− Hamed Farzi, Farnaz Kalali, Alireza Nazari összetételű csa-
pat „Tat Makaron 4” nevű építményével, mely 666,3 kilo-
gramm terhelést bírt ki. A második helyet a Riga Technical 
University Artūrs Vēvers, Jānis Lungevičs, Mâris Puriņš hall-
gatói a „JAM 2” megnevezésű, 536 kg teherbírású szerke-
zettel nyerték A képzeletbeli dobogó harmadik helyére is-
mét az iráni Islamic Azad University csapata „Tat Makaron 
2” nevű építményével, mely 519 kilogramm terhelés mel-
lett károsodott (6. ábra).

A zsűri „Innovációs díját” a Vilnius Gedimas Technical 
University hallgatói, az „Esztétikai különdíjat” a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem „Hyperion” csapata, a „Magyar Mérnöki 
Kamara Különdíját”, a Gyermelyi Holding Zrt. a „Leg-
jobb határon túli magyar csapat” díját a Kolozsvári Mű-
szaki Egyetem „Hyperion” csapata, az Izsáki Házitészta 
Kft. különdíját az Óbudai Egyetem „Krumpli szökőkút” 
szer kezete, a Kolozsvári Műszaki Egyetem „Hyperion” csa-

pata és a Vilnius Gedimas Technical University „Špikis” 
hídja, valamint a Islamic Azad University „Tat Makaron 4” 
szerkezete nyerte el. A Henkel Magyarország Kft. kü lön-
díját az Óbudai Egyetem „Dominó” és a „Reccs” márka-
nevű csapata, míg az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkor-
mányzata által alapított különdíjat a Riga Technical Uni-
versity „Jam1” „Jam 2” és „Bridge It!” nevű csapatai vehet-
ték át (7. ábra).

Külön köszönet illeti a RECCS kiemelt támogatóit, a 
kü löndíjakat felajánló gazdasági partnerek és szervezetek 
mellett  a Hídépítők Egyesületét, a Pára Centrumot, a Face-
book, a Google, a Twitter és a Youtube szervezetét.

4. ábra:  „Krumpli szökőkút” tésztahíd beállítása 
a terhelőberendezésen

5. ábra: Tésztahíd terhelés közben

6. ábra:  
Az iráni Islamic Azad 
University csapata 
„Tat Makaron 2” 
szerkezete 
a törés pillanatában

7. ábra: A díjátadás pillanatai
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MEGJELENT A SIKA ÚJ 
KORRÓZIÓ ELLENI 
VÉDELEMRŐL SZÓLÓ 
KIADVÁNYA!
Keresse honlapunkon:
www.sika.hu
vagy kérje digitális / nyomtatott 
formában a következő címen: 
info@hu.sika.com
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A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ 
ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK 

A HEGESZTETT SZERKEZETEK GYÁRTÁSÁBAN
1. rész

Nagy Ferenc ügyvezető
REHM Hegesztéstechnika Kft.

A különféle gépek gyártói egymással versengve, óriási 
pénz összegeket és emberi energiát fordítanak a fejlesz-
tésre.  Azzal próbálják növelni a forgalmukat, hogy egyre 
hatékonyabb termelőeszközöket hoznak létre. Abban hisz-
nek, hogy a felhasználók felismerik az új eszközökben 
rej lő lehetőségeket és ezért megvásárolják azokat. Ennek 
érde ké ben a műszaki fejlesztésre fordított energiák mellé 
a reklámra, marketingre, az ügyfelek meggyőzésére jelentős 
mértékű energiákat, pénzt fordítanak.

A mai, információkkal agyonterhelt világban azonban egy-
re nehezebb eljuttatni egymáshoz a mondanivalónkat. Az 
információátadás hatékonyságát az is nagymértékben ront-
ja, hogy a fejlesztő cégeknél sokszor nincs összhangban 
a műszaki fejlesztés és a marketing. Van, ahol nagyon jó 
műszaki eredményekre sem tudják hatékonyan felhívni a 
figyelmet, de sokszor előfordul, hogy kevésbé jelentős mű-
szaki fejlesztéseknek olyan hírverést csapnak, hogy a hall ga-
tóság „csodafegyvert” remél, majd csalódik. 

Ez utóbbi miatt a potenciális ügyfelek bezárkóznak. Félnek 
a csalódástól, a „becsapástól”, és nagyon nehezen hisznek 
már a bombasztikus eredményeket ígérő gépgyártóknak.

Ezen félelem feloldására találtuk ki a Rehm-Partner-
Programot, amelynek a keretében minden eszközt, meg-
oldást a gyakorlatban, termelési körülmények között mu-
tatunk be, és lehetőséget biztosítunk azok tartós kipróbá-
lására, mérések elvégzésére és az eredmények elemzésére. 
Így a potenciális felhasználónak nem kell „hinnie”, hanem 
a látottak alapján dönthet. Azokat tehát, akik a „hiszem, ha 
látom” hozzáállással próbálnak a kalandoroktól védekezni, 
sikerülhet a valóban hasznos dolgokról meggyőzni.

A korszerű, hatékony eszközök sikeres alkalmazásához 
azonban kevés az is, hogy láttuk, mire képesek. A kö vet-
ke ző nagy akadály a gépekkel dolgozók, jelen esetben a 
hegesztők megszokása, az emberi félelem az újtól, az is-
me retlentől. Ennek a feloldására szolgál a képzési progra-
munk, amelynek keretében elméleti és gyakorlati képzések 
útján megtanítjuk a dolgozóknak az eszközök, gépek ha-
tékony alkalmazását.

Fontos azonban, hogy az adott cég vezetői tisztában le-
gyenek a képzés fontosságával. Időt, pénzt áldozzanak rá 
és ne várják el azt, hogy a dolgozók azonnal, képzés és 
gya korlás nélkül értsenek az új technikához. A képzés fon-
tosságán túl a vezetőknek azt is meg kell érteniük, hogy az 
új technika mitől jobb, hatékonyabb a réginél, hogy támo-
gatni tudják annak sikeres alkalmazását.

Ez utóbbi potenciális akadály leküzdésére született meg 
a „Hegesztéstechnikai ismeretek vezetőknek” című kép-
zési modulunk. A hegesztés egy nagyon összetett techno-
lógia, sőt kézi hegesztés esetén egy kézi iparművészeti 
tevékenység, ahol nem elég a gép és annak kezelője a ma-
ga tudásával, hanem számos feltétel teljesülésére is szükség 

van, amelyek csak akkor teljesülnek, ha a vezetés „egy nyel-
ven beszél” a hegesztő szakemberekkel. A védőfelszerelések, 
a környezeti feltételek, az ergonómia és a motiváció mind 
lényegi befolyásoló tényezők a kézi hegesztés sikeressége 
szempontjából.

A Rehm-Partner-Program keretében eddig is számos 
ügy felünknél végeztünk felméréseket és készítettünk elem-
zést. Ezek tapasztalatai alapján, a teljesség igénye nélkül 
ugyan, de megpróbálunk rávilágítani néhány fontos dolog-
ra, amelyek a hatékonyság növelését eredményezhetik és 
amelyeket mindenkinek szívesen megmutatunk a gyakor-
latban is.

Egy hegesztett szerkezet esetében 
az alábbi fő tevékenységekkel számolhatunk:

–   Értéket létrehozó, a gyártási folyamat részét képező 
tevékenységek:
• revétlenítés
• vágás
• hajlítás, hengerítés
• élelőkészítés
• előmelegítés
• összeállítás-fűzés
• hegesztés
• ellenőrzés
• hőkezelés

– 
 
Értéket nem létrehozó, a gyártás során nem feltét-
lenül és minden esetben szükséges tevékenységek:
• egyengetés
• tisztítás
• hibajavítások

–  Mellékidők:
• munkadarabok forgatása, mozgatása
• hegesztés megszakítása, átállások
• szerszám, illetve alkatrész cserék 

A munkaidő-ráfordítás (óra/tonna) meghatározóit 
az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

–   Ember: tudás, szakértelem, rutin, motiváció
–  Munkafeltételek: ergonómia, egészségvédelem, környe-

zeti feltételek
–  Gép, berendezés: technológiai színvonal, termelékenység,  

állapot
–   Folyamatszervezés: a mellékidők, a felesleges tevékeny-

ségek mennyiségének csökkentése, illetve kiküszöbölése
–  Kommunikáció, visszacsatolás: a hibák visszajelzése és 

kiküszöbölése
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Hogyan lehet csökkenteni a munkaidő-ráfordítást 
az értéket teremtő tevékenységek esetén 
a fenti csoportosítás szerinti bontásban? 

–  Ember (tudás, szakértelem, rutin, motiváció): 
•  a dolgozók tudását, szakértelmét képzésekkel, trénin-

gekkel lehet növelni. Fontos azonban, hogy a képzé-
seket ne kampányszerűen végezzék, hanem építsék be 
a cég életébe, hogy folyamatos része legyen a minden-
napoknak a termelő tevékenység mellett. A folyamatos  
technikai fejlesztések vívmányait csak folyamatos kép-
zé sek segítségével lehet a technológiai folyamatokba 
beépíteni.

•  A motiváció terén nagyon fontos a dolgozók bevonása 
a minőség és a termelékenység fokozását célzó fejlesz-
tésekbe. Ezáltal fogják sajátjuknak érezni és nem kény-
szerként fogadni azokat.

–  Munkafeltételek (ergonómia, egészségvédelem, környe-
zeti feltételek):
•  minél kedvezőbb munkavégzési testhelyzetek, 
•  ergonomikus munkakörülmények és eszközök
•  kényelmes munkaruha és védőfelszerelés
•  tiszta levegő
•  megfelelő megvilágítás

–  Gép, berendezés (technológiai színvonal, termelékeny-
ség, állapot):
•  korszerű, pontos, termelékeny berendezések alkalma-

zása
•  gépesítés, automatizálás (ahol lehet, ember helyett gé-

pet alkalmazni)
•  rendszeres, tervszerű karbantartás

A következőkben vizsgáljuk meg néhány technológiai folya-
mat hatását a végeredményre és javítására adott lehe tő sé-
ge ket:

ÉLELŐKÉSZÍTÉS

Az élelőkészítés és az illesztés jellemzőinek szerepe

1.  Nyílásszög: Olyan nagy legyen, hogy biztosítsa a meg fe-
lelő hozzáférést a gyökhöz, de a lehető legkisebb le gyen, 
hogy a felesleges költségeket és a hőbevitelt elkerüljük.

2.  Felületminőség: tiszta, sima felületre van szükség, kü-
lönben zárványok vagy akár repedések is keletkeznek, 
és összeolvadási hiányosságok lépnek fel.

3.  Orrmagasság: A hegfürdő megtartását, az átroskadás meg-
előzését szolgálja (1,5 ± 0,5 mm). Egyrészről biztosíta ni 
kell a megfelelő átolvadást, tehát túl nagy nem lehet. 
Másrészről meg kell tartani az ömledéket, tehát túl kicsi 
sem lehet, mert a varrat átroskadhat. A pontosság tehát 
elengedhetetlen feltétele a biztonságos varratképzésnek 
és a jó minőségű varratnak.

Az élelőkészítés, majd a vele összefüggő illesztés minő-
sége, pontossága tehát alapvetően meghatározzák a he-
gesztés sikerességét. Mégis nagyon sokan elhanyagolják, 
lebecsülik a jelentőségét, mert azt gondolják, hogy a fém 
felolvasztása során minden probléma megoldódik, sőt „a 
hegesztő majd megoldja”...

Nos, nem tudja megoldani, és a képen láthatóhoz ha-
sonló előkészítések, illesztések esetén előre tudhatjuk, 
hogy javítani kell majd a varratot. Csak abban az esetben 
nem kell javítani, ha nem ellenőrzik a minőségét. (A gyök-
átolvadást, a kötéshibákat, a zárványokat.) A hegesztés pon-
tos előkészítésére gyakran több energiát kell fordítani, mint 
magára a hegesztésre, amihez az előkészítő gépek széles 
választéka áll rendelkezésre. Ezek beszerzési költsége eltör-
pül a rossz élelőkészítések által okozott többletköltségek és 
hibák javításának költsége mellett. A különbség csak annyi, 
hogy az élelőkészítő gépek beszerzését az árak alapján meg 
lehet fontolni és el lehet vetni, míg a helytelen előkészítés 
okozta többletköltségek fedezése automatikus és többnyire 
számolatlan.

Érdemes azonban megvizsgálni a többletköltségek ösz-
szetevőit, hogy némi képünk legyen a nagyságrendről:
–  A túl nagy gyökhézag valamilyen ömledék-megtámasztást  

igényel, amit vagy kerámia-alátéttel, vagy „acélbetéttel” 
ol danak meg. Az előbbi drága, az utóbbi szabálytalan, de 
mindkét esetben tetemes többletköltséggel jár a techno-
lógiai folyamatba be nem tervezett „megoldás”, a keres-
gélés, a „barkácsolás”.

–  A szükségesnél nagyobb tömegű varrat készítése huzal, 
védőgáz, energia és munkaidő többletfelhasználással 
jár. Növekednek a deformációk, romlik a minőség, több 
egyenge tésre és tisztításra van szükség.

–  A szűk illesztési hézag gyökátolvadási és összeolvadási 
hiányosságokat okoz, aminek az utólagos javítása az ere-
deti varrat elkészítésének többszörösét eredményezi idő-, 
anyag-, energia- és munkaráfordítás tekintetében.

–  Az egyenetlen, szennyezett élek belső varrathibákat, zár-
ványokat eredményeznek, amelyeknek a túlzott mennyi-
sége miatt az anyagvizsgáló javítást fog előírni. A gyök-
hibák, vagy hidegkötések javításához hasonlóan faragás, 
köszörülés, újrahegesztés, majd ismét faragás, köszörü lés 
és újrahegesztés következik. Ez pedig idő, huzal, védő-
gáz, energia súlyos többletfelhasználását eredménye zi, 
a szerkezet minőségéről és a határidő-csúszások kö vet-
kezményeiről pedig jobb nem is beszélni.

2

3

1

A képeken látható élelőkészítésekbe és illesztésekbe 
„kódolva” vannak a varrathibák
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Az előzőek alapján könnyen megállapítható, hogy a 
minőségi munkát lehetővé tevő berendezések beszerzési 
költsége eltörpül a hiányuk okozta kár mellett.

Természetesen, egy hatékony, jó gép nem minden. Kép-
zéssel el kell érni, hogy jól tudják őket használni és a 
munkát odafigyeléssel, lelkiismeretesen végezzék a tech-
nológia meghatározásától a kivitelezésig.

ELŐMELEGÍTÉS

Az előmelegítés egy fontos technológiai elem, ennek el-
lenére szintén nagyon kis figyelmet fordítanak rá. Gyakran 
a legegyszerűbb megoldáshoz folyamodnak, vagyis vala-
milyen gázkeverék (éghető gáz és oxigén, vagy levegő) 
lángjával egy-egy nagy teljesítményű égővel melegítik a da-
rabot. Vagyis a hegesztő melegíti hegesztés helyett, ami egy 
nagyon drága megoldás, hiszen a hiányszakma képviselője, 
a hegesztett szerkezetek gyártásának kulcsembere egy áll-
vány szerepét tölti be. 

Itt egy kicsit eltérve a témától, vizsgáljuk meg, 
mit is várunk, illetve várhatunk el egy hegesztőtől?!

A legegyszerűbb válasz az lenne, hogy „hegesztést”. Ez 
azonban nem ilyen egyszerű, mert mindannyian tudjuk, 
hogy ez a „hegesztő” emberből van, aki nem tud a teljes 
munkaidejében hegeszteni. Érdemes tehát a jellemző szer-
kezet-típusokra meghatározni a hegesztő elvárható főidejét, 
vagyis a gépekhez hasonlóan egy „bekapcsolási időt”, ami 
a munkaidőn belül elvárt ívidőt jelenti. Miután ezt meg-
határoztuk, tudatosan szervezhetjük a munkafolyamatokat 
úgy, hogy a hegesztő a maradék idejében olyan tevékeny-
séget végezzen, ami a leghasznosabb. 

Az előmelegítés azért nem tartozik ide, mivel a he gesz-
tőnek a hegesztések közti időben rege nerálódnia kellene. 
A hegesztés monoton, sta ti kus, igénybevételt  je lent a test-
re, ahol néhány testrész túlterhelődik, elfárad. Ilyen a kar, 
a váll, a csukló, a derék, a térdek, a szem, amelyeket az ív -
szünetekben pihentetni, illetve átmozgatni kellene. Az elő-
melegítés, a hegesztéshez hasonló jellegű igénybevétellel 
nem pihentető a túlterhelt testrészek számára, így rontja a 
hegesztés hatékonyságát.

Előmelegítéshez állványokat, célzottan kialakított égőso-
rokat, paplanokat célszerű használni, még akkor is, ha a 
beszerzésük pénzbe kerül. Az ilyen beruházások meg térü-
léséről egy rövid számítással gyorsan meg lehet győ ződni.

A hegesztés minőségét és hatékonyságát tekintve még 
az is hasznosabb, ha a hegesztők az ívszünet egy részét a 
szabadban való tornával töltik. A sportolók is úgy tudnak  
jól teljesíteni, hogy a versenyszámok közben pihennek, 
nyújtanak, regenerálódnak. A hegesztő helyett addig állvá-
nyok tartsák az előmelegítő szerkezetet.

Folytatása következik. 

Íves és egyenes belső és külső kontúrok élelőkészítésére szolgáló 
speciális gépek és a megmunkálás eredménye
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(területi képviselő, üzletkötő)

KERESÜNK
Északkelet Magyarország és Közép-Dunántúl területére

Jelentkező levelét fényképes önéletrajzzal várjuk az alábbi címre:
2766 Tápiószele, Jászberényi út 4.
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NAGYMÉRETŰ ACÉLSZERKEZETEK TŰZIHORGANYZÁSA 
EGY LÉPÉSBEN – NAGÉV CINK KFT.

NAGÉV MARKETING

Magyarország legnagyobb belső térfogatú tűzihorganyzó 
kádjának telepítésével a NAGÉV CINK KFT. tulajdonosának 
stratégiai elképzelése volt, hogy a hazai és a környező or-
szágokban működő acélszerkezet-gyártóknak biztosítsa a 
különösen nagy befoglaló méretű acélszerkezeti elemek 
egy lépésben történő bevonásának lehetőségét. Ez azonnali 
ver senyelőnyt jelent a gyártóknak, mert esztétikus, kiváló 
minőségű, és egyúttal a lehető legkisebb költségű lesz a 
bérhorganyzás.

FESZÜLTSÉGEK, KOCKÁZATOK
A mindennapi gyakorlatban az acélszerkezet-gyártók a 

legtöbbször megtalálják a számukra megfelelő méretű tűzi-
horganyzó káddal rendelkező vállalatot. Időről időre elő-
fordul, hogy a bevonandó acélszerkezet mégis terjedelme-
sebb, mint amit az adott horganyzókád be tudna fogadni. 
Ilyenkor vagy nagyobb méretű berendezést keresnek bel-
vagy külföldön, vagy kétoldali (forgatásos) bevonásra ke-
rülhet  sor (1. kép). Ez utóbbi módszer csak, mint szükség-
megoldás ajánlható, mert kivitelezésekor több bizonytalan-
sági tényező is megjelenik.

„TÚLMÉRETES” TERMÉKEK KÉTOLDALI 
HORGANYZÁSÁNAK KOCKÁZATAI

A technológia ugyan kellő szakmai hozzáértéssel leg több-
ször megvalósítható, de így is minőségi kockázatok  jelent-
keznek a folyamat alatt. Ahhoz, hogy az adott acélszer-
kezetet majd tömör és hibamentes horganyréteg borítsa, 
a darab teljes felületét technológiai előkezelésnek kell alá-
vetni. Amennyiben a horganyzókádba biztonsággal nem 
fér be, akkor az előkezelő kádak esetében is hasonló prob-
lémák jelentkeznek, tehát a szerkezetet minden technoló-
giai fázisnál majd „forgatni” kell. Sőt, az egyik oldal bevo-

nását követően, az „átfedési” felületet ismét technológiai 
kezelésnek kell alávetni (2. kép). A fenti műveletek nem csak 
körülményesek és balesetveszélyesek, hanem jelentősen 
megnövelik a költségeket, így a horganyzásért kifizetendő 
összeget. 

Ám ezeknél még nagyobb hátránnyal találkozunk a tűzi-
horganyzás során. Ugyanis, már a fémfürdőben levő, a fém-
olvadék 450 °C-os hőmérsékletére felmelegedett alsó ter-
mékrésznek – az acél hőtágulása miatt – méterenként kb. 
5 mm-rel megnő a térfogata, ami azt jelenti, hogy például 
egy 10 m hosszú acélszerkezet horganyba merített része 
kb. 5 cm-es hőtágulást szenved el.  Mivel a másik termékfél 
az olvadékon kívül maradt, ezért ez komoly  fe szültséget 
gerjeszt az acélszerkezet olvadékszint közelében levő része-
ken, de magában a teljes szerkezetben is (sőt, eh hez még 
a gyártási feszültségek is hozzáadódhatnak).

A „forgatásos” eljárás harmadik, és talán legkisebb nehéz-
sége, hogy sok esetben az „átfedési” felület nem lesz esz-
tétikus. Tudniillik az először képzett horganyrétegre kellő 
szélességgel rá kell, hogy épüljön a hozzá ellenkező oldal-
ról csatlakozó másik fémréteg, amely szintén technológiai 
előkészítést igényel, ezek a műveletek viszont nyomokat, 
azaz szín- és vastagsági eltérést hagynak maguk után.

TŰZIHORGANYZÁS FORGATÁS NÉLKÜL 
A NAGÉV CINK KFT.-NÉL

Az előzőekkel szemben az optimális megoldást az jelenti, 
ha megkeressük azt a tűzihorganyzó vállalatot, ahol az acél-
szerkezetet egy merítéssel tudják bevonni, azaz biztonságo-
san belefér a kezelő és bevonó kádakba. Ebben az esetben 
a termékek teljes felületének előkezelése és bevonása is 
egyszerre történik, nincs forgatás, így jóval kisebb lesz a 

1. kép: A második oldal tűzihorganyzása

2. kép: Túlméretes acélszerkezet alsó fele már horganyozva
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bérhorganyzás ára, minimálisra csökkennek a deformáció 
kockázatai, valamint emiatt biztosan nem lesz kifogásolha tó 
az acélszerkezet külleme.A nagyméretű darabok horgany ol-
vadékba történő merítésekor a lehető legnagyobb been ge-
dési sebességet kell alkalmazni, ezzel jelentősen csökkent-
ve, vagy teljesen megszüntetve a hosszváltozásból eredő 
ká ros deformációk kockázatát. 

A deformációk elkerülése minden esetben fontos, de 
kü lönösen jelentősége van a nagy pontosságúra gyártott  
gépvázak, tartószerkezetek, alapok, gépészeti acélszerke ze-
tek esetében (3. kép).

EGYEZTETVE, OPTIMÁLIS MINŐSÉGBEN

A NAGÉV szakemberei szívesen állnak rendelkezésre 
már a tervezés időszakában is, hogy tanácsaikkal segít-
sék a konstruktőrök munkáját. A rendkívül nagy méretű 
kezelőkádak (15 x 3 x 1,8 m) egy lépésben történő bevonás-
sal teszik lehetővé a kifejezetten hosszú (4. kép), magas 
(5. kép), vagy mindhárom méretében nagy kiterjedésű da-
rabok (6. kép) kezelését.

A horganyzandó darab befoglaló méretei minél jobban 
közelítenek a megengedett legnagyobb méretekhez, annál 
inkább indokolt az egyeztetés a tűzihorganyzó partnerrel, 
mert ez befolyásolhatja az optimális szerkezeti kialakítást. 
A NAGÉV KONTAKT KFT. szakemberei sokéves tapasztalat-
tal, díjmentes tanácsadással várják az érdeklődő tervezők, 
gyártók, de valamennyi partnerük jelentkezését.

Képek forrása:

NAGÉV archívum

3. kép: Nagyméretű szerkezet

4. kép:  Nagyon hosszú tartók (15 m) bevonás után 

5. kép:  A széles teherautó alváz már átadásra vár 

6. kép:  Három irányban is terjedelmes acélszerkezet
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Könyvismertetés

DR. SZABÓ BERTALAN: 

Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése 
az Eurocode-dal összhangban

A szerző „Hajlított, nyírt öszvértartók  tervezése az 
Eurocode-dal összhangban” 1 című szakkönyvének első 
kiadása 2017 májusában jelent meg a magyar  könyv-
piacon a TERC Könyvkiadó gondozásában. A második, 
javított kiadás 2017 júliusának vé gén látott napvilá-
got. A mű az öszvértartók elméleti alap jaitól kezdve 
(a történeti áttekintést sem mellőzve), az Eurocode 
alapú méretezési kérdése ken át, egészen az anyag 
számpélda2 szintű bemutatásig nyújt ismereteket az 
építőmérnökök számára. A szerző már a bevezetőben 
rögzíti, hogy a könyv megértéséhez acél-, valamint vas-
beton szerkezetek tudás szükséges. Ez a kitétel öszvér-
szer kezetek tanulmányozásakor elfo gad ható. A mű 
hiánypótló, mert ilyen nagylélegzetű (ISBN: 978 615 
5445 49 1, 218 oldal), átfogó könyv öszvérszerkeze-
tek tárgykörben még nem jelent meg magyar nyelven. 
Az öszvér tartókat az 1990-es évek előtt gyakran az 
acélszerkezetek tantárgy egy fejezeteként tárgyalták, 
de manapság az Eurocode majdnem minden részletre 
kiterjedően tartalmaz ajánlásokat/előírásokat a magas-
építési öszvérszerkezetek és az öszvérhidak méretezé-
séhez, ezért válhatott ez a már nagy anyagmennyiséget 
tartalmazó tárgy önállóvá. A mű nem foglalkozik ösz-
vértartók földrengés- és tűzteherre történő méretezé-
sével. A könyv címében megjelenő „hajlított, nyírt 
ösz vértartó” szöveg rejtve, de kifejezi, hogy e sorok 
szerzője ebben a műben nem kíván foglalkozni az 
öszvéroszlo pokkal, keretszerkezetekkel, sőt az oszlop–
gerenda kapcsolatokkal sem. 

Szerkezetét tekintve a mű hat fejezetből áll. Már a 
könyv „Bevezetése” is számos, eddig nem ismert, il-
letve a magyar szakirodalomban nem használt fogal-
mat tisztáz, mint például a részleges, vagy a teljes nyírt 
kapcsolat, a részleges, vagy teljes interakció/együtt-
dolgozás, valamint a duktilis kapcsolóelem fogalma. 

A második fejezet merev együttdolgoztató kapcsola-
tú öszvér gerendatartók feszültségszinten történő vizs-
gálatával foglalkozik, mely bemutatja a feszültségek  
számítását  pillanatnyi és tartós terhekre (központos  
nor málerőből, hajlítónyomatékból, külpontos derék-
erőből, terhelő nyúlásból, nyírásból, valamint kúszás ból 
és a zsugorodásból). Mint a vasbeton szerkezeteknél, 
úgy az öszvértartóknál is, a kúszás és a zsugorodás 
meghatározó jelentőséggel bír. E jelenségek tárgyalá-
sá val is foglalkozik ez a fejezet. A taglalt ismeretek a 
„klasszikus” öszvértartó számítás alappilléreinek mond-
hatóak, de alapjai az Eurocode szerinti analízisnek is. 

A harmadik fejezet, mely a mű legrövidebb fejezete, 
deformációs képességgel rendelkező együttdolgoztató  
kapcsolatú3 öszvér gerendatartók vizsgálatával foglalko-
zik, hosszas – de nem szükségtelen – levezetéseket is 
közölve. Ki kell emelni, hogy egyenlőtlen hőmérséklet-
változásból és zsugorodásból keletkező fajlagos csúsz-
tatóerők számítására „pontos” megoldást e fejezet kö-
zöl csak. 

A negyedik fejezet – mely a munka leghosszabb fe-
jezete – két- és többtámaszú gerendatartók számítását 
mutatja be az Eurocode-dal összhangban. Ez utóbbi  
azt jelenti, hogy a keresztmetszeteket – az acélszerkeze-
tek hez hasonlóan – osztályozni kell, valamint az igény-
bevételeket és alakváltozásokat „repedésmentes”, vagy 
„berepedt” analízissel kell meghatározni. A kereszt met-
szetek osztályba sorolásakor a 4. keresztmet sze ti osz-
tályba tartozóaknál a lemezhorpadás hatását figyelembe 
kell venni az igénybevételek/feszültségek számításakor. 
Utóbbit a mű elméleti és számpélda szinten részle-
tesen bemutatja. A „repedésmentes”, vagy „berepedt” 
analízisnek többtámaszú tartók igénybevételeinek és 
alakváltozásainak meghatározásakor van jelentősége, 
mert egy bizonyos nagyságú teherintenzitás után a 

1  A könyv címe angolul: Design of composite flexural girders in accordance with Eurocode.      
2  A mű 12 db számpéldát tartalmaz.
3   Tulajdonképpen részleges interakciójú kapcsolatú öszvértartó. A magyar szakirodalom ezeket a kapcsolatokat „rugalmas kapcsolatok” 

névvel illeti.     
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többtámaszú  tartó negatív nyomatéki régióiban a húzott 
beton bereped. Az Eurocode honosításának egyik je-
lentős vívmánya az, hogy az 1. és 2. keresztmetszeti 
osztályú öszvértartóknál a keresztmetszetek nyomatéki 
ellenállását képlékeny alapon lehet számítani, mely 
gazdasági előnyökkel jár. A könyv a szilárdsági határál-
lapotokon kívül mind épületek, mind hidak kifordulás 
vizsgálatát részletesen taglalja. A mű a használhatósági 
határállapotok közül csak az öszvértartóknál legszük-
ségesebbeket ismerteti, ilyenek; a lehajlás, a minimális 
vasalás, a repedésvizsgálat a repedéstágasság számítása 
nélkül. Az öszvér gerendatartók nyírt kapcsolatai című 
fejezet jelentős terjedelmű. Ez mutatja be részleteseb-
ben a részleges, vagy a teljes nyírt kapcsolatot, ismertet 
számos kapcsolóelem típust, részletezi utóbbiak egyen-
letes kioszthatóságának feltételeit, közli az együttdol-
goztató kapcsolat ellenállásának számítását és a vonat-
kozó szerkesztési szabályokat. A hosszirányú nyírás fel-
hasíthatja a vasbeton lemezt, ezért ennek ismertetése 
külön hangsúlyt kap a műben. Hídgerendáknál az ese-
tek többségében a keresztmetszetek nem válnak képlé-
kennyé, ezért a kapcsolóelemeket rugalmas elmélet 
szerint kell kiosztani az Eurocode szerint is. Ezt mu-
tatja be az öszvér gerendatartók nyírt kapcsolatai című 
fejezet utolsó szakasza. 

Az ötödik fejezet öszvérhidak fáradásával foglalkozik. 
Lehetséges épületeknél is fáradásra igénybe vett öszvér  
szerkezeti elem, de tipikus e szempontból a hídszer-
kezet. A fáradás vizsgálata kiterjed a közúti/vasúti ösz-
vérhíd minden elemére; a szerkezeti acélra, fejes csap-
ra, betonacélra és a vasbeton lemezre. Mind a jelenlegi 
közúti (ÚME), mind a vasúti (VH) hídszabályzatok át-
vették az Eurocode fáradásra vonatkozó előírásait, úgy-
hogy ez a fejezet, valamint a közölt számpélda nagy 
segítségére lehet a praktizáló hídmérnököknek. Jelen-
legi információk szerint a VH átdolgozás alatt van. 
A szab vány készítők kifejezett célja e szabályzat Euro-
code ala pokra helyezése. A MÁV már a 2006-ban ki-
adott H.1.2. utasításában (Vasúti hidak méretezésének 
általános előírásai) a terhelő erők és hatások, az erő-
tani követelmények és az erőtani számítás keretében 
el végzendő egyéb vizsgálatok tekintetében nagyrészt át-
vette az Eurocode elveit, pusztán a tradicionális teher-
csoportosításokat, illetve a megengedett feszültséges 
számítási módot hagyta „érintetlenül”. 

A jelentős terjedelmű hatodik, egyben utolsó fejezet  
profillemezes öszvértartókkal és azok alátámasztó szer-
kezeteivel foglalkozik. Utóbbiak két nagy csoportra 
oszthatók;  hagyományos – a negyedik fejezetben tárgyalt 
– tartókra, valamint az úgynevezett integrált gerendákra. 
Utóbbiak egyfajta rejtett gerendákként foghatóak fel, 
melyeket az öszvérfödém4 teljes mértékben magában 

foglal (esetleg csak a tartók alsó övei emelkednek ki 
a födém alsó síkjából, mert azokra támaszkodnak fel a 
profillemezes öszvértartó egységek). A nagy erőhatások 
miatt az integrált gerendás tartók sok esetben szekrény 
keresztmetszetűek. Mind a két tartótípushoz a profil-
lemezes öszvértartókból egy együttdolgozó szélesség-
nyi rész vehető számításba, aztán az így kialakult ge-
rendatartót a negyedik fejezet szerint lehet méretezni. 
A profillemezes öszvértartókat jelen fejezet az elméleti 
alapoktól kezdve, az Eurocode alapú méretezési kér-
déseken át, egészen számpélda szintig mutatja be5. 
Ezen öszvértartók nyomatéki ellenállását – a gerenda-
tartókhoz hasonlóan – képlékeny alapon lehet megha-
tározni. A függőleges nyírás ellenőrzésére számítási 
módszer áll rendelkezésre, viszont a vasbeton és a pro-
fillemez érintkezési felületén fellépő hosszirányú nyírás 
vizsgálatánál a trapézlemezgyártók6 által szolgáltatott 
empirikus adatokra kell hagyatkoznunk (m-k módszer, 
részleges nyírt kapcsolat módszere). A mű részletesen 
ismerteti a vonatkozó használhatósági határállapotokat 
is. Meg kell még jegyezni, hogy az Eurocode profil-
lemezes öszvértartók alkalmazását hídszerkezeteknél is 
megengedi, de a hazai mérnöktársadalom ezt nem pre-
fe rálja, főleg fenntartási szempontok miatt (a repedések 
nem láthatóak, az esetlegesen tönkrement vízszige te lés 
okozta károsodásokat a profillemez hosszú időre el-
fedi). 

Ezt az Eurocode alapokon is nyugvó könyvet egyetemi 
hallgatók és gyakorló mérnökök egyaránt haszonnal 
forgathatják, továbbá bőséges irodalomjegyzék segíti 
az esetleges kutatómunkát.

4   Az angolszász szakirodalom ezeket a födémeket a „slimfloor” névvel illeti. A magyar szakirodalmi nyelvben célszerű ezt a födémtípust 
integrált gerendás, profillemezes öszvérfödémnek nevezni (tükörfordítás helyett).      

5   Számpélda mutatja be egy parkolóház integrált gerendás, profillemezes öszvérfödémnek méretezését, azaz az integrált gerenda és profil-
lemezes öszvértartó tervezését.   

6  Jelen mű az empirikus adatok meghatározásának metódusát is tartalmazza.   

Dr. Szabó Bertalan PhD, 
ny. egyetemi docens, 

BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszék
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Simonkay Veronika
statikus tervező, 
hegesztési felelős helyettes EWE / IWE
Alukonstrukt Kft.

„A verseny számomra azért újra nagy élmény, mert nem le-
het  megunni az egyébként sokszor (méltatlanul!) „látha tat-
lan melós”-ként kezelt hegesztő kollégák lelkesedését. Azt, 
hogy igenis megtiszteltetésnek érzik, hogy megmutathatják, 
mit tudnak, és ehhez semmi mást nem kell tenniük, csak azt 
csi nál ni, amit minden nap csinálnak, ráadásul úgy, hogy 
minden nap maximálisan oda kell tenniük magukat, mert a 
javítás minden szempontból sokkal nagyobb gond (idő, pénz, 
technológia), mint jól (és szépen!) elkészíteni egy varratot. 
Ennek ellenére jó látni, hogy izgulnak, hiszen hiába húztak 
már kilométernyi varratot, ez most „mégiscsak más”.

Gerencsér Tibor
d.i. IWE
Pylon-94 Kft.

„A korábbi versenyek tapasztalatai alapján az idei verse nyen 
való részvételünk már a hegesztőknek is jelentős kihívás 
volt.
Amiből profitálni tudtunk a versenyek során, az a mások 
„jó gyakorlatának” az ellesése, átvétele. A felkészülés során 
mindig merülnek fel olyan kérdések, problémák, amiknek a 
megoldása a napi munkában is hasznosítható. 
Véleményem szerint az előválogató versenyek regionális meg-
szervezése is növelné a verseny színvonalát.”

Végh Benjámin
osztályvezető helyettes, 
hegesztési felelős, 
Technológiai Osztály
BKV Vasúti Járműjavító Kft.

„Ugyan mi újak vagyunk ebben a versenyben... 
...nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ahol végre nemcsak 
a hegesztéssel foglalkozó cégek hegesztőmérnökei, ha nem a 
legjobb hegesztői is találkozhatnak és megoszthat ják egymás-
sal a tapasztalatokat.
...még az előválogató előtt állunk, de én hegesztési fele lős-
ként biztosan sokat fogok profitálni a versenyből, a próba-
hegesztések alatt szerzett tapasztalatot a mindennapi élet-
ben is hasznosítani lehet, és mivel elég fiatal vagyok a 
szakmában, nekem mindhárom feladat megoldása teljesen 
új. Ami külön jó, hogy ez további lehetőséget biztosít egy 
folyamatos együttműködésre és közös problémameg oldásra 
a hegesztővel. 
A REHM Kft. kezdeményezését és szervezését nagyon jónak 
tartom, már a korábbi években is figyelemmel kísértem a 
dolgot. Kíváncsian várom a további történéseket!”

Takács Gábor
hegesztő szakmérnök EWE/IWE
Csaba Metál Zrt.

„A díjazás az nagyszerű, de a hegesztőinknek ez egy nagy  
lehetőség, hogy bizonyítsák tudásukat, rutinjukat. A he gesz-
tőnk egy házi versenyen került kiválasztásra, amely  nagyon 
szoros volt. A szerencse az – amely igazá ból nem is „szerencse”, 
mert szakmai tudás alapján vá lasztottunk –, hogy a nevezett 

Az eddigi versenyeken részt vevő cégek hegesztési fele-
lőseitől megkérdeztük, hogy mi a tapasztalatuk a he-
gesztési verseny hasznáról. A levelünk így szólt:

Idén szerveztük meg a 4. FOCUSban a művészet hegesztési 
versenyt.
Különös öröm számunkra az, hogy sok cég újra és újra 
nevez versenyzőt, ami azt jelenti, hogy tényleg van valami 
jó ebben a versenyben. Tudjuk, hogy a díjak csábítóak, de 
hallottuk és tapasztaltuk, hogy nem csak emiatt vesztek 
részt a versenyen.
Ezúton arra kérlek, hogy egy válaszlevélben néhány mon-
datban írd le, mi az, amit a cégeteknek jelent ez a verseny. 
Milyen változást eredményezett, milyen hozadéka van? 

Sikerült-e elérnünk a kitűzött célunkat, vagyis a hegesztők 
megbecsülésének és önbecsülésének javítását?
Arról is szívesen olvasnánk, hogy hegesztési felelősként, 
Te személyesen profitáltál-e valamit a versenyekből és 
esetleg  mit kellene változtatnunk a szervezésen, hogy még 
hasznosabb legyen?! 
Minden ötletet nagyon szívesen fogadunk.
Azt is hallottuk, hogy vannak, akik saját környezetükben 
kiterjesztenék a versenyt. Amennyiben van ilyen elképzelé-
setek, azt is írd meg, mert szívesen közreműködünk a ter-
veitek megvalósításában.

 Nagy Ferenc 
 ügyvezető

A VERSENYZŐ CÉGEK HEGESZTÉSI FELELŐSEITŐL IDÉZÜNK
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hegesztőnk édesapám lett, így nekem, mint hegesztőfelelősnek 
és neki, mint hegesztőnek ez egy plusz motiváció, hogy reme-
kül teljesítsünk. Nagy büszkeség tölt el mindkettőnket, hogy  
közösen képviseljük a cégünket, főleg egy ilyen országos ver-
senyen. A Csaba Metált elég sokan ismerik, nagyon széles 
pro fillal rendel kezünk. Véleményem szerint ez a lehetőség egy 
kicsit marketing is, hogy jobban megismerjenek minket. 
Milyen változást eredményezett ez a verseny? Szerintem, nem-
csak a mi nevünkben beszélhetek, hanem több céget is érint 
ez a helyzet, hogy nagyon kevés jó szakember van. Ezzel a 
versennyel sikerült egy kicsit elérnünk, hogy a fiatal szak-
munkásainkat motiváljuk a fejlődésre, a tanulni akarásra. 
A hegesztőnknek pedig büszkeséget jelent, hogy ő bizonyult a 
legjobbnak a cégünknél. 
Köszönjük a lehetőséget!”

Bereczki András 
üzemvezető
Csaba Metál Zrt.

„A verseny azt is jelenti nekünk, hogy benne akarunk lenni  
az ország hegesztéstechnikai vérkeringésében. A jelenlegi fej-
lődési ütem azt kívánja, hogy mindig jelen legyünk olyan 
fórumokon, versenyeken, ahol tapasztalatot, tudást tudunk 
cserélni, szerezni, átadni. Olyan hasznos ötleteket kaptunk a 
dolgozóktól a jövőre tekintve, amit a hétköznapi munkánk-
ban is tudunk hasznosítani.”

Mets Gábor
hegesztőmérnök
Knorr-Bremse 
Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.

„Ez a kezdeményezés sokban hozzájárul a szakma nép sze -
rűsítéséhez. A munkaerőpiacon tragikus állapotok ural kod-
nak, folyamatosan keresünk hegesztő munkatársakat.  Ha az 
utóbbi tízéves távlatot vizsgáljuk, a helyzet folya ma tosan rom-
lik. Cégünk szeptembertől csatlakozik a kormány által meg-
hirdetett duális képzéshez. Öt szakmában fogunk diákokat  
képezni. Hat hegesztő diáknak biztosítunk lehetőséget a szak-
ma elsajátításához.
Érdekessé tenni számukra a megoldásra váró feladatot, azt 
hiszem, ez a kulcs ahhoz, hogy megszeressék a hegesztő szak-
mát.  
A FOCUSban a művészet egy ilyen kezdeményezés, ami szá-
mos lehetőséget rejt még magában.
Az előválogató feladat megoldása közös csapatmunka, ná-
lunk minden hegesztőnek megvan a saját elképzelése a fel-
adat legjobb megoldására, mindenkinek van egy javas lata. 
Megindul egy szakmai beszélgetés, az elmélkedést tettek köve-
tik, és a he gesztők fele bekapcsolódik és próbálja hasznos 
tanácsokkal ellátni a versenyzőt. Nálunk a ver senyre való fel-
készülésnek mindenképpen van egyfajta csapatépítő haszna.
– Javaslom, a jövőben adjunk lehetőséget a duális képzés 
ke retében induló diákok számára egy külön kategóriában 
való indulásra.”

Pecze László 
EWE SAP/CWP; 
Technical Leading
SBS Kft.

„Köszönöm, hogy a kérdések kapcsán elmondhatom a vé le-
ményemet. Ez is bizonyítja azt a figyelmességet, oda figye lést, 
amely az egész szervezésre és lebonyolításra jellemző.

1. Mit jelent cégemnek ez a verseny?
Egy olyan fórumot, ahol megmutatkozhattunk és talál koz-
hat tunk a cégeiket képviselő szakember társa ink kal. 
Egy olyan fórumot, ahol az alkalomhoz illeszkedő tartal-
mas előadásokat is hallhattunk.

2. Milyen változást eredményezett és mi a hozadéka?
Házi előválogató verseny győztes versenyzőnkkel meghosz-
szabbított munkaszerződést kötöttünk, a verseny to váb bi  
helyezettjeit havi mozgó bérkiegészítéssel do táljuk. 
(Természe tesen, a házi versenyig nyújtott teljesítménye 
nem romolhat.) 
Más szervezeti egységeink részéről is a hegesztés és a he-
gesztőink felé fokozódott az érdeklődés.
A felkészítés során a házi győztes „tréningeztetése” a nem 
hegesztési vezetők számára is igazolta a kondícióvizsgák 
és munkapróbák jelentőségét.

3.  Sikerült-e elérni a hegesztők megbecsülésének és önbe csü-
lésének javítását?
Igen, nyomatékot és odafigyelést kapott, hogy a hegesztő az 
acélszerkezet-gyártás legfontosabb személyi feltétele. 
Egy fiatal hegesztő nyerte meg a házi versenyt. Ez a többi 
hegesztőben is felébresztette az önbizalmat és a sóvárgást, 
hogy miért is nem mert ő is benevezni.
A munkában a minőség (hegesztési statisztika alapján) 
kimutathatóan javult, úgy tűnik, a versenyszellem átte vő-
dött a gyakorlati napi munkára is.

4.  Milyen elképzelés, javaslat van a verseny kiterjesztésére, 
mit lehetne változtatni a verseny szervezésén?:
Nem a csábító díjak, hanem a motiváltság fenntartása 
mi att javasolnám megyei előversenyeket követő országos 
dön tőre is a szervezést kiterjeszteni.
Természetesen, tudatában vagyok annak és tapasztalom, 
hogy milyen óriási szervezőmunkát fektetnek bele most is 
a szervező cégek és személyek, akiknek ez úton szeretném 
kifejezni nagyrabecsülésemet és köszönetemet.”

Korcsokné Benyőcs Gertrúd
hegesztési felelős
ASG Kft.

„Mivel semmit nem tudtunk a feladatokról, nem tartottam 
válogatót. Saját választásom egy olyan hegesztőre esett,  akiről 
tudtam, hogy stressztűrő, elméleti és gyakorlati ismeretei  
egyaránt  kiválóak. Sok hegesztőtanuló került ki a keze közül, 
auditokon is sokszor volt segítségünkre, tehát tudtam, nem 
jön zavarba, ha nézik. És nem utolsó sorban: élvezi az új fel-
adatokat, keresi a megoldásokat. A szereplése pedig annyira 
sikeres volt, hogy a döntőben a megosztott 3–4. helyezést érte 
el. Örült eredményének, természetesen.
A következő évben már én is egy házi versenyt szerettem volna 
rendezni, de ez nem működött. Éppen abban az időszakban 
nagyon sok munkánk volt. A hegesztők közül épp az általam 
legjobbnak tartottak nem akarták megmérettetni magukat. 
(Persze, hiszen a termelésben ők vol tak a leginkább igénybe 
véve, fáradtak voltak.) Végül egy csendes, szerény fiatalem-
ber személyében sikerült megtalálnom a vállalkozót. Jó kezű, 
ügyes hegesztő, sok kényes munkát bízunk rá, de a szereplés-
ben nem volt gyakorlata. Eredménye: döntőben 9. helyezés.
2017. A előző évek tapasztalata alapján nem kerestem ver-
senyzőt, igazgatónkkal sem tárgyaltam a verseny le he tősé-
géről. Egyszer csak fülembe jutott, hogy néhány hegesztő, aki 
2015-ben nem állt kötélnek, meggondolta a dolgot és szeret-
né megmérettetni magát. Háziverseny nél kül döntöttünk a 
jelöltünk személyéről.
... ez a verseny a tanulást kényszeríti ránk. Ha a hegesztési 
felelős ráérez az alkalmazás előnyeire és eléggé agilis, a töb-
bi hegesztőjét is kitaníttatja az új technika al kalmazására, 
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máris nagyobb megtakarítást (kevesebb előkészítés, kevesebb 
hozaganyag…) ér el a cég, mint a kor szerű gépek enegriata-
karékossági szolgáltatásai.”

VÁGÁSI László
Management Representative
SC STEIGER SRL

„Idén már harmadjára neveztünk versenyükre, szóval már 
visszatérő versenyzők vagyunk. Elsősorban nem a meg nyer-
hető ajándéktárgyakért, kedvezményekért jelentke zünk, en-
nél sokkal fontosabb cél lebeg a szemünk előtt.
A bér jellegű juttatások mellett több „fronton”, különböző 
módszerekkel próbáljuk motiválni alkalmazottainkat.
Ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket, szükség van a na pi 
monoton, sokszor robotszerű munkavégzés mellett a meg-
szokottból, a komfortzónából történő kilépésre, új kihívások 
keresésére.
Erre jó példa, ha adott szakterület szakembere pozitív  
visszajelzést kaphat arról, hogy igen, jól csinálja, amit csi nál. 
Egy versenyen való részvétel erre tökéletes lehető séget kínál.
A versenyen keresztül hegesztőink érezhetik, hogy itt a le he-
tőség, hogy a saját magukban rejlő lehetőségeket elérjék/fel-
tárják.
Az első nevezés előtt házon belüli előválogatót tartottunk, 
ahol mindenki reális képet kaphatott éppen aktuális  ké pessé-
geiről.
Helyi közösségünkben is gyorsan elterjed a híre a verse nyen  
való részvételnek: honlapunkon, közösségi média felü letün-
kön is büszkén hirdetjük munkatársunk szerep lését.
...a döntőbe való bekerülés már önmagában hatalmasat dob 
a hegesztő munkatársai körében addig is meglévő presz-
tízsén.”

Kiss Tamás
műszaki vezető
Kolozsi József Gépipari 
és Kereskedelmi Kft.

„Eddig az látszik, hogy a hegesztőink körében is megnőtt az 
érdeklődés a felkészülő kolléga tevékenysége iránt. Szerintem 
a jövő évi verseny előtt már biztos, hogy egy házi versenyre 
is szükség lesz az érdeklődés miatt. Cégünk szakmailag profi-
tál a versenyből, mivel a feladatokra való felkészülés olyan 
paraméterek, beállítások használatát követeli meg, amiket a 
mindennapok rohanásában nincs időnk kipróbálni. 
Volt olyan feladat, amire elsőre azt gondoltuk, hogy nem 
tud juk megoldani, de egy speciális beállítási móddal ezt a 
fel adatot is sikerült megvalósítanunk. Cégünk pedig abban  
profitálhat, hogy a kényszerhelyzetben hegesztendő kötések  
kivitelezését gyorsabban, jobb minőségben tudjuk a jövőben 
megoldani, hála a tapasztalatoknak, amiket eddig a felkészü-
lés során szereztünk... 
És akkor még nem beszéltem azokról a tapasztalatokról, ami-
ket majd a legjobb 10 közé kerüléssel fogunk megsze rezni. 
:)”

Horváth, Zsolt 
SFI, IWE, 
Leiter Schweißaufsicht
Viessmann Technika 
Dombóvár Kft.

„Cégünk az idei versenyen nem, csak a tavalyin vett részt. 
Igaz, hogy ott nyertünk...   :-) 
A versenyről is és az eredményről is beszámoltunk a VIESSMANN 
belső hálózatán, így az egész VIESSMANN csoport  értesülhetett 
e szép szakmai sikerről. Nem is maradtak el a gratulációk, ill. 
a „tetszett” kommentek a beszámoló cikkekről. 
A hegesztők, ha nem is mindegyikük vallotta be, de kicsit 
irigykedve néztek Laskai Gábor kollégánkra, aki az első he-
lyezést érte el a 2016-os TIG versenyen. 
Gábor szépen tudja használni a tárgyi nyereményeket. Ugyan-
akkor a céges tevékenységén is meglátszik, hogy nemcsak igé-
nyes a munkájára, de irányítóként is meg állja a helyét. 
Egy kisebb csoportot vezet és szakmailag is ellátja taná csok-
kal, mentorálja az új belépőket. 
Önbecsülése növekedett, magabiztosabban old meg bo nyo-
lultabb, vagy a szakmai kompetenciáján, hatáskörén már-
már túlnyúló feladatokat is. 
Mindenképpen köszönjük a lehetőséget, és a jövőben is él ni 
fogunk a versenyek adta lehetőségekkel.”

Márton Gábor
Quality Manager, EWE/IWE, 
EAS, Quality department, 
QS-Abteilung
VIVBER Kft.

„...a hegesztőversennyel kapcsolatosan már jó előre célokat  
fogalmaztunk meg közösen a hegesztő kollégával. Számunkra 
is cél volt egy jó helyezés elérése ezen a nívós, Magyarországon 
egyedülálló hegesztő versenyen, hiszen cégünk jó hírnevét min-
denképp erősíti egy ilyen szakmai jellegű bemutatkozás,  és nem 
mellékesen kiváló marketing lehetőség. A hegesztőversennyel 
azonban a fő célunk a hegesztő szakemberünk fejlődése volt. 
Rengeteg gyakor lás és gondosan tervezett időráfordítás előzte 
meg az első versenydarabok lehegesztését. A hegesztőmérnök 
és a hegesztő szakember közös együttműködésének erősítése 
is mindenképp jelentőséggel bírt és a verseny pozitív hozo-
mányának könyveltük el. 
Számunkra a versenyre való felkészülés, a próbadarabokon 
történő gyakorlás és az adott hegesztési pozíciókban történő 
hegesztések tökéletesítése volt a cél. Így a hegesztő szakmai 
ismerete bővül, kézügyessége folyamatosan fej lő dik, a konzul-
tációk során pedig a hegesztőmérnökkel kö zösen a fel adat-
megoldó készsége fejlődik.”

Jasper Ferenc 
hegesztőüzemi 
ágazatvezető
Pannon Lézer Műhely Kft.

„Először is, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehet-
tünk a versenyen.
Másodszor, én és a hegesztőnk Bakulár Zsolt, nagyon meg 
voltunk elégedve a verseny lebonyolításával, szervezésé vel, 
nem volt kis feladat (GRATULÁLUNK)!
Véleményem szerint a verseny elérte a célját, mind cégeknél 
mind alkalmazottaknál a folyamatos fejlődés, fej lesztés, meg-
becsülés a jövő útja!
A további versenyek szervezéséhez sok sikert kívánunk!”



Acélszerkezetek 2017/3. számAcélszerkezetek 2017/3. szám 79

A Lakics Kft., a PTE Művészeti Kar Szobrász Tanszéke, vala-
mint a Kreatív Ipari Klaszter együttműködésében első alka-
lommal 2016-ban rendezte meg a LAKICS Acélszobrászati 
Workshopot. 

A hagyományt folytatandó 2017 nyarán (június 26 – jú-
lius 7.) a partnerek ismét megszervezték a workshopot, im-
már TÉRERŐ néven, a 650 éves jubileumát ünneplő Pécsi 
Tudományegyetem támogatásával. Az együttműködés jelzi 
az egyetem előremutató törekvéseit, keresve a felsőoktatás 
kapcsolódási pontjait a magánszférával.

A kezdeményezésben szerencsésen talált egymásra a 
Krea tív Ipari Klaszter szándéka, mellyel a művészet és a 
gaz daság kapcsolatait igyekszik építeni, Lakics Péter acél-
szobrok iránti szeretete és a szobrászhallgatók alkotókész-
sége. A Klaszter módszertani ismereteit az EU Erasmus+ 
pályázatának Break In the Desk projektje adja. 

A LAKICS Kft. szakmaisága és nyitottsága és anyagi támo-
gatása mellett az acélszerkezetek gyártása során keletkező 
egyedi minőségű és hasznosítható mennyiségű maradék 
acél anyag teremt lehetőséget a művészi felhasználásra, 
mely  a szobrászok számára kihívást és egyben ritka alkal-
mat kínál. 

A 2017-es TÉRERŐ Acélszobrászati Workshop előtt a le-
endő résztvevők májusban bejárást tartottak, ahol a nyári 
workshop részleteit beszélték meg, és ahol az alapanyagok 
megtekintésével, megismerésével az alkotók máris megkezd-
hették a tervezési fázist.

Az idei workshop újítása, hogy külföldi hivatásos alko-
tó is csatlakozott a programhoz, valamint a program hosz-
szabb, kéthetes ideje alatt az művészek köztéri szobrokat is 
létrehoztak. A perui szobrász, Miguel Angel Velit alkotását 
az elképzelések szerint a LAKICS Kft. komlói ipartelepének 
bejáratánál állítják fel. 

A Workshop megnyitóján Polics József, Komló város pol-
gármestere elmondta, a város támogatja a kezdeményezést, 
és nyitott arra, hogy az itt elkészült munkák Komló város 
köztereit díszítsék.

A szervezők tervei szerint a 2017-es szobrokat a tava-
lyihoz  hasonlóan, szeptember végén ismét bemutatják a 
DesignPécs rendezvénysorozat keretein belül, illetve Kom-
lón a Közösségek Házában szerveznek belőlük kiállítást.

A nyár folyamán az alkotások egy részét már láthatta a 
nagyközönség a pécsi Nádor Galéria Art&Med Kulturális 
Központban megrendezett KorTársak c. kiállításon, majd a 
19. Komlóért Expon, a Lakics Kft. standján is.

A PTE Művészeti Karának Szobrász Tanszéke gondoskodik 
egy katalógus kiadásáról, melyben a két workshop összes 
alkotása megtalálható. 

Az idei program résztvevői:
Balázs József Tamás, DLA hallgató
Berkes Csilla, szobrászhallgató
Csizek Tamás, szobrászhallgató
Éles Lóránt, szobrászhallgató
Gettó József, szobrászhallgató
Sápi Márton, szobrászhallgató
dr. Gaál Tamás, szobrász, egyetemi tanár 
Mosonyi Tamás, szobrász, művésztanár 
Miguel Angel Velit, szobrász

A program szakmai vezetője: Merk József
A program művészeti vezetője: Dr. Gaál Tamás
A program képzési vezetője: Dr. prof Fusz György PTE MK
Közvetítő szervezet: KIKK Egyesület, Pécs

TÉRERŐ ACÉLSZOBRÁSZATI WORKSHOP – Sajtóközlemény
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A  Z S Ű R I  K Ö Z L E M É N Y E

HEGESZTÉSI VERSENY A SZAKMA MŰVÉSZEINEK
Befejeződött a verseny előválogató 

sorozata, és a zsűri elvégezte a verseny-
zők teljesítményének értékelését. Mi-
előtt azonban általában is értékelnénk a 
versenyzők helytállását, megjegyezzük, 
hogy a zsűri számára nagy kihívás volt 
megtartani az objektív értékelő pozíció-
ját. Nem volt könnyű kivonni magunkat 
a sokszor megható lelkesedés, gondos 
felkészülés, nem egyszer komoly izga-
lom hatása alól. Ezért – teljes egyet-
értésben – az értékelés során a lehető 
legnagyobb mértékben ragaszkodtunk 
az előre elhatározott és meghirdetett 
kritériumok teljesítésének megállapítá-
sához.

Amint ismert, az egyes versenyzők 
teljesítményét értékelő pontszám négy 
elemből áll:

• összesen 20 pont volt adható az 
előválogató versenyfeladatának 
előkészítésére és végrehajtásának 
körülményeire 

• további 40-40 pont pedig a meg-
hegesztett három próbalemez ér-
tékelésére.

Összesen tehát 140 pontot lehetett 
szerezni.

Az objektív értékelés érdekében a 
zsűri minden egyes próbadarabon 
egyenként értékelt valamennyi, az MSZ 
EN ISO 5817 szabványban meghatá-
rozott külső és (a sarokvarrat esetén) 
belső hiányt. Ha egy hiány a kiírás sze-
rinti (B vagy C) értkelési szinteken kívül 
esett, akkor azt nem teljesültnek, azaz 0 
%-kosnak, ha teljesült, akkor attól füg-
gően, hogy az eltérés mennyire közelí-
tette az ideális értéket, illetve mennyi-
re volt egyenletes az értékelt hosszon, 
0 -100 % között értékeltük. Egy adott 
próbalemezre az egyes hiányokra adott 
százalékos értékelések átlagával hatá-
roztuk meg a pontszámot (40 pont 100 
%-os átlagra volt adható).  

Az értékelés tapasztalatait röviden 
összefoglalva, a zsűri az alábbiakat tart-
ja fontosnak megjegyezni.

HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉSEK
Általános tapasztalat volt, hogy az 

előválogatóra a hegesztők és a he-

gesztési felelősök jól felkészültek, és 
a próbahegesztés számára – a lehető-
ségekhez mérten – ideális feltételeket 
teremtettek. Határozottan érzékelhető 
volt, hogy a hegesztési felelősök ko-
molyan vették a hegesztéstechnológiai 
utasítás (WPS) elkészítését. Számos ver-
senyzőnél a hegesztési felelős aktívan 
közreműködött a felkészülésben, sőt 
egyes versenyzőknél házi versenyben 
választották ki a benevezendő hegesz-
tőt. A zsűrinek határozott véleménye, 
hogy a FOCUSban a művészet vetélke-
dőnek komoly hatása van a hegesztők 
és a hegesztési felügyelet kapcsolatá-
nak hatékonnyá tételére. 

Ez alkalommal is megtapasztaltuk 
a versenyfeladathoz használt hegesz-
tőgépek sokféleségét. Sokan hegesz-
tettek hagyományos, fokozatkapcsolós 
áramforrással, néhányan pedig impul-
zusívű hegesztésre alkalmas, és más, 
ívstabilitást szolgáló extra funkciókkal 
ellátott csúcsminőségű géppel (a he-
gesztőgép megválasztása nem volt 
korlátozva a kiírásban). A varratok érté-
kelésének eredményei azonban ismét 
felhívják a figyelmet, hogy az elektro-
nikus gépekkel megvalósítható eljá-
rásváltozatok eredményes alkalmazá-
sa – ahogy arra az ez évi verseny nyitó 
rendezvényén is rámutattunk – komoly 
felkészülést igényel.

A zsűri örömmel állapította meg, hogy 
a versenyfeladat végrehajtásához a he-
gesztők kifogástalan (esetenként talán 
el is túlzott) védőfelszerelést használtak: 
nem volt hiány a védőöltözetben és az 
egyéni védőeszközökben. Emlékezte-
tünk rá, hogy a verseny ez alkalommal 
is olyan nyári időszakban zajlott, amely 
évtizedek óta a legforróbb volt, és ez 
különösen próbára tette a versenyző-

ket. Így nagy sikere volt az ajándékba 
kapott hegesztőkabátnak, amely külön-
leges kialakítása (a háta szellőző anyag-
ból készült) révén sokat segített a hőség 
elviselésében.

A HEGESZTETT PRÓBÁK 
ÉRTÉKELÉSE

A függőleges (PF) tompavarratokat a 
döntőbe jutott versenyzők 38 – 40 pont 
között teljesítették. A kiesett mezőny 
pontszáma 29,6 – 32 között alakult. 
Ezek között kritikus volt a hiányos gyö-
kátolvadás (4021), a túlfolyás (504), illet-
ve a koronaoldal túlzott domborúsága 
(502).

A haránt (PC) tompavarratok. Ez a fel-
adat jobban megosztotta a mezőnyt. A 
döntőbe jutottak 35,2 - 40 pont között 
teljesítették, a többiek pedig 21,6 - 39,2 
között. Érdekes megjegyezni, hogy fel-
tűnően sok volt a hiányos gyökátolva-
dás (4021) és a gyökbeszívódás (515) 
miatt 0 pontos értékelés.  

A függőleges (PF) sarokvarrat hegesz-
tése okozta – ahogy várható volt – a leg-
nagyobb kihívást. Az első tíz pontszáma 
35,2 – 40 között, a többieké 16 – 37,2 
között alakult. A kritikus hiány a hiányos 
átolvadás (402) volt. A várakozással el-
lentétben, a varratméret túllépése vi-
szonylag ritkán fordult elő (mindössze 
3 próbadarab nem teljesítette a szabvá-
nyos követelményt).

Végeredményben a zsűri egyetértett 
abban, hogy a feladatkiírás komoly ki-
hívás elé állította a hegesztőket és a 
hegesztési felelősöket, akik nagy erő-
feszítéssel próbáltak ennek megfelelni. 
Úgy érezzük, hogy akik bekerültek az 
első tízbe, és folytathatják a versenyt, 
valamennyien rászolgáltak a sikerre. 
Akik pedig nem, azok is kiváló hegesz-
tők, és – kevés kivételtől eltekintve – na-
gyon szép teljesítményt nyújtottak, ám 
a szigorú mércének – általában egy-egy 
nem elfogadható mértékű hiány miatt – 
nem tudtak megfelelni.

A döntőbe kerülteknek sok sikert, az 
onnan kimaradtaknak pedig jó egészsé-
get kívánunk, és várjuk őket a követke-
ző versenyekre.

Kristóf Csaba
zsűri elnök

Gayer Béla
zsűritag

Köber József
zsűritag
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