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• Előírások nyomástartó rendszerek biztonságának megítélésére
• Dr. Domanovszky Sándor köszöntése, 85 éves

- 6= 0 '
0
6=
== 0 * 7.
¾£ µ
7 M ¯

]

.
]

Y£

]

N

«N

«

N

«

] ]«V « N¾
£ £

V \£
]

.«N I
N¾ «

V

] ££

£ ¯

N

(]¾V I
] £

V
£ ]£

«

£

«

«

0 7

N
N
«
«
¯µ
1\RPRWWPLNURV]£ODVWRNDW£URO£VKR]
«VDOHQFVHWLV]W¯W£V£KR]

]

.¾

7 6 '

]

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL
I.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. december 6.-i
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2017. december
6-án a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén tartotta meg a negyedik negyedévi rendes elnökségi ülését. Jelen
voltak az elnökség tagjai: Aszman Ferenc; Dr. Dunai László; Papp Zoltán,
Tarány Gábor; Dr. Csapó Ferenc.
9.30–10.00 óra között az ülésen
részt vettek a jelölőbizottság tagjai
is: Berényi László Tamás, Dr. Horváth
László, Nagy József.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
1. Tisztségviselő-választó
közgyűlés
előkészítése.
2. A 2018. évi munkaterv előkészítése
és a részletek megbeszélése.
3. Egyebek.
Az ülést Aszman Ferenc vezeti. A levezető elnök üdvözli a megjelenteket
és megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. Javasolja, hogy az elnökség a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja.
Egyéb felvetés nem lévén, az elnökség a javaslatot elfogadta.

1.
Tisztségviselő-választó közgyűlés
előkészítése
¨ Az elnökség javaslata
tisztségviselőkre
Aszman Ferenc, Deák László, Derczó István, Duma György, Dr. Dunai
László, Papp Zoltán, Tarány Gábor,
Uhrinyi Balázs, Dr. Csapó Ferenc
¨ Részletek megbeszélése
a jelölőbizottsággal
Tisztségviselők választása:
Az új elnökség összetételét az elnökségnek kell javasolni, hogy kik
kerüljenek fel a „jelölőlistára”, beleértve az elnökségi póttagot is.
Utána ezt a javaslatot kell minden
tag részére megküldeni véleménye-

zésre, kiegészítésre (a jelölőbizottság elnöke küldi meg.) A jelölőbizottságot (1+2 fő) az elnökség
kéri fel!
Az etikai bizottság tagjainak
(5 fő) jelölése és megválasztása is
közgyűlési hatáskör.
.„Jelölőlistára” azok kerülhetnek,
akik a szükséges támogatást megkapják. (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.
A tagok véleményét 2018. március 1-jéig kell bekérni, majd a jelölőbizottság ülést tart és elkészíti
jelentését a március 7-i elnökségi
ülésre. A közgyűlést 2018. április
11-re hívjuk össze.

2.
A 2018. évi
munkaterv előkészítése
és a részletek megbeszélése
¨ Munkaterv tervezet
Lásd a 3. oldalon.

Szövetségi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Association News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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¨ 20 éves a MAGÉSZ rendezvény
szervezése:
2018. május 24-én (csütörtök)
18 órai kezdettel tartjuk a rendezvényt. Helyfoglalásról és a programról Aszman Ferenc gondoskodik.
Minden tagunk a meghívó szerinti
+ főt hozhat magával. Részleteket a
meghívóban közlünk.

3.
Egyebek
¨ Pályázati kiírások
Megjelentek az „Acélszerkezetek”
2017.4. számában.
¨ Nívódíj; Diplomadíj
Fontos lenne, hogy minél több pályázat érkezzen. Az elnökség tagjainak közreműködését kérjük.
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II.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. március 7.-i
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2018. március
7-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén tartotta meg az első negyedévi
rendes elnökségi ülését. Jelen voltak
az elnökség tagjai: Aszman Ferenc;
Dr. Dunai László; Papp Zoltán, Tarány
Gábor; Dr. Csapó Ferenc.
NAPIREND ELŐTT:
¨ „Az Év Acélszerkezete Nívódíj”
pályázat bemutatása
és az elnökség értékelése
Pályázati felhívásunkra egy pályamű
érkezett: „A MOSONI-DUNA-HÍD
ACÉLSZERKEZETÉNEK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE” címmel,
melyet a HÓDÚT Kft. – PontTERV Zrt. terjesztett elő. A vetített
bemutatást követően az elnökség
egyhangú szavazással díjazásra értékelte a pályázatot.
¨ Diplomadíj pályamunkák
értékelése
az értékelést Mátyássy László, a
Pont-TERV Zrt. vezérigazgatója terjesztette elő. (A beadott pályázatokat lásd az 5. oldalon.)
¨ MSc diplomák pályázatából
• Díjazásra javasolta:
Literáti Zsoltot;
• különdíjra javasolta:
Csuvár Zsófiát;

• oklevél elismerésre:
Sebe Istvánt,
Hornyák Tamást,
Zalán Nórát.
¨ BSc diplomák pályázatából:
• Díjazásra javasolta:
Péter Zsoltot;
• oklevél elismerésre:
Gazdag Lászlót.
Az elnökség a részletek megismerését követően az értékelést egyhangú
szavazással elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
MEGHÍVÓ SZERINT:

1. napirend
Tisztségviselők választásának
előkészítése, jelölőbizottság
tájékoztatása
A jelölőbizottság megbízásából Dr.
Horváth László tájékoztatta az elnökséget. A bizottság 2018. március 5-i
ülésén összesítette a tagjaink által beküldött jelölésre javasolt személyek
jegyzékét, akik a szavazólapra felkerülhetnek. A döntést a közgyűlés hozza
meg szavazással.

2. napirend
Közgyűlés előkészítése,
munkaterv elfogadása

3. napirend
A 2017. évi beszámoló és mérleg
elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése
Kisebb módosítással az elnökség elfogadta.

4. napirend
A 2018. évi tagdíj mértékére
javaslat
Az elnökség által elfogadottakat lásd
a 3. oldalon.

5. napirend
A 2018. évi költségvetés
elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése
Az elnökség elfogadta.

6. napirend
Egyebek
¨ Statisztika
Lásd a lap alján.
¨ 20 éves a MAGÉSZ
Az ünnepi rendezvény szervezésének áttekintése.
¨ Személyes adatok védelméről
Az EU-s jogszabály 2018. május 25én lép életbe. Nagyon szigorúak a
szankciók.

Az elnökség tervezetben (lásd a 3. oldalon) elfogadta és a közgyűlés elé
terjeszti.

STATISZTIKAI JELENTÉS, 2017
Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Összesítés

2016

2017

Index %

1. Értékesítés összesen (M Ft)

62 097

74 149

119,4

2. Acélszerkezet-gyártás (t)

84 164

85 070

101,0

37 275
13 340
6 840
25 801

45 501
17 399
7 875
14 819

122,3
130,8
115,8
57,4

2/a Gyártásból export (t)

41 175

43 171

104,8

3. Helyszíni szerelés (t)

22 902

22 682

99,0

2 299

2 486

108,0

Ebből: – ipari szerkezetek
– épületek
– hidak
– egyéb mérnöki létesítmények

4. Statisztikai létszám (fő)
Fenti adatok az országos teljesítmény 60–65%-ának felelnek meg.
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„tervezet”

2018. március 7. (szerda):

TAGDÍJ, 2018
I.

Tagvállalatok

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAPIREND:
Tisztségviselők választásának előkészítése, jelölőbizottság tájékoztatása
„AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ” pályázat bemutatása és az elnökség értékelése.
DIPLOMADÍJ pályamunkák értékelése.
Közgyűlés előkészítése, munkaterv elfogadása
A 2017. évi beszámoló és mérleg elfogadása és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjesztése
2018. évi tagdíj mértékére javaslat
A 2018. évi költségvetés elfogadása és jóváhagyásra a
közgyűlés elé terjesztése
Egyebek

2018. április 11. (szerda):

KÖZGYŰLÉS

Árbevétel/év
(M Ft)

II.

Tagdíj 2018
(E Ft)

500 alatt

180

500–1000

240

1000–2000

420

2000–4000

480

4000 felett

600

Egyéni tagok
Nyugdíjasok

15 000 Ft/év

V ÁLT OZAT LAN

MUNKATERV, 2018

0 Ft/év

III.

Pártoló tagok

180 000 Ft/év

IV.

Társult tagok

50 000 Ft/év

A tagdíjbefizetés időpontja:
– Az első félévi tagdíjbefizetés 2018. május 30-ig,
– míg a második félévi 2018. július 31-ig történjen meg.

NAPIREND ELŐTT:
1. „Az Év Acélszerkezete Nívódíj” átadása
2. „Diplomadíj” átadása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAPIREND SZERINT:
Elnökség beszámolója
A 2017. évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása
A 2018. évi munkaterv jóváhagyása
A 2018. évi tagdíj megállapítása
A 2018. évi költségvetés elfogadása
Tisztségviselők választása
Egyebek

2018. május 24. (csütörtök):

20 éves a MAGÉSZ rendezvény
2018. szeptember 26. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
NAPIREND:
1. Innovációs díj pályázatok bemutatása, értékelése
2. Ajánlások megfogalmazása a következő év munkatervének elkészítéséhez
3. Egyebek
4. Hexa-Metal Kft. tájékoztatója.

2018. november 9. (péntek)

TŰZVÉDELMI KONFERENCIA
a Miskolci Egyetem – MAGÉSZ rendezésében
2018. november

XXIII. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA
a MKE – MAGÉSZ rendezésében

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Szövetségünk az idén ünnepli
megalakulásának

20. évfordulóját.
Minden tagunkat
és kedves partnereinket
szeretettel várjuk,
előzetes regisztrációt követően,

2018. május 24-i
ÜNNEPSÉGÜNKÖN.

2018. december 5. (szerda):

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
NAPIREND:
1. A 2019. évi munkaterv előkészítése
2. Egyebek

2018. december 5. (szerda)

– ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
– INNOVÁCIÓS DÍJ ÁTADÁSA

Információ:
Dr. Csapó Ferenc/titkár

www.magesz.hu
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TÁJÉKOZTATÁS A MAGÉSZ
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
– elhangzott a MAGÉSZ évzáró rendezvényén,
2017. december 6-án –
Tisztelt Tagtársak, kedves Vendégeink!
Mozgalmas évünk volt a 2017. év. Idén tartottuk meg
a nagy sikerű XIV. Acélszerkezeti konferenciánkat,
valamint közösen rendeztük november 14-én a Magyar
Könnyűszerkezetek Egyesületével (MKE) és a Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosztályával
(KTE) az „Acél BIM-oktatás, kutatás, tervezés, gyártás, szerelés” c. konferenciát.
Részt vettünk társszövetségünk, a „MAGEOSZ nap a Műegyetemen” rendezvényén, ahol közérdeklődésre számot
tartó előadás-sorozat: „A gépipari és energetikai vállalatok együttműködési lehetőségei a felsőoktatási
és tudományos intézményekkel az Ipar 4.0 stratégia
tükrében” hangzott el.
Szövetségünk a 2017. évet is eredményesen zárja, nem
csak gazdaságilag, de az alapításkor megfogalmazott működés tekintetében is.
A 19 évvel ezelőtt 28 taggal megalapított szövetség az
évek során dinamikusan fejlődött, és ma már 92 tagunk
van annak ellenére, hogy semmiféle tagtoborzást nem végzünk. Sikeres működésünknek ez az egyik jelzőszáma.
24 tagvállalatunk – acélszerkezet-tervezők, -gyártók,
kivitelezők – valamint 53 egyéni tagunk, akik részben
felsőoktatási intézmények, műszaki egyetemek, főiskolák
oktatói, és 12 pártoló tagunk továbbá 2 tiszteletbeli
tagunk van.
Társult tagok vagyunk a MAGEOSZ, Magyar Gépipari
és Energetikai Országos Szövetséggel.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar
Hegesztési Egyesülettel (MAHEG).
A MAGÉSZ tagjai képviselik a magyar acélszerkezeti ipar
termelésének 60–65%-át.
Szövetségünk mindazon tagok szakmai érdekképviseletét elvállalja, akik ezen a területen végzik tevékenységüket. Bár egymásnak bizonyos területeken versenytársai
vagyunk, de összefogással egymás segítői lehetünk.
Már szövetségünk alapításakor célul tűztük ki, hogy kapcsolatot építünk ki a nemzeti szövetségekkel, és csatlakozunk nemzetközi szervezethez. Ebből a reális megfontolásból kértük felvételünket az Európai Acélszerkezeti
Szövetségbe (ECCS). Miután minden tagállam elfogadta
felvételi kérelmünket, 2000 szeptemberében az ECCS teljes jogú tagja lettünk.
Szövetségünk minden évben a közgyűlés által jóváhagyott „munkaterv” alapján dolgozik.
Örömmel számolhatok be róla, hogy 2017-ben is teljesítettük az elfogadott munkaterv minden pontját.
Az elnökségi üléseket és a közgyűlést szintén a munkatervben meghatározott időben és helyen tartjuk. Igen
eredményesek a kihelyezett elnökségi ülések, ahol az elnökség tagjai közvetlenül kapnak információt az egyes
tagvállalatoktól. Idén az IQ Kecskemét Kft.-nél és a Rutin
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Kft.-nél tartottunk elnökségi ülést. Mindkét tagvállalatunk
tájékoztatása működésükről kiemelkedő műszaki tevékenységet takar, melyről az elnökség elismerését fejezte ki.
A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről a MAGÉSZ Acélszerkezetek c. szaklapunkban adunk tagjainknak tájékoztatást, a szakmai publikációk mellett.
A MAGEOSZ és a MAHEG rendezvényein rendszeresen
részt veszünk, és szintén a folyóiratunkban adunk a társszövetségeink munkájáról ismertetést.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk konferenciák,
ill. szakmai napok szervezésére. Első szakmai konferenciánkat 1999 májusában rendeztük tagjaink jelentős részvételével. Acélszerkezeti konferenciákat kétévente azóta is
rendszeresen szervezünk, ahol lehetőség van szakembereink számára, hogy kicseréljék tapasztalataikat, és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki, amelyek biztosítékai a
további sikeres együttműködéseinknek is.
Az idei, 2017-es rendezvényünk szervezését már az előző évben elkezdtük.
A 2017. május 24–25-én megrendezett XIV. Acélszerkezeti Konferencia nagyon sikeres volt. Több pozitív
visszajelzést kaptunk a magas szintű előadások és a rendezés színvonala miatt. A sajtó részéről is elismerő cikkek
és tudósítások/nyilatkozatok jelentek meg.
• 11 előadót hallgathattunk meg,
• a résztvevők száma közel 100 fő volt,
• gyárlátogatáson 20 fő vett részt,
• szakmai fogadáson 50 fő.
Az elhangzott előadásokat konferenciakiadványban jelentettük meg.

Díjak
1999. december 8-án szövetségünk a kiemelkedő szakmai
színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek, építmények alkotói (tervezők, gyártók, kivitelezők) részére szakmai díjat alapított:
„Az év Acélszerkezete Nívódíj” néven.
A díj erkölcsi elismerés, melyet évente pályázattal lehet
elnyerni.
2017-ben MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETI NÍVÓDÍJ pályázatra egy pályamű érkezett:
KÉSZ Ipari Gyártó Kft.: Dagály Úszóaréna acélszerkezete, amely kiemelkedően magas színvonalú megvalósítással az első helyezett díjat érdemelte ki.
Fenti időpontban szövetségünk egy másik díj alapításáról is döntött, és megalapította a
„MAGÉSZ Acélszerkezeti Diplomadíj”-at.
Szövetségünk a diplomadíj alapításával a mérnökképzést, a szakmai utánpótlást kívánja segíteni, amelyet Alapszabályában is rögzített.

Acélszerkezetek 2018/1. szám

2017-ben MAGÉSZ Acélszerkezeti Diplomadíj
kitüntetettjei
MSC kategória
I. hely: Dunai Péter László (BME):
„A Széchenyi lánchíd láncelemeinek statikai és fáradási
vizsgálata.”
Különdíj: Károlyfi Kitti és László Gabriella
(Széchenyi I. Egyetem):
„Lovas központ a Csepel-szigeten”

Az elnökség nevében ezúton is megköszönöm mindazon társaságok és személyek munkáját, akik 2017.
évben pályázatot nyújtottak be. Külön köszönet illeti
azon felsőoktatási intézményeket, akik elősegítették
és támogatták a diplomdíj-pályázatok beadását.
A tagdíjról: A MAGÉSZ idén is takarékosan és felelősen
gazdálkodott. 2012 óta nem emeltünk tagdíjat, és az
előzetes számok azt mutatják, hogy szövetségünk idén
is nyereséges lesz. Tagdíjról a 2018. évi közgyűlés dönt
majd.

BSC kategória:
I. hely: Péter Zsolt (BME):
„Kettős vasbeton övvel és trapézlemez gerinccel készülő
hibrid vasúti gerendahíd tervezése”

Honlapunkról: Az előző évben módosítottuk honlapunkat: korszerűbb, kibővített, gyorsabb, átláthatóbb és
esztétikusabb a korábbinál, magyar és angol nyelven olvasható, és rendszeresen frissítjük.

Az elnökség úgy határozott, hogy pályázat benyújtására
kérjünk fel minden felső oktatási intézményt, amelyen
acélszerkezeti képzés folyik. Ez megtörtént, és ilyen felhívást a jövőben is megteszünk. A pályázatokról és a
díjak odaítéléséről, továbbá a nyertes dolgozatokról folyóiratunkban részletesen beszámolunk, illetve cikket
jelentetünk meg, amely tömörítve ismerteti a díjnyertes
pályázat lényegét.
Fenti elismerések nem fedik le teljességgel azokat a kimagasló teljesítményeket, melyet mérnökeink, műszaki
munkatársaink nyújtanak a szakma művelése terén. Az elnökség ezért úgy határozott, hogy megalapítja az
„Acélszerkezeti Innovációs Díj”-at
A díj azon magánszemélyek vagy társaságok erkölcsi elismerésére szolgál, akik az acélszerkezeti – vagy ahhoz közelálló – szakterületen, kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítményt értek el, és tagjai a MAGÉSZ-nek.
Az alapítói okiratot elkészítettük, melyet a közgyűlés
2015. április 15-i ülésén elfogadott. Az alapító okirat alapján elkészített pályázati felhívást közzétettük az Acélszerkezetekben, feltettük a honlapunkra és megküldtük mindegyik tagunknak.
Felhívásunkra két pályázat érkezett 2015-ben, de sajnos
sem 2016-ban sem 2017-ben nem volt pályázó.

MAGÉSZ Acélszerkezetek: Az 1998. évi alapítást követő
évben már megjelentettük első újságunkat: „MAGÉSZ
Hírlevél” néven, amely később „MAGÉSZ Acélszerkezetek” címmel negyedévente megjelenő folyóirattá nőtte
ki magát. Lapkiadási engedéllyel rendelkezünk, és az
Országos Széchenyi Könyvtár részére minden számból
megküldjük a 6 köteles példányt.Az újság honlapunkon
is olvasható, a korábbi számokkal együtt. Sikeres, jó színvonalú, nagy érdeklődésre számot tartó kiadvány, amely
szakmánkat méltóképpen reprezentálja.
A MAGÉSZ név ma jól cseng. Több társszövetséggel együttműködünk, a kamarák és a kormányzati
szervek is jegyzik nevünket.
Köszönjük tagjainknak a 2017. évben a szövetség
érdekében végzett munkájukat, és egyúttal eredményes 2018. évet kívánunk minden jelenlévőnek.

NÉHÁNY SZÓ A JÖVŐ ÉVRŐL
2018. április 11-én tisztségviselő-választó közgyűlést tartunk. Kérjük tagjainkat, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt a közgyűlésen.
Aszman Ferenc elnök

MAGÉSZ DIPLOMADÍJ PÁLYÁZAT, 2018
Beadott pályázatok

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

MSC kategória
Név
Sebe István

Diplomamunka címe
Nyomástartó edény és alátámasztó keret vizsgálata tűz esetén

Intézmény
Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépészeti Intézeti
Tanszék

Hornyák Tamás Nagyszilárdságú acél zárt szelvények lokális horpadás vizsgálata

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Literáti Zsolt

Szendvicspanelek megtámasztó hatásának vizsgálata emelt
hőmérsékleten

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Zalán Nóra

Merevített acél henger szegmens analízise és méretezése

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Csuvár Zsófia

Szeizmikus analízis módszerek összehasonlítása acél épületek esetén

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

BSC kategória
Név

Szakdolgozat címe

Intézmény

Gazdag László

Kilátó tartószerkezetének tervezése

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Kiss Barna

Csavart formájú kilátó tervezése

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Péter Zsolt

Veszélyes üzemű csarnok tervezése

BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék
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HÍR
EK
¨ Magyar Termék Nagydíjas lett
a ConSteel 11
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kitüntetését, a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegyet érdemelte
ki a ConSteel 11 szoftvercsomag. Hazánk legrangosabb minősítő rendszere, a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat 20. alkalommal hirdette ki győzteseit, bizonyítva, hogy a minőség elismerése 20 éve tartó hagyománnyá vált.
A díjat és a kitüntető oklevelet ünnepélyes díjátadón, a
Magyar Gazdaság Ünnepén az Országház Felsőházi Termében szeptember 5-én vehettük át. Az immár húsz esztendős objektív minősítési rendszer kitüntetettjei azon
vállalkozások és személyek, akik tevékenysége vagy megvalósított produktuma magas hozzáadott értéket képvisel
kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt, hozzájárulva egy erősebb gazdaság megvalósulásához.
Az esemény során – az alapítók és a Kiírók Tanácsának
tagjai által – külön elismerésekben is részesültek a kiemel-

Herbay András, a ConSteel Solutions Kft. ügyvezetője átveszi
a díjat és az oklevelet

kedő pályázatok. A ConSteel a Magyar Termék Nagydíj
Tanúsító Védjegy mellett, az innovatív és fejlesztő stratégiájáért, a MÚOSZ Gazdasági Újságírói Díj különdíját is
kiérdemelte.

A ConSteel csapat a díjátadó ünnep után
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A ConSteel tervezőszoftver komplex megoldást nyújt,
a főleg acél- és öszvérszerkezetek tervezésével foglalkozó
mérnökirodáknak. A fejlesztési stratégiájának alapja a
szerkezettervezés folyamatának megújítása, és a legmodernebb eljárások felhasználásával magasabb szintre emelése. Az innovatív megoldásoknak és funkcióknak köszönhetően a ConSteel szoftver nemcsak a hazai pályán, hanem nemzetközi szinten is a figyelem középpontjába tud
kerülni. Egyre több kis és nagy, neves mérnökiroda figyel
fel a szoftver lehetőségeire, előnyeire, és választja a mindennapi tervezési feladatokhoz.
Az elmúlt években számos hazai és külföldi, nemzetközi szinten is elismert projekt valósult meg a ConSteel
szoftver használatával:
• Dagály Duna Aréna (2017, Budapest, Magyarország)
• Tojás irodaház (2016, Alba Iulia, Románia)
• Ion Oblemenco Stadion (Építés alatt, Craiova, Románia)
A ConSteel a hazai piacon ismét bizonyított, sikeresen
szerepelt a Magyar Termék Nagydíj Pályázaton.

¨ CROWN International Kft.
– CLOOS Képviselet –
a töretlen fejlődés egy újabb
mérföldkövet ért el
A Crown International Kft. több mint 20 éve látja el a
közel 100 éves múlttal rendelkező németországi CLOOS
kizárólagos magyarországi képviseletét. Hegesztés- és
rokontechnológiákkal, hosszú élettartamú berendezésekkel, értékes szolgáltatásokkal áll partnerei rendelkezésére.
Ezen 20 év alatt a cég több lépcsőben növekedett – egyre emelkedő igény mutatkozik a High-End kulcsrakész

hegesztőrobot-rendszerek, innovatív eljárásváltozatokkal
rendelkező hegesztőberendezések iránt. A cég nagy hangsúlyt fektet az ügyfél-elégedettségre, vevőköre folyamatosan bővül – egyre nagyobb sikereket könyvelhet el a hazai piacon.
A régi telephelyet kinőtte a cég, ezért egy újabb minőségi ugrás következett tavaly év végén. Bár a cég dolgozói
szerették a budapesti kertvárosi iroda meghitt, családias
jellegét, a növekvő munkatér igénye, az emelkedő létszám megkövetelte a változást.
Makk Piroska tulajdonos – ügyvezető ezért úgy döntött,
hogy újabb beruházásba fog a hatékonyság és a komfortos munkavégzés érdekében. A cég a Nagytarcsa Ipari
Parkban vásárolt egy csarnokrészt, és elkezdődött az építkezés: irodák két szinten, raktár, műhely, bemutatóterem
egy telephelyen. A kollégákat korszerű munkakörülmények várják és lehetőség nyílik a hegesztőrobot-bemutatók, hegesztési próbák, oktatások helyszíni megtartására is.
Bár mindenki várta az új telephelyet, a költözés nagy
kihívást jelentett a cégnek, a dolgozóknak – együttműködő csapatszellemben, jó szervezéssel sikerült a folyamatos
ügyfélszolgálat mellett november végén lebonyolítani. Az
év végi zárást már ott ünnepelte az egymás iránt is elkötelezett kollektíva jó hangulatban.
Az új telephely új lendületet, új terveket is hoz a cég
életébe, lehetőséget adva a további fejlődésnek és eredményes, hatékony munkának. A partnereket, vendégeket
modernebb, kényelmesebb környezetben várják a Crown
International Kft. munkatársai: termékbemutatóknak, oktatásoknak és üzleti találkozóknak is teret biztosítva.
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85. születésnapja alkalmából köszöntjük
DR.–TECHN. DOMANOVSZKY SÁNDORT,
az acélszerkezet-építő szakma Széchenyi-,
Eötvös Loránd- és Magyar Mérnökakadémia Díjas doyenjét

Domanovszky Sándor 1933-ban, Budapesten született.
Felmenői (dédapja Endre, nagyapja Sándor, apja Ákos,
nagybátyái Endre és György) a humán tudományok és a
művészetek területén futottak be kimagasló életpályát, és
szereztek maguknak itthon és külföldön rendkívüli elismerést (lásd ÚJ MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON II, 209–213 oldalak, ill. INTERNET). Családjában ő az első, aki műszaki
pályát választott, de őseitől örökölt génjei meghatározó
szerepet játszottak és kiemelkedően gazdag életúthoz segítették.
Szakmai tevékenységét 1956-ban a BME-n szerzett mérnöki (építőmérnöki) diplomával, a MÁVAG (1959–1988 között Ganz-MÁVAG, 1988-tól Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Rt.) Híd-gyáregységében kezdte. E vállalatnál
– megszakítás nélkül – töltött 48 év folyamán volt tervező,
üzemmérnök, szerelési építésvezető, technológus, 1971től főmérnök-helyettes, 1976-tól főmérnök. 1981–88
között műszaki-gazdasági tanácsadó főmérnök, azt követően minőségügyi és hegesztési igazgató. 1961-től – az országban elsőként – folyamatosan betöltötte vállalata felelős
hegesztőmérnöki posztját is. 1988-tól irányította a Társaság
minősítéseinek, többek között az ISO 9000-es sorozat szerinti minőségbiztosítás/tanúsítás tennivalóit. 2004. március
végén történt nyugdíjba vonulása után sem szűnt meg kapcsolata cégével. Kevés megszakítással szerződéses viszonyban dolgozott számára (főként különféle tanúsítási és külföldi ügyekben). 2004. november – 2007. július között a
DunaÚJ-HÍD Konzorcium (a 2003-ban korábbi munkaadója
tulajdonosává vált Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt.) alkalmazottjaként az épülő Dunaújvárosi Duna-hídnál a hegesztési
főmérnök feladatkörét töltötte be. (Ez a legnagyobb, egyben
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az első tejesen hegesztett nagyfolyami hidunk, és hazánkban ennél alkalmaztak első ízben növelt folyáshatárú, termomechanikusan hengerelt, S460M/ML acélt.) Azóta eseti
megbízások alapján szakértőként tevékenykedik (hidak és
egyéb acélszerkezetek), főiskolán (BDMF), egyetemeken
(BME, Óbudai Egyetem) oktat, különféle országos, nemzetközi és külföldi konferenciákon – kizárólag felkérésre – előadásokat tart, könyveket szerkeszt, ill. társszerzőként ír,
szakmai folyóiratokban publikál és fotókat készít.
Domanovszky munkásságának kezdete egybeesett a hazai acélszerkezet-építésben az úgynevezett hagyományos,
szögecseltről a korszerű, hegesztett szerkezetekre történő
áttérés időszakával. Az újfajta kötés más konstrukciót, gyártási és szerelési technológiát, eljárásokat, alapanyagokat,
vizsgálati módszereket, minőségbiztosítási rendszert követelt, azaz gyökeres változtatásokkal, átalakulással járt.
Ennek a folyamatnak irányításával, összefogásával Vállalata
– az országosan vezető szerepet betöltő Ganz-MÁVAG – a
kezdetektől őt bízta meg, széles spektrumban végzett munkájához évtizedeken keresztül kiemelt támogatást nyújtott.
A bevont elektródás kézi ívhegesztést a MÁVAG-ban már a
30-as évek elején bevezették, de megfelelő színvonalra csak
az 50-es évek második felében emelkedett. Egyidejűleg –
irányításával – kerültek bevezetésre a fogyóelektródás védőgázos és a fedett ívű eljárások, később az acél–vasbeton
együttdolgozást biztosító ún. fejescsap, az AWI-hegesztés
és a tompavarratok készítésénél a kerámiafürdő biztosítása
is. Mindezekhez biztosítani kellett egyrészt a megfelelő gépeket, hozaganyagokat, másrészt a szakembergárdát. Nagy
jelentőséggel bírt a lemezdaraboláshoz előbb optikai, 1980ban NC-vezérlésű lángvágógépek beszerzése és a számítógéppel segített gyártástervezés bevezetése, majd fokozatos
kiterjesztése a többi munkafolyamatra is. A felsoroltakhoz
folyamatosan rengeteg pénzt (sőt „tőkés beszerzést”) kellett „kiharcolni” az anyavállalatnál! Nem kisebb feladatot
jelentett az infrastruktúra fejlesztése, ezen belül különösen a Budapesti Gyárban, a 70-es évek végén, saját kivitelezésben, két új, korszerű, nagyméretű és emelőkapacitású
(100 tonna) gyártócsarnok létesítése.
A legfontosabb szerkezettípusok, melyeknél a hegesztés
meghatározó szerepet töltött be, az ő közreműködésével
készültek. Ezek:
– hidak (mintegy 270 műtárgy, köztük 12 Duna-, 10 Tisza-,
valamint nagyszámú kisebb hazai és exporthíd),
– emelő- és anyagmozgató berendezések (több mint 2000
egység, főként futó- és bakdaruk, az elmúlt két évtizedben hajókirakó óriásdaruk),
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– épület-acélszerkezetek (több mint kétszázezer tonna),
– vízműtárgyak acélszerkezetei (köztük a kiskörei, a Sió-csatorna és a dunakiliti vízlépcsők, víztornyok, turbinák),
– nyomástartó és atmoszférikus tartályok (több mint 2000
darab),
– sínjárművek forgóváz- és alvázkeretei (több tízezer darab),
– nehéz gépszerkezetek, különféle erőművi berendezések
hazai beruházásokhoz és exportra.
Munkamódszerének legfontosabb jellemzője, hogy mindenkor aktív részvevője volt a megvalósítás minden fázisának, azaz nagy súlyt fektetett – a tervezőkkel együttműködve – az ún. kivitelhelyes szerkezeti kialakításra, a kivitelezés
minden fázisára, gyakorlati munka megismerésére, gyakran
betanítására, irányítására, ellenőrzésére. A legtöbb esetben
(különösen az exportmunkáknál – ahol a nyelvtudás elengedhetetlen – a tervezéstől a végátadásig („projektvezetőként”) végigkísérte a termék útját. Már a 60-as évek kezdetétől folyamatosan áttért a minőség-ellenőrzésről a minőségbiztosításra, azaz – jóval az ISO 9000 közzététele (1988)
előtt – bevezette, hogy a jelentősebb szerkezetekhez „Kivitelezési Utasítás”, ezzel összhangban lévő „Ellenőrzési Utasítás”, továbbá az „Átadási Dokumentáció Tartalomjegyzéke”
készüljön. Ehhez egy megfelelő felkészültségű „munkaszámvezetőt” bízzanak meg, aki – az érdekeltekkel együttműködve – állítja össze ezt az (igen terjedelmes, mindenre kiterjedő) anyagot.
Pályafutásában, életszemléletének alakításában jelentős
szerepet játszott, hogy közel kétszáz külföldi kiküldetése
során nemcsak Európában szinte mindenüvé, hanem négy
földrész számos országába is eljutott, több helyen (Németország, India, Egyiptom, Anglia, Franciaország) hosszabb
időn át dolgozott, tehát éveket töltött egymástól jelentősen
eltérő civilizációjú és szakmai felkészültségű emberek között.
Hazájában az is egyedülálló helyzetet biztosított számára,
hogy több mint negyven év óta (25 éve tiszteletbeli vendégként) látogatója (sok esetben előadója) egy német Hegesztési Intézet, az SLV München évente kétszer megrendezett nemzetközi konferenciáinak. 1991–2012 között 300
alkalommal megbízottjaként szervezte és résztvevője volt
70 magyar üzem a mindenkor érvényes német (DIN),
majd európai (EN), később nemzetközi (ISO) szabványok
szerint történő alkalmassági tanúsításának. Ezen keresztül
évtizedek óta naprakész helyzetben volt szakterülete és annak releváns szabályzatai tekintetében. Mindezt pedig – a
kezdetektől fogva, folyamatosan – nemcsak vállalata, hanem
a hazai szakmai körök számára is hasznosíthatóvá tette!
A gyakorlati munka során szerzett tapasztalatait folyamatosan elméleti képzéssel egészítette ki. 1964-ben a német
ZIS Intézetben (Halle) Hegesztőmérnök, két évre rá a
BME-n Hegesztő Szakmérnök Diplomát szerzett. 1987-ben
a BME-től Műszaki Doktori Oklevelet kapott. A német
DVS-SLV Intézmények 1995-ben Európai (EWE), 2001-ben
Nemzetközi (IWE) Hegesztőmérnöki Diplomát adományoztak számára. Német és angol nyelvvizsgákkal rendelkezik.

Domanovszky Sándor azzal emelkedett ki a kivitelező
mérnökök sorából, hogy az ország első számú, 1874-ben
alapított acélszerkezeti vállalatánál, majd azt követően, több
mint 60 év alatt széles körben szerzett tapasztalatait folyamatosan közkinccsé tette, illetőleg teszi könyvekben, szakmai
folyóiratokban, oktatási jegyzetekben, prospektusokban, referencialistákban, kiállításokon, filmekben. Ebből kiemelhető, hogy 20 könyvben működött közre, 210 publikációja
jelent meg, mintegy 170 előadást tartott (három nyelven,
9 országban). Oktató tevékenysége (szakmunkástól szakmérnökig) a kezdetektől folyamatos. Gyakran innovatív jellegű irodalmi munkássága részletes áttekintést (és a világ
mindenkori élvonalával történő összehasonlítást is) nyújt a
szerkezeti acélgyártás, az acél híd-felszerkezet építés hazai
közel 200, továbbá a hegesztett szerkezetek építésének
80 esztendős múltjáról. Szakmai fotói közismertek, több
mint ötvenezer felvétele nemcsak saját munkáiban, hanem
számos hazai és külföldi kiadványban, azok címlapjain (még
az USA-ban is) megjelentek és sok kiállításon szerepeltek.
Fél évszázadot átívelő közéleti tevékenysége is jelentős.
Mintegy húsz (hídépítéshez, acélszerkezet-építéshez, hegesztéshez, minőségügyhöz, oktatáshoz, szabványosításhoz
kötődő) szervezetnek volt – illetőleg hatnak napjainkban
is aktív – tagja.
Szakmai ismertségét és elismertségét bizonyítja, hogy
munkásságát 27 különféle rendű és rangú kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül a legjelentősebbek:
– Munka Érdemrend bronz fokozata
(Kormánykitüntetés,1964)
– Eötvös Loránd-díj
(Köztársasági elnök,1994)
– Magyar Mérnökakadémia Díj
(MMA, 1999)
– Széchenyi-díj
(Köztársasági elnök, 2001).
A MAGÉSZ szervezetében (melynek ez idő szerint tiszteletbeli tagja), annak megalakulása óta rendkívül aktív tevékenységet fejt ki: kiadásában három könyv szerkesztője;
folyóiratában 61 cikk szerzője (809 oldal terjedelemmel,
2273 képpel), 31 címlapkép fotósa; Konferenciáin 12 alkalommal előadó (kéziratai a konferenciák kiadványaiban
– 736 képpel illusztrált – 227 oldal terjedelemben jelentek
meg).
Az érdeklődők részletesebb tájékoztatása érdekében szakmai tevékenységét a Függelékben soroljuk fel.

***
Dr. Domanovszky Sándornak a Szövetségben végzett kimagasló munkájáért köszönetét fejezi ki a
MAGÉSZ elnöksége – tagsága nevében is.
85. születésnapja alkalmából, ill. rendkívül gazdag életpályához ezúton gratulál, és sok további,
hasonlóan aktív évet kíván.
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FÜGGELÉK
Dr. Domanovszky Sándor tudományos/szakmai tevékenységének
(tömörített) jegyzéke
I. Műszaki Könyvkiadónál megjelent könyvek
1. SZERZŐI TEVÉKENYSÉG:
– Hegesztési feszültségek és alakváltozások (szerzőtársakkal, 4.
fej., 103-173. old., 1969)
– Mérnöki Kézikönyv (Palotás) II. kötet „Acélszerkezetek gyártása és szerelése” c. fejezet (1445-1501. old., 1984)
2. LEKTORI TEVÉKENYSÉG:
– A hegesztés alapismeretei (Beckert–Neumann, 276 old.,
1967)
– Acélszerkezetek hegesztése (V. M. Rübakov – N. P. Dmitrijev,
172 old., 1968)
– Lánghegesztés (Endre Á. 150 old., 1968)
– A hegesztés és vizsgálata (A. Vallini, 180 old., 1970)
– Fedettívű hegesztés (W. Schatz, 320 old., 1974)
– Hegesztési kézikönyv (Főszerk.: Baránszky Jób Imre, 4. és
9.1. fej., 194-294. és 801-812. old., 1985)
3. FORDÍTÁS
– Hegesztési kézikönyv (G. Herden, 5-10. fejezet, 202-426. old.,
1973)

II. Egyéb kiadóknál megjelent könyvek /fejezetek
– A Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Részvénytársaság története 1874-1994 (357-448. old. a „Fejezetek a 150 éves a Ganzgyár történetéből 1844-1994” című műben, Kiadó: a könyvben
megjelenő Ganz vállalatok közössége, 1994)
– A vasúti acél-hídfelszerkezetek magyarországi építésének 140
éve (197-231. old. a „Vasúthistória Évkönyv 1995” című műben,
Kiadó MÁV Rt. Vezérigazgatóság, 1995)
– Az esztergomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése (283-292. old.
a Közlekedési Múzeum Évkönyve XII. 1999-2000 című műben,
Kiadó a Közlekedési Múzeum, 2001)
– Az M3 autópálya oszlári Tisza- és az M9 autóút szekszárdi
Duna-hídjának építése (350-363. old. a Közlekedési Múzeum
Évkönyve XIII. 2001-2002 című műben, Kiadó a Közlekedési
Múzeum, 2002)
– A régi és az új Erzsébet híd tudományos ülés előadásainak
gyűjteménye című könyv szerkesztése, lektorálása, sajtó alá rendezése és társszerzői tevékenység (190 old., Kiadó: MAGÉSZ
Magyarországi Acélszerkezet Gyártók, Építők Szövetsége, 2004)
– Dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak című könyv bővített és
átdolgozott kiadásánál, szerkesztési és lektorálási résztevékenység (207 old., Kiadó: Hídépítő Rt., 2005)
– A Dunaújvárosi Duna-híd megvalósítása 2004-2007 című könyv
szerkesztése, lektorálása és nyomdai előkészítése (340 old.
magyar nyelvű, 324 old. angol nyelvű kiadás; Kiadó: Vegyépszer
Zrt. – Hídépítő Zrt., 2007)
– Az M0 Északi Duna-híd acél felszerkezeteinek megvalósítása című könyv szerkesztése, lektorálása és nyomdai előkészítése (119
old., Kiadó: MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség, 2008)
– A hídépítésben használatos vas/acél alapanyagok fejlődésének
története és A magyarországi Duna-hidak szereléstechnológiájának története című fejezetek (212-220 old. a Duna-hídjaink
című könyvben, Kiadó: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2009)
– Az Északi vasúti híd átépítése 2007-2009 című könyv szerkesztése,
lektorálása és nyomdai előkészítése (169 old., Kiadó: MAGÉSZ
Magyar Acélszerkezeti Szövetség, 2011)
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III. Publikációk szakfolyóiratokban,
konferenciák kiadványaiban
1. Korszerű acélhidak ortotrop pályaszerkezetének gyártása a
Ganz-MÁVAG-ban (GM Közlemények 38. szám, 1966)
2. Az új tiszafüredi közúti Tisza híd (Mélyépítéstudományi Szemle
10. sz., 1967; szerzőtársakkal)
3. Hegesztett futódaruk acélszerkezetének gyártása a GanzMÁVAG-ban (Gépgyártástechnológia 10. sz.,1968)
4. A tiszafüredi híd (GM Közlemények 41. sz., 1969; szerzőtárssal)
5. A hegesztőmérnök szerepe az acélszerkezet tervezésében és
gyártásában (Magyar Építőipar 6-7. szám, 1971)
6. Tapasztalatok a híd és járműépítésben felhasznált acéltermékekkel (Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közlemények 23. sz.,
1971)
7. A tervezés és gyártás kapcsolata az acélszerkezet-építő iparban
(Vezető konstruktőrök tanácskozása 1973. VIII. NME Miskolc
Gépészmérnöki Kar, GTE kiadvány)
8. Ortotróp pályaszerkezetü hegesztett hidak gyártása (Gép 1974
6. sz., szerzőtárssal)
9. A hegesztett szerkezetek építésének húsz éve (GM Közlemények
1979, 49. sz., 44-94. old.)
10. Saját tervezésű gömbtartályok gyártása és szerelése (GM
Közlemények 1979, 49. sz., szerzőtársakkal)
11. New Converter Steel Works in Hungary (Hungexpo-World
Construction, 1980)
12. Az Acélszerkezeti Gyár (Hungarian Exporter, 1980)
13. A Ganz-MÁVAG Acélszerkezeti Gyárának ismertetése (Komplex
kiadvány, 1980)
14. Az újvidéki ferdekábeles Duna-híd acélszerkezetének gyártása
(Mélyépítéstudományi Szemle 8. sz., 1981; szerzőtárssal)
15. Manufacture of Steel Structures in the Ganz-MÁVAG Factory
(Hungarian Machinery,1981)
16. A Novi Sad-i ferdekábeles Duna-híd acélszerkezetének gyártása
(GM Közlemények 50. szám, 1981, szerzőtárssal)
17. Izrada celicne konstrukcije Mosta Slobode preko Dunava u
Novom Sadu (A jugoszláv konstruktőrök Cavtatban 1983. IV.
25-28. között rendezett VII. Kongresszusának kiadványa)
18. Árpád bridge – a complex orthotropic structure (World
Construction USA 1984. márc.)
19. Assembling and welding orthotropic bridge decks (World
Construction USA 1984. márc.)
20. Über 100 Jahre Brückenbau in Ungarn – Budapest, die Stadt
der schönen Brücken (SLV konferencia előadásainak kiadványa, München 1989)
21. Interessante Donaubrücken (SLV jubileumi kollokvium előadásainak kiadványa, München 1990)
22. Minőségbiztosítás a Ganz Acélszerkezeti Vállalatnál (VIII.
Hegesztési Szeminárium, GTE – Sopron 1990)
23. Csaphegesztés acél-vasbeton szerkezeteken (HEGESZTÉSTECHNIKA 90/1. szám, 15-21. old.)
24. E minőségű acélok hegesztése, I. rész (HEGESZTÉSTECHNIKA
91/3. szám, 7-14. old.)
25. E minőségű acélok hegesztése II. rész (HEGESZTÉSTECHNIKA
91/4. szám, 17-20. old.)
26. Minőségbiztosítás és hegesztés nagykapacitású érckirakó daru
kivitelezésénél (2. GTE/DVS Közös Konferencia, 11. GTE Nemzetközi Hegesztési Konferencia 1992. június, magyar-német
nyelven)
27. Schweisstechnik im Stahlbau in Ungarn (Schweisstechnik Heft
10/1992., Ausztria)
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28. 100 Years of bridge building on the Danube by Ganz Steel
Structure Company (International Conference “Bridges on the
Danube” 1992. szept. kiadványa)
29. Hegesztett acélszerkezeteket gyártók német minősítése. Jelen
és jövő az európai közös piacon (HEGESZTÉSTECHNIKA 93/3.
szám, 11-15. old.)
30. A vasúti hídépítés 140 éve Magyarországon (Sinek Világa
XXXVII. évfolyam 142-143. szám, 1994/1-2)
31. 120 years of bridge building by Ganz Steel Structure Company
(Internationa Bridge Conference Warsaw ‘94,1994)
32. Az MHtE és az SLV München által végzett üzemalkalmassági
tanúsítások és hegesztők minősítése (HEGESZTÉSTECHNIKA
94/2. szám, 13-14. old.)
33. E minőségű acélok hegesztése III. rész (HEGESZTÉSTECHNIKA
94/3. szám, 11-14. old.)
34. Minőségbiztosítás az épülő Lágymányosi Duna-híd hegesztési
munkáinál (IX. Hegesztési Szeminárium 1994)
35. Hegesztéstechnológiai feladatok az épülő Lágymányosi Dunahíd kivitelezési munkáinál (HEGESZTÉSTECHNIKA 95/1.
szám, 25-29. old.)
36. A hegesztett vasúti hidak építésének 30 éve (Sínek Világa
1995/3. sz.)
37. A Lágymányosi Duna-híd acél felszerkezetének építése (Mélyépítéstudományi Szemle Külön kiadvány, 1995. X-XI. szám)
38. Qualitätssicherung in der Schweißtechnik. Erfahrungen mit
einem von DVS ZERT e.V. zertifizierten QM-System nach DIN
EN ISO 9002. Fertigungs-beispiele von Stahlbauten. (23-24.
11. 1995, SLV München Hegesztési Szeminárium)
39. A porbeles hegesztőhuzalokkal kapcsolatos felhasználói tapasztalatok (HEGESZTÉSTECHNIKA 96/1 szám,18-20. old.)
40. ISO 9000, minőségirányítás, auditálás, certifikálás, tapasztalatok, gondolatok; (HEGESZTÉSTECHNIKA 96/2 szám, 4-12.
old.)
41. Az ISO 9000 egy certifikált acélszerketgyártó cég tükrében
(EOQ MNB * ISO 9000 Fórum * 1996 Konferencia kiadvány)
42. 60 Years of Welded Structures in Particular Welded Bridges in
Hungary (az IIW 1996-ban, Budapesten tartott közgyűlésének
Előadás-gyűjteményében megjelent – bevezető – cikk, 33-65.
old.)
43. A CE, illetőleg Ü jelölés (HEGESZTÉSTECHNIKA 96/4 szám,
14-16. old.)
44. A Ferencz József-híd építése (“100 éves a Szabadság-híd”
Tudományos konferencia kiadványa, 1996.)
45. A fővámtéri- (Ferencz József-, Szabadság-) híd építésének
története (Mélyépítéstudományi Szemle, 1997. január)
46. Building of modern welded steel structures (ACET, Novi
Sad 1997. áprilisi konferencia, Strucni Seminar, GRADENJE
SAVREMENIH ZAVARENIH ÈELIÈNIH KONSTRUKCIJA, magyarszerb nyelven)
47. Acél épületszerkezetek gyártása, múlt, jelen, jövő (I. Kohászati
másod- és harmadtermék gyártó Konferencia 1997. május 8-9.
Balatonszéplak, Előadás-gyűjtemény, 142-148. old.)
48. Sixty Years of Welded Bridges in Hungary (Welding Innovation
Magazine, Number 1., 1997, USA,)
49. A TIG eljárás alkalmazási lehetőségei az acélszerkezet építésnél (HEGESZTÉSTECHNIKA 97/3, 21-24. old., szerzőtárssal)
50. A hegesztett szerkezetek, főként hegesztett hidak építésének
60 éve Magyarországon (HEGESZTÉSTECHNIKA 97/3 szám,
30-40. old.)
51. A századik üzemalkalmassági tanúsítás Magyarországon a DIN
18800-7 szerint az SLV München GmbH – MHtE együttműködésében (HEGESZTÉSTECHNIKA 97/3 szám, 4-7- old.; két
kiadvány magyar és német nyelven, német szerzőtársakkal)
52. Az ISO 9000 és a TQM a Ganz Acélszerkezet Rt. irányításfilozófiájában (EOQ MNB * ISO 9000 Fórum * 1997 konferencia, szerzőtárssal)
53. A világ jelentősebb hídépítései (a 38. Hídmérnöki Konferencián
elhangzott előadás tömörítvénye, 1998)
54. Óriás gépszerkezet hegesztése nagy falvastagságú anyagokból
(HEGESZTÉSTECHNIKA 97/4 szám, 28-29. old., szerzőtárssal)

55. Az acélszerkezetek hegesztésének fejlődése és mai helyzete
Magyarországon (a X. Országos Hegesztési Tanácskozás, 1998.
04.)
56. A rendeletileg nem szabályozott területen tevékenykedő
hegesztőüzemek tanúsításainak helyzete Magyarországon (a
X. Országos Hegesztési Tanácskozás, 1998. 04.)
57. Experiences gained in the fabrication of bogies in the frame of
eastern-western cooperation, with special respect to the importance of the construction – Kelet-nyugati együttműködésben
készülő forgóvázak kivitelezésének tapasztalatai, különös tekintettel a szerkezeti kialakítás jelentőségére (a IV. Nemzetközi
Vasúti Forgóváz és Futómű Konferencia kiadványában, előadás
tömörítvény, 1998. szeptember)
58. A minőség szerepe az acél- és gépszerkezetek exportjában
(GTE Ipari Minőségi Klub “Minőségügyi Hírek” 98/1-2 szám)
59. A hazai hegesztett közúti hidak építésének története (a 39.
Hídmérnöki Konferencia, 1999. május)
60. A hazai hegesztett közúti hidak építésének története (Közúti
és Mélyépítési Szemle 1999. 4. szám)
61. A minőség szerepe az acél- és gépszerkezetek exportjában
(HEGESZTÉSTECHNIKA 99/3. szám, 48-49. old.)
62. 125 éve épít hidakat a Ganz Acélszerkezet Rt. (a MAGÉSZ
Hírlevél 1999 I/2. szám, 4-5. old.)
63. Schweißtechnik und Qualitätssicherung bei der Fertigung von
Drehgestellrahmen für Schienenfahrzeuge (az SLV München
1999. november 18-19. között a hegesztési felelősök számára,
továbbá 2000. április 12-én a vasúti sínjárműveket gyártók
számára tartott nemzetközi konferenciák kiadványai)
64. 9 év 150 tanúsításának tapasztalatai, különös tekintettel az EN
287-1 szerinti hegesztőminősítésekre (MHtE 2000. április 1920., Hegesztési felelősök III. Országos Tanácskozása)
65. Hídszerkezetek (IV: Kohászati Másodtermék és acélszerkezetgyártó Konferencia Balatonszéplak; 2000. május 4-5., Előadásgyűjtemény, 66-72. old,)
66. A lisszaboni Tejo közúti kábelhíd helye a kábelhidak sorában,
megerősítése és átalakítása vasúti forgalom számára (a MÁV
által 2000. május 23-25. IV. Vasúti Hidásztalálkozó kiadványa)
67. Hegesztéstechnológia és minőségbiztosítás sínjárművek forgóvázainak gyártásánál (GTE-MHtE-DVS 2000. június 6-9. Budapest. Nemzetközi Hegesztési Konferencia kiadványa)
68. A hegesztéshelyes szerkezeti kialakítás jelentősége (HEGESZTÉSTECHNIKA 2000/3. szám, 4-7. old.)
69. A hegesztéshelyes szerkezeti kialakítás jelentősége, hegesztéstechnológia és minőségbiztosítás sínjárművek forgóvázainak gyártásánál (MAGÉSZ Hírlevél 2000 II/3. szám, 16-20.
old.)
70. A magyarországi közúti Duna-hidak acél felszerkezeteinek története (a 40. Hídmérnöki Konferencia Baja 1999 előadásainak
kiadványa, 2000. október)
71. A magyarországi közúti Tisza-hidak acél felszerkezeteinek
története (a 41. Hídmérnöki Konferencia Szolnok kiadványa,
2000. október)
72. ISO 9000-es minőségirányítás és auditálás (Magyar Minőség
Konferencia kiadványa, Kecskemét, 2000.október 20.)
73. Hídszerkezetek (A DUNAFERR Műszaki-gazdasági Közlemények
2000/3. szám)
74. A budapesti Erzsébet lánchíd története (A KTE 2000. évi
Útügyi Napok 2000. szeptember 13-15. közötti rendezvénye,
Közúti és Mélyépítési Szemle 2000. 11. szám)
75. A magyarországi közúti Duna-hidak acél felszerkezeteinek
története a 2000. évig 1. rész (Közúti és Mélyépítési Szemle
2001. 3. szám)
76. A magyarországi közúti Duna-hidak acél felszerkezeteinek
története a 2000. évig 2. rész (Közúti és Mélyépítési Szemle
2001. 4. szám)
77. Hajókirakó óriásdaru teljesen hegesztett acélszerkezetének
kivitelezése (MAGÉSZ Hírlevél 2001 III./1. szám, 34-39. old.)
78. Hajókirakó óriásdaru teljesen hegesztett acélszerkezetének
kivitelezése (HEGESZTÉSTECHNIKA 2001/2. szám, 5-7. old.)
79. Hajókirakó óriásdaru teljesen hegesztett acélszerkezetének
kivitelezése (V. Kohászati Másodtermék és acélszerkezet-
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gyártó Konferencia 2001. május 3-4, Balatonszéplak, Előadásgyűjtemény, 38-40. old.)
80. A magyarországi Duna-hidak története (a Novi Sad-i mérnöki
konferencia, 2001. május)
81. Az esztergomi Duna-híd három középső nyílásának újjáépítése
(VI. Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia 2002. május 9-10. Balatonszéplak, Előadás-gyűjtemény,
24-31. old.)
82. Rebuilding the three middle spans of the Danube bridge at
Esztergom (4th International Conference on Bridges Across
the Danube, 2001 Bratislava, Slovakia)
83. Az esztergomi Duna-híd három középső nyílásának újjáépítése
(MAGÉSZ Hírlevél 2001/3 szám, 8-15. old., társszerzővel)
84. Még egyszer „Az év acélszerkezet nívódíj” 2000. évi pályázatának győztes termékéről (MAGÉSZ Hírlevél 2001/3. szám,
20-23. old., társszerzővel)
85. Az esztergomi Duna-híd újjáépítése (HEGESZTÉSTECHNIKA
2001/4. szám, 6-8.old.)
86. A Mária Valéria híd – építés és előzmények (magyar ÉPÍTÉSTECHNIKA 2001/12. szám)
87. A Mária Valéria híd újjáépítése (magyar ÉPÍTÉSTECHNIKA
2002/1. szám)
88. Az esztergomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése (MÉRNÖK
ÚJSÁG 2002. január)
89. Massányi Károlyra emlékezünk (MÉRNÖK ÚJSÁG 2002.
január)
90. Massányi Károlyra emlékezünk (Közúti és Mélyépítési Szemle
2002/3. szám)
91. Az M3 autópálya Oszlári Tisza-híd acélszerkezetének kivitelezése (MAGÉSZ Hírlevél 2002/1. szám, 14-20. old.)
92. Köszöntjük az acélszerkezet-építés első számú nagy öregjét
a 90 éves Kránitz Pált (MAGÉSZ Hírlevél 2002/1. szám, 22.
old.)
93. Korszakváltás a magyar hídépítés-technikában (magyar ÉPÍTÉSTECHNIKA 2002/4-5. szám)
94. A Ganz Acélszerkezet Rt. egyedülálló teljesítménye: háromszáz
hidat építettek (GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP 2002. március)
95. Acélszerkezetek szabványosítási kérdései (XI. Országos Hegesztési Tanácskozás, 2002. március 28-29.)
96. A hegesztett szerkezetek korszerű anyagai (XI. Országos Hegesztési Tanácskozás, 2002. március 28-29.)
97. Az esztergomi Duna-híd három középső nyílásának újjáépítése
(VI. Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia 2002. május 9-10. Balatonszéplak, Előadás-gyűjtemény,
24-31. old., társszerzővel)
98. Tájékoztató a szekszárdi közúti Duna-híd felszerkezetének
építési munkálatairól (MAGÉSZ Hírlevél 2002/2. szám, 8-18.
old.)
99. Az első teljesen hegesztett nagyfolyami híd (HEGESZTÉSTECHNIKA 2002/3. szám, 15-18, old.)
100. A hazai nagyfolyami hídépítés új korszaka (DUNAFERR Műszaki-gazdasági Közlemények 2002/3. szám)
101. Új korszak a hazai nagyfolyami hídépítésben (MÉRNÖK ÚJSÁG 2002. augusztus-szeptember)
102. New age of building Danube and Tisza bridges during the
last two years in Hungary (Temesvár 2002.szeptember 12-13.
Nemzetközi Útügyi Konferencia, Előadás-gyűjtemény)
103. Újszerű feladatok az M3 autópálya Oszlári Tisza-híd acélszerkezetének gyártásánál (43. Hídmérnöki Konferencia 2002.
október 16-18. Szekszárd. Előadások kivonata)
104. Újszerű feladatok az M9 autópálya szekszárdi Duna-híd
mederhídja acélszerkezetének gyártásánál (43. Hídmérnöki
Konferencia 2002. október 16-18. Szekszárd. Előadások kivonata)
105. Tájékoztató a lebombázott Novi Sad-i ferdekábeles Duna-hídról (MAGÉSZ Hírlevél 2002/4. szám, 8-15. old.)
106. A Novi Sad-i ferdekábeles Duna-híd és társainak NATO támadások okozta sorsa (MÉRNÖK ÚJSÁG 2002. december)
107. Hídavatás a Tiszán (GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP 2002. december)
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108. Újszerű hegesztési feladatok a szekszárdi közúti Duna-híd
mederszerkezetének kivitelezésénél (HEGESZTÉSTECHNIKA
2003/1. szám, 28-32. old.)
109. Bemutatjuk a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Részvénytársaságot (MAGÉSZ Hírlevél 2003/1. szám, 10-19. old.)
110. New age of building Danube and Tisza bridges during the
last two years in Hungary (a Novi Sad-i ACET mérnöki konferencia, 2003. március)
111. Az acélszerkezetek kivitelhelyes tervezésének és szabványosításának néhány időszerű kérdése (MAGÉSZ Hírlevél
2003/2. szám, 6-11. old.)
112. A szekszárdi közúti Duna-híd felszerkezetének építése (magyar ÉPÍTÉSTECHNIKA 2003/4-5. szám)
113. A hídépítésben használatos vas/acél alapanyagok fejlődésének története (VII. Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezetgyártó Konferencia 2003. május 8-9. Balatonszéplak, Előadásgyűjtemény, 32-43. old.)
114. Schweißgerechte Konstruktion und fachgerechte Ausführung
bei der Fertigung von Drehgestellrahmen für Schienenfahrzeuge (A GSI SLV Halle 5. Fachtagung „Fügen und Konstruieren im Schienenfahrzeugbau” 2003. május 21-22. konferencia kiadvány)
115. A hídépítésben alkalmazott vas/acél anyagok fejlődésének
története (a 44. Hídmérnöki Konferencia, 2003. július 2-4.
Szeged)
116. Az M3 autópálya Oszlári Tisza- és az M9 autóút szekszárdi
Duna-hídjának építése (Közlekedési Múzeum Évkönyve XIII.,
2001-2002, 350-363. old.)
117. A vas/acél szerkezeti anyagok fejlődése a hídépítés tükrében
(a IV. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás (OAAAKK IV.) alkalmával
elhangzott, a kiadványban – magyar és angol nyelven – publikált előadás, 2003. október 12-14.)
118. A budapesti Erzsébet lánchíd építése (MÉRNÖK ÚJSÁG 2003.
október)
119. Beszámoló a 100 éve felavatott régi és a 39 éves új Erzsébet
híd tiszteletére tartott jubileumi rendezvényekről (MÉRNÖK
ÚJSÁG 2003. november)
120. Jubileumi rendezvények a 100 éve felavatott régi és a 39 éves
új Erzsébet híd tiszteletére (MAGÉSZ Hírlevél 2003/4. szám,
24-30. old.)
121. Október 10-én helyére gördült a sárvári közúti Rába-híd
(MAGÉSZ Hírlevél 2003/4. szám, 36-44. old.)
122. Az acélszerkezetű Orleans-i Európa híd, esztétika mindenek
felett (MAGÉSZ 2004/1. 8-15. old.)
123. Az Erzsébet híd pesti parti roncsainak bontása (MAGÉSZ Acélszerkezetek, Konferencia külön kiadvány, 2004. március)
124. Az új Erzsébet híd acélszerkezetének gyártása (MAGÉSZ Acélszerkezetek, Konferencia külön kiadvány, 2004. március)
125. A vas/acél anyagok fejlődésének története a hídépítés tükrében (a 45. Hídmérnöki Konferencia, Zalaegerszeg 2004.
május 25-27 konferencia kiadványban)
126. Development of iron/steel structural materials in view of
bridge building (5th International Conference on Bridges
across the Danube 2004 Novi Sad 24-26. June)
127. A hegesztett acélszerkezetek alapanyagainak fejlődése, mai
helyzete Magyarországon és az Európai Unió országaiban
(Gép 2004/7. szám)
128. A hegesztett acélszerkezetek alapanyagainak fejlődése, mai
helyzete Magyarországon és az Európai Unió országaiban
(XI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia, Budapest 2004.
augusztus 23-26.)
129. A hegesztett acélszerkezetek alapanyagainak fejlődése, mai
helyzete Magyarországon és az Európai Unió országaiban
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2004. 3. szám, 28-38. old.)
130. A vas/acél anyagok fejlődésének története a hídépítés tükrében (Közúti és Mélyépítési Szemle, 2004.11. szám)
131. Néhány nevezetes híd Angliában (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2004. 4. szám, 9-19. old.)
132. Termomechanikusan hengerelt S460M/ML acélok alkalmazása a Dunaújvárosi Duna-híd mederszerkezeténél (VIII. Acél-
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133.

134.
135.
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137.

138.
139.
140.

141.

142.
143.

144.

145.

146.
147.

148.

149.

150.
151.
152.

153.

154.
155.

156.

feldolgozási és Asúszoboszló, HEGESZTÉSTECHNIKA 2008/3
szám)
A termomechanikusan hengerelt S460 M/ML acélok előnyös
tulajdonságai (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2005. 2. szám, 3853. old.)
A budapesti közúti Duna-hidak esztétikai értékelése (MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2005. 3. szám, 13-28.old.)
A Dunaújvárosi Duna-híd építésének tapasztalatai a hegesztés
szemszögéből (Hegesztési Felelősök VIII. Országos Tanácskozása, 2005. szeptember 29-30. Hajdúszoboszló)
Korszakváltást hoztak az acélszerkezet építésben a termomechanikusan hengerelt S460M/ML acélok (HEGESZTÉSTECHNIKA 2005. 4. szám, 13-24. old.)
Tudósítás a Dunaújvárosi Duna-híd acél felszerkezetének
építési munkálatairól I. rész (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2005.
4. szám, 40-61. old.)
Az újjáépített újvidéki Duna-híd (MÉRNÖK ÚJSÁG 2006.
január)
A Dunaújvárosi Duna-híd építése (Konzorciumi propaganda
kiadvány 2006. március)
S460M/ML acélok alkalmazása a Dunaújvárosi Duna-híd mederhídjának egyes szerkezeteinél (Konzorciumi propagandakiadvány, 2006. április)
A Balatoni út MÁV vágányok feletti közúti felüljárójának újjáépítése (társszerzőkkel, MAGÉSZ Acélszerkezetek 2006. 2.
szám, 48-57. old.)
A Margit híd parti nyílásainak és a szigeti szárnyhíd építése
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2006. 2. szám, 15-22. old.)
Termomechanikusan hengerelt S460-as acélok és hegesztésük,
külföldi helyzet, hazai tapasztalatok (XII. Országos Hegesztési Tanácskozás, Budapest, 2006. szeptember 14-15.)
Tudósítás a Dunaújvárosi Duna-híd acél felszerkezetének építési munkálatairól II. rész (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2006. 3.
szám, 4-26. old.)
Erfahrungen mit dem Feinkornbaustahl S460M/ML bei
der Herstellung der weltgrößte Stabbogenbrücke über die
Donau bei Dunaújváros in Ungarn (SLV München GSI Internationaler Erfahrungsaustausch für Schwessaufsichtspersone
n, 23/24. 11. 2006 Konferencia kiadvány)
A Dunaújvárosi Duna-híd építése, 2005-2006 időszak (DunaÚJHÍD Konzorcium propaganda kiadványa 2007. március)
Tudósítás a Dunaújvárosi Duna-híd acél felszerkezetének
építési munkálatairól III. rész (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2007. 1. szám, 24-42. oldal)
A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídjának kivitelezése (IX.
Acélfeldolgozási és acélépítési Konferencia, Dunaújváros
2007. 05. 9-10., Előadás-gyűjtemény, 50-66. old.)
A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídjának kivitelezése a
hegesztés szemszögéből (HEGESZTÉSTECHNIKA 2007. 2.
szám, 35-44. old.)
Számos rekord dőlt meg (Mélyépítő Tükörkép Magazin
2007/4. szám)
Elkészült az óriás kosárfül a Duna felett (MÉRNÖK ÚJSÁG
2007. augusztus)
Tudósítás a Dunaújvárosi Duna-híd acél felszerkezetének építési munkálatairól IV. befejező rész (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2007. 3. szám, 3-25. old.)
Elkészült a Dunaújvárosi Duna-híd – 25.000 tonna hegesztett acélszerkezet (Hegesztési Felelősök IX. Országos Tanácskozása, 2007. szeptember 27-28. Hajdúszoboszló, Előadás
tömörítvény, HEGESZTÉSTECHNIKA 2007/3. szám)
A „BMW Welt” – az acélépítészet legújabb stílusirányzata
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2008. 1. szám, 6-16. old.)
Az acél építészet legújabb irányzatai a hegesztés tükrében
(Hegesztési Felelősök X. Országos Tanácskozása, 2008.
szeptember 18-19. Hajdúszoboszló, HEGESZTÉSTECHNIKA
2008/3 szám)
Tudósítás az Újpesti vasúti Duna-híd rekonstrukciójáról
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2008. 3. szám, 13-35. old.)

157. The Pentele Danube Bridge in Dunaújváros, Hungary; Design,
Research and Construction (társszerzőkkel, Bauingenieur
Oktober 2008)
158. Az elmúlt 10 esztendő Duna-híd építései (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2008. 4. szám, 8-36. old.)
159. Képriport az Újpesti Duna-híd átépítéséről (SÍNEK VILÁGA
2008. 3-4. szám, 44-45. old.)
160. Év végi képriport a megújult Szabadság és az új Északi vasúti
Duna-hidakról (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2009. 1. szám, 4445. old.)
161. Tájékoztatás az acélszerkezet építés szabványairól (MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2009. 1. szám, 22-36 old.)
162. A hegesztett hidak építésének kezdetei és fejlődése (MAGÉSZ
X. Acélfeldolgozási és acélépítési Konferencia, 2009. május
5-6. Dunaújváros; Előadás-gyűjtemény, 52-67. old.)
163. Az acélszerkezet-építés szabványai – visszapillantás, aktuális
helyzet (HEGESZTÉSTECHNIKA 2009/2. szám, 8-19. old.)
164. Augusztus 20.-ra teljes pompájában ragyogott a Szabadság
híd (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2009. 3. szám, 5-12. old.)
165. Az acél híd felszerkezetek hazai építési technológiájának
fejlődése az elmúlt fél évszázadban (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2009. 3. szám, 13-53. old.)
166. Legszebb budapesti Duna-hídjaink látványa 2010 telén
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010. 1. szám, 28-32. old.)
167. A hegesztett hidak építésének 80 éve Magyarországon (25.
Jubileumi Hegesztési Konferencia, Budapest, 2010. május
19-21. kiadványában megjelent előadás tömörítvény)
168. A hegesztett hidak építésének 80 éve Magyarországon
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010. 2. szám, 6-25. old.)
169. Fényképes tudósítás a Margit híd rekonstrukciójáról (MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2010. 3. szám, 54-66. old.)
170. Képriport az M43 autópálya szegedi Tisza-hídjának építéséről
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2010. 3. szám, 84-89. old.)
171. 20 esztendeje helyezték forgalomba az M0 autópálya gyűrű
déli szakaszának Duna-hídjait (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2011. 1. szám, 44-47. old.)
172. A természet és a mérnök kapcsolata (MAGÉSZ XI. Acélfeldolgozási és acélépítési Konferencia, 2011. május 11-12.
Dunaújváros, Előadás-gyűjtemény, 8-30. oldalak)
173. Változások a GSI-SLV üzemtanúsításokban az EN 1090 szabványsorozat bevezetésével (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2011. 2.
szám, 18-22. oldalak)
174. Az Északi vasúti híd átépítése 2007-2009 című könyv bemutatása (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2011. 3. szám, 22-26. old.)
175. Változások a GSI-SLV üzemtanúsításokban az EN 1090 szabványsorozat bevezetésével (HEGESZTÉSTECHNIKA 2011/3.
szám, 21-24. oldalak)
176. Változások a GSI-SLV üzemtanúsításokban az EN 1090 szabványsorozat bevezetésével (Hegesztési Felelősök XI. Országos Tanácskozása, 2011. szeptember 15-16. Hajdúszoboszló,
CD Konferencia kiadvány, előadás + mellékletek)
177. Schrägseilbrücke über die Donau in Budapest. Fertigung, Vormontage, Trasport, Montage (az SLV München GSI Internationaler Erfahrungsaustausch für Schweissaufsichtspersonen,
17/18. 11. 2011 Konferencia)
178. Rendhagyó hidásztalálkozó 2011 végén (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2012. 1. szám, 36-37. oldalak)
179. Képriport a Hárosi Duna-híd II. építéséről (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2012. 1. szám, 40-45. oldalak)
180. Holger Svensson „Ferde kábeles hidak” című könyvének bemutatása (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2012. 2. szám, 10. oldal)
181. Fényképes tudósítás a Hárosi Duna-híd II. építésének helyzetéről (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2012. 2. szám, 17-23. old.)
182. Fényképes tudósítás az újjászületett Margit hídról (MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2012. 3. szám, 14-18. oldalak)
183. Erfahrungen bei der Sanierung einer im Jahre1948 fertiggestellten, geschweißten Brücke in Ungarn – Gedanken
über den Sprödbruch ((az SLV München GSI Internationaler
Erfahrungsaustausch für Schweissaufsichtspersonen 22/23.
11. 2012 Konferencia)
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184. Képriport a jelentősebb hazai acélhíd-építések aktuális helyzetéről (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2012. 4. szám, 12-17. old.)
185. Acélszerkezetű csarnokok kialakításának legújabb irányzatai
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2013. 1. szám, 20-30. oldalak)
186. A 140 éve alapított MÁVAG Hídosztály-Ganz Acélszerkezet
történetének rövid áttekintése (MAGÉSZ XII. Acélszerkezeti
Konferencia, 2013. május 22-23. Dunaújváros, Előadásgyűjtemény, 13-36. old.)
187. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése
a hazai acélszerkezet építésben I. rész: Az 1930-1964 közötti időszak (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2013. 2. szám, 10-24.
oldalak)
188. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése
a hazai acélszerkezet építésben II. rész: Az 1965-1995 közötti időszak (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2013.3. szám, 40-59.
oldalak)
189. A budapesti Duna-hidak a 2013. júniusi árhullám idején,
képriport (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2013. 3. szám, 26-31.
oldalak)
190. Tisza-hídjaink története (Hidász napok 2013. szeptember 2526. Visegrád; interneten közzétéve)
191. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése
a hazai acélszerkezet építésben III. rész: Az 1996-2007 közötti időszak (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2013.4. szám, 20-45.
oldalak)
192. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése
a hazai acélszerkezet építésben IV. rész: A 2008 -2013 közötti időszak (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014.1. szám, 22-44.
oldalak)
193. A ridegtörés néhány kérdése a vásárosnaményi Tisza-híddal
kapcsolatos tapasztalatokkal összefüggésben (27. Hegesztési
Konferencia 2014. május 22-24.Budapest; előadás gyűjtemény,
217-230. oldalak)
194. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése
a hazai acélszerkezet építésben. V. Rész: Épület és egyéb
acélszerkezetek (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014. 2. szám,
14-33. oldalak)
195. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése a
hazai acélszerkezet építésben VI. rész: Sínjárművek forgó- és
alváz-keretei (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014. 3. szám, 6-19.
oldalak)
196. Az acélhegesztők minősítésének új szabványa az MSZ EN
ISO 9606-1:2014 (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014. 3. szám,
22-27. oldalak)
197. 50 esztendős az Erzsébet kábelhíd (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2014. 4. szám, 7-26. oldalak)
198. 50 éves az Erzsébet kábelhíd (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014.
4. különszám, 20. oldal)
199. Harminc éve helyezték forgalomba a kiszélesített Árpád hidat
(MAGÉSZ Acélszerkezetek 2014. 4. szám, 40-46. oldalak)
200. Páratlan kábelhidunk (MÉRNÖK ÚJSÁG 2015. március)
201. Mérföldkövek az acélhídépítés történetében (MAGÉSZ XIII.
Acélszerkezeti Konferencia, 2015. május 24-25. Dunaújváros,
Előadás-gyűjtemény 31-62. oldalak)
202. Mérföldkövek az acélhídépítés történetében (1779-2014),
(KKK kiadvány 2015. június, 32 old.)
203. 100 éve, 1915. november 27.-én adták át a forgalomnak
az átépített Széchenyi Lánchidat (MAGÉSZ Acélszerkezetek
2015. 4. szám, 8-30, old.)
204. Húszéves a Rákóczi (Lágymányosi) híd (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2016. 1. szám, 11-37. old.)
205. A tízéves dunaújvárosi Pentele híd és az utána eltelt időszak
Duna-híd építéseinek tömör áttekintése (XIV. Acélszerkezeti
Konferencia, 2017. május 24-25. Dunaújváros, Előadásgyűjtemény, 61-89. old.)
206. Száz éve, 1915. november 27.-én helyezték forgalomba az
átépített Széchenyi Lánchidat (Hidász Napok 2016. június
15-17. Balatonfüred, Különszám, 24 oldal)
207. A Ferencz József/Szabadság híd 120 éves (MAGÉSZ Acélszerkezetek 2016. 3. szám, 20-45. old.)
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208. A Ferencz József/Szabadság híd 120 éves (Hidász Napok
2017. június 7-9. Siófok, Különszám, 24 oldal)
209. A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése a hazai acélszerkezet építésben. VII. rész: Az alapanyag
tulajdonságai és szerepe a hegesztéstechnológiában (MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2017.4. szám, 24-41. old.)
Megjegyzés: a fenti felsorolásban a cikkek oldalszáma csak a
három – az acélszerkezet-építő szakma tekintetében specifikus –
folyóiratnál vannak feltüntetve, ezek:
– a HEGESZTÉSTECHNIKA, melyben 1990-2017 között 26 írása
jelent meg, 131oldal terjedelemben és 11 címlapkép;
– az Acélszerkezetek, melyben 1999-2017 között 61 írása jelent
meg, 809 oldal terjedelemben, 2273 képpel és 31 címlapkép;
– a MAGÉSZ Konferenciák (az 1999-2017 közötti 14 rendezvényből,
2 kivételével, mindegyiken tartott előadást) Előadás-gyűjteményei, melyek összesen 736 képpel, 227 oldal terjedelemben
tartalmazzák írásait.)

IV. Jegyzetek, tematikák
– Hegesztett acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése c. 129.
sz., GTE jegyzet (1979; 320 oldal, az 1977-84 között 8 alkalommal általam megtartott 80 órás továbbképző tanfolyamhoz)
– A hegesztő szakmunkások III. évfolyama “Szakmai Ismeret” c.
tankönyve
– A fedett ívű hegesztők minősítésének tematikája a HMB számára
– Tanfolyami jegyzetek, tematikák a vállalati kézi ív, CO2 védőgázos és fedett ívű, továbbá a középfokú hegesztőszakember és
acélszerkezeti szakmérnök képzésben tartott előadásokhoz.

V. Prospektusok, referencialisták, kézikönyvek,
kiállítások, naptárak
– 1979-ben „100 éves a hídépítés a Ganz-MÁVAG-ban” című
Konferencia szervezése, bevezető előadás tartása, 200 oldalas,
magyar és angol nyelvű kiadvány szerkesztése/írása (44-94. old.),
kiállítás és film tervezése/szakértése/készíttetése)
– A Ganz-MÁVAG-gal kapcsolatos nagyszámú gyártörténeti, reklám
és propaganda kiadvány, referencia lista a különféle termékcsoportokról stb. (2-4 nyelven) írása/szerkesztése az 1979-2003
közötti időszakban
– Budapest Duna hídjai című Emlékalbum készítése Budapest
Főpolgármestere és Főépítésze számára (1993, egyedi példányok)
– 1999-ben a Ganz Acélszerkezet Rt. 125 éves jubileuma alkalmából
ünnepi Konferencia szervezése, előadás tartása, nagyszámú
gyárismertető és egyéb propaganda kiadvány (három nyelven)
történőírása, kiállítás rendezése/készítése
– A 2000 utáni időszakban különféle szakmai konferenciákon
(évente) kisebb kiállítások, továbbá, a KKK megbízásából, két
alkalommal (2008 és 2010) a Közlekedési Múzeum „Erzsébet”
különtermében, május-október között látogatható önálló kiállítás készítése/rendezése
– 2011- és 2012-ben, MAGÉSZ számára Duna- és Magyar-hidak
naptár megtervezése, a fotók elkészítése.

VI. OMFB, GB, akadémiai tanulmányok készítésében
történő részvétel
– A növelt folyáshatárú szerkezeti acélanyagok hegesztési kérdései
(2-7104 Jt, 1976)
– Új technikai eszközök és technológiák a hídépítésben (9-7504-I,
1976)
– A Főváros környéki dunai átkelőhelyek jelentősége a főváros és
az ország szempontjából (9-7703-K, 1979)
– Növelt szilárdságú szerkezeti anyagok gyártásának növelése és
fejlesztési helyzetkép (Akadémiai tanulmány, 1983)
– Acél teherhordó szerkezetek gyártásának távlatai (10-8301 Et,
1984)
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VII. Különféle Egyesületek és Társadalmi Szervezetek
munkájában való részvétel

XIII. Szakmai filmek készítésénél
szakértői tevékenység/forgató könyv írás

– 1959-től kezdődően fokozatosan lép be (esetenként vállal tisztséget) különféle, az acélszerkezet-építéshez és a minőségügyhöz
köthető szakmai szervezetekbe, összesen 19-be, ezek közül 6nak napjainkban is aktív tagja.

–
–
–
–
–

VIII. Országos pályázatok zsűrijében történő részvétel
– 1977-2003 között 6 országos pályázat zsűrijébe hívták meg

–

IX. Különféle Állami Vizsgáztató Bizottságokban való
részvétel, elnöki teendők ellátása (1969-2018)

–
–

– Hegesztő Szakmunkás Minősítő Bizottság (1969-91)
– Magyar Hegesztőminősítő Testület – vizsgabiztos (1992-)
– Hegesztő Szakember Továbbképző Tanfolyamainak Vizsgáztató
Bizottsága (1969-)
– NME Műszaki Főiskola, Dunaújváros Állami Vizsgabizottság
(1976-)
– BME Gépészmérnöki Kar, Állami Vizsgabizottság (1978-)
– BME Gépészmérnöki Kar, Hegesztő szakmérnök képzés, Állami
Vizsga-bizottság (1978-)
– BME Építőmérnöki Kar, Acélszerkezeti szakmérnök képzés
(1984-1992)
– BME Gépészmérnöki Kar, Európai, Nemzetközi Hegesztőmérnök (EWE, IWE) Állami Vizsgabizottság tagja (1999-)

X. Előadások tartása különféle továbbképző
tanfolyamokon
– Betanított láng- és ívhegesztők továbbképzése a Ganz-MÁVAGban (1960-70)
– Középfokú hegesztő szakemberképzés a Ganz-MÁVAG-ban
(1967)
– Hegesztő Műszaki Szakemberek Továbbképző (ill. 2000-től EWT)
Tanfolyamain a “Hegesztett szerkezetek” c. tárgy óráinak megtartása (Bánki Donát Műszaki Főiskolán, 1971-ben, 1988-2009
között, majd az Óbudai Egyetemen 2010-2018 között, minden
évben)
– Hegesztett acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése (GTE
80 órás tanfolyam, 1977-84. között, 8 alkalommal)
– Hegesztési varratok ultrahangvizsgálata (GTE tanfolyam 197677)
– A BME Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítő Szakmérnöki Szak
“Acélszerkezetek gyártása és szerelése” c. tárgy óráinak megtartása (meghívott előadóként 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992)
– A BME Építőmérnöki Karán a mérnökképzésben, az acélszerkezeti
szak-mérnökképzésben és a vízépítési szakmérnök-képzésben, a
BME Gépészmérnöki Karán gépészmérnök és hegesztő szakmérnök képzésben, továbbá a Dunaújvárosi Műszaki Főiskola
Anyagtudományi Tanszékén – meghívott előadóként – egyes
előadások megtartása
– SLV-München – MHtE Hegesztő-oktatóképzésben történő részvétel (1992, 1993, 1994, 1995)
– A BME Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítő Szak Euró-hidász szakmérnöki ágazat „Hídépítési technológiák” című tárgy óráinak
megtartása meghívott előadóként (2009)
– AZ MMK Tartószerkezeti Mesteriskola „Acél híd-felszerkezetek”
című tárgy óráinak megtartása meghívott előadóként (2014)

XI. Különféle országos és ágazati szabványok
szakértői bizottságaiban való részvétel
– 1962-1995 között mintegy negyven szabvány esetében tag (többször szakbizottsági elnök)
– 1996-2006 között az MSZT MB négy különféle műszaki bizottságának tagja.

XII. Szakmai előadások kongresszusokon, konferenciákon, ankétokon, tanácskozásokon, GTE, KTE,
MHtE, MAGÉSZ, KKK, MAHEG rendezvényeken
– 1962-2017 között, mintegy százhetven alkalommal, itthon és
külföldön (Németország, Ausztria, Jugoszlávia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Románia, India, USA).

–

Félállandó acélhíd építése (KÖZDOK 1969)
A Ganz-MÁVAG Acélszerkezeti Gyára (KÖZDOK 1979)
Hídépítők (MTV 1980-81)
Az Árpád-híd építése (KÖZDOK 1983)
A Dunakiliti Duzzasztómű acélszerkezetű berendezéseinek
építése (Magyar Film- és Video Vállalat)
Érckirakó óriásdaru építése (DELTA Produceri Iroda MTV
1992)
A Lágymányosi Duna-híd építése (MOVI 1993-1995)
A Ganz Acélszerkezet Rt. egyiptomi referencia filmje (MTV Rt.
1997)
Az esztergomi Mária Valéria Duna-híd újjáépítése (Csillag és
Ádám produkció 2001.)

XIV. Szakmai pályázatokon való részvétel
– Ganz Ábrahám Fődíj
1994, egyéni pályázat
– Ganz Ábrahám Díj (szerzőtársakkal)
1995, egyéni pályázat
– GTE Országos Pályázat Első Díja
1995, egyéni pályázat
– Ganz Ábrahám Fődíj
1997, egyéni pályázat
– Ganz Ábrahám Díj
2000, egyéni pályázat
– MAGÉSZ „Az év acélszerkezete” Pályázat I. hely
2000, vállalati pályázat
– MAGÉSZ „Az év acélszerkezete” Pályázat I. hely
2001, vállalati pályázat
– INNOVÁCIÓS Nagydíj Pályázat, Innovációs Díj
2001, vállalati pályázat
– Tierney Clark Díj Pályázat 2002 nyertese
2002, vállalati pályázat
– MAGÉSZ „Az év acélszerkezete” Pályázat I. hely
2006, vállalati pályázat

XV. Szakterületét érintő hazai és külföldi
dokumentumok gyűjtése, fényképés diafelvételek készítése, ezek különféle
módokon és fórumokon történő publikálása
– Összegyűjtötte, rendszerezte vállalata több mint 140 éves múltra
visszatekintő tevékenységének különféle dokumentumait (publikációk, fényképfelvételek, referencia anyagok, stb.)
– Korábban évtizedeken át az MTI-vel csináltatott, az elmúlt 40
esztendőben maga készít fényképfelvételeket a szakterületéhez
tartozó létesítményekről, munkákról, világszerte (melyek száma
meghaladja az 50 000-et). Ezeket különféle szakkönyvekben, publikációkban, vállalati prospektusokban és referencialistákban,
továbbá bel- és külföldi szakmai rendezvények előadásain, kiállításokon tette közkinccsé, ill. más szerzők rendelkezésére bocsátva hasznosította. Képei számtalan (bel- és külföldi) könyv és
folyóirat címlapját is díszítik.

XVI. Műszaki szakértői tevékenység (hivatásos
szakértői engedély alapján, szerződéssel)
– 1960-2017 között megszakítás nélkül – főként Tervező Intézetek
és Kivitelező Vállalatok számára, gyakran több éven át folyamatosan, illetőleg visszatérően, sok alkalommal, ritkábban eseti
megbízások alapján – folytatott, szinte kizárólag hegesztett acélszerkezetekkel kapcsolatos, szakértői tevékenységet
– A SLV München Hegesztéstechnikai Intézettel együttműködve,
1991-2012 között (a DIN 18 800-7 szerint, továbbá 1996-tól
az ISO 9000 és 1997-től a DIN 6700-2, majd a DIN EN 15085,
1998-tól az EN 729-2, illetőleg a DIN EN ISO 3834-2 szabványok
szerint is) hajtott végre kivitelezői üzemtanúsításokat több mint
300 alkalommal
– 2004. november 1. 2006. december 31. között a német Leonhardt,
Andrä und Partner – világszerte tevékenykedő – mérnöki tanácsadó Kft. magyarországi képviselője volt.
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Mátyássy László vezérigazgató
Gilyén Elemér, Dr. Szabó Gergely PhD., Mátyássy Dániel irányítótervezők
Pont-TERV Zrt.

ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD ÉPÍTÉSE
A Komáromi új Duna-híd előkészítő munkáiról, tervezéséről már több fórumon, újságcikkben beszámoltunk. A Duna-híd megvalósítása azóta újabb fázisba
került. 2013 és 2015 között a Pont-TERV Zrt. és a
pozsonyi székhelyű Dopravoprojekt a.s. elkészítette a
híd engedélyezési és kiviteli terveit. A sikeresen megpályázott európai hálózatfejlesztési támogatás (CEF)
elnyerése után, 2017-ben a NIF Zrt. és a szlovák SSC
közbeszerzési pályázatot írt ki a híd megépítésére.
A pályázat nyertese, a Hídépítő Zrt. és a Mészáros
és Mészáros Kft. alkotta H-M Duna-híd Konzorcium
2017 októberében kezdte meg az építkezést.

1. A HÍD ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
A Komárom és Komárno között tervezett hídon átvezetett
útszakasz a magyar oldali 1. sz. főutat köti össze a szlovák
oldali 63. sz. főúttal. A szakasz teljes hossza 2404 méter,
melyből az új híd 600 métert tesz ki. A tervezett új közúti
Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 170 m-rel feljebb (folyásiránnyal szemben, nyugati irányban), a városközpontban lévő közúti Erzsébet Duna-hídtól 2,8 km-rel feljebb létesül.

A vasúti híd közelsége miatt a hídnyílások beosztásának
tervezésénél a hajózási szempontok meghatározóak voltak.
A relatíve kicsi, 100 m-es nyílásokon át közlekedő hajók
számára ugyanis ilyen közel egy újabb, a hajóút közepén elhelyezett pillér nehézséget, olykor veszélyt jelentett volna.
Így az új híd legnagyobb nyílása 252 m lett, amely lehetővé
teszi, hogy annak megépülte után se legyen nehezebb a
hajózás a Dunának ezen a szakaszán. A pillérek helyének
meghatározását a már említett hajózási igényeken kívül
árvízvédelmi szempontok is befolyásolták. A Duna északi
oldalán ugyanis a felszín közelében iszapos és homokos
kavicsrétegek váltakoznak, melyek a vizet jól áteresztik,
ezért az árvédelmi töltés és a mögötte elhelyezkedő víztelenítő árok környezetében a szokásosnál is nagyobb védőtávolságot kellett tartani. A 250 méteres hajózónyílást ferde
kábelekre függesztett szerkezet hidalja át, a merevítőtartó
ortrotrop acél pályaszerkezetű. A kábelek a főtartók feletti
lehorgonyzásokon keresztül tartják a pályaszerkezetet. A híd
teljes hossza 601,60 m. A támaszközök a magyar oldal felől:
66 + 252 + 120 + 96 + 66 m hosszúak. A ferde kábeleket felső végükön aszimmetrikus, acélszerkezetű pilonban horgonyozzák le. A pilon csak a híd befolyási oldalán helyezkedik
el, és L alakú megtámasztással kapcsolódik a Duna medrébe

1. ábra: A híd és környezetének helyszínrajza

2. ábra: Oldalnézet
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3. ábra:
Általános
keresztmetszet

alapozott pilléréhez. A pilon aszimmetrikus elhelyezkedése
ellenére a kábelek a híd két oldalát külön két kábelsíkkal
függesztik fel.
A hídon kétnyomú főút vezet át. A kocsipálya korlátok közötti szélessége 11,50 m (2 x 3,75 m forgalmi sáv + 2 x 2,0 m
biztonsági sáv). A kocsipálya befolyási oldalán 1,80 m szélességű, kétnyomú gyalogjárdát, a kifolyási oldalon 2,50 m
szélességű, kétnyomú kerékpárutat vezetnek át. A vezetőkorlát síkja mögött a kábelekig 1,10 m szabad tér biztosított elmozdulási hatástartományként. A híd teljes szélessége 20,40 m.
A szlovák oldali utolsó nyílásban csak üzemi járdát vezetünk át a hídon, itt a teljes hídszélesség 16,60 m.

2. ALAPOZÁS, ALÉPÍTMÉNYEK
A feltárt talajok többnyire nagy vastagságban megjelenő
szemcsés és kötött, ill. ehhez kapcsolódó cementált talajok. Fontos kérdés volt az egyes talajrétegek földrengés hatására bekövetkező folyósodási hajlamának megállapítása,
hiszen ez a híd alapozásának tervezésére – és költségeire
– jelentős hatással lehetett. A CPTu szondázások és szeizmikus nyíróhullámsebesség-mérések alapján a műtárgy
környezetében feltárt talajok nem hajlamosak folyósódásra,
és az Eurocode 8 szerinti talajosztályozás szerint a „C” altalajosztályba sorolhatók
A talajmechanikai szakvélemény Ø150 cm, illetve az 5. sz.
pillérnél Ø100 cm átmérőjű, béléscsöves, fúrt vasbeton cö-

löpalapozást javasolt. A tömör, cementálódott homokos
talajokban a tervezett viszonylag rövid, 12–15 m-es cölöphossz is igen nagy teherbírást ad. A szlovák oldali 6-os hídfő síkalapozással készül.
Az eddig elkészült próbacölöpök a számított értéket igazolták.
A magyar oldali hídfő cölöpalapokra, a meredek partoldalba kerül. A felmenőfal üreges, középső részében üzemi tér van kialakítva.
A 2., 4 . és 5. sz pillér ugyancsak cölöpökre támaszkodik.
A cölöpök összefogó gerendája a Duna medrébe süllyesztve
készül. A vasbeton felmenő szerkezetek csúcsíves éleit gránit burkolókövek védik a jég és az uszadékok behatásától.
A pillérek felső részei ívesen áttört kialakításúak lesznek,
ezzel a híd alépítményeinek könnyedebb megjelenését szolgálják.
A 3. sz. pillér, amely a pilont is tartja, külön figyelmet érdemel. Ez a pillér – mivel ez egyben a pilon alsó része is –
a többi pillérnél jóval erőteljesebb kialakítású. Alapozása
5 sorban álló – összesen 38 darab – 1,50 m átmérőjű, fúrt
vasbeton cölöppel történik, melyeken 4,0 m vastag cölöpösszefogó gerenda készül. A 13,75 m magas, tömör vasbeton felmenőfal alaprajzi befoglaló mérete a felső szinten
kialakított párkánynál 5,8 x 34,63 m. A pilon indítószerkezetét a cölöpök összefogó gerendájára kell elhelyezni,
majd az összehegesztés után az abban elhelyezett acélszerelvényhez le kell kötni. Az alépítménybe kerülő teljes
acélszerkezet elkészülte után lehet a pillér betonrészeit

4. a) ábra: Próbacölöp a Dunában
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elkészíteni. A vasalási és betonozási munkálatoknál nagy
figyelemmel kell lenni a beton gátolt zsugorodás okozta
alakváltozásaira.
A szlovák oldalon a csatlakozóút töltésen halad, melynek lezárására ~10 m magas, síkalapozású hídfő épül.
A hídfőhöz kétoldalt szögtámfal szárnyfalak csatlakoznak.
A 3,30 m vastag felmenőfal üreges középső részében üzemi
teret alakítanak ki. A hídfő előtt szervizút biztosít átjárási
lehetőséget.

Alépítmények építése
A hídfők és a parti pillérek építése szokásos építési módszerekkel végezhető. A vízi pillérek alapozását, figyelembe
véve, hogy a cölöpösszefogó gerenda a mederfenék alatt
helyezkedik el, műsziget segítségével készítik. A műsziget fala két, egymástól 60 cm-re levert Larssen-pallósor.
A 60 cm-es közt a verést követően kibetonozzák. A cölöpözéshez a műsziget belsejét szemcsés anyaggal feltöltik,
így a munkagépek „szárazon” dolgozhatnak. A cölöpözés
befejezésével az alsó vízzárást egy 1,0 m vastag „jetpaplannal” érik el. A fúrás és injektálás után emelik ki a szemcsés
talajt a cölöpök közül, és folytatódhat a felmenő szerkezet
építése a megszokott módon.
Jelenleg a szádverési és cölöpözési munkák folynak.

3. MEREVÍTŐTARTÓ
A merevítőtartó: ortrotrop pályalemezes, két főtartós, nyitott szerkezet. A kábelek bekötése a főtartók vonalában
a pályaszint felett történik. A kábelek alsó lehorgonyzó
szerkezeteit a merevítőtartó gerinclemezének felső éléhez
hegesztett taréjlemezekhez erősített csövekbe építik be.
A kereszttartókat íves alsó övvel alakítják ki, és ez a vonal
a járdák alatti konzolokon folytatódik. A 4. és 5. támasznál
a híd megfelelő stabilitása érdekében a ferde kábeles hidaknál megszokott módon szükség van a felszerkezet alépítményhez való lekötésére is. Ehhez mindkét végükön
csuklós kialakítású feszítőrudakat használunk, melyeket az
őket befogadó aknák mélyén elhelyezett szerelvények segítségével Dywidag-rudakkal feszítünk le.

Anyagminőség
A ferde kábeles híd statikai rendszeréből következően közel azonos igénybevétel keletkezik a merevítőtartó teljes
hosszán (lásd Statikai kérdések). Az azonos igénybevételek
felvételére karcsú (teljes szerkezeti magasság 2,869 m),
párhuzamos övű merevítőtartót terveztünk. A pályalemez,
a 16÷30 mm vastagságú gerincek és 40÷60 mm között
változó alsó övek S355 J2+N illetve S355 K2+N acélból

4. b) ábra: Szádlemezverés

5. ábra:
Merevítőtartó
gyártási egységei
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készülnek. A támaszok környezetében és a parti nyílásokban azonban jelentősen megnőnek az igénybevételek. Ezekben a keresztmetszetekben az alsó öv vastagításával tudtuk
csökkenteni a mértékadó feszültséget. A nagy vastagságú
(80÷60 mm) elemeknél fellépő ridegtörés elkerülésére nagyobb szívósságú, S355 ML acélt alkalmazunk.
A 2-es pillér környezetében, már az alsó öv vastagítása sem
volt elég az igénybevétel gazdaságos felvételére, ezért itt
nagyszilárdságú S460 ML acélt építettünk be. Szintén S460
ML acélból készül a ferde kábelek alsó lehorgonyzása.

c) Medernyílás
6–7től a 21–22-ig (15 szerelési egység)
A merevítőtartó – a ferde kábeles hidaknál megszokott
módon – konzolos szabadszereléssel épül tovább. A szerelési egységeket úszódaru emeli a helyére. A rögzített
hídelemet ezután a pilonra kábelekkel felfüggesztik.
A kábelek végleges megfeszítése a szerkezet zárása, készre szerelése és az összes állandó teher felhordása után történik.
Jelenleg a gyártás-előkészítés folyik.

4. PILON
Az acélszerkezetű pilon a középső mederpillér alépítményi
szerkezetébe befogva épül. Egyedi kialakítású szerkezete
tulajdonképpen egy befogott konzol, melynek alsó befogását a pillértestbe nyúló acélszerkezetű elemek és kitámasztó rudak biztosítják. A vízvonal feletti részeken a
pilon 70 m magasságig két cellára van osztva. A nyomott

6. ábra: Merevítőtartó mértékadó feszültség

Merevítőtartó építése
A mervítőtartót keresztirányban 7 darab gyártási–szállítási
egységekre bontottuk (hídtengelyben van illesztés, de a pályalemez is ott törik):
befolyási főtartó konzollal (BMT)
4 db pályaelem (BP1, BP2, JP1, JP2) =
= 3,70 + 2x 3,0 +3,70 =
kifolyási főtartó (JMT)
kifolyási konzol (JK)

2,94 m
13,40 m
1,39 m
2,25 m

ÖSSZESEN

19,98 m

Az elemek hosszirányú kiosztása 12,2÷18,0 m között változik, egy elem legnagyobb súlya 32 t. A Csepelre szállított
– keresztirányban is felbontott – gyártási egységekből egy
teljes keresztmetszetű szerelési egységet állítanak össze.
A 12,2÷18,00 m hosszú szerelési egységeket korrózióvédelemmel látják el, majd vízi úton Komáromba szállítják.
Egy szerelési egység súlya 85–165 tonna között változik.
A szerelési egységek beépítése a helyszínen háromféleképpen adódik:
a) Magyar oldal
1–2-től 5–6-ig (5 szerelési egység)
A bárkán szállított szerelési egységeket a 200 t-s úszódaru az 1 hídfő és a 2-es pillér közé épített tolópályára helyezi. A szerelési egységeket egyesével a helyükre tolják,
ezután történik a magassági beállításuk és illesztésük.
b) Szlovák oldal
22–23-tól a 36–37-ig (15 szerelési egység)
A bárkán szállított 12,20–18,00 m hosszú szerelési egységeket a 200 t-s úszódaru az 3-as és a 4-es pillér közé
épített, víz fölötti szerelőtérre helyezi. A szerelőtéren az
új elemet hozzáhegesztik a már meglévő hídegységhez,
és szakaszosan a szlovák oldali hídfő felé tolják – a kereszttartó-kiosztásnak megfelelő – 3,0 m-es lépésekben.
A hosszirányú betolás a víz fölötti, a 4 jelű pillér melletti
és az ártéren elhelyezett tolópályán történik.

7. ábra: A pilon a 3. pillérrel
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8. a) ábra:
Pilonkeresztmetszet az alsó szakaszon

A palást vastagsága 30÷60 mm. Az 500 mm magas T merevítőbordák jellemző méretei: öv 25 x 300 és 30 x 400 mm,
a falvastagságuk 20 mm. Mind a palást, mind a T alakú bordafelületre merőleges irányban javított alakítási tulajdonsága megfelel az Z25 minőségi osztálynak (EN 10164). A pilon összes tartószerkezeti anyaga rendelkezik a 3.2 tételes
ellenőrzésen alapuló vizsgálati bizonylattal (EN 10204).
A 118,1 m magas, részben öszvérszerkezetű pilontest alsó része a C35/45 vasbetonból készült, 20,0 m magas pillér
felmenőfalba van befogva. A külső beton és a pilontest
együttdolgozását 25 mm átmérőjű, 225 mm magas csapok
biztosítják. A felmenőfalból kilépő, szabadon álló pilon belső nyomásnak kitett keresztmetszeti részét 90 m magasságig C40/50 betonnal erősítik. Itt a két különböző anyag között keletkező erőátvitel a palást belső oldalára hegesztett,
19 mm átmérőjű, 225 mm magas csapok feladata. A csapok
S235J2-C450 anyagból készülnek.
A pillér a terhelés, zsugorodás hatására vízszintes mozgást végez. Ennek a mozgásnak építés közbeni véletlen eltéréseit a pilon húzott oldalán elhelyezett 8 darab 19 pászmás feszítőkábelekkel lehet szabályozni.

A pilon építése
8. b) ábra: Pilonkeresztmetszet a lehorgonyzásokkal

oldali cellát kibetonozzák a külpontos nyomóerő levezetése és lehető legkisebb alakváltozás érdekében. A pilon
belsejében lépcső vezet a felső lehorgonyzásokhoz és a
légiakadály-jelzés szerelvényeihez. A kábelek feszítése a
felső lehorgonyzásoknál, a pilon felső részén történik,
ezért a pilon belsejében aknát képeznek ki a szükséges
anyagok és a feszítéshez szükséges szerszámok mozgatása
érdekében. A felső lehorgonyzások függőleges bordák és
acélszerkezetű diafragmák segítségével adják át a pilontestnek és egymásnak a feszítőerő függőleges és vízszintes
komponenseit.

Anyagminőség
A pilon tartószerkezetének anyaga hosszú mérlegelés után
S355 NL és S460 NL normalizált/normalizálva hengerelt,
hegeszthető, finom szemcsés szerkezeti acélból készül.
A nagyobb szilárdságú S460 NL acél a leginkább igénybe
vett keresztmetszetekbe kerül beépítésre. Ezek a keresztmetszetek a pályaszint alatti 15,3 m és a pályaszint feletti
29,9 m magasságok között találhatók.

20

A közúton a helyszínre szállított gyártási egységekből állítják össze a szerelési egységeket. Az alsó szintek nagyobb súlyú szerelési egységeit úszódaruval emelik a helyükre. A magasabban lévő elemeknél 3,0 m magas szerelési egységeket
állítanak össze, és azokat 50 t teherbírású toronydaruval
emelik a helyükre. Az elem összehegesztése után történik
a nyomott cella kibetonozása.
Jelenleg a gyártás-előkészítés folyik.

5. KÁBELEK
A pilon egyedi, konzolos kialakítása ellenére a kábelek a
merevítőtartók középtengelyére szimmetrikusan helyezkednek el. Lehorgonyzásuk a merevítőtartóban 24 m-enként, a
pilonban 2,78 m-enként helyezkedik el.
A kábelek feszítését a pilonban elhelyezkedő, felső lehorgonyzások oldaláról végzik. A kábelek párhuzamos pászmákból készülnek. Megfeszítésük a jelenleg szokásos, szakcégek által kidolgozott kiegyenlítő módszerrel, pászmánként
történhet. Lehetőség van azonban az utólagos finom szabályozás érdekében a kábelek egyszerre történő, rövid-úti feszítésére is.
A kábelenkénti pászmaszám 43 és 85 között változik.
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6. STATIKAI KÉRDÉSEK
A hídra a vállalkozói szerződés szerint mind a hatályos
magyar Útügyi Műszaki Előírások, mind a szlovák nemzeti
melléklettel kibővített EN tartószerkezeti szabványsorozat
szerint teljes körű számítások készültek. E bekezdésben
elsősorban az előbbiek szerint végrehajtott ellenőrzéseket
tárgyaljuk, megjegyezve, hogy az Eurocode szerinti kihasználtságok az acélszerkezet esetében általában kissé alatta
maradtak a magyar előírások szerint számítottaknak.
A ferde kábeles híd számítása jelentősen eltér egy szokványos gerendaszerkezet számításától. Jelentős különbség,
hogy a ferde kábeles szerkezetnél a feszítőerők szabad megválasztása miatt nem csupán egyetlen „jó” megoldás létezik,
vagyis a megszokott méretfelvétel – leterhelés – igénybevétel-számítás – ellenőrzés munkafolyamat állomásai közé
egy újabb, a feszítőrendszer felvétele is bekerül, mely alapvetően visszahat a többi részre. A komáromi új Duna-hídnál
a feszítőrendszer felvételekor arra törekedtünk, hogy a végleges állapotban a merevítőtartó igénybevételeit kiegyenlítsük, valamint a pilon hídtengely irányú hajlításából adódó
nyomatékok pozitív és negatív irányban nagyjából egyformák
legyenek. Ezt a célt először lineáris számítású modellen,
majd a tervezés előrehaladtával egyre részletesebb és egyre
több hatást figyelembe vevő rúdmodelleken sikerült elérni.
A számításhoz használt RM Bridge V8i szoftver figyelembe
veszi a másod- ill. harmadrendű hatásokat, valamint a kábelek „látszólagos” merevségének változását a terhelés és a
kábelbelógás változása közben.
A kábelek feszítését a kábelerőkből számított kezdeti
megnyúlással vettük figyelembe. Mivel az így számított
alakváltozásból származó erő az egész szerkezetre visszahat, és azt deformálja, a kialakuló kábelerő a kábel-végcsomópontok elmozdulása miatt az előírtnál kisebb lesz.
Ennek kiküszöbölésére az egyes kábeleket egységnyi erőre
feszítettük meg a számítás során, majd azokat úgy paramétereztük, hogy a végállapotban a kívánt feszítőerők előálljanak. E számítás iteratív eljárás, mely a paraméterek
változtatásával újraszámítja az igénybevételeket a kívánt
pontosság eléréséig A módszer előnye, hogy – megfelelő
számítástechnikai háttér esetén – nem csupán lineáris, ha-

nem nemlineáris számítás esetén is pontos eredményeket
kaptunk.
A rúdmodellen történő számítások ellenőrzésére kombinált héj- és rúd-végeselemes modellek készültek, melyek
eredményei igen jó egyezést mutattak. A merevítőtartó keresztirányú viselkedését, valamint az alépítményeket külön
modelleken vizsgáltuk, melyek eredményeit összegeztük a
főtartószámítás eredményeivel. A szerkezeti részletek vizsgálatára szintén külön részmodellek készültek, melyek
közül a ferde kábelek alsó és felső lehorgonyzó acélszerkezeteit és a 3-as pillér betonszerkezetét emelhetjük ki.
Az előbbinél „szokásos” héjmodell megközelítést alkalmaztunk, utóbbi feladat azonban a tömegbeton, a pilon és a
kitámasztó rúd acélszerkezetének pontos modellezése érdekében térfogatelemes végeselemes modellezést igényelt,
melyet a SOFISTIK programrendszer segítségével modelleztünk.

7. DINAMIKAI VIZSGÁLATOK
A híd speciális és karcsú kialakítása miatt szerkezetdinamikai analízist is végeztünk a tervezés során. A dinamikus
terhelések közül a földrengést és a széláramlást tekintettük
mértékadónak. A számítások kiinduló lépése egy részletes
szerkezetdinamikai modell felépítése, melyet az AXIS általános végeselemes programrendszer 12-es verziójával végeztünk el.

Földrengésvizsgálat
A földrengésvizsgálat korrekt végrehajtásához helyszíni dinamikus talajmechanikai mérések történtek. Az eredmények alapján megállapításra került az altalaj besorolása, valamint a dinamikus ágyazási értékek. A bemenő paraméterek
birtokában számítottuk a földrengési terheket és a szerkezet igénybevételeit. Megállapítottuk, hogy a karcsú felszerkezet feszültségei nem mértékadóak, de a merev alépítmények érzékenynek bizonyulnak a szeizmikus hatásokra. Kiemeljük, hogy a 3-as pilléren levő saruk hosszirányú földrengési reakciói igen nagy értékűre adódtak, ezért külön
ütközők beépítése mellett döntöttük.

9. ábra:
Statikai
modell
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Széldinamikai vizsgálatok

IRODALOM

A karcsú felszerkezet széllel szembeni biztonságának értékelése céljából széldinamikai vizsgálatokat készítettünk.
Az áramlási paramétereket (statikus és dinamikus erőtényezők, Strouhal-szám, belebegési együtthatók) CFD (Computational Fluid Dynamics) segítségével határoztuk meg
az ANSYS-FLUENT kereskedelmi programrendszer alkalmazásával. A számítások a merevítőtartó, a pilon és a kábelek
dinamikai vizsgálatára irányultak. Az eredmények alapján
a merevítőtartóra 6 darab TMD (Tuned Mass Damper)
elemet terveztünk be a túlzott mértékű függőleges lengés
amplitúdók csökkentése érdekében. A ferde kábelek lengéseinek csökkentésére – az alsó lehorgonyzási pontokon
– szintén lengéscsillapító elemeket írtunk elő.

1. Dr. Kollár László: „A szél dinamikus hatása az építményekre”.
2. Dr. Györgyi József: „Szerkezetek dinamikája”.
3. Christian Petersen: „Schwingungs dämpfer im Ingenieurbau”.
4. Elsa de Sá Caetano: „Cable Vibrations in Cable-Stayed
Bridges”.
5. Holger Svensson: „Schrägkabelbrücken”.

10. ábra: Az új híd látványa a magyar oldali Duna-partról

11. ábra: Látvány a szlovák part felől
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Teherhordó acélszerkezetek
Az acél szélesen elterjedt és kedvelt szervetlen építőanyag,
amelynek tűzvédelmi osztálya összetételénél fogva definíciószerűen A1 (nem éghető). A tűzvédelmi problémát nem
is az éghetőség okozza, hanem az acél szobahőmérsékleten jelentős teherhordó képességének gyors és számottevő
csökkenése a hőmérséklet emelkedésével.
Az acél teherbíró képessége (folyáshatára) – az építőiparban
elterjedten használt acéltípusoknál – 500 °C-on az eredeti
érték 78%-ára, míg 850 °C-on mindössze 8,5%-ára csökken.
A teherhordó acélszerkezetek tűzállóságát speciális hőszigeteléssel lehet fokozni, amely késlelteti a tartószerkezet
felmelegedését, azaz meghatározott ideig késlelteti azt,
hogy a tűz okozta rendkívüli helyzetben elérje a teherbírási
határállapotát, így biztosítva a menekülésre és a tűzoltásra
tervezett időtartamot.
Ezt a hőszigetelést háromféle módon lehet biztosítani: tűzvédő festékkel, tűzvédelmi habarccsal, vagy tűzvédő burkolólapokkal.
Abban az esetben, amikor a festés túl sok időt vesz igénybe (több mint 2 réteg kell), vagy a habarcs nem elég esztétikus megoldás, a tűzvédelmi burkolatok gyors és gazdaságos megoldást jelenthetnek.

tűzvédő burkolata
kély vastagsága és tömege gyorsítja a kivitelezést és könynyebb munkavégzést biztosít. A lapok rögzítése általában
kereskedelmi forgalomban kapható acél kötőelemekkel: tűzőkapcsokkal, szegekkel vagy csavarokkal történik.
Szükséges adatszolgáltatások az optimális tűzvédelmi burkolat tervezéséhez:
n az acélszerkezet geometriája,
o a tervezési hőmérséklet,
p az előírt tűzállósági teljesítmény.
Műszaki adatok
1 teherhordó acélpillér (oszlop) vagy acélgerenda
2 PROMATECT®-XS, vastagság a tűzállósági teljesítmény,

az Ap/V viszonyszám és az acél Eurocode szerinti tervezési
(kritikus) hőmérsékletének függvényében
3 rögzítő elem (acél tűzőkapocs, szeg vagy csavar)
4 lapcsatlakozások, a pillér oldalain kb. 400 mm-rel eltolva
Igazolás: ITB 1633/16/R79NZP

A PROMATECT®-XS burkolat épületek teherhordó acélszerkezeteinek tűzvédelmére szolgál.
Tulajdonságainak köszönhetően a szerkezetek védelmét
akár 240 percig (R 240) is biztosítja. A lapokat kiváló
mechanikai tulajdonságok jellemzik. A könnyű és gyors
anyagmozgatás, valamint a gyors kivitelezhetőség és vékonyabb anyagvastagságok, mint a konkurens piaci termékeknél, lehetővé teszik a gazdaságosabb kivitelezést.

Műszaki adatok és jellemzők

A PROMATECT®-XS burkolat lakóépületekben és középületekben egyaránt használható teherhordó acélszerkezetek
tűzvédelmére.
Igen hatékony tűzvédelem akár 240 percig (R 240). Bármilyen épülettípusban használható. Az MSZ EN 13501-2
szerinti A1 tűzvédelmi osztály a legnagyobb fokú tűzbiztonságot nyújtja. A burkolat kialakításához segéd vázszerkezet kialakítása nem szükséges, így csökkentve a kivitelezés idejét és költségét. A burkolat esztétikus felülete akár
további felületképzés nélkül is elfogadható. A burkolat cse-

Csomagolás [db/raklap]

Vastagság [mm]

12,5

15,0

20,0

Szélesség [mm]

1200

Hosszúság [mm]

2500/3000

A lap súlya [kg/m2]

11,0

13,5

Testsűrűség [kg/m3]

18,0

25,3

24

18

900
32

26

Tűzvédelmi osztály

A1

Páraáteresztés μ

10

Hővezetés λ

25,0

0,25 W/mK

További részletekért látogasson el honlapunkra:
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Bosznay Ákos
Promat értékesítési vezető, Magyarország

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

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

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

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

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

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

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

Beadási határidő
2018. szeptember 1.
A pályázatokat egy példányban az következő címre
kérjük eljuttatni:
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla u. 84.

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

MAGÉSZ elnöksége

További információ: Dr. Csapó Ferenc, 30/9460-018, magesz@t-online.hu, www.magesz.hu
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Dr. Horváth Ákos Borovszky díjas főtanácsos,
ny. technológiafejlesztési főmérnök, c. főiskolai docens,
DUNAFERR
Antal Árpád MBA, gépészmérnök, korróziós szakmérnök, c. egyetemi docens,
a Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége titkára

MELEGEN ÉS HIDEGEN HENGERELT LEMEZÉS RÚDTERMÉKEK FELÜLETI MINŐSÉGÉNEK HATÁSA
A DARABÁRUKÉNT TŰZIHORGANYZOTT
ACÉLSZERKEZETEK BEVONATÁRA
Az Acélszerkezetek folyóirat 2017/1. számában igyekeztünk az acél féltermékek (táblák, rúdacélok, hengerelt nyitott és zárt szelvények) gyártási feszültségeinek hatásait és a darabáru tűzihorganyzás során
keletkező alakváltozások összefüggéseit bemutatni.
Mostani cikkünkben a hengerlés hibáiból, továbbá
a nem homogén acélminőségből eredő eltéréseket tekintjük át, melyek esetenként feltűnő jelenségekhez
vezethetnek. A bemutatott zavarok a darabáru tűzihorganyzást (EN ISO 1461) követően kisebb-nagyobb
felületi eltérést okozhatnak, de az acélszerkezet felhasználhatóságát általában nem korlátozzák, inkább esztétikai problémát jelentenek.

1. ábra: Hengerlési hőmérsékleten az aktív vasfelület gyorsan
oxidálódik

A védőbevonatok súlyos hibája, ha a védőréteg nem folytonos, így teret enged a korróziós folyamatoknak. Melegen
hengerelt alapanyagoknál a leggyakoribb hiba az acélfelületbe hengerelt vas-oxid (reve) jelenléte, melyet a tűzihorganyzó üzemben nem, vagy csak nagyon körülményesen
lehet eltávolítani.

MELEGEN ÉS HIDEGEN HENGERELT
LEMEZEK FELÜLETÉNEK ANYAGFOLYTONOSSÁGI HIBÁI, OKAI [1]
Revés hibák [2]

2. ábra: Vastag revével fedett vastag lemez (hibás)

A melegen hengerelt lemezek, hosszú termékek, alakos szelvények felülete revés, azaz hengerlésből (1–3. ábra) származó oxiddal borított. A reve három rétegből áll (4. ábra).
A legbelső, mely a melegen hengerelt szalaghoz kötődik,
a porózus szerkezetű vas-oxid, a wüstit (FeO). A legkülső
reveréteg a hematit (Fe2O3 ) a legvastagabb, közöttük helyezkedik el a két szélső réteg szilárd oldata, a magnetit
(Fe3O4). Ipari vasötvözetek esetén a reve hármas tagozódása megmarad, azonban a vas oxidjain kívül ott találjuk az
ötvözőelemek oxidjait is.
A meleghengerlés előtti, az előmelegítést szolgáló kemencében a felhevített bramma (vastag, acélműi tuskó) felületén létrejövő reve az ún. primer reve, mely szerkezetileg durva és vastag. Ennek eltávolítása érdekében a hevítőkemence után és az előnyújtó sor előtt van elhelyezve egy
revétlenítő rendszer. Ha ennek meghibásodása miatt a
primer reve megmarad az acélfelületen (2. ábra) és ezt a
bramma előnyújtásakor behengerlik a lemezfelületbe, akkor beletapad, csúnya benyomódásokat eredményez.

3. ábra: Készre hengerlés egy fontos lépése (Coil-box)

Az 5. ábrán látható egy szilvamag alakú primer reve,
amelynek nyomai sósavas pácolás és hideghengerlés után is
megmaradnak. Az előnyújtást követően és a készre hengerlő
sorra történő beadás között képződő vas-oxid a szekunder
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Mechanikai sérülések [3]
Ha a hengerelt lemezből leváló darab – pikkely (8. ábra)
– hengerpalástra feltapadva, hengerelt lemezen benyomódáshoz vezet, hidegen hengerelt vékony lemeznél pedig
lyukat is okozhat.
Elsősorban a hideghengerlésnél előforduló felületi hiba
a karcosság. A hullámos lemez egyes felületi elemei hozzáérnek a berendezés (hengerállvány, darabolósor) egyes elemeihez.
Törés- és folyásvonal a lemezfelületen [4,5,6]

4. ábra: Reverétegek

5. ábra: Szilvamag alakú
revefolt

6. ábra: Revepont „mákos”
lemezfelület

7. ábra: Revesáv

8. ábra: Pikkelyek a lemez
felületén

reve. Ezt egy a készsor előtti, magasnyomású vízzel működő
revétlenítőrendszer távolítja el. Itt jellemző hiba a revepont (6. ábra) – más néven „máknak” nevezik és a revesáv
(7. ábra), melyek pácolással teljesen nem távolíthatók el.
A készméretre történő hengerlés után keletkezik a tercier reve, melynek vastagságát alapvetően a hengerlési véghőmérséklet és a csévélési hőmérséklet határozza meg.
Jó minőségben végrehajtott szalagsori revétlenítés esetén, csak a készsori hengerlés után keletkező tercier reve
található a felületen, fő alkotórésze a hematit, és ez sósavas pácban jól eltávolítható. A melegen hengerelt lemez
reverétegeit szemlélteti a 4. ábra. Egy reveréteg pácolhatósága annál jobb, minél kevesebb kísérőelemet tartalmaz.
Ha a korábbi technológiai fázisokban – pl. előnyújtáskor,
készsori beadás előtti revétlenítéskor – a revesávokban, foltokban sűrű pontszerűen megmarad, akkor hideghengerlés előtti sósavas (HCl) pácolással már nem távolítható el.
A fentebb már említett revepont (mák) akkor keletkezik,
ha a készre hengerlő sor előtti revétlenítő kollektor olyan
messze van (1,5–2 m) az első hengerállványtól, hogy az
ún. előlemez felülete a készsorra történő beadásig újból
oxidálódik (visszarevésedik). A revebehengerlés veszélyét
fokozzák az hengerállvány kopott munkahengerei.
Az 5. ábra a primer revéből keletkező szilvamag alakú
revefoltot mutatja be melegen hengerelt pácolt felületen.
A 6. ábrán a szekunder revéből keletkező revepontos, ún.
„mákos” felület látható. A 7. ábra szekunder revés, revesávos, melegen hengerelt pácolt felületet mutat be.
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A kihengerelt lemeztekercs lecsévélésekor a lecsévélés geometriájától függően alkalmazott húzóerő vagy egy proceszszorgörgő biztosítja, hogy a szalag érintő irányban hagyja el
a lecsévélendő tekercset. Amennyiben a lecsévélődő szalag
követi a lecsévélendő tekercs ívét, az alacsony húzóerő miatt kiegyenesedésekor a szalagban törések keletkeznek.
A törésvonalak keresztirányúak, és a teljes keresztmetszetben létrejön a képlékeny alakváltozás. A törésvonal
hideghengerléssel sem tüntethető el. Melegen hengerelt
lemeztekercseknél csak a max. 4–5 mm vastag és alacsony
folyáshatárú szalagok (max. 355 Mp) esetében jöhet létre
törésvonal a tekercs lecsévélésekor a pácolósoron vagy kikészítéskor. A hidegen hengerelt lemeztekercseknél a hőkezelt tekercsnek a dresszírozó-sorban történő lecsévélésekor keletkezhet törésvonal. Dresszírozás után már nem
jelentkezik a törésvonal.
A törésvonal a lemez felületén látható keresztirányban.
A teljes keresztmetszetben létrejövő képlékeny alakváltozás
a törésvonal, mely hideghengerléssel sem tüntethető el.
A törésvonal létrejöttét a 10. ábra szemlélteti

9. ábra:
Törésvonalak
egy lemezfelületen [7]
10. ábra:
Ã
A törésvonal létrejötte

Ha egy ívet a két végén F erővel akarunk kiegyenesíteni,
az rugalmasan meghajlik, görbületi sugara nő – tekercslecsévélés. Az F erő hatásvonalától legtávolabbi keresztmetszetben a legnagyobb az ébredő feszültség, és létrejön
a törés. A K pont után a K1 és a K2 pontokban jön létre
törésvonal. A melegen hengerelt szalagok lecsévélési töréseinek megszüntetésére a legelterjedtebb eljárás egy processzorgörgő beépítése a lecsévélőhöz (11. ábra). A processzorgörgő a tekercs lecsévélésekor abban a vonalban

11. ábra:
Processzorgörgő
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Ã

érinti a tekercset, amelyikben a szalag elválik a tekercstől és
folyamatosan képlékeny alakváltozást végez. Lecsévéléskor
a szelvényalaknak is jelentős szerepe van a törésvonalasság
keletkezésében. A lencsés szalagok lecsévélésekor járulékos
feszültség keletkezik. Ha a járulékos feszültség kisebb,
mint a lecsévélendő szalag folyáshatára, akkor csak rugalmas alakváltozás lép fel. Téglalap keresztmetszet esetén a
járulékos feszültség zérus, a törésvonal keletkezésének a
valószínűsége alacsony.
Tekintettel arra, hogy ezek az alakváltozási vonalak a felület síkjához képest geometriai eltéréssel rendelkeznek, a
szalag további feldolgozásakor (festés, bevonatolás, további
alakítás) is jelen lesznek a felületen, ezzel esztétikai hibát
okozva [7].

HENGERELT ACÉLTERMÉKEK
LEGGYAKORIBB FELÜLETI HIBÁI,
EGYÉB ANOMÁLIÁI TŰZIHORGANYZOTT
ACÉLSZERKEZETEKNÉL

A tűzihorganyzók tapasztalata szerint ez a jelenség elsősorban vastagabb falú (v > 10 mm) hengerelt rúdtermékek
esetében szokott inkább előfordulni, és leginkább az övlemez felületén a gerinclemezes tartók gerincének a tengelyvonalát kísérik (9. ábra). Ilyen esetben a tűzihorganyzó
legtöbbször tehetetlennek bizonyul. Az egyetlen lehetséges
megoldás az, hogy gondosan kiválasztott beszállítóktól vásárol az acélszerkezet-gyártó, vagy bizonytalanság esetén
szemcseszórással tisztítja meg a szelvény felületét.
Feltétlenül szólnunk kell a hengerlési revék tűzihorganyzóban történő pácolhatóságáról. A pácolódásra korlátozott
technológiai idő áll rendelkezésre. A hengerlési hőmérséklet
és egyéb technológiai jellemzők függvényében kialakuló
reveréteg vastagsága és folytonossága más-más lehet. A tömör, vastag revét (14. ábra) sokkal nehezebb pácolással
lemaratni az acélfelületről, mint a vékonyabb repedezettet (15. ábra). A pácidő rövidítésével pedig optimálisabb
feltételeket teremtünk a tűzihorganyzáshoz.

Ezek nem róhatók fel hibaként a horganyzóüzemnek, mert
a hengerelt termékek olyan gyártási hibái, melyek a tűzihorganyzóban nem korrigálhatók. Az ilyen jelenségek részben „csak” bevonathibaként jelennek meg, de esetenként
egyúttal acélanyag-folytonossági hibát is jelentenek.
A horganybevonat folytonossági hibái
Ezeknek a jelenségeknek a hátterében – sok esetben – a
horganyzott acélszerkezet felületébe hengerelt oxid- (reve)
réteg áll. Mint cikkünk elején olvashattuk, vannak olyan
hengerléstechnológiai hibák, amikor a horganyzó üzem
technológiájával az acéllemez felületébe hengerelt vastag
reve sósavas-pácolással (oxidmentesítéssel) – a rendelkezésre álló idő alatt – nem távolítható el. Ilyenkor ez a horganybevonatban levő kisebb-nagyobb fekete foltok formájában jelenik meg (12–13. ábra).

14–15. ábra: Tömörebb vörös és szakadozott kék reve

12–13. ábra:
Revenyomok
tűzihorganyzást
követően

Amennyiben az acélszerkezetet szemcseszórással revétlenítik, oxidmentes, egyenletes, apró gödröcskékkel borított
felületet nyernek (16. ábra). Ez kedvező feltételeket teremt a hegesztéshez, sőt a tűzihorganyzáshoz is (17. ábra).
A készáru felülete egységes képet mutat, de a termék horganyfelvétele átlagosan 15–20%-kal megnő.
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18–19. ábra: A súlyos hengerlési hibák horganyzás után
meglátszanak
16–17. ábra: Szemcseszórt felület horganyzás előtt és után

A horganyzott acélfelületen látható hengerlési,
vagy alakítási hibák
Súlyos, sokszor még a szemet is zavaró jelenségekkel lehet
találkozni, ha a hengerlési technológia végrehajtásánál komoly hibákat követtek el. Az ilyen tűzihorganyzott felületen
szinte maradéktalanul felfedezhetők a hengerlési hibák.
Ezek kivétel nélkül az acélanyag inhomogenitását jelentik,
melyek részben horganybevonat-folytonossági hibákkal is
járhatnak (18–19. ábra).
Ismételten fel kell hívni a figyelmet a megfelelően ellenőrzött beszerzési forrás kérdésére. A 19. ábrán látható jelenség, rétegesség szélsőséges esetben résként, mint későbbi
korróziós góc is megjelenhet. Erre esély elsősorban a nem
megfelelő minőségben hengerelt rúdtermékeknél van.
Vékonyabb lemeztermékek esetében szoktak megjelenni
a hengerlésből, vagy utólagos alakításból (hajításból, profilozásból, hengerlésből) eredő karcolások, szerszámnyomok okozta felületi eltérések (20–21. ábra).
Ezek a hibák nagy részben kiküszöbölhetők megfelelő
alakítási technológia alkalmazásával.
Melegen hengerelt rúdtermékek felületén jól követhetők
a hengerlési technológia nyomai. Ezek elsősorban hosszanti csíkok formájában láthatók (22. ábra).
Amennyiben a hengerlési technológia végrehajtását követően nem lesznek homogének a termék felületi kérgének
tulajdonságai (kémiai összetétel, szövetszerkezet, feszültségállapot), a horganyréteg színezete, érdessége és vastagsága
akár néhány centiméteren belül is erősen eltérhet (23.
ábra).
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20–21. ábra: Alakításból eredő felületi karcok és szerszámnyomok
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22. ábra: A szelvény felső harmadában hengerlésből eredő
csík látható

A 23. ábrán látható 100 x 100 x 10 mm-es hengerelt Lacél alsó részén fényes, érdes, átlagosan 70–130 μm vastag,
a felső szürke, hálómintás, kevésbé érdes részen 250–300
μm vastag horganyréteg látható.

24–25. ábra: Acélminőség-eltérések okozta anomáliák a felületen

23. ábra: Erős eltérések egy terméken belül

A bevonatképződés anomáliái
Cikkünk végén feltétlenül szólnunk kell még az acélanyagok felülete kémiai összetételének hatásairól. Amennyiben
a felület kémiai jellemzői homogenitást mutatnak, egyenletes, esztétikus horganyréteg jön létre. Azonban acélgyártási, vagy egyéb okokból időnként találkozhatunk különös
jelenségekkel, amikor a termékfelületen, vagy az anyagvastagság mentén a horganybevonat a normálistól jelentősen
eltér (24–25. ábra).
Azt, hogy az adott acélanyag felülete kémiai összetételének
jellemzői mennyire eltérhetnek egy acélanyag vastagságán
belül, jól mutatják 26–27. ábráink. Sőt vastag (>10 mm)
acéllemezek esetében, már az anyagvastagság mentén is
jól kitapinthatóan követhetők az ilyen eltérések.
A 26. ábrán optimális, normális horganyréteg, a 27.
ábrán a bevonat (Zn–Fe-ötvözet réteg) valóságos „burjánzása” látható, mely feltételezhetően az acél felületi
rétegeiben jelenlevő, tűzihorganyzás szempontjából nem
kedvező kémiai elemeknek köszönhető. Ennek a jelenségnek lehetnek acélgyártási okai, de visszavezethető lehet
akár lemeztábla termikus darabolására is.
26–27. ábra: Vastag lemezek (v=80 mm) eltérő horganybevonatai
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28–31. ábra: Tűzihorganyzott acélszerkezetek egységes bevonattal

32. ábra: Tűzihorganyzott acélszerkezet egységes bevonattal
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ÖSSZEFOGLALÁS
A darabáruk tűzihorganyzása (EN ISO 1461) olyan bevonó eljárás, melynek „eredménye” a fémbevonat, melynek
látható és szemmel láthatalan jellemzői szorosan összefüggenek az acélfelület kémiai-fizikai tulajdonságaival, morfológiájával. Különösen a vastag falú acélszerkezetek horganyzásakor kellően hosszú idő áll rendelkezésre a bevonatképződéshez, azaz a metallurgiai folyamatok nagyfokú
kiteljesedéséhez. A hengerlési technológiáknak hatásuk
van a későbbi műveletek eredményeire, így a termék megjelenésére, minőségére is. Erre elsősorban a vékonyabb
(v < 5 mm), de elsősorban a sima, hidegen hengerelt, valamint a nagy felületű termékek érzékenyek, míg a durvább
felületű, melegen hengerelt, húzott féltermékeken már alig,
vagy csak kissé feltűnőek az eltérések. A tűzihorganyzás indikátora annak, hogy az acélanyag kémiai összetétele, egyéb
felületi jellemzői mennyire egységesek. Az acélszerkezetgyártáshoz felhasznált kiváló minőségű alapanyagok esetén
egyenletes, jó minőségű, homogén védőrétegek kialakulása várható (28–32. ábra). Ezért erősen ajánlott az acélszerkezet-gyártáshoz felhasznált féltermékek megbízható
forrásból történő beszerzése. A dolgozatban bemutatott
jelenségek a legtöbb esetben egyáltalán nem korlátozzák a
tűzihorganyzott termékek felhasználását, hanem csak esztétikai eltéréseket okoznak, melyek a cinkpatina kialakulásával
párhuzamosan, a bevonat fényének elvesztésével, néhány
hónap elteltével egyre kevésbé lesznek láthatók.

Lindab könnyűszerkezetes
acél csarnokok
különleges, egyedi igényekhez igazított megoldások

Ábrák forrásai:
1–3. és 12–32. ábrák: Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége
archívuma; 4–11. ábrák: DUNAFERR archívum.
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Dr. Jankelovics János

55 ÉVES SEATTLE JELKÉPE: AZ ŰRTORONY
Az 1962-ben megnyitott Űrtorony –
Space Needle – az Egyesült Államok
egyik legismertebb építménye. A 185
méter magas kilátó a Seattle-ben
megrendezett világkiállítás fő attrakciója volt. Az átadásakor technikai csodának számító acél- és betonszerkezet az USA északnyugati
nagyvárosának jelképe, sziluettje
számtalan filmben tűnik fel. A torony népszerűségét mutatja, hogy
évente mintegy egymillió látogató
keresi fel. Az ikonikus létesítményt
és környezetének acélépítészetét bemutató cikket néhány korabeli fénykép és a szerző saját fotói illusztrálják.

Rövid visszatekintés
A világkiállítások története 166 évre
nyúlik vissza. 1851-ben Londonban
nyitotta meg kapuit a Hyde Parkban a
Nagy Kiállítás. A londoni bemutatót a
párizsi követte 1855-ben, ahol a részt
vevő nemzetek már önálló pavilonnal
jelentkeztek. A XIX. század közepétől
egyre több ország rendezett nemzeti
seregszemlét, ezek sorába tartozott az
1896-os budapesti millenniumi kiállítás. 1928-ban írták alá a nemzetközi kiállításokról szóló egyezményt, és létrehozták a Nemzetközi Kiállítási Irodát,
amelynek jelenleg 168 ország tagja.
A párizsi székhelyű szervezet jelöli ki
az EXPO-t rendező városokat. A legutóbbi világkiállítást Milánóban tartották 2015-ben, míg az elkövetkezőt
2020-ban Dubaiban rendezik.
A nagy rendezvények helyszíneinek
nehezen megoldható problémája az
utóhasznosítás, az épületek egy részét
rendszerint lebontják, vagy új funkciót
kapnak, de egyes létesítmények később a rendező város jelképévé váltak.
Ennek példája az 1889-es párizsi világkiállításra felépített Eiffel-torony és az
1958-as brüsszeli világkiállításra emelt
Atomium, ezt a hagyományt követte
Seattle városa is az Űrtoronnyal.

delphia, a másodikat 1893-ban Chicago, ezt követően 1904-ben St. Louis
és 1939-ben New York rendezte.
A Nemzetközi Kiállítási Iroda 1960ban ítélte Seattle-nek az 1962. évi világkiállítás rendezési jogát. A csodálatos fekvésű, 700 ezer lakosú északnyugati nagyváros ismertségét az 1912-ben
megnyitott – majd az egész világon
elterjedt – Starbucks kávézónak, az
1918-ban alapított – később Everettbe
települt – Boeing repülőgépgyárnak
köszönhette. 1907-ben itt nyílt meg a
világ első benzinkútja is.

A világkiállítás koncepciója:
a XXI. század
– ÉLET AZ ŰRKORSZAKBAN
A rendezvény koncepciója a felgyorsuló tudományos, műszaki, és technológiai fejlődés, az űrkorszak volt. Kiemelt szerepet kapott az emberi lét a
világban, de jutott hely a művészeteknek és a szórakozásnak is.
A kiállítás szervezői több helyszínt
mérlegelve a szorosan vett belvárostól
északnyugatra fekvő, korábban polgári városrésznek számító, de az 50es évek végére elavult lakóépületekkel és egyéb létesítményekkel zsúfolt,
„Warren Avenue slum” néven ismert
negyed mellett döntöttek.

Az EXPO főépítésze Paul Thiry volt,
aki – a koordináción kívül – a kiállítás
egy jellegzetes épületét, a Colosseumot is tervezte. A vásár tervezői közül
meg kell említenünk a Seattle-i születésű Minoru Yamasakit, az Egyesült Államok Tudományos Pavilonjának építészét. Yamasaki későbbi munkái közül a legismertebb a New York-i World
Trade Center volt.
A kiállítást 1962. április 21-én nyitották meg 24 ország részvételével.
A legnagyobb kiállító a házigazda USA
volt, tematikus bemutatókkal várta a
látogatókat. Önálló pavilont kapott
többek között a tudomány, az energetika, a világkereskedelem és az ipar.
A külföldi országok nemzeti pavilonokkal vettek részt az EXPO-n. Az akkor még csak 6 államból álló Európai
Gazdasági Közösség kollektív bemutatót tartott. A Szovjetunió és a szocialista országok távol maradtak az
EXPO-tól. A féléves rendezvényt hat
és félmillió látogató kereste fel.

A világkiállítás attrakciója:
a SPACE NEEDLE
A világkiállítás szenzációjának számító kilátótorony ötlete és első vázlata
Edward E. Carlson nevéhez fűződik,
aki a stuttgarti TV-toronyhoz hasonló
szerkezetet képzelt szülővárosában.

Az 1962. évi világkiállítás
helyszíne: SEATTLE
Seattle-t megelőzően az Egyesült Államok négy világkiállításnak adott otthont. Az elsőt 1876-ban az USA függetlenségének 100. évfordulóján Phila-
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1. kép: Az 1962. évi világkiállítás légi fotója egy Internetről letöltött képen
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2. kép: A torony építése egy Internetről
letöltött fotón

A Washingtoni Állami Egyetem tanára,
később üzletember elképzelése egy
„földhöz rögzített óriási ballon” volt.
Ezt az elképzelést pontosította John
Graham seattle-i építész, aki egy futurisztikus, karcsú szerkezetre támaszkodó „repülő csészealjat” képzelt el. A létesítmény érdekessége, hogy kizárólag
turisztikai célokat szolgál, és nem lát
el telekommunikációs funkciókat.
Az EXPO programjához illeszkedő
terv megvalósítása egy évet vett igénybe, és a világkiállítás megnyitása előtt
4 hónappal már állt a torony. Az ünnepélyes átadás 1962. április 21-én volt.
A 185 méter magas, acélszerkezetű
tornyot 3 láb tartja, amelyeket 9 méter
vastag betonaljzathoz rögzítettek. A 6
ponton alátámasztott repülő csésze-

3. kép: Az Űrtorony ábrázolása egy
korabeli bélyegen

alj formájú kilátó átmérője 40 méter.
Az alépítmény tömege megegyezik a
szerkezet közel 10 ezer tonnás tömegével, ezáltal a szerkezet súlypontja minimálisan a föld szintje felett
van, ami 320 km/óra sebességű széllel szemben is biztosítja a stabilitást.
A szoros határidőre való tekintettel a
szerkezeti elemek jelentős részét ipari
körülmények között gyártották le és a
helyszínen szerelték össze.
A 160 méteres magasságban épített,
5 szintes „SkyCity” komplexumban zárt
kilátót, kilátóteraszt és forgó éttermet
alakítottak ki. Az étterem 47 perc alatt
tesz meg egy kört, amely 360º-os panoráma élményt nyújt a vendégeknek.
Az egységet három panorámalifttel, illetve 850 lépcsővel lehet elérni. A to-

4. kép: Az Űrtorony

rony teljes építési költsége 4,5 millió
dollár volt.
1982-ben a kilátó 30 méteres magasságában – ahol korábban csak merevítő- és összekötő elemek voltak –
új szintet létesítettek. A SkyLine egységben rendezvények lebonyolítására
alkalmas tereket alakítottak ki. Az Űrtornyot a felállítása óta több mint 50
millió látogató kereste fel, akik gyönyörködhettek a város panorámájában és a Mount Rainier hegység 4000
méteres, havas csúcsában.

7. kép:
A repülő
csészealj

5. kép: Az 1982-ben
épített új szint

6. kép: A torony látványa egy város feletti dombról
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8. kép: A torony szerkezete
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A világkiállítás városi kapcsolata:
MONORAIL egysínű magasvasút
A kiállítás és a városközpont közötti
közlekedés zavartalan lebonyolítására
– és egyben extra látványosságként
– épített egysínű magasvasút még inkább kiemelte a futurisztikus kinézetű
Űrtorony látványát.
Az USA második – az elsőt három
évvel korábban, Disneyland-ben építették – Monorail magasvasútjának pályáját és járműveit az ALWEG cég szállította. A vállalatot, Dr. Axel Lennart
Wenner-Grena svéd iparmágnás alapította 1953-ban, Kölnben. Az EXPO
megnyitásával egyidejűleg átadott egykilométeres vonalon, az EXPO nyitva
tartása idején 8 millióan utaztak. A ma
már főleg idegenforgalmi látványosságot jelentő közlekedési eszközt évente
2 millióan veszik igénybe.
A magasvasút két elkülönített pályáján egy-egy szerelvény fut, a járművek változatlanul azok, amelyeket
az ALWEG cég a vásárra gyártott le.
A pálya tekintetében annyi változás történt, hogy a belvárosi végállomást az
igényekhez igazítva meghosszabbították, mintegy fél kilométerrel délebbre
helyezték.

9. kép: A magasvasút EXPO végállomása

Utóhasznosítás
A világkiállítást követően a vásárterület több kiállítási csarnoka új funkciót
kapott, ennek köszönhetően városrész ismételten megújult. Ezek közül
kettőt emelünk ki. A rendezvény legnagyobb pavilonja a Washington államot bemutató Washington State
Coliseum volt. A Paul Thiry, az EXPO
főépítésze által tervezett csarnok ma
Key Arena néven sportcélokat szolgál.
Az aréna sportágtól függően 15–17
ezer nézőnek biztosít helyet. A kiállítás egykori előadóművészeti létesítménye Cornish Playhouse néven színházi előadásoknak és kiállításoknak ad
helyet.

10. kép: A magasvasút

A vásárterület új nevezetességei:
a POP KULTÚRA MÚZEUMA
és a CHIHULY GARDEN

11. kép: Seattle belvárosa a magasvasúttal, egy Internetről letöltött képen
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A volt vásárterület az elmúlt 55 évben két új, népszerű létesítménnyel is
gazdagodott, a Pop Kultúra Múzeummal – MoPOP – és a Chihuly Gardennel.
A Popmúzemot – korábbi nevén Experience Music Project – Paul Allen,
a Microsoft társalapítója hozta létre,
átadása 2000-ben volt. A meglepő,
extravagáns épület tervezője a neves
amerikai, kanadai építész Frank Gehry

volt. A létesítmény az építész korábbi
alkotásainak jellemző formai jegyeit
viseli magán, követve a Guggenheim
Museum/Bilbao, a Walt Disney Concert
Hall/Los Angeles és a Gehry Tower/
Hannover merész vonalait, jegyeit. A város lakóinak többsége tetszéssel fogadta a létesítményt, ugyanakkor – ahogy
ez lenni szokott – ezzel ellentétes vélemények is szép számmal elhangzottak. Példaként a New York Times kommentárját emelnénk ki, amely „egy tengerből kimászott valami”-nek titulálta,
a Forbes magazin pedig egyenesen „a
világ 10 legcsúnyább” épülete közé
választotta a múzeumot.
A bonyolult, acélvázas, 85 x 60 m
alapterületű épület semmihez sem hasonlítható, bár tervezője Frank Gehry
– egyes vélemények szerint – még
összetört elektromos gitárokat is tanulmányozott munkája során. A létesítmény tervezésekor megoldást kellett találni arra a problémára is, hogy
miként lehet átvezetni a forgalomban
álló magasvasút pályáját a házon.
A beépített 50 méteres alagút révén
a Monorail szerelvények az eredeti,
magasvasúti felépítményen robognak
át a múzeum épületén belül.
A megépített házat a lekerekített
formákkal, a hullámvonalakkal, az
ívekkel és az élénk színekkel – köztük arany, ezüst, mélypiros, kék és lila
– jellemezhetjük. Az épületben koncerttermeket, állandó kiállításoknak
és időszakos bemutatóknak helyet adó
tereket alakítottak ki. A múzeum ikonikus helyszínei a Sky Templom és a
Hírességek Csarnoka, de nem kevésbé
ismert a gitárokból kialakított hatalmas szoborköltemény.

13. kép: A Popmúzeum

12. kép: A Popmúzeum egy részlete

15. kép: A Popmúzeum bejárata

14. kép: A Popmúzeum színei
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16. kép: A Popmúzeum belső tere, 1.

17. kép: A Popmúzeum belső tere, 2.

A korábbi EXPO-terület legfiatalabb épülete a 2012-ben megnyitott
Chihuly Garden és a hozzá tartozó
80 x 25 méteres acélszerkezetű üvegház.
A létesítmény Dale Chihuly belsőépítész üvegből készített egyedi műveinek ad otthont. A 12 egyetem által
díszdoktorrá fogadott üvegművész sok

nagy sikerű kiállítást rendezett szerte
a világon. Művei számos középületben megcsodálhatók. Ernyőkből készített alkotása Las Vegas leghíresebb
szállodájának, a Belaggio-nak az előcsarnokát díszíti. Az üvegházat úgy alakították ki, hogy abban felfüggeszthető
legyen Chihuly legmonumentálisabb,
több mint 30 méteres alkotása.

18. kép: A Chihuly kert és üvegház bejárata

19. kép: A Chihuly üvegház
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Az 55 évvel ezelőtti Seattle EXPO alkalmából épített, acélépítészeti szempontból is figyelemre méltó, jelenleg is
használatban lévő, átalakított, illetve
modernizált, továbbá a területen a
XXI. században létrehozott egyedi épületek szép példáját adják annak, hogy
miként alkothat izgalmas és szerves
egységet fél évszázad építészete.
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Fehérvári Attila
MAHEG

ELŐÍRÁSOK NYOMÁSTARTÓ RENDSZEREK
BIZTONSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSÉRE
1. ELŐZMÉNYEK
A Gépipari Tudományos Egyesület és a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum (Zalaegerszeg) a „Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért” megnevezéssel díjat alapított, amelyet az
alapító okirat szerint azoknak a személyeknek ítélnek oda,
akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a nyomástartó rendszerek biztonságos működése érdekében végzett
tevékenység eredményességéhez. A díj első átadására a 38.
Balatoni Ankéton (Siófok, 2017. november 16–18.) került
sor. A díjazott Kurucz István gépészmérnök volt, aki értékes
elemző tanulmányban foglalta össze a Répcelakon 1969ben történt tartályrobbanás körülményeit, és a robbanást
követő, bírósági eljárás eseményeit [1].
Az Ankét szervezői felkértek, hogy a díjátadás alkalmából
tartsak előadást „Nyomástartó rendszerek biztonságának
megítélése az elmúlt fél évszázadban” címmel. Az előadás
[2] anyagának összeállításánál messzemenően támaszkodtam Kurucz István könyvére és az abban szereplő, Dr. Rittinger János által írt fejezetre. Az előadást kísérő érdeklődés
miatt indokoltnak látszott annak tartalmát ismertté tenni a
hegesztő szakemberek szélesebb körében. Jelen közlemény
az előadás kibővített változatát tartalmazza.

2. A RÉPCELAKI KATASZTRÓFA
2.1. Az esemény leírása
1969. január 2-án robbanás történt Répcelakon, a Szénsavtermelő Vállalat telepén, ahol a szénsavat négy álló hengeres
tartályban tárolták. A tartályok fő paraméterei a következők
voltak:
– a tartályok átmérője:
2500 mm
– a köpenyek falvastagsága:
25 mm
– a fenekek falvastagsága:
30 mm
– a tartályok térfogata (kb.):
30 mł
Az „A” és a „B” jelű tartályt az NDK-ban gyártották 1958ban. A „C” és a „D” jelű tartály a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban (DKG) készült 1960-ban, amelyekhez a fenekeket
a Ganz-MÁVAG hengerelte.
A robbanás a tartályok töltésekor következett be. Először
a „C” jelű tartály robbant fel, amely a „D” jelű tartályt darabokra törte. A „C” és a „D” tartály ridegen, maradó
alakváltozás nélkül tört. Az „A” és a „B” tartály felborult,
de nem tört darabokra.
A robbanás miatt felborult „A” tartály lába kiszakadt, majd
a kiáramló szén-dioxid a tartályt a laboratóriumba repítette,
ami halálos balesetet okozott. A katasztrófát tehát az „A”
tartály okozta, de a kiváltó ok a „C” tartály ridegtörése volt.
A robbanás helyszíne az 1. ábrán látható.
Az esemény kapcsán felmerülő kérdések:
1. Mi okozta a ridegtörést?
2. Miért csak a DKG tartályok törtek ridegen?
3. Kit terhel felelősség?
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1. ábra: A répcelaki robbanás helyszíne [1]

2.2. A ridegtörés oka
Ridegtörés akkor következik be, ha a szerkezetben lévő
diszkontinuitásoknál fellépő lokális alakváltozás meghaladja az anyag alakváltozó képességét, amelynek következtében a diszkontinuitásokból repedés indul ki. A repedés gyorsan, kontrakció nélkül terjed.
Az alakváltozó képesség függ a hőmérséklettől. Ezzel
magyarázható, hogy a ridegtörés korábban nem következett be.
Építményeknél, járműveknél a repedés megállhat a szerkezet nyomófeszültség alatt álló részénél (részleges ridegtörés). Nyomástartó szerkezetekben nyomófeszültség nem
alakul ki, és a repedés hajtóereje (driving force) a tartály
teljes kiürülésig fennáll. Következésképpen a tartályokat a
rideg állapotban meginduló repedés darabokra töri.

2.3. Az NDK és a DKG tartályok különbözősége
Az NDK tartályt terv szerint gyártották. A DKG tartályok
gyártásánál viszont – technológiai feltételek hiánya miatt
– eltértek a tervtől. A tartályok gyártásának fő paramétereit
az 1. táblázat hasonlítja össze.
A DKG kényszerűségből tért el a tervtől. Egyrészt a magyar kohászat (Lőrinci Hengermű) nem volt felkészülve
25 mm vastag, normalizált lemezek gyártására. Másrészt a
magyar gépipar – és ezen belül a DKG – nem volt alkalmas
2500 mm átmérőjű tartályok feszültségcsökkentő hőkezelésére. A magyar ipar – vélhetően politikai nyomásra – olyasmire vállalkozott, amire nem volt felkészülve. Tette ezt
annak ellenére, hogy létezett egy gyártási irányelv, amely
szerint 20 mm-nél nagyobb falvastagságú nyomástartó edényeket feszültségmentesíteni kell.
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Látható, hogy a DKG tartályok gyártása után is történtek ridegtörési káresetek. A répcelaki katasztrófa tehát a
nyomástartó szerkezetek biztonságára vonatkozó, egyértelmű előírások hiányának következménye. A gyártást irányító
szakemberek felelőssége tehát vitatható annak ellenére,
hogy a 20 mm-nél nagyobb falvastagságú nyomástartó szerkezetek feszültségoldó hőkezelésére vonatkozó irányelv betartásától eltekintettek. Hangsúlyozni kell ugyanis, hogy
– a jelen közleményben összefoglalt ismeretek a VASKUT
által, a katasztrófát követően végzett kutatások során
születtek, a tartályok gyártása idején nem álltak rendelkezésre,
– a nyomástartó edények biztonságáért felelő hatóság nem
tett észrevételt a DKG tartályok üzemeltetésével kapcsolatban.
Végezetül egy megjegyzés: a káresetek összegyűjtése
és feldolgozása is bizonyítja az IIW tevékenységének fontosságát.

4. A RIDEGTÖRÉS ANYAGJELLEMZŐI
4.1. Vizsgálati módszerek
A ridegtörés megelőzésére kidolgozott javaslatok általában
az ütővizsgálattal – azaz a bemetszett próbatest dinamikus
hajlítóvizsgálatával – szemben támasztottak követelményt.
Az amerikai WRC (Welding Research Council = Hegesztés
Kutatási Tanács) az ütőmunkát (törési munkát) javasolta
mérőszámként [4] és [5]. Gross és Stout [7] a próbatest
alakváltozásának jellemzőjeként a keresztirányú expanzióra
tesz javaslatot, de születtek javaslatok a töretfelület mérőszámként történő alkalmazására is.
1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gillemot László
professzor úr által vezetett Mechanikai Technológiai Tanszéke bemetszett szakító próbatesttel meghatározott törési
munka alkalmazását javasolta [8].
Elvileg bármelyik módszer alkalmazható. Gyakorlati különbséget az összehasonlító adatbázis nagysága és a vizsgálati eredmények szórása jelent. Az adatbázis nagysága szempontjából az ütővizsgálat indokoltsága nem kérdőjelezhető
meg. Az ütővizsgálat szórása szempontjából pedig az ISO
– V próbatest alkalmazásának van prioritása.

4.2. A szabványok megújítása
1966-ban Zorkóczy Béla professzor úr tanítványai, Rittinger
János és Fehérvári Attila – frissen végzett hegesztő szakmérnökként – új koncepciót vezettek be a VASKUT Hegesztési Osztályán. A koncepció lényege: az acélokat és hegesztőanyagokat olyan mérőszámok alapján kell megítélni
és fejleszteni, amelyek az acéloknak és varratoknak a hegesztett szerkezetben mutatott viselkedését fejezik ki.
Az új koncepció bevezetését az indokolta, hogy számos
szerkezet építése során (Erzsébet híd, győri közúti Rábahíd…), továbbá a titánötvözésű MTA 50 jelű acélok és VTi 1
és VTi 2 jelű, CO2 védőgázos huzalok alkalmazásánál repedéseket, töréseket tapasztaltak.
Az új koncepció jegyében távlati kutatási témák is indultak. Tárgyuk az acélok hegeszthetősége [9], a hegesztési
varratok tulajdonsága [10] és a növelt szilárdságú acélok
fejlesztése [11] volt.
A kutatási eredmények meghatározó módon hozzájárultak a szerkezeti acélok szabványainak (MSZ 6280: hegesztett szerkezetek acéljai, MSZ 1741: nyomástartó szerkezetek

acéljai), továbbá a hegesztőanyag szabványok egész sorának
megújításához. A megújított szabványok követelményeket
fogalmaztak meg a HAZ repedések elhárítására (karbonegyenérték és diffúzibilis hidrogén limitálására a szerkezet
geometriájától, az előmelegítéstől és a fajlagos hőbeviteltől
függően), és mérőszámokat definiáltak a ridegtörési érzékenységre.
1968-ban megkezdtük a törésmechanikai anyagjellemzők
rendszeres vizsgálatát is, 10…60 mm vastag, három ponton
hajlított (TPB) próbatestekkel.

4.3. A ridegtörési érzékenység
A ferrites acélok sajátsága, hogy egy hőmérséklet (tartomány) felett képlékenyen, alatta ridegen viselkednek. A képlékeny – rideg átmenet hőmérséklete nem azonos a próbatestben és a szerkezetben, de kapcsolatban vannak egymással. Ez a kapcsolat lehetővé teszi, hogy a próbatesttel meghatározott átmeneti hőmérséklet alapján becslést tegyünk
a szerkezetek megengedett minimális hőmérsékletére.
1967-ben az ISO-V próbatest átmeneti hőmérsékletének
megnevezésére Fehérvári és Rittinger bevezette a ridegtörési érzékenység fogalmát [10]. A ridegtörési érzékenység mérőszáma (TTKV) és a hegesztett szerkezetek megengedett minimális hőmérsékletének kapcsolatán alapul az
acélkiválasztási módszer.
Indokoltnak tűnik megjegyezni, hogy a képlékeny – rideg
viselkedés reverzibilis. Ha egy hegesztett szerkezet rideg
állapotban lévő anyaga nem okoz törést, akkor a szerkezet
nem is károsodik.
Az ütő próbatest alakváltozási képessége a keresztirányú
expanzióval mérhető. Az ütő próbatest törési munkája nő
az anyag szilárdságával, ezért az átmeneti hőmérsékletet a
szilárdságtól függő ütőmunkával kell kijelölni. A ridegtörési
érzékenység kijelölésének feltétele:
lágyacéloknál
(Re ≈ 235 MPa) KV = 27 J
C+Mn acéloknál
(Re ≈ 355 MPa) KV = 40 J
A ridegtörési érzékenység alapján az acélokat kategóriákba soroljuk:
B:
TTKV ≤ +20 °C
C:
TTKV ≤
0 °C
D: TTKV ≤ –20 °C
E:
TTKV ≤ –40 °C
Kutatási eredményeinket a VASKUT Tudományos Tanácsa
megtárgyalta (1970. október 9.) Munkánk egyik opponense, Gillemot László professzor úr nyilatkozata szerint ilyen
magas színvonalú munkát ipari kutatóintézet még nem végzett. Ez nagy megtiszteltetés volt a Verő József professzor
úr által vezetett intézet tudományos munkatársai számára,
akik egyidejűleg a BME Mechanikai Technológiai Tanszék
tanársegédei is voltak.
1969-ben Molnár László osztályvezető visszatért a vállalati tevékenységhez, ezért az Intézet – nem találva alkalmas vezetőt – feloszlatta a Hegesztési Osztályt. Dr. Rittinger
János és Fehérvári Attila – Tóth Károly tudományos munkatárssal, valamint a hegesztési műhely dolgozóival és eszközeivel együtt – az Acélmetallurgiai Osztályra került, ahol
mind szakmai, mind gazdasági téren önállóságot élveztek.
A magyar acélkiválasztási módszert már az Acélmetallurgiai
Osztályon dolgozták ki [3].
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5. ELŐÍRÁSOK
A RIDEGTÖRÉS MEGELŐZÉSÉRE
5.1. Szabályzatok a hegesztett szerkezetek
gyártására és ellenőrzésére
Hidak, acélszerkezetek ridegtörésének elkerülésére 1954ből származik az első javaslat [12]. Klöppel pontokkal veszi
figyelembe az alkalmazás körülményeit (így a hőmérsékletet), a szerkezeti elemek veszélyességét és hidegalakításuk
mértékét. A pontok összege alapján tesz javaslatot az acél
kiválasztására.
1960-ban kelt Bierett javaslata [13], amely az alkalmazás
körülményeit a szerkezet (Konstruktion) bonyolultságát kifejező K tényezővel és a biztonság (Sicherheit) fontosságát,
azaz a szerkezet jelentőségét kifejező S tényezővel veszi
figyelembe. Az acélok kiválasztása a KS szorzatot, az üzemi
hőmérsékletet és a vastagságot figyelembe vevő nomogram
alapján történik.
Klöppel és Bierett javaslata formailag eltér, alkalmazásának eredményét tekintve viszont azonos [14]. Hazai módszert – Bierett nyomán – Gállik István dolgozott ki [15],
amely az MSZ 6441 szabványba bekerült.
Hajók ridegtörésének elkerülését a regiszteri előírások
(LRS, BV, GL, DNV…) szolgálják.
Nyomástartó szerkezetekre az Egyesült Államok gépészmérnöki egyesülete (ASME = American Society of Mechanical Engineers) dolgozott ki átfogó előírásrendszerét
(boiler and pressure vessel code). Az ASME Boiler and
Pressure Vessel Code felépítése következő:
Section I.
Szabályzat erőművi kazánok gyártására
Section II.
Anyagok
Section III.
Szabályzat nukleáris létesítmények
elemeinek gyártására
Section IV.
Szabályzat hevítő kazánok gyártására
Section V.
Roncsolásmentes vizsgálatok
Section VI.
Javaslat hevítő kazánok karbantartására
és üzemeltetésére
Section VII. Irányelvek erőművi kazánok
karbantartására
Section VIII. Szabályzat nyomástartó edények
gyártására
Section IX.
Hegesztés és forrasztás minősítése
Section X.
Szálerősített műanyag nyomástartó
edények
Section XI.
Szabályzat nukleáris erőművek elemeinek
üzem közbeni ellenőrzésére
Section XII. Szabályzat mobil tartályok tervezésére
és üzemeltetésére
Az előírásrendszert 1884-ben dolgozták ki, és rendszeresen frissítik. Ennek ellenére számos ridegtörés következett
be az Egyesült Államokban és szerte a világon, amint azt
jelen közlemény 3. fejezete ismerteti.

5.2. Javaslatok a biztonságos üzemeltetésre
1964-ben Wells az üzemi hőmérsékleten megkövetelt ütőmunkára tesz javaslatot a vastagság és a folyáshatár függvényében [16]. A javaslat a 3. ábrán látható.
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3. ábra: Nomogram a ridegtörés megelőzésére Wells javaslata
szerint

1967-ben Cotton az átmeneti hőmérséklet alapján meghatározott üzemi hőmérsékletre tesz javaslatot [17], amely
a hasonló logikát követ, mint a VASKUT 1967. évben kidolgozott, és a 4. fejezetben ismertetett javaslata. A hegesztett állapotú nyomástartó szerkezetek minimális üzemi
hőmérséklete (T) a falvastagság (t) és az átmeneti hőmérséklet (TT) függvényében:

feszültségoldó hőkezelés után pedig:

1968-ban Burdekin ugyancsak az átmeneti hőmérsékletet
használta a minimális üzemi hőmérséklet megállapítására
[18]. Javaslatát a 4. ábrán bemutatott nomogramok formájában tette közzé.

5.3. Diszkontinuitások hatása a biztonságra
A biztonságos üzemelésre kidolgozott javaslatok nem tartalmaznak olyan paramétert, amely a szerkezetben lévő
diszkontinuitásokra (geometriai és szilárdsági inhomogenitás, hiányos összeolvadás, varratgyök és egyéb technológiai
hiba) utalna, pedig a ridegtörést a diszkontinuitások okozzák (v. ö. 2.2. fejezet). Következésképpen a javaslatok egy
technológiai színvonalhoz kötődnek, azaz nem csak az
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4. ábra: Nomogram a ridegtörés megelőzésére Burdekin javaslata szerint

interpretálást, hanem a kockázatot illetően is különböznek
egymástól. Egyes esetekben túl szigorú, más esetekben túl
enyhe követelményt határoznak meg.
A síkbeli hibák – ezen belül a repedések – hatásának
figyelembevétele az alkalmazott törésmechanika tárgya.
A törésmechanika elméleti összefüggéseinek ellenőrzésére
és gyakorlati alkalmazásának elősegítésére számos kutatást
végeztek szerkezetek vagy szerkezeti elemek vizsgálatával.
A biztonságos üzemelésre vonatkozó javaslatok kidolgozásának idején a repedés megindulásának feltételeire a
Welding Institute (Cambridge) 12 MN kapacitású szakítóművével végzett „wide plate test” (széles lemez vizsgálat)
szolgáltatta a legtöbb eredményt. [23]. A repedésmegállás
feltételeinek vizsgálatát a Skoda Művek (Pilsen) 80 MN kapacitású szakítóművével végzett kísérletek szolgálták. Utóbbi kísérletek – a szerző ismeretei szerint – elsősorban Karol
Kálna és Milan Brumovsky munkásságához kötődnek.
1968-ban a VASKUT Hegesztési Osztályán is megkezdődtek a törésmechanikai kutatások 10…60 mm vastagságú,
TPB próbatestek vizsgálatával.

6. SAJÁT ACÉLKIVÁLASZTÁSI MÓDSZER
6.1. A répcelaki tartályok anyagának vizsgálata
A OKGT – VASKUT szerződés keretében a VASKUT mintákat kapott a ridegen tört „C” és „D” jelű DKG tartályból,
valamint a laboratóriumba repült „A” jelű NDK tartályból.
Az 5. ábrán a ridegen tört tartályok két darabja látható a
VASKUT hegesztési csarnokában. A vizsgálatokat Dr. Rittinger János végezte, az eredmények Kurucz István könyvében
[1] megtalálhatók. A vizsgálati eredmények kivonatát a 4. és
5. táblázat tartalmazza.

5. ábra: A ridegen tört répcelaki tartályok darabjai vizsgálat céljára
a VASKUT-ba szállítva. Felfüggesztve a „C” jelű tartályból,
lefektetve a „D” jelű tartályból származó darab
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4. táblázat: A répcelaki tartályok anyagának vegyelemzési eredményei
Tartály

Hely

C

Mn

Si

S

P

C

lemez
varrat

0,18–0,20
nincs adat

0,50–0,66
nincs adat

0,01–0,25
nincs adat

0,03
nincs adat

0,01
nincs adat

D

lemez
varrat

0,22–0,25
0,11

0,54–0,60
0,6

0,01
0,04

0,06
0,04

0,02
0,02

A

lemez
varrat

0,13–0,20
0,10

0,43–0,63
0,80

0,01–0,22
0,51

0,03
0,03

0,01
0,03

5. táblázat: A répcelaki tartályok anyagának mechanikai tulajdonságai
Tartály

Hely

Rp 02
(MPa)

Rm
(MPa)

A5
(%)

Z
(%)

TTKV27 J
(°C)

C

lemez
varrat

213–260
nincs adat

413–447
nincs adat

33–39
nincs adat

60–62
nincs adat

+35
+35

D

lemez
varrat

230–260
nincs adat

450–490
nincs adat

27–35
nincs adat

53–59
nincs adat

+20…+50
+35

A

lemez
varrat

219–237
nincs adat

394–448
nincs adat

28–35
nincs adat

54–63
nincs adat

+16…+32
+29

6.2. A módszer kidolgozásához figyelembe vett
információk
A nyomástartó szerkezetekben fellépő feszültségek és alakváltozások:
1. tervezési feszültségek,
2. járulékos feszültségek búvó nyílásoknál, csonkoknál, keresztmetszet-csökkenésnél (hosszú kötéshiba, gyökhiba,
zárvány), alakhibánál, varratdudornál,
3. hegesztési feszültségek,
4. alakváltozás hegesztett kötésben (ha a rugalmassági határ
kisebb az alapanyagénál),
5. képlékeny zóna a diszkontinuitásoknál.
A jelen közleményben bemutatott vizsgálatok adatai és a
vizsgálatok során szerzett tapasztalatok:
1. Ridegtörési események (3. fejezet)
2. VASKUT anyagtudományi kutatásai (4. fejezet)
3. Ridegtörési kutatások (5.2. fejezet)
4. A répcelaki tartályok anyagának vizsgálata (6.1. fejezet)

6.3. A VASKUT módszer bemutatása
és alkalmazása
Az információk feldolgozásával nomogramot szerkesztettünk, amely a szerkezet vastagságának függvényében mutatja a minimális megengedett hőmérsékletet (6. ábra).
A nomogram paramétere a ridegtörési érzékenység alapján
meghatározott kategória (lásd 4.3. fejezet).
A 6. ábrán feltüntettük a répcelaki „C” és „D” tartály
ridegtörésének hőmérsékletét. Látható, hogy a feszültségoldó hőkezelés elhagyása miatt a tartályok ridegtörése szükségszerűen bekövetkezett volna, a legkisebb ridegtörési
érzékenységű acél alkalmazása esetén is. A feszültségoldó
hőkezelés viszont elhárította volna a répcelaki katasztrófát,
nagy ridegtörési érzékenységű acélok alkalmazása esetén is
(v. ö. 2.4. fejezet).
Az acélkiválasztási módszert a szerzők több fórumon is
közzétették, így egyetemi előadásokon, GTE rendezvényeken és folyóiratokban [19]… [21].

6. ábra:
A VASKUT acélkiválasztási
módszere
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Dr. Zorkóczy Béla professzor úr felkérésére Fehérvári
Attila és Dr. RittingerJános átvizsgálta az 1974-ben megjelent
Metallográfia és anyagvizsgálat című könyvének kéziratát.
Kutatásaik alapján javaslatot tettek az ütővizsgálat kiegészítésére. Javaslatunkat könyvébe beépítette, az előszóban megköszönte, ami nagy megtiszteltetés volt tanítványainak.
A VASKUT acélkiválasztási módszere bekerült az egyetemi tananyagba. Kötelező alkalmazását szabvány írta elő:
MSZ 13 802. Következésképpen a módszer alkalmazása
általános ipari gyakorlattá vált.

6.4. Szilárdsági paradoxon
A 6. ábra szerint kis falvastagságú, hegesztett állapotú szerkezetek megengedett minimális üzemi hőmérséklete meredeken nő a vastagsággal. Következésképpen a biztonsági
tényező növelésével – a feszültség csökkenése ellenére –
olyan mértékben növekedhet a megengedett minimális üzemi hőmérséklet, amely a szerkezet biztonságát csökkenti.
Weck összehasonlította különböző országok előírásai alapján méretezett tartályok falvastagságát [22], amely jelentős
eltéréseket mutatott (lásd 7. ábra).

7. AZ ACÉLKIVÁLASZTÁSI MÓDSZER
HATÁSA A HEGESZTÉSI KULTÚRÁRA
7.1. Acélok és hegesztett kötéseik
kompatibilitása
A kompatibilitás a feszültségi állapot függvénye, amely a
hegesztés és a terhelés együttes hatására alakul ki. A feszültség varrattal párhuzamos komponense nem zavarja az acél
és a varrat együttdolgozását. A varratra merőleges komponens viszont okozhat lokálisan nagy fajlagos alakváltozást a
varratban és/vagy a hőhatásövezetben, ha azok folyáshatára
kisebb az alapanyagénál. A nagy lokális alakváltozás pedig
törést okozhat.
A hegesztett kötéssel szemben kettős követelményt indokolt támasztani:
Rp HAZ és Rp varrat

>

TTKVHAZ és TTKVvarrat

Rp alapanyag

<

TTKValapanyag

A hőhatásövezet átmeneti hőmérsékletére vonatkozó követelmény általában nem teljesíthető, azonban ez a követelmény a varrat alatti repedések megbízható elkerülését
biztosító hegesztési technológia alkalmazásával helyettesíthető.
A Welding Institute (Cambridge) kutatói hosszirányú varrathibát tartalmazó „wide plate test” eredményeiről számoltak be [23], amelyek a 8. ábrán láthatók.

8. ábra: A folyási határ befolyása a varratban lévő,
hosszirányú repedés stabilitására
7. ábra: Falvastagság a nyomás függvényében
(méretezés +20 °C hőmérsékletre)

Magyarországon a Nádas István által gondozott MSZ
13 802 lépett érvénybe, amely a VASKUT acélkiválasztási
módszerének ismeretében szabályozta a nyomástartó szerkezetek méretezését, gyártását és üzemeltetését.

Megállapítható, hogy a hegesztett kötéssel szembeni, szilárdsági követelmény teljesülése esetén még a relatíve rideg
(kis COD) varratok is stabilak, ellenkező esetben viszont
nagyon szívós varratokban is instabil repedés terjedésre
kell számítani.
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talában nagyobb fajlagos ívteljesítménnyel hegesztik. A vizsgálatokkal verifikált összefüggések és tendenciák azonban
ma is érvényesek.
A kutatások során a szerzők a hazai és műszaki élet számos képviselőjével szakmai kapcsolatban voltak, és kiépültek kapcsolataik a nemzetközi műszaki élet kiválóságaival
is. Ezen kapcsolatok nélkül munkájuk nem lett volna
eredményes. Nehéz bárkit kiemelni közülük. Mégis meg
kell nevezni Domanovszky Sándort, a Ganz Acélszerkezeti
Gyár – munkásságáért később Széchenyi-díjjal kitüntetett –
mérnökét, aki számos acél- és hegesztőanyag-vizsgálat megrendelésével – és az eredmények alkalmazásával – segítette
a VASKUT tevékenységét.
A különböző hegesztőanyagokkal készült varratok ridegtörési érzékenységének meghatározására matematikai statisztikai mintavételi és számítási módszert dolgoztunk ki
[24], [25]. A módszer lépcsős (stair case) mintavételen és
az eredmények maximum likelihood becslésén alapult.
Összesen 100 darab I. modell szerinti, és 70 darab II. modell szerinti varratot vizsgáltunk. A szakító próbatestek száma ~340, az ütő próbatesteké ~5100 volt. Meghatároztuk
a varratok vegyi összetételét is, továbbá fémtani vizsgálatokat végeztünk a varratok keresztmetszetén. Az eredményeket a későbbi kutatásaink során kidolgozott adatbankba
beépítettük.
Kézi ívhegesztéssel, bevont elektródával készült kötések vizsgálati eredményeit a 9. és 10. ábra elemzi.

7.2. A varrat szilárdsága és ridegtörési
érzékenysége
A hegesztési technológia tervezéséhez általában csak a
hegesztőanyagok gyártói által megadott ömledéktulajdonságok állnak rendelkezésre. A varrat tulajdonságai azonban – a hegesztendő lemezek vastagságától, összetételétől
és él-előkészítésétől, valamint a hegesztés paramétereitől
függően – eltérnek az ömledék tulajdonságaitól. A répcelaki katasztrófa után kötött kutatási szerződés [3] előírta a
feldolgozási körülmények biztonságra gyakorolt hatásának
meghatározását is, ezért megterveztük és végrehajtottuk a
6. táblázatban szereplő programot.
Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében rögzítettük a hegesztési paramétereket. Hangsúlyozandó a hegesztett szerkezetek varrataitól való eltérést, a kísérleti
varratokat modellnek neveztük. Az I. modell olyan varrat,
amelyben az alapanyag vegyi összetételének hatása maximális. A II. modell szerinti varrat tulajdonságai gyakorlatilag
függetlenek az alapanyag vegyi összetételétől. A hegesztés
mindkét modell esetén az elektróda ill. hegesztőpisztoly
keresztirányú lengetése nélkül készült.
A vizsgálatokat kézi ívhegesztés (MMAW), CO2 védőgázos
hegesztés (GMAW) és fedett ívű hegesztés (SAW) hegesztőanyagaival végeztük.
Megjegyzés: napjaink gyakorlatában a varratokat – nagyrészt a bevont elektródák fejlesztésének köszönhetően – ál-

6. táblázat: Vizsgálatok a varrat tulajdonságainak meghatározására
Modell

Lemezvastagság

Alapanyag

lágyacél
I
kötés

12 mm
C+Mn

II
öml.
*

20 mm

lágyacél

Eljárás

Átmérő
(mm)

Áram
(A)

Sebesség
(cm/min)

Fajlagos
ívteljesítmény

MMAW

4

160

12.5

0.72 MJ/m

GMAW

1.6

380

25

1.02 MJ/m

SAW

4

600

60

0.86 MJ/m

MMAW

4

160

12.5

0.72 MJ/m

GMAW

1.6

380

25

1.02 MJ/m

SAW

4

600

60

0.86 MJ/m

MMAW

4*

160

12.5

0.72 MJ/m

GMAW

1.6

380

25

1.02 MJ/m

4

600

60

0.86 MJ/m

SAW

3.25 mm és 5 mm átmérőjű elektródákat is vizsgáltunk, azonos fajlagos ívteljesítménnyel

9. ábra: Lágyacélok és C+Mn acélok átmeneti hőmérsékletének
összehasonlítása 12 mm vastag lemezek bevont
elektródával hegesztett kötésein
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10. ábra: A hegesztett kötések és az ömledék átmeneti
hőmérsékletének összehasonlítása
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Megállapítható, hogy
1. az alapanyag nem gyakorol szignifikáns hatást a varrat
átmeneti hőmérsékletére,
2. az alacsony átmeneti hőmérsékletű varratok a hegesztett
kötésben kedvezőtlenebbek, mint az ömledékben. Ezt a
körülményt a technológia tervezésénél figyelembe kell
venni!
A hazai hegesztőüzemekben (1971-ben) alkalmazott elektródák ridegtörési érzékenységét a 11. ábrán látható táblázatok hasonlítják össze. A táblázat adatai annak valószínűségét mutatják, hogy az ömledék megfelel az alapanyag
ridegtörési érzékenységének.

Gépi eljárásokkal hegesztett varratok vegyi összetételére – ezen keresztül ridegtörési érzékenységére – az alapanyag jelentős befolyást gyakorol. Ennélfogva a technológia
tervezéséhez nem elegendő az ömledék ridegtörési érzékenységének ismerete.
A hazai üzemben (1971-ben) alkalmazott hegesztőanyagok ridegtörési érzékenysége a 12. táblázatban látható.
Általánosságban megállapítható, hogy a lágyacél varratának
átmeneti hőmérséklete alacsonyabb a C+Mn acélok átmeneti hőmérsékleténél.
A kutatási eredményeket publikáltuk [26], különböző
fórumokon (BME, NME, GTE, MTI előadások) ismertettük,
és szakértői munkáinknál felhasználtuk. A kutatási jelentések [3] egy részét – az OKGT tudomásával – egyéb vállalatoknak (Csepel Egyedi Gépgyár, Budapesti Vegyipari
Gépgyár, Vegyiműveket szerelő Vállalat, Kiskunfélegyházi
Vegyipari Gépgyár) átadtuk. Ennélfogva hegesztőanyag
kutatásaink is általános ipari gyakorlattá váltak.

7.3. Törésmechanikai anyagjellemzők becslése
Az acélkiválasztási módszer alapja az acélok hegesztett
szerkezetben és próbatestben mutatott viselkedésének korrelációja. Ebből adódik a felismerés, hogy a törésmechanikai és az ISO – V próbatestek vizsgálati eredményeinek
összevetésével becsülhetők a törésmechanikai anyagjellemzők, amelynek birtokában megítélhető egy roncsolásmentes vizsgálattal feltárt repedés, vagy más síkbeli hiba veszélyessége.
Példaként a 13. ábra mutatja a hőmérséklet hatását az
anyagjellemzőkre. Az OKGT szerződés [3] keretében 50 hegesztett kötést vizsgáltunk 20 mm vastag COD próbatestek
és ISO – V próbatestek átmeneti hőmérsékletének meghatározására. A szakító próbatestek száma ~100, az ütő próbatesteké ~1500, a COD próbatesteké ~1200 volt.

11. ábra: Bevont elektródák ömledékének ridegtörési érzékenysége
bal oldali táblázat: bázikus, és nagyszilárdságú bázikus elektródák
jobb oldali táblázat: rutilos, és cellulóz bevonatú elektródák
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12. ábra: Gépi eljárásokkal hegesztett kötés és ömledék
ridegtörési érzékenysége
bal oldali táblázat: CO2 védőgázos huzalok
jobb oldali táblázat: fedőpor – huzal kombinációk

A vizsgálati eredmények a 14. ábrán láthatók. A diagramok felhasználásával meghatározható a COD értéke, amely
a szerkezet hőmérsékletétől függően biztosítja a varrathibák stabilitását.
A törésmechanikai anyagjellemzők becslésének lehetőségét és módszerét az OKGT megbízásából végzett kutatások
után publikáltuk [27] és [28].
A 15. ábrán összehasonlítottuk az acélokat és a varratokat a COD és az ütőmunka átmeneti hőmérsékletének
kapcsolata alapján. Látható, hogy a repedés a varratban
veszélyesebb, mint az alapanyagban.
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13. ábra: Egy hegesztési varrat (52C acél – EB1)
vizsgálati eredményei
COD: 20 mm vastag TPB próbatesttel,
KV: ISO – V próbatesttel
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14. ábra: A COD és az ütőmunka átmeneti hőmérsékletének kapcsolata (t = 20 mm)

8. VISSZATEKINTÉS
8.1. A mérnök felelőssége
A mérnök a nemzet napszámosa. Ha jól végzi dolgát, övé
a napszám. Ha téved, deresre húzzák. És felelőssége életfogytig tart. Ez a felelősség terhelte a répcelaki tartályok
tervezőit, gyártóit, üzemeltetőit. Ebben a felelősségben osztoztak az acélkiválasztási rendszer, és az alkalmazására szolgáló technológiai feltételek kidolgozói.
Mi hát a jutalom? Az alkotás öröme.

8.2. Negyedszázados ankét
1994. január 18-án, a répcelaki katasztrófa negyedszázados
évfordulója alkalmából a GTE ankétot rendezett a METESZ
Kossuth Lajos téri székházában „Egy súlyos ipari katasztrófa hatása a műszaki fejlődésre” címmel, amelyen a
szakemberek megvitatták és összegezték az acélkiválasztási
módszer alkalmazásának tapasztalatait.
Az ankéton hét előadás hangzott el [29] – [35]. Az Ankét
zárásaként megállapítható volt, hogy az acélkiválasztási
módszer
• megóvta a nyomástartó rendszereket a ridegtöréstől
• nagy lökést adott a törés kutatásának, és hozzájárult a
tudomány fejlődéséhez.
15. ábra: A COD és az ütőmunka átmeneti hőmérsékletének
kapcsolata (t = 28 mm)

A 15. ábra alapján feltételezhető – bár nem bizonyítható
– hogy a répcelaki tartályok ridegtörése is varrathibából
indult ki. Ez a feltételezés is azt erősíti meg, hogy a katasztrófát nem az anyag helytelen megválasztása, hanem a
feszültségoldó hőkezelés elhagyása okozta.

Számos tudományos dolgozat születetttörési kutatások
eredményeként. Az MTA doktora lett Dr. Czoboly Ernő és
Prof. Tóth László.

8.3. Az uniós csatlakozás hatása
2004. május 1-jén Magyarország az Európai Unió tagja lett.
Ezzel szükségessé vált az uniós szabványok átvétele, amelyre a Magyar Szabványügyi Testület (korábban Hivatal) már
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a csatlakozást megelőzően is tett lépéseket. Így az acélszabványok megváltoztak, de az acélkiválasztási módszert
– mint műszaki irányelvet – a nyomástartó berendezések
gyártói és üzemeltetői továbbra is figyelembe vették
2010-ben megjelent az MSZ EN 10 028 – 1…6, amely
szabályozza a nyomástartó berendezések acél kiválasztását
is, így a VASKUT acélkiválasztási módszerének helyére lép.
Teljes körű összehasonlító elemzés nem készült, de néhány esettanulmány azt mutatja, hogy az új – átvett – előírásrendszer gyakorlatilag azonos eredményt ad. A DKG
tartályok gyártása és az uniós szabvány megjelenése között
ötven év telt el, ami aktualitást ad a visszatekintésnek.

8.4. Requiem
1969. január 2-án kilenc ember élete virágjában távozott
közülünk. Fiatal életük odaveszett, de megindult egy kutatómunka, hogy másokkal többé ne történhessen ilyen tragédia.
2005 óta a ridegen tört tartályok darabjaiból készült
műalkotás áll Zalaegerszegen, ahová évente elmennek kegyeletüket leróni az elhunytak szerettei, barátai. De kilencük tragédiáját ércnél is maradandóbban őrzi a hegesztett
nyomástartó szerkezetek biztonságáért felelős szakemberek
emlékezete.
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1. táblázat: A répcelaki tartályok gyártása
Tartály jele

Gyártó

„A” és „B”

NDK

„C” és „D”

DKG

Jellemzők
alapanyag

16 Mn 3 acél

lemez

normalizált

hőkezelés
alapanyag
lemez
hőkezelés

feszültségcsökkentés
A 42-21 csillapítatlan acél
hengerelt állapotú
nem történt

A répcelaki katasztrófát követően – az áldozatok számára
sajnos túl későn – végrehajtottak olyan fejlesztéseket a magyar kohászatban és gépiparban, amelyek lehetővé tették
volna a tartályok terv szerinti gyártást.

2.4. Szakvélemények
1969. június 24-én a Szombathelyi Megyei Bíróságon eljárás indult a személyi felelősség megállapítására. A Bíróság
több szakmailag illetékes intézmény szakvéleményét hallgatta meg. Egyes szakvélemények a gyártás, mások az
üzemeltetés hibájával indokolták a törés bekövetkezését.
A tervezői hibát kizárta az a tény, hogy az NDK-ban gyártott
tartályok nem törtek ridegen.
1970. január 19-én született ítélet, amely a Vasipari Kutató
Intézet (VASKUT) Dr. Rittinger János által megfogalmazott
és képviselt szakvéleményét vette alapul. Az ítélet indoklása Kurucz István könyvének 15. oldaláról: a „C” és „D”
tartályok ... törésének alapvető oka az ... anyag helytelen
megválasztása folytán ... bekövetkezett ridegtörés volt.
Az ítélet megszületését követően a VASKUT – az Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) megbízásából – kutatásokat végzett a ridegtörés elkerülését biztosító követelményrendszer kidolgozására [3]. A kutatási eredmények szerint a
normalizálás nélküli anyag beépítése eltért ugyan a tervtől,
a „C” és „D” tartályok törésének alapvető oka a feszültségcsökkentő hőkezelés elhagyása volt. Ez a tény azonban a
bírósági ítélet szempontjából közömbös, hiszen mind az
anyag megváltoztatása, mind a hőkezelés elhagyása a tervtől való eltérés volt.

1886-ban az Egyesült Államokban egy 76 m magas víztorony lábrészének 25 mm vastag lemeze – a torony feltöltése közben – ridegen tört, aminek következtében a torony
összeomlott.
A szegecselt szerkezetek legismertebb – és a legtöbb áldozatot követelő – kár esete kétségkívül a Titanic katasztrófája volt 1912-ben, amit vélhetően a hajótest ridegtörése
okozott, amikor a hajó egy jéghegynek ütközött.
Hegesztett szerkezetekben – nem sokkal a hegesztés
ipari alkalmazását követően – hidak esetén következtek be
ridegtörések. 1936-ban egy berlini vasúti híd, 1938-ban egy
Berlin melletti (rüdersdorfi) közúti híd ment tönkre részleges ridegtörés miatt. Mindkét híd St 52 acélból készült; a
törés a hőhatásövezetben keletkezett repedésből indult ki.
(Ezért vezetették be a hernyóvarratos hajlítóvizsgálatot a
C+Mn acélok edződési hajlamának ellenőrzésére.)
1938-ban a belgiumi Albert-csatorna Hasselt melletti közúti hídjának főtartója tört ridegen, amelynek következtében
a híd a csatorna vizébe zuhant. A törés csillapítatlan lágyacélból készült, 19 mm vastag gerinc- és 32 mm vastag övlemez sarokvarratában lévő hegesztési hibából indult ki.
A következő évtizedben több hídszerkezet szenvedett teljes
vagy részleges ridegtörést.
A II. világháborúban több mint kétszáz Liberty hajótest
szenvedett teljes (16 darab), vagy részleges ridegtörést,
miközben a hajók északi vizeken uránpótlást szállítottak
Európába. A ridegtörés átlagosan 3 °C hőmérsékleten következett be, a ridegen tört lemezek ütőmunkája átlagosan
1,26 mkp volt. Részletes elemzést az amerikai WRC (Welding Research Council = Hegesztés Kutatási Tanács) tett
közzé 1953-ban [4].

3. KORÁBBI, RIDEGTÖRÉSI KÁRESETEK
ÁTTEKINTÉSE
A ridegtörés elkerülését biztosító követelményrendszer kidolgozására irányuló kutatás [3] keretében összegyűjtöttük
azokat a káreseteket, amelyeket ridegtörés okozott. Ezek
egy része a DKG tartályok gyártása előtt következett be,
tehát a gyártáskor elvileg figyelembe vehető lett volna.
Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tartályok ridegtörésének veszélyére sem az egyetemi tananyagban, sem a szabványokban, sem a gyártás idején érvényes
biztonsági szabályzatban (NYEBSZ) nem volt utalás. Sőt!
A katasztrófa okainak feltárására kirendelt szakértők többsége, a tények ismeretében sem a ridegtörést tartotta a katasztrófa okának.

3.1. Ridegtörési események
a DKG tartályok gyártása előtt
Szegecselt szerkezetekben – azaz a hegesztés ipari alkalmazása előtt – is feljegyeztek ridegtörési káreseteket annak ellenére, hogy a hegesztési feszültségek nagy hatást
gyakorolnak az acélból gyártott szerkezetek ridegtörésére.

2. ábra: Egy ridegen tört Liberty hajó [4]

Nyomástartó szerkezetek ridegtörésére vonatkozóan viszonylag sok információt találtunk az OKGT megbízásából
végzett kutatás [3] során. Az információkból kigyűjtöttük
azokat a gyártási és üzemelési körülményeket, amelyek kutatásaink szerint meghatározó szerepet játszottak a ridegtörés bekövetkezésében.
1954-ben a WRC publikálta a „nem-hajó” szerkezetek
ridegtörésének elemzését is [5]. Ezen szerkezetek között
voltak nyomástartó edények és csövek, valamint atmoszférikus tartályok:
– Egy 12 m átmérőjű, 17 mm falvastagságú gömbtartály,
amely üzem közben tört ridegen 35 bar nyomáson, –12 °C
hőmérsékleten. A törés a búvónyílás merevítőlemezénél
lévő repedésből indult ki.
– Egy hasonló átmérőjű és falvastagságú gömbtartály, amely
0 °C hőmérsékleten végzett nyomáspróba közben szenvedett ridegtörést. A víz hőmérséklete 3 °C volt.
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– Egy hasonló átmérőjű, de 22 mm falvastagságú gömbtartály, amely nyomáspróba közben, 52 bar nyomásnál tört
ridegen. A törés kötéshibából indult ki.
– A nyomástartó edények mellett számos csővezeték és 13
atmoszférikus tartály ridegtörését ismertették, amelyek
1947 és 1952 között következtek be.
1958-ban további nyomástartó edények ridegtöréséről számoltak be [6], amelyek az Egyesült Államokban történtek:
– Egy 1140 mm átmérőjű, 32 mm vastag, csillapítatlan lemezből (ASTM A 285-C) készült tartály feneke 7 °C hőmérsékleten végzett nyomáspróba közben ridegen tört
42 bar nyomásnál.
– Egy 33 mm falvastagságú, csillapított lágyacélból (ASTM
A 212-B) készült, belső felületén hegesztéssel javított tartály próbanyomásnál ridegen tört. A törés a javítás helyéről indult ki.
– Egy 2140 mm átmérőjű, 45 mm falvastagságú, 0.5 Mo
anyagú (ASTM A 204-B), belső felületén korrózióálló

(18Cr8Ni) anyaggal plattírozott, hőkezelt (510 °C / 10 óra)
tartály 7 °C hőmérsékleten végzett próbanyomás alatt ridegen tört. A törés egy plattírozás alatti repedésből indult ki.
– Egy 75 mm vastag, normalizált 0.5 Mo anyagú lemezből
(ASTM A 302) gyártott, hőkezelt (620 °C / 3 óra) tartály
14 °C hőmérsékleten végzett próbanyomásnál ridegen
tört. A törés kiindulópontja egy merevített csonknál keletkezett repedés volt.

3.2. Ridegtörési események
a DKG tartályok gyártása után
Az 1963–64. években az IIW acélok hegeszthetőségével foglalkozó, IX. Bizottsága több ridegtörési esetet vizsgált meg.
A káresetek körülményeit a 2. táblázat foglalja össze.
1965-ben a X. Bizottsága vette át a ridegtörési esetek
gyűjtését és elemzését. A káresetek körülményei a 3. táblázatban szerepelnek.

2. táblázat: Az IIW IX. Bizottsága dokumentumaiban fellelhető ridegtörési esetek
No.
354-63
356-63

357-63
359-63
360-63

423-64
*

A szerezet és gyártásának
fő jellemzői
ø 150 mm
varrat nélküli csővezeték
ø 36 m
14,6 m magas olajtartály
csillapítatlan lágyacél
ø3 m
11,8 m hosszú PB tartály
C+Mn acél
ø 2,5 m
5 m hosszú csillapított lágyacél
ø 34,4 m
11 m magas olajtartály
csillapítatlan lágyacél
ø 800 mm
3,48 m magas folyadék-akumulátor
C+Mn acél fesz. ment.

Törés

Hőmérséklet

Nyomás

Törés
kiindulópontja

üzem közben

–45 °C

61 bar

körvarrat gyökhiba

20 mm

üzem közben
részleges
törés

0 °C

9 bar

18 mm

üzem közben

–9 °C

40 bar

9 mm

nyomáspróba

6 °C

20 bar

15 mm

üzem közben

–14 °C

7 bar

29 mm

üzem közben

4 °C

Vastagság
4,5 mm

enged.
nyomás
alatt

alaplemezhez
csatlakozó övlemez
sarokvarrata
palástra hegesztett
cseppfogó
sarokvarrata

T (KV=27 J)
T (KV=40 J)
+15 °C
becsült adat

+5 °C
+15 °C
becsült adat

*

alaplemezhez
csatlakozó övlemez
sarokvarrata
HAZ repedés

+28…
+ 6 °C
0 °C

a tartályból anyagvizsgálat céljára egy 70 mm átmérőjű próbadarabot vágtak ki. A behegesztést követő nyomáspróba alatt a folt körül repedés
keletkezett. Ez a tény arra hívja fel a figyelmet, hogy a próbavétel miatt fellépő, járulékos feszültségek a szerkezet biztonságát csökkenthetik

3. táblázat: Az IIW X. Bizottsága dokumentumaiban fellelhető ridegtörési esetek
No.

A szerezet és gyártásának
fő jellemzői

ø 6.98 m
384-66 28.5 m hosszú kazán
MnMoV acél fesz. ment.
ø 5.35 m
386-66 20.4 m hosszú tartály
csillapítatlan lágyacél
ø 1.8 m
418-67 11.8 m hosszú tartály
lágyacél
419-67

álló hengeres olajtartály
csillapított lágyacél

ø 760 mm
423-67 cső (X 52)
C+Mn acél
álló hengeres olajtartály
476-68
csillapítatlan lágyacél
ø 42.6 m
IIW16.4 m magas olajtartály
270-67
csillapítatlan lágyacél

40

Vastagság
58 mm

Törés
nyomáspróba

Hőmérséklet

Nyomás

13 °C

31 bar

üzem közben
részleges
törés
üzem közben
részleges
törés
üzem közben
részleges
törés

0 °C

49 bar

15 °C

40 bar

9,5 mm

üzem közben

5–10 °C

19,5 mm

üzem közben

4 °C

28 mm

üzem közben
részleges
törés

2 °C

28 mm

32 mm

20 mm

4 °C

Törés
kiindulópontja

–10 °C
hossz- és körvarrat
csatlakozása
palástra hegesztett
cseppfogó
sarokvarrata
alaplemezhez
csatlakozó övlemez
sarokvarrata

tervezési
HAZ repedés
nyomás

40 bar
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T (KV=27 J)

0 °C
+60 °C

+8 °C
+21 °C
becsült adat

alaplemez
fáradásos repedése

+27 °C

legalsó körvarrat

+18 °C

7LV]WHOW3DUWQHUHLQN
gU|PPHOpUWHVtWMNgQ|NHWKRJ\D/LQGH*i]0DJ\DURUV]iJ=UW
iSULOLViQ+HJHV]WpVLV]LPSy]LXPRWUHQGH]%XGDSHV
WHQDKROWHUYHLQNV]HULQWD]DOiEELWpPDN|U|NV]HUHSHOQHN
 $V]i]DGNLKtYiVDLDKHJHV]WpVVHOKHJHV]WHWWV]HUNH]H
WHNNHOV]HPEHQ
 $7,*KHJHV]WpVWHOMHVtWPpQ\Q|YHOpVpQHNOHKHWŌVpJHL
DOXPtQLXPV]HUNH]HWHNQpO
 $Ji]Op]HUHNpVV]LOiUGWHVWOp]HUHN|VV]HKDVRQOtWiVD
Ji]HOOiWiVLpVEL]WRQViJWHFKQLNDLV]HPSRQWRNEyO
 ,SDUDKHJHV]WpVWHFKQROyJLiNWHUOHWpQWHFKQROyJLDL
SDUDPpWHUHNGLJLWiOLVDGDWJ\ŦMWpVHpVHOOHQŌU]pVH
 +HJHV]WHWWWLWiQV]HUNH]HWDONDOPD]iVDDUHSOŌJpSJ\iUWiVEDQ
 /HDQGXSOH[DFpORNQLWURJpQWDUWDOP~NHYHUWJi]]DOW|UWpQŌ
KHJHV]WpVLWDSDV]WDODWDL
 $/LQGHV]ROJiOWDWiVDLQDNEŌYOpVHDKHJHV]WpVpVURNRQ
WHFKQROyJLiNRNWDWiViEDQ
 0HJHPOpNH]pVDN|]HOpYHW|UWpQW5pSFHODNLKHJHV]WHWW
&2WDUWiO\UREEDQiVUyO
$V]LPSy]LXPRQYDOyUpV]YpWHOLQJ\HQHVGHUHJLV]WUiFLyKR]
N|W|WW$PHQQ\LEHQpUGHNOŌGQHNUHQGH]YpQ\QNLUiQWNpUHP
HOŌ]HWHVUpV]YpWHOLV]iQGpNXNDWDPDUNHWLQJ#KXOLQGHJDVFRP
FtPHQMHOH]]pN$UpV]OHWHVLQIRUPiFLyNDWpVUHJLV]WUiFLyVDGDW
ODSXQNDWPiUFLXVPiVRGLNIHOpEHQNOGMNNL
/LQGH*i]0DJ\DURUV]iJ=UW
ZZZOLQGHJDVKX
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MODERN ACÉLSZERKEZETI MÉRETEZÉS ÉS A BIM
BEVEZETÉS

Épületmodellek elemei

A BIM koncepció sokat változó, de jelenleg legelfogadottabb átfogó definíciója szerint a „BIM (Building Information Modeling) épületinformációs modellezés – a 3D tervezőszoftverek a tervezés és kivitelezés egyes szakágai közti
adatáramlást biztosító eljárása” (MABIM honlap). A BIM
megoldások legfőbb célja, hogy a teljes folyamatban részt
vevő szereplők közötti kommunikációt és együttműködést
támogassa egy gyorsabb, hatékonyabb és hibamentesebb
projekt-lebonyolítás reményében. A jelenlegi gyakorlatban
a BIM megoldások magas szinten főleg a kivitelezés megtervezésének és végrehajtásának fázisában nyújtanak segítséget, ennek fontos elemei a 4D (költséginformációk) és 5D
(ütemezési információk) modellek. A tervezési fázisban a
BIM folyamat leginkább csak az ütközésvizsgálatra korlátozódik, amely során a különböző szakágak által készített
BIM modelleket összefésülik és ellenőrzik. Ezen kívül nagyrészt csak a kezdeti, kiindulási modellek átadására van jellemzően lehetőség. Ugyanakkor nem elhanyagolható annak
a jelentősége, hogy már a korai statikai tervezési szakasztól
kezdve érvényesüljenek a BIM megoldások nyújtotta előnyök. Ebben a cikkben az acélszerkezeti méretezés BIM
folyamatokba való integrálásának lehetőségét tekintjük át,
felvázolva a fontosabb problémákat és megoldási lehetőségeket. Először az acélszerkezeti méretezéshez használt szerkezeti modell és a BIM folyamatok jellemző modellje közötti különbségeket tisztázzuk. Ezek a különbségek adják a
gyökerét a megoldandó problémáknak, így nagyon fontos
a feltárásuk. Ezután bemutatunk egy lehetséges integrációs
technikát, a szükséges modellezés és kapcsolódó méretezés
elméleti megoldásokkal, egy példán szemléltetve.

MÉRETEZÉSI MODELL
ÉS A BIM KAPCSOLATA
Ahogy a bevezetőből kiderült, a gyakorlatban jelenleg túlnyomóan használt BIM modellek főként kivitelezéshez
szükséges tervezési, megvalósítási és követési folyamatok
optimalizálására szolgálnak, és ehhez egy megfelelő attribútumokkal ellátott fizikai modellt adnak. Ez a fizikai
modell a különböző modell objektumok tervezett pontos
méreteit, anyagait és pozícióját tartalmazza, amely elméletileg elegendő az ütközésvizsgálat elvégzéséhez és a költségszámítás, valamint az időütemezés meghatározásához
szükséges információkhoz. Az acélszerkezeti méretezéshez
azonban ez a fizikai modell részben túl részletes, rengeteg
felesleges információval rendelkezik, részben azonban nem
szolgáltat elégséges adatot a számítások elvégzéséhez. Megállapítható, hogy a méretezéshez szükséges konzisztens
mechanikai modell és a BIM folyamatok fizikai modellje
között fontos különbségek vannak, ezeket két fő szempont
szerint mutatjuk be: (1) a modellekben szereplő elemek és
(2) az elemek pozíciója és kapcsolódása.

Az acélszerkezeti méretezéshez szükséges modell szempontjából a BIM folyamatok fizikai modelljének elemei a számításokban elfoglalt szerepük alapján sorolhatók kategóriákba. A kategóriák kialakításánál figyelembe vettük, hogy a
statikai méretezés, akár egy projekten belül is, gyakran nem
egy cég/csapat feladata, így az aktuális szerkezeti modell is
tükrözi ezt a megosztottságot.
(1) Teherbíró elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek tulajdonképpen az aktuális méretezési számítások célelemei,
ezen szerkezeti elemek viselik az építmény terheit,
merevségük és teherbírásuk szerepel a számításokban.
Minden olyan elem ide tartozik, amely bármilyen módon figyelembevételre kerül az aktuális szerkezeti rész
teherbírásának meghatározásában, így a jellemző globális teherbíró elemek (gerendák, oszlopok, födémek, falak, elsődleges merevítőelemek) mellett ide tartoznak a
kapcsolatok elemei (csavarok, varratok, bordák stb.) is.
A teherbíró szerkezeti elemek méretei és akár pozíciói
is változhatnak a méretezés során.
(2) Merevítőelemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek nem részei
az aktuális teherbíró szerkezet méretezendő elemeinek, de valamely mechanikai hatásuk figyelembevétele
a számítások során indokolt. Ez a hatás ebben a kategóriában az adott elemek szerkezeti modellre gyakorolt
merevítő hatása, így csupán ez kerül számításba a méretezés során – legalábbis bizonyos határállapotokban (pl. stabilitási). Ide tartozhatnak olyan teherbíró
szerkezeti elemek, amelyek méretezését nem ebben a
modellben kell elvégezni (pl. szelemenek) vagy egyéb
jelentős merevséget adó elemek (pl. különböző burkolatok). Ezen elemek mérete és pozíciója nem változik
a méretezés során.
(3) Terhelőelemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek az aktuális szerkezeti részre terhelést adnak át, amelynek figyelembevétele a számítások során indokolt. Ezen elemek
jellemzően közvetlen terhekké konvertálhatók.

1. kép: Különböző szintű elemek használata a BIM folyamatokban
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(4) Elhanyagolt elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek az acélszerkezeti méretezésben egyáltalán nem kerülnek figyelembevételre, sem teherbíró, sem merevítő, sem terhelő
hatással nem rendelkeznek az aktuális szerkezeti modellre nézve.

A modellelemek pozíciója és kapcsolódásai
Az egyes elemek méretezési szempontokból különböző
szerepe mellett pozíciója és definiált kapcsolódásai is mások lehetnek a BIM modellekben és a méretezési modellekben. Általános modellezési elvként elmondható, hogy a
BIM modellek elemeinek pozicionálása pontos kapcsolatainak definiálása gyakran nem szükséges, az acélszerkezeti
méretezési modellek elemeinek pozíciója azonban gyakran
közelítő, kapcsolódásainak definiálása pedig alapvetően fontos, és túlmutat a geometriai kapcsolódás leírásán. Acélszerkezetek esetén különösen fontosak ezek a paraméterek,
hiszen a karcsú szerkezeti elemek egymáshoz viszonyított
pozíciója, külpontossága gyakran jelentősen befolyásolja a
szerkezeti viselkedést. Az acélszerkezeti kapcsolatok pedig
szintén kiemelt jelentőséggel bírnak a statikai számítások
során, merevségi jellemzőik nagy hatással vannak az eredményekre, kapcsolati elemeiknek méretezése pedig fontos
része a tervezésnek.

2. kép: Modellelemek pozicionálása és kapcsolódása

GLOBÁLIS MODELL ALAPÚ
ACÉLSZERKEZETI MÉRETEZÉS
Az acélszerkezeti méretezés BIM folyamatokba való integrálásának egy a fenti problémákra választ adó lehetősége
lehet a globális modell alapú méretezés, mint új statikai
tervezési paradigma. Ennek az új módszernek a lényege,
hogy minden számítási és méretezési eljárás egy és ugyanazon globális modellen alapul, a szerkezet mint egész viselkedését figyelembe véve. Ez a méretezési elv már elfogadott és alkalmazott pl. a földrengésszámítás során, azonban
a szerkezet elemeinek elkülönített modellen való vizsgálata
(külön definiált peremfeltételekkel) még sok esetben általános módszer pl. a stabilitásvizsgálatoknál. Ha a szerkezet
minden méretezési számítását egy globális modellen végezzük el, ez egyrészt egy sokkal konzisztensebb tervezési eljáráshoz vezet, másrészt a felhasznált globális szerkezeti modell lehet az alapja a BIM folyamatokhoz való kapcsolódásnak. A megfelelő globális számításokhoz, valamint a BIM
integrációhoz azonban számos követelménynek kell megfelelnie a globális szerkezeti modellnek. A következőkben
a ConSteel szoftverben megvalósított globális modell alapú
méretezés megoldásait ismertetjük:

A szerkezeti elemek megfelelő pozicionálása – a BIM
modellnek megfelelően – és a globális szerkezeti viselkedés pontos számítása megköveteli az elemek egymáshoz képest külpontos összekapcsolásának lehetőségét,
és ennek számításbavételét. Ez acélszerkezeteknél főleg
a rúdelemek fősíkjaiból kilépő és/vagy csavarással összefüggő elmozdulások megfelelő figyelembevételét.
o erre a legegyszerűbb megoldást a ConSteel szoftverben
a Vlasov csavarási elméleten alapuló 7 szabadságfokú
rúd végeselem alkalmazása jelenti a globális szerkezeti
rúdmodellben, amely bármely külpontosság és csavarási probléma pontos számítását teszi lehetővé, így a BIM
modell szerkezeti elem részei saját pontos pozíciójukat
megtartva lehetnek részei a méretezési modellnek.
A globális modellek pontos számítása megköveteli az elemek közötti kapcsolatok térbeli viselkedésének ismeretét
és alkalmazását a modellben. Így a szerkezeti kapcsolatok
a globális modell szerves részei, merevségi paramétereik
befolyásolják a teljes szerkezet eredményeit, a szerkezet
térbeli viselkedése pedig megjelenik a kapcsolat elemeinek teherbírási vizsgálataiban.
o A globális acélszerkezeti modellbe integrált szerkezeti
kapcsolat méretező modulok kiszámíthatják a szükséges merevségi értékeket, és alkalmasak a kapcsolat teherbírási ellenőrzésére is. A ConSteel szoftverben az
egyszerűbb, analitikusan számítható kapcsolatok méretezését a csJoint modul végzi, míg a bonyolultabb
csomópontok számításait az IDEA szoftver hajtja végre. Mindkét modul teljesen integrálva van a ConSteel
globális modelljében a leírtak szerint.
Egy globális szerkezeti modellnél szükség lehet az előző
fejezetben részletezett szerkezeti elemek kategorizálásra
és ezek figyelembevételére a számítások valamint a modell adatcseréinek során.
o A ConSteel szoftverben lehetőség van részletmodellek
definiálására, amely nem csupán egy modellezési segédfunkció, az egyes részletmodellek tartalmazhatják
a felsorolt kategóriákba tartozó szerkezeti elemeket
is. Így lehetőség van olyan számításokra, amelyeknél a
BIM modell teherbíró elemei – mint méretezendő célobjektumok – teljes értékűen szerepelnek a számításokban, míg bizonyos modell elemek csak merevségüket
adják az eredményekhez, azonban minden elem megfelelő pozícióban és kapcsolódással szerves része a globális szerkezeti modellnek. A stabilitási számításoknál
például figyelembe vehető az adott pozíciójú teherbíró
elemekhez kapcsolódó merevítőelemek hatása a globális stabilitásvesztési módokra.
A BIM folyamatok szempontjából fontos a globális szerkezeti modell elemeinek folytonos és állandó megfeleltethetősége a BIM modell elemeivel. Ez megkívánja, hogy
egy BIM objektum (fizikai modell elem) a globális szerkezeti modellben is egy szerkezeti elemként legyen definiálva, és a méretezés során végig egy elem maradjon.
o A ConSteel szoftverben minden egységként definiált
(vagy BIM modellből származtatott) szerkezeti elem egy
modell objektum marad bármely modell operáció hatására (pl. kiékelés ráhelyezés, bekötő elemek, kapcsolatok, támaszok, részleges terhek stb.). Így a folyamatos megfeleltetés a BIM modell és a globális szerkezeti
modell között fenntartható.
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SteelBIM:
AZ ACÉLSZERKEZETI MÉRETEZÉS
BIM FOLYAMATBA INTEGRÁLÁSÁNAK
KONCEPCIÓJA
A BIM folyamatba integrált acélszerkezet-tervezés jelenlegi
gyakorlatban implementálható lépései az alábbiak lehetnek:
Referenciamodell létrehozása, importálása.
Mérnöki modell létrehozása.
Globális modell alapú méretezés.
o Globális szerkezeti optimalizálás.
o Csomópontok tervezése.
Szerkezet exportálása, átvitele konstrukciós programba.

Referenciamodell létrehozása, importálása
Egy szerkezet referenciamodellje, a BIM folyamatban számos forrásból származhat. A legszélesebb körben használt,
standardizált modell átviteli formátum, az IFC (Industry
Foundation Classes), amelyet a legtöbb szakági konstrukciós és modellező program képes írni és olvasni. Az így kapott modellek közvetlenül nem használhatóak fel szerkezeti számításokra, mivel számos, nem szerkezeti elemet is tartalmazhatnak (pl. nyílászárók, korlátok, gépészeti elemek
stb.), illetve az elemek pozicionálása és kapcsolódása se
megfelelő. Az ilyen modellek, mint referenciamodellként
olvashatóak be a szerkezeti méretező programokban, és a
beolvasás után van lehetőség a kiválasztott elemeket saját
szerkezeti elemekké alakítani.
Egy másik igen elterjedt megoldás, a konstrukciós szoftverekben (pl. Tekla Structures) felvett nyers szerkezeti
modellek átadása, a legtöbb esetben valamilyen API megoldáson keresztül. A megoldás előnye, hogy a konstrukciós
szoftverekben felvett nyers modellben az elemek pozicionáltak és a kapcsolódásuk megoldott, ezáltal közvetlenül
felhasználhatóak szerkezeti számításokra. Illetve a fájl alapú
átvitelekkel szemben, az API-n keresztül történő modell átadás esetén a konstrukciós és a szerkezeti modell között a
kapcsolat „élő” maradhat, ezáltal megoldható a konstrukciós modell későbbi frissítése a szerkezeti modell alapján.
A fenti eljárások mellett napjainkban egyre népszerűbb
az úgynevezett parametrikus modellezés, amelynek során a
modellt egy parametrikusan felépített kód írja le (pl. RhinoGrasshopper, ConSteel csPI). Ebben az esetben nem egy
modell kerül átadásra, hanem a modellt leíró parametrikus kód, amely alapján létrehozható a szerkezeti modell
is. Az eljárás előnye, hogy bármely változtatás egyszerűen
lekövethető, hiszen csak a paramétereket kell módosítani,
és a modellt leíró kód elvégzi a szükséges módosításokat.
Általánosan elmondható, hogy a BIM folyamat keretében
átadott referenciamodellek minden esetben tartalmazzák a
geometrián túl a szerkezeti paramétereket is, úgymint az
anyagminőséget, keresztmetszeti tulajdonságokat stb.

Mérnöki modell létrehozása
Az importált referenciamodellek még nem alkalmasak mérnöki számítások elvégzésére. A számítások elvégzéséhez a
szerkezeten definiálni kell a megtámasztási és kapcsolódási
viszonyokat, illetve egyéb olyan objektumokat, amelyek hatását a számítás során figyelembe kívánunk venni, de a referenciamodell nem tartalmazott (pl. nyírási mező). Továbbá fel kell venni a szabványok által meghatározott terheket,
tehereseteket és teherkombinációkat.
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Globális modell alapú méretezés
A létrehozott mérnöki modellen számos mechanikai és
szabványos méretezési és optimalizálási számítás végezhető
el. Globális modell alapú tervezést támogató szerkezet számító program esetén, közvetlenül és automatikusan számíthatóak és megismerhetőek a tényleges szerkezeti viselkedések.
Parametrikus modellezés esetén nemcsak a szerkezeti modell írható le kóddal, hanem akár egy teljes optimalizálási
eljárás is, amellyel nemcsak a keresztmetszeti méretek, hanem a teljes geometria és szerkezeti kialakítás optimalizálása is elvégezhető.
Az acélszerkezeti csomópontok tervezésére és ellenőrzésére a legelterjedtebb megoldás a komponens módszeren
alapuló csomóponti szoftverek (pl. csJoint). Ezen szoftverek
előnye, hogy nagy tömegben és gyorsan képesek elvégezni a kapcsolatok ellenőrzését, viszont csak előre definiált,
standard, egyszerű csomópontok ellenőrzésre alkalmasak.
Összetett csomópontok ellenőrzése a CBFEM módszert
használó szoftverekkel (pl. IDEA Connection) végezhető el.
Ezen szoftverek hatékonyan ötvözik a héj végeselem alapú
fejlett analízist, illetve a komponens módszert. Előnyük a
tetszőleges csomóponti kialakítás, viszont számításaik jóval
komplexebbek, ezáltal lassabbak és magasabb mérnöki tudást követelnek meg.
Megfelelő BIM kapcsolattal rendelkező csomóponti programok szerves részét képezik a szerkezettervező szoftvereknek. A 3D szerkezeti modellen a csomóponti modellek
felismertethetőek és automatikusan létrehozhatóak. Az
ugyanolyan geometriai kialakítással rendelkező szerkezeti
csomópontokba ugyanaz a csomóponti modell elhelyezhető,
ezáltal a csomóponti terhelések nemcsak egy csomópontból,
hanem az összes lehetséges pozícióból származnak. Szerkezeti modell módosítása esetén pedig automatikusan elvégezhető a csomópontok frissítése.
A csomóponti programok által kiszámított csomóponti
merevségek visszahelyezhetőek a szerkezeti modellre és felhasználhatóak a szerkezeti analízis során, amelynek köszönhetően gazdaságosabb szerkezetek számítása válik lehetővé.

Szerkezet exportálása, átvitele
konstrukciós programba
A szerkezeti modell exportálására és átvitelére, akár konstrukciós programokba, akár más szakági programokba, a
referenciamodell importálásánál már ismertetett eljárások
állnak rendelkezésre.
A fájl alapú átvitelek közül a legelterjedtebb ebben az
esetben is az IFC szabvány. Az így átadott szerkezeti modellek referenciamodellként használhatóak fel, a módosításokat és ütközéseket manuálisan, kézzel kell lekezelni. Csomóponti modellek átvitelére a szabvány nem alkalmas.
A fájl alapú megoldásoknál sokkal fejlettebb eljárás az
API alapú átvitel, amely során a konstrukciós és a statikai
modell között élő kapcsolat jön létre. A kapcsolatnak köszönhetően az egyes elemek egy az egyben megfeleltethetőek egymásnak, és változtatás esetén a konstrukciós modell
frissítése elvégezhető. Frissítés esetén le kell tudni kezelni
az esetleges párhuzamos modellváltoztatásokból keletkezett modellütközéseket és konfliktusokat. Ehhez szükséges
egy folyamatos változáskövető rendszer, ami egyszerre képes követni a párhuzamos modellek változásait. Statikai
program és konstrukciós programok közötti átvitel esetében érthető döntés a statikai modellt erős modellként kezel-
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ni, azaz a statikai modell változásait (új szerkezeti elemek,
módosítások) automatikusan érvényesíteni a konstrukciós
modellen. Viszont előfordulhatnak olyan konstrukciós esetek, amelyek ezt a gondolatot felülírhatják. Ezekben az
esetekben lehetőséget kell tudni adni a mérnöknek, hogy
eldöntse, hogy melyik modellállapotot kívánja a továbbiakban használni. A ConSteel szoftverben megvalósított Tekla
Structures átmenet az alábbi eseteket kezeli:
Frissítés /
Változáskövetés
–
Változáskövetés
Változáskövetés
Frissítés
Változáskövetés
Változáskövetés
Változáskövetés
Változáskövetés
–

Az első két oszlop a párhuzamos és összekapcsolt
ConSteel és Tekla modelleken bekövetkezett változáseseteket mutatja, míg a harmadik oszlop a modellfrissítés módját mutatja. Frissítés esetén a ConSteel az erős modell elvét
követve automatikusan frissíti a Tekla Structures modellt,
míg változáskövetés esetén a mérnökre van bízva, hogy melyik modellállapotot kívánja megtartani.
Az API alapú modellátvitel másik nagy előnye, hogy a
szerkezeti elemeken túl lehetőség van a megtervezett és

elhelyezett szerkezeti csomópontok átvitelére is. Erre a legmegfelelőbb megoldás a konstrukciós szoftverek csomóponti makróit használni, mert így a csomópontok nem
komponensenként jönnek létre (lemez, csavar stb.), hanem
élő csomópontok maradnak és így könnyen elhelyezhetőek
rajta további olyan, például gyártás specifikus furatok és
levágások, amelyek a méretezés során nem kerültek figyelembevételre.

SÓSTÓI STADION:
A SteelBIM KONCEPCIÓ KITŰNŐ PÉLDÁJA
2017 végére, egy teljesen új, több mint tizennégyezer férőhelyes stadion váltja fel a meglévő és elavult stadiont Székesfehérváron. A lelátó szerkezete előregyártott vasbeton
elemekből készül, míg a tetőszerkezet acél I és zárt
szelvényekből álló rácsostartóból kerül kivitelezésre.
PROJEKT ADATOK
Fővállalkozó

Strabag Zrt.

Építész

S.A.M.O.

Szerkezettervezés

BIM Design Kft.

Acélszerkezet-gyártás és -szerelés KÉSZ Építő Zrt.
Ügyfél

Magyar Labdarúgó Szövetség

Az acélszerkezet tervezését a KÉSZ Csoport tervezőirodája,
a BIM Design Kft. végezte, melynek a fő feladata volt a
szűk határidők betartása mellett a szerkezet és a csomópontok optimalizálása a gyártási és kivitelezési elvárások
figyelembevételével. A tervezési folyamat felgyorsítására a
ConSteel és Tekla Structures alapú SteelBIM folyamatot alkalmaztak.

3. kép: Sóstói Stadion látványterv; forrás: Nemzeti Sportközpontok
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4. kép: BIM munkafolyamat

A Tekla Structures szoftverben készült a nyers referenciamodell, amely a ConSteel Tekla import funkciójával került
beimportálásra. A későbbi modell frissítés elvégzéséért, az
import során, a két párhuzamos modell összekapcsolódott.

5. kép: ConSteel modell

A ConSteel szoftverben végezték el az acélszerkezet
optimalizációját és a stabilitási állékonysági vizsgálatát.
A szabványos csomópontok ellenőrzését a ConSteel csJoint
kapcsolattervező moduljával végezték, míg az összetett és
szabálytalan csomópontok méretezését és optimalizálását
IDEA Connection szoftverben végezték. Mind a két esetben a csomóponti globális geometria a ConSteel globális
modellen került automatikusan definiálásra.
A tervezési folyamat végén a ConSteel modell alapján frissítésre került az összekapcsolt Tekla modell, illetve a Tekla
csomóponti makróit felhasználva az elhelyezett csomópontok is átadásra és elhelyezésre kerültek a Tekla modellen.
6–7. képek: IDEA Connection csomóponti modellek
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8. kép: Tekla Structures modell

ÖSSZEFOGLALÁS

9. kép: Tekla Structures csomóponti modell részlet

A cikkben bemutattuk az acélszerkezeti méretezés és a
BIM folyamatok kapcsolódásának problémáit, lehetőségeit
és egy már jelenleg is működő megoldást. Az alapvető
problémát a szerkezeti méretezéshez használt modell és
a BIM folyamatok fizikai modellje közötti különbségek adják, amelyre megoldási lehetőséget nyújt a globális modell
alapú méretezési eljárás. Ez a megközelítés lehetővé teszi
a szerkezeti elemek és kapcsolatok helyes pozícióban történő modellezését és számítását a méretezés során, így a
szerkezeti és a BIM modell elemei folyamatosan megfeleltethetőek egymásnak, a modellek folyamatosan frissíthetőek, így a méretezés hatékonyan bekapcsolható a BIM
folyamatokba.

Tájékoztatás

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

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

SZERKESZTŐSÉG
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Gépek és Rendszerek
Szolgáltató Kft.
Messer Cutting Systems
Magyarországi Képviselete
www.geper.hu
Tel.: +3676489527
Fax.: +3676481886
6000 Kecskemét,
Irinyi u. 29.

g p

Acélszerkezetek
szám– Vevőszolgálat – Szerviz
CNC láng-, plazma- és lézervágó
rendszerek •2018/1.
Forgalmazás
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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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HÍD A NAAB FOLYÓ FELETT AZ A93 AUTÓPÁLYÁN
Németország első hídja tűzihorganyzott dilatációval
A dilatációk a közúti híd összetevői, és a hídszerkezet
mozgásait veszik fel szemben a híd befogott végével. Az
út felszínén csak egy kis része látható ennek az összetett
szerkezetnek. A dilatációk a mechanikus terhelések mellett
nagyon magas korróziós feszültségnek vannak kitéve. Ezek
közé tartoznak a különböző klorid-szennyeződések, amit az
útszóró sók okoznak. A tűzihorganyzás nagyon jó korrózióvédő megoldás ezek ellen.
Míg az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália vagy olyan
európai országok, mint Hollandia vagy Svájc már jelentős
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a galvanizált dilatációk területén, addig Németországban először 2016-ban építettek be ilyen hídvédelmi berendezést a Naab folyó hídján,
az Autobahndirektion Nordbayern (Észak-Bajor Autópálya
Igazgatóság) döntése alapján. Az A93 autópálya Hof-tól

Regensburg-on keresztül az A9 autópályáig vezet, a dilatációt a Pfreimd városa melletti hídra szerelték fel, aminek
a hossza 300 méter.

1. kép: A Naab folyó tűzihorganyzott dilatációjának beszerelése

2. kép: Teljes védelem: a kanadai Golden Ears dilatációja
alulnézetben

A jó minőségű dilatáció költségeket takarít meg
Amíg a hídszerkezeteket többnyire 100 éves élettartamra
tervezik, addig az általános európai előírások szerint a dilatációs szerkezetek hasznos élettartama legalább 50 év az
1. forgalmi kategória szerinti utakon, DIN EN 1991-2, 4.5
táblázata szerint. Ezért a dilatációkat legalább egyszer fel
kell újítani a híd életében. Németországi, olaszországi és
svájci adatok alapján az életciklus-költségeket jelentősen befolyásolja a beépített termék minősége. A kiváló minőségű
dilatációs szerkezet idővel sokkal gazdaságosabb, mert kevesebb karbantartási, javítási és csereköltsége lesz, és így
az 50 év élettartam alatt az átlagos termékhez képest több
mint 40 százalékos megtakarítást tesz lehetővé.
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3. kép: Híd a Naab folyó felett az A93 autópályán. Németország első hídja tűzihorganyzott dilatációval

Korróziós hibák a dilatációknál
A közúti hidak meghibásodásának leggyakoribb oka a korrózió. Ez igaz a dilatációkra is. Alapvető cél a közép- és
hosszú távú fejlesztéseknél a költségmegtakarítás, ezért
mindenhol igyekeznek növelni a korrózióállóságot. A korróziós terhelés a felszíni alkatrészeknél, a szigetelési szint
felett különösen erős, ezért itt a legfontosabb a korrózióállóságot növelni. Ezzel együtt növekszik a szigetelési szint
alatti részek élettartama is. Mivel a dilatációs szerkezetek
korróziógátló bevonatai nagy mechanikai és vegyi igénybevételnek vannak egyszerre kitéve, ezért a különböző festési rendszerek nem jelentenek tökéletes megoldást. A tűzihorganyzás, amely szükség esetén további színes bevonattal kiegészíthető (duplex rendszer), hosszú távon sokkal
gazdaságosabb, bár a beruházáskor ennek magasabbak a
költségei.

A közúti dilatációk szabványosítása Európában
Az ETAG 032-ben, a közúti dilatációkra vonatkozó európai
előírásban, a dilatációk korróziós besorolása C4 és C5 az
ISO 12944 szabvány szerint. Ez megfelel a jelenlegi német
szabályozásnak. Az új ZTV-ING 8. részének 8.1. pontja sze-
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rint a korrózióvédelemre a ZTV-ING 4. rész 3. szakasza
érvényes: tűzihorganyzás a DIN EN ISO 1461 és a DASt
022 irányelvei szerint. A horganyzás élettartama az ISO
14713 és DIN EN ISO 922 szabványok alapján. A mechanikai terhelések kielégítése érdekében csak tűzihorganyzás
vagy a rozsdamentes acélból készült alkatrészek használata
felel meg, amelyek azonban jelentős többletköltségeket
okoznak. A DIN EN ISO 9223 szerint a 140 μm-es, magas
hőmérsékletű tűzihorganyzás korrózióállósága C4 átlagos
korróziós környezetben 80 évnél hosszabb, és a C5 korróziós környezetben a védelmi idő több mint 36 év. Duplex
rendszerrel kiegészítve a 140 μm-es, magas hőmérsékletű
tűzihorganyzást a bevonat 60 év korrózióvédelmet biztosít
a dilatációknak.

ÖSSZEFOGLALÁS
A korrózió az útkereszteződések hibakijelzőinek leggyakoribb oka. Horganyzás segítségével mint állandó korrózióvédelem, ez a hiányosság elkerülhető, az útkereszteződések
élettartamát meghosszabbították, és az élettartam költségei
csökkentek. További információ a horganyzott dilatációkról
a mageba honlapján: http://www.mageba.hu/en/
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EGY VÁLLALAT, EGY CSAPAT,

SZÁMOS MEGOLDÁS

A Lincoln ElectricQHPU«JLEHQW¸EEKHJHV]Wē«VY£JµP£UNDIHOY£V£UO£V£YDOEēY¯WHWWHSRUWIµOLµM£W
Oerlikon, SAF-FRO, Cemont & Weldline (] D WUDQ]DNFLµ PRVW N«W WHKHWV«JHV FVDSDWRW KR] ¸VV]H
DNLNXJ\DQD]WD]HON¸WHOH]HWWV«JHW«U]LNDKHJHV]W«V«VDY£J£VLQQRY£FLµMDWHU«Q«VDNLND]LSDU£J
OHJ£WIRJµEEPHJROG£VDLWWHFKQROµJL£LW«VDONDOPD]£VW£PRJDW£V£WN¯Q£OM£NSDUWQHUHLNQHN
www.lincolnelectriceurope.com

Acélszerkezetek 2018/1. szám

65

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
Acélszerkezetek
2018/1. szám
www.dutrade.hu
• dutrade@dutrade.hu
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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.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon
a MAGÉSZ Acélszerkezetek
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
Acélszerkezetek 2018/1. szám
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SIKA UNITHERM® PLATINUM
GAZDASÁGOS - GYORS - ELLENÁLLÓ

 Egyszerűen felhordható, epoxi gyanta bázisú anyag
 Rétegvastagság 4 mm-ig alkalmazásonként
 Korai magas szilárdság, magas mechanikai ellenállóképesség
 Sérülésmentes tárolás,szállítás,daruzás és beépítés
 Alkalmazható fedőréteg nélkül beltérben és kültérben is
 Versenyképes anyagigény, gazdaságos projekt megvalósítás
 Rövid kikeményedési idő
 Alapozás nélkül is alkalmazható
 C5-I korrózivitási kategória esetén is alkalmazható
68
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Forrás: Sika Deutschlan GmbH /
Sika KorroNews szakmai folyóirat 1/15.

SIKA TŰZVÉDELMI BEVONATOK:
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Sika® Unitherm® Platinum
INNOVATÍV TŰZVÉDELMI
BEVONATRENDSZEREK
Míg a tradicionális egy komponensű oldószeres, illetve
vízbázisú tűzvédelmi bevonatrendszereket sok éve széles
körben alkalmazza a tűzvédelmi szakma, a trendformáló
Sika Unitherm Platinum bevonatrendszer hazai és nemzetközi szinten is új irányt mutat, és új lehetőségeket biztosít
az acélszerkezet-gyártók számára a tűzvédelmi bevonatok
piacán.
Olyan tulajdonságok, mint a mechanikai terhelhetőség
vagy a szerkezetek szállítási és összeszerelési lehetősége
– 24 órával a bevonat felhordását követően – teszik az oldószermentes kétkomponensű bevonatot a jövő termékévé.
Bevezetése óta számtalan sikeres feladat is megmutatta a
termékben és az általa biztosított megoldásban rejlő hatalmas lehetőségeket. A Sika Unitherm Platinum több szakmai
elismerés között, elnyerte az MTP aranyfokozatú innovációs
elismerését is.

anyag minőségét, a termék fenntarthatóságát vagy a gyakorlati használhatóságát szem előtt tartva. A Sika vállalat Sika
Unitherm Platinum tűzvédelmi bevonatrendszere arany
fokozatú elismerést kapott a BUDMA építőipari vásáron
Poznanban, Lengyelországban.
Markus Wöhr, a Sika Deutschland GmbH ipari bevonatrendszerek csoportjának tűzvédelmi területi felelőse nyilatkozatában hangsúlyozta: “Az MTP Gold Medal díj a termékminőség, az előremutató haladás és innováció védjegye.
Különösen örülünk annak, hogy a zsűri meggyőződött a
Sika Unitherm Platinum tűzvédelmi bevonat ipar számára
biztosított nagyszerű lehetőségeiről, és hogy a legmagasabb fokozatú elismeréssel díjazta a terméket, illetve a
megoldást.

SVÉD BÚTORIPARI RAKTÁRÁRUHÁZ
BYDGOSZCZ / LENGYELORSZÁG
Az acélszerkezet-gyártók Lengyelországban is hamar felismerték a bevonatrendszer biztosította kivételes lehetőségeket. A közelmúltban került megvalósításra egy svéd bútoripari raktáráruház közel 10 000 m² felületű acélszerkezetének (R15)tűzvédelme a lengyelországi Bydgoszcz-ban.
Az évente több mint 100 000 vásárlót fogadó áruház 2015
év végén nyitotta meg kapuit.

MTP GOLD MEDAL AWARD
Az MTP Gold Medal Award az építőipar és az építészet
területén Lengyelország egyik legismertebb és legelismertebb díja. A díjazottakat a szakértők alapos értékelése és
legkülönfélébb kritériumok alapján választják ki például az
SVÉD BÚTORIPARI RAKTÁRÁRUHÁZ, BYDGOSZCZ / LENGYELORSZÁG

A TŰZVÉDELMI BEVONATOK
ALKALMAZÁSÁNAK
HULLADÉKKEZELŐ
ÉS HULLADÉKÉGETŐ
SZÜKSÉGESSÉGE
• Védelem nélküli acél tartószerkezeti elemek tűz esetén néhány
perc alatt elveszíthetik teherbírási kapacitásuk jelentős részét.
• Ez az állapot a kritikus hőmérsékletet tekintve kb. 500 °C és
750 °C hőmérséklet esetén áll fenn a szerkezeti elem típusának,
alakjának, terhelésének függvényében.
• A tűzállósági határértékeket a vonatkozó nemzeti építési előírások állapítják meg, meghatározva a kritikus hőmérséklet eléréséhez szükséges időt – azaz pl. a 30 percet az R 30 esetében.
• A tűzvédő bevonatok magas hőmérséklet (tűz) hatására aktiválódnak. Az eredetileg milliméter vastagságú bevonatok egy több
centiméter vastag, mikroporózus habréteggé alakulnak át, közvetlenül szigetelve az alapfelületet a hő hatásával szemben.
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ÜZEM
KONIN / LENGYELORSZÁG
Az iránymutató megoldást biztosító, oldószermentes tűzvédelmi bevonatrendszer hozzájárulása egy, az EU által
finanszírozott települési hulladékkezelései program keretében megvalósult környezetvédelmi beruházás sikeréhez a
lengyelországi Konin-ban. A 35 körzetet, közel 370 000 embert ellátó és évente mintegy 94 000 tonna hulladékot feldolgozó létesítményben 1,00 m² felületen (R 30) alkalmazták a Sika Unitherm Platinum tűzvédelmi bevonatot.

SWISS KRONO ÜZEM, VÁSÁROSNAMÉNY/ MAGYARORSZÁG

tési, hanem a technológiai szerelések igénybevételeinek
is ellenáll jelentős károsodás, sérülés nélkül. A hideg évszakokban induló szerkezetépítés megkövetelte a legyártott
elemek sokszor mostoha körülmények közötti munkahelyi tárolását és az elemek szerelés előtti tisztítását, ami a
hagyományos tűzvédelmi bevonatrendszerekkel nem lett
volna megvalósítható.
A beruházáson közel 8000 m² acélszerkezetet láttak el
Sika Unitherm Platinum tűzvédelmi bevonattal az R 30 követelményeknek megfelelően.

ÜZEM, KONIN / LENGYELORSZÁG

SWISS KRONO ÜZEM
VÁSÁROSNAMÉNY/ MAGYARORSZÁG
Időjárási körülmények, tisztítás, összeszerelés,
építési idő
A SWISS KRONO cégcsoport új, elsősorban irányított szálelrendezésű, fa anyagú építőlapokat (pl. OSB) gyártó üzemegység acélszerkezeteinek optimális tűzvédelmi kialakítása
nehéz kihívásokkal állította szembe a kivitelezőket.
A szoros beruházási ütemterv mellett épült létesítmény
esetében a szerkezetek zöme nyitott szerkezetként épült,
és csak idővel és részben kapott burkolatot. A szerkezetek
jelentős része a technológiai szerelések után nehezen, vagy
nem volt hozzáférhető. Ezért olyan tűzvédelmi bevonat alkalmazására volt szükség, amely lehetővé tette a kültéri alkalmazást, üzemben felhordható, nemcsak a szerkezetépí-

GALLIKER FREIGHT RAKTÁRCSARNOK
NEBIKON / SVÁJC
ÉS SVÉD BÚTORIPARI RAKTÁRÁRUHÁZ
HAMBURG / NÉMETORSZÁG
Gyártóművi felhordás, szerelési és szállítási idők
Az első és egyben az egyik legnagyobb szerkezet, amelyet
Sika Unitherm Platinum tűzvédő bevonattal láttak el, a híres svájci Galliker szállítmányozási cégtelephely bővítési beruházása volt a Nebikonban.
A már meglévő jármű raktárépületet – amelyben járművek
felkészítését végezték – egy hatemeletes épületté alakították át igen szoros határidővel. 32 000 m² acélszerkezetet
láttak el tűzvédelmi bevonattal az R 30 követelményeknek
megfelelően, lehetővé téve a hosszú menekülési útvonalak
biztosítását.

GALLIKER FREIGHT
RAKTÁRCSARNOK,
NEBIKON / SVÁJC
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A kivitelezésre fordítható idő volt a legmeghatározóbb
tényező egy svéd bútoripari raktáráruház esetében is Hamburg Altona városrészében. A megkövetelt építési gyorsaság a fizikai tulajdonságaik miatt elsősorban az építési
helyszínen alkalmazható, helyszíni kivitelezési többletet
igénylő hagyományos tűzvédő bevonatokkal nem volt biztosítható. A gyorsan kikeményedő epoxigyanta alapú bevonat a gyártóműben került felhordásra ellenőrzött klimatikus körülmények között biztosítva a 24 óra utáni azonnali
szállítás és helyszíni összeszerelés lehetőségét.
A bevonat alkalmazása rövid gyártási ciklusidőt biztosít,
így nagy szerkezetépítési munkák is rövid idő alatt valósulhatnak meg. Időigényes lépések, mint a bevonatok építési
helyszínen történő alkalmazása, száradási technológiai idők
teljesen kizárhatóak.
Ezek a tulajdonságok tették lehetővé a bevonattal ellátott acélszerkezeti elemek napi ütemben történő szállítását
Hamburgban, és a folyamatos összeszerelést a mindösszesen hat hónap alatt megvalósított Galliker beruházás esetében is.

SIKA LIQUID PLASTICS K+F KÖZPONT
PRESTON / EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

EGETRANS ARÉNA
BIETIGHEIM-BISSINGEN / NÉMETORSZÁG

Különféle tűzvédelmi határértékek, munkamenetenkénti rétegvastagság, alapozó és fedőbevonat
nélküli alkalmazás

Időjárás-állóság, kikeményedési tulajdonságok
és megjelenés
Mint minden olyan épületet, ahol alkalmanként vagy akár
folyamatosan sok ember tartózkodik, így a sportcsarnokokat
is védeni kell a tűz hatásával szemben. Az augsburgi, illetve
a deggendorfi jégcsarnok után a Bietigheim-Bissingenben
található EgeTrans Arena acélszerkezeteinek tűzvédelmét is
a Sika Unitherm Platinum bevonatrendszerrel valósították
meg.
Az épületet igen jellegzetes, modern építészeti megoldásai és kör alakú geometriai kialakítása miatt. A közel 85 m
átmérőjű és 16,5 m magas szerkezet 4500 néző befogadására alkalmas. A csarnok tetőszerkezete egymástól 5 méter
távolságra elhelyezett, merevített rácsos tartószerkezetből

áll, mindösszesen kb. 65–70 kg/m² szerkezeti acél felhasználásával.
Mivel az új tűzvédelmi rendszer kivételesen jól ellenáll
a hőmérsékleti hatásoknak, ideális megoldást biztosít egy
jégcsarnok esetében is. A Sika Unitherm Platinum bevonattal közel 4000 m² acélszerkezet tűzvédelmét biztosították
ebben az esetben. A szerkezet egyedi, fényes kék megjelenését egy fedőbevonattal biztosították, mely tovább fokozza
a bevonatrendszer így sem elhanyagolható ellenálló képességét.
A bevonat gyors kötése, kikeményedése lehetővé tette,
hogy a rácsos tartószerkezeti elemeket már bevonattal ellátva szállítsák ki az EgeTrans Arena építkezés helyszínére.
A gyors építés lehetősége, az üzemi gyors elemforgatás és
rövid ciklusidő is hozzájárult a beruházás költségeinek a
csökkentéséhez.

Az oldószermentes epoxigyanta alapú tűzvédelmi bevonat
rétegvastagsága más bevonatokhoz hasonlóan függ a tűzállósági határértéktől (pl. R30-R120), az acélszerkezeti elemek funkciójától, alakjától és méretétől.
Megfelelő bedolgozási körülmények mellett akár 4 mm
rétegvastagságban is felhordható bevonat oldószermentes
termék, így a nedves (WFT) és száraz rétegvastagsági (DFT)
értékek megegyezőek.
A bevonatrendszer alkalmazható alapozó bevonattal és
anélkül is, mivel a tűzvédő vastagbevonat közvetlenül is
alkalmazható az acélfelületen, így a rendszer könnyen a
lokális követelményeknek megfelelően és hatékonyan alkalmazható. Ehhez hasonlóan a fedőbevonat alkalmazása sem
kötelező, amennyiben az epoxigyanta bevonat megjelenése

EGETRANS ARÉNA,
BIETIGHEIMBISSINGEN /
NÉMETORSZÁG
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és színe esztétikailag az elvárásoknak megfelelő és a védendő szerkezet az UV sugárzás hosszú távú hatásának nincs
kitéve.
A Preston-i háromszintes Sika Liquid Plastics K+F központ esetében közel 1200 m2 acélszerkezet kapott Sika
Unitherm Platinum védelmet alapozó illetve fedőbevonat
alkalmazása nélkül.

FELHASZNÁLÁS
• Oldószermentes, 2 komponensű, epoxigyanta alapú tűzvédelmi
bevonat acél szerkezetekre
• A tűzvédelmi teljesítőképesség növelésére szerkezeti gerendák,
oszlopok és kiegészítő acélszerkezetek esetében beltéri és kültéri
alkalmazásra.
• Magas hőmérséklet hatására a bevonat egy szigetelő réteget képez az acélszerkezetek felületén, megvédve azokat a felmelegedéstől így biztosítja azok teherbírási kapacitását. (R 30 – R 120)

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK
• Oldószermentes, 100% szárazanyag-tartalom nedves rétegvastagság = száraz rétegvastagság
• Akár 4 mm rétegvastagság munkamenetenként
• Mechanikai ellenálló képessége, ütés- és kopásállósága miatt
nincs szállítási, rakodási és szerelési sérülés
• Gyors felhordás és bevonat-kikeményedés
• Üzemi alkalmazás – ellenőrzött hőmérsékleti körülmények
• Gyors elemforgatás, rövid ciklusidő
• Bevonattal ellátott és rakatolható elemek
• Kül- és beltéri alkalmazás lehetősége
• Alapozó bevonattal és anélkül is alkalmazható a követelmények
függvényében
• Fedőbevonat nélkül is beépíthető
• A szerelés utáni vagy munkahelyi felülettisztítás egyszerűen biztosítható magas nyomású tisztítóberendezésekkel

SIKA LIQUID PLASTICS K+F KÖZPONT,
PRESTON / EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

VÁROSI KÖNYVTÁR
BAD VILBEL / NÉMETORSZÁG
Tárolás, ellenálló képesség és korrózió elleni
védelem
A Bad Vilbel könyvtárépítési projekt jól példázza a bevont szerkezeti elemek kültéri tárolási lehetőségeit. A Sika
Unitherm Platinum bevonattal ellátott acélgerendákat és
oszlopokat egy ideig a folyó partján tárolták, ahol később
a könyvtárat a Nidda folyó hídjaként építették meg. A szenynyeződések egyszerűen és gyorsan eltávolításra kerülhettek
nagy nyomású tisztítóberendezéssel.
A Sika Unitherm Platinum bevonat rendkívül tartós, ütésés kopásálló. Ez lehetővé teszi, hogy a bevont szerkezeti
elemeket a gyárban történő bevonás után, szállítási sérülés
nélkül a kívánt rendeltetési helyre szállítsák.
A nyitott területen történő problémamentes tárolás lehetősége mellett a Sika Unitherm Platinum egyben nyújt
megoldást a tűz elleni védelemre és a korrózió elleni védelemre. Alapozó és felső bevonat alkalmazása nélkül a bevonat megfelel az MSZ EN ISO 12944 szabvány szerinti C3
korrozivitási kategóriának, alapozó és fedőbevonattal pedig
a C5-M / C5-I kategóriák követelményeinek is megfelel.

VÁROSI KÖNYVTÁR, BAD VILBEL / NÉMETORSZÁG
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3A CSARNOK KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT
NÜRNBERG / NÉMETORSZÁG
Beltéri és kültéri alkalmazás, oldószer-tartalom,
a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás
A DGNB (Német Fenntarthatósági Építésügyi Tanács) alacsony VOC (illékony szerves alkotó) tartalmú bevonatok alkalmazását javasolja a tűzvédelmi bevonatok terén. Az acélfelületekre alkalmazható vízbázisú tűzvédelmi bevonatok
megfelelnek ennek a követelménynek, de csak beltérben
vagy fedett térben alkalmazhatóak. Az oldószermentes Sika
Unitherm Platinum ugyanakkor megfelel a DGNB követelményeinek, illetve az egyetlen olyan rendszer, amely szintén
alkalmas magas elvárások mellett is a kültéri használatra.
Az oldószermentes, kétkomponensű tűzvédelmi bevonatrendszert alkalmazták a Nürnbergi Kiállítási Központ 3A
csarnoka esetében is, közel 600 m² felületen. A célorientált szisztematikus tervezési és építési megoldások, az energetikai szabványoknak – és a fenntartható fejlődés elvárásainak – megfelelő tervezés tették lehetővé, hogy a 3A csarnok
első kereskedelmi épületként szerezte meg a DGNB (Német Fenntarthatósági Építésügyi Tanács) Platin minősítését,
megfelelve a legmagasabb szintű követelményeknek.
A Sika Unitherm Platinum ez esetben is gazdaságos és
fenntartható megoldásokat biztosított a beruházás számára
az acélszerkezetek tűz elleni védelmében.

3A CSARNOK KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, NÜRNBERG / NÉMETORSZÁG
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Sikertörténet

FÓKUSZBAN A MINŐSÉG ÉS AZ ERGONÓMIA
Új CLOOS robottal hegeszti tartóelemeit a BPW
HAIGER/WIEHL – A BPW Bergische Achsen KG világszerte a vezető tengely-, fék- és felfüggesztésrendszerek,
illetve a kamion pótkocsikhoz szánt egyéb futóműelemek gyártói közé tartozik. A Brüchermühle-i gyártóhelyükön a családi kézben lévő, nagy hagyományokkal rendelkező vállalkozás 2017. év elején helyezett
üzembe egy új CLOOS hegesztőrobot-rendszert. Az új
robotrendszer lehetővé tette a BPW számára, hogy jelentősen növelje mind a gyártási folyamat, mind a
dolgozók munkakörnyezetének minőségét.

1. kép: Az új robotrendszerben a rakodórendszer
és a hegesztéstechnológia kéz a kézben dolgozik együtt

Automatizált munkadarab-mozgatás

A Wiehl-i székhelyű BPW már 189. óta gyárt komplett futóműveket teherautó pótkocsikhoz és félpótkocsikhoz. A világszerte elhelyezkedő leányvállalataival együtt a cég foglalkozik még zárrendszerekkel és felépítményekkel, világításrendszerekkel, műanyag technológiával és felhasználóbarát,
intelligens telematikai rendszerekkel is. A BPW cégcsoport
30 országban van jelen, közel 60 leányvállalattal, és összesen 6400 főt foglalkoztat.
A BPW célja, hogy nagy hatékonyságot érjen el az összes
gyártási területen. Az elsődleges és másodlagos folyamatok
automatizálásával és optimalizálásával reméli, hogy csökkentik az átfutási időket és növelik a termelékenységet,
továbbá a vállalat szeretné fejleszteni a munkakörnyezet
színvonalát is dolgozói számára.
Ezért a 2017. év elején a BPW lecserélt egy régi CLOOS
rendszert – amellyel 2002 óta hegesztettek tartóelemeket –
egy új, csúcstechnológiás robotrendszerre. Az új hegesztőrendszer több gyártócellából áll, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást.

A folyamat elején a dolgozók fűzik össze az alkatrészeket
összesen négy munkaállomáson. Ezt követően az előfűzött elemeket egy speciális munkadarab-szállítóra helyezik,
amelyek automatikusan továbbszállítjáka darabokat két párhuzamos szállítószalag segítségével további feldolgozásra.
Minden szállítóegységet egy RFID memóriamodullal van
láttak el, amely minden releváns információt tartalmaz az
adott munkadarabról. A rendszer következő szegmense
két pakolórobotból és hat hegesztőcellából áll, amelyeket
kétoldalt helyeztek el. Először a pakolórobot megfogja az
elemet, beolvassa az RFID kódot a szállítóegységről, és elhelyezi a munkadarabot egy üres hegesztőcellában, miután
továbbítja a munkadarabról az információt a hegesztőcellának. Ezt követően a szállítóegységek automatikusan visszatérnek a betöltő területre a szállítórendszer segítségével.
A hegesztés után a pakoló robot eltávolítja az elemet, és
egy másik szállítószalagra helyezi, ami a rendszer következő
szegmensébe szállítja. Az összes pakolórobotot egy dupla
befogóval szerelték fel, így a munkadarabok felhelyezése és
eltávolítása majdnem egyidejűleg történik. A robotok a szállítórendszer mindkét oldalán képesek a ki- és berakodásra.

2. kép: A pakolórobot teljesen automatizálva tölti fel és üríti ki
a hegesztőcellát

Acélszerkezetek 2018/1. szám

73

Moduláris, kompakt hegesztőcellák

Tesztállomás robotos rakodással

Minden hegesztőcella egységes kialakítású, és egy kétállomásos, horizontális forgású munkadarab-pozicionálóval
rendelkezik, amelyek forgó- és billenőmozgásra képesek.
Mindegyik cellát egy kompakt QIROX QRH-280 típusú
hegesztőrobottal szereltek fel, ami különösen gyors, rendkívül dinamikus, és amellyel nagy sebesség és pontos pozicionálás érhető el a kis tömegnek és rövid karnak köszönhetően.

A hegesztési folyamatot követően minden egyes darabot
ellátnak egy adat-mátrixszal, amely információt tartalmaz
a termékről és annak besorolásáról. Ezután egy dolgozó
elvégzi a minőség-ellenőrzést. Amennyiben a munkadarab
megfelel a minőségi követelményeknek, továbbítják a kirakodó állomásra, ahol egy robot automatikusan tárolódobozokba helyezi. Ezen folyamat során a szállítóegységen lévő
RFID kód segítségével a portál beazonosítja, hogy melyik
elemet melyik ládába kell helyezni. Ez lehetővé teszi a számos eltérő darab külön történő csomagolását további feldolgozáshoz és szállításhoz.

Központi adatmenedzsment
szoftveres megoldással

3. kép: Minden egyes cella egy QIROX QRH-280 típusú
hegesztőrobottal és egy kétállomásos munkadarabpozicionálóval szereltek fel

A BPW nagy hangsúlyt fektetett az átláthatóságra a rendszer megtervezésekor. Az összes hegesztőcellát ablakokkal
látták el, ezzel rendkívül leegyszerűsítve a karbantartási
folyamatot. Ezenfelül a moduláris kialakítás lehetővé teszi
a rendszer jövőbeni gyors és egyszerű bővítését. Szükség
esetén 2 további cella integrálható a rendszerbe, és a fűzés
gond nélkül automatizálható.

Szenzorok kompenzálják a munkadarabok
eltéréseit
Minden cellának két szenzorrendszere van annak érdekében, hogy kompenzálja a munkadarabok méreteltéréseit
és a hegesztőcellák közötti eltéréseket. A tapintószenzor
elektromechanikus érzékelő technológiát alkalmaz, hogy
meghatározza a varrat kezdő- és végpontját annak érdekében, hogy korrigálja a munkadarabok gyártási pontatlanságát. Az ívszenzor hegesztés közben ellenőrzi, hogy a hegesztőpisztoly pozíciója megegyezik-e a beprogramozott
pályával, ezeknek köszönhetően minimalizálták az időveszteséget, mivel a mérés és a hegesztés párhuzamosan zajlik. Ezekkel egyidejűleg közvetlenül kiegyenlíti a munkadarabok bármiféle deformációját.

4. kép: A hegesztési folyamat után egy robot automatikusan
kirakodja az elkészült alkatrészt
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A hegesztési folyamatok dokumentálása, a hegesztési paraméterek optimalizálása és a programok elkészítése és kezelése, mind a CLOOS szoftveres megoldásaival történik:
Process Data Monitoring (PDM) QINEO Data Manager
(QDM) és Carola Edi. Ez lehetővé teszi a BPW számára,
hogy részletes dokumentációt készítsen minden egyes
munkadarab gyártásáról és ezáltal a minőségéről is. Ennek
köszönhetően lehetséges az összes munkadarab zökkenőmentes nyomon követése.

Maximális rendszerkihasználtság,
minimális állásidő
A termékek sokféleségét az új robotrendszer is tükrözi.
A rakodás, a hegesztéstechnológia és a szoftverek intelligens együttműködése biztosítja a több mint 70-féle eltérő
ciklusidejű alkatrész készülékcsere nélkül történő feldolgozását.
„A rendszer magasfokú rendelkezésre állása elengedhetetlen a számunkra, mivel kulcsszerepet játszik a termelésünkben” – mondja Ralf Kamphus, a Brüchermühle-i BPW
üzemvezetője. A robotok összesen körülbelül 2000–2500
alkatrészt hegesztenek naponta. Az optimalizált berakodásnak és az automatizált kirakodásnak köszönhetően a BPW
jelentősen csökkenteni tudta a beállítási és állásidőket. Ráadásul az átfutási időket is számottevően csökkentették.
„A régi rendszerben 12 hegesztőállomás volt” – magyarázza Andreas Schatner, a fékpofa- és tartóelemgyártás műszakvezetője. „Ma ugyanezt a termelékenységet érjük el
mindössze 6 hegesztőállomással.”

5. kép: A rendszerben keletkező hegesztési füstöt
egy teljesen zárt füstelszívó rendszer vezeti el

Acélszerkezetek 2018/1. szám

Kedvezőbb munkafeltételek a dolgozók számára

Professzionális szakértelem és sok évnyi tapasztalat

Minden műszakban 5 ember dolgozik az új robotrendszeren. A helyszínen és a CLOOS-nál szervezett oktatásoknak
köszönhetően a dolgozók megismerkedhettek az új technológiával. A BPW személyzete aktívan részt vett a teljes
tervezési és telepítési folyamatban, és egyéni ötleteikkel és
kívánságaikkal hozzájárulhattak a rendszer sikeréhez. „Dolgozóink örömmel fogadták az új robotrendszert, mivel így
ergonomikusabbá vált a munkahelyük –” magyarázza Ralf
Kamphus. A rendszerrel való munka most már fizikailag
kevésbé terhelő, mint korábban. Ehhez hozzájárul az is,
hogy a tesztállomás magassága állítható, így a munkások
anélkül vizsgálhatják meg a munkadarabokat, hogy le kellene emelniük a szalagról, továbbá az elkészült darabokat
nem kézzel kell a tárolóhelyre pakolni, mivel a robotportál ezt a feladatot is elvégzi. Az új rendszer kialakításakor
biztosították, hogy az már megfelel a hegesztőgázok menynyiségére vonatkozó új munkahelyi határértékeknek, melyek 2018-tól lépnek érvénybe. Az elszívóberendezés teljesen zárt rendszert képez, és tisztán tartja a gyártócsarnok
levegőjét. További előnye az új rendszernek, hogy sokkal
halkabb, mint a régi, ezzel is emelve a munkakörülmények
színvonalát.

A BPW egy másik CLOOS robotrendszert is alkalmaz Brüchermühle-ben a fékalkatrészek hegesztéséhez, továbbá a
vállalat több mint 35 CLOOS áramforrással rendelkezik,
amiket kézi hegesztéshez alkalmaznak. Ezenfelül a BPW
világszerte a CLOOS hegesztéstechnológiára támaszkodik.
Csak a Wiehl-i központban hét nagy CLOOS robotrendszer
működik. Brüchermühle-ben és Wiehl-ben már régóta kapnak helyi támogatást a Kreuztal városában található Lixfeld
Schweißtechnik-től, mely a CLOOS kereskedelmi és szolgáltató partnere.
A már letelepített rendszerekkel kapcsolatos pozitív tapasztalatokra alapozva, a BPW ismét a CLOOS-t választotta
az új hegesztőrendszer beszállítójának. „A CLOOS által
nyújtott professzionális szaktudás ismét megnyert minket.”
– magyarázza Ralf Kamphus. „Az utolsó csavarig együtt terveztük a rendszert az elmúlt 18 hónapban.” Ennek eredményeképpen a telepítés zökkenőmentesen zajlott és az új
rendszer már az első naptól kezdve kifogástalanul hegesztett. „Minden tökéletesen működött már az első próbálkozásnál.” – mondja örömmel Ralf Kamphus. „Örülök, hogy
a jövőben is folytathatjuk a CLOOS-szal a bizalmon alapuló
együttműködésünket!”

CLOOSer to the future
$ &/226 YHYĘVSHFLILNXV DXWRPDWD
KHJHV]WĘUHQGV]HUHNHW IHMOHV]W pV J\iUW
4,52; URERWRNDW SR]tFLRQiOyNDW pV
NpV]OpNHNHW$WHUPpNSDOHWWDD]HJ\V]HUĦ
NRPSDNW UHQGV]HUHNWĘO D NRPSOHWW
J\iUWyVRULJ WHUMHG DXWRPDWD PXQNDGDUDE
IHOLVPHUĘpVEHpVNLUDNRGyPĦYHOHWHNNHO
$ &/226 V]RIWYHUHV PHJROGiVDL Q|YHOLN D
KHJHV]WĘ iUDPIRUUiVRN pV URERWUHQGV]HUHN
WHOMHVtWPpQ\pW ,QQRYDWtY PHJROGiVDLQNNDO
V]HUHWQpQN J\IHOHLQNHW J\RUVDEEi
JD]GDViJRVDEEi pV UXJDOPDVDEEi WHQQL 
pVH]]HOWiPRJDWQLDÄ-g9ė7(50(/e6e7´
www.cloos.hu

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

1

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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Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő
festékbevonat-rendszerek

Forgalmazza:
Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.
A termékek gyártója:

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu
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A Mipa AG Csoport tagja
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Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

Megtervezzük és kivitelezzük
a csarnokjellegű épületét.
A vevő igényeinek megfelelően és az épület funkciójához
legjobban igazodó szerkezetet
alkalmazzuk acélból vagy vasbetonból a hozzá tartozó tető-,
oldalfalburkoló anyagokkal,
nyílászárókkal és burkolatokkal, út- és közműkapcsolatokkal. Kivitelezés saját eszközzel
és létszámmal, teljes körű garanciával.
Elérhetőségeink:
FÉMSZERKEZET
Építô és Szerelô Kft.
Nyíregyháza, Lomb u. 16.
Telefon: (42) 465 156
Fax: (42) 596 728
E-mail: info@femszerkezet.hu

„Eissmann” autóalkatrész gyár,
Nyíregyháza

MEGR E N DELÔL AP
Elôfizetésben megrendelem a MAGÉSZ Acélszerkezetek
címû folyóiratot . . . . . . . . . . . példányban.
Elôfizetési díj: 1 évre 10 000 Ft+áfa és postaköltség.
Megrendelô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................

H
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S
1 oldal (A/4) színes:
MAGÉSZ tagoknak 100 000 Ft+áfa
külsô cégeknek
140 000 Ft+áfa
1/2 oldal (A/5) színes:
MAGÉSZ tagoknak 50 000 Ft+áfa
külsô cégeknek
70 000 Ft+áfa

Nagy József
Telefon:
06 20 468-4680
Telefon/fax:
06 25 581-623
E-mail:
jnagy62@freemail.hu

Azon partnereink részére,
akik minden számban hirdetnek (4 db/év),
10% kedvezményt adunk.

Számlázási cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
Postacím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax/e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

w w w. m a g e s z . h u
Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.H.
.....................
aláírás
A megrendelôlapot

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

Kiadja a Magyar Acélszerkezeti Szövetség, 1161 Budapest, Béla u. 84.
Mobil: +36 30 946-0018, E-mail: magesz@t-online.hu, Fax: (1) 405-2187
Felelôs kiadó: a MAGÉSZ elnöke
Felelôs szerkesztô: Dr. Csapó Ferenc
A szerkesztô munkatársa: Nagy József
Kérjük szerzőinket, hirdetőinket, hogy a fényképeket, ábrákat ne Word-be
ágyazva küldjék. Ajánlott formátum fotóknál: eredeti jpg, tif; ábráknál: eps, pdf.
A képek jó minőségét csak így lehet biztosítani.
ISSN: 1785-4822
A tördelést és a nyomdai munkákat a TEXT Nyomdaipari Kft. készítette.
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49., 2401 Pf. 262
Telefon: (25) 283-019, Fax: (25) 283-129, E-mail: studio@textnyomda.hu

Acélszerkezetek 2018/1. szám

Szolgáltatások
hegesztőüzemek
számára
Akkreditált, notiﬁkált státuszban,
illetve nemzeti kijelölés alapján
kiadott tanúsítványok

Milyen szolgáltatást kínál az ÉMI-TÜV SÜD?

Személytanúsítás
Hegesztők, forrasztók, gépkezelők, műanyaghegesztők
ÚJ! minősítése, vizsgáztatása, tanúsítása, jóváhagyása,
tanúsítványok meghosszabbítása
Választható érvényességi idő ÚJ!
– 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 / 44/2016 (XI.28) NGM
rendelet

Hegesztés-, forrasztástechnológiák vizsgálata,
ellenőrzése, jóváhagyása
– MSZ EN ISO 15614-1:2017 ÚJ!

Hegesztőbázisok, képzőhelyek tanúsítása

Hegesztőüzemi tanúsítások
– EN ISO 3834-2/3/4
– 3/98. (I.12.) IKIM rendelet
– 1/2016 (I.5.) NGM rendelet

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

– CPR/EN 1090-1 –
jel
– EN 1090-2/EN 1090-3
– 2014/68/EU (PED-2014)
– EN 15085-2

További szolgáltatások hegesztőüzemek számára:

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

TPED/ADR/RID

MIR (ISO 9001:2015), KIR (ISO 14001:2015) ÚJ!

EMAS-2017 ÚJ!

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

