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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2017. szeptember 27-én a Rutin Kft.-nél (7200 Dombóvár,
Bajcsy-Zs. u. 45.) tartotta a harmadik negyedévi rendes elnökségi ülését.
Aszman Ferenc,
Jelen voltak az elnökség tagjai:
Duma György,
Dr. Dunai László,
Markó Péter,
Papp Zoltán,
Tarány Gábor,
Dr. Csapó Ferenc.
Előzetesen jelezte távolmaradását: Pál Gábor.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. Innovációs díj pályázatok bemutatása, értékelése.
2. Ajánlások megfogalmazása a következő év munkatervének elkészítéséhez.
3. Egyebek.
4. A Rutin Kft. tájékoztatása.

1.
Innovációs díj pályázatok
bemutatása, értékelése
Innovációs díjra nem érkezett pályázat.

2.
Ajánlások megfogalmazása
a következő év munkatervének
elkészítéséhez
A tagdíj mértéke 2018-ban
A tagdíj mértékén az alábbiak szerint változtattunk 2012-ben és ma
is ez van érvényben:
– tagvállalatoknak az előző év
nettó árbevételének fügvényében
az éves tagdíj
500 MFt alatt
180 EFt;
500–1000 MFt között
240 EFt;
1000–2000 MFt között
420 EFt;
2000–4000 MFt között
480 EFt;
4000 MFt felett
600 EFt;
– egyéni tagoknak: 15 000 Ft/év;
– nyugdíjasoknak:
0 Ft/év;
– pártoló tagoknak: 180 000 Ft/év;
– társult tagoknak: 50 000 Ft/év.
A tagdíj mértékéről az elnökség a
2018. márciusi (közgyűlést előkészítő) ülésén foglal állást, melyet a
közgyűlés elé terjeszt döntésre.

Programok 2018. évre
ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK:
• 2018. március 7.
BME
– Nívódíj és diplomadíj
értékelése,
– a közgyűlés előkészítése:
a jelölőbizottság beszámolója.
• 2018. június 20.
Hexa-Metal Kft.
• 2018. szeptember
Nem tartunk elnökségi ülést!
• 2018. december 5.
BME Hidak és Szerkezetek
Tanszék
KÖZGYŰLÉS:
• 2018. április 11.
– Nívódíj és diplomadíjak
átadása.
– Tisztújító közgyűlés.
Új tisztségviselőket kell választani, mivel a jelenlegiek mandátuma 2018-ban lejár.
Az új elnökség összetételét – első
lépésben – már most kívánatos átgondolni. A következő elnökségi
ülésen az elnökségnek kell javasolni, hogy kik kerüljenek fel a „jelölőlistára”, beleértve az elnökségi
póttagot is. (Az elnököt és a titkárt
külön kell jelölni, ill. választani.)
Utána ezt a javaslatot kell minden tag részére megküldeni véleményezésre, kiegészítésre. (A jelölőbizottság elnöke küldi meg.) A jelölőbizottságot (1+2fő) az elnökség kéri fel.
Az etikai bizottság tagjainak (5
fő) jelölése és megválasztása is
közgyűlési hatáskör.
„Jelölőlistára” azok kerülhetnek,
akik a szükséges támogatást meg-
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kapják. (elnökségi tagnak a legtöbb szavazatot elérő 6 fő; elnökségi póttagnak 1 fő; etikai bizottsági
tagnak a legtöbb szavazatot elérő
5 fő).
A választás – Alapszabályunk szerint – titkos szavazással történik.
Fentiek alapján az elnökség a jelölőbizottság tagjaira az alábbi javaslatot teszi:
Jelölőbizottság:
elnök: Markó Péter
tagok: Berényi László Tamás;
Dr. Horváth László (BME)
A jelölőbizottság az elnökség javaslatát valamint a címlistát minden tagnak megküldi, akik a tagjaink közül tehetnek javaslatot a
tisztségviselőkre, függetlenül az elnökség javaslatától.
Szakmai konferenciák,
rendezvények tervezete, 2018
– november:
XXIII. Fémszerkezeti Konferencia a Magyar Könnyűszerkezetes
Egyesület (MKE) és a MAGÉSZ
rendezésében.
– december 5.
MAGÉSZ évzáró rendezvény
Munkaterv 2018
Részletezésére a következő elnökségi ülésen kerül sor.
20 éves a MAGÉSZ
– Rendezvény szervezése
2018. május 24-én (csütörtökön)
18.00 órai kezdettel tartjuk a rendezvényt. Helyfoglalásról Aszman
Ferenc gondoskodik. Minden tagunk +1 főt hozhat magával.
Részleteket a meghívóban közlünk.
– Könyv – album kiadása
A jubileum alkalmából könyv kiadását az elnökség jóváhagyta.

3.
Egyebek
Dr. Dunai László tájékoztatója
Dr. Dunai László tájékoztatta az elnökséget a Koppenhágai Konferenciáról, valamint a 2017. november
14-én tartandó XXXI. Acélszerkezeti Ankét és XXII. Fémszerkezeti
Konferencia előkészítéséről.
Pályázati kiírások
A pályázati kiírásokat (nívódíj; diplomadíj) meg kell jelentetni az „Acélszerkezetek” következő számában.
Tagfelvétel
Tagfelvételét kéri a HÓDÚT Kft.,
Szűcs Tamás ügyvezető igazgató,
Sitku László hídépítési igazgató.
Az elnökség egyhangú szavazással
elfogadta a HÓDÚT Kft. (6060
Tiszakécske, Kerekdomb dűlő 138.)
tagfelvételi kérelmét.
Képviselője a szövetségben: Sitku
László hídépítési igazgató.
A cég 2017.09.27-től a MAGÉSZ rendes tagja.
Ösztöndíj
Amennyiben szövetségünk ösztöndíjat kíván alapítani, úgy a következőkre kell figyelemmel lenni:
Az ösztöndíj a hallgató részéről
egyéb jövedelemnek minősül és
adóköteles. Kifizetéskor 15% SZJA
levonásra kerül.
A MAGÉSZ-t az ösztöndíj után
egészségügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettsége terheli, 22%-os mértékkel.
Ösztöndíjnak csakis a felsőoktatási intézmény által, meghatározott
normatívák szerint fizetett ösztöndíj minősül.
Emellett még az szja tv szerint közcélú minősítéssel rendelkező alapítvány fizethet adómentesen ösztöndíjat. Ilyen minősítéssel szövetségünk nem rendelkezik és a szabályokat előíró, ún. civil törvény

Minden kedves Olvasónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
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szerint alapszabály-módosításra
sincs lehetőség.
A MAGÉSZ évzáró rendezvény
programja
Ideje: 2017. december 6. (szerda)
11.00 órai kezdettel
(előtte elnökségi ülés
9.00 órai kezdettel).
Helye: BME, Hidak és Szerkezetek
Tanszék
• Aszman Ferenc elnök tájékoztatása a MAGÉSZ 2017. évi tevékenységéről.
• Dr. Dunai László előadása.
ECCS-tagdíj
Tagdíjunkat (2017. június 22-én)
átutaltuk: 3000 EUR = 934 890 Ft
(árfolyam: 311,63).
CÉGKAPU:
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2017. augusztus
19-én visszaigazolta a cégkapu-regisztráció befogadását.
Tájékoztatás
2017. szeptember 21-én az MVAE
szimpóziumot rendezett az építőiparral kapcsolatosan. A MAGÉSZ
részéről három előadót kértek fel
előadás megtartására.
– Aszman Ferenc: A MAGÉSZ az építőipar meghatározó szereplője
– Dr. Dunai László: A modern acélok építőipari alkalmazásai
– Horváth Adrián: Hidak tervezése

4.
A RUTIN Kft. tájékoztatása
Az elnökséget Papp Zoltán ügyvezető
igazgató tájékoztatta a RUTIN Kft. tevékenységéről. A tájékoztatásról és az
üzemlátogatásról az elnökség tagjai
elismerően nyilatkoztak.
Egyéb napirendi pont nem lévén, a
levezető elnök az ülést berekesztette.

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI
NÍVÓDÍJ”
pályázatot
A pályázat célja
A kiemelkedő szakmai színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek, építmények alkotóinak (tervezők,
gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat
Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó,
elkészült és 2017. évben átadott, Magyarországon
saját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szerkezet
nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást
kielégítő pályázat benyújtására jogosult. Tervezők,
gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is
pályázhatnak. Önálló pályázat esetén a másik két résztvevőt meg kell jelölni.

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem
haladhatja meg (a mellékletek terjedelme nincs korlátozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén
max. 10 perces, vetített előadásban is be kell mutatni.

Az értékelés szempontjai a hazai
és külföldi referenciák alapján
–
–
–
–
–

újszerűség,
esztétikai követelmények kielégítése,
minőség,
műszaki színvonal,
gazdaságosság.

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

A pályázat jellege
Beadási határidő: 2018. február 19.

Országos, nyilvános, egyfordulós.

A pályázat tartalmi és formai
követelményei
– összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás,
a díjra terjesztés rövid indoklása;
– a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok,
gyártás- és szerkezettechnológia;
– tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalmazott módszer, szoftver stb.;

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük
eljuttatni:
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla utca 84.

További információ:
Dr. Csapó Ferenc,
Telefon/fax: 1/405-2187; 30/946-0018
E-mail: magesz@t-online.hu
Honlap: www.magesz.hu

– műszaki-gazdasági paraméterek, megvalósítási idő;
– mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanúsító iratok, referenciák, szakvélemény, vevő véleménye, szaklapcikk stb. becsatolása;

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.
MAGÉSZ elnöksége
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A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI
DIPLOMADÍJ”
pályázatot
A diplomadíj célja

A benyújtás helyei

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulását. Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú
képesítéssel rendelkező ipari szakembert igényel. A
szakember-utánpótlás hosszú távú megoldásának egyik
alapvető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának
visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj az előbbi törekvés egyik megjelenési formája. A díj azoknak
a mérnökhallgatóknak adományozható, akik szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ
tagvállalatainak profiljába eső témában – kiemelkedő
színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő
szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban
magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szakmai elismerés korai megszerzésére (a díjnyertesek
pályázati munkáját szakmai lapunkban, a MAGÉSZ
„Acélszerkezetek”-ben közzéteszszük).

• BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Pályázati feltételek
• Felsőfokú intézményben 2017-ben, vagy 2018. február 10-ig megvédett, jeles (5) minősítésű diplomamunka/szakdolgozat és az intézmény javaslata.
• A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatos az acélszerkezetekkel, feleljen meg a tagvállalatok profiljának.
• A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens támogatásával ellátott pályázati űrlap határidőre való
benyújtása a felsőoktatási intézmény szervezeti
egységénél.

• Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai
Tanszék
• Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai
Kar, Építőmérnök Tanszék
• Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Az elbírálás kiemelt szempontjai
• a probléma megoldásának újszerűsége,
• valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni megoldása,
• a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása
Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sorrendjét a MAGÉSZ elnöksége határozza meg. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap legkésőbb
2018. március 31-ig.

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai
• MSc Diplomamunka Díj:
150 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,
mely az első két évben tagdíjmentes.
• BSc Diplomamunka Díj:
120 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,
mely az első két évben tagdíjmentes.
Jelentkezési lap: www.magesz.hu

A pályázat benyújtása
A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályázati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szervezeti egységénél kell benyújtani és a MAGÉSZ címére
kell eljuttatni legkésőbb 2018. február 19-ig.
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A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.
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HÍR EK
EK
A Hidászokért Egyesület
őszi rendezvényei
Mosoni-Duna-híd szakmai nap
– Győr-Moson-Sopron megye közlekedése
a hidak szemszögéből
A komáromi, már meglévő hidat Feketeházy János tervezte
(fotó: Peter Paulík)

2017. szeptember 28-án Győrben szakmai napot szervezett a Hidászokért Egyesület, melynek apropóját az új Mosoni-Duna-híd építése adta. A névadó híd bemutatásán
kívül szó esett a meglévő Mosoni-Duna-hidakról, az építés előtt álló M85 autópálya műtárgyairól és a GYSEV
vonalán lévő átépítendő Lajta-hídról. A résztvevők délután
megtekinthették az új híd építését.

Az építés alatt álló, új komáromi híd látványterve (fotó: NIF)

„Összeköttetések
– Az összekötő vasúti hídtól a Szabadság hídig”
Kiállítás Feketeházy János munkásságáról
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Hidászokért Egyesület kiállítást állított össze, mely bemutatja
Feketeházy életútját és műveit. A megnyitó ünnepséget
2017. október 26-án tartották. A kiállítás a Ganz Öntödei
Gyűjteményben (1027 Budapest, Bem utca 20.) 2018.
március végéig tekinthető meg.

Az új Mosoni-Duna-híd építés közben
(fotó: Domanovszky Sándor)

Feketeházy János Emléknap
2017. október 25-én a Hidászokért Egyesület és a Magyar
Mérnöki Kamara Feketeházy János hídtervező születésének 175., halálának 90. évfordulója alkalmából emléknapot rendezett.
A délelőtti, komáromi program során a résztvevők előadásokat hallhattak Feketeházy munkásságáról és hídjairól, és szó esett a környék hídjairól is: az új komáromi Duna-híd kivitelezési munkáiról és Nyitra megye hídjairól.
Délután Vágsellyén, Feketeházy szülővárosában megkoszorúzták emléktábláját a városházán és a Magyarok
Házánál.

A Déli összekötő vasúti híd első szerkezetét Feketeházy tervezte
(fotó: Fortepan)
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A régi szolnoki Tiszahíd egy nyílásának
modellje a kiállításon
(fotó: Domanovszky
Sándor)
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¨ Beszámoló
az Eurosteel 2017 konferenciáról
Az Eurosteel 2017 konferenciát – 8th European Conference on Steel and Composite Structures – ebben az évben a Dán Műszaki Egyetem (DTU – Danmarks Tekniske
Universitet) szervezésében rendezték meg 2017. szeptember 13–15. között Koppenhágában, Dániában.
Az Eurosteel konferenciákat hagyományosan 3 évente szervezik meg, korábban Athén (1995), Prága (1999),
Coimbra (2002), Maastricht (2005), Graz (2008), Budapest (2011) és Nápoly (2014) adott otthont a rendezvénynek. Az Eurosteel konferenciák sorozata az acélszerkezeti
szakma egyik kiemelt rendezvényévé nőtte ki magát az
elmúlt években. Az idei konferenciát a világ 48 országából
érkező több mint 600 résztvevő számára rendezték meg.
Az Eurosteel konferenciák mára már világviszonylatban is
kiemelkedő szakmai rendezvénynek számítanak. Hazánk
nemzetközi viszonylatban is jelentősnek mondható delegációval képviseltette magát a rendezvényen, 14 előadást
tartottak magyar acélszerkezeti szakemberek.
A konferencia programja 3 napos volt, amely során
nemzetközi szaktekintélyek tartottak előadásokat kutatási
területeikről, acél- és öszvérszerkezetek méretezése, tervezése témakörében, valamint jelentős acélszerkezeti beruházások kivitelezéséről. A konferencián kiemelt előadást
tartottak a következő szakemberek: Kim Rasmussen a
Sydney Egyetemről ausztrál perspektívából ismertette az
acélszerkezet-tervezés és -méretezés jövőbeni kihívásait;
Benjamin W. Schafer a John Hopkins Egyetem profeszszora, ő amerikai nézőpontból mutatta be az acélszerkezeti kutatások fejlődését; Frederico M. Mazzolani a
Nápolyi Egyetemről a földrengésvizsgálattal kapcsolatos
európai acélszerkezeti kutatásokat foglalta össze; Markus
Knobloch a Bochuni Egyetemről acél- és öszvérszerkezetek tűzvédelmi tervezéséhez kapcsolódó kutatásokról tartott előadást. További kiemelt előadásokat hallhattunk
acélszerkezeti kapcsolatok méretezéséről Frantisek Wald
professzortól a Cseh Műszaki Egyetemről, valamint szekrénytartós acélhidak tervezése során felmerülő fejlesztési
lehetőségekről számolt be Henrik Polk a Dán Hidász Egyesület elnökeként.

6

A további rövidebb szakmai előadásokat 8 párhuzamos
szekcióba és 10 poszter szekcióba tematikusan szervezték.
Az előadások és a kijelölt szekciók témái szinte a teljes
acél- és öszvérszerkezeti szakmai palettát felölelték, a szerkezetgyártástól, a méretezésen keresztül, a szabványosítási folyamatig és a kivitelezésig. A teljesség igénye nélkül
néhányat szeretnénk kiemelni a legnépszerűbb szekciók
témáiból: kapcsolatok és lemezes szerkezetek méretezése, tervezés földrengés- és tűzhatásokra, vékonyfalú szerkezetek tervezése, hídszerkezetek tervezése és építése,
acélszerkezetek stabilitása, öszvérszerkezetek méretezése,
nagyszilárdságú acélszerkezetek és Eurocode szabványosítás, hogy csak néhány fontosat említsünk meg a konferencia szerteágazó szakterületeiből.

Az Eurosteel konferenciák sorozata hagyományosan gyakorlatorientált, idén is külön szekciót kaptak az innovatív
szerkezetek tervezése és a megvalósult szerkezetek építése
témakörök. A konferencián nagy számban képviseltették
magukat jelentős nemzetközi tervező és kivitelező cégek,
építőmérnöki szoftver fejlesztő cégek, valamint egyetemi
kutatók. Továbbá a konferencia alatt nemzetközi cégek
mutatkoztak be acélszerkezeti tervezéshez, gyártáshoz és
kivitelezéshez kapcsolódó termékeikkel, szoftverújdonságaikkal.
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A konferencia programjában kulturális programok is helyet kaptak. A koppenhágai városházán fogadáson vettünk
részt. A gálavacsorát a híres kis hableány szobra közelében,
a Langelinie Pavilonban rendezték, ahol megelevenedett
Andersen mesevilága is.

Fejezetek egy gazdag életműből
– Acélszerkezeti Nívódíj kisplasztika
Életművet összegző, retrospektív kiállítás nyílt november 3-án Dunaújvárosban az Intercisa Múzeumban Gombos István Ferenczy Noémi-díjas ötvös-iparművész alkotásaiból. Az acélhoz, vashoz is ezer szállal kötődő alkotó négy évtized szerteágazó és gazdag munkásságának legjavát mutatja be a látogatók számára. Minden egyes mű,

kisplasztika a folyamatos változás megfejtésére és megörökítésére fókuszál, tisztelve, csodálva az alapanyag, a
fém hallatlan gazdagságát, formálhatóságát, így alkotásai
egyszerre beszélnek az adott korról és annak sokoldalú
alkotójáról is.
A szakma magyarországi legrangosabb elismerését, az
„Év Acélszerkezete Nívódíj”-at a Magyar Acélszerkezeti
Szövetség 2000-ben alapította, és az évek során számos
hazai műtárgy, épület, híd, ipari létesítmény stb. nyerte el
nem csak kimagasló műszaki megoldásaival, de eleganciájával, egyedi formatervezésével is a
Gombos István által
tervezett és kivitelezett kisplasztikát,
mely az életmű-kiállításon megtekinthető.
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A VÁLTOZÁS INNOVÁCIÓÉRT KIÁLT!
Bemutatkozik az IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.

Egyedülállónak és egyben hiánypótlónak nevezhető a
2011-ben átadott IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft. központja.
Alapítóinak célja, hogy az intézmény a városban és a térségben található iparvállalatok, közép- és felsőfokú oktatási
intézmények, valamint startup cégek stratégiai partnerévé
váljon, működési modellje pedig követendő példa legyen.
Az innováció és az együttgondolkodás nemcsak a fejlesztésekben és a projektekben, hanem az oktatásban is megjelenik. Az IQ missziója a startup ökoszisztéma erősítése, az
együttműködés széles körű fejlesztése, az Ipar4.0 nemzeti
stratégiával összhangban korszerű ipari, üzleti megoldások
kidolgozása, alkalmazása és piacra vitele.
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Tevékenységük alappilléreit az acélszerkezet és alkatrész
gyártására alkalmas technológia, valamint az általuk létrehozott Tanműhely és Techshop adja. Szolgáltatásaik közé tartozik az acélszerkezeti termékek és kiegészítők tervezése,
gyártása és prototípusok építése. Emellett ezen területek
folyamatfejlesztésében és logisztikai megoldások kidolgozásában is tudnak támogatást biztosítani.
A jelenleg is zajló, illetve a tervezett további bővítések
és fejlesztések kettős célt szolgálnak. Egyrészt, hogy a meghatározó ipari (fémmegmunkálás, gépgyártás és autóipari)
centrummá fejlődő Kecskeméten és vonzáskörzetében a
már működő iparvállalatok, valamint startup cégek kutatási és fejlesztési partnerévé váljanak. Másrészt, hogy az élvo-
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nalba tartozó szakembereket és fiatal tehetségeket itthon
tartsák a vonzó feladatok, a korszerű műszaki infrastruktúra, valamint a versenyképes bérek révén.
A munkaerőpiaci trendek szerint modern technológiai és
minőségi elvárásoknak megfelelő szakmai tudással és gyakorlattal rendelkező szakmunkások éppen úgy szükségesek
egy versenyképes vállalat működéséhez, mint a digitális
technológiákat és megoldásokat ismerő fejlesztő szakemberek. Az IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft. által kialakított Techshop és Tanműhely rengeteg olyan lehetőséget rejt magában a fiatal szakemberek számára, amelyek a folyamatos
fejlődést támogatják.
A Techshop egy olyan nyitott műhely, amely egy ötlet megszületésétől annak piacra viteléig képes támogatni kisebbnagyobb projekteket. Az RPT (rapid prototyping) folyamatokhoz szükséges valamennyi eszközzel, többek között 3D
szkennerrel, 3D nyomtatókkal, CNC megmunkáló központokkal, illetve fejlett szoftveralkalmazásokkal is rendelkeznek. Szoros kapcsolatban állnak a szakirányú képzésben
élen járó Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai karával, ahonnan 3–4 diák jelenleg is folyamatosan
használja a Techshopot kutatási céllal.
Tanműhelyük pedig az IQ Kecskemét oktatási „lábát” adja. Jelenleg hegesztő- és szerkezetlakatos-képzés folyik négy
oktatóval, közel 50 tanulóval. Az IQ Kecskemét Kft. három
Bács-Kiskun megyei szakközépiskola duális képzésének biztosít tanműhelyt. A magasan képzett szakemberek irányításával működő egység teljes körű gyakorlati oktatásra alkalmas, továbbfejlesztése pedig jelenleg is zajlik.

Kiemelt hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra is. Ennek egyik részét a kotábban említett oktatás és
a jövő szakembereinek képzése adja, a másik fő alkotóelem
pedig az együttműködés. Ez a kooperáció nagyon sokrétű és minden szerveződés összes korosztályára kiterjed.
Olyan eseményeknek adnak otthont, mint a miden évben
megrendezett Kutatók Éjszakája, a majdnem havi rendszerességű techmeetupok, iparművészeti kiállítások, nyílt napok, rendszeres gyárlátogatások általános és középiskolásoknak vagy a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat.
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A szakmai képzések és a szervezeti igények összehangolásához kiváló lehetőséget biztosítanak a vállalatok együttműködésével létrehozott iparági klaszterek is. Az oktatás
és a helyi vállalatok közti kooperáció a MIÉNK Klaszternél
találkozik. Ezért is szeretne az IQ Kecskemét koordináló
funkciót ellátni a szakmai képzések szervezése területén,
továbbá összehozni a helyi iparvállalatokat egy közös cél
érdekében.
Az IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft. rövid távú céljai között
szerepel az Ipar4.0 fókusz és ehhez köthető üzleti megoldások felkutatása és segítése, nyitás a nemzetközi piacok felé
és a digitális innovációs hub cím megszerzése. A startup
kultúra egyik legfőbb jellemzője, hogy a kifejlesztett új termékek nem csak a magyarországi piacon lehetnek versenyképesek. Ezért az innovációs célú együttműködéseiket nemzetközi szinten is fejlesztik. Részt vesznek olyan projektben, amely Európa több országából szervezi hálózatba az
innovációs központokat, így téve lehetővé a tudás és kompetencia európai szintű megosztását. A nemzetközi hálózatok lehetőségeinek kiaknázásával reális célként tűzhető
ki, hogy az IQ Kecskemét az ipar digitális átalakításának
nemzetközileg elismert magyarországi központjává váljon.
Ebben segít az INPUT Programban való részvétel is,
mely az IKT startup, mikro- és kisvállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja
elősegíteni, a piaci alapú befektetések ösztönzésével, illet-
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ve a hazai vállalkozások országhatáron túli forgalmának
növelésével.A projekt komplex programja révén, országos
hálózatot kiépítve, szakmai rendezvények megtartásával,
kompetenciafejlesztéssel és mentorálási tevékenységek segítségével hozzájárul az itthon működő infokommunikációs
startup, mikro- és kisvállalkozások hazai és nemzetközi
ágazat-specifikus tudásának és kapcsolatainak növeléséhez,
egyben az IKT szektor versenyképességének javulásához.
A hosszú távú célok pedig nem kisebbek, mint a jelenlegi
„drága” építőipar megújítása és új ipari megoldások, valamint technikák segítségével való olcsóbbá tétele, valamint
a helyi járműgyártók kiszolgálása. Az IQ csapata hisz abban,
hogy megvalósulhat az ipari innováció kecskeméti modellje és az ország egyik legmeghatározóbb ipari inkubációs
programja. Éppen ezért olyan gyors prototípus-gyártási
rendszer kiépítésén dolgoznak, amely révén a jármű- és
járműalkatrész-gyártók ilyen irányú igényeit is kiszolgálhatják. Mindezen túl előrelépést próbálnak elérni a fémmegmunkálás és gépgyártás terén is.
Végeredményben az IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.
olyan térségi központtá szándékozik válni, ami bármely, a
járműgyártáshoz, gépgyártáshoz, építőiparhoz és Ipar4.0hoz köthető projektet képes kivitelezni az ötlet megszületésétől, a prototipizáción át, egészen a piacra vitelig jelen
tud és jelen is akar lenni.
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Sereg Tamás acélszerkezeti főmérnök
Szabó Gábor projektvezető
HÓDÚT Kft.

AZ ÚJ MOSONI-DUNA-HÍD ÉPÍTÉSI MUNKÁI
Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja a
most épülő Mosoni-Duna-híd, amely Magyarországon
egyedülálló hálós elrendezésű kábelekkel függesztett,
ortotróp acél pályaszerkezetű, „kosárfüles” ívhíd. A híd
filigrán kialakítása és a két támaszra helyezés folyamán megfeszülő kábelek miatt a szerkezet építéstechnológiája jelentősen eltér a korábbi tapasztalatoktól.
A híd építése során komoly kihívást jelentett a befelé
hajló ívek milliméteres tűréssel történő gyártása és
helyszíni beállítása. Mivel a 2000 tonnányi acél felszerkezet és az 1500 tonnányi acél segédszerkezetek
helyszíni szerelésére mintegy 5 hónap állt rendelkezésre, ezért a szerkezet szerelését úgy kellett szer vezni,
hogy egy időben a lehető legtöbb helyen történhessen
párhuzamosan munkavégzés és az egymás után következő folyamatok a lehető legkorábban tudják követni egymást.
Győr városának folyamatos fejlődése miatt egyre nagyobb
szüksége van egy keleti elkerülőre, mely lehetővé teszi a belvároson áthaladó teherforgalom csökkentését és a környező régiók fejlesztését. Ezen okok miatt kezdődhetett meg
2017. január 3-án a 813. sz. főút III. ütem (8+200 – 13+419

km szelvények közötti szakasz) részeként az új MosoniDuna-híd építése.

A BERUHÁZÁS SZEREPLŐI
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése
alapján a 813. sz. főút III. ütemének építését a közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett SHS Konzorcium végzi,
melynek tagjai a Strabag Általános Építő Kft., a Hódút Kft. valamint a Strabag AG. A Hódút Kft. feladata a Mosoni-Dunahíd építése (1. kép). A projekt generáltervezését a RODEN
Mérnöki Iroda végezte, a híd szerkezeti valamint technológia terveit a Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.
készítette. A merevítőtartót, a középső pályaelemeket és az
íveket az MCE Nyíregyháza Kft., a szélső pályaelemeket a
Rutin Kft. gyártotta. A híd szerelése és mozgatása a Provixhíd Kft. közreműködésével történt. A függesztőkábeleket a
Pannon-Freyssinet Kft. szállította és szerelte.

A HÍD ALAPADATAI
A 395 m hosszú, 7 nyílású híd három részből áll: jobb
parti ártéri híd, mederhíd (ívhíd), bal parti 5 nyílású ártéri
híd. Mivel a terület Natura 2000 védettség alatt áll, a híd
nyílásait és a választott technológiát a környezetvédelmi

1. kép: Mosoni-Duna-híd
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előírások figyelembevételével alakították ki. A mederhíd
180 méteres nyílása átíveli a folyómedret, így érintetlen
marad a különösen védett parti sáv. Az ártéri nyílásokat
úgy tervezték meg, hogy az építéshez a lehető legkisebb
területeket kelljen igénybe venni. Építés után az árterületet
rekultiválni szükséges.
Az ártéri hidak 35,20 m támaszközzel, üzemben előregyártott feszített gerendatartókkal készülnek, nyílásonként
18 darab FTP 130/34,80 tartó, 20–24 cm vasbeton lemezzel.
A 108 darab 40 tonnás 34,80 m hosszú tartó szállítása és
beemelése különleges logisztikai feladat volt.
A mederhíd 181,20 m hosszúságú, hálós elrendezésű kábelekkel függesztett, ortotróp acél pályaszerkezetű „kosárfüles” ívhíd. Hazai viszonylatban a folyami hidak sorában
a hídnyílás alapján a ötödik (Pentele Duna-híd 308 m;
Megyeri híd 300 m, Erzsébet híd 290 m, Széchenyi lánchíd
203 m után), ívhíd kategóriában a második legnagyobb
(a Pentele Duna-híd után)A híd alapozása a fúrt CFA típusú vasbeton cölöp. A cölöpök számát és teherbírását a próbacölöpök statikus próbaterhelésével határozták meg. Cölöphossz 10–14 m. Összesen 60 darab Ø 0,80 m (660 fm) és 32 darab Ø 1,20 m
(430 fm) átmérőjű készült el a bal parti ártéri oldalon.
A mederhíd közös pillérei 9,20 és 7,20 m magas, 23,00 m
hosszú és 3,80 m széles vasbeton felmenőfalak, az ártéri
híd pillérei 4 darab 100 cm átmérőjű vasbeton köroszlopok. A jobb parti pillér mögött annak magasságában az ártéren a szerkezet szereléséhez egy 205 m hosszúságú, 53 m
szélességű szerelőtér épült. A medernyílásban 4 acélszerkezetű cölöpözött járom készült a híd tolásához, melynek alapozása jármonként 38 darab Ø 508/8 csőcölöp. A hídon az
útpálya 2 x 1 sávos, a bal oldalon kerékpáros közlekedésre
alkalmas járdával, teljes szélessége 20,60 m.
A mederhíd felszerkezete hálós elrendezésű kábelekkel
függesztett, ortotróp acél pályaszerkezetű ívhíd. Az ívek
szekrény keresztmetszetűek. Magasságuk a pályaszint fölött
28,00 m, és egymás felé 1:4 meredekséggel döntöttek.
Távolságuk 19,00 m-ről 5,00 m-re változik. Az ívek stabilitását 10 ívösszekötő gerenda biztosítja.
A pálya ívekre függesztése 68 darab 45–50 mm átmérőjű,
zárt kábellel, csapos-villás bekötéssel készült. A hálós geometria az íveken egyenletes, 5,00 méteres távolsággal és az
ívvel állandó (~50° ) szöget zár be, ferdeségük a pályához
~22–78° között változik közel egyenletesen. Az ívek vonórúd-

ja zárt szekrénytartó. A pályalemez trapézbordákkal erősített
ortotróp acél szerkezet, a kereszttartók távolsága 3,60 m.
A hídpálya 11 szerelési egységből, egyenként 8–8 elemből,
az ívtartó 26+10 elemből áll. A híd súlya 2000 tonna acél.
A merevítőtartó és ívelemek az MSZ EN 10025-2:2005 szerinti S355J2+N; S355K2+N; S355 J2C+N, a pályaelemek
S235 JR; S235 J0; S355 J2+N; S355 K2+N alapanyagból
készültek. A szerkezeti varratok összes hossza több mint
20 000 méter. A szereléshez–betoláshoz szükséges segédszerkezetek (a csőcölöpök, jármok, bakok, csúszkák, szerelőcsőrök, ívszerelő állványok) összes súlya meghaladja az
1500 tonnát.

AZ ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA
Jelen cikk továbbiakban a Mosoni-Duna-híd acél felszerkezetének építésével foglalkozik. Az acélszerkezetek 4 részre bontva készültek. Először a szélső merevítőtartók és a
köztük elhelyezkedő pályaelemek gyártása kezdődött meg,
majd az 5. szerelési egységgel párhuzamosan az ívek és
végül az ívösszekötők gyártása. Egy szerelési egység két
merevítőtartó és 6 pályaelemre felosztva készült a 2. kép
szerint.
A gyártás folyamán elsőként a gyártóművekbe beszállított
alapanyag és bizonylatainak a vonatkozó előírások szerinti
ellenőrzése és jelölése történt meg. Ezután a felhasználásra kerülő anyagokat szemcseszórással revétleníteni kellett,
majd láng- illetve plazmavágó gépekkel méretre szabták.
A pályaelemek és merevítőtartók gyártása a szerelési pontosság betartása miatt keresztmetszetenként egy hossz- és
egy keresztirányú ráhagyással készült. A pályaelemek gyártása során az előfeszített pályalemezre fűzővarratokkal,
fésűs sablonnal felhegesztették a pályalemezhez illesztett
trapézbordákat. Ezt követően a pályalemez és trapézborda
nyakvarratait a kereszttartók környezetében 300 mm hoszszon készre hegesztették. Ezzel párhuzamosan történt a kereszttartók gyártása, ahol a leszabást követően felhegesztették az övlemezeket, valamint a búvó- és csőnyílásperemeket
a kereszttartók gerinclemezére. Ezután a pályalemezeket
összeállították a kereszttartókkal, melyeket fűzővarratokkal
rögzítettek. Ezt követően a varratokat – kedvező beolvadást
elősegítő és a termelékeny PA illetve PB hegesztési pozícióban – meghegesztették. A hegesztéssel bevitt hő okozta deformáció minimalizálása érdekében a hegesztési varratok

2. kép: Hídkeresztmetszet

12

Acélszerkezetek 2017/4. szám

egyszerre két hegesztővel középről kifelé készültek. Mivel
a hegesztési ív kezdésekor és befejezésekor a hegesztési
ömledék megszilárdulásának eredményeként (pl. a végkráterben) repedés keletkezhet, így az ívgyújtás befutólemezen, az ívbefejezés kifutólemezen történt. Szakaszos varratok esetében, illetve a szerkezeten történő ívgyújtás és
ívbefejezés esetén a varratok kezdése és befejezése minden
esetben visszacsiszolásra került. A pályaelemek helyszíni
illesztésének elősegítése céljából a varratokat (nyakvarratok) 150 mm hosszon elhagyták. Ezeket a helyszíni szerelés
során hegesztették meg (3. kép).

4. kép: Merevítőtartó gyártása

3. kép:
Trapézborda
hegesztési varratok

A merevítőtartók gyártása a függesztőkábelek bekötésére
szolgáló lemezek előgyártásával kezdődött. A csomólemezek két oldalára központosítócsap segítségével a szemeket
elhelyezték és fűzéssel rögzítették, majd készre hegesztették. Hegesztés után a központosítócsapot eltávolították és
a furatot a pontos méretre fúrták. Ezután az öv- és gerinclemezeket 135-ös fogyóelektródás, aktív védőgázos ívhegesztő
eljárással, valamint 121-es tömör huzalos fedett ívű hegesztési eljárással összetoldották. Az alsó övlemezhez a kereszttartó alsó övlemezét, majd a gerincekhez és az övekhez
a szerelési csőr részeit hozzá illesztették. A merevítőtartó
belsejében található diafragmákat kivágták, a több darabból álló diafragmákat összetoldották, majd a búvónyílások
peremeit elhelyezve, fűzővarratokkal rögzítették és készre
hegesztették. A végeken található merevítőtartókba a sarumerevítéseket el kellett helyezni. A merevítőtartókban található trapézbordákat a tervezett helyre kellett emelni,
fűzővarratokkal rögzíteni és készre hegeszteni. Ezután a
merevítőtartót össze lehetett állítani úgy, hogy az alsó övet
a túlemelés beállításával sablonba kellett helyezni, majd a
diafragmákat be kellett állítani, fűzővarratokkal és kitámasztásokkal rögzíteni és készre hegeszteni, majd a trapézbordákkal ellátott külső és belső gerinceket az alsó övhöz
és a diafragmákhoz fűzővarratokkal rögzíteni. A kedvezőbb hegesztési pozíció érdekében a merevítőtartót elforgatott, fekvő helyzetben hegesztették készre. Az U alakban
összeállított merevítőtartóra ráemelték a felső övet, ezt
fűzővarratokkal rögzíteni kellett, majd ezután készre lehetett hegeszteni. A függesztőkábeleket bekötő csomólemezek helyeit a felső övön kivágták, majd pozíció és síklapúság ellenőrzése után készre hegesztették. A kábelbekötő
csomólemezek dőlésszögének pontos beállítása rendkívül
fontos volt, ugyanis a leghosszabb függesztőkábelhez tartozó, egymástól 34 méter távolságra elhelyezkedő kábelbekötő csomólemezpárnak is pontosan egy tengelyen kellett
lennie. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, mind a gyártás,
mind a helyszíni szerelés során kiemelkedő figyelmet kellett fordítani az alak- és méretellenőrzésre (4. kép).
Az ívtartók gyártása a merevítőtartóhoz hasonlóan a függesztőkábelek bekötésére szolgáló lemezek előgyártásával
kezdődött. A bekötőfüleket az öv- és gerinclemezek hegesz-

tésével egy időben elhelyezték, majd ezt követően sík asztalon az alsó öv ívességének megfelelő sablonra az alsó
övlemezt leszorították. Az alsó övlemezre az alsó övbordát
fűzővarratokkal rögzítették, majd helyzet- és méretellenőrzést követően középről kifelé tartva készre hegesztették,
az övbordát támasztó diafragmákat elhelyezték. Eközben
szintén sík asztalon a felső öv ívességének megfelelően
az övlemezt le kellett szorítani és az övbordát az övlemezre helyezni. Ezután a gerincet a felső övlemezre emelték,
fűzővarratokkal rögzítették, majd oldalára fordítva, PB pozícióban a gerinckapcsolatok varratait készre hegesztették.
Az ívtartót ezt követően 180°-ban át kellett forgatni, hogy ismételten a PB pozícióban levő diafragma- és gerinckapcsolat varratait készre lehessen hegeszteni. Az ívtartókat visszaállították a felső övre úgy, hogy U alakban álljon, majd a
gerinc és övlemeznyakvarratokat középről kifelé indulva
készre hegesztették. Ezt követően a diafragmákat befűzték
és meghegesztették. Az U alakban álló ívtartóra az alsó övet
ráemelték, fűzővarratokkal rögzítették, majd 180°-ban átforgatás, méret- és helyzetellenőrzés után a nyakvarratokat
középről kifelé indulva készre hegesztették.
Az ívösszekötők gyártása az ívtartók gyártásához hasonlóan történt.
A hegesztési varratok vizsgálata roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokkal történt. A roncsolásmentes vizsgálatok során szemrevételezéssel, ultrahangos, radiográfiai,
valamint mágneses vizsgálatokkal ellenőrizték a megfelelőséget.

KORROZIÓVÉDELEM
A híd egy szabadon álló létesítmény, amely ki van téve
a környezet korróziós, károsító hatásának, ezért a híd légköri korrozivitási kategóriája C5-I. A végleges korróziógátló
festékbevonat-rendszer Sa 2½ felülettisztaságú, közepes Ry5
érdességi mélységű acélfelületre készült. A kezelőjárdás kiemelt szegélyek külső idomacél-, és belső vezetőkorlátait,
a vízelvezetés szerelvényeit, valamint a behatolás elleni
védelem acélszerelvényeit tűzihorgany bevonattal kellett
ellátni. A bevonatrendszer 4 réteg festés, amiből három réteg üzemben készült. Az alapozóréteg cinkportartalmú, kétkomponenses epoxi kötőanyagú, melynek szárazréteg-vastagsága 80 μm. A közbenső rétegek vascsillámos, kétkomponenses, epoxi kötőanyagúak, melyek szárazréteg-vastagsága
2 x 80 μm. A fedőréteg kétkomponenses, selyemfényű, poliuretán kötőanyagú átvonó, melynek szárazréteg-vastagsága
80 μm, színe RAL 9018 kódszámú, papiruszfehér (5. kép).
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5. kép: Egy BP2-es pályaelem festése

HELYSZÍNI SZERELÉS
A gyártással párhuzamosan a helyszíni munkák is elindultak. A híd készre szerelése a Mosoni-Duna-híd jobb partján
kialakított szerelőterületen készült. A híd elemeit 124 fordulóval, teherautók szállították a szerelőtér 1-es út felőli
oldalára, ahol a pályaszerkezet egy-egy keresztmetszeti egy-

ségének összeállítását lehetővé tevő szerelőpad készült.
A szerelőtér méretének – és a daruzási költségek csökkentésének – érdekében az elemeket meghatározott sorrendben szállították a helyszínre és a teherautókról egyszerre
a szerelőpadba emelték (6. kép). Elsőként a JMT jelű elemeket helyezték el. Az elem vízszintes és magassági pozicionálása után elhelyezték sorban a JP1, JP2, JP3, BP3 egységeket. Pozicionálásuk és rögzítésük ideiglenes kapcsolóelemekkel (lakatokkal) történt. A vízszintes síkban való
pozíció legfontosabb eleme, hogy az egység hídtengelyben
legyen, illetve a bázis merőleges legyen a hídtengelyre. A
BMT merevítőtartót a végleges helyétől kb. 100 mm távolságban kellett elhelyezni és hozzá kellett emelni a BP1, BP2
pályaelemeket, majd pozicionálás után a három utóbbi elemet ideiglenesen egymáshoz kellett rögzíteni. A támaszhelyekre teflonlemezeket építettek be, amely lehetővé tette
a három elem együttes összehúzását a BP3-JMT elemhez.
A beállítást és lakatolást követően bal és jobb oldalon párhuzamosan megkezdődött a kereszttartók alsó övvarratainak hegesztése 136-os hegesztő eljárással. Az alsó övvarratok elkészülte után meghegesztették a pályalemez hosszvarratokat 136-os és 121-es kombinált hegesztő eljárással.
A befejező varrat a kereszttartó gerincének meghegesztése,
illetve az elmaradt nyakvarratok készre hegesztése volt.
Az elmaradt nyakvarratok csak a megfelelt minősítést kapott
– kereszttartó alsó öv, pálya és kereszttartó gerinc – varratok után készülhettek el. A bal és jobb oldali egység hegesztését követően a BP2 jelű elem pályalemezének és a
kereszttartó gerinc és alsó övlemezének ráhagyásos élét a
méretek BP3-ról való átjelölése után lángvágó szekátorral

6. kép: Elem beemelése a szerelőpadra
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levágták. A BMT, BP1 és BP2 elemeket együttesen 2 darab
láncos emelővel a végső helyzetébe mozgatták és lakatolást
követően elkészítették a BP2-BP3 közötti varratokat a többi
csatlakozáshoz hasonlóan.
A szerelőpadban elkészült hídegységet ezután – 4 darab
100 t-s hidraulikus sajtóval megemelve – 4 darab kerekes
kocsira kellett váltani és előrehúzni úgy, hogy az újonnan
szerelendő egység között 500 mm távolság legyen. Ezután
a készre hegesztő munkahelyen a kereszttartók közepén
támasztó bakokról – a pályaszintmagasság ellenőrzése mellett – meg kellett emelni a lehajlás megszüntetése végett,
majd a pályalemez-hosszvarratok fedősorait meg kellett hegeszteni fedett ívű eljárással (7–8. képek), majd be lehetett
fejezni a kereszttartó gerinc varratait és a kereszttartó elhagyott nyakvarratait.

9. kép: Emelés túlemelt gyártási alakra

csit vissza kellett gurítani a szerelőpadhoz és folytatódhatott
rajta a következő keresztmetszet készre hegesztése. Az egység alá beszerelték a betoló csúszkákat és a lépcsős bakokat. A bakok tetején az egységek hídtengely irányú 150 mmes mozgatását lehetővé tevő teflonlemezt került helyeztek
el. Az egységeket a sajtókkal a túlemelt gyártási alaknak
megfelelő magasságba emelték és geodéziai mérésekkel
pozicionálták. A beállítást követően a keresztmetszet merevítőtartó alsó öv keresztirányú tompavarratánál megkezdődött a keresztmetszet illesztése, majd a elkészült a pályalemez keresztirányú hegesztése, a merevítőtartó gerinclemezek hegesztése (10. kép) a merevítőtartó elemek végén
elhagyott nyakvarratok és végül a trapézbordatoldások
hegesztése. Az összeállítás során nagy figyelmet kellett fordítani az illesztések pontosságára.

7. kép: Fedett ívű hegesztés

8. kép:
Fedett ívű
hegesztéssel
készült varrat

Ezáltal a helyszínen egyszerre két munkahelyen lehetett
a keresztmetszet összeállítását, a minőség-ellenőrzést és a
hibajavítást végezni, ami nagyban csökkentette egy keresztmetszet-összeállítási ciklus átfutási idejét.
A készre hegesztő munkahelyről az egységek előremozgatása a 4 darab kerekes kocsival és a vonszolócsörlővel
történt. A helyére érkező egységek fogadására 2–2 lépcsős
bakot kellett az egységek négy kereszttartójánál elhelyezni.
Az egységeket 4 darab 100 t-s sajtóval váltották át a kerekes
kocsiról a lépcsős bakra (9. kép). A terheletlen kerekes ko-
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10. kép:
Függőleges pozícióban
hegesztett merevítőtartó gerinc hegesztési
varrat (JMT)

15

11. kép:
Jármok
szerelése,
keresztmetszetillesztés,
keresztmetszetösszeállítás
egy időben

A korai elképzelések szerint a teljes pálya hegesztése
után kezdődhetett volna meg az ívek szerelése, azonban a
szűkös kivitelezési határidő miatt az első 4 keresztmetszet
összeállítása után meg kellett kezdeni az ívek szerelését.
Ehhez a Tervező, a Geodéta és a helyszíni szerelés folyamatos összehangolása elengedhetetlen volt. Az ívek szerelése
az ívcsonkok elhelyezésével kezdődött. Az ívcsonkoknál
elsőként a külső és a belső gerinclemezek harántvarratát,
majd a gerincvégek varratait és végül a lezárólemezek varratait kellett elkészíteni. Az ívcsonkokkal kapcsolódó ívelemek ívcsonk felőli oldala, az ívzáró egységek minkét oldala,
valamint az ívösszekötő gerendák mindkét vége 50 mm ráhagyással készült a pontos beállíthatóság érdekében. A ívek
szerelése ívalátámasztó állványokon történt, melyek funkciója az ív önsúlymentes alakra történő beállítása és megtámasztása, valamint a híd betolása közben a merevítőtartó és
az ív közötti erőátadás biztosítása. A szereléshez négy kettős
nehézállvány és négy ingaoszlopos állvány készült (12–13.
képek). Az ívcsonkok felhegesztése után az első ívelemeket
fel kellett próbálni ahhoz, hogy meg lehessen határozni a
félig összeállított hídon levő kábelbekötő csomólemezek
pozíciójából a ráhagyás mértékét. A ráhagyást le kellett vágni, és ezután megkezdődhetett az első ívelemek hegesztése.
A közbenső ívelemeket a híd pályalemezén párosították.

Az elemeket méretük és súlyuk miatt csak két autódaruval lehetett emelni, ami csak kismértékű gémforgást tett
lehetővé, ezért a párosítást az egységek hosszanti helyén,
az állványok mellett kellett elvégezni. A párosítás és az ívek
illesztése során a hő okozta deformáció miatt először az alsó
övek varratai készültek el, majd a gerincek varratai, a felső
öv ablaklemezének beszerelése és acélalátétes hegesztése,
majd végül az elmaradt nyakvarratok hegesztése. Miután
az első ívelemek és a párosított elemek illesztése és helyszíni fedőfestése megtörtént, a páros ívelemek beemelése
következett. Egy fél ívhez tartozó 2 ívpár beemelése egymás
után történt, azért, hogy továbbra is minél több munkahelyen lehessen párhuzamos hegesztési munkákat végezni.
A 45 tonnányi ívek geodéziai beállítását 28 méteres magasságban úgy kellett elvégezni, hogy az ívvégek és a kábelbekötő csomólemezek furatainak tengelyei milliméteres
pontossággal a meghatározott pozícióban legyenek (14–15.
képek). A párosított ívek beemelését és illesztését követően
a stabilitást biztosító ívösszekötőket el kellett helyezni.
Ezek után a zárótag melletti ívek végeit és kábelbekötő csomólemezeket a furatok pozíciója alapján meghatározták a zárótag két végén található ráhagyás levágásának
mértékét, ezt levágták és megkezdődhetett a középső
zárótag nyírólemezekre történő beemelése és illesztése.

12. kép:
Ívszerelő
állványok
építése,
ívek párosítása
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13. kép: Ívek felemelve az ívszerelő állványokra

14. kép: Párosított ívek beemelése

15. kép:
Ã
Párosított ívek beemelése

Az ívek és ívösszekötők illesztése a jármokon található állványokról és beakasztható függő munkaállványokról történt
(16. kép).
A függesztőkábeles ívhidakat rendszerint úgy készítik,
hogy a készre hegesztett szerkezet geodéziai mérését követően a függesztőkábeleket pontos méretre állítják és befűzik.
Jelen esetben a szoros határidő miatt a függesztőkábelek
felső, ívre történő beemelését a Mosoni-Duna felőli fél ív elkészültét követően el kellett kezdeni. A geometriai pontosság és az ívalak szimmetriája csak úgy volt biztosítható,
hogy a zárótag beemelése előtt a Mosoni-Duna és az 1-es
út felőli oldalon a befűzött kábelek száma megegyezett.
A kábelek beemelésénél az autódaru emelőhorgát a felső
villás csatlakozónál rögzített bilincshez lehetett beakasztani, majd a villás csatlakozót a felső csomólemez közelébe
kellett emelni, itt kosaras emelő használatával illesztették be a rögzítőcsapokat (17. kép). A zárótag beemelését
követően a híd geometriáját meg kellett mérni, különös
tekintettel a kábelbekötő csomólemezek tengelyeire, és
ezen adatok alapán Tervező meghatározta a kábelek beállítási hosszát, amit a kábelek pályaszerkezet felőli oldalán
található állítható villás csatlakozójánál kellett beállítani.

16. kép: Párhuzamos munkavégzés – a szerelő–hegesztő állványokat
kihasználták
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18. kép: Függesztőkábelek hossz-beállítása

17. kép: Függesztőkábelek felső csatlakozása

A híd geometriáját nagy pontossággal kellett elkészíteni,
ugyanis a villás csatlakozók mindösszesen ±50mm állíthatóságot tettek lehetővé (18. kép). A beállítást követően
a kábel alsó villás oldalát az alsó csomólemez közelébe
kellett húzni és láncos emelők segítségével a villás csatlakozó tengelyét és csomólemez furatának tengelyét össze
kellett állítani, ezután az alsó rögzítőcsapokat el lehetett
helyezni. Mivel a hidat túlemelt alakra szerelték, ezért a
kábelek elhelyezéséhez nem szükséges feszítés, a híd kéttámaszúvá válása után a kiegyenesedett hídalak fogja a kábeleket megfeszíteni.
A helyszíni hegesztési varratoknál a gyári hegesztésekkel
megegyező varratvizsgálatok készültek.

A HÍD TOLÁSA
A szerelőtéren elkészült, függesztőrudakkal ellátott, ívalátámasztó segédszerkezeteken feltámasztott hídszerkezet
hosszirányú betolással kerül a végleges alaprajzi pozícióba. A szerkezet tolása a szerelőtér behúzópályáján, 6 darab szerelőtéri csúszkán, valamint a J0, A, B, C, D jármokon (19. kép) és a 3. pilléren épített csúszkákon történt.
A betolás kezdetén a szerelőtéren 6 darab szerelőtéri
csúszka (20. kép) támasztja alá az elkészült hidat, az első
szerelőcsőr a J0 tolótámaszon áll. A tolás során a híd a
szerelőtéri sínen és a csúszótalp acélszerkezetére alulról
felcsavarozott nagyon alacsony csúszósúrlódási tényezőjű
műanyag lapon folyamatosan csúszik előre. A csúszkák
vezetéséről oldalvezetők gondoskodtak. A híd tolási fázisait
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a 3,6 m-es kereszttartók határozták meg, ugyanis alátámasztást kizárólag kereszttartó alá lehetet elhelyezni. A szerkezet hosszirányú mozgatása a szerelőtéren telepített a betolósínekhez rögzített fogasléces pályán mozgó sajtókkal
történt. A sajtók egyik vége a merevítőtartó alsó övéhez
kapcsolódik, másik vége a fogasléces pályához. A tolás 2 darab tolótápegységről üzemeltetett 4 darab 100 t kapacitású
tolóhidraulikus munkahengerrel történt. A támaszokra telepített behúzópályákon a tolást 3,6 méteres ütemekben
hajtották végre. Egy ütem első lépéseként megtörténik a
híd előretolása, majd a csúszkát hidraulikus sajtóval tehermentesíteni kell és egy elektromos csörlővel visszahúzni
3,6 métert, végül a hidat vissza kell engedni a csúszkára.
Amikor a híd megérkezik egy járomhoz, a betolócsőrt fel
kell léptetni a csúszkára (21. kép). Az első csőr alsó öve
ezen a csúszkán halad végéig a tolópályán, majd amikor
eléri a hídszerkezet a csúszkát, az ismertetett ütemekben
történnek a tolás lépései. Az első csőrt olyan szélesre alakították ki, hogy a csőr főtartója elhaladjon a már elkészült
ártéri híd felszerkezete mellett. A híd mozgatása során
nagy figyelmet kellett fordítani a híd tolásának irányára és
a szerkezet folyamatosan egyenletes terhelésére.
Mikor a hídszerkezet a végleges helyére ért, a sarubeépítés előtt meg kellett emelni a végleges alátámasztási helyek
mellett. Ez a megemelés megfeszítette a függesztőkábeleket,
tehermentesítette az ívszerelő állványokat és a tolójármokat. Ekkor a sarukat be lehet építeni és a hidat sarura helyezni. Amikor helyére kerül a szerkezet, az ívszerelő állványokat és a segédjármokat el kell bontani, közben megkezdődhetnek a hídtartozékok felszerelésének munkálatai,
az öntött aszfalt- és hengerelt aszfaltrétegek felvitele.

Az 1. kép Botár Gergely, a 3., 10. és 13. kép Domanovszky Sándor, a 11. és 12. kép a Strabag MML, a
14. és 15. kép Kónya Dorina, a 16. és 17. kép Szabó
Gergely, a 21. kép Gazdag Gergő fényképfelvétele, a
cikk többi felvételét a szerzők készítették.
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19. kép: Segédjármok betolásra készen

20. kép: Szerelőtéri csúszka

21. kép: D járomra léptetés előtt
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Szilágyi Irén lapszerkesztő
MAGYAR ACÉL

Megjelent a Dunaferr Magazin 2017. októberi számában.

ÉPÍTŐIPARI SZIMPÓZIUM:
INFORMÁCIÓCSERE ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
„Megújulás jöhet a magyar acéliparban”
2017. szeptember 21-én rendezte meg építőipari szimpóziumát Budapesten a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés. A tavaszi, gépjárműiparral foglalkozó rendezvényt követően a cél ismét az volt, hogy elősegítsék a
hazai acélgyártók, a legnagyobb acélfelhasználó piaci
szereplők, valamint a kormányzati szervek együttműködését.
A szakmai rendezvényen dr. Móger Róbert, az MVAE igazgatója elmondta, hogy az acélipar teljesítményét jelentősen
befolyásolja a szimpózium fókuszában álló építőipar, amely
a legszélesebb területeken alkalmazza a különböző acélipari termékeket és ahol a jövőben a felhasználás a legszignifikánsabban nőhet hazai viszonylatban is. Uniós szinten a
legnagyobb acélfelhasználók az építő-, a jármű- valamint a
gépipar és a fémalkatrész-gyártó szektor. Ez Magyarországon is hasonló képet mutat, míg a világ acéltermelésének
több mint fele kerül az építőiparhoz. A szakemberek arra
számítanak, hogy ez a szektor ez eddigieknél is meghatározóbb megrendelője lehet a hazai acélgyáraknak a következő
években.
A fórumon jelenlévők számára dr. Nagy Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparszabályozási főosztályvezetője adott tájékoztatást az Irinyi Terv keretében megfogalmazott acélipari stratégia létrejöttének folyamatáról, annak
legfontosabb elemeiről. Célként fogalmazódott meg a magyar ipar teljesítményének 30 százalékra történő növelése
a hazai GDP részarányában, illetve a K+F tevékenység 1,8
százalékos GDP-aránya is. Ehhez természetesen számos ponton kell változást, fejlődést produkálnia az acéliparnak, valamint javítani kell az iparág érdekérvényesítő képességét az
EU szintjén is.
A szimpózium előadásai között meghallgathatták a résztvevők az Ózdi Acélművek Kft. szakemberének elemzését a
betonacélpiacról, de szó esett az ISD Dunaferr Zrt. építőipari szempontból is jelentős, folyamatban lévő és tervezett technológiai fejlesztéseiről is. A modern acélok építő-

Dr. Sevcsik Mónika elnök (MVAE), Dr. Móger Róbert igazgató (MVAE)
és Dr. Nagy Ádám főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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A kormány az Irinyi Terv keretében stratégiát dolgozott ki a hazai acélipar támogatására. A stratégia legfontosabb célkitűzései többek között a versenyképes
termelés megőrzésére, az ország belső termelésének és
a hazai szereplők értékesítésének támogatására, valamint a minőségi, magasabb hozzáadott értéket képviselő acéltermékek előállításának elősegítésére irányulnak, de a terv kitér például az acélgyártásban nagy
szerepet játszó, újrahasznosítható vas-, acélhulladék
exportjának korlátozására is. Mindez azért is fontos,
mert Magyarországon közvetlenül 6 ezer, közvetve pedig
több 10 ezer család megélhetése múlik azon, hogyan
teljesít a következő években a magyar acélipar. A hazai gyárakban a lehetőségekhez képest jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években, de a fejlődés
lehetőségét visszafogja az acéliparban is tapasztalható
munkaerőhiány. Éppen ezért az MVAE és a kormányzati stratégia kiemelt céljai közé tartozik, hogy javítsanak a hazai szakemberképzés feltételein és a jövőben
egyre több fiatal tanuljon az iparágban hasznosítható
szakmákat.
ipari alkalmazási területeit bemutató előadásokat követően
megismerhették a jelenlévők az építőipar részéről az acélipari termékekkel szemben támasztott követelményrendszert is.
Elhangzott a konferencián, hogy a válság és a Kínából
érkező dömping okozta hatalmas visszaesés után idén már
újra látszanak a fellendülés jelei az ágazatban, és a kormányzati stratégia is sokat segíthet a szektor fejlesztésében,
de hurrá-optimizmusra még nincs ok. Az elmúlt 60 év globális acélpiaci növekedésével Európa csak mérsékelten tartott lépést. Az EU területén évente 160 milliót tonna acél
gyártására kerül sor, amely a globális termelés 10%-át teszi
ki, és miközben az európai acéltermelés alig nőtt, addig
például Ázsiában jelentős kapacitásbővülésre került sor az
elmúlt évtizedekben. Az európai acélgyárak számára éppen ez jelentette a legnagyobb kihívást az elmúlt években.
A dömpingre azonban az unió sok esetben lassan és nem
elég szigorú intézkedésekkel reagál. Éppen ezért az MVAE
nemzetközi szinten is erősíteni szeretné a magyar acélpiac
védelmét, elsősorban a kormányzattal való szakmai együttműködéseken keresztül még hatékonyabb lobbierőt formálva a hazai acélgyártás érdekében az uniós döntések kapcsán is.
Bár az utóbbi évek mélyrepülésének talán vége a hazai
acéliparban is, de aggasztó, hogy Magyarország a belföldi
acélfelhasználásnak közel 80%-át még mindig külföldi importból oldja meg. Pedig a mintegy 2,7 millió tonnás éves
hazai szükséglet jelentős részét itthoni gyártásból is lehetne
fedezni, hiszen a két legfontosabb iparági szereplő, az ISD
Dunaferr és az Ózdi Acélművek, összesen 2 millió tonna
acélt állít elő évente.
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ÉPÍTŐIPARI SZIMPÓZIUM A MAGYAR VAS- ÉS ACÉLIPARI
EGYESÜLÉS (MVAE) SZERVEZÉSÉBEN
Szemelvények két előadásból
Dr. Móger Róbert igazgató
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

• Az acél a világ növekvő megújuló energia infrastruktúrájának alapja.
• Az acélipar fajlagos energiaigénye 50%-kal csökkent
az elmúlt 30 évben (ezzel arányosan a fajlagos CO2-kibocsátás is).

ACÉLIPARI TENDENCIÁK,
VÁRHATÓ KILÁTÁSOK, KIHÍVÁSOK

Acélfelhasználás Magyarországon

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 különböztetünk meg fizikai, kémiai jellemzőik alapján.
• Jelen van az életünk minden területén, alkalmazzák a gépjárműiparban, az építőiparban, háztartási berendezések
gyártásához, orvosi eszközökben…
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Gazdasági szakemberek az acélipar teljesítményét tekintik
a fejlődés és a gazdasági növekedés egyik alapvető pillérének:
• Az acél 100%-ban újrahasznosítható újra és újra anélkül,
hogy a tulajdonságai romlanának (Circular Economy).
• Az acélgyártás melléktermékei (különböző salaktermékek) is döntő részben újrahasznosíthatók (építőipar,
mezőgazdaság, vegyipar).

Megjegyzés.: Acélszerkezet import nélküli adatok

Az EU acélfelhasználó ágazatai
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Összefoglalás

Fejlesztési stratégia

• Az acél az egyik legnagyobb mennyiségben előállított
anyag a világon.
• Európában a folyamatos és jelentős K+F tevékenység ellenére az acéltermelés csökken.
• Magyarországon az EU-s trendnek megfelelően csökkent
az acéltermelés.
• Jelentős kihívást jelent az EU-s acéliparra a környezetvédelmi költségek várható növekedése, miközben az iparág
minimális hulladékot hoz létre.
• Az építőipar és a gépjárműipar jelentős hajtóereje az
acélipar fejlődésének.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSAI

Varga Ottó projektigazgató
ISD Dunaferr Zrt.

AZ ÉPÍTŐIPARI FELHASZNÁLÓK
SZÁMÁRA (IS) JELENTŐS FEJLESZTÉSEK
AZ ISD DUNAFERR ZRT.-NÉL
Az ISD Dunaferr Zrt. termékportfóliója
Melegen hengerelt szélesszalag és táblalemez
sima és csúszásgátló mintás felületkivitellel:
• 1,20–18,00 mm / 800–1540 mm / tekercstömeg max. 25 t;
• táblalemez max. 12,5 mm / 1600–12000 mm hosszban;
• S235J2 +N, S550MC, P310NB, L485MB, D-COR-TEN 410
...
Melegen hengerelt pácolt szélesszalag, táblalemez
és hasíték:
• 1,20–6,00 / 780–1540 mm / hasítékok 30 mm szélességtől
4,00 mm vastagságig;
• táblalemezek 700–3200 mm hosszban;
• DD14, S355MC ... (max. 460 MPa folyáshatárig).
Hidegen hengerelt szélesszalag, táblalemez és hasíték:
• 0,40–2,50 mm / 780–1500 mm / hasítékok 19 mm szélességtől;
• táblalemezek 700–3200 mm hosszban;
• DC04, HC420LA, M800-65K, DC01EK, S325G ...
• különböző felületi érdességgel.
Horganyzott szélesszalag, táblalemez, hasíték
és trapézlemez:
• 0,35–1,50 mm / 800–1500 mm / hasítékok 19 mm szélességtől;
• DX51-52D, S220-350GD / 7–20 μm rétegvastagság / Cr3+.
Hidegen hajlított zárt és nyitott profilok
(MH, MHP vagy HH alapanyagból):
• U, L, C, Z nyitott profilok 1,50–6,00 mm falvastagsággal
/ befoglaló méretek 20–250 mm;
• Kör keresztmetszetű zárt profilok átmérő 16–133 mm /
1,00–5,00 mm falvastagság;
• Négyszög keresztmetszettű zárt profilok, átmérő 15x15150x60 mm / 1,00–5,00 mm falvastagság;
• 5–12 m szálhossz;
• Általános és acélszerkezeti rendeltetésű minőségek (E235,
S275JRH...)
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(Kokszoló, Nagyolvasztó, Acélmű)

Megvalósult beruházások:
• II-es nagyolvasztó átépítése;
• konverterüzem és FAM folyamatirányító rendszer rekonstrukciója;
• brammajelölő berendezés vezérlés cseréje.
Folyamatban lévő beruházás:
• II-es konverter test cseréje;
• szárazoltó kazánok és oltókamrák rekonstrukciója;
• vegyi szakasz korszerűsítése a gáztisztítás hatékonyságának
javítása érdekében.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI
MELEGHENGERMŰ
Megvalósult fejlesztések:
• 300 bar-os primer revétlenítő berendezés (a felületminőség javítása);
• automata hengercserélő és kétirányú hengerhajlító berendezés, online szelvénymérő a készsoron (kapacitásnövelés, a hengerelt szalag síkfekésének, szelvényalakjának,
lézervághatóságának javítása);
• automata felület-ellenőrző rendszer (technológiafejlesztés,
hiba oknyomozása / megelőzése);
• előnyújtói hajtás korszerűsítése – sorvonó motor cseréje
(kapacitásbővítés, rendelkezésre állás javítása).
Folyamatban lévő fejlesztések:
• hengercsiszoló üzem korszerűsítése (a hengerelt szalag
síkfekésének, szelvényalakjának, lézervághatóságának javítása);
• új csévélőberendezés beüzemelése (darabtömeg növelése
30 t-ra, felületminőség, tekercsgeometria javítása).
HIDEGHENGERMŰ
Megvalósult fejlesztések:
• pácolósori automata felület-ellenőrző rendszer (technológiafejlesztés, hiba oknyomozása / megelőzése);
• harangkemencék átalakítása földgáztüzelésűre (üzembiztonság, különböző hevítési modellek alkalmazásának lehetősége);
• körkésállvány álló és mozgó állványtest felújítása a Georghasítósoron (szélességi méret pontosság);
• V. kemenceblokk, vezérlés, mérés, szabályzás korszerűsítése (mechanikai tulajdonságok homogenitás, energiahatékonyság).
Tervezett fejlesztés:
• 100% H2 védőgázos hőkezelési technológia alkalmazása
(homogenitás, felületi tisztaság, kapacitásnövelés).
LEMEZALAKÍTŐMŰ (PROFILÜZEM)
Megvalósult fejlesztések:
• Elin állványok cseréje, csapágyazás kiváltása RNA csapágyakra, Kagerer Zárt I. kalibráló állványok cseréje, RNA
csapágyazása (pontosabb alak- és mérettartás, üzembiztonság);
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• hasítósori szélvezetés korszerűsítése (üzembiztonság,
gyorsabb méretváltás, fajlagos acélfelhasználás javulása);
• Sundwig és Kágerer Zárt I–II. sorok főhajtásának cseréje
(üzembiztonság);
• fűrészkocsik DC szervo cseréje az Elin és Kágerer Zárt
I–II–III. sorokon (pontosabb, stabil hosszmérettartás,
üzembiztonság).
Tervezett fejlesztések:
• folyamatos varratvizsgáló berendezés telepítése (új piaci
szegmens elérése);
• termékportfólió bővítése, magasabb hozzáadott értékű
termékek részarányának növelése.
Megvalósult fejlesztések:
• Elin állványok cseréje, csapágyazás kiváltása RNA csapágyakra, Kagerer Zárt I. kalibráló állványok cseréje, RNA
csapágyazása (pontosabb alak- és mérettartás, üzembiztonság);
• hasítósori szélvezetés korszerűsítése (üzembiztonság,
gyorsabb méretváltás, fajlagos acélfelhasználás javulása);
• Sundwig és Kágerer Zárt I–II. sorok főhajtásának cseréje
(üzembiztonság);
• fűrészkocsik DC szervo cseréje az Elin és Kágerer Zárt
I–II–III. sorokon (pontosabb, stabil hosszmérettartás,
üzembiztonság).

FÉMBEVONÓMŰ
Megvalósult fejlesztések:
• új Cr3+ alapú passziválószer alkalmazása;
• a passziválóoldatot felhordó beredezés cseréje (jogszabályi megfelelés, korrózióállóság javítása, az új berendezés konstrukciójából adódóan a horganyzott lemez
síkfekvésének, belső feszültségeloszlás homogenitásának
javítása);
• hűtés intenzifikálása.
Folyamatban lévő fejlesztés:
• kapacitásbővítő projekt (alapja a hevítő- és a hűtőkapacitás növelése, eredménye 20%-os kapacitásbővítés, melylyel a késztermék-kibocsátás 120 000 tonna/évre nő);
• horganyrétegvastagság-mérő berendezés (késztermékminőség homogenitásának javítása).

A RENDEZVÉNYEN A MAGÉSZ RÉSZÉRŐL
HÁROM NAGY SIKERŰ ELŐADÁS HANGZOTT EL:
• ASZMAN FERENC: A MAGÉSZ az építőipar meghatározó
szereplője
• DR. DUNAI LÁSZLÓ: A modern acélok építőipari alkalmazásai
• HORVÁTH ADRIÁN: Hidak tervezése

Acélszerkezetek 2017/4. szám

23

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

A HEGESZTÉSTECHNOLÓIA BEVEZETÉSÉNEK KEZDETEI
ÉS FEJLŐDÉSE A HAZAI ACÉLSZERKEZET-ÉPÍTÉSBEN
VII. rész: Az alapanyag tulajdonságai és szerepe
a hegesztéstechnológiában
BEVEZETÉS
A MAGÉSZ Acélszerkezetek korábbi hat számában
(2013/2, 2013/3, 2013/4, 2014/1, 2014/2 és 2014/3) fenti
cím alatt megjelent I., II., III. IV., V. és VI. részekben áttekintettük a témakör napjainkig terjedő időszakának közel
90 esztendejét. Az első négy részben tartottuk magunkat
ahhoz a bevezetőben lefektetett alapelvhez, hogy a hegesztéstechnológia fejlődését a hídépítésből vett példákkal mutatjuk be. Az V. részt az épület- és egyéb
acélszerkezeteknek szenteltük. A VI. részben a – szakma
felsőfokát képviselő – sínjárművek forgó- és alvázkereteinek gyártásával foglalkoztunk.
Egy jelentősebb építőmérnöki acélszerkezet megvalósítása komplex feladat, csak számos szakterület gondos,
átfogó – minden érintett tényezőre kiterjedő körültekintéssel – összehangolt tevékenységeinek eredményeként lehet
sikeres. A hegesztéstechnológia ezek sorában csupán
egy. Tehát ezért – és a folyóirat jellege miatt is – csak a
kivitelezés folyamatának részeként, abba beépítve tárgyalhattuk. Ugyanakkor azonban maga a (rendkívül fontos)
hegesztéstechnológia is sok összetevőt foglal magában. Ezt a VII. részt (mivel az építőmérnöki gyakorlatban
– sajnos, többnyire még mindig – az alapanyagot a száz
évvel korábbi helyzetnek megfelelően kezelik, csak a szilárdsági jellemzőit veszik figyelembe) a hegesztéstechnológia meghatározó elemének: az alapanyagnak szenteljük.
Megkíséreljük tömören ismertetni a hegesztéstechnológiában játszott rendkívül fontos szerepét és az emiatt végrehajtott, bámulatos fejlesztését.

A fentiekből látható, hogy igen sok szakmának kell
együttműködnie. Ezt a – bonyolult – feladatot a pályázatot
elnyerő cégekből alakult Konzorcium, a Vállalkozó látja
el (például a dunaújvárosi Pentele híd kivitelezője a Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. alkotta DunaÚjhíd Konzorcium
volt, több mint száz alvállalkozó közreműködésével).
A Megrendelő a kivitelezés felügyeletével a Mérnök szervezetet bízza meg. Mindez így működik világrekorder méretű projektek esetében is, csak globalizált módon. (Példaként bemutatunk egy erre vonatkozó, aktuális esetet a
Skóciában 2017. augusztus 30-án forgalomba helyezett
3. Forth – Queensferry Crossing-ra keresztelt – hídról.
A hárompilonos, ferde kábeles, 2x2 sávos, 2,7 km – a feljárókkal együtt 22 km – hosszú, több vonatkozásban világrekorder, autópályahíd Megrendelője három európai és egy
USA-beli cégből állt össze. A Kormány Mérnökcsapatként
négy kontinens leghíresebb irodáinak szakértőit bízta meg.
Ezek a megvalósítás hat éve alatt 10, illetőleg 19 millió
munkaórát fordítottak feladatuk végrehajtására – és akkor
a kivitelezést effektíve végzőkről még nem beszéltünk.
A fejlődés természetesen a költségek tekintetében sem maradt el. Ugyanis amíg a mellette álló 1964-ben – szintén
II. Erzsébet királynő által felavatott – kábelhíd 20 millió
Ł-ba, ez 1,35 milliárd Ł-ba került!).

Tervezés

Alapvető fogalmak
Elöljáróban néhány, az acélszerkezet építéssel kapcsolatos
(gyakran helytelenül alkalmazott), fogalmat/megnevezést
szeretnénk tisztázni. Ilyenek:
– a megvalósítás átfogó, minden tevékenységet magában
foglaló szó;
– a tervezés feladata – a koncepció/k meghatározásán túl –
az engedélyezési tervek, majd a főtervek, a részlettervek,
sok esetben (pl. hazánkban) a gyártási és szerelési tervek
kidolgozása (szoros együttműködésben valamennyi érintett szervvel, szervezettel, gyakorlatilag tehát a karmesteri
szerepkör betöltése);
– a gyártás a szállítási egységek (többnyire fedett csarnokokban történő) elkészítése;
– az előszerelés (egy, vagy több fázisban/helyszínen) ezek
illesztéseinek összedolgozása, esetleg szerelési egységekké történő összeépítése;
– a szállítás az egymást követő munkamenetek (nagyméretű műtárgyaknál néhányszor egymástól több száz/ezer kilométerre fekvő) helyszínei közötti anyagmozgatás;
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– a szerelés a létesítmény végleges helyén történő összeállítása (beleértve a helyszíni anyagmozgatást is);
– az építés/kivitelezés az előző három gyűjtőszavaként
használatos.

Az előzőekben hangsúlyoztuk a tervezés meghatározó
szerepét. Az első négy fejezetben bemutatott hídépítések
– reméljük – egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a Ter vező a Kivitelező adottságainak (műhely, előszerelő és helyszíni területek, emelőkapacitások, szállítási lehetőségek
stb.) ismerete nélkül képtelen optimális megoldást találni.
Látható volt az is, hogy ahány híd, annyiféle szerkezettípust, gyártási és szereléstechnológiát alkalmaztak. Kettejük
együttműködése olyannyira elengedhetetlen, hogy – szerintünk – a tervezőnek már a koncepció (szerkezettípus, nyílásbeosztás, szereléstechnológia) kialakításakor ismernie
kell a kivitelezőt! Fokozottan így van ez a hegesztett szerkezetek bevezetése óta. Itt az úgynevezett hegesztéshelyes
szerkezetalakítás, és a hegesztéstechnológia mellett alapvető szerepet játszik az anyagtudomány, anyagvizsgálat
ismerete is! Ennek szükségességét már a kezdeti időkben
(90 éve) felismerték és – megfelelő képzettségű, intézkedési jogkörrel felruházott – felelős hegesztő szakember
közreműködését írták elő (459. kép). A szabály napjainkban is érvényes, feltétele a kivitelezéshez elengedhetetlen

Acélszerkezetek 2017/4. szám

459. kép:
Az acélszerkezet-építés területén első hazai Munkaköri leírás
hegesztőmérnök számára (indokolás, feladatkör, hatáskör tökéletes
megfogalmazása – 55 évvel ezelőtt; történelmi dokumentum!)

Alkalmassági Tanúsítvány megszerzésének. Hatásköre a
tervek hegesztési szempontból történő vizsgálatára is kiterjed. A tervezőkre ilyen tanúsítási előírás (sajnos) nincs.
A hegesztés feltételrendszerére vonatkozó témakörökben
a felelősség emiatt nagyrészt a kivitelezőt terheli! A szereléshez szükséges számítások elvégzése, a bonyolultabb
segédeszközök megtervezése viszont a tervező feladatait
szaporítják.

A hegesztéstechnológia komponensei
Általánosságban a hegesztéstechnológia fogalomkörébe a
következőket sorolják:
– hegesztőeljárás,
– hegesztőanyagok,
– hegesztési munkarend.
A hegesztési munkarend a szakszerű végrehajtáshoz
szükséges valamennyi komponensre kiterjedő előírások,
tennivalók gyűjtőfogalma. Ide tartoznak például: az alkatrészek, részegységek, szállítási/szerelési munkadarabok hegesztett kötéseinek kivitelezésére vonatkozó előírások: hegesztők képzése, minősítése; eljárásvizsgálatok; hegesztési
sorrend egy kötésen és munkadarabon belül, hegesztési
paraméterek, helyzet, előmelegítés, utóhőkezelés (WPSben rögzítve); az összeállító-, előfeszítő-, hegesztő-, forgató-
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eszközök; a hegesztést megelőző, munkaközi, kész állapotban végzendő vizsgálatok, ezek dokumentálásának, a külső
átvevővel történő együttműködés módja stb.
A fentiekből következtethető, hogy – egy bonyolultabb
szerkezet esetében – a hegesztés csak része a gyártási folyamatnak, tehát abból kiragadva, önállóan kezelni nem lehet!
Emiatt – már a kezdeti időkben előforduló problémákon
okulva – az alábbi rendszert hoztuk létre: a gyártmányfelelős/
projektvezető (az egyes szakterületek munkatársaival, valamint a Megrendelő megbízottjával együttműködve), a megvalósítás minden fázisát, helyszínét figyelembe vevő Kivitelezési, ezzel szinkronban lévő Ellenőrzési Utasítás-t
készít, továbbá összeállítja az Átadási Dokumentáció
Tartalomjegyzékét. A Hegesztéstechnológia ezekbe integráltan kell megjelenjen!

ALAPANYAGOK
A mérnöki vas/acélszerkezetek történetét a szerkezeti
anyag fajtája/minősége, illetőleg annak fejlődése határozza
meg. Ebben döntő fordulatot hozott a mechanikusról (szögecselt, csavarozott) a kohéziós (hegesztett) kötésekre történt áttérés, melynek során az anyag minősége szignifikánsan megváltozott. Emiatt volt szükség mindjárt a cikksorozat I. részében (2013/2 szám, 10–17. oldalak) – a továbbiak
jobb követhetősége érdekében – az alapanyagok minőségének fejlődését tömören bemutatni. Az ottaniak csak a szükséges ismeretek töredékét tartalmazták. A következőkben
megkíséreljük a témához kapcsolódó néhány szakmai kérdést áttekinteni, a legfontosabb tudnivalókat felsorolni.

Történeti visszatekintés
A XIX. században beindult ipari forradalom a vasanyag
nagyüzemi gyártásának bevezetéséhez kapcsolódik. A kezdeti időben, a XX. század közepéig, jobbára ötvözetlen, 37es lágyacélokat, ritkábban 50-es karbonacélokat gyártottak.
A 30-as években – a szögecseltről a hegesztett kapcsolatokra
való áttéréssel összefüggésben – előforduló ridegtörési esetek nyomán megindult kutatómunka rávilágított az anyag
képlékeny és szívós tulajdonságainak jelentőségére. Ezek
javítása érdekében a 40-es évek közepétől bevezették az
alumíniummal történő mikroötvözést, továbbá a normalizálással végrehajtott szövetszerkezet homogenizálást (St373N és St52-3N acélok). A fejlődés ettől kezdve dinamikus.
A 60-as évek közepétől elkezdték a nagyszilárdságú nemesített (edzett–megeresztett) acélok gyártását. E téren 30 év
alatt eljutottak az 1100 MPa folyáshatárig (sőt később e fölé
is, bár ezek hegesztése – megfelelő hozaganyag hiánya miatt
– napjainkban még nem megoldott). A termomechanikus
hengerlési eljárás bevezetése a 70-es évek közepére tehető.
Mindazonáltal a mérnöki szerkezetépítésben használatos
nagy falvastagságú, jól hegeszthető (TM) acélokat ezzel az
eljárással csak – a különféle üstmetallurgiai módszerekkel
elért rendkívül tiszta vegyi összetételű (alacsony C-, S-, P-,
N-, H-tartalmú), szívós, edződésre nem hajlamos alapanyagok kifejlesztése után – a 90-es évektől tudnak gyártani
(460. kép). Ezeket a 420 MPa, majd rövidesen a 460 MPa
folyáshatár-tartományban egyre szélesebb körben alkalmazzák hidaknál és egyéb mérnöki szerkezeteknél.
A nagyszilárdságú acélokról beszélve sokan egy kalap alá
veszik a normalizált (MSZ EN ISO 10025:2005-3) és a termomechanikusan hengerelt (MSZ EN ISO 10025:2005-4)
hegeszthető finom szemcsés szerkezeti acélokat (melyeknél
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460. kép: A szerkezeti acélok gyártásának fejlődése (DH)

a szabvány maximum 460 MPa folyáshatárt ad meg), a nagy
folyáshatárú nemesített (MSZ EN ISO 10025:2005-6) lapos
termékekkel (melyeknél a szabványban szereplő választék
960 MPa folyáshatárig terjed)! Ez pedig óriási hiba, mert
a két anyagcsoport gyártás- és hegesztéstechnológiai
szempontból alapvetően eltér egymástól!
Hazánkban a XIX. század második felétől a (szögecselt)
szerkezetek anyaga „kavart vas” („hegeszvas”, „hegesztett
vas”) volt. A Duna-hidak esetében Siemens–Martin-eljárással készült „folytvas” először a budapesti Ferencz József
(Szabadság) hídnál, 1895-ben került alkalmazásra (4600 t).
A századfordulón a világrekorder nyílású budapesti Erzsébet híd láncai már 5000–5500 kg/cm2 szakítószilárdságú
„martinacél”-ból készültek (4200 t). Hasonló „karbonacél”-t
alkalmaztak a Széchenyi Lánchíd 1913–15 között végrehajtott átépítése során, de már nemcsak a lánclemezeknél,
hanem a tartószerkezeteknél is (5200 t). Az újjáépítéskor a
merevítőtartó esetében visszatértek a folytvasra.
A szilárdság tekintetében jó 100 esztendőn keresztül
nem történt változás! Az első hazai alapanyagszabvány, a
MOSz 112 1933-ban került kiadásra. Általános szerkezeti
és hídépítési „folytacél” anyagokat tartalmazott, 34 kg/mm2
(„folytvas”) és 50 kg/mm2 („szénacél”) közötti minimális
szakítószilárdságokkal, de emellett szerepelt az „ötvözött”
„krómacél” és „szilíciumacél” is. Az acél minőségét közben
folyamatosan javították. E téren áttörést hozott az 1966ban érvénybe léptetett MSZ 6280-65, mely a hegesztés
– 1930-as évek elején történt – bevezetése óta előforduló
ridegtörési veszély ellen kellő biztonságot nyújtó szívósság
szavatolására bevezette az ütőmunka-vizsgálatot. Mindazonáltal a névleges szakítószilárdság felső határa továbbra is 52 kp/mm2 maradt. Így legutóbbi hídjainknál (pl. a
2002-ben átadott oszlári Tisza-, vagy a 2003-ban forgalomba
helyezett szekszárdi, sőt még a 2008-ban felavatott Megyeri
Duna-hídnál is!) csak 52-es (S355-ös) szilárdságú anyagokat alkalmaztak. Az már viszont szégyen, hogy a 2009-ben
elkészült Északi vasúti Duna-híd – egyébként korszerű –
szerkezetét S235-ös anyagból gyártották! A szerkezeti acélok
magyar szabványosításának történetét a 461. kép táblázataiban foglaltuk össze. Az első a hazai MSZ, a második az
MSZ EN korszakot mutatja. (Megjegyzendő, hogy a hazai,
állami tulajdonú hengerművek ezek szerint dolgoznak, míg
a fejlett nyugati országokban a nemzeti szabvány – pl. a DIN
– csak a minimumot rögzítő keretszabványként szolgál, a
magánkézben lévő nagy acélművek saját házi szabványokat
alkotnak, sokkal szigorúbb követelményrendszerrel.)
Magyarországon először a 2002-ben napvilágot látott új
Közúti Hídszabályzat, az ÚT 2-3.401 adott lehetőséget az
MSZ EN 10113-1,-2,-3:1995 szerinti növelt folyáshatárú
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461. kép: A szerkezeti acélok magyarországi szabványosítása a kezdetektől napjainkig

acélok bevezetésére. Ennek köszönhetően a FŐMTERV Rt.
a dunaújvárosi Duna-híd mederhídjánál már betervezett
mintegy 3400 t mennyiségű MSZ EN 10025:2005-4 szerinti S460M/ML acélt (ívek és merevítőtartó-ívcsatlakozások). Megjegyzendő, hogy szakmai körökben egyesek idegenkedtek a termomechanikus (TM) változattól (M/ML),
számukra megnyugtatóbbnak látszott a már régóta ismert,
normalizált (N/NL) minőség. Ez azonban hegeszthetőségi
és sok egyéb szempontból jóval kedvezőtlenebb. Tanulmányunkban – konkrétumok alapján – bizonyítani kívánjuk a termomechanikusan hengerelt acél jelentős előnyeit.
Ehhez szükségesnek látszik a ridegtörés–acélminőség–
acélkiválasztás komplex fogalomkör összefüggéseinek rövid
áttekintése.

A törés módjai
Az acélszerkezetek tönkremenetele háromféle módon történhet:
– képlékeny,
– fáradásos,
– ridegtörés útján.

A képlékeny törés egyszeri, statikus igénybevételre, a
szakítódiagram szerint, rugalmas, majd képlékeny alakváltozás után, kontrakció mellett megy végbe. A töréshez
szükséges energia legnagyobb része a képlékeny alakváltozásra fordítódik.
Az anyag képlékeny törés melletti ún. „statikus szilárdsága” az anyag minőségétől (egy szilárdsági csoporton
belül) csak jelentéktelen mértékben függ. A szerkezetben
bekövetkező törés feltételeire a (szakító) próbatest tulajdonságai alapján egyszerűen következtethetünk. Ezért a
gyakorlatban a szerkezetek tönkremenetele statikus törés
útján ritkán – a megengedettnél nagyobb, ún. „túlterhelés”
esetén, vagy méretezési hibából – történik.
A fáradásos törés ismétlődő igénybevételre megy végbe
olyan módon, hogy a feszültségcsúcsok (külső, vagy belső
bemetszések) helyén – általában képlékeny alakváltozás,
azaz maradó nyúlás és kontrakció nélkül – repedés keletkezik, ez szakaszosan terjed, majd hirtelen bekövetkezik
a törés. Ennek megfelelően a törési felület két egymástól
élesen elhatárolódó részre oszlik: a sima, homályos fáradásos és a fényes szemcséjű, ridegtörési felületre. A töréshez
szükséges energia legnagyobb része a repedés terjesztésére,
azaz az első, homályos töretfelületű szakaszra fordítódik.
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Az anyag ún. „fáradási szilárdsága” a minőségétől (egy
szilárdsági csoporton belül) csak csekély mértékben függ.
A szerkezetben bekövetkező törés feltételeire egyszerű próbapálcák fárasztása révén meglehetősen gyengén, teljes
szerkezetek, vagy szerkezeti részek próbatermi fárasztásával
jobban, de mindenképpen bonyolultan lehet csak következtetni. Ez az oka annak, hogy fáradásos törések a szerkezetek tönkremenetelét gyakrabban okozzák.
A ridegtörés – az anyag rideg állapotában – egyszeri
igénybevételre, rugalmas alakváltozás után, maradó nyúlás
és kontrakció nélkül, egy (általában már korábban meglévő, helyi feszültségcsúcs hatására keletkezett) repedésből,
igen gyors terjedéssel, rideg, fényes szemcséjű töretfelülettel megy végbe. A repedés addig terjed, amíg energia szabadul fel és az anyag rideg állapotú. Ezért a repedés okozhatja a szerkezet teljes tönkremenetelét, de korlátozódhat
annak csak egy helyi szakaszára is. A töréshez szükséges
energia nagy részét a rugalmas alakváltozás emészti fel.
Az anyag ridegtöréssel szembeni, ún. „ridegtörési szilárdsága” nagymértékben függ az anyag minőségétől. Ezt
a szerkezetépítés, illetőleg főként a szögecskapcsolatokról
a hegesztett kötésekre történő áttérés korai időszakában
nem ismerték fel, így akkor súlyos ridegtörési esetek fordultak elő. Azért a legveszélyesebbek, mert bekövetkezésükre látható jelenség (alakváltozás, repedés) előre nem
figyelmeztet.
A ridegtörés két szakaszra bontható:
– a repedésképződés és
– a repedésterjedés
folyamataira.
Ennek megfelelően a korszerű vizsgálati módszerek elkülönítve határozzák meg az acél tulajdonságainak:
– a repedés képződésére jellemző ún. repedési érzékenység és
– a repedés terjedésére jellemző, ún. ridegtörési érzékenység
mérőszámait.
A megfelelő mérőszámok birtokában meghatározható egy olyan hegesztési munkarend, melynek alkalmazásával elkerülhető a repedés képződése, továbbá
kiválasztható egy olyan acél, mely kellő biztonságot
nyújt a repedés terjedésével szemben.
Mindkét esetre kidolgoztak analitikus módszereket is, de
ezek – bonyolultságuk következtében – csak 40 évvel később, az EN rendszerben (EN 1090-1-10: 2003) kerültek bevezetésre. A továbbiakban mindkét módszert ismertetjük.
A szerkezeti acéloknál a hegesztés során a varratban bekövetkezhető, ún. melegrepedések megfelelő hegesztőanyaggal és hegesztési sorrenddel elkerülhetők. Az ezeknél veszélyesebb, az átmeneti övezetben keletkező ún.
hidegrepedések képződése, mely a kötés lehűlési sebességétől, a varrat hidrogén- (H) tartalmától és az alapanyag
edződési hajlamától függ. A tapasztalat szerint ez nem
fordul elő, ha a kötés átmeneti övezete nem haladja
meg a 300/350 HV10 keménységi értéket. Ezért ezt
használják a repedésképződés elkerülésének mérőszámaként.
A szerkezeti acéloknak a ridegség nem tulajdonsága. Rideg állapotba csak bizonyos körülmények között, illetve
tényezők hatására jutnak. Az acél rideg állapotát előidéző
ún. állapottényezők:
– a feszültségállapot (egytengelyű, síkbeli, térbeli),
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– a dinamikus igénybevétel (a feszültségváltozás sebessége),
– a hőmérséklet (az üzemi hőmérséklet csökkenése).
A gyakorlatban – több évtizedes kutatómunka eredménye és tapasztalati adatok alapján – a szerkezeti anyagok ridegtörési érzékenységének mérőszámaként az
ISO/Charpy V próbatesttel végrehajtott ütőmunka-vizsgálatot alkalmazzák. Ugyanis ezzel a rideg állapotot előidéző mindhárom tényező modellezhető, éspedig a térbeli
feszültségállapot a V bemetszéssel, a dinamikus igénybevétel a gép ingájával végrehajtott ütve hajlítással, míg az üzemi hőmérséklet a próbatest meghatározott hőmérsékleten
történő vizsgálata révén. Ezzel a módszerrel meghatározható
egy anyag ún. átmeneti hőmérséklete (melyet három
próbatest vizsgálati eredményének minimális átlagaként
27/40 J értékben határoztak meg). Ettől élesen el kell
határolni az egy adott (szabványban meghatározott) hőmérsékleten előírt vizsgálatok alapján bizonylatolt ütőmunkaértékeket (amik jelentős mértékben ez alatt is lehetnek, a legkiválóbb acéloknál néha elérik a 300 J-t is!)
A szerkezeti anyagok minőségét (egy szilárdsági csoporton belül) a hengerművek a szavatolt átmeneti hőmérséklettel garantálják (pl. az EN 10025 szabvány esetében a JR +20 °C, a J0 0 °C és a J2, K2 –20 °C hőmérsékleten
végrehajtott vizsgálatokkal). Egy anyag minősége annál
jobb, minél szívósabb, azaz átmeneti hőmérséklete minél
alacsonyabbra, illetve az egy adott hőmérsékleten végrehajtott ütővizsgálattal meghatározott ütőmunkaértékek minél
magasabbra adódnak. Ezért van előírva az EN 10025:20052 szabványban a K2 acéloknál 40 J (a J2-re megadott 27 J
érték helyett), továbbá az EN 10025:2005-3/4 szabványokban az N/M acélokra a –20 °C-on végrehajtott vizsgálatok
esetére előírt 40 J értékkel szemben az NL/ML acéloknál a
47 J, valamint ez utóbbiak vizsgálata –30, –40, vagy –50 °Con is.
Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy öt
szerkezeti anyag korábbi EN szabványát „Európai Szerkezeti
Acélok Szabványa EN 10025:2004” cím alatt összevonták.
Ezt MSZ-EN-ként 2005. júniusban tették közzé „Melegen
hengerelt termékek szerkezeti acélokból” címen. Az új szabvány a következő hat fejezetből áll:
– MSZ EN 10025-1:2005 Általános műszaki, szállítási feltételek (MSZ EN 10025:1998, MSZ EN 10113-1,-3:1995,
MSZ EN 1037-1,-3:2000 utódszabványa);
– MSZ EN 10025-2:2005 Ötvözetlen szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételei (MSZ EN 10025:1998 utódszabványa);
– MSZ EN 10025-3:2005 Normalizált/normalizálva hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok műszaki szállítási feltételei (MSZ EN 10113-1,-2:1995 utódszabványa);
– MSZ EN 10025-4:2005 Termomechanikusan hengerelt,
hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok műszaki
szállítási feltételei (MSZ EN 10113-1,- 3:1995 utódszabványa);
– MSZ EN 10025-5:2005 Légkörikorrózió-álló szerkezeti
acélok műszaki szállítási feltételei (MSZ EN 10155:1998
utódszabványa);
– MSZ EN 10025-6:2005 Nagy folyáshatárú szerkezeti acélokból készült, nemesített lapos termékek műszaki szállítási feltételei (MSZ EN 10137-1,-2:2000 utódszabványa).
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Az új szabványfejezetek bizonyos – nagyrészt formai – változtatásokat hoztak a régiekhez képest és hatálytalanítják
azokat!

kus hengerlési eljárásokkal. Ez utóbbi módszer lehetővé
teszi a karbon- és CE értékek szignifikáns mérséklését,
csökkenti az anyag edződési hajlamát és tükörsima, gyakorlatilag revementes lemezfelületet biztosít.

A ridegtörés és az anyagok minőségének,
ill. hegeszthetőségének, továbbá
a hegesztés technológiájának összefüggései
A fentiek alapján egy szerkezet ridegtöréssel szembeni
biztonsága oly módon szavatolható, hogy egyrészt a hegesztési munkarend megfelelő megválasztásával biztosítjuk a
kötés túlzott feledződésének (max. 300/350 HV10), azaz a
repedés képződésének elkerülését, másrészt kellően szívós
anyag alkalmazásával meggátoljuk annak üzemi körülmények közötti rideg állapotba történő átmenetét.
Egy acéltípus edződési hajlamát és szívósságát egyaránt kedvező irányban befolyásolja a vegyi összetétel
(alacsony C/CE érték, kellő mikroötvözöttség), valamint a
finomszemcsés szövetszerkezet (mely egyrészt a vegyi
összetétel, másrészt a hengerlés során alkalmazott hő- és
mechanikai kezelések eredményeként alakul ki). Minél
finomabb szövetszerkezetű egy acél, annál kevésbé
edződik és annál szívósabb, következésképpen annál
jobb minőségű, tehát annál kedvezőbb hegesztési tulajdonságokkal bír.
Az acél szennyezőinek drasztikus csökkentése és a vegyi összetétellel pontosan összehangolt termomechanikus
hengerlési eljárás termékei napjainkra – a korábban alkalmazott normalizálással, ill. normalizáló hengerléssel gyártottaknál – szignifikánsan jobb minőségű, egyszerűbben, olcsóbban hegeszthető acélokat képes előállítani.
A fentiek alátámasztására a Dillinger Hütte GTS (DH) és
a Voest Alpine Stahl Konzern (VA) kutatási anyagaiból kiragadtunk néhány ábrát, táblázatot, illetve grafikont. (Megjegyezzük, hogy párat ezekből a cikksorozat I. részében, a
16–17. oldalakon már szerepeltettünk.)

463. kép: A különféle hengerlési eljárások (VA)

– A 464. képen a 355-ös és 460-as szilárdságú acélokra
bemutatott mikrocsiszolatokból kitűnik, hogy a termomechanikus hengerlés mennyivel finomabb szövetszerkezetet biztosít, következésképpen az így készült acélok
mennyivel jobb minőségűek és mennyivel kedvezőbb hegeszthetőségi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a normalizáló hengerléssel gyártottak.

– A 462. kép bemutatja, hogy az acélgyártás legutóbbi
időkben végrehajtott fejlesztésével drasztikus módon sikerült csökkenteni a szennyezőket (S, P, N, H). Itt különösen a kéntartalom nagyságrendnyi mérséklése jelentős.
Ezzel ugyanis rendkívüli módon nő a szívósság és gyakorlatilag megszűnik a réteges tépődés veszélye.
a)

b)

c)

d)

464. kép: A normalizált S355 (a) és S460 (c), valamint
a termomechanikusan hengerelt S355 (b)
és S460 (d) szilárdságú, 50 mm vastag acélok
szövetszerkezetei közötti különbség (DH)
462. kép: A szennyezők (S, P, N, O) csökkentése az 1960–2005
közötti időszakban (DH)

– A 463. kép a hagyományos hengerlést és az azt követő
normalizálást veti össze az irányított véghőmérsékletű
(normalizáló) hengerléssel és a különféle termomechani-

– A 465. kép egyértelműen szemlélteti, hogy a termomechanikusan hengerelt acélok szívóssága lényegesen jobb,
ill. átmeneti hőmérséklete sokkal alacsonyabb, mint a
– kéntartalom csökkenésének függvényében ugyan javuló
tendenciát mutató – normalizáló hengerléssel készült acéloké.
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465. kép: A – különböző kéntartalmú – normalizált, valamint a termomechanikusan
hengerelt S355 és S460 szilárdságú acélok ütőmunka-vizsgálatainak görbéi (VA)

467. kép:
A Z-tegelyű (felületre merőleges irányú)
kontrakció hisztogramjai S355M és S460M
acéloknál (DH; a minimum 50%, az átlag
70%, a legszigorúbb szabványelőírás 35%)

466. kép: Az edződési hajlam S355N, S460N és M acéloknál (VA; az utóbbi kb. nyolcszor
kedvezőbb)

– A 466. kép arra világít rá, hogy a termomechanikus hengerléssel készült acélok edződési hajlama jóval kisebb,
mint a normalizáló hegesztéssel készülteké. Tehát lényegesen gyorsabb lehűlés mellett éri el az átmeneti övezet a
kritikus 300/350 HV10 értéket. Így a hegesztéshez szükséges előmelegítés igénye szinte megszűnik. (A DIBt 1999es, a termomechanikusan hengerelt acélok felhasználására vonatkozó engedélye és útmutatásai szerint 0 °C
környezeti hőmérsékleten 100 mm falvastagságig nincs
szükség előmelegítésre!)
– A 467. kép grafikonjaiból az tűnik ki, hogy – az alacsony
szennyező, főként S-tartalom, valamint a homogén, finom
szövetszerkezet következtében – a termomechanikusan
hengerelt acélok lemezfelületre merőleges kontrakciója
(Z értéke) mennyire kiváló. Minimális értéke (50%) nagyságrenddel jobb, mint a hagyományos eljárással készülteké. (A réteges tépődés problémája tehát figyelmen kívül
hagyható, azaz külön vizsgálatát előírni szükségtelen!)
– A 468. kép látványosan ábrázolja azt a bámulatos fejlődést,
amit a kohászok – az előbbiekben részletezett fejlesztésekkel – a szerkezeti acélok szívósságának növelése terén,
a hegesztés bevezetése óta eltelt 80 esztendő alatt végrehajtottak (a szerkezeti acélok átmeneti hőmérsékletét
100 °C-kal csökkentették)!
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468. kép: A különféle szerkezeti acélok ütőmunkaértékeinek
javulása 80 év alatt: az átmeneti hőmérséklet +80 °C-ról
–80 °C-ra csökkent és az ütőmunka: 50 J-ról 300 J-ra nőtt
(Karlsruhei Egyetem)

Rendkívül fontos tényező, hogy a keretszabványokban
megadott értékeknél jóval szigorúbbak az élvonalbeli, legkorszerűbb acélgyártók házi szabványai, az általuk szállított lemezek minősége viszont ezeknél is lényegesen jobb!
Ki kell hangsúlyozni azt is, hogy míg az EN 10025-2:2004
szabvány 7 (továbbiak csak külön megállapodás esetén), az
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EN 10025-4:2004 szabvány 14 alkotóra történő vizsgálatot
és bizonylatolást ír elő. (Megjegyzendő, hogy az S355J2/K2
acélra a szabványban megadott CE max. 0,45%, az S460M/
ML-re ugyanannyi!)
Az alábbi táblázatos összehasonlításban, egyrészt (a legfontosabb jellemzők kiragadásával) a fent említett hivatalos
és házi szabvány előírásait vetjük össze, másrészt néhány
hengermű által a dunaújvárosi hídhoz leszállított, különböző szilárdságú és minőségű anyag tényleges jellemző értékeit adjuk meg. Látható, hogy ezek a saját házi szabványaikban megadott értékhatárokat is messze felülmúlják!
A továbbiakban néhány – saját praxisunkban előforduló – olyan érdekes, kirívó példát mutatunk be, melyekkel alátámasztani kívánjuk az ebben a cikkben
tárgyalt témakör rendkívül bonyolult, sokrétű, tehát
nagy szakértelmet igénylő voltát.
1. 1970-ben a Ganz-MÁVAG-hoz profilírozták a – korábban másutt készült – cseppfolyós gázok tárolására szolgáló
nyomástartó gömbtartályok építését. (1973–92 között 78 darabot készítettünk, 250, 400, 500, 1000 m3 űrtartalommal,
6, 7, 16, 17, 18, 20, 28 és 30 mm falvastagságú, különféle
minőségű alapanyagokból). A munkát átvett dokumentáció
(tervek, anyagok, technológia, szerződéses feltételek) alapján kellett volna kezdeni. Hamarosan ráébredtünk, hogy

ezek mindegyike szakszerűtlen, tehát vállalhatatlan (amit
perben a bíróság is kimondott). A Vasipari Kutató Intézet is
segítségünkre volt az előírt alapanyag (és vele a hegesztéstechnológia) nem megfelelő voltának igazolásában. Munkatársaik: Fehérvári Attila – Dr. Rittinger János: „Acélok kiválasztása nyomástartó edényekhez, ridegtörési érzékenység
alapján” című, a Kohászat 1971. júniusi számában publikált
– innovatív – cikkükben javaslatot dolgoztak ki egy adott
üzemi hőmérsékleten alkalmazható palástlemez maximális
falvastagságára (469. kép). Ennek alapján nyilvánvalóvá
vált, hogy 28 mm esetén „E” minőségű acélt kell választani.
Ilyet pedig a hazai hengerművek nem gyártottak! Ezért
összefogtunk a Dunai Vasmű fejlesztőivel, akik előállítottak
öt különféle összetételű mintát. Ezeket a Ganz – a gömbtartályépítésben alkalmazott két hegesztő eljárással (111 és 121)
– bevizsgálta és a legjobb eredményeket adót kiválasztotta.
(Ezt a KGM – MSZ-05 33.3035-79 számú, „GT 52 jelű
szerkezeti acéllemez” nevű ágazati szabványként – hatályba is léptette.) Fő jellemzői: alacsony C-tartalom (max.
0,15%), Ni (max. 0,80%), V (max. 0,10%) mikroötvözés,
min. KV –50 °C átmeneti hőmérséklet. Ebből, 28 mm falvastagsággal, 1975-ben Horton két (470. kép), 1978-ban
Leninvárosban nyolc 1000 m3 űrtartalmú, 16 bar túlnyomású tartály épült. Minden varrat (tartályonként 30 darab)
– kifutólemezéből vett próbadarabokból készült próbatestekkel – roncsolásos vizsgálattal (is) ellenőrzésre került.

Acélminőség

C%
max.

CE %
max.

S%
max.

KV (J)
–20 °C
min.

KV (J)
–40 °C
min.

S355J2/K2
S355N
S355NL
S460N
S460NL
S355M
S355ML
S460M
S460ML

0,23
0,22
0,20
0,22
0,22
0,16
0,16
0,18
0,18

0,45
0,43
0,43
0,53
0,53
0,39
0,39
0,45
0,45

0,035
0,030
0,025
0,030
0,025
0,030
0,025
0,030
0,025

27/40
40
47
40
47
40
47
40
47

31
31
31
31

Dillinger Hütte GTS
Házi szabvány

S355M
S355ML
S460M
S460ML

0,13
0,13
0,14
0,14

0,39
0,39
0,45
0,45

0,015
0,010
0,015
0,010

40
65
40
65

40
40

Voest Alpine
Házi szabvány

S355M
S355ML
S460M
S460ML

0,12
0,12
0,14
0,14

0,39
0,39
0,44
0,44

0,015
0,015
0,015
0,015

40
47
40
47

31
31

S460M

0,091

0,39

0,007

274

-

Keretszabvány/
Házi szabvány/
Szállítmány
EN 10025-2:2004
EN 10025-3:2004
Keretszabvány
EN 10025-4:2004
Keretszabvány

Dillinger Hütte GTS
Szállítás (10–30 mm)
Dillinger Hütte GTS
Szállítás (40–70 mm)

S460ML

0,085

0,39

0,005

-

(–50 °C)
275

Rauta Ruukki (finn)
Szállítás (12–40 mm)
Szállítás (50–70 mm)

S460M
S460ML

0,08
0,08

0,35
0,37

0,003
0,001

300
-

223

Voest Alpine (osztrák)
Grobblech GmbH
Szállítás (12 mm)
Szállítás (30 mm)

S355J2G3
S355K2G3

0,17
0,17

0,42
0,43

0,006
0,005

134
215

-

Dunaferr Rt.
Szállítás (12 mm)

S355J2G3

0,17

0,41

0,014

132

-

Dunaferr LH Kft.
Szállítás (16 mm)

S355J2G3

0,18

0,43

0,007

150

-

Vitkovice Steel (cseh)
Szállítás (20 mm)

S355J2G3

0,16

0,42

0,004

205

-

Megjegyzés: A Dillinger Hütte adatai az S460M esetében 500 t, az 460ML esetében 200 t mennyiséghez tartozó műbizonylatok pontos átlagolásának
eredményét mutatják, a többi esetben jellemző, becsült középértéket tüntettünk fel.
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469. kép: Diagram nyomástartó edények
palástlemez anyagminőségének
megválasztásához (VASKUT)

470. kép: A két Horton, GT 52 minőségű acélból, 1975-ben épült gömbtartály

A megfelelőség 100%-os volt! A GT 52 acél tehát kitűnően
bevált, azonban a Vasmű szerette volna a drága Ni-ötvözőt
megtakarítani. Helyette javasolta az úgynevezett „svédlándzsás” üstmetallurgiai eljárással gyártott, izotrop GT52I
acélt. Ennek alapanyag-vizsgálati eredményei kiválóak voltak, de a – különösen a fedett ívű eljárással készült – varrat

471. kép:
A bevont elektródás kézi
ívhegesztéssel készült tompavarrat makrocsiszolata

472. kép:
A fedett ívű eljárással
hegesztett tompavarrat
makrocsiszolata

473. kép: Különféle – elvileg azonos – acéltípusok
kézi ívhegesztéssel készült varratainak ütőmunkavizsgálati eredményei
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474. kép: Különféle – elvileg azonos – acéltípusok
fedett ívű hegesztéssel készült varratai ütőmunkavizsgálatainak eredményei
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475. kép: Az M3 autópálya 72+112+72 m nyílásbeosztású, öszvérszerkezetű Tisza-hídja

nem hozta az elvárt ütőmunkaértékeket (aminek az okát
nem sikerült kideríteni)! Ötféle – elvileg azonos minőségű
– acéllal készítettünk vizsgálatokat (ugyanazzal a hegesztéstechnológiával). A 473., de különösen a 474. képen észlelhető jelentős szórás egyértelműen bizonyítja az alapanyagnak a hegesztett kötés szívósságában játszott
meghatározó szerepét!
2. Az M3 autópálya – nagyrészt hegesztett – oszlári
Tisza-hídjának (475. kép) acélszerkezetéhez (2001-ben)
Magyarországon első ízben alkalmaztak (az addig szokásos övlemezköteg helyett) nagy falvastagságú (50–
100 mm) övlemezt. Ennek minősége az EN 10113-2
szerinti S355NL (az ML előnyösebb lett volna!). A közel
1200 tonna lemezt a VOEST- ALPINE (VA) és a DILLINGER

HÜTTE (DH) szállították, kiváló minőségben (az ütőmunkaértékek nagyrészt az előírások ötszörösét is meghaladták)!
Az 1200 mm széles övlemezek gyári illesztései forgatással,
két oldalról, a helyszíniek felülről, kerámia alátéttel, nagyrészt fedett ívű eljárással készültek (476–477. képek).
3. A 2007-ben elkészült dunaújvárosi Pentele híd kosárfüles ívhídként kialakított medernyílásának ívei és a
– vonórúdként is szolgáló – merevítőtartó csatlakozó
szerkezeteihez, Magyarországon első ízben, S460M/ML
minőségű acélt terveztek. Arra csak a kivitelezés során
derült fény, hogy ha itt is N/NL anyagot választanak, ezt
a szerkezetet nem lehetett volna kivitelezni!!! Ugyanis
a rendkívül szűk helyeken a hegesztéshez – az esetben
szükséges – előmelegítésről szó sem lehetett (478–479.
képek)!

477. kép:
A 100 mm vastag
övlemez kb.
70 sorral készült
tompavarratának
makrocsiszolata

476. kép:
A gerinclemezben (ideiglenesen) „ablak”-ot
kellett nyitni a fedett ívű automata
átjárhatóságának érdekében

478. kép: A Pentele híd – 3,5 m magas – főtartójának vége, ahol
– az ív csatlakozása következtében fellépő nagy igénybevételek felvételére – 70 mm vastag lemezekből szűk
tartórácsot terveztek, melyben a tompavarratos kötések
hegesztéséhez előmelegítésre nem lett volna mód
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479. kép:
A 2,0 x 3,8 keresztmetszetű ívek
helyszíni kapcsolatainak belső
varratainál szintén nem lehetett
volna előmelegítést alkalmazni

4. Az 1949-re felépült vásárosnaményi Tisza-híd 2009re tervezett felújítása során a vasbeton pályalemezt acél
ortotrop pályalemzre kellett volna cserélni. A hatóság hegesztőmérnöki szakvéleményhez kötötte az engedély kiadását. A problémát az jelentette, hogy a medernyílás Langerszerkezetének (480. kép) tömör gerincű főtartója, helyenként 70 mm vastag övlemezének tompavarratai a gyárban hegesztéssel készültek. Anyaguk ismeretlen volt, de
feltehetően az akkor érvényben lévő, MOSz 112:1933-ban
közzétett (első, egy oldal terjedelmű) magyar szabvány
(amelyikben még a vegyi összetételre sem volt előírás) szerint gyártották. Következésképpen az anyagot be kellett vizsgálni. Erre a célra (mint megbízott szakértő) kivágattam egy
varratot is tartalmazó, 80x800 mm méretű próbadarabot,
amit az AGMI, megfelelő terv szerint [481. a)–b) képek],
gondosan bevizsgált. Természetesen sem a kötés (482.
kép), sem az alapanyag nem felelt meg a mai (a kivitelezéskor nem létező) ridegtöréssel kapcsolatos előírásoknak.

A kivágott próbadarab helyére egy S355NL (más minőségű,
70 mm vastag anyag nem volt raktáron) pótlást hegesztettek (483. kép). Ehhez eljárásvizsgálat készült védőgázos
hegesztéssel, porbeles huzallal (484. kép, a csiszolat jobb
oldalán van az eredeti övlemez anyaga). A vizsgálat eredményeit a táblázatokban szereplő adatok szolgáltatják [485.
a)–c) képek]. Ezekből a követezők olvashatók ki:
– az eredeti anyag +20 °C-on 42 J KV-t tudott, a pótlás
–50°C-on 163 J-t [485. a) kép];
– a vegyi összetételt tekintve, az eredeti lemez sokkal kedvezőbb, mint a hasonló minőségű mai anyagok, lényeges
különbség a pótlemeznél a nagyságrenddel alacsonyabb
S- (kén) tartalom, továbbá a mikroötvözők (Nb, Ti, Mo,
Al); mindez főként az üstmetallurgiai kezelés és a normalizálás következménye [485. b) kép];
– megdöbbentő viszont az, hogy a hőhatásövezetben a pótlemez 186 J –50°C-on átlagával szemben az eredetié csak
44 J +20 °C-on! [485. c) kép].

480. kép: Az 1949-ban épült Vásárosnaményi Tisza-híd Langer-tartós, 107 m támaszközű mederszerkezetének látképe (2009-ben)
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a)

484. kép: A pótlemezt bekötő
varrat csiszolata

482. kép: Az eredeti kötés
makrocsiszolata

b)

483. kép: A kivágott próbadarab helyére
beillesztett pótlemez (hegesztés
előtt)

481. a)–b) képek: A főtartó 60/70 mm vastag felső övlemezéből
kivágott próbadarabból kimunkálandó próbatestek terve

Alapanyagok

KV+20 °C J

KV–50 °C J

min.

max.

átlag

min.

max.

átlag

A 36.24.12

35

65

42

–

–

–

S355NL

–

–

–

117

209

163

a)

Hegesztett kötés

KV+20 °C J

KV–50 °C J

min.

max.

átlag

min.

max.

átlag

Hőhatásövezet
az S355NL anyag
oldalán

–

–

–

69

>290

186

Varrat

–

–

–

Hőhatásövezet
az A 36.24.12 anyag
oldalán

39

58

44

–

–

–

c)

Anyagcsoport

C

Si

Mn

S

P

Cu

Cr

Ni

Nb

V

Ti

Mo

Al

CEV

A 36.24.12

0,15

0,13

0,54

0,028

0,036

0,25

0,05

0,04

–

–

–

0,01

–

0,27

S355NL

0,16

0,36

1,55

0,001

0,011

0,33

0,03

0,05

0,02

–

0,02

0,01

0,034

0,43

b)
485. a)–c) képek: A kötés vizsgálatainak néhány jellemző értéke

A fentiek alapján – szakvéleményem szerint – az eredeti tervet nem szabad végrehajtani, mivel az adott
minőségű alapanyagot ezzel a falvastagsággal hegesztett hídhoz soha, sehol nem alkalmazták, továbbá ezt
egyetlen előírás nem engedélyezte, illetve engedélyezi

(lásd az alábbiakat is)! Új hidat kell építeni! Ez meg is
történt, 2012 óta áll az új híd (486. kép).
Reméljük, hogy a felsorolt néhány példa nyilvánvalóvá teszi, hogy -– a hegesztés bevezetése óta – ez a szakma nem csak statikából áll!

486. kép: Az új Vásárosnaményi Tisza-híd látképe (a régi elbontása után)
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Az acélkiválasztás módszerei
Az előzőekben vázolt elméleti és gyakorlati eredmények
80 esztendeje tartó folyamatos kutató-fejlesztő munka következményeként jöttek létre.
A ridegtörés problémakörének tisztázása mintegy 25 esztendőt vett igénybe (1935–1960). A ridegtöréssel szemben
megfelelő biztonságot nyújtó anyagminőségek kiválasztásának napjainkban is használatos, ún. korrelációs rendszerére a német Bierett professzor publikált javaslatot 1961ben (487. kép). Az általa lefektetett elvek alapján a Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 1973-ban tette közzé
009 számú Richtlinie-jét (488. kép). Ezt a Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) több ízben, legutóbb 2002-ben
harmonizálta a mindenkori acél alapanyag szabványokkal
(489. kép).
Kiemelendő, hogy – KPM ágazati szabványként a KÖZÚTI
HÍDSZABÁLYZAT II. RÉSZ – már a kezdeti években, KPM SZ
HI/1-67. jelzéssel közzétett egy (Bierett-elveken nyugvó),
kötelező érvényű anyagkiválasztási előírást (490. kép)!
A 30 évnél is idősebb (de alapelveiben ma is helyes, empirikus alapokon nyuvó) irányelv – több éven át tartó – át-

dolgozását 2004 végén fejezték be. Az új DASt Richtlinie 009
Januar 2005 (491. kép) az Eurocode 3, Teil 1-10 (EN 19931-10:2003) szerinti törésmechanikai számításokon alapuló,
ridegtörési koncepcióra épül (tehát gyakorlatilag szakít elődei hagyományával).

488. kép: A német DASt Richtlinie 009 (1973) szerint javasolt
acélkiválasztási rendszer

487. kép: A Bierett professzor által javasolt acélkiválasztási
rendszer (1961)
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489. kép: A német DASt Richtlinie 009 (2002) szerint javasolt
acélkiválasztási rendszer
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490. kép: Hazai, KPM ágazati szabvány előírás közúti acélhidak anyagának kiválasztásához

Eszerint a húzó és hajlító igénybevételek által előidézett
ridegtörési veszély a következőktől függ:
– üzemi hőmérséklet,
– feszültségállapot,
– az alakváltozás sebessége,
– a hidegalakítás mértéke,
– a termék vastagsága,
– a szívósság inhomogenitása és
– biztonsági követelmények.
(Ugyanezek szerepeltek a korábbi – empirikus úton kialakított – Bierett-rendszerű anyagkiválasztási módszerben is.)
A fenti elvek alapján kialakított táblázat (és a hozzá tartozó előírások) szab határt az adott alapanyaghoz, adott

üzemi hőmérsékleten még alkalmazható legnagyobb lemezvastagságnak.
A DIN-Fachbericht 103:2009-03 Stahlbrücken az acélhidakhoz ad irányelveket a ridegtörés ellen kellő biztonságot
nyújtó acél kiválasztására (492. kép).
Ez megközelítőleg a DASt Richtlinie 009 táblázatának a
σEd= 0.50 · fy(t)-hez tartozó falvastagságai.
Hangsúlyozandó, hogy az említett új előírások első ízben
külön adnak javaslatot az EN 10025-ös szabvány szerinti ötvözetlen szerkezeti acélok és az EN 10113-as szabvány szerinti hegeszthető finomszemcsés szerkezeti acélok kiválasztására vonatkozóan. Érdekes megfigyelni, hogy amíg az
1973-as DASt Richtlinie csak 50 mm-es falvastagságokig van
kidolgozva, a 2005-ös változat egyes esetekben 200 mm-es
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491. kép: Az (Eurocode, EN) MSZ EN 1993-1-10:2005, továbbá a német DASt Richtlinie 009 (2005) szerint javasolt acélkiválasztási rendszer

falvastagságokig ad választékot. Mindez az anyagminőségek
javulásán alapszik, de utal arra is, hogy a finomszemcsés
acélok jobban hegeszthetők és egyben a ridegtöréssel
szemben is nagyobb biztonságot nyújtanak.
A Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 1999-ben
bocsátotta ki – Z-30.2-2 szám alatt – azt a közleményét,
melyben az S355M/355ML és az S460M/460ML acélok mérnöki szerkezetekben való alkalmazását engedélyezi, egyben
irányelveket is közöl az anyagra, betervezésére, feldolgozására, ismerteti az elvégzett vizsgálatok eredményeit, továbbá
felsorolja azokat a korszerű acélműveket, melyekre a kiadvány épít. Érvényességnek határideje 2003. szeptember 30.,
de nem hosszabbították meg, mert időközben már más ágazati szabványokban (pl. DIN 18800-as sorozatban) is polgárjogot nyert, valamint alkalmasságát az eltelt időben a
pozitív gyakorlati tapasztalatok kellően igazolták.
Magyarországon a mindenkor hatályos MSZ 1993-1-10
előírásai a mérvadóak. Hidak esetében az ÚT 2-3 413 (493.
kép).
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Saját tapasztalatok
A 460-as acélok feldolgozására – amint azt az előzőekben
már említettük – ez idő szerint az acélszerkezet-építés területén még kevés tapasztalatról számolhatunk be.
A Dunaújvárosi hídhoz felhasznált, kb. 3400 t S460M/ML
acélt az Európa élvonalába tartozó Dillinger Hütte és a
VOEST-ALPINE szállította. Az alább bemutatott adatok ennek
az acélműnek a termékeire vonatkoznak és nem általánosíthatók! (Hangsúlyozni kell, hogy vannak hengerművek,
melyek – ugyanazon szabvány szerint gyártott – termékei
szignifikánsan gyengébb minőségűek, tehát például az ütőmunkaértékek az előírt hőmérsékleten 200–300 J helyett,
esetenként a 30 J-t sem érik el.)
A fentiek vonatkoznak a táblaméretekre is. Egyes hengerművek maximálisan 5 tonnás bugákat képesek feldolgozni
2500 mm szélesség és 12 000 mm hosszúság határok mellett. A Dillinger Hütte 40 tonnás bugákat is használ és – 10–
80 mm falvastagság határok függvényében – az S460M/ML
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492. kép: A DIN Fachbericht 103:2009-03 Stahlbrücken irányelvei acélhidak anyagkiválasztásához (A 2. lábjegyzet: az S235, S275 és S355 acélminőségeknél
a 30 mm-nél nagyobb falvastagságok esetében hernyóvarratos hajlítópróbát kell
készíteni. Amennyiben ez nem készül, a zárójeles értékeket kell figyelembe venni.)
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493. kép: A hazai ÚT 2-3 413:2011-08 ágazati szabvány előírásai közúti acélhidak anyagainak
kiválasztásához
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acélok esetére 4300 mm szélességű, 28 000 mm hosszúságú
lemezeket is tud gyártani.
A leszállított 500 t S460M és 200 t S460ML műbizonylatainak – az előzőekben megadott adatokon túli – részletes elemzése a vegyi összetétel és az ütőmunkaértékek tekintetében az alábbiakat mutatja:
S460 M
max. %/J

min. %/J

átl. %/J

C

0,115

0,080

0,091

S

0,0014

0,0003

0,0067

324

181

274

max. %/J

min. %/J

átl. %/J

C

0,110

0,047

0,0847

S

0,0009

0,0004

0,0055

205

318

275

KV–20°

S460 ML

KV–50°

Az S460ML alapanyaghoz három eljárással (111, 135,
121) különféle hozaganyagokkal készültek eljárásvizsgálatok (WPAR-ek). Az ütőmunka-vizsgálatokat –40 °C-on hajtották végre. A vizsgálatok eredményeként a következő kombinációk mellett döntöttünk:
– A bevont elektródás kézi ívhegesztéshez (111) OERLIKON
Tenacito 65. A tompakötés varrata 79 J, hőhatásövezete
175 J átlageredményt adott. A hőhatásövezet maximális
keménysége 227 (HV 10).
– A fogyóelektródás védőgázos ívhegesztéshez (135) G4Si1
Ø 1,2 mm-es hegesztőhuzal, M21-es védőgáz. A tompakötés varrata 81 J, hőhatásövezete 199 J átlageredményt
adott. A hőhatásövezet maximális keménysége 214 (HV
10).
– A fedett ívű eljáráshoz (121) OERLIKON OP 121 TT fedőpor, S2Ni1 Ø 4 mm-es hegesztőhuzal. A tompakötés varrata 79 J, hőhatásövezete 175 J átlageredményt adott. A
hőhatásövezet maximális keménysége 206 (HV 10).
Az eredmények értékelésénél szembetűnő, hogy – noha
az alapanyag vastagsága 50 mm volt, előmelegítést nem alkalmaztunk – a hőhatásövezet egyrészt egyáltalán nem keményedett fel, másrészt 175–206 J közötti ütőmunkaértékeket
adott. Mindkettő az alapanyag korábban soha nem látott,
kiváló tulajdonságaira utal. A fedett ívű eljárással készült
varrat kitűnő szívóssága a nikkeltartalmú huzalnak is köszönhető.
A fenti adatokat összevetve az EN 10025-4:2004-ben az
S460M/ML, vagy főként az EN 10025-2:2004-ben az S355J2/
K2 minőségekre megadott minimumértékekkel, fogalmat lehet nyerni arról, hogy hol tartanak ma az élvonalbeli hengerművek, milyen különbség van ezek és az előírásokat
csak keservesen teljesíteni tudók között. Nem mindegy
tehát, hogy adott célra hol rendelünk acélt, gyakran
nagyon rosszul jár el az, aki csak az árakat vizsgálva
választja ki a szállítót!
Az előzőekből kitűnik, hogy – edzés–megeresztés (nemesítés) módszerrel – növelt folyáshatárú acélokat már közel
50 esztendeje gyártanak. A termomechanikus eljárás kezde-
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tei is mintegy 30 évre nyúlnak vissza. Fontos azonban leszögezni azt, hogy a nagytisztaságú acélok kohászati előállítása, egyidejűleg a korszerű termomechanikus hengerlésre
alkalmas berendezések kifejlesztése rendkívül költséges.
A mérnöki létesítmények esetében egy új anyag alkalmazásához hatósági engedély szükséges. Ennek kiadását széles
körű, időigényes vizsgálatok előzik meg. Mindezek következtében a szerkezetépítésben alkalmazott nagyobb falvastagságú (100 mm és annál is vastagabb), finomszemcsés,
kellően szívós, edződésre nem hajlamos, tehát jól hegeszthető acélok széles körű elterjedése csak a 90-es évek derekán kezdődött. Már az első 10 esztendőben, főként a hídépítésben (ahol az önsúly csökkentése különösen fontos
szempont), de a magasépítésben is gyors ütemben terjedt
a termomechanikusan hengerelt S355, S420 és S460-as
szilárdsági csoportokba tartozó acélok alkalmazása. Szinte
nem terveznek már olyan jelentősebb hidat, ahol az S460M/
ML acélok ne kapnának szerepet (természetesen a nagyobb, 40–120 mm falvastagságok tartományában). Néhány
kiemelkedő példa az elsők közül: a rotterdami Erasmus híd,
a Dánia és Svédország közötti, 7845 m hosszú Öresund híd
(2000, 26 000 t S460M/ML), a francia Európa híd, a holland
Ennëus Heerma, Prinz Claus és vasúti kalapácshíd, a német
Ilverich híd és mindenekelőtt a 2004 közepén felavatott
görög Rion–Antirion híd, valamint az év végén forgalomba helyezett francia Millau-i viadukt. Mindkettő világszenzációnak számít. Összességében az első tíz évben már jóval
100 000 t fölötti tömegben építettek be Európa hídjaiba
S460M/ML acélokat. Terjedése pedig egyre fokozódik!
Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy – a keleteurópai országok közül elsőként (nem kis szakmai ellenállást leküzdve) – a 307,9 m fesztávolságával világrekordernek
számító dunaújvárosi Duna-híd (494. kép) vonógerendás
ívhídjával felzárkóztunk az élvonalhoz. De a folytatás???

ÖSSZEFOGLALÁS
Az előzőekben megkíséreltük alátámasztani azt a meggyőződésünket, hogy a hegesztéstechnológia nem csak a
kötés valamilyen ömlesztő eljárással és módon történő kivitelére szorítkozik, nem csak a gépek és a hozaganyagok
szakszerű kezeléséről van szó! A meghatározó szerep ezen
a területen az alapanyagé, tehát annak helyes megválasztása
a kulcskérdés! Ezt felfogták a kohászok, a folytvastól eljutottak a termomechanikus hengerlési eljárással készült S355
és S460 MPa névleges folyáshatárú acélokig, melyek feldolgozása, hegesztése egyszerűbb, mint amilyen 20 esztendővel
ezelőtt egy 52-es (S355) acélé volt! Ez korszakos változást
hozhatna a mérnöki szerkezetek tervezésében és kivitelezésében is, csupán élni kellene az adott lehetőséggel! Erre
kívántuk ráirányítani a figyelmet.

A képek forrásjegyzéke
459. Ganz-MÁVAG;
460., 462., 464., 467. DILLlNGER HÜTTE (DH);
461., 470–480., 483. és a 484. Domanovszky;
463., 465–466. VOEST ALPINE (VA);
468. Karlsruhei Egyetem;
469. VASKUT; 481–482.,
484–485. AGMI;
486. Hajós Bence;
487–493. klf. szabvány-, irányelvkivonatok
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494. kép: A dunaújvárosi Pentele híd mederhídjának látképe a jobb partról szemlélve

Új, kompakt lángés plazmavágó.
Német minőség,
versenyképes ár.
Gépek és Rendszerek
Szolgáltató Kft.
Messer Cutting Systems
Magyarországi Képviselete
www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét,
Irinyi u. 29.
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Acélszerkezetek
szám– Vevőszolgálat – Szerviz
CNC láng-, plazma- és lézervágó
rendszerek •2017/4.
Forgalmazás
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ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA,
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek
továbbfeldolgozásában és gyártás-elÉkészítésében
MINÈSÉG

SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVÈSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
–
–
–
–
–
–
–

egyedi méretre történÉ gyártás
egyedi csomagolás
egyedi termékazonosítás
speciális tárolóeszközök kialakítása
termékfejlesztés
vevÉi konszignáció
vevÉi rendelés követése

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900
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Pisch Zsuzsanna főtitkár
Hidászokért Egyesület

HIDAK ÉVFORDULÓI 2017-BEN
Nyolc olyan hidat mutatok be, amelyek 2017-ben kerek évfordulósak. Van köztük több mint 200 éves, és
olyanok is, melyek csak 10 évesek. Anyag tekintetében
vegyes a kép: kőboltozat, acél- és vasbeton híd is szerepel az összefoglalóban. A rövid leírások mellé mai
és régi képeket is válogattam.

260 ÉVES A VÁCI GOMBÁS-PATAK-HÍD,
más néven váci „Kőszentes” híd
A 2. sz. főúton álló műemlék boltozatot Oracsek Ignác
udvari kamarai főépítész tervezte és építette 1753 és 1757
között. Kétnyílású, nyílásainak mérete 3,80 m. Az ívek
félkör alakú dongaboltozatok. A híd homlokfalai és az ívek
faragott kőből készültek.
1948-ban a hidat kiszélesítették és vasbeton lemezzel
megerősítették. A híd szélessége 12,10 m-re, teherbírása
80 t-ra nőtt. 1965-ben az árvíz megrongálta, így újabb nagyobb felújítást vált szükségessé.
A híd rajta álló hat szoborról híres, innen a Kőszentes
elnevezés is.

1. kép: A váci híd napjainkban és a múlt században

3. kép: A híd szobrai

2. kép: A híd keresztmetszete az 1848. évi szélesítés után

De kik is állnak a hídon?
Nepomuki Szent János: cseh nemzetiségű, 1393-ban a király kivégeztette, mert nem
volt hajlandó megszegni a gyónási titkot. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és halászok védőszentje. Sok hídon látható szobra.
Szent Péter és Szent Pál: apostolok, a korai kereszténység jelentős alakjai.
Venantius Fortunatus: római püspök, író, költő. Nem lett szentté avatva.
Szent Júdás Tádé: az apostolok egyike.
Szent Kamillus, más néven Lellisi Szent Kamill: először katona, később pap. Gyógyítással foglalkozó szerzetesrendet alapított. A rend tagjai Magyarországon is jelen
vannak.
Szent Borbála: vértanú, többek között a bányászok és az építészek védőszentje.
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80 ÉVES A BUDAPESTI PETŐFI HÍD,
eredeti nevén Horthy Miklós híd
1937-ben épült. A terveket Álgyay Hubert Pál készítette,
az acélszerkezeti munkákat a MÁVAG végezte.
A II. világháborúban felrobbantották. A roncsaira először
ideiglenes hidat építettek, majd a közelben pontonhidat
készítettek. Az újjáépített híd 1952-ben készült el. A terveket a Mélyépítési Tervező Vállalat készítette, a kivitelezést a
MÁVAG és a Hídépítő Vállalat végezte.
A híd nem teljesen az eredeti alakjában épült újjá. A régi
híd hosszesése – a lekerekítő íves szakaszon kívül – 3%

volt, ezt az újjáépítés során csökkentették. A híd szélességének növelése érdekében megváltoztatták a főtartók közötti távolságot. A korábbi 5,4 + 6,4 + 5,4 m-es távolságok
6,4 + 6,8 + 6,4 m-re változtak, így az útpálya szélessége
15,7 m-ről 18,0 m-re nőtt, ezen kívül 1 m széles kerékpársávok és 2,8 m széles járdák készültek. A pesti oldalon
az új villamos járdaszigetek miatt nagyobb arányú szélesítés
volt szükséges, itt egy-egy új főtartó beépítése is szükséges
volt.
A főtartókat úszódaruk és segédjármok segítségével szabadon szerelték. Ezt a Pest felőli mederpillértől Pest felé haladva kezdték, majd mindkét irányban haladva folytatták.

4. kép: A híd építése 1936–37-ben

5. kép: Próbaterhelés 1937. augusztus 17-én

6. kép: A budai hídfőjénél tengerész
emlékművet is építettek
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7. kép: A II. világháború után a híd roncsai és a pontonhíd

80 ÉVES A VESZPRÉMI
SZENT ISTVÁN VÖLGYHÍD
A jelenleg önkormányzati kezelésben lévő híd eredetileg
a 8. számú – Budapest–Graz – főút részeként épült 1936 és
1937 között. A terveit Folly Róbert készítette, a kivitelezést
a Palatinus Építő és Ingatlanforgalmi Rt. végezte. A hidat
éjjel betonozták, a téli időszakban meleg vizet és gőzölést
is alkalmaztak a hideg mérséklésére.
A híd 100 m hosszú, az ív 45 m nyílású. A közelében áll
egy kétnyílású ívhíd is, ennek nyílásai 26 m-esek.

8. kép: Ív betonozása éjjel és nappal
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9. kép: Oszlopok építése
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10. kép: A pályalemez építése

60 ÉVES A CSONGRÁDI PONTONHÍD
A Csépa–Csongrád összekötő utat vezeti át a Tiszán.
A 25 nyílású pontonhíd legnagyobb szabad nyílása 12,20 m,
teljes szerkezeti hossza 198,5 m. A hídszerkezet magassága a pontonokhoz képest változtatható a vízállásnak megfelelően.
A csongrádi vízmércén mért –125 cm és +600 cm közötti
vízállástartományban üzemel. Az üzemeltetési tartományon
kívül a pontonhidat szét kell bontani és védett helyre kell
szállítani.

A közlekedést befolyásoló paraméterei erősen elmaradnak az állandó hidakétól. 7,5 t össztömeg-korlátozás van
a pontonhídon. Szélessége 3,2 m, ez egy forgalmi sávnak
felel meg, így a forgalom váltakozva halad a pontonhídon.
Az átkelőn 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben.
A pontonhíd üzemelésén kívüli időszakokban egy 35
tonna teherbírású komp biztosítja az átkelés lehetőségét.
Továbbá külön díj fizetése mellett a pontonhíd teherbírását
meghaladó jármű áthaladásakor is lehetőség van a nagyobb
teherbírású komp üzembe helyezésére.

11. kép: A csongrádi pontonhíd a Tisza-partról és az útról nézve
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60 ÉVES A CSÖRÖTNEKI RÁBA-HÍD

50 ÉVES A BALASSAGYARMATI IPOLY-HÍD

A korábbi híd a II. világháborúban elpusztult. A ma látható,
az eredetinél szélesebb hidat az Uvaterv tervei alapján a
Hídépítő Vállalat építette.A híd folytatólagos, parabolikus
alakú, három főtartós vasbeton lemezhíd. Három nyílású,
legnagyobb nyílása 21,40 m.

Balassagyarmaton már az 1800-as években állt Ipoly-híd,
igaz, akkor még fából. A ma látható híd 1967-ben épült.
Tervezője Répay Géza (Uvaterv), kivitelezője a Hídépítő
Vállalat volt.
Háromnyílású, szekrénytartós vasbeton híd, teljes hossza
100,02 m. Teherbírása 80 t, így fontos határhidunk a magyar–szlovák határon.

12. kép: A Rába-híd hosszmetszete

14. kép: Az Ipoly-híd keresztmetszete

13. kép: Csörötneki Rába-híd

15. kép: A balassagyarmati híd átadása után és napjainkban
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A kosárfüles ívhidak mezőnyében nemcsak hazai, hanem
világcsúcs is a 307,80 m-es támaszközével.

10 ÉVES A PENTELE HÍD
A dunaújvárosi híd 18 nyílású. A mederhíd vonógerendás,
kosárfülű ívhíd, az ártéri hidak felszerkezete pedig hegesztett gerinclemezes szekrénytartó, ortotrop pályával.
A híd terveit a Főmterv Zrt. és a Pont-TERV Zrt. készítette,
a kivitelezést a Vegyépszer Zrt. és a Hídépítő Zrt. végezte.

(A jelenleg kivitelezés alatt álló 813. sz. főút MosoniDuna-hídját sokan a Pentele híd kistestvérének tekintik.)

16. kép: Az ártéri szerkezet betolás közben, a háttérben épül a mederhíd íve

17. kép: A mederhíd a parttal párhuzamos szerelőtéren készült
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10 ÉVES A KŐRÖSHEGYI VÖLGYHÍD
Magyarország leghosszabb hídja, hossza 1872 m. 17 nyílású, legnagyobb nyílásmérete 115 m. Először szabadon be-

tonozott technológiával építették, majd áttértek a gyorsabb
szabadon szerelésre.
A híd tervezője a Pont-TERV Zrt., építője a Hídépítő Zrt.
és a Strabag Zrt. volt.

18. kép: Pillanatképek az építésből)
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19. kép: A völgyhíd a sarutól nézve

A szakaszon a nagy völgyhíd mellett két kisebb völgyhíd
építése is szükségessé vált. Ezek szakaszosan betolt, feszített vasbeton hidak. A Szárszói csomópont feletti völgyhíd
307 m, a CSIKÁSZÓI VÖLGYHÍD 165 m hosszú.

20. kép: Csikászói völgyhíd

Felhasznált irodalom
Harkányi János: Hídépítések a Budapest–Grazi közúton
(1939)
Pest megyei és budapesti hidak (szerk. dr. Tóth Ernő, 1997)
Hidak Vas megyében (szerk. dr. Tóth Ernő, 2015)
Hídjaink – A római örökségtől a mai óriásokig (2007)
Hidak Nógrád megyében (szerk. dr. Tóth Ernő, 2007)
Hajós Bence: Ipoly-hidak (2001)
Képek forrása
Gáll Imre – 1. kép (jobb)
Pest megyei és budapesti hidak – 2. kép
Gyukics Péter – 1. kép (bal), 3. kép
KKK archívum – 4., 5., 7. kép
internet – 6. kép
Hídépítések a Budapest-Grazi közúton – 8. kép
Hídjaink – 10. kép
Hidak Vas megyében – 12. kép
Lorászkó Balázs – 13. kép
Hajós Bence: Ipoly-hidak – 14. kép
Uvaterv – 15. kép (bal)
Dr. Domanovszky Sándor – 16. kép
Karkus János – 17., 18. kép
Pisch Zsuzsanna – 11., 19. kép
hidadatok.hu – 15. kép (jobb), 20. kép
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Dr. Jankelovics János

PÁLYAUDVAROK MÁSKÉPP: MADRID
Cikkünkben négy madridi és egy a
spanyol fővároson kívüli pályaudvart mutatunk be lapunk olvasóinak. A vasútállomások közös jellemzője, hogy mindegyik valamilyen formában különleges, eltér a
megszokottól. Írásunk fényképeit
– az 1., 16., 17., 18. és a 21. számú képek kivételével – a szerző
készítette 2016 nyarán.

A SPANYOL VASUTAKRÓL
A spanyol vasút 170 éves múltra tekint vissza. Az ország első, mintegy
30 km-es pályáját Katalóniában, a Barcelona Mataró közötti tengerparton
nyitották meg 1848-ban. Három évvel
később, a főváros és a korábbi királyi
székhely, Aranjuez között épült ki a
vasúti összeköttetés. Az 1860-as években – a nagy európai vasútfejlesztések
korában – a szerelvények már elérték a
portugál és a francia határt. 1900-ban
jelent meg a villamos vontatás. 1941ben a korábbi magán vasúttársaságok
mellett létrejött az állami vasúttársaság, a RENFE. Spanyolország vasúthálózata a 2010-es évek közepén mintegy 16 500 km, amelyen belül közel
75%-os arányt képvisel a széles – 1668
mm-es – nyomtáv.
A spanyol vasút büszkesége Európa
leghosszabb gyorsvasúthálózata. Az első AVE vonalat a sevillai világkiállítás
alkalmából nyitották meg 1992-ben
Madrid és Sevilla között. Az elmúlt 25
évben a vágányhálózat gyors ütemben
bővült, mára megközelíti a 3000 km-t.

1. kép: Az Atocha pályaudvar képe 1883–1884-ben (a Google-ról letöltött korabeli rajz)

2. kép: Az Atocha pályaudvar homlokzata

MADRID PÁLYAUDVARAI
Az Atocha pályaudvar
Az Atocha (a „legek” pályaudvara)
Madrid legelső vasútállomása volt,
amely 1851-ben nyílt meg. Innen indultak az első szerelvények Madridból
Aranjuezbe a főváros első vasútvonalán. Az Atocha bonyolítja le a legnagyobb utasforgalmat, és egyben ez
volt Madrid első, új funkciót kapott
állomása is. Az eredeti épület leégett,
a helyére épített csarnok 1892-re készült el. Az állomást Alberto de Palacio
Elissagne (1856–1939) spanyol építész
tervezte. Egyes források szerint munkája során Gustav Eiffellel is konzultált.

54

3. kép: A csarnok belső tere
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földszintjén téglafalazatú, nagyméretű,
üvegezett homlokzat dísze a hatalmas
óra. A csarnok két oldalán futó kiszolgáló és utasforgalmi egységeknek is helyet adó, alacsonyabb épületszárnyak
szélessége 16–16 méter. A harmonikus épületegyüttest számos kovácsoltvas alakzat díszíti. A pályaudvart tervező építész munkásságához több emb4. kép: Tetőszerkezet

Az öntöttvas szerkezetű csarnok sok
hasonlóságot mutat a kor jelentős,
nagy pályaudvaraival, többek között
a budapesti Nyugatival. A háromhajós
épület hossza 170 méter. A középső,
a vonatok fogadását és indítását szolgáló hajó szélessége 46 méter. A főbejáratnak is helyt adó, térre néző,

6. kép: Tartószerkezet

5. kép: A csarnok órája

lematikus épület és hídszerkezet kapcsolódik, többek között a Spanyol Bank
székháza, a madridi Retiro park Kristálypalotája és a bilbaoi Vizcaya híd.
Az Atocha pályaudvar csarnoka 100
évig, 1992-ig állt a Spanyol Vasúttársaság – RENFE – szolgálatában. Ekkor az
állomás már nem tudta lebonyolítani a
megnövekedett forgalmat. Több elképzelés is felmerült, így a csarnok lebontása is. Végül szokatlan terv született,
a pályaudvart meghosszabbították, új
csarnokot emeltek, míg a meglévőt
„átértelmezték”. A fejpályaudvart José
Rafael Moneo Vallés tervezte. Az impozáns méretű, 110 x 500 méteres, új
épület jellegében repülőtéri terminálhoz hasonlít, ahol az utasok beszállókapukon keresztül érik el a megfelelő
vonatot. A tartóoszlopokon nyugvó,

7. kép: Célállomások a tetőn

8. kép: Az Atocha új terminálja
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minimalista stílusú épülettömb külső
képét egy hengeres forgalmi épület
és egy óratorony teszi változatosabbá.
Az állomás egyben az AVE gyorsvasutak központi pályaudvara is, ahol 16
millió utas fordul meg évente.
Az új terminál átadásával egyidejűleg
az akkor 100 éves acélcsarnokot felújították és közösségi térré változtatták.
Az üzletek és kávézók mellett egy
4000 m2-es botanikus kertet is létesítettek halakkal, teknősökkel. A hatalmas légkondicionált csarnokban hangulatos pihenőhelyeket alakítottak ki
és zsánerszobrokat helyeztek el.
Az Atocha pályaudvar nevéhez egy
szomorú esemény is kapcsolódik.
2004. március 11-én terroristák bombákat robbantottak több elővárosi szerelvényen. A merényletben 191 ember
veszítette életét és a sebesültek száma
közel 2000 volt. Az áldozatok emlékét
az Emlékezés csarnoka és egy kisebb
liget őrzi.

Estación del Norte /
Északi pályaudvar /
Príncipe Pío
A vasútállomás építése a Madrid és
a francia határ menti Irun városa közötti, mintegy 640 km hosszú vasútvonal fektetéséhez kapcsolódott. Az új
vonalat az északról származó nyersanyagok (mindenekelőtt szén) és friss
élelmiszerek fővárosba szállítása indokolta. A pályát a General Northern
Line társaság építette, a kivitelezési
munkák 1856-ban kezdődtek. A francia mérnökök által tervezett állomásépületet 1861-ben adták át a forgalomnak, amikor a vonat még csak
El Esorialig közlekedett. Az állomást
1882-ben bővítették, lefedték a külső
vágányokat. Nagyobb átalakítási munkák 1925-ben a madridi 2. metróvonal
építésével együtt kezdődtek. Az épület
súlyos károkat szenvedett a polgárháború során. A rekonstrukciót követően
alakult ki az állomásépület mai képe.

9. kép: Az Északi pályaudvar

10. kép: A mozgalmas belső tér
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11. kép: A korábbi vasúti kijárat
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Az építető General Northern Line után
a RENFE, állami vasúttársaság vette át
a pályaudvart.
A 60-as években megkezdték a Madridba érkező, onnan induló és a fővároson áthaladó vasútvonalak átszervezését. Ennek eredményeként 1967-ben
megnyílt a – később bemutatandó – új
Chamartín pályaudvar, amely átvette
az Északi pályaudvar távolsági vonatait. Ezáltal ennek szerepe lényegesen
csökkent.
1985–1995 között az állomás zárva volt, ekkor épült meg a csarnok
alatt az a látványos „gödör”, amely
közvetlen lejárást biztosított és egyben láthatóvá tette az állomás alatti
metrómegállót. A külső vágányok fölé új tetőket helyeztek el. A terveket
Javier Bustinduy spanyol építész készítette. Ezzel megkezdődött a pályaudvar funkcióváltása, amelynek eredményeként 2004-re egy intermodális
csomópont – kereskedelmi, kulturális
és szabadidős szolgáltatásokat is kí-

náló központ – jött létre, Príncipe Pío
néven. A vasútvonalak közül csak néhány elővárosi és az Atocha, továbbá
a Chamartín pályaudvarokkal való, a
város alatt, alagútban futó összeköttetés maradt meg. A funkcióváltással
egyidejűleg gyönyörűen felújították a
korábbi főbejáratot is magában foglaló
egykori állomásépületet, amelyet annak északi oldalán, ahhoz harmonikusan illeszkedő acél- és üvegszerkezettel bővítettek.
A pályaudvar méretei impozánsak.
Két azonos szélességű 40 méteres,
egybeépített üveg (acél) öntöttvas szerkezetű csarnok képezte az állomás korábbi vasútforgalmi területét. A szerkezetek hossza eltérő, a nyugati szárnyé 180 méter, míg a keletié 70 méter, ez utóbbihoz csatlakoznak a megtartott külső vágányok.

13. kép: Tetőszerkezet

14. kép: A pályaudvar alá épített metróállomás

12. kép: A két csarnok közös
tartószerkezete

Chamartín de Estación de Tren
A Chamartín, Madrid második legnagyobb pályaudvara, amely a város
északi részén helyezkedik el mindöszsze 6 km-re a Barajas Nemzetközi Repülőtértől. A vasútállomást ugyan 1969ben megnyitották, azonban az építési
munkák 1975-ig folytak. A hatalmas,
mintegy 160 x 200 méteres, szabdalt,
néhány helyen többszintes épület jellegét tekintve – ahogy azt Atocha új
szárnyánál is – működésében és infrastruktúrájában leginkább egy korszerű
repülőtér utasforgalmi termináljához
hasonlítható.
Az állomás, a szigorúan vett utazási
funkciókon túlmenően számtalan szol-

15. kép: Az új északi szárny egyik belső tere
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16: kép: A Chamartín pályaudvar képe (a Google Earth-ről letöltve)

gáltatást kínál nem csak az induló és
érkező utasok számára. Az objektumban szálloda, több étterem, számtalan
üzlet és áruház, edzőterem, bowling
pálya, posta, kaszinó és több utazási
iroda van.
A terminállal összefüggésben említést kell tennünk annak környezetéről
is. A Chamartín Madrid dinamikusan
fejlődő, modern városrésze, ahol jelenleg is folynak iroda- és lakásfejlesztések. Az állomás közvetlen közelében
épült Madrid négy legmagasabb, több
mint 60 emeletes toronyháza. Az üzleti turizmust szolgálja a konferenciaközpont és a környék több szállodája.
A vasútállomás különlegessége, hogy
sikeresen integrálódott az új és megváltozott környezetbe.
Annak ellenére, hogy az Chamartín
utasforgalma az elmúlt években némileg csökkent, változatlanul fontos szerepe van a spanyol vasúti infrastruktúrában. Az állomás az ország északi és
keleti területei, valamint Franciaország
irányába biztosítja a hagyományos és
a nagysebességű (AVE) vasúti kapcsolatokat.

Delicias pályaudvar

17: kép: A Chamartín pályaudvar főbejárata (a Google Earth-ről letöltve)

18: kép: A Delicias pályaudvar főhomlokzata (a Google-ról letöltve)
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A Delicias, Madrid negyedik pályaudvara, amely ugyan már nem része a
vasúthálózatnak, azonban közel maradt a vonatokhoz. A pályaudvar mindössze 2 km-re van az Atochától. Az állomást 1880-ban nyitották meg, átadásakor ez volt Madrid legnagyobb és
legimpozánsabb vasúti épülete, megelőzve az 1892-ben átadott Atochát.
Az épületet Émile Cacheliévre francia
építész tervezte. A szerkezetet, amely
sok hasonlóságot mutat Európa nagy
pályaudvaraival, többen – tévesen –
Gustave Eiffelnek tulajdonítják.
Az üveg és öntöttvas csarnok hossza
170, szélessége 35 és magassága 22,5
méter magas és 5 vágányt helyeztek
el benne. A szerkezet 18 rácsos főtartóra támaszkodik. A főhajó minimálisan díszített, ellentétben a két oldalhajóval, ahol a pénztárakat, a várókat
és az egyéb utasforgalmi funkciókat
helyezték el.
Az 1880-ban megnyitott pályaudvar
mindenekelőtt Portugália irányába
indított és fogadott onnan érkező
szerelvényeket. A személyszállításnál
nagyobb szerepe volt a teherfuvarozásnak, mivel a vonal viszonylag kevés
nagy települést érintett. Az állomás
és vonalhálózata a polgárháborút követően a RENFE, állami vasúttársaság
tulajdonába került, majd villamosítot-

ták. 1969-ben, amikor átadták a forgalomnak a Chamartín vasútállomást,
Delicias-on megszűnt a személyforgalom. A teherfogalom 1971-ig megmaradt. Ezt követően az állomás 13 évig
zárva volt, és felmerült a lebontás
lehetősége is. Szerencsére a legjobb
megoldás született, az épületben 1984
végén megnyitotta kapuit a Vasúti Múzeum (Museo del Ferrocarril). Ezzel
Madrid négy történelmi pályaudvara
közül három funkciót váltott.

„VASÚTI MŰVÉSZET”
A vasútállomásokat gyakran díszítik
a ma divatos zsáner szobrokkal, aminek szép példája az Atocha pályaudvar, ahol jegyzetelő hivatalnokkal, és

„elhagyott csomagokkal” találkozhatunk.
Szokatlan alkotásokat láthatunk a
madridi Északi és Chamartín pályaudvaron. A két installáció alapanyaga
azonos, kiszolgált vasúti talpfa.

EGY MADRIDON KÍVÜLI
PÁLYAUDVAR
Spanyolországban utazva számos
mintaszerűen felújított és a XXI. századi igényekhez igazodóan átalakított pályaudvarral találkozik a turista. Ezeken
olyan fejlesztéseket hajtottak végre,
amelyek lehetővé tették az AVE gyorsvonatok fogadását. E koncepciónak a
gyakorlati megvalósítására szép példa
Lleida. A mintegy 140 ezer fős város a
Madrid–Barcelona vasúti fővonal mentén fekszik, 150 km-re Barcelonától.
A várost már 1860-ban elérte a vasút,
azonban a jelenleg látható épületet
csak 1927-ben adták át. A vasútvonal
és a vasútállomás fejlesztése a Madrid–Barcelona nagysebességű AVE pályához kapcsolódik, amely 2003-ban
érte el Lleida városát. 2008-ig, a
Lleida – Barcelona – francia
határszakasz megépítéséig itt volt a vonal végállomása. A terminál normál és széles
nyomtávú, távolsági, valamint regionális forgalmat bonyolít. A végrehajtott
fejlesztések leglátványosabb eleme a
9 vágányt lefedő, 240 méter hosszú,
impozáns, íves acélszerkezet, ami jól
idomul a 90 éves állomásépülethez.

20. kép: Talpfa installáció az Északi pályaudvaron

21. kép: A Chamartín pályaudvar talpfa installációja (a Google Earth-ről letöltve)

19: kép: Lleida pályaudvarának hatalmas acélíve
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Gyura László hegesztéstechnikai vezető
Linde Gáz Magyarország Zrt.

A SZÍNEK JELENTŐSÉGE A HEGESZTÉSTECHNIKÁBAN
Az alábbi cikk a 2017 szeptemberében Hajdúszoboszlón
megrendezett „Hegesztési Felelősök XIX. Országos Tanácskozásán” elhangzott azonos című előadás írásos összefoglalója, melynek számottevő része a 2017/3 számú Hegesztéstechnika folyóiratban már megjelent.

BEVEZETÉS
A szín, a színek az életünk részét képezik. Mindenhol
színek vesznek körül bennünket, amelyek sok esetben gondolatokat, érzelmeket, érzéseket is kifejeznek. A színek
személyünkre gyakorolt hatása oda-vissza hat ránk, egy-egy
szín, vagy „színkavalkád” választása pl. az öltözködésünk során a lelkiállapotunk, temperamentumunk jelzője is lehet.
A színek szerepe a mai ember életében azonban egészen
más, mint néhány száz évvel korábban. Ma már nagyon gyakran használják a színeket szabályok, összetett rendszerek
stb. könnyebb megértéséhez, figyelemfelkeltéshez, azonosításhoz (lásd pl. közlekedési szabályok, lámpák stb.), sőt a
marketingtevékenységek során egyik leghatásosabb eszköz
lehet tudatalattink színekkel való „manipulálása”.
Mint az üzletei élet számos területén, így természetesen
a hegesztéstechnikával foglalkozó vállalkozások, cégek esetében is megfigyelhető a színek alkalmazásának jelentősége.
A legtöbb gyártó, kereskedő cégnek van saját „brand”-színe,
ami a vállalkozás logójától a termékeik színeiben, színösszetételeiben is megjelenik. A figyelemfelkeltés legfontosabb
színe a piros, amely a dinamizmust, az erőt szimbolizálja,
ugyanakkor bizonyos agressziót is kiválthat. A zöld szín egyértelműen nyugtató hatású, a sárga fiatalos, vidám hatást
gyakorol ránk, míg pl. a kék egyértelműen biztonságot,
megnyugvást ad. Ezek a „szabályok” egy-egy vállalkozás stratégiája során mindenképpen szem előtt tartandók.
Az alábbi összefoglalóban a teljesség igénye nélkül röviden áttekintjük a színek szerepét, jelentőségét a hegesztéstechnika különböző területein, alapvetően természetesen
szakmai szempontok alapján. Kiemelten foglalkozunk a hevítési–hűtési folyamatok során megjelenő különböző izzítási és futtatási színek jelentőségével és értelmezésével.

Tulajdonságok

TERMÉKEK AZONOSÍTHATÓSÁGA
A hegesztéstechnikában is vannak olyan termékek, termékcsoportok, amelyek azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében a termék gyártójától függetlenül különböző
színeket alkalmaznak. Ennek talán egyik legtipikusabb példája a különböző technológiákhoz használt gázpalackok
azonosítása. A palackokat az ADR/RID jogszabály követelményei alapján tartalmukat illetően ugyan felragasztható címkékkel kell megjelölni, de nagy távolságról, vagy egy-egy veszélyhelyzet (tűz, baleset stb.) esetén ezek olvashatatlanná
válhatnak. Nagy segítség lehet ilyenkor az MSZ EN 1089-3
szabvány szerinti színjelölés alkalmazása, melynek alapelve,
hogy a gáz jellegéből adódóan, annak veszélyessége alapján
jelöli meg a palackok vállát (1. ábra). Emellett a hegesztéstechnikában gyakran használt ipari gázpalackok további
egyedi színjelölést kapnak, így pl. az argonpalack sötétzöld,
az acetilén gesztenyebarna, az oxigén fehér, a szén-dioxid
szürke, a nitrogén a fekete stb. színjelöléssel ellátott. Sajnos
az említett szabvány csak a palack vállának színjelölésére ad
irányelveket, a lényegesen nagyobb felületet képező palackköpeny színjelölését nem egységesítette. Így fordulhat elő
pl. hazánkban, hogy egyre gyakrabban találkozunk a „klaszszikus” kék köpenyű, fehér vállú oxigénpalack mellett szürke köpennyel rendelkező oxigénpalackkal is. A köpeny és
váll lehetséges színjelöléséinek számosságából adódóan a
variációk száma meglehetősen nagy lehet (2. ábra), de egy
vészhelyzet esetén a szakember már nagy távolságról is el
tudja dönteni, hogy milyen jellegű palackkal van dolga.
Tulajdonképpen a gázpalackok színjelöléséhez szorosan
kötődik (de nem teljesen azonos!) a palack és a felhasználási hely összekötésére szolgáló flexibilis vagy merev vezetékekre vonatkozó színjelölés is. Míg ez utóbbi esetre az
MSZE 12807 előszabványban találunk utalásokat (semleges
gázok vezetéke: szürke, oxidáló gázok vezetéke: kék, acetilénvezeték: gesztenyebarna, egyéb éghető gázok: piros).
A tömlők színjelöléseit pedig az MSZ EN ISO 3821 szabvány foglalja össze (oxigén: kék, acetilén: piros, propán:
narancssárga stb.) – 3. ábra. Hasonlóan színjelöléssel is
megkülönböztetik a lángtechnológiák különböző gázaihoz
használt biztonsági eszközöket is (pl. visszacsapásgátlók).

Váll színe

Példák

Mérgező és/vagy korrodáló

sárga

ammónia, klór, arzén, fuor, CO, NO, SO2

Éghető (gyúlékony)

vörös

H2, metán, etilén, N2 /H2 keverék

Oxidáló (gyújtó hatású)

világoskék

oxigén-, dinitrogén-oxid keverékek

Semleges

élénk zöld

kripton, xenon, neon, hegesztési védőgázkeverékek,
ipari célú sűrített /szintetikus levegő

1 ábra: A gázpalackok színjelölés alapjainak rendszere a veszélytényező alapján az MSZ EN 1089-3 szabvány szerint [1]

60

Acélszerkezetek 2017/4. szám

2. ábra: A palackok vállának és köpenyének lehetséges
színváltozatai, és annak gyakorlati megjelenési formái
egy palacktöltő üzem udvarán [2]

Nem kifejezetten biztonsági meggondolásból, de a hegesztéstechnika egy másik jellemző terméke a TIG hegesztéshez
használt W-elektróda, melynek szintén egységes színjelölési
rendszere van a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.
A meglehetősen kis méretű és típusától függetlenül szinte
azonos árnyalatú termékek azonosítása meglehetősen nehézkes lenne a színjelölés alkalmazása nélkül. A megfelelő
elektróda kiválasztásához azok színjelölése a felhasználónak
nagy segítséget jelent.

3. ábra: Példa a színjelölés alkalmazására gázvezetékek, gáztömlők
esetére [2]

A HŐFORRÁSOK JELLEGZETES SZÍNEI
A színek elemzése szempontjából teljesen más jelentősége van a hegesztési folyamat közben a hő hatására kialakuló színeknek, elszíneződéseknek. Köztudott, hogy a
különböző ívhegesztési eljárásoknál az ívfény erőssége, így
színe is az eljárástól, alapanyagtól, védőgáztól stb. függően
változik. Gyakorlott szem az ív színéből következtet, annak
fő jellemzőire. Az 5. ábrán látható TIG eljárás azonos villamos teljesítményű, de más védőgázt használó folyamat ív
képeit mutatja. A védőgáz összetétele az ívatmoszféra színét
is befolyásolja.

4. ábra: A W-elektróda típusainak színjelölési rendszere
az MSZ EN 26848 szerint
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a hőmérséklet, esetleg a melegítési idő mérése és betartása biztosítja leginkább a pontos érték alkalmazását, de
sok esetben, főleg egyedi darabok esetén a felhasználónak
nincs lehetősége a mérésre. Ilyen esetben sokat segíthet az
anyag elszíneződése (kivétel alumíniumötvözetek), amelylyel a technológiahőmérséklet „nagyjából” betartható (7. ábra). Az acélok magas hőmérsékleten akár kis hőmérsékletváltozásra is jelentősen megváltoztatják színűket, melyből
egy tapasztalt szakember következtetni tud a darab hőmérsékletére. A 8. ábrán látható színskála segítségével az
acélok hevítés során elért hőmérsékletére elfogadható pontosággal következtetni lehet.

5. ábra: Különböző védőgázok által okozott színeltérés
TIG eljárás elektromos ívénél [3],[4]

Az ív mellett a másik jellemző hőforrás a gázláng, melynek
színe a láng oxidáló, redukáló jellegétől függően szintén
változik. Jellegzetes a keményforrasztás során a folyósítószer hatására elszíneződő láng, amely különösen jellemző a
„gasflux” eljárás (a folyósítószer az éghető gázon keresztül
kerül a lángba, majd ennek segítségével a munkadarabra)
lángjának színére. A folyósítószert tartalmazó lángra jellegzetesen sárgás, zöldes szín jellemző (6. ábra).

7. ábra: Lángegyengetésre jellemző ék alakú hevítés, a bal oldali
képen a hevítési zóna közepén már jelentősen túlhevített
(világossárga) területtel, a jobb oldali képen a helyes
hevítési hőmérséklettel [6]

8. ábra: Izzítási hőmérséklet acélok hevítése során, feltüntetve
a lángegyengetés és a melegalakítási hőmérséklet
jellemző tartományát [7]
6. ábra: Felül bal oldalon egy „hagyományos” acetilén–oxigén
gázláng jellegzetes, kissé kékes színnel, jobb oldalon
a forraszanyag (folyósítószer) hatására elszíneződő láng,
ill. alul a „gasflux” keményforrasztási eljárás lángjának
jellegzetes sárgászöld színe [5]

IZZÍTÁSI SZÍNEK
A hegesztés- és rokontechnológiák csoportjába gyakran
beleértjük azokat az eljárásokat, amelyekhez a munkadarabot valamilyen hőforrással egy adott hőmérsékletre fel kell
melegíteni (pl. melegalakítás, egyengetés stb.). Az előírt
melegítési hőmérséklet betartása a technológia sikeressége
szempontjából általában fontos tényező. Természetesen
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Az ömlesztőhegesztési folyamatok közben természetesen
az izzítási színek teljes spektruma megjelenik, a szobahőmérséklettől a fém olvadáspontjáig. Ilyen esetben a színek
alapján jól megfigyelhetőek az ún. izotermák (a darab felületén nézve jellemzően azonos színű elnyújtott ellipszis jellegű alakzatok), amelyek az azonos hőmérsékletre hevült
pontokat jelentik. A 9. ábrán egy, az ömlesztési folyamat
adott pillanatában látható munkadarab hőmérséklet-elosztását mutatja, az egyes színek jellemző hőmérsékletértékével.
Az ábra jobb oldalán a lehűlt munkadarab látható az ún.
futtatási színekkel, amelyekkel a következő fejezetben foglalkozunk.
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9. ábra: Lánghegesztési folyamat a hegesztés közben a felhevült terület színeinek hőmérsékletértékével, valamint a kihűlt munkadarab
a futtatási színekkel

FUTTATÁSI SZÍNEK
A hegesztési technológiát követően a varrat mentén
(esetleg annak felületén is), ill. a varratgyöknél gyakran
elszíneződést tapasztalhatunk. Az elszíneződés oka a hő
hatására kialakuló vékony, áttetsző oxidréteg. Az oxidréteg oxidjának típusa, ill. kialakuló vastagsága változik attól
függően, hogy mennyi ideig, milyen hőmérsékleten és milyen mennyiségű oxigénnel érintkezett a felület. Ennek a
folyamatosan változó folyamatnak az eredménye a felületen
különböző színeket eredményez. Az ilyen elszíneződött
részt futtatási színnek nevezzük (a hőkezelés-technikában
gyakran hívják megeresztési színnek is), amely a halványsárgától a lilán és sötétkéken át a világosszürkéig terjedhet
(10. ábra). Az oxidációs folyamat a hőmérséklet növekedésével rohamosan gyorsul. Acéloknál 600–700 °C körül az
oxidréteg már olyan vastaggá válik, hogy az reve (erősen
megvastagodott oxidréteg) formájában jelenik meg. A kialakult futtatási színekből következtethetünk arra, hogy az
adott tartomány milyen hőmérsékletre hevült. Kevésbé koncentrált hőforrás esetén a felhevült zóna szélessége, így a
futtatási színekkel jellemezhető terület szélessége is nagyobb (11. ábra).
Az elszíneződött zónára az alapanyaghoz képest más
anyagszerkezettani tulajdonságok jellemzőek (jellemzően
ötvözővesztéssel állunk szemben, hiszen az oxigén hatására
az ötvözők „kiégnek” az anyagból), amely elsősorban korróziós igénybevétel esetén problémát is okozhat. Ebből a
szempontból különösen érzékenyek a rozsdamentes acélok, hiszen a felület korróziós ellenállása csökken. A keletkezett oxidréteg korróziós tulajdonságai általában lényegesen rosszabbak, mint az alapanyagé, így nemcsak esztétikai,
de a terhelhetőség és a várható élettartam szempontjából is
problémát jelent az oxidált felület. Ezt az oxidált réteget általában el kell távolítani a felületről (pácolás, maratás stb.),
amellyel az anyag korróziós tulajdonságai fenntarthatók.
Nagyobb, ill. kevésbé koncentrált hőbevitel esetén a
futtatási színek spektruma egymás mellett akár kétszer
(sőt többször) is – bár egyre keskenyebb szélességben
– megfigyelhető (12. ábra). Kialakulási mechanizmusa szá-

10. ábra: Futtatási színek rozsdamentes acél hevítésekor
szabad levegővel érintkezve [7]

11. ábra: A hőbevitel hatására kialakuló futtatási színek
– bal oldalon lánghegesztés jobbra-, ill. balrahegesztéssel szerkezeti acélon, jobb oldalon TIG (141),
ill. huzalelektródás védőgázos technológia (135)
rozsdamentes acélon

munkra nem teljesen ismert. A varrattól legtávolabbi futtatási színek (nevezzük elsődleges futtatási zóna) egyértelműen
arra utalnak, hogy a munkadarab ezen területe „kívülről
befelele” haladva cca. 200–350 °C-ra hevült, amelyet a felület a sárgától a vörösön át a világos kékesszürke szín-
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nel „jelez”. Ettől a zónától a varrat irányába ismét kialakul
ez a színspektrum (akár többször is). Valószínű a hőhatás
során ez egy olyan zóna, amely a futtatási színekre jellemző
hőmérséklet-intervallumnál magasabbra hevült, de még
nem anynyira magasra, hogy vastag reveréteg alakuljon ki
a felületen. Ez a zóna a lehűlési folyamat során kapja meg
ismét a futtatási színek spektrumát (másodlagos terület).

kös” felület alakul ki. Csöveknél, tartályoknál a belső pácolás, maratás meglehetősen nehézkes (ill. ez a technológia
az egyenetlen felületű gyök varratfémen nem segít), ezért
rozsdamentes, ill. egyéb gázérzékeny anyagok hegesztésekor mindig gondoskodni kell a megfelelő gyökvédelemről.
A gyökvédelmet (öblítést) például rézötvözetek keményforrasztásakor is célszerű alkalmazni. Nagy tisztaságú közegek
szállítására készült vörösréz ipari vezetékek készítésekor
elengedhetetlen az öblítés alkalmazása, hiszen a felületen
keletkezett oxidréteg korrózióállósága gondot okozhat,
továbbá problémát jelenthet a felületre esetlegesen leváló
oxidréteg is, amely szilárd szennyeződésként a közegbe
kerülhet (14. ábra). Rozsdamentes acélok gyökvédelménél
különösen ügyelni kell a megfelelő öblítési idő betartására,
mert egészen kis mennyiségű („ppm”-es nagyságrendű)
maradék oxigén képes már a felületet oxidálni. Ilyenkor a
gyökoldalon kialakuló elszíneződés döntően a csőben/tartályban stb. maradt oxigén mennyiségétől függ (15. ábra).

12. ábra: Futtatási színek „ismétlődése” egy TIG varrat
hőhatásövezetében

Ez a magasabb hőmérsékletre hevült, futtatási színekkel jellemezhető terület rozsdamentes acéloknál korróziós
szempontból kritikus lehet. A 13. ábrán látható, hogy pl.
egy gyökvédelem nélküli TIG hegesztés során az oxidálódott területen a lyukkorrózióval szembeni ellenállása az
alapanyagoknak jelentősen lecsökken.

14. ábra: Keményforrasztott rézcső belső felülete a forrasztási
technológia után (felső kép „gyökvédelem”/öblítés nélküli
technológia, alsó nitrogénes öblítés alkalmazásával)

13. ábra: A lyukkorrózióval szembeni ellenállás változása
a varrat mellett felhevült „hőhatásövezet” mentén

A futtatási színek tehát – így a felületi oxidréteg – nemcsak a hőforrás felőli oldalon, de a varrat gyökoldalán is
megjelenhet (13. ábra). Amennyiben a felhevült gyökoldal oxigénnel érintkezik, a felület oxidálódik, amelyet a
kialakult színek jól jeleznek, továbbá maga a varratfém is
elszíneződhet, ill. átolvadt gyökön egyenetlen durva, „rücs-
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15. ábra:
Erősen ötvözött
rozsdamentes acél
TIG hegesztésekor
keletkezett gyökoldali elszíneződés
(oxidáció), az öblített
közeg maradék
oxigéntartalmának
függvényében [8]

Bizonyos anyagok gyökvédelme során a gyököt jellegzetes „szalmasárga” szín jellemezheti. Találkoztunk már olyan
megrendelői igénnyel, hogy a gyök színe esztétikai okokból
az említett sárga jellegű legyen. Az ilyen gyök létrejöttének
azonban feltételei vannak, és nem minden anyag esetében
képes kialakulni ez a szín. A szalmasárga színt ugyanis a
gyök felületén képződött titán-nitrid okozza. Kialakulásának
feltétele, hogy a technológia során a forró gyök nitrogénnel
érintkezzen, azaz a gyökvédelemhez nitrogéntartalmú formálógázt használjunk, valamint az alapanyag tartalmazzon
titánt. Az erősen ötvözött anyagoknál a titánötvözést stabilizáló elemként használják. Meg kell jegyeznünk azonban,
hogy a „szép sárga” gyök környékén csökken a lekötetlen
titán, így a kötés korrózióállósága a varrattól távolabb található alapanyaghoz képest csökkenhet. A titánnal stabilizált anyagoknál, ha nem csak esztétikai igény merül fel,
semmiképpen nem javasolt a nitrogéntartalmú formálógáz
használata. Argon, argon–hidrogén keverékekkel a sárga titán-nitrid kialakulása elkerülhető, a gyök fényesen fémszínű
lesz (16. ábra).

nitrid kialakulásához. A hegesztés és a keményforrasztás
technológiájának „átmenetére” jellemző védőgázos huzalelektródás/volfrámelektródás ív-hegesztőforrrasztás technológiája esetén alakulhat ki a koronaoldali sárga szín, ahol a
speciális relatíve alacsony olvadáspontú bronz (pl. CuSi3,
CuAl8 ) hozaganyag színét észlelhetjük a varratfémen.

18. ábra: Védőgázos huzalelektródás ív-hegesztőforrasztás során kialakult sárgás varratfém CuAl8 hozaganyag alkalmazása
során

ÖSSZEFOGLALÁS

16. ábra: Titánnal stabilizált korrózióálló acél gyökvédelme során
kialakult szalmasárga gyök nitrogénes öblítésnél
(bal oldali képek), valamint ugyanazon alapanyag
argon-hidrogénes gyökvédelménél jellemző fényes
fémes gyökoldal (jobb oldali képek)

A gyökvédelemhez hasonló meggondolásból természetesen a koronaoldali elszíneződés is megszüntethető, vagy
csökkenthető abban az esetben ha az ív védelmét (pl. védőgáz) kiterjesztjük a felhevült felületre. Kiváló megoldás lehet a védőgáz-atmoszférában történő hegesztéstechnológia
(pl. titánötvözetek hegesztése), vagy a gázterelő „megnagyobbítása”.

17. ábra: A gázvédelem kiterjesztésének
lehetősége a varrat, hőhatásövezett
hatásos védelme érdekében

Ritkán találkozhatunk a varrat koronaoldalán is a korábban említett gyökoldalra jellemző szalmasárga színnel.
Az ilyen jelenségnek semmi köze nincs az ott tárgyalt titán-

A hegesztéstechnika nem kifejezetten olyan szakterület,
ahol a színeknek komoly jelentősége, hatása lenne, mégis van olyan szegmense a technológiának, ahol a színek
komoly információhordozók lehetnek. Vannak olyan termékek, ahol a termékek azonosíthatósága érdekében használunk színeket, ill. a technológiák során keletkezhetnek
olyan színek, elszíneződések, amelyekből fontos információkra lehet következtetni. Megjegyezném, hogy e szakterületen bizonyos esetekben a létrejövő színek dokumentálása
nem egyszerű feladat (magas hőmérséklet, fényes, csillogó
fémes felületű darabok stb.), így a cikkben bemutatott képanyag „színvilága” esetleg kismértékben eltérhet az emberi
szem által tapasztaltaktól. A fényképezéstechnika, a fényképezőgép típusa, a nyomdatechnika sajnos tovább erősítheti ezt a különbséget, amiért ezúton is elnézést kérünk.
Végezetül köszönöm azoknak a szakembereknek a segítségét, akik a cikk elkészítése során tapasztalataikat megosztották velem. Külön köszönöm Reichardt László munkatársam közreműködését, aki a cikkhez készített kísérletekben
aktívan részt vett.

Irodalomjegyzék:
[1] Magyar Ipari Gázszövetség (MIGSZ): Tájékoztató a gázpalackok új színjelölési rendszeréről, 2007
[2] LI-PROTECT – Ipari gázok biztonságos alkalmazása hegesztés- és vágástechnológiákhoz. 2. kiadás – Linde Gáz
Magyarország Zrt. oktató CD, 2010
[3] Védőgázok – A Linde hegesztési védőgázai – termékkatalógus, Linde Gáz Magyarország Zrt.
[4] Halász G.: Korszerű védőgázok rozsdamentes acélok
hegesztéséhez, Hegesztési Felelősök Országos Tanácskozása, 2016
[5] http://www.thefabricator.com/article/assembly/oxyfuelbrazing-primer
[6] Fundamentals of flame straigthening – LINDOFLAMM
Flame solutaions – white paper, LINDE AG
[7] https://openclipart.org/detail/201512/tempering-andforging-colors-for-metal
[8] http://www.weldingandgasestoday.org/index.php/2012/
06/titanium-and-stainless-steel-purges/
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

tartósság a cél.
Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok
Kimagasló teljesítmény
a vastag bevonatokhoz
Masszív, megbízható kialakítás
Könnyű tisztítás és karbantartás
Szakszervíz
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www.wagnerszorastechnika.hu | facebook.com/wagnerszorastechnika | tel: (06 20) 555 0709

www.mce-hg.com

MCE Nyíregyháza
hidak kivitelezője

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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Sikertörténet

ÁTÁLLÁS AZ AUTOMATIZÁLÁSRA
Az innovatív gyártástechnológia biztosítja a versenyképességet
HAIGER/RATHENOW – A MAP Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH növeli az automatizált gyártástechnológiára szánt beruházások mértékét. Az elmúlt évben a rathenowi vállalat három új CLOOS
robotrendszert telepített. Ennek köszönhetően felgyorsul a MAP gyártási folyamata és ezzel egy időben a
gyártási minőség is javul.

A MAP 90 000 m2-es telephelyén könnyedén elférne egy
hatalmas vidámpark is. Ehelyett azonban egy olyan üzemnek ad helyet, ahol hegesztés, fúrás és marás zajlik és 280
dolgozó gyárt komplex szerkezeti acél elemeket, konténereket és tartályokat, illetve egyéb alkatrészeket különböző
ipari ágazatok számára. A MAP tradicionális erősségét a
villamosmérnöki tevékenység és a nehézipari szerkezetek,
berendezések és konténerek gyártása jelenti. A vállalat
25 000 m2-es, daruzott üzemcsarnokában történik az akár
60 tonnás darabok összeállítása, megmunkálása és mozgatása – ezáltal a vállalat csatlakozik Rathenow város több
mint egy évszázadra visszanyúló bojler- és berendezésgyártó múltjához. Ezen felül a MAP több évnyi tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiaforrások és bányászat
területén is. Továbbá egyre növekvő szerepet játszik a vállalat életében a hegesztett szerkezetek gyártása az utómunkálatokkal együtt. A MAP 2007 óta tagja a Neuenhauser csoportnak, amelynek körülbelül 30 tagvállalata van Németország-szerte. Az automatizált gyártástechnológia innovációjával a MAP reagál az egyre növekvő versenyre Ázsiában
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és Kelet-Európában. „Nagyobb termelékenységet szeretnénk elérni maximális minőséggel, előre tervezhető költségekkel, megbízható átfutási időkkel és nem utolsósorban
fenntartható munkahelyekkel és kevesebb teherrel a dolgozóink számára,” magyarázza Lutz Abram, a lemezgyártás
vezetője.

Három új robotrendszer csúcstechnológiával
A MAP három új CLOOS robotrendszert helyezett üzembe az elmúlt évben. Mind a három rendszert maximális rugalmasság jellemzi – ez fontos előfeltétele a számos eltérő
termék gyártásának, amellyel a vállalat foglalkozik.
A legnagyobb rendszeren egy Qirox QRC 350-es robottal
hegesztenek, többek között szélturbinákhoz szánt generátorházakat. Felsőpályás rögzítésével a robot könnyedén vált
pozíciót a két állomás között. A dolgozók elő tudják készíteni a munkadarabot a 2. állomáson, amíg a robot az 1.
állomáson hegeszt.
A hegesztőrobot két darab hegesztőpisztollyal van felszerelve: Amíg a hajlított egyhuzalos hegesztőpisztoly alkalmas
kisméretű, szegmentált és nehezen elérhető varratok készítésére, addig az egyenes tandem hegesztőpisztoly hosszú,
egyenes varratok hegesztését teszi lehetővé nagy sebességgel. A pisztolycsere automatikusan történik egy programparancs segítségével, lehetővé téve, hogy a rendszer rugalmasan használható legyen a különböző terméktípusok
gyártására.
A közepes méretű kompakt rendszerben egy Qirox QRC350-E hegesztőrobottal különböző típusú munkadarabokat
hegesztenek. A 7-tengelyes robot nagy munkatere egyszerűsíti és gyorsabbá teszi a részben összeállított munkadarabok hegesztését. A robot fej feletti pozícióban, egy úgynevezett C-állványon van rögzítve, amely egy padlóhoz rögzített hosszpályán helyezkedik el. A hosszpályán horizontális
irányban lehet mozgatni a robotot. Főleg kis- és közepes
méretű komponenseket hegesztenek jelenleg ezen a rendszeren, de a jövőben tervezik nagyobb méretű alkatrészek
hegesztését is. Ez a rendszer is két állomással rendelkezik,
ami rendkívüli módon felgyorsítja a teljes folyamatot. Amíg
a robot az egyik állomáson hegeszt, a dolgozó a másik állomáson leszerelheti a meghegesztett darabot és rögzítheti
a készülékre a következőt.
A harmadik CLOOS robotrendszer egy „All in one” rendszer, amelyben a munkadarab-pozicionáló, a robot és a
robotpozicionáló egy egységet képez. A rendszer minden
alkotóeleme egy alaplapra van rögzítve és azon összehangolva, ezzel lehetővé téve egy gyors és költséghatékony
összeállítást, mivel nem szükséges további finombeállítás.
Ezen felül az „All in one” rendszer elektronikája és mechanikája előre telepített, így egyszerűvé és időtakarékossá téve az összeállítást és karbantartást. Ez a rendszer is rugalmas, így alkalmas széles körű terméktípusok hegesztésére.
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1. kép: A robot rövid varratokat hegeszt az egyhuzalos eljárással
és hosszú varratokat a tandemeljárással

Növekvő rendelésállomány
optimalizált szállítási teljesítmény segítségével
Az átfogó befektetéssel az automatizált hegesztőrendszerekbe a MAP nagyobb termelékenységet ért el alacsonyabb összköltséggel. „Számos terméknél képesek voltunk
jelentősen csökkenteni a hegesztési időt azáltal, hogy kézi
hegesztésről átálltunk automata hegesztésre” mondja Marvin Triebwasser, a MAP robotprogramozója.
Ezenfelül a MAP most képes pontosan reprodukálható
hegesztési eredményeket elérni és ezáltal biztosítani a stabil minőséget a partnerek számára. Ahol a kézi hegesztésnél
nagy volt a varratok szórása, ott most a robotok bonyolult
varratokat is azonosan és egységesen magas minőségben
képesek hegeszteni.
„Igaz, hogy még csak az elején járunk az automatizálásnak, de már most is sikerült javítanunk a szállítási teljesítményt a végfelhasználók felé, így eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a termékek kapcsán,” mondja Abram.
Mivel egyre több a megrendelés és új komponensek kerülnek a gyártásba, Abram szándékában áll, hogy a robotok
3 műszakban dolgozzanak a közeljövőben.

Ugyanakkor a hegesztők jobban koncentrálhatnak a folyamat figyelemmel kísérésére. Végtére is, hogy teljes mértékben kihasználható legyen az innovatív technológia minden
előnye, szükség van jól képzett dolgozókra.
A MAP-nál összesen 64 hegesztő dolgozik különböző területeken, közülük tíz főt jelenleg robotprogramozásra oktatnak, különböző szinteken. Az intenzív oktatás – egyaránt
a MAP üzemében, illetve a CLOOS képzési központjában,
Haigerben – biztosítja, hogy a dolgozók megismerjék az új
berendezéseket. További öt MAP dolgozó fogja hamarosan
elvégezni a robotprogramozói képzést. „Az innovatív gyártási technológia segítségével szeretnénk folyamatosan fejleszteni és növelni a MAP személyzetének képzettségét és
vonzó álláslehetőségeket biztosítani a régióban,” mondja
Abram.

Már tervben a további befektetések
A hagyományos kézi hegesztési feladatoktól való részbeni
eltávolodás az automatizált rendszerek felé nagy kihívást
jelent egy középméretű vállalkozás számára, mint például a
MAP. „Az átalakítás során sok kis lépés történik,” magyarázza
Abram. „Ez idő alatt kiváló, megbízható partnerekre támaszkodunk, mint például a CLOOS.” Az új CLOOS rendszerek
alkalmazásával, a vállalat új fejezetet szeretne nyitni a cég
történetében. A leányvállalata, a Glüpker Blechtechnologie
GmbH a Neuenhauser csoportból, már évtizedek óta támaszkodik a CLOOS hegesztéstechnológiára. Továbbá a MAP-ot
és a Glüpker-t aktívan támogatja az Engelking, a CLOOS
egyik régi kereskedelmi és szervizpartnere.
A MAP dolgozói jelenleg is folyamatosan gyűjtik tapasztalataikat az új robotrendszerekkel kapcsolatban ,és a vállalat
belső logisztikai folyamatai még nincsenek teljes mértékben átállítva az automatizált termelésre. Azonban Abram
biztos benne, hogy a MAP jó úton halad az automatizált
hegesztéstechnológia területén – két új CLOOS kompakt
rendszer már meg van rendelve, és néhány héten belül
üzembe lesznek helyezve. „Ezenfelül érdeklődünk új, innovatív megoldások iránt, mint például a lézer- és a lézerhibrid-hegesztés, amelyek számos előnyt nyújtanak a gyártási
folyamat számára,” teszi hozzá Abram. „Kizárólag profizmussal, innovációval és magas minőségi követelményekkel tudjuk a vevők igényeit kielégíteni és így biztosítani hosszú
távú versenyképességünket.

2. kép: Korábban egy MAP dolgozó 150 darabot hegesztett
ezekből a kis munkadarabokból 1 műszak alatt.
Ma a kompakt rendszerben található robot műszakonként
350 darabot hegeszt

Jobb munkakörülmények a dolgozók számára
A személyzet is profitál az automatizált hegesztés bevezetéséből. Mivel a robotok végzik el a fizikailag megterhelőbb munkát, az ívhegesztésből származó sugárzás és
hegesztési füst okozta veszélyforrás sokkal alacsonyabb.

3. kép: A 7-tengelyes robot nagy munkatere egyszerűsíti
és felgyorsítja a gyakran komplex munkadarabok
hegesztését
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TŰZIHORGANYZÁS – TÖKÉLETES FELÜLETVÉDELEM

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
• lézervágás
•
• CNC élhajlítás
•
• CNC megmunkálás
(esztergálás, marás)
•

Fronius hegesztőtechnológia
3d hegesztőasztalokkal
IMG rendszerű robothegesztés
szemcseszórás

MODERN FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK
• tűzihorganyzás
• galvanizálás
• tűzihorganyzott
• porszórás
kötőelemek gyártása
• festés hagyományos eljárással
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Nagy Ferenc ügyvezető
REHM Hegesztéstechnika Kft.

A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ
ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK
A HEGESZTETT SZERKEZETEK GYÁRTÁSÁBAN
2. rész
A cikk 1. részében a hegesztés két előkészítő műveletével, az élelőkészítéssel és az előmelegítéssel foglalkoztunk. Megvizsgáltuk, hogy milyen eszközök alkalmazásával és munkaszervezési intézkedésekkel
tehetjük hatékonyabbá ezeket a műveleteket. A hatékonyság növelése „szerencsére” szinte minden esetben
együtt jár a minőség javulásával, mivel rendre valamilyen gépesítés, célszerszámok és eszközök alkalmazásával érhető el, amik rendre kiküszöbölik, vagy
csökkentik az emberi bizonytalansági, pontatlansági
tényező negatív hatását.
Az élelőkészítés minőségi javulása magának a főműveletnek, a hegesztésnek a gazdaságosságát és minőségét befolyásolja nagyon jelentős mértékben. Az élelőkészítés gépesítése, megfelelő célberendezések alkalmazása tehát többszörösen megtérülő befektetés, ezért különösen szeretném
a vezetők, a döntéshozók figyelmébe ajánlani.
Miután a hegesztési éleket megfelelő minőségben előkészítettük, a termelékenységet és gazdaságosságot befolyásoló következő fontos tényező az illesztés.
A cikk 1. részében tárgyaltuk az illesztések nyílásszögének
(1) és a lemezélek orrmagasságnak (3) a szerepét. Nem
esett szó azonban az illesztési hézagról (4), ami már nem
az élelőkészítésnek, hanem a szerkezet összeállításának a
kérdése.
A nyílásszög és az illesztési hézag befolyásolja a varratkeresztmetszetet, így a hegesztési főidőt, az elfogyasztott
hegesztőanyag és védőgáz mennyiségét, vagyis a hegesztés
költségét, gazdaságosságát.
A hegesztőgépgyártók sorra készítenek olyan reklámokat,
amelyekben a csökkentett élelőkészítési szögnek köszönhetően csökkenő varratkeresztmetszetek kedvező költségvonzatát elemzik. Ezek a reklámanyagok viszont gyakran
komoly csapdákat rejtenek. Azt a benyomást keltik az olvasóban, hogy az adott gép megvásárlása a reklám szerinti
módon, automatikusan, jelentős megtakarításokat eredményez, de nem hívják fel a figyelmet a veszélyekre. Laborkörülmények között ugyanis talán elkészíthetők ezek a
varratok, de a legkisebb előkészítési pontatlanságok vagy
nehezítő körülmények esetén összeolvadási hiányosságok
lépnek fel.
Az illesztési hézag alkalmazása rontja a gazdaságosságot.
Az 1. képen látható kötések elkészítéséhez legfeljebb
20 mm-es szabad huzalhosszra van szükség. A gyakorlatban
előforduló, a szerkezetek kialakításából eredően csökkenő
illesztési szögek esetén azonban a leggyakoribb esetben ennél hosszabb szabad huzalhossz alkalmazására van szükség,
és a megfelelő beolvadást ilyen esetben kell biztosítani.

1. kép: A megtakarítások kétes értékű reklámja: Az ábrán látható
illesztés a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő, mivel
a tompavarratok aránya az egyéb kötésekhez (sarokvarratok,
T-kötések stb.) viszonyítva csekély, az alátétlemezek
alkalmazási lehetősége pedig a kört tovább szűkíti

2. kép:
A gyakorlatban előforduló,
csökkent illesztési szögű
kötések

3–4. képek:
Az ábrán látható összehasonlítás
szemlélteti a FOCUS eljárásváltozatokban rejlő lehetőségek
kiaknázását a gyakorlatban
előforduló kritikus illesztések
esetén

Az 5. képen látható illesztésnél a megtakarítást eredményező 30°-os leélezési szög mellé előírták az orrmagasság
és az illesztési hézag pontos méretét.
Mint tudjuk, a gyakorlatban ezek (különösen az illesztési hézag) nagyon nehezen betartható előírások, így a megfelelő minőségű gyökátolvadás kizárólag laborkörülmények
között biztosítható.
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A REHM FOCUS eljárásváltozatok a gyakorlatban is bizonyítható módon alkalmazhatók kisebb nyílásszögű illesztések varratainak biztonságos hegesztésére. A FOCUStechnológia eredményes alkalmazását viszont oktatni kell,
amely oktatást a REHM Kft. alapszinten térítésmentesen
nyújt azoknak, akik ki szeretnék használni a költségek csökkentésének ezen kézenfekvő és egyszerű módját.

5. kép:
A tompavarratos
T-kötés esetére is
látunk „veszélyes”
megtakarítási
reklámokat

Az illesztések nyílásszögének csökkentésével tehát nagyon óvatosan kell bánni, elvetni azonban nem szabad ezt
a lehetőséget, mert akár 10–15°-os csökkenés is jelentős
gazdaságossági előnyt jelent.

6. kép

7. kép

Az illesztési hézagok elhagyásával ez az előny tovább fokozható, hiszen mind a varratkeresztmetszet csökkenése,
mind a szerkezet összeállításának egyszerűsödése a termelékenységet jelentősen javítja.
10. kép: Elméleti és gyakorlati képzések a REHM-Partner-Program
keretében

FIGYELEM!
Minden újdonságnak megvannak a határai, amelyek alapján meg kell találni a használhatóságának, illetve előnyteremtésének kereteit. Nem szabad elvetni őket, mert lemaradunk a fejlődésben, a versenyben, de csak olyan újat
szabad elfogadni és használni, ami a gyakorlatban igazolja
hasznosságát és van, aki megtanítja annak eredményes alkalmazását.

Az illesztési hézag
8. kép:
Vh: 11,0 m/min;
U: 33,8 V; I: 295 A
Szabad huzalhossz: 40 mm;
Vheg: 20 cm/min
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9. kép:
Vh: 11,0 m/min;
U: 30,0 V; I: 280 A
Szabad huzalhossz: 40 mm;
Vheg: 20 cm/min

Az illesztési hézagok alkalmazása lelassítja a szerkezet
összeállítását és növeli a varratkeresztmetszetet. Mindkettő
növeli az időráfordítást és a költségeket.
Örülnénk tehát, ha illesztési hézagok nélkül állíthatnánk
össze a szerkezeteket, amire a FOCUS.PULS eljárásváltozat szintén lehetőséget biztosít. Bemutatóink során olyan
szélsőséges példákat mutatunk, amelyek a gyakorlatban elő
sem fordulnak.
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Ezzel szeretnénk demonstrálni az eljárásváltozat határait. A gyakorlati alkalmazások rendre bizonyítják, hogy
a FOCUS.PULS eljárásváltozat hatékony eszköz a gazdaságosság és a termelékenység fokozása felé vezető úton.

11–12. képek: A FOCUSban a művészet 2014 hegesztési verseny
extrém feladatai a FOCUS.PULS eljárásváltozat
képességeinek érzékeltetésére: Egy oldalról
hegesztett, teljes átolvadású („kétoldali”) sarokvarrat

13–14. képek: Ferde kötés, illesztési hézag nélkül,
teljes átolvadással

Ez azonban egy új eljárásváltozat!
Alkalmazását meg kell tanulni és gyakorolni kell, de megéri. Semmiképpen sem szabad elvárni, hogy a hegesztők
az eddigi tudásuk alapján, az eddigi szaktudásuk szerint,
egyszerűen a kezükbe vegyék, alkalmazzák és hozzák az
elvárt eredményeket. Képzés nélkül kudarc vár rájuk, de
képezni kell a vezetőket is, hogy tudják, mit szabad
és mit lehet elvárni az ember és a technika ezen új
párosításától.

A szerkezetek összeállításában rejlő lehetőségek
A hagyományos, műveletekre bontás szerinti munkaszervezés sok esetben okoz költségtöbbletet és minőségi
problémákat.
A hagyományos munkaszervezés szerint:
– a lakatos összeállít, összefűz,
– a hegesztő készre hegeszt.
A fűző varratokkal szemben támasztott követelmények
sok esetben eleve azt kívánnák meg, hogy minősített
hegesztő készítse őket. A fűzővarratokat ugyanis nagyon
gyakran nem távolítják el, így minden egyes fűzővarrat egyegy hibaforrás, amennyiben nem az adott varratra vonatkozó előírások szerint készítik el őket.
Alárendelt varratok esetén, ahogy az ábrán is látható, sok
esetben gazdaságosabb lenne a varratot már a szerkezet
összeállítása során készre hegeszteni, amit akár maga a
lakatos is megtehet.
Pusztán a megszokások miatt többször kézbe venni egy
ilyen szerkezetet, jelentős pazarlást eredményez.
A varratok megszakítása miatt képződő varratvégek és
újrakezdések esztétikai hiányosságokat okoznak. Fokozott
mennyiségű tisztítási munkát, köszörülést vonnak maguk
után, így nem csak önmagukban minőségrontók, de újabb
munkafolyamatokat előidézve további veszteségeket eredményeznek.

15–16. képek
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Folytatása következik.
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Október 26-án, Jászberényben a FORTACO Zrt.-nél lezajlott a
FOCUSEʋɚɈʛͿɃ˔ɡɇHɢ 2017 hegesztési verseny döntője.
Az idei versenyt is nagy érdeklődés
kísérte. A tavasz során 27 neves magyar
hegesztett szerkezeteket gyártó cég
nevezte be a legjobb hegesztőjét, akit
sokan belső válogató versenyen választottak ki.

berekből álló zsűri gondoskodott: Kristóf Csaba a zsűri elnöke, és a zsűri két
tagja: Gayer Béla és Köber József zsűritagok.

A FOCUSban a művészet 2017 hegesztési verseny
győztese Harmat Tibor, a PYLON-94 Kft. (Zalaegerszeg) versenyzője

A megnyitóval és a feladatok ismertetésével kezdődött a program

A verseny főszervezői a REHM Hegesztéstechnika Kft. és a Messer Hungarogáz Kft. Szakmai támogatója a
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, fő szponzora az
OPTREL AG.

Csak, hogy biztosra menjünk – a Grimas Kft. szakembere akcióban

A magas versenyzői létszám mind a
szervezőknek, mind a zsűrinek komoly
kihívást jelentett. A nyár az előválogató
versennyel telt. Ennek során, a zsűri és
a szervezők képviselői minden céget
illetve versenyzőt meglátogattak azért,
hogy az előválogató versenydarabjait
mindenki a saját munkahelyén, a saját
megszokott felszerelésével hegeszthesse meg.
Szeptember elején a zsűri kiértékelte
a munkákat, és kiválasztotta a 10 döntős személyét.

A zsűri munka közben

A pártatlanságról és a szakmailag megalapozott döntésekről neves szakem-

A második helyezett Holló János, a Mátrai Erőmű
Központi Karbantartó Kft. (Visonta) versenyzője

A harmadik helyezett Dajka Roland, a Vámosgép
Kft. (Vámospércs) versenyzője

A döntőben szoros verseny mellett
megszületett a rangsor. A FORTACO
Zrt-nél felavathattuk az idei bajnokokat.

A FOCUSban a művészet 2017 hegesztési verseny döntősei az ajándékba kapott Optrel pajzsaikkal
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Az OPTREL AG szponzori ajándéka a PANORAMAXX legkorszerűbb, fényresötétedő pajzsa
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Mindegy, hol és mit kell hegesztenem, a Böhler Welding széles termékpalettájában
mindig megtalálom a legjobb elektródát bármelyik feladathoz. A Böhler Welding bevonatos
elektródáira mindig a megbízható ívgyújtás, a stabil ív, és a könnyű hegeszthetőség jellemző.

voestalpine Böhler Welding
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www.voestalpine.com/welding
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Katt és vas: acelbolt.hu

Vas és acéltermékeket keres?
Online boltunk a nap 24 órájában, a hét minden napján nyitva áll.
Széles termékválaszték, kedvező ár. A rendelt terméket átveheti
lakóhelyéhez közel, de kiszállítást is kérhet.
Rendeljen online: acelbolt.hu
A Salzgitter Mannesmann garanciájával
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Szerző: Eva Beisl, mageba SA, marketing vezető
Fordította: Bondár Tibor, mageba Hungary Kft., értékesítési vezető

HÍDDILATÁCIÓK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA
EURÓPAI MINŐSÍTÉS ALAPJÁN
A dilatációk építési terméknek minősülnek, ezért a
forgalmazásukra és beépítésükre speciális előírások
vonatkoznak. Néhány mondat a jelenleg érvényes szabályozásról, a teljesség igénye nélkül.
2013. július 1-jén lépett életbe a 305/2011/EU Európai
Parlamenti és Tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítására.
Ez a rendelet hazánkban és a többi európai uniós országban is közvetlenül hatályos jogszabály, amelyet mindenféle
változtatás, adaptálás nélkül alkalmazni kell. A rendelet kötelező jelleggel csak harmonizált szabvánnyal lefedett építési termékekre vonatkozik, vagyis amenynyiben egy termék
ebbe a kategóriába tartozik, a gyártó köteles teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után forgalomba hozott
termékéhez. A többi termék esetében a gyártó, amennyiben szándékában áll, európai műszaki értékelést (ETA) készíttethet valamely kijelölt műszaki értékelő szervezettel.
Viszont ha ezt megtette, akkor az európai műszaki értékelés kiadása után az a termék is a rendelet hatálya alá
kerül és ő is köteles a teljesítménynyilatkozat kiállítására.
A 305/2011/EU rendelet forgalmazási feltételeket szabályoz,
míg a korábbi, visszavonásra került hazai rendelet a forgalmazáson túl felhasználási, azaz betervezési és beépítési
feltételeket is szabályozott. Ennek a kimaradt területnek
a szabályozásával a 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet
foglalkozik.
A hídsarukra az EN1337 szabvány alapján CE jel kerülhet, ha teljesítik a rájuk vonatkozó előírásokat. A híd dilatációkat az ETAG 032 megfelelő kötete (1-től 8-ig) alapján
kell minősíttetni. A sikeres vizsgálatot követően ezekre a
szerkezetekre is CE jel kerülhet, így az Európai Unió területén szabadon forgalmazhatóak.
A mageba az első cég, aki az ETAG 032 szerinti Európai
Műszaki Értékelést (ETA – European Technical Assessment)
megszerezte acélból készült dilatációhoz, a TENSA®GRIPRS
típusúhoz. Az ETA tanúsítvány egy mérföldkő az egész
mageba csoport számára!
A mageba K+F csapata 2013 óta keményen dolgozik
azon, hogy teljesítse az Európai Műszaki Értékelési Szervezet
(EOTA – European Organisation for Technical Assessment)
által kiadott követelményeket, hogy megkapja az acélból
készült dilatációs szerkezet ETA-tanúsítványát.
Az ETAG 032 specifikus vizsgálatokat, valamint analitikai bizonyítékokat határoz meg az dilatációs szerkezet teljesítményének értékelésére. Az európai szakértők több évtized alatt összegyűjtött tapasztalati eredményei biztosítják
azt, hogy az ETA alapján készült értékelés kiváló minőséget
és széles körű elfogadást garantáljon a terméknek.
A mageba TENSA®GRIP RS típusú dilatációjánál ez a folyamat nagy sikert hozott: a mageba az első olyan vállalat,
amely az ETAG 032 szerinti vizsgálati eljárás alapján jogosult az ilyen termékein CE jelölés elhelyezésére.
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1. kép: Az engedély fedlapja

A termék leírása
A TENSA®GRIP egyprofilú lamellás dilatáció RS és RSLS típusai erős acélprofilokból és rugalmas, cserélhető tömítőprofilból áll. Mind aszfalt-, mind betonutak esetében
alkalmazhatóak, ezért kengyeleik ez alapján kerülnek kialakításra. A TENSA®GRIP dilatációkat elsősorban nagy forgalmú utakra tervezték, ahol a hótoló gépek és az egyéb
nehéz gépjárművek által jelentett kihívásokra is képes
megbízható megoldást nyújtani. A TENSA®GRIP RS típusú dilatáció alkalmas 80 mm
mozgási tartományig, de ez
az érték a tervezési előírások
szerint változhat. Kérésre, speciális tömítőprofilok alkalmazásával a 200 mm-es mozgási
tartomány is elérhető. A dilatáció hegesztett kialakításának
köszönhetően bármilyen vastagságú aszfaltrétegben elhe- 2. kép: TENSA®GRIP RS dilatáció
járdában
lyezhető.
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3. kép:
TENSA®GRIPRS A típus keresztmetszete

Két típusa van:
TENSA®GRIP RS-A típus
• 50 és 300 mm vastagságú aszfaltburkolatok esetén alkalmazható.
• A szélprofilok peremkialakításai biztosítják a hídpálya
szigetelőréteghez történő csatlakozást.
• Ellenálló, alaposan tesztelt kengyelszerkezet.
TENSA®GRIP RS-B típus

4. kép: TENSA®GRIPRS B típus keresztmetszete

• Betonutak és járdák esetében alkalmazható.
• A szélprofilok nem rendelkeznek spe-ciálisan kialakított,
a hídpálya szi-geteléséhez kapcsolódó peremekkel.
A szerkezet lehorgonyzását vízszintesen elhelyezett csapok biztosítják.

5. kép: TENSA®GRIP RS dilatáció útpadkával és vízelvezető
nyílásokkal

A mageba dilatációk már több ezer szerkezetben bizonyítottak a legszélsőségesebb körülmények között is az elmúlt több mint öt évtized során. A kitűnő alapanyagokon
kívül a gyártásban és a beszerelésben dolgozó, jól képzett
munkatársaink is nagymértékben hozzájárulnak termékeink
magas minőségéhez és tartósságához. Vállalatunk az ISO
9001-ben foglaltaknak megfelelő folyamatorientált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. A minőség olyan
független intézmények által is rendszeresen ellenőrzött,
mint pl. a Stuttgarti Egyetem Anyagvizsgálati Intézete (MPA)
vagy az Innsbrucki Egyetem. A mageba üzemei ISO 3834-2
hegesztési, valamint EN 1090 acélszerkezeti tanúsítványokkal is rendelkeznek.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon az MAGÉSZ Acélszerkezetek
előző számai is olvashatók.
Acélszerkezetek 2017/4. szám
www.magesz.hu
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ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐΠ
ϭϵϲϯſƚĂ
A mageba a hídsaruk, dilatációs elemek és
ĞŐǇĠď ŵĂŐĂƐ ŵŝŶƅƐĠŐƾ ƚĞƌŵĠŬĞŬ ĞŐǇŝŬ ǀĞǌĞƚƅ
ďĞƐǌĄůůşƚſũĂ Ă ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĂ ĠƐ Ăǌ
ĠƉƺůĞƚƐǌĞƌŬĞǌĞƟƐǌĞŬƚŽƌďĂŶ͘ǌĞůŵƷůƚϭϬĠǀďĞŶ
ǀĄůůĂůĂƚƵŶŬ ƚĞƌŵĠŬĞŝŶĞŬ ĠƐ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐĂŝŶĂŬ
ŬƂƌĞũĞůĞŶƚƅƐŵĠƌƚĠŬďĞŶďƅǀƾůƚ͕ĠƐŶĂƉũĂŝŶŬďĂŶ
ŵĄƌĂĨƂůĚƌĞŶŐĠƐǀĠĚĞůŵŝĠƐŵƾƚĄƌŐǇĨĞůƺŐǇĞůĞƟ
ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĂƚŝƐŵĂŐƵŬďĂĨŽŐůĂůũĄŬ͘ŵĂŐĞďĂ
ĞĚĚŝŐ ƚƂďď ŵŝŶƚ ϮϬ ϬϬϬ ƐǌĞƌŬĞǌĞƚŚĞǌ ƐǌĄůůşƚŽƩ
ŚşĚƐĂƌƵŬĂƚ͕ ŝůůĞƚǀĞ ĚŝůĂƚĄĐŝſƐ ĞůĞŵĞŬĞƚ͕ ŵĞůǇĞŬ
ďĞĠƉşƚĠƐĞƐŽƌĄŶƌĞŶĚŬşǀƺůŝŬŝŚşǀĄƐŽŬŬĂůƚĂůĄůŬŽǌŽƩĂǀŝůĄŐƐǌĄŵŽƐŶĂŐǇŵĠƌĞƚƾŚşĚũĄŶ͘ĠŐƺŶŬĞƚ ϭϵϲϯͲďĂŶ ĂůĂƉşƚŽƩĄŬ ĠƐ ŵĄƌĂ ŵŝŶƚĞŐǇ ϴϬϬ
ĂůŬĂůŵĂǌŽƩƵŶŬ ĚŽůŐŽǌŝŬ ǀŝůĄŐƐǌĞƌƚĞ͕ ŵĞůǇďƅů
ϭϬϬ Ĩƅ ũſů ŬĠƉǌĞƩ ŵĠƌŶƂŬ͘ EĂƉũĂŝŶŬďĂŶ Ă ǀŝůĄŐŽŶ ƚƂďď ŵŝŶƚ ϱϬ ƉĂƌƚŶĞƌ ĐĠŐ ŬĠƉǀŝƐĞůŝ ǀĄůůĂůĂƚƵŶŬĂƚ ĠƐ ƐǌŽůŐĄůũĂ Ŭŝ ƺŐǇĨĞůĞŝŶŬĞƚ͘ EǇşƌƚĞůĞŬŝ
ŐǇĄƌƚſƺǌĞŵƺŶŬďĞŶũĞůĞŶůĞŐŵŝŶƚĞŐǇϭϬϬĨƅƚĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚƵŶŬ͘
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Berecz András Építõipari Üzletágvezetõ
Sika Hungária Kft.

PRECÍZIÓS KIÖNTŐHABARCSOK ALKALMAZÁSA
A GYAKORLATBAN
Fenntartható fejlődés, környezet- és egészségvédelem
A precíziós kiöntő- és aláöntőanyagok
használata kimagasló alkalmazási előnyöket biztosít a legkülönbözőbb felhasználási területeken. A különböző
anyagú és összetételű, pl. cement,
epoxigyanta, illetve poliuretángyanta
kiöntőhabarcsok nem csak hagyományos acélszerkezeti elemek, oszlopok
aláöntésénél kerülnek alkalmazásra.
A felhasználási lehetőségek széles palettáján megtalálhatók a gépalapok készítése, gépek, berendezések, turbinák,
kompresszorok telepítése, híd- és szerkezetdilatációk, hídsaruk, különböző
hídtartozékok elhelyezése, beépítése,
nagy átmérőjű rögzítőelemek biztonságos beragasztása.

• Teljes zsugorodásmentes
beépíthetőség nagy felületi
mezőkben is
Az általában duzzadási (gázképződés)
elven működő kiöntőhabarcsok esetében is kell számolni a zsugorodás
kérdésével nagy kiöntési vastagságok, nagy felületi egységek, vagy kiöntési hossz esetén a repedésmentes bedolgozás érdekében.

2. kép: Kiöntőhabarcsok terülési
és kitöltési képességek vizsgálata
üveglappal és terülési gáttal

tén szükséges számba venni olyan hatásokat, tulajdonságokat, anyagjellemzőket melyek az adott feladat szempontjából kiemelt fontosságúak, mint:

1. kép: Acélszerkezet térkitöltő aláöntése
kiöntőhabarccsal

Alapanyagtól függetlenül a kiöntőhabarcsok széles körű, univerzális használatát lehetővé tevő előnyök között
van:
• az üregek teljes, hézagmentes kitöltésének lehetősége,
• a különböző felületek és szerkezetek
alatti részek zárványmentes, teherátadás szempontjából kedvező, 100%os kitöltése,
• az egyszerű anyagfeldolgozás,
• a habarcsok szegregációmentes, kiváló terülési tulajdonsága,
• az általános gyors szilárdságfejlődés.
A felhasználási céltól függően a fentiektől lényegesen komolyabb követelményeket kell kielégíteni, tervezés ese-
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• Magas végszilárdság
A korszerű anyagok alkalmazásával
cement, epoxigyanta és polimetilmetakrilát anyagrendszerekkel a 90–
100 N/mm2-es nyomószilárdsági érték már egyszerű eszközökkel is elérhető.
• Rendkívül gyors
szilárdságfejlődés,
Minden anyagtípus magas korai
nyomószilárdsági értéket ér el megfelelő környezeti és alapfelületi hőmérséklet esetében. Ezek mellett a
Sika kiöntőhabarcs-kínálatában rendelkezésre állnak olyan polimetilmetakrilát alapú anyagok is, melyek
bedolgozás után 1 órával már kiemelkedően magas szilárdsági értékekkel rendelkeznek (pl. Sikadur-12).
Saruszerkezetek cseréjének esetében ez egy gyakran előforduló elvárás annak érdekében, hogy a hidraulikus emelőkkel a magasban tartott szerkezetet minél hamarabb a
megfelelő pozícióba lehessen helyezni.
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3. kép: Acélszerkezet kiöntési munkálatai

• A habarcsok nem okozhatnak
korróziót
Az esetek nagy többségében az acélszerkezetekhez történő csatlakozások, rögzítőékek, csavarok tartós befogások és rögzítések megkövetelik
ezt a tulajdonságot.
• Ütés- és vibrációállóság,
rezgéscsillapító képesség
Nem csak a különböző darupályák
vagy vonalas közlekedési létesítmények esetében kiemelt fontosságú
a vibráció és a rezgéscsillapítás, hanem bármilyen dinamikusan mozgó szerkezet, gép, kompresszor esetében lehet meghatározó követelmény az, hogy a kiöntéshez, aláöntéshez vagy ágyazáshoz használt anyagrendszer meghatározott mértékű
rezgéscsillapítással bírjon, mint egy
elválasztó réteg a fogadószerkezet és

•

•

•

•

•

a berendezések között, védve ezzel
mind a szerkezet, mind a telepített
dinamikus munkát végző eszközt.
Ez esetben általában epoxigyanta alapú (pl. Sikadur-42) vagy poliuretángyanta alapú (pl. Icosit KC) kiöntőhabarcsok kerülhetnek alkalmazásra.
Alap felületi tapadás
Amennyiben a kiöntőanyag feladata
nem merül ki tisztán a nyomóerő
átadásában (az esetek döntő többségében nem), a kiöntő habarcsnak
biztosítania kell a megfelelő tapadást akár különböző alapfelületek
esetében is, illetve megfelelő teherbírással kell rendelkezzen a nyíró és
hajlító igénybevételekkel szemben
is.
Nagy rétegvastagságok
A kiöntőhabarcsok nagy többségének alkalmazási tartomány a néhány
mm-es nagyságrendtől a cm-es nagyságrendig terjed. A napi gyakorlatban
azonban gyakran előfordul, szerkezettől vagy megoldástól, méretpontatlanságtól függetlenül akár több
10 cm-es kiöntésvastagsági igény is.
Erre az igényre a Sika speciális öszszetételű anyagokat fejlesztett ki alacsony kötés közbeni hőfejlődéssel,
a célnak megfelelően összeállított,
szükséges esetben tűzi szárított
kvarcadalékkal módosítható szemszerkezettel (pl. Sikagrout-300-as sorozat).
Magas fagy- és jégolvasztó só
állóság
Egy út vagy egy hídtartozék rögzítése, kiöntése esetében ez egy minimálisan teljesítendő követelmény.
Magas vegyszerálló képesség
Alkalmazási terület adottságait figyelembe vevő követelmény lehet
a legkülönbözőbb vegyi hatásokkal
szembeni ellenálló képességnek az
igényével.
Tűzállósági követelmények
A felhasználás szempontjait, a beépítés környezetét figyelembe vevő követelmény.

6. kép: Hídkorláttalpak alá öntése

4. kép: Vasúti felépítmény rugalmas
ágyazása Icosit KC rugalmas
ágyazó- és ragasztóanyaggal

5. kép: Kompresszor félmerev ágyazása
Sikadur-42 preciziós műgyantahabarccsal

A termékfejlesztések terén élen járó
Sika Magyarországon is elsőként mutatta be a cement alapú kiöntőhabarcsok legújabb generációit, melyben
ötvözte a legkorszerűbb beton- és habarcstechnológiai fejlesztéseket mint
pl. a zsugorodás kompenzálási technológiákat és a gázképzés elvétől stabilabb duzzadó anyagok alkalmazását,
megoldásokat (pl. Sikagrout-300-as sorozat). Ezzel lehetővé vált olyan nagyságú, méretű kiöntések helyszíni elkészítése, melyek zárt vagy nehezen hozzáférhető helyeken a hagyományos
vagy speciális betontechnológiai megoldásokkal nem voltak megvalósíthatóak.
Az egyik legfontosabb, kiemelt szempontként, a több mint 100 éves Sika

konszern termékeit és gyártási technológiáit is a környezettudatosság és a
fenntartható fejlődés és az egészségvédelem jegyében fejleszti. Ez a precíziós kiöntőhabarcsok területén sincs
másként.
A folyamatos termékfejlesztések
egyik eredménye a Sikagrout-334es kiöntőhabarcs, mely ötvözi a
fent említett legkorszerűbb technológiákat, de gyártása lényegesen alacsonyabb károsanyag-kibocsátással
jár. A magas követelményeknek is
megfelelő tulajdonságok megtartása mellett alacsonyabb cement és
nagyobb kiegészítőanyag-adagolással és új gyártástechnológiával készülő kiöntőhabarcs felhasználása

7. kép: Géptelepítés, fogadószerket a kiöntés előtt
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8. kép

tási melléktermék anyagok felhasználásával készül, így jelentős mértékben járul hozzá a fenntartható
fejlődés biztosításához.

összességében 17%-kal alacsonyabb
CO2-kibocsátással jár, gyártása közvetlenül 12% elsődleges energiamegtakarítást eredményez, alkalmazása lényegesen alacsonyabb környezetterheléssel jár összehasonlítva a hagyományos kiöntőhabarcs
termékeket. A termék közel 25%ban inert, újrafelhasznált vagy gyár-

A fenntartható fejlődés célkitűzésének szem előtt tartása mellett
kiemelten fontos a bedolgozást
végző szakemberek védelme, a por-

9. kép: Hagyományos termékek porképzése

10. kép: Csökkentett porképzésű termék

képződés csökkentése és az ezzel
járó egészségvédelem biztosítása.
A termékfejlesztés megoldásként a
Sikagrout-312 kiöntőhabarcsot mutatja be hamarosan a magyarországi piacon is egy csökkentett porképzésű, kvarchomok mentes termék formájában.
A fenntartható fejlődés és környezettudatos gyártói gondolkodás
eredményeként több nyugat-európai ország energetikai, és víz–
szennyvíz és közlekedési infrastrukturális beruházásain már csak alacsony környezetterheléssel és igazoltan alacsonyabb CO2-kibocsátással gyártott anyagok alkalmazása
lehetséges.
A Sika cég mind az alapanyag, mind
a teljesítőképesség oldaláról nézve a
kiöntőhabarcsok teljes spektrumával áll a felhasználók rendelkezésére,
nemcsak terméket, hanem megoldást
is szállít a felhasználók rendelkezésére
legyen szó bármely kiöntési, rögzítési
vagy ágyazási feladatról.
Az adott feladat jelentőségének függvényében munkatársaink a tervezési
fázistól a megvalósulásig végig kísérik
a feladatot, segítve az anyagmegválasztást, a méretezést, nagyobb felületek
esetében a kiöntési tervek elkészítését, a munkahelyen személyesen betanítják az anyagok bedolgozását, ellenőrzik a fontosabb munkafázisokat és
az elkészült munkát.

Megtervezzük és kivitelezzük
a csarnokjellegű épületét.
A vevő igényeinek megfelelően és az épület funkciójához
legjobban igazodó szerkezetet
alkalmazzuk acélból vagy vasbetonból a hozzá tartozó tető-,
oldalfalburkoló anyagokkal,
nyílászárókkal és burkolatokkal, út- és közműkapcsolatokkal. Kivitelezés saját eszközzel
és létszámmal, teljes körű garanciával.
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„Eissmann” autóalkatrész gyár,
Nyíregyháza
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Szolgáltatások
hegesztőüzemek
számára
Személy-, termék-, technológia
és rendszertanúsítás az
ÉMI-TÜV SÜD-nél!

Milyen szolgáltatást kínál az ÉMI-TÜV SÜD?

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

Hegesztőbázisok, képzőhelyek tanúsítása

Hegesztés-, forrasztástechnológiák vizsgálata,
ellenőrzése, jóváhagyása

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

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

– 1/2016 (I.5.) NGM rendelet
– CPR/EN 1090-1 –
jel
– EN 1090-2/EN 1090-3
– 2014/68/EU (PED-2014) ÚJ!
– EN 15085-2

További vizsgálati, tanúsítási, szakértői
szolgáltatások hegesztőüzemek számára:

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

TPED/ADR/RID

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

Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer,
EIR (ISO 50001:2011)

MEBIR/OHSAS és SCC

Információbiztonsági Irányítási Rendszer, IBIR (ISO 27001)

Szakvélemény készítés, szakértői közreműködés,
állásfoglalások készítése

Komplex műszaki felügyeleti tevékenység

Állapotfelmérés, káresemények kivizsgálása

Az Ön partnere
a hegesztésben

www.rehm.hu

