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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL
A MAGÉSZ elnöksége 2018. március 7-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén
tartotta meg az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Aszman Ferenc
elnök vezette.
A MAGÉSZ elnöke a MAGÉSZ közgyűlését 2018. április 11-re hívta össze, ahol
elfogadták az elnökség beszámolóját, az elmúlt év pénzügyi beszámolóját és
mérlegét, valamint az idei év költségvetését, a tagdíj mértékét és a munkatervet,
továbbá tisztségviselőket választottak. A közgyűlésen ismertettük Az Év Acél
szerkezete Nívódíj és a Diplomadíj pályázat eredményét és átadtuk a díjakat.

I.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. március 7-i
ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
NAPIREND ELŐTT:
„Az Év Acélszerkezete Nívódíj”
és „Diplomadíj” pályázatok
bemutatása és az elnökség
értékelése
Nívódíj-prezentációját követően az el
nökség egyhangú szavazással úgy ha
tározott, hogy „Az Év Acélszerkezete
Nívódíj” pályázat kitüntetettje a
HÓDÚT Kft. – Pont-TERV Zrt.:
„A Mosoni-Dun-híd acélszerkezeté
nek tervezése és kivitelezése”.
„Diplomadíj” pályamunkák értékelése
Az elnökség egyhangúlag úgy döntött,
hogy a „Diplomadíj” pályázatok az
alábbi helyezéseket kapják:
MSC kategória I. hely:
LITERÁTI ZSOLT: „Szendvicspanelek
megtámasztó hatásának vizsgálata
emelt hőmérsékleten”
Különdíjban részesül:
CSUVÁR ZSÓFIA: „Szeizmikus ana
lízis módszerek összehasonlítása
acélépületek esetén”
BSC kategória: I. hely:
PÉTER ZSOLT: „Veszélyes üzemű
csarnok tervezése”
Oklevél elismerésben részesül:
– MSC kategória: Sebe István, Hor
nyák Tamás, Zalán Nóra
– BSC kategória: Gazdag László
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
A MEGHÍVÓ SZERINT:
ÆA
 2017. évi beszámoló és mérleg
elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése
A MAGÉSZ 2017. évi beszámolóját,
valamint a 2017. évi mérleget a
pénzügyi gazdálkodással kiegészít

ve az elnökség elfogadta. Jóváha
gyásra a közgyűlés elé terjeszti.
ÆK
 özgyűlés előkészítése,
a munkaterv elfogadása
Az előző elnökségi üléseken megvi
tatott és kiegészített „MUNKATERV
2018” végleges szövegét az elnök
ség egyhangúlag jóváhagyta, és azt
a közgyűlésnek elfogadásra java
solja.
Æ Javaslat a 2018. évi tagdíj
mértékére
Az elnökség egyhangúlag elfogadta
a tagdíjak mértékét, mely 
szerint
azokon 2018-ban nem változtatunk.
A közgyűlés részére az alábbi elő
terjesztést teszi a 2018. évi tagdíjak
mértékére:
Tagvállalatoknak az előző év nettó
árbevételének függvényében
500 MFt alatt
180 EFt;
500–1000 MFt között
240 EFt;
1000–2000 MFt között
420 EFt;
2000–4000 MFt között
480 EFt;
4000 MFt felett
600 EFt
a tagdíj mértéke.
Egyéni tagoknak:
15 000 Ft/év;
nyugdíjasoknak:
0 Ft/év;
pártoló tagoknak: 180 000 Ft/év;
társult tagoknak:
50 000 Ft/év.
–A
 z év közben be- illetve kilépők
időarányosan fizessék a tagdíjat.
– A 2018. második félévi tagdíj
befizetése 2018. augusztus 31-ig
történjen meg.
ÆA
 2018. évi költségvetés elfogadása és jóváhagyásra
a közgyűlés elé terjesztése
Az elnökség a MAGÉSZ 2018. évi
költségvetését 22 080 EFt bevétellel
és 27 660 EFt kiadással a közgyűlés
részére elfogadásra javasolja.
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ÆT
 isztségviselők választásának
előkészítése, a jelölőbizottság
tájékoztatása
A jelölőbizottság nevében Dr. Hor
váth László tájékoztatta az elnök
séget. A tájékoztatást az elnökség
elfogadta és, megbízta a jelölőbi
zottságot, hogy a közgyűlés elé ter
jessze a szavazásra javasolt tisztség
viselők névsorát.

II.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. április 11-i
KÖZGYŰLÉSRŐL
Æ Díjátadás
 apirend előtt került sor az el
N
nökség 2018. március 7-i ülésén
odaítélt „Az Év Acélszerkezete Nívó
díj” és a „Diplomadíj” átadására.
(A nívódíjak és diplomadíjak át
adá
sáról szóló cikket lásd a 18–
19. oldalakon.)
ÆD
 r. Domanovszky Sándor
köszöntése
Fél évszázadot átívelő közéleti tevé
kenysége is jelentős. Mintegy húsz
(hídépítéshez, acélszerkezet-építés
hez, hegesztéshez, minőségügyhöz,
oktatáshoz, szabványosításhoz kö
tődő) szervezetnek volt – illetőleg
négynek napjainkban is aktív –
tagja.
Széles körű szakmai ismertségét és
elismertségét bizonyítja, hogy munkásságát 27 különféle rendű és ran
gú kitüntetéssel ismerték el. Ezek
közül a legjelentősebbek:
– Munka Érdemrend bronz foko
zata (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: kiadá
sában 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 terje
delemben jelentek meg).
A MAGÉSZ elnöksége – tagsága ne
vében is – dr. Domanovszky Sán
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Dr. Domanovszky Sándort 85. születésnapja alkalmából köszönti Aszman Ferenc

dornak, 85. születésnapja alkalmá
ból, a szövetségében végzett kima
gasló munkájáért köszönetét fejezi
ki, a rendkívül gazdag életpályához
ezúton gratulál és sok további, ha
sonlóan aktív évet kíván.
ÆA
 z elnökség beszámolója
A „Beszámoló a MAGÉSZ 2017. évi
tevékenységéről” c. beszámolót –
amely megegyezett a 2017. decem
ber 6-i értékeléssel – a 2017. már
cius 7-i elnökségi ülés megvitatta és
jóváhagyta.
A közgyűlés egyhangú határozattal
az elnökség 2017. évi beszámolóját
elfogadta.
ÆA
 2017. évi
pénzügyi beszámoló
és mérleg elfogadása
A MAGÉSZ 2017. évi gazdálkodását
az elnökség megvitatta és azt köz
gyűlés elé terjesztésre megfelelőnek
ítélte. Az egyszerűsített mérleget
és a gazdálkodásról szóló be
szá
molót minden jelenlévőnek átad
tuk. Ebben az összes bevételünket
és az összes kiadásunkat részletez
tük. A mérleg „tervezetben”, aláírás
nélkül került átadásra, mivel azt
csak a közgyűlés elfogadása után
lehet véglegesíteni.
A közgyűlés egyhangú határozat
tal elfogadta a szövetség 2017. évi
gazdálkodásáról készített beszá
molót és a 2017. évi egyszerűsített
mérleget 28 189 EFt mérleg-főösz
szeggel, valamint 4567 EFt mérleg
szerinti eredménnyel.
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ÆA
 2018. évi munkaterv
jóváhagyása
Az elnökség a 2018. március 7-i ülé
sén áttekintette a 2017. december
6-i elnökségi ülésen megfogalma
zott ajánlásokból elkészített 2018.
évi munkatervtervezetet. Kisebb ja
vításokkal és időpont-módosítások
kal a dokumentumot a közgyűlés
elé terjeszthetőnek ítélte. A munka
tervet a tagok megkapták.
A közgyűlés egyhangú határozat
tal elfogadta a MAGÉSZ 2018. évi
munkatervét.
ÆA
 2018. évi tagdíj
megállapítása
A tagdíj mértékén 2012-ben vál
toztattunk, és jelenleg is ez van ér
vényben. 2018. évben tagdíjválto
zást az elnökség nem javasol.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta
a tagdíj összegére tett javaslatot,
mely szerint 2018 évben tagdíj
emelés nem lesz.
ÆA
 2018. évi költségvetés
elfogadása
Az elnökség a MAGÉSZ 2018. évi
költségvetését 22 080 EFt bevétel
lel és 27 660 EFt kiadással javasolja
elfogadni a közgyűlés részére.
A költségvetés-tervezetet a tagok
megkapták.
A közgyűlés egyhangú határozat
tal elfogadta a MAGÉSZ 2018. évi
költségvetését az elnökség által
előterjesztett bevételi és kiadási
összeggel.

ÆT
 isztségviselők választása
A tisztségviselők mandátuma 2018.
április 10-én lejárt, ezért alapsza
bályunk szerint új tisztségviselőket
kell választanunk.
A jelölőbizottság beszámolóját a bi
zottság felkért tagja ismertette, mely
szerint tagjainkat levélben keresték
meg előzetes vélemény kikérésére,
és a jelentést a közgyűlés részére
ennek alapján állították össze.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Elnök

Aszman Ferenc

Titkár

Dr. Csapó Ferenc

Elnökségi
tagok

Duma György,
Dr. Dunai László
Papp Zoltán
Derczó István
Tarány Gábor
Uhrinyi Balázs

Elnökségi
póttag

Deák László,

Berényi László
Etikai
Tamás
bizottság
Bóka László
(az elnököt
Deák László
a bizottság
Duma György
választja meg)
Mátyássy László
A közgyűlés 23 szavazattal, ellen
szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi MAGÉSZ tisztségviselőket
megválasztotta:
A levezető elnök ismerteti a megvá
lasztott tisztségviselők neveit, me
lyeknek mandátuma a jelenlegi tiszt
ségviselők mandátumának lejártá
val (2018. április 10.) – 2018. április
11-én kezdődik.
A megválasztott tisztségviselők ne
vében megköszönte a bizalmat és
ismertette elképzelését a MAGÉSZ
jövőjével kapcsolatban.

HELYREIGAZÍTÁS KÉRÉSE
Dr. Fábián Enikő Réka egyetemi docens
Óbudai Egyetem
Tisztelt szerkesztőség!
Az Acélszerkezetek 2018/1 számának 26. oldalán a 8. ábra egy olyan felvétel,
amit a doktorim kapcsán zománcozási célra gyártott lemezek zománcozhatósági
vizsgálata érdekében hidrogénfejlesztést végeztem, melynek hatására a zománc
pikkelyesedett. A zománcpikkelyek alatt a hidrogén okozta a szerkezeti elváltozást.
[A képet meg lehet tekinteni a doktori disszertációmban 5.16. ábra a dokto
ri adatbázisban https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/1172, érte
kezés címszó 55. oldal]. A 6. ábra szerintem szintén nem hengerlési pikkelye
sedés, hanem DC04EK acélminőség csiszolatának nitálos maratás után készült
szövetszerkezete.
Bár a cikk végén a 4–11. ábrákat DUNAFERR archívumnak tüntetik fel – ami
minden bizonnyal igaz, mivel én is valamikor BAYATI-s munkatársként kap
csolódva egy-egy kutatáshoz készítettem a képeket, közös kutatásként, és ké
sőbb is Verő Balázs kérésére küldtem összeállításokat Verő Balázsnak ezekből
a munkákból, ami feltehetőleg a Dunaferr archívumába került, de a 8. ábra az
nem az, amit ez a cikk mond, bár az ábraaláírás nem hamis, mert pikkelyek ott
tényleg voltak a lemez felületén, csak zománcpikkelyek, és az általam fejlesztett
hidrogén váltotta ki.
Kérem szíves intézkedésüket.

Dr. Fábián Enikő Réka egyetemi docens
véleményére reagálás és helyreigazítás
a MAGÉSZ 2018. XV. évfolyam 1. számban
megjelent cikkről
(Dr. Horváth Ákos, Antal Árpád:
Melegen és hidegen hengerelt lemez- és rúdtermékek felületi minőségének
hatása a darabáruként tűzihorganyzott acélszerkezetek bevonására)
A cikkben szereplő 6. ábra a melegen hengerelt lemez revepontos felületét
mutatja be pácolás, felületi csiszolás és maratás nélkül. A revepontos felület
keletkezését a publikáció részletesen ismerteti. A horganyzásnál is okoz felületi
hibát, lepácolni lehetetlen, mint a revesávot, de pikkelyesedést nem idéz elő.
A 8. ábrával kapcsolatosan dr. Fábián Enikő Réka bírálatát, észrevételét elfoga
dom. Az ábra egy pikkelyes lemez szövetszerkezeti képét mutatja be, amelynek
általam használt forrása ténylegesen a DUNAFERR Archívuma volt. Hivatkozott
doktori értekezést megvizsgálva az ábrák egyezősége nyilvánvaló. Az ábra utó
lag már tisztázhatatlan körülmények között és helytelen, vagy hiányos forrás
megjelöléssel kerülhetett az archívumba. Az eredeti ábrát, mint valós forrást
valóban dr. Fábián Enikő Réka szerepeltette 2012. évi doktori értekezésében.
Tisztelettel:
Dr. Horváth Ákos
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HÍREK
H
ÍREK
Æ VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék 2018. július 4én kelt Végzésével elrendelte a 01020008429. sorszám alatt nyilvántartásba vett
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetségre vonatkozó alábbi változások bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését:
A szervezet képviselői:
Aszman Ferenc, an.: Jackl Katalin; Dr. Csapó Ferenc, an.: István Zsófia; Duma György, an.: Láng Ilona;
Papp Zoltán János, an.: Balogh Mária; Derczó István, an.: Tóth Klára; Dr. Dunai László, an.: Turok Magdolna;
Uhrinyi Balázs, an.: Altorjai Emőke
A képviselői megbízatás időtartama határozott: 5 év.
A képviselői megbízatás megszűnésének időpontja 2023. év április 10.
Budapest, 2018. július 4.
Dr. Fekete Ildikó Annamária
bírósági titkár

Æ ACÉLSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI TERVEZÉSE WORKSHOP
2018. november 9., 10.00–14.00
BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 39. Kmf. 85.
09.30–10.00

Regisztráció

Kávé, üdítő

10.00–10.10

Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke

Köszöntő

10.10–10.20

Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, ME

A workshop célja

10.20–10.40

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok,
országos tűzoltósági főfelügyelő, OKF

Bekövetkezett tűzesetek tapasztalatai előtérben
az acéltartószerkezetű épültek

10.40–11.00

Érces Ferenc tűzoltóezredes,
főosztályvezető, OKF

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

11.00–11.20

Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, ME

Lokális tűznek kitett függőleges oszlop
méretezése

11.20–10.40

Dr. Kota László tudományos munkatárs, ME Az OZone program használata

11.40–12.00

Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter
egyetemi docens BME

Ásványi szálas hőszigetelő anyagok
testsűrűségének hatása a tűzállóságra
kombinált tűzvédelmi burkolatok esetén

12.00–12.20

Dr. Horváth László egyetemi docens, BME

Kritikus kérdés: acélelemek kritikus hőmérséklete

12.20–12.40

Dr. Balogh Tamás
BME

Acél csarnokszerkezetek optimális tervezése
extrém hatásokra

12.40–13.00

Kakasy Gergely
ÉMI Tűzvédelmi Laboratóriumvezető

előadás

13.00–13.10

Zárás

Dr. Jármai Károly, Aszman Ferenc

13.10–

Szendvicsebéd

Kávé, üdítő

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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Szabó Gábor projektvezető
Hódút Kft.

TIERNEY CLARK-DÍJAT KAPOTT
A KLATSMÁNYI TIBOR HÍD
Az Institution of Civil Engineers (Nagy-Britannia) a
Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó
Mérnökök és Építészek Szövetsége ebben az évben
ismét meghirdette a Tierney Clark-díj pályázatot.
A pályázat zsűrije az idei évben a Mosoni Duna fölött
átívelő Klatsmányi Tibor hidat választotta az év legjobb magyar építőmérnöki alkotásának, ezért a híd
tervezésében és kivitelezésében részt vevő szakembe
rek a kiemelkedő hazai építőmérnöki teljesítményeket
elismerő Tierney Clark-díjban részesültek.
A William Tierney Clarkról elnevezett díjat 2000-ben
alapította a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, valamint a brit Építőmérnökök Intézete.

WILLIAM TIERNEY CLARK
William Tierney Clark (1783. augusztus 23. – 1852. szep
tember 22.) angol származású építőmérnök, aki elsősorban
hidak tervezésével és kivitelezésével foglalkozott.
Apja korai halála miatt nem volt lehetősége felsőfokú
oktatási intézményben tanulni, azonban korán elhatározta,
hogy minden lehetőséget kihasznál önmaga fejlesztésére.

Fiatal korában egy helyi malomépítő vállalatnál dolgo
zott, ahol megragadott minden alkalmat a tudományos és
gyakorlati ismeretek megszerzésére. Dolgozott a Coalbrook
Dale Iron Works-ben, ahol hamar nagyon jó gyakorlatias
szerelővé vált. Azonban nem volt elégedett a szakma pusz
tán gyakorlati részének ismeretével, ezért minden szabad
idejét a magasabb rangú tudományágak tanulmányozására
fordította, így szolgálatai hamarosan annyira értékesnek
bizonyultak munkáltatói számára, hogy fiatal kora ellenére
fontos alkotások felügyeletével bízták meg.
A Coalbrook Dale öntöde gyártotta az első acélhidakat
Angliában Telford és Jessop tervei alapján, ebben a gyárban
lehetőség nyílt nagy tapasztalatot szerezni öntöttvas és
kovácsoltvas alkalmazásában. Ebben az időben Mr. Rennei,
a kor egyik kiemelkedő acélipari szakembere, aki az öntött
vas más anyagokkal való helyettesítésén dolgozott, megláto
gatott minden komolyabb acélöntödét, és megismerkedett
minden kiemelkedő tehetséggel. Mr. Rennei Coalbrook
Dale-i látogatása során munkát ajánlott Tierney Clarknak a
London, Blackfriars-i Holland streetre, amit Clark örömmel
elfogadott. Az ország egy félreeső szegletében végzett mun
ka helyett elismert mérnökök körében folytathatta mun
káját. Mr. Rennie mellett több kiemelkedő munkában is
részt vehetett.

1. kép: A Hammersmith híd
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1811-ben Mr. Rennie a West Middlesex Waterworks-be
beajánlotta önálló mérnöki pozícióba. Ebben az időben az
intézménynek – öt évvel a létrehozása után – mindösszesen
egy 20 lóerős szivattyúja, egy kis tározója volt, amely alig
volt elegendő ahhoz, hogy egynapos ellátást biztosítson a
szomszédos Hammersmith faluhoz. Ekkor az intézmény tő
kéje mindösszesen 20 000 £ volt.
Szüntelen figyelmének, munkájának széles körű kiterjesztésének és a tőkeemelésnek köszönhetően a város szélén
levő mezőkből és kertekből utcákat és tereket hozott létre.
Irányítása alatt a társaságnak 245 ló összteljesítményével
megegyező szivattyúi lettek, amelyek segítségével megközelítőleg 40 000 000 gallon vizet voltak képesek tá rozókban
tárolni, amivel a város szükséges vízmennyiségének tízsze
resét tudták biztosítani. Ekkorra a cég tőkéje 700 000 £-ra
növekedett, és az éves bérleti díjak meghaladták a 70 000
£-t. Ebben az időszakban nagyméretű motorokkal foglalko-

zott, építettek nagy átmérőjű vízcsöveket a Temzén keresztül, víztározókat és nagy teljesítményű szűrőket készítettek.
Az első önálló munkája a Temzét a Medway folyóval
összekötő csatorna tervezése volt, amely jelentős kivitele
zési nehézségeket mutatott, különösen a Gravesend és a
Rochester közti szakaszon. A nehézségeken sikerült felül
kerekednie és a csatorna nagyon hasznosnak bizonyult a
hajózási útvonal lerövidítésében, mindaddig, amíg 1844ben vasúti mozgatással ki nem váltották a csatornahajót.
Az első függesztett hidak tervezői közé tartozott. Ő tervezte a Londoni Temze első függesztett hídját, a Hammersmith
hidat (1824–1827) (1. kép). A híd néhány szerkezeti ele
me a mai napig eredeti állapotában található, némelyik
gondosan kovácsolt kapcsolat, némelyik csap, némelyik
rács a vázszerkezetben, illetve a pillérek egy része. Ezután
befejezte a Temzén a Marlowi függesztett hidat (1832)
(2. kép), melyet elődje, a West Middlesex Works mérnöke,

2. kép: Marlowi-híd

3. kép: Norfolk híd
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4. kép: Széchenyi lánchíd

Mr. Millington kezdett el. Ezután megtervezte a Norfolk
hidat (1833) (3. kép), amely nagyon jó példája az építészeti
ízlés és az arányosság harmóniájának.
Tierney Clark is tervezett egy szép, öntöttvas hidat az
Avon folyóra Bathnál és egy kisebbet szintén öntöttvasból
Windsor közelében.
Élete legnagyobb munkájával, a pest-budai Lánchíd ter
vezésével 1838-ban Széchenyi István és Andrássy György
bízta meg. A híd építése 1840-től 1849-ig tartott (4. kép).
A Lánchíd építésének befejezésekor úgy nyilatkozott,
hogy „Befejezték a függesztett híd építését, egy olyan
munkát, amely felépítésekor valószínűleg több nehézség
gel találkozott, mint bármely létező hasonló szerkezet ter
vezője, ígyen volt a folyó nagysága, amelyik fölé építették,
a híd elhelyezkedése, a rengeteg aggódó gondolat, vala
mint a budai és a pesti oldalak közötti szinte lehetetlen
kommunikáció. Az erkölcsi nehézségek, amelyeket le kell
győzni, nem voltak kisebbek, mint a fizikai akadályok;
a büszkeség, az előítélet és a féltékenység mindegyikével
találkozott, néha egyidejűleg mindahány az építkezés el
len szólt, de gróf Széchenyi rendkívüli energiájával és ki
tartásával ellenállhattak ezeknek a gonosz hatásoknak.”
Az említett fizikai nehézségek megoldását, amelyek talán
nagyobbak voltak, mint bármely hasonló munkában, ami
vel Mr. Clark és társai találkoztak és amiket sikeresen meg
oldottak, olyan készséggel, energiával és kitartással tették,
amely nemcsak az ő becsületüket tükrözi, hanem az egész
építőmérnöki szakma becsületét.
Tierney Clark egy kifinomult ízlésű, elegáns úriember
volt, a terveit eredetiség és gondosan átgondolt részletek
jellemezték egész életében.

A TIERNEY CLARK-DÍJ ÁTADÁSA
A díjátadáson a Tierney Clark-díjról Nagy Gyula, a Magyar
Mérnöki Kamara elnöke az alábbiakat mondta: „Ez a díj
évtizedek óta a legkiválóbb magyar építőmérnöki teljesít
mények elismerése, és bízunk benne, hogy inspirációt je
lenthet a jövő mérnökeinek is. Ahogyan a névadó Tierney
Clark munkássága egykor hozzájárult Pest és Buda össze
kapcsolásához – és így Budapest megszületéséhez – úgy
utódai, a mai építőmérnökök is közösségeket és telepü
léseket szolgálnak, hozzájárulva nemcsak a közlekedési
hálózatok vagy az infrastruktúra működéséhez, hanem a
hosszú távú, fenntartható fejlődéshez is.”
A díjat olyan Magyarországon megvalósuló projekt kap
hatja meg, amely megfelel a célnak, eredetiségnek, eszté
tikumnak, ahol racionális anyag- és munkaerő-gazdálkodás
a tervezés és kivitelezés során, átgondolt projektadminiszt
ráció, munka- és egészségvédelem, gazdaságosság, prog
ram szerinti végrehajtás, innovatív és környezetbarát tech
nológiákat alkalmaztak és kiemelkedő a szerkezet minő
sége. A díjat korábban olyan kiemelkedő teljesítményekért
ítélték oda, mint például az „M8 autópálya dunaújvárosi
Pentele hídjának tervezéséért és kivitelezéséért”; „A Margit
híd szerkezeti felújításért, forgalmi fejlesztésért és műem
léki rekonstrukciójáért”; „A Budapest Ferihegy repülőtér
T2 terminál bővítésén a Sky Court épület alapozási, acél
és vasbeton tartószerkezeti munkáiért”.
A Tierney Clark-díjat – a brit és magyar szakemberek
ből álló zsűrijének indoklása szerint – a korszerű, acél
szerkezetű Mosoni-Duna-híd nemcsak szerkezetében, de
esztétikai megjelenésében is kiváló, továbbá az alkalmazott

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

7

5. kép: Tierney Clark-díj

6. kép: Mátyássy László átveszi a Tierney Clark-díjat (Forrás: Internet)

kivitelezési módszer – a híd utólagos betolása a meder
fölé – a környezeti szempontok miatt is példaértékű, vala
mint a híd filigrán kialakítású és a két támaszra helyezés
folyamán megfeszülő kábelek miatt a szerkezet építéstech
nológiája jelentősen eltér a korábban alkalmazottaktól.
A mederhíd 180 méteres nyílása kecsesen íveli át a folyó
medret, így érintetlen marad a különösen védett parti sáv.
Az ártéri nyílásokat ugyanakkor úgy alakították ki, hogy az
építéshez a lehető legkisebb területeket kelljen munkavég
zésre igénybe venni, továbbá a munkafolyamatokat úgy
szervezték, hogy az 1800 tonnányi acél felszerkezet és az
acél segédszerkezetek helyszíni szerelése mindösszesen öt
hónap alatt el tudott készülni.

A Tierney Clarkdíjat (5. kép) a híd tervezésében és
kivitelezésében részt vevők – Pont-TERV Zrt., Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Főber Zrt. és a Hódút Kft.
– képviseletében a híd felelős főtervezője, Mátyássy László
okleveles építőmérnök vette át Áder János köztársasági el
nöktől és András Ő király fenségétől, York hercegétől, a
brit Építőmérnökök Intézete (Institution of Civil Engineers
− ICE) fővédnökétől (6. kép).
A díjátadásra a Magyar Mérnöki Kamara által az ICE
alapításának 200. évfordulója, valamint az Építőmérnökök
Európai Éve alkalmából szervezett Építőmérnök 200 című
nemzetközi konferencia ünnepélyes megnyitóján, az MTA
dísztermében került sor.

7. kép: A Klatsmányi Tibor híd építés alatt

8

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

Az új Mosoni-Duna-híd építési munkáiról a MAGÉSZ
Acélszerkezetek 2017. 14. évfolyam 4. számában egy rész
letes cikk jelent meg.
A híd építése során a szakma népszerűsítésére láto
gatóközpontot alakítottak ki, ahol mind a civilek, mind a
szakmabeliek megnézhették a híd építésének különböző
fázisait. A kezdeti munkáktól, a hídelemek összeszerelésén
és a szerkezet végleges helyére való betolásáig terjedő
időszakon túl a próbaterhelésig több mint 1500 fő látogat
ta meg a helyszínt.
A híd építéséről „A Klatsmányi híd építése a MosoniDunán” című könyv jelent meg a kivitelezésben részt vevők
és a Hidászokért Egyesület kiadásában. A látogatóközpont
megnyitásával egy időben elindult a „Látogatóközpont
Mosoni-Duna-híd” facebook-oldal, amely napjaink elvárá
sának megfelelően folyamatos online kommunikáció segít
ségével biztosította a részletes és naprakész tájékoztatást.

A Klatsmányi Tibor híd építéséhez kapcsolódóan
az alábbi díjakat nyerte el:
–A
 z Év Acélszerkezete Nívódíj I. helyezését nyerte el a
Hódút Kft. – Pont-TERV Zrt.
– A Közúti Szakemberekért Alapítvány Az Év Fiatal Mér
nöke Díjat Szabó Gábornak ítélte a Mosoni-Duna-híd
építésén végzett munkájáért.
– A Massányi Károly-díjat Horváth Lajos kapta többek
között a Mosoni-Duna-híd vasbeton szerkezeteinek épí
téséért.
– A Hiteles Tájékoztatásért Díjat Tóth Tibor, a Hidászo
kért Egyesület szóvivőjének ítélték a „Látogatóközpont
Mosoni-Duna-híd” facebook-oldalon történő tájékozta
tásért.
Az új Mosoni-Duna-híd a nevét dr. Klatsmányi Tiborról,
kiemelkedő munkásságának elismeréseként és győri kötő
dése miatt kapta.

8. kép: Utolsó simítások

9. kép: Utolsó simítások
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DR. KLATSMÁNYI TIBOR

vel, pl. előregyártott, utófeszített elemekből
épülő csatornahidakkal, a víztornyok károsodá
1933. augusztus 24-én született Zamárdiban.
saival, utólagos szigetelésével, pl. a műanyag
1956-ban szerzett jeles minősítésű mérnöki
szigetelések technológiája és egészségügyi ha
okleve
let. 1968-ban doktori címet Fe
szített
tása, a műanyagalapú betonok, habarcsok alkal
beton tartók elméleti vizsgálata c. értekezé
mazásával szerkezetfelújításoknál, amelyek be
sével szerzett.
vezetésére az úttörő lépéseket Magyarországon
– szinte az első külföldi példákkal egy időben
– Klatsmányi Tibor tette meg.
Munkahelye, beosztása, feladatai
Az utófeszített tartók számítási kérdéseinek
1956–1963: az Uvaterv-nél hídtervezőként kezd
tanulmányozása, főképpen a lassú alakváltozás
te pályafutását. Első munkahelyén azonnal ki
figyelembevétele doktori disszertációvá nőtte ki
tűnt szakmai érdeklődésével, szorgalmával,
magát (1968). Széles körű érdeklődését jól jel
kitartásával. Élete egyik legnagyobb szakmai si 10. kép: Dr. Klatsmányi Tibor lemzik azok az egyéb témák, amelyekkel abban az
(1933–1986)
kereként tartotta számon, hogy alig egyéves gya
időben foglalkozott: folytatta korábban elkezdett
korlattal a háta mögött az Uvaterv Hídirodáján
feszültségoptikai kísérleteit, több magasépítési
házi pályázatot nyert az előregyártott, előfeszített tartóbetétes ipari szerkezet alapozását szakértette, részt vett az 1967. évi
lemezhidak témakörében. Mindig büszkén, lelkesen gondolt, Közúti Hídszabályzat előkészítésében és felülvizsgálatában
emlékezett vissza, hogy gyakorlott, befutott hídtervezőket uta (a berepedt vasbeton keresztmetszet vizsgálata, vasbeton, fe
sított maga mögé „zöldfülűként”. Ezt az egészséges verseny szített vasbeton szabályozás sajátosságai, összehasonlítása), a
szellemet, lelkesedést, tenni, alkotni akarást mindig, érett fel vasbeton oszlopok megerősítésére szabadalmat nyújtott be,
nőttként, kiforrott mérnökként is megőrizte.
statikus tervezője és szakértője volt a balatonfüredi MAFC
Hamarosan dr. Mistéth Endre és dr. Szalay János jobbkeze Klubháznak stb. A BME Vasbetonszerkezetek Tanszékéről a
ként részt vett az FT tartócsalád és tartóbetétes lemezhidak gyakorlati munka varázsa szólította el.
kidolgozásában, kifejlesztésében, amely még ma is a leg
1971–1972: az UTIBER hidas létesítményi főmérnökeként az
sikeresebb előregyártott tartókból épült hídtípusnak számít.
ekkor induló M1 autópálya hídépítéseiért felelt. A megbízó
Az akkori felszereltség mellett hatalmas számítási munkát
sokszor kényes szerepkörében, közismerten igényes szakmai
végeztek, alig egy év alatt, mert nemcsak a tartócsaládot, ha
magatartása, elvárásai, követelményei ellenére is népszerű,
nem a tartóbetétes vasbeton lemezhidak mintatervsorozatát is
megbecsült szakember volt. Mindig a problémák érdembe
elkészítették.
li tevőleges megoldására törekedett. Az akkor kifejlesztett új
Gyakorlati szakemberként is kiváló volt, de talán inkább
EHG és EHGE feszített tartógerendák gyártását és alkalmazását,
elméleti képzettsége emelte ki pályatársai közül. Már az
a gyártók gyors igazodását a követelményekhez szakértelme,
Uvaterv-nél eltöltött kezdeti időszakban is több elméleti kér
tekintélye hatékonyan elősegítette. Tulajdonképpen az ő ötlete
déssel foglalkozott: ferde hídszerkezetek, excentrikusan ter
volt ezen előregyártott, előfeszített tartók együttdolgoztatásá
helt alapok, tárcsahidak, feszültségoptikai kísérletek, elő- és
ra – az addig alkalmazott keresztirányú feszítés helyett – az
utófeszített tartók számítása. Természetesen sok konkrét híd
amúgy is szükséges pályalemez együttdolgoztató lemezként
terv fűződik a nevéhez, ill. több jelentős folyami híd meg
való kihasználása, amely ezen – annak idején legszélesebb kör
alkotásában fontos részfeladatokat látott el, pl. a budapesti
ben, leggyakrabban alkalmazott – felszerkezettípus fejlődését,
Erzsébet híd, az endrődi Hármas-Körös-híd.
elterjedését alapvetően meghatározta, forradalmasította.
Igazi mérnökember volt, nemcsak a hídtervezés, hanem a
Ezen idő alatt sem tudott, nem akart az oktatástól elszakad
megvalósítás, a kivitel is érdekelte. Ezért élete kiemelkedő sza
ni. Az akkor még Budapesten, a Szerb utcában működő Köz
kaszának tartotta az Uvaterv exporttervező csoportjánál eltöl
lekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán már másodállásban
tött időszakot: öszvértartós forgóhidak Egyiptomban, 400  m-es
oktatott.
vasúti vasbeton híd Szíriában, 170 m-es közúti, utófeszített vas
beton híd Irakban. Ezen műtárgyak közül talán ez utóbbi állt 1972-től 1986-ban bekövetkezett haláláig győri Közlekedési
a szívéhez legközelebb, hiszen ennek művezetésében is részt és Távközlési Műszaki Főiskolán (a Széchenyi István Egyetem
vett a helyszínen. Az Uvaterv-től a tervezővállalati kötöttségek jogelődjén) oktatott. 1972-től főiskolai docensként, 1976-tól
miatt vált meg, de a hídépítés iránti rajongása töretlen maradt. 10 éven keresztül főiskolai tanárként. 1976-ban a Hídépítési
1963–1971: a Budapesti Műszaki Egyetem Vasbetonszerke Tanszék vezetője lett. 1974-től vezette igazgatóként a Közle
zetek Tanszékén egyetemi adjunktusként dolgozott. A feszített kedésépítési Intézetet.
vasbeton szerkezetek továbbra is nagyon érdekelték, ebben
Főiskolai oktatóként is képes volt – egyetemi tapasztalatait
a témakörben akkor és – utána többször átdolgozva – a főis hasznosítva és egyben ezen felülemelkedve – az ottani tananya
kolán is, a legjobb jegyzeteket írta. Tanítványait világos, érde got leszűkíteni, megtalálni az optimumot, kiemelve azon gya
kes előadásai, órái, gyakorlati példái, megvilágításai, érthető korlati ismereteket, amelyek a leendő üzemmérnök számára
jegyzetei, egyetemi adjunktus korában is lelkesítették. Fiatalon fontosak, szükségesek voltak. Kiváló tanár volt, a hallgatók
már a Vasbetonszerkezetek Tanszék kollektívájának legjobb ok szemében A TANÁR ÚR. Biztos szakmai ismereteket tükröző,
tatói között tartották számon.
világos, mindenki számára jól érthető, követhető előadásai
A Vasbetonszerkezetek Tanszék tudományos, kutatótevé élményt jelentettek a hallgatóknak, sokszor oktatótársainak
kenységébe aktívan bekapcsolódott. Ezen időszak alatt több is. Gyakorlatvezetőként pedig le tudott ereszkedni a hallgatók
jelentős, épülő nagy vasbeton, ill. feszített vasbeton hídnál problémáihoz, végtelen türelemmel segítvén őket az alterna
működött közre szakértőként (az előkészítés stádiumában tívák közüli lehető legjobb megoldás kiválasztásában, kidol
tervbírálatokon, az építés folyamán a felmerült problémák gozásában. A főiskolán a Vasbetonszerkezetek és a Hídépítés
megoldásában) algyői Tisza-híd, a kunszentmártoni Hármas- tantárgyakat oktatta hosszú éveken keresztül. Oktatási tapasz
Körös-híd, szolnoki MÁV-hidak. Kiemelten foglalkozott a fe talatait készségesen, tudatosan adta át fiatalabb, tapasztalat
szített vasbeton szerkezetek elméleti és gyakorlati kérdései lanabb kollégáinak. Oktatómunkáját a főiskolán megírt több
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11. kép: Tükörkép

mint másfél tucat jegyzete fémjelzi, amelyek közül többet aján
lott jegyzetként még ma is használnak (pl. Feszített tartók, Vas
betonhidak, Hídépítés).
Hallgatóiba mindig szemléletesen, megfoghatóan igyekezett
beoltani a szakma szeretetét, bevezetni őket a szakma rejtel
meibe. A tárgyi tudáson túl a hallgatók gondolkodását, szem
léletét próbálta formálni, alakítani. Nemcsak értette, hanem
nagyon szerette is a hidász szakmát, amit valóban hivatásának
vallott, s hivatása volt az is, hogy mindezt átadja hallgatóinak.
Hallgatói között ritka a pályaelhagyó, s tanítványai népes tá
bora több, mint húsz év elteltével ma a szakma működését
meghatározó hatalmas erő.
Többtíz éven át vezetőként fejtette ki oktató-nevelő tevé
kenységét. Kiemelkedő szakmai képzettsége, tudása, amely ré
vén a hídépítés területén országos, sőt nemzetközi hírnévnek
örvendett, szerencsés emberi és vezetői tulajdonságokkal
párosult. Szakmai és emberi adottságait, erejét – azt nem kí
mélve – a főiskola szervezeti, szakmai kialakítására, fejlesz
tésére, erősítésére fordította. A volt Közlekedésépítési Intézet
és különösen a volt Híd Tanszék személyi állományának ki
alakításában, kiválasztásában döntő szerepet vállalt és játszott.
Széles körű szakmai ismereteire, ismeretségeire alapozva,
a fiatalokat maga köré gyűjtve hídépítési iskolát, műhelyt te
remtett. Ennek eredményei a hídvizsgálat, a hídfelújítás, a híd
korszerűsítés, a híd-próbaterhelés, a betonkorrózió, a beton
javítás, a felületvédelem, a felszerkezetek és alépítmények
előregyártása területén országosan elismertek: több kényes
állapotú híd (pl. Marx téri felüljáró, M1-es autópályahidak,
a Kiskörei vízlépcső műtárgyai, a ságvári Rába-híd) és egyéb
mérnöki szerkezetek (pl. víztornyok) felújítása, megmentése
fűződik a nevéhez.
Tudását, ismereteit több országos pályázaton próbára tette,
amelyeken társaival együtt több első díjat nyert el: M0 autó
pálya Duna-híd, előregyártott közúti hidak 32–60 m között,
közúti hidak alépítményeinek előregyártása. Szerénysége,
tudását átadni akaró egyénisége ilyen alkalmakkor is kidom

borodott, s a sikert soha nem csak magának, hanem mindig az
alkotóközösségnek, a csoportmunkának tulajdonította.
Szakmai tevékenységét csak kiteljesítette, színesebbé tette
a KTE-ben kifejtett szervező, vezető szerepe, ill. a hazai és
külföldi lapokbeli publikációi (közel 50 cikk és jegyzet), a ha
zai és nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon tartott
előadásai (több, mint húsz alkalommal). Szakmai rendezvé
nyek szervezéséhez, előadások tartásához mindig lelkesen, fia
talosan állt hozzá.
Kitüntetései, elismerései
–
–
–
–
–

Kiváló Dolgozó (több alkalommal),
KTE ezüstjelvény,
Kiváló Munkáért jelvény,
KTE Széchenyi Emlékplakett (posztumusz),
Az év hidásza 2010 (posztumusz).

Dr. Klatsmányi Tiborra emlékezve nemcsak az elismert
hidászt, a kiváló pedagógust, a korrekt úriembert látjuk ma
gunk előtt, hanem a remek kollégát, a becsült főnököt és
a pótolhatatlan barátot. Példakép volt és marad. Mély hu
mánuma, széles körű műveltsége, szakmai képzettsége, em
beri adottságai szinte utolérhetetlenül lebegnek előttünk.
A szakmaszeretetet, a hallgatókért érzett felelősség és igé
nyesség érzését, a kollegális összefogás fontosságát hagyta
örökül, s ez nem kevés.
1986. március 26-án halt meg.
Forrás:
– Tierney Clark élete: Minutes of Proceedings of the
Institution of Civil Engineers, vol. xii.; Clark’s Account,
with illustrations, of the Suspension Bridge across the
River Danube; Cyclopædia of Biography, 1854
– Az 1. kép Jane Bain, a 2. kép Christopher Hotton, a 3.
kép Andy Horton, 6–9. kép Dernovics Tamás felvétele, a
cikk többi felvételét a szerző készítette.
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Munkácsi Imre

SÉTAHAJÓZÁSSAL ÉS KÉT IGÉNYES KÖNYVVEL ÜNNEPELTÜK
A MAGÉSZ MAGYAR ACÉLSZERKEZETI SZÖVETSÉG
HUSZADIK SZÜLETÉSNAPJÁT
Az Európa rendezvényhajó fedélzetén, az éjszakai Budapest
festői díszletei között rendezték a találkozót 2018. május 24-én
A hazai híd- és acélszerkezet-építő szakma huszonnégy legjelentősebb tagvállalatát, tizenkét pártoló céget és ötven
hat egyéni tagot tömörítő szervezet ünnepi közgyűlésén
Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke köszöntötte az Európa
hajó fedélzetén megjelent mintegy másfél száz vendéget.
Bár a szervezet a maga mögött hagyott két évtizedben
jelentős változásokon is keresztülment, több alapító válla
lat is elhagyni kényszerült a szövetséget, helyettük mindig
jöttek újak, s az egyéni tagok száma is folyamatosan nőtt.
Nagyjából azzal egyenes arányban, ahogyan a MAGÉSZ
iparágon 
be
lü
li te
kintélye izmosodott az évek alatt,
köszönhetően az olyan szakmai pluszoknak, amelyekkel a
szövetség megkerülhetetlenné vált. Ilyen az ezredfordulón
alapított, s azóta minden évben átadott Az Év Acélszerkeze
te Nívódíj, amellyel a tagvállalatok legjelentősebb hazai
termékeit, teljesítményeit ismerik el, vagy a minden tag
nak hasznos szakmai információkat, egyúttal publikációs
lehetőséget biztosító MAGÉSZ Acélszerkezetek című folyó
irat, amivel a szakma hazai hírei eljutnak a világban mű

ködő számos társszervezethez
és a tudományos műhelyek
hez. De ezt a vonzerőt növeli
pél

dául a szövetség 2015-ben
alapított Innovációs Díja, és az
ugyancsak az ezredfordulón
alapított, a felnövekvő mérnök
generációkat megszólító Dip
lomadíj is. Mindezek alapján
alapos okunk van bízni a kö
vetkező jubileumok megérésé
ben – mondta egyebek mellett
Aszman Ferenc ünnepi kö
szöntőjében. A szervezet elnö Aszman Ferenc köszönti
ke nem feszélyezte a vendége a vendégeket
ket túlzott „hivataloskodással”,
mint mondta, ide ma ünnepelni hívták a MAGÉSZ tagjait,
hogy egy oldott, valóban születésnapi partin ünnepeljenek
a szakma képviselői.

Másfél száz vendéggel a fedélzetén útra kelt az Európa
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Csak egy rövid hivatalos rész, és azután mindenki érezze jól magát.

Az esti Budapest festői díszletei között
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Elnökök egymás közt – Markó Péter és Aszman Ferenc. A jubileum alkalom az emlékezésre is

Hogy az ünneplés alaphangját megadja, Aszman Ferenc
apró hungaricumos ajándékokat (a 20 éves MAGÉSZ emb
lémájával díszített pálinkás készletet) adott át a szövetség
fennmaradásáért és olajozott működéséért a mindennapi
munkában kiemelkedő szerepet vivő személyeknek. Az ün
nepi közgyűlésen három maradandót alkotónak köszönték
meg a munkát, elsőként Keresztes Lászlónak, a MAGÉSZ
első elnökének, aki 1998 és 2003 között állt a szervezet
élén. Ő volt az, aki a kilencvenes évek végén, az akkori
Dunaferr Dunai Vasmű acélszerkezeti termékigazgatója,
később vállalkozási vezérigazgató-helyetteseként a pozíció
jából is eredő ismertsége révén, többeket megkeresve 1998ban megalapította a Magyarországi Acélszerkezet -Gyártók
és -Építők Szövetségét. Sajnos az ünnepi közgyűlésen
műtét utáni lábadozása miatt nem tudott részt venni, de
az elnök azóta személyesen adta át neki a szövetség jubi
leumi ajándékát.
Nehéz időszakban vezette a MAGÉSZ-t a már ugyancsak
nyugállományba vonult Markó Péter, aki Keresztes László
távollétében, mint a szervezet egyik alapítója, a kezdetekről
is megemlékezett, amikor átvette a szövetség elnökétől az
ajándékot: – Húsz évvel ezelőtt Dunaújvárosban, a Dunaparton gyűlt össze néhány elszánt ember, hogy az akkor
éppen a privatizációból kikecmergő acélszerkezet-gyártás
cégeit, elsősorban a hazai piac megtartása érdekében,
egységbe kovácsolja. Célunk elérését akkor egy szakmai
szövetség megalapítása révén gondoltuk legegyszerűbbnek.
Miután ezen az estén, szépszámú kollégánk társaságában
ünnepelhetjük a Magyar Acélszerkezeti Szövetség 20. szü
letésnapját, nyugodtan kijelenthetjük, hogy elképzelésünk
megvalósult.
Az alapításkor megfogalmazott céljaink között szerepelt a szakma összefogása, érdekeink társadalmi szinten
történő megjelenítése, a hazai és nemzetközi szakmai kap
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csolatok ápolása. Ezen céloknak, erőnkből telően megfe
leltünk, szakmai területünkön, egyedülálló módon meg
alapítottuk díjainkat, így az évente kiadásra kerülő Acél
szerkezeti Innovációs Díjat, és Acélszerkezeti Nívódíjat,
valamint az egyetemi hallgatóság bevonását célzó Acél
szerkezeti Diplomadíjat. Munkánk sikerének tudható be,
hogy magyar tervezésű, gyártású, építésű szerkezet – a
Liszt Ferenc repülőtér Sky Court utasváró acélszerkezete
– első ízben nyerte el az Európai Acélszerkezeti Szövetség
első díját. Munkánkat reprezentálja a negyedévente megjelenő MAGÉSZ Acélszerkezetek folyóirat, amelynek papír
alapú kivitele a legmagasabb igényeket is kielégíti.
Engedjétek meg, hogy rövid kis eszmefuttatásomat, mi
után tíz éven keresztül volt szerencsém a szövetség elnöki
tisztségét betölteni, az akkor ott hangoztatott és követett
mondatommal zárjam: „Fiúk a konkurencia szép dolog,
de az együttműködés eredményesebb!” Jó szórakozást és
eredményes szakmai diskurzusokat kívánok a mai estére!
– zárta rövid visszaemlékezését Markó Péter, aki tíz éven át
volt a MAGÉSZ elnöke és öt éven keresztül alelnöke.
Ugyancsak a szövetség alapítói között volt, s a megalaku
lás óta ma is, jóval túl a nyugdíjkorhatáron a szövetség titká
ri tisztét látja el Dr. Csapó Ferenc. Az ő áldozatkész, jubi
leumi évkönyvben is bemutatott, elnökökön, korszakokon
átnyúló „folytonossága” szervezői tevékenysége nélkül a
MAGÉSZ is kevesebb lenne, de legalábbis kevesebbnek lát
szana. Titkári munkája mellett ugyanis ő kezdeményezte a
MAGÉSZ Hírlevél, majd MAGÉSZ Acélszerkezetek című fo
lyóirat elindítását, amely ma a szakma legjelentősebb hazai
kiadványa, s jóvoltából a világ számos országában működő
társszervezetekhez és tudományos műhelyekhez juthatnak
el a magyar híd- és acélszerkezet-építők teljesítményéről
szóló hírek, s amely folyóiratnak Dr. Csapó Ferenc ma is
felelős szerkesztője.

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

A finom vacsora és a kiváló italok elfogyasztása után jöhetett némi testmozgás

Ki a rulettkeréknél próbálhatta ki szerencséjét...

Ki a kártyaasztalnál
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A MAGÉSZ jubileumi évkönyve

A könyves csapat, a dunaúvárosi TEXT Nyomda
és a könyv egyik szereplője, háttérben Duna és Budapest

A jubileumra, egészen pontosan a jubileumi közgyűlésre
két kiadvány megjelenését időzítette a MAGÉSZ elnöksége.
Az egyik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel közös gondozásban, a Magyar Acélszerkezeti
Szövetség kiadásában megjelent, A Széchenyi lánchíd
szerkezetének átépítése 1913–1915 között című, rendkívül
igényesen szerkesztett, archív, zömmel restaurált képekkel
és műszaki rajzokkal illusztrált kötet, amelyből a hajóút
résztvevői számozott példányokat kaptak. A száz évvel ez
előtti átépítés bemutatásán túl a kötetben a híd keletkezé
séről is érdekes információhoz juthatnak az olvasók, egye
bek mellett azt is innen tudjuk, hogy a Hídember, vagyis
gróf Széchenyi István édesapja temetésére utazván egyszer
napokat volt kénytelen a dunai átkelésre várni, s ez a kí
nos rostokolás indította arra, hogy élharcosa legyen a híd
ügynek.
A MAGÉSZ tagjainak, tagvállalatainak, illetve üzleti part
nereinek szánják az Acélszerkezet-építők című, a jubiláló
szövetséget bemutató évkönyvet. A kötetet a MAGÉSZ
Hírlevél és MAGÉSZ Acélszerkezetek című folyóiratokban
1999 és 2018 között megjelent írások és képanyag fel
használásával Munkácsi Imre írta és szerkesztette, Nagy
József közreműködésével. A nyomdai munkák ezúttal is
az Acélszerkezetek című folyóiratot a kezdetek óta gon
dozó dunaújvárosi TEXT Nyomdában készültek, a szép és
igényes borító, illetve tipográfia Knyihárné Fülöp Andrea
munkáját dicséri. A szövetség tagvállalatainak elmúlt két
évtizedben itthon és külföldön hátrahagyott legfontosabb
műtárgyait, a szövetség életét jelentősen befolyásoló ese
ményeket summázó kötetben vallanak a szövetségről, és
ezúttal kicsit magukról is, a MAGÉSZ múltját, jelenét és
jövőjét alakító, befolyásoló személyek is.
A távozó vendégek e két kötetet vehették át, mint búcsú
ajándékot, s egyfajta emlékeztetőt az egyébként is min
den tekintetben különleges, és így felejthetetlen estére: a
Magyar Acélszerkezeti Szövetség születésnapi ünnepségére.

A Széchenyi lánchíd szerkezetének átépítéséről szóló
kétnyelvű könyv
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In Memoriam Garas Géza
Sok, számunka kedves emberre
emlékezünk, de kevesekről emléke
zünk meg. Ő az utóbbi személyi
ségek közé tartozik. Nyolcvanadik
évében örökre eltávozott közülünk
Garas Géza, a magyar tűzihor
ganyzó ipar elismert személyisé
ge. Hirtelen hagyott hátra csalá
dot, barátokat, szakmai társakat,
pedig még bőven voltak tervei,
és sok volt a tennivalója. Egyike
volt azon kevés szakembernek,
akik az 1960-as évektől irányították az első ma
gyarországi, kifejezetten acélszerkezeti tűzihor
ganyzó technológiák, száraz rendszerű nagyhor
ganyzók telepítését. Kései szakmai követői – talán
tudtukon kívül, de – ma is használják tudását,
iránymutatásait. Egész munkássága, személye híd
volt a fejlettebb nyugati horganyzási technológia és
a dinamikusan fejlődő, majd ahhoz egyre inkább
felzárkózó hazai iparág között. Magas szintű tudá
sát rendkívüli intelligenciájával, elhivatottságával
és szorgalmával szerezte meg. Otthonosan mozgott
a szűkebb szakmáján kívül akár korróziós szak
területen, a magyar kultúra és történelem dolgai
ban, vagy éppen gazdasági kérdésekben.

GARAS GÉZA (1938–2018)
Középiskolai tanulmányait a győri Jedlik Ányos
technikumban végezte, majd 1956-tól az ugyancsak
Győrben működő szerszámgépgyár gyárfejlesztési
osztályán volt berendezésszerkesztő. 1962-től az or
szág keleti felében, a Hajdúsági Iparművekben tech
nológiai fejlesztőként, majd bojlerüzem-vezetőként
dolgozott. Itt találkozott először a tűzihorganyzással,
ahol részt vett az első hazai száraz rendszerű bevo
nó sor tervezésében. 1966-től visszatért szűkebb ha
zájába és a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gép
gyár fejlesztési osztályán dolgozott, majd 1972-től
az ottani, új tűzihorganyzóban főművezető lett.

Többször volt tanulmányúton nyu
gat-európai vállalatoknál. Itthon
számos szakmai újítás, speciális
technológiai fejlesztés kísérte ve
zetői munkáját. A vállalat priva
tizálását követően az akkori BBB
Moson Cink Kft. műszaki vezetői
feladatait 2004-ig töltötte be.
Nyugdíjba vonulását követően
szakmai tanácsadóként tovább segítette vállalatát, de részt vett több
hazai tűzihorganyzó technológiai
fejlesztésében, létesítésében. Kiterjedt külföldi kap
csolatai segítségével, tapasztalatainak átadásával se
gítette a hazai iparág szakembereinek fejlődését.
Tagja és pártolója volt a Magyar Tűzihorganyzók
Szövetsége 1996. évi megalapításának. Később is
mindig aktív tag szeretett volna lenni a szervezetben,
de objektív körülmények miatt ezt másfél évtize
den keresztül már nem vállalhatta. Ennek ellenére
sokszor személyesen részt vett rendezvényeinken,
segített a hazai szabványok, szakanyagok kidolgozá
sában. Ha éppen csak telefonon tudtunk beszélni
egymással, soha nem ígért visszahívást, mert szakmai segítségre, segítő jó tanácsra azonnal volt ideje.
Tette ezt önzetlenül, „csupán” hitből és szeretetből.
Álljon itt tőle egy rövid idézet*, talán az utolsó „beruházásából”, Mexikóból: „Amikor utoljára előállt
a dzsip, hogy kivisznek a repülőtérre, nagy csend
volt a műhelyben, kinyílott az oldalajtó, és min
denki kijött. Megköszönték, hogy barátságosan
megtanítottam őket erre a technológiára.”.
Mi is köszönjük!
A Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége
és tagjai nevében:
Antal Árpád
*

Korróziós Figyelő szakfolyóirat, 2009.49
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A 2018. ÉVI NÍVÓDÍJ ÉS DIPLOMADÍJAK ÁTADÁSA
A MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség 2018. április
11-i évi rendes közgyűlésén adtuk át a nívódíj és diploma
díj pályázati felhívásunk nyerteseinek a magas szakmai szín
vonalat elismerő díjakat.
Minden évben e rendezvény keretében nyújtjuk át a ki
emelkedő színvonalon megvalósult acélszerkezeti beruhá
zások, ipari létesítmények, építmények alkotóinak (terve
zők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismeréseként Az Év
Acélszerkezete Nívódíjat.
Az acélszerkezeti szakma magyarországi legrangosabb
elismerését a Magyar Acélszerkezeti Szövetség 2000-ben
alapította, és az évek során számos hazai acélszerkezeti projekt, illetve annak megvalósítói nyerték el kimagasló mű
szaki megoldásaikkal a nívódíjat.
A díj Gombos István, Ferenczy Noémi-díjas, ötvös-iparművész, szobrászművész által alkotott kisplasztika.

AZ ÉV ACÉLSZERKEZETI NÍVÓDÍJ
első helyezettje 2018-ban
a HÓDÚT Kft. – Pont-TERV Zrt.
A díjat „A MOSONI-DUNA-HÍD ACÉLSZERKEZETÉNEK TER
VEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE” során megvalósított újszerű
megoldásokért, a magas műszaki színvonalért, minőségi
és esztétikai követelmények kielégítéséért ítélte oda a
MAGÉSZ elnöksége.
Hazánk ötödik legnagyobb nyílású hídja a Mosoni-Dunahíd, amely Magyarországon egyedülálló, hálós elrendezésű
kábelekkel függesztett, ortotrop acél pályaszerkezetű, „ko
sárfüles” ívhíd. A híd filigrán kialakítása és a két támaszra
helyezés folyamán megfeszülő kábelek miatt a szerkezet
építéstechnológiája jelentősen eltér a korábbi tapasztalatoktól. A híd építése során komoly kihívást jelentett a
befele hajló ívek milliméteres tűréssel történő gyártása és
helyszíni beállítása. Mivel a 2000 tonnányi acél felszerkezet

Nívódíj kisplasztika
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és az 1500 tonnányi acél segédszerkezetek helyszíni szere
lésére mintegy öt hónap állt rendelkezésre, ezért a szerke
zet szerelését úgy kellett szervezni, hogy egy időben a lehető legtöbb helyen történhessen párhuzamosan munka
végzés, és az egymást követő folyamatok a lehető legkorábban tudják követni egymást.
A 395 m hosszú hétnyílású híd három részből áll. Jobb
parti ártéri híd, mederhíd (ívhíd), bal parti ötnyílású ártéri
híd. Mivel a terület Natura 2000 védettség alatt áll, a híd
nyílásai és a választott technológia a környezetvédelmi elő
írások figyelembevételével lett kialakítva.
A mederhíd 180 méteres nyílása átíveli a folyómedret,
így érintetlen marad a különösen védett parti sáv. Az ártéri
nyílások úgy lettek kialakítva, hogy az építéshez a lehető
legkisebb területeket kelljen igénybe venni. Építés után az
árterületet rekultiválni szükséges. (Részletes cikkünket lásd
az Acélszerkezetek 2017/4. számában.)
A nívódíjas pályaművek nagy eséllyel indulnak a Nem
zetközi Acélszerkezeti Szövetség (ECCS) által kiírt nemzet
közi pályázaton is.
A Magyar Acélszerkezeti Szövetség „Az Év Acélszerkezete
Nívódíj” átadása mellett évről évre nagy hangsúlyt fektet az
oktatásra, és figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás
alakulását is.
Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú képesítés
sel rendelkező, kreatív, magasan képzett szakembert igényel.
Az utánpótlás hosszú távú megoldásának egyik alapvető
feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának visszaállítása,
emelése. Ezen gondolatok jegyében díjazza a MAGÉSZ
azon mérnökhallgatóknak a szakdolgozatát, diplomatervét,
akik a szövetség tagvállalatainak profiljához kapcsolódó
témában kiemelkedő színvonalú munkával pályáznak az
„Acélszerkezeti Diplomadíj” elnyerésére.

Mátyássy László vezérigazgató (Pont-TERV Zrt.), Szabó Gábor projektvezető (Hódút Kft.)
és Sitku Lászó hídépítési igazgató (Hódút Kft.)
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„DIPLOMADÍJ” PÁLYAMUNKÁK

PÉTER ZSOLT:
Veszélyes üzemű csarnok tervezése

Díjra javasolt MSc diplomamunkák:
Külön díjazáshoz speciális modellezési tudást (pl. bonyo
lult geometria, saját kiegészítő programok), újszerű saját
ötleteket (pl. új szerkezeti kialakítás), a szakirodalom és a
saját eredmények gyakorlati szempontból is érdekes összefoglalását, rendszerezését vártuk el. A fenti szempontok
alapján Literáti Zsoltot és Csuvár Zsófiát kiemelten javasoltuk díjazásra.
Díjra javasolt BSc diplomamunkák:
A BSc diploma kategóriában egy egyszerűbb tervezési fel
adat magas szintű végrehajtását vártuk el. Díjazásra Péter
Zsoltot javasoltuk.
LITERÁTI ZSOLT:
Szendvicspanelek megtámasztó
hatásának vizsgálata
emelt hőmérsékleten
A diploma szendvicsszerkezetek acél
alkotóelemeinek horpadásvizsgálatával
foglalkozik. A dolgozat nagy érdeme
az analitikus és numerikus eljárások
együttes alkalmazása és összehasonlí
tása, amely az eredmények megbízhatóságának ellenőrzé
séhez elengedhetetlen. A numerikus számításokkal kapott
eredményeit (pl. övhorpadási alak) kísérletekkel is hasonlítja. A dokumentáció magas színvonalú, könnyen követhető,
logikus felépítésű. A numerikus modell igen bonyolult, héj
elemek, testelemek és rugóelemekkel. Az eredmények ipari
jelentősége kiemelt.
CSUVÁR ZSÓFIA:
Szeizmikus analízis módszerek
összehasonlítása acélépületek
esetén

A diplomatervező a kiírás alapján
egy közbenső födémmel kialakított,
27 x43 m méretű ipari csarnokot ter
vezett, különös tekintettel az extrém
hatásokra (tűz, robbanás). A tanul
mány részben három hazai példát
mutatott be, kitérve a főtartók kiala
kítására, a merevítésre és a térelhatárolásokra. A közelítő
számításokban a tanulmányban kielemzett szerkezeteket
alapul véve három változatot dolgozott ki. Az első választott szerkezet egy változó magasságú, hegesztett I keresztmetszetű tartóból kialakított kétcsuklós keret, a második
változat befogott oszlopokhoz csuklósan kapcsolódó rá
csos tartó, a harmadik pedig csuklós oszlopokhoz me
reven kapcsolódó rácsos tartó. A közbenső födém kiala
kítása mindhárom változatban közel azonos. A közelítő
változatok összehasonlítása után a harmadik változatot
dolgozta ki részletesen a diplomatervező. A számítás során
mind szilárdságilag, mind stabilitásvesztésre ellenőrizte
a főtartók szelvényeit, a merevítőrendszert és a födémet.
Kiemelendő, hogy ezen felül foglalkozott még a másodla
gos teherviselő elemekkel is (falvázoszlop, szendvicspanel,
körüreges födémpalló, stb.), valamint tűzteherre és robbanásra is ellenőrizte a szerkezetet. A kapcsolatok méretezése kissé hiányos, csak a födémgerendák bekötését
ellenőrizte. A diplomamunkában fellelhető említés szintjén, hogy foglalkozott a földrengéssel és alapozással is, de
részletesebb leírás nem található. A közelítő számítások, és
a részletes számítás logikusan felépített, jól tagolt, a sok
magyarázó ábrának is köszönhetően könnyen áttekinthető.
A rajzi részek terjedelme megfelelő, bár a vázlattervi változatok általános terve hiányzik, az acélszerkezeti részlet
tervek a szokványos szintet meghaladják. A pályamű a szok
ványos BSc szintet némileg meghaladja.
A díjak odaítélésében az elnökség döntött.

A diploma többszintes acélszerkezetű
épületek szeizmikus analízisével fog
lalkozik. A vizsgálati programot teljes
körűnek gondoljuk, az ismert földren
gés-számítási módszerek mindegyikét alkalmazza. Az eredmények összefoglalása példaértékű, a gyakorló mérnök
számára konkrét javaslattal az adott problémához legjobban illő módszert illetően. A dolgozat kiválóan szerkesztett. A szerkezetdinamikai vizsgálatok terén szerzett tudását
hosszas, saját eredményeit és tapasztalatait kifejtő leíró rész
bizonyítja.

„Az Acélszerkezeti Diplomadíj” a kezdő szakemberek
anyagi támogatása mellett elsősorban magas szakmai kitün
tetés és egyben lehetőség a korai szakmai elismerés meg
szerzésére. A díjazottak diplomamunkáiból készült cikkeket
kiadványunkban megjelentetjük.
A beadott pályázatok listáját az előző számunkban
(2018/1) közöltük. A pályázatok olyan magas szinvonaluak
voltak, hogy az értékelő szinte mindet díjazásra javasolta.
Az elnökségnek döntenie kellet a pályázati kiírás szellemében.

Tájékoztatás

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Tájékoztatjuk azon kollégákat, akik az ACÉLSZERKEZETEK című folyóiratban cikket kívánnak megjelentetni, hogy lehetőség van opponált cikk meg
jelentetésére. 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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Pisch Zsuzsanna főtitkár
Hidászokért Egyesület

HIDÁSZ NAPOK 2018
Beszámoló a konferenciáról

A Hidászokért Egyesület rendezésé
ben 2018. június 6. és 8. között tar
tottuk az ez évi Hidász Napokat,
melyre 460 fő regisztrált. A részt
vevők megkapták „A Klatsmányi
híd építése a Mosoni-Dunán” című
könyvet és a Metszet folyóirat „Új
híd a Dunán” című számát.

1. kép: Előadás az új Duna-híd győztes pályázatáról (fotó: Gyukics Péter)

Az új Duna-híd pályázatról szóló
blokkban dr. Schneller Domonkos
(KKBK) és Kolozsi Gyula (Hegymagas
Kft.) ismertette a pályázat előzményeit, lebonyolítását. A magyar résztvevők
(Szabó Gergely, Pont-TERV Zrt; Pál
Gábor, SpeciálTerv Kft.; Zajácz Csaba,
Unitef 83 Zrt.; Teiter Zoltán, Uvaterv
Zrt.; Dr. Vigh Attila, Főmterv Zrt.;
Király Szabolcs és Skultéty Ádám,
Céh Zrt.) röviden ismertették pályázatukat. A győztes hídtervet is bemutatta
a tervezőcsapat egyik tagja, Kristoph
Nowak az UNStudio-tól.
A pályaműveket bemutató tablókból álló kiállítást is megtekinthettek a
résztvevők.

1. ábra: Az ajándékkönyvek
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Délután a külföldi hidakat bemutató
szekció következett.
Dr. Domanovszky Sándor a Forth
folyón, Skóciában álló három monu
mentális hidat mutatta be: a Forth
Bridge a 19. században épült konzolos, rácsos, vasúti híd. A Forth Road
Bridge a 20. században épült, Európa
első 1000 m-t meghaladó nyílású kábelhídja és a tavaly átadott ferde kábeles Queensferry Crossing. Érdekesség,
hogy a Forth Road Bridge-et 1964-ben
és a Queensferry Crossing-t 2017-ben
is II. Erzsébet királynő adta át.
A következő előadásban is marad
tunk a szigeteken: a Queensferry
Crossing és a liverpooli Mersey híd
feszítési rendszereiről Petr Sevcik és
Pavel Vanek (VSL International Ltd)
tartottak ismertetést.
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Tomáš Vojtěchovský (MCE Slaný
s.r.o.) egy norvég és egy cseh hídépítési projektet mutatott be. Norvégiában
a farrisbrua-i híd ferde kábeles, öszvér
merevítőtartós híd. Csehországban a
lovosice-i híd három Langer-tartós ív
híd-sorozata. A nyílásokat a parton öszszeszerelték, és egyben úsztatták be
a végleges helyükre.
Dr. Träger Herbert (Hidászokért
Egyesület) német és osztrák hídépítési érdekességekről mesélt. Linzben há
rom új Duna-híd bővítését, építését is
tervezik. Az első terv az A7 autópályahídjának javítása idejére és jövőbeni
tehermentesítése érdekében egy-egy
új, kétsávos híd építése a meglevő híd
két oldalán. A második terv az új A26
autópályára olyan kábelhíd építése,
mely közvetlenül a hegyekbe lesz lehorgonyozva. A harmadik híd a régi,
közúti-vasúti híd helyére különleges
alakú, ívekre emlékeztető, de nem ív
hidat terveznek.
Dr. Peter Paulik (Pozsonyi Műszaki
Egyetem) az elmúlt években Szlová
kiában épült vasbeton hidakat mutatta
be. Az autópálya-építések miatt több
monumentális hidat is építettek, ezek
között monolit, előregyártott gerendás
és öszvérhidakat is találunk.
Az első nap zárásaként kiosztották a
hidász díjakat. Az év hidásza dr. Du
nai László lett, a Clark Ádám Élet
műdíjat Királyföldi Lajosné Sárosi
Antónia és Willibald Luber kapták.

2. ábra: A farrisbrua-i híd az építés közben és az átadás után

3. ábra: A lovosice-i híd építés közben és az átadás után

A Massányi-díjat Horváth Lajos, a
Feketeházy-díjat Nagy László és az
Apáthy-díjat dr. Farkas György érdemelte ki.
A Közúti Szakemberekért Alapítvány
„Az év fiatal mérnöke” díjait is a Hi
dász Napokon adták át. Tervező kate
góriában Kővári Ákos, kivitelező kate
góriában Szabó Gábor lett a díjazott.
A második nap a hídtartozékokat bemutató szekcióval indult.
Nagy Tibor (MLS Kft.) egy újfajta,
horganyzó bevonatrendszert ismertetett. Referenciaként ausztrál, norvég
és kínai hidakat mutatott be.
Berecz András (SIKA Kft.) acél pá
lyalemez szigeteléshez való termékről
tartott előadást. Referenciaként az
új Mosoni-Duna-hidat, a budapesti
Gyömrői úti gyalogos-felüljárót és a
drávaszabolcsi Dráva-hidat mutatta be.
Tarány Gábor (DAK) visszatartó
rendszerek ütközési kísérleteiről tartott előadást.

2. kép: A
 z Apáthy-, a Feketeházy- és a Massányi-díj díjazottjai: Farkas György, Nagy László
és Horváth Lajos (Fotó: Tóth Tibor)
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4. ábra: Az érdi vasút feletti hidak építés közben

A vasúti, vasút feletti hidak szekciójában négy előadás hangzott el.
Benedekné Győri Enikő (MÁV
Zrt.) a kiskörei Tisza-híd tervezett fel
újításáról beszélt. Az egyetlen közös
vasúti-közúti híd teherbírása a beavatkozással nem fog változni, cél az élettartam meghosszabbítása.
Lakatos István (MÁV Zrt.) a Szeged
és Hódmezővásárhely közötti tramtrain projekt műtárgyakkal kapcsolatos feladatait ismertette.
Borzai Tibor (SpeciálTerv Kft.) és
Feczkó Róbert (A-Híd Zrt.) az érdi
Szt. István úti felüljárók tervezéséről
és kivitelezéséről tartott előadást. Az
építés helyszíne miatt a háromnyílású,
előregyártott gerendás hidak helyett
egynyílású, öszvérszerkezetű, előre
gyártott pályatáblás hidakat építettek.
Nagy Zsolt (Főmterv Zrt.) a budapesti villamoshidakról beszélt. A hidak a Budapest Közút és a BKV keze
lésében állnak, vannak köztük közös
közúti–villamos és csak villamosforgalmat lebonyolító hidak. Részletesebben
a fogaskerekű hídjainak felújítását mutatta be az előadó.
Második nap délután a közúti hidakkal foglalkozó szekció következett.
Csikós Csaba (Magyar Közút NZrt.) a
jelenleg futó hídfelújításokat ismertet
te a forgalomterelések szemszögéből.
A félpályás forgalomterelés nem min
denhol megoldható, esetenként tere
lőút vagy provizórium alkalmazására is
szükség van.
A következő előadásban Kárpáti
László (ViaCon Hungary Kft.) a sió
agárdi provizóriumról tartott előadást.
Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva és
Dr. Lublóy László (Híd Mérnöki Kft.)
az M1 autópálya tűzkáros hídjáról be
szélt. 2017. januárjában egy kamion
ütközött a miklóstanyai dűlőúti híd

22

5. ábra: A sióagárdi provizórium próbaterhelés közben, háttérben a Sió-híd

pillérének. A tűzben a pillér károso
dott, de a szakértői vizsgálat megállapította, hogy a teherbírása nem változott.
Baranovszky Ádám és Kővári Ákos
(Unitef 83 Zrt.) az M0 északi szektorába tervezett, budakalászi völgyhídról
tartott előadást. A híd a 11. sz. főút
és a Barát-patak felett fogja átvezetni
a forgalmat. A tanulmánytervi szakaszban több változatot megvizsgáltak,
melyek közül az ortortop acél szek
rénytartós változatot választotta ki a
tervzsűri.
Nagy András (Pont-TERV Zrt.) a
Mosoni-Duna-híd építéstechnológiáját
ismertette.
Németh Péter (Hídépítő Zrt.) és
Deák László (MCE Nyíregyháza Kft.)
az M44 Körös-hídjának építéséről, gyár
tásáról tartott előadást. A mederhíd
acélszerkezetű, a híd melletti szerelő
téren épül, és egyben tolják a helyére.
Az ártéri nyílások előregyártott geren
dákból épülnek.
A Hódmezővásárhely elkerülőn épü
lő körhídról Fodor József (Céh Zrt.),
Oláh Péter (Colas Zrt.) és Szabó
Zoltán (MCE Nyíregyháza Kft.) tartott
előadást. A körhíd kilenc független híd
szerkezetből és négy csatlakozó tám
falból áll. A körhíd monolit vasbeton
(H2 és H3) és öszvérszerkezetekből áll
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(H4 és H5), az egyenes részek előre
gyártott gerendákból épültek (A, B, C
és D). A H1 jelű vasút feletti híd öszvérszerkezetű.
A szekció zárásaként dr. Bardóczky
Viktor (Magyar Közút NZrt.) hidakkal
kapcsolatos vagyongazdálkodási kér
désekről beszélt.
A harmadik napon hídtörténeti elő
adásokkal kezdtünk, melyek mind a
Duna-hidakhoz kapcsolódtak.
Domonkos Csaba (Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum) a Szabadság
hídhoz nagyon hasonló hidakat mutatott be.
Dr. Tóth Ernő (Hidászokért Egye
sület) és Gyukics Péter (Yuki Stú
dió) az Év hídja díj lebonyolítását,
eredményét értékelte. Az Év hídja díj
a Hidászokért Egyesület és a KTE Köz
lekedésbiztonsági Tagozata közösen
alapított díja, melynek célja, hogy má
jus 11-én, A Közlekedési Kultúra Nap
ján a hidakra is ráirányítsa a figyelmet.
2018-ban a jelöltek közé Duna- és Du
na-ág-hidakat választottunk ki. A sza
vazatok alapján a győztes a Megyeri
híd lett.
Molnár Alvián (BKK) a Margit híd –
lassan tíz évvel ezelőtti – felújításáról
gyűjtött össze érdekességeket.

8. ábra: A Körös-híd látványterve

9. ábra: A Körös-híd ártéri nyílásainak építése

6. ábra: Tanulmánytervi változatok a budakalászi völgyhídra

10. ábra: A Körös-híd mederhídjának keresztmetszete

11. ábra: A körhíd kilenc hídszerkezetből és négy támfalból áll

7. ábra: B
 udakalászi völgyhíd: az engedélyezési tervben kidolgozott
változat látványterve

12. ábra: A körhíd építés közben (2017. augusztusi felvétel)
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14. ábra: Hibrid hídgerenda

 13. ábra:

A H1 jelű híd acélszerkezetének szállítása

A konferenciát az innováció, technológia szekcióval zártuk.
Dr. Molnár Viktor (Széchenyi Ist
ván Egyetem) a fa–beton öszvér kutatá
si projektjüket ismertette. Hazánkban
még nem alkalmazzák, de nyugaton
már hidak esetében is bevált szerkezet
típus.
Frigyik Árpád (Hídépítő Zrt.) az M4
autópálya építésénél alkalmazandó új
mérési eszközről beszélt. A háttöltés
konszolidációját hidraulikus süllyedés
mérő helyett mágneses extenzométer
segítségével mérik.

Az öszvérhidak alakjának tervezhető
ségéről dr. Teiter Zoltán (Uvaterv
Zrt.) és Szatmári István (Heed Kft.)
tartott előadást. Az öszvérhidak alak
változásának számítása esetén kérdés,
hogy a betont berepedt vagy nem
berepedt állapotúnak feltételezzük.
A meglévő hidakon mért értékek azt
mutatják, hogy jobb számítási modell,
ha a betont nem berepedtként vesszük
figyelembe.
Dr. Kövesdi Balázs (Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem) előadásában egy új hibrid
hídgerendatípus kutatásáról beszélt.

Az előfeszített rendszerű, sűrű bordás
hídtartó alsó és felső öve beton, ge
rince acél trapézlemez.
Németh Tamás (Főmterv Zrt.) és
Kovács László (Korrózió 2001 Kft.)
a budapesti Muskétás utcai híd felújí
tásán keresztül mutatta be a geoszintetikus anyagokkal erősített hídfő alkalmazását.
Az előadások letölthetők a
www.hidaszokertegyesulet.hu
oldaról!
A konferencián a szakmai prog
ramok mellett a szórakozásra is jutott
idő: első este a Harmónia – RendBand Gyermekkórus & Zenekar műsora után a Roll’Skate Boogie zenéjére
táncolhattak a résztvevők. A második
este Badár Tamás illuzionista szórakoztatta a hidászokat, majd lehetőség
nyílt kaszinózni és bowlingozni.
Aki idén kimaradt, ne bánkódjon:
2019 júniusában ismét lesz Hidász
Napok!
A cikket dr. Träger Herbert
lektorálta.

4. kép: Harmónia – Rend-Band Gyermekkórus & Zenekar (fotó: Gyukics Péter)

HIDÁSZOKÉRT
EGYESÜLET
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Szilágyi Irén
MVAE

EGY NAGY MÚLTÚ SZAKMAI SZERVEZET FÉL ÉVSZÁZADA
Érdekképviselet, támogatás, szemléletformálás
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte meg budapesti székházá
ban május 29-én a Magyar Vas- és
Acélipari Egyesülés. A jeles dátum
alkalmat kínált a múltidézésre, az
eredmények és tervek bemutatásá
ra, valamint baráti találkozásokra,
beszélgetésekre egyaránt.
A rendezvényt megtisztelte jelenlé
tével Axel Eggert, az EUROFER ügy
vezető igazgatója is. Részt vett az
ünnepségen a szervezet legnagyobb
tagvállalata, az ISD DUNAFERR Zrt.
képviseletében Evgeny Tankhilevich
cégvezető is, számos dunaferres szak
ember társaságában.
Formabontó módon üde, különle
ges hangulatú kamarakoncert nyitotta
a nap programját a Why Not? zenekar
közreműködésével. Dr. Sevcsik Mó
nika elnök köszöntőjében az MVAE
megváltozott szerepéről, a szervezet
jelentőségéről mondta el gondolatait.
Hangsúlyozta, hogy bár számos változás történt az öt évtized során, az
Egyesülés alapvető küldetése változatlan maradt: az acélipar érdekképvise
lete hazai és nemzetközi színtéren
egyaránt, a tagvállalatok fejlődésének
szakmai támogatása, valamint a pozitív
szemléletformálás az acél, mint a világ
egyik legfontosabb szerkezeti anyaga tekintetében. Az elnökasszony fel
idézte a tavalyi év elején meghozott
taggyűlési döntést, amelynek értelmében a szervezet teljes megújulása
mellett tették le voksukat a tagválla
lati képviselők. A döntés nyomán új,
dinamikus, fiatal szakemberekből álló
menedzsment vette át az MVAE irányí
tását. Megváltozott a szervezeti struktúra, hatékonyabbá vált a működés,
növekedett az egyesülés gazdasági ön
állósága, megújult a teljes arculat és
aktívabbá vált a kommunikáció is.
Az MVAE első 50
évét mutatta be sok
érdekes momentumot
felvonultató előadásá
ban Marczis Gábor
né dr., az MVAE ko
rábbi igazgatója, egy
úttal újabb sikeres

Axel Eggert (balra) Evgeny Tankhilevich
társaságában

Az MVAE vezetői, dr. Sevcsik Mónika
és dr. Móger Róbert közösen adták át az elismerést az EUROFER ügyvezető igazgatójának

ötven évet kívánt a szervezetnek, megjegyezve, hogy jelen pillanatban ehhez
minden feltétel adott.
Az Eurofer ügyvezető igazgatója,
Axel Eggert az európai acélipar fej
lődési irányaival, az ágazat előtt álló
kihívásokkal kapcsolatos gondolatait
osztotta meg a jubileumi ünnepség
résztvevőivel. Informatív, rengeteg
szakmai adatot tartalmazó előadása jól
árnyalt képet adott az Európai Unió
acéliparának jelenlegi helyzetéről.
A szakember elmondta többek között,
hogy az iparág helyzete továbbra sem
könnyű, a kínai acéldömping mellett
június elsejétől az USA elnökének rendelete nyomán életbe lépett importvám is nehezíti az ágazat helyzetét,
jelentős exportcsökkenést vetítve elő
re. Hangsúlyozta az innovatív techno
lógiák és az energiahatékonyság fontosságát az iparágban,
A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
vezetése az jubileumi ünnepségen a
Vaskohászatért Emlékérmet adomá
nyozta Axel Eggert részére.
A továbbiakban kulturális vonatko
zásokkal folytatódott a rendezvény,
könyvbemutatóra és fotókiállítás meg
nyitására került sor. „Kell ez a hon
nak, te derék kohász …” – 50 éves
a Magyar Vas-  és Acélipari Egyesülés
címmel jelent meg a szervezet első öt
évtizedének történetét feldolgozó kö
tet. A számos adatot, szakmai szemel
vényt és ipartörténeti jelentőségű ér
dekességet tartalmazó kötet szerzője
Marczis Gáborné dr., szerkesztője
Szilágyi Irén volt. A kötet tervezése
és grafikája P. Mester Anikó munkáját

dicséri, a címlapon Michel János díj
nyertes fotója látható, a könyv olvasó
szerkesztője Szirmai György volt.
Több hónapos kutatómunka előzte
meg a kötet létrejöttét, s mint azt dr.
Sevcsik Mónika elnök könyvajánló
jában megjegyezte: bízhatunk benne,
hogy a könyvnek köszönhetően to
vább nő az érdeklődés a Magyar Vasés Acélipari Egyesülés, valamint tag
vál
lalatainak tevékenységei iránt, és
növekszik az egyesülés törekvéseit tá
mogatók száma is. A kötetet az ünnep
ség valamennyi vendége ajándékba
kapta, miként a jubileum tiszteletére
kiadott emlékérmet is.
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Fotó: Németh Zsolt

Hangulatos fotókiállítás is várt az
évfordulós ünnepség vendégeire:
Németh Zsolt művészi felvételei az
MVAE székházának szép tereit, látvá
nyos építészeti megoldásait, pótolhatatlan értékű műkincseit mutatták be.
A tárlatot dr. Móger Róbert, az MVAE
igazgatója ajánlotta a jelenlévők fi
gyelmébe. A vendégek megtekinthet
tek néhányat a tavaly megrendezett
Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótele
pen készült fémplasztikák közül is.
A kortárs képzőművészeti esemény az
MVAE támogatásával valósult meg.
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Dr. Gáti József rektorhelyettes,
Óbudai Egyetem, a MAHEG elnöke
Makk Piroska tulajdonos-ügyvezető,
Crown International Kft.

ÚJDONSÁGOK A IX. CLOOS–ÓE–DUE SZIMPÓZIUMON
Együttműködési megállapodás megkötésével 2009-ben indult útjára a CLOOS–Óbudai Egyetem Szimpózium sorozat,
mely évről évre nagyszámú érdeklődő mellett a hegesztés
szakterület legújabb ismereteit, fejlesztési eredményeit mutatja be az érdeklődők számára.
A kilencedik alkalommal megrendezett
szakmai találkozó házigazdája ezúttal a
Dunaújvárosi Egyetem volt. A szakmai
találkozót Dr. Gáti József, az Óbudai
Egyetem általános rektorhelyettese,
a Magyar Hegesztési Egyesület elnöke
nyitotta meg, utalva a rendezvénysorozat
szakmai jelentőségére. Makk Piroska
tulajdonos-ügyvezető köszöntötte a
megjelent érdeklődő kollégákat, majd
áttekintést adott a Crown International Kft. 2018. évi gaz
dag szakmai programjáról.
A megjelenteket dr. Palotás Béla főiskolai tanár köszöntötte, tolmácsolva
dr. András István, a Dunaújvárosi Egye
tem rektora üdvözletét is, 
majd vetí
tett képes előadással adott áttekintést
a házigazda egyetem múltjáról, szakmai tevékenységéről, terveiről.

A résztvevőknek eredményes tanács
kozást kívánva mutatta be Gáti József
az első előadót, Szilágyi Pétert, a GE
hegesztőmérnökét (IWE), aki szemlé
letes „Robotizált AWI hegesztés ta
pasztalatai egy projektvezető sze
mével” című előadásában ismertette a
fejlesztés eredményeit. Bemutatta a GE
Hungary Kft. Power üzletágának veres
egyházi telephelyén a mini és a közepes
méretű erőművi egységek összeszerelését, valamint különböző alkatrészek gyártását és felújítását, melyeket a hagyo
mányos gázturbinás erőművi egységekhez fejlesztettek ki.
Az alkatrészek gyártása két fő területre koncentrálódik, az
égéstéri és állórészi elemekre. Ezen alkatrészek egyik legfontosabb gyártástechnológiai jellegzetessége a soklépéses
kézi hegesztési műveletsor, amely egy jól megválasztott gé
pesítéssel sokkal hatékonyabbá tehető.
Egy ilyen fejlesztési folyamat kezdete előtt számos kér
désre kell választ adni – hangsúlyozta az előadó. Mit szeret
nénk fejleszteni? Mit várunk el a fejlesztéstől? Milyen kö
vetkezményei lehetnek ennek a fejlesztésnek a jelenlegi
folyamatainkra (pl.: alkatrészek pontossága, kapcsolódó
műveletek fejlesztése)? E kérdések megválaszolásába cél
szerű bevonni a beszállítókat, hiszen tapasztalataikkal sokat
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segíthetnek, illetve a feladat részletesebb ismerete nagy se
gítséget nyújthat egy jobb koncepció elkészítésében.
Az előadó kiemelte: a gépesítési projekt kivitelezése
kor nagyon fontos, hogy a projekt elején tisztázzák a be
szállítóval, hogy az egyes felek mit várnak el egymástól, és
miként fog működni a kommunikáció. Ez utóbbi nagyban
segítheti a projekt sikerességét és a csúszások elkerülését.
Végezetül megemlítette, hogy egy projekt sosem ér véget
a berendezés telepítésével. Hiszen találkozhatunk új feladatokkal, képzési vagy karbantartási igényekkel, amelyekhez
mindenképpen szükségünk lesz egy megbízható partnerre,
akivel együtt tudunk felelni ezekre a kihívásokra.
Majoros Zsolt, a KL-System Kft. keres
kedelmi vezetője „Hegesztés és egész
ség” címmel tartott előadást, mely a
hegesztési füstből származó emisszió
nak az emberi szer
vezetre gyakorolt
egészségkárosító hatásai közül a füstöt
alkotó részecskék mérete által okozott
problémákat vette górcső alá.
Bemutatta az egészség megőrzéséhez
szükséges intézkedések közül a hegesz
tő munkahelyeken keletkező füst elszívásának és szűrésé
nek lehetőségeit a Kemper berendezéseinek alkalmazásával,
és a CleanSpace személyi légzésvédelmi eszközt. A meg
oldási változatok tulajdonságainak és alkalmazhatóságának
leírásával utat mutatott azon szakemberek számára, akik
ezzel az egészségkárosító hatással szemben védeni szeret
nék a munkavállalóikat. Segítséget adott így a műszaki és
gazdasági szakembereknek egy sikeres és gazdaságos egész
ségvédelmi rendszer kiválasztásához.
A Schwarzmüller Kft. acélvázgyártás
üzemvezetője, Vajas Attila „Off-Line
programozás szerepe a járműgyár
tásban” című előadásában felhívta a
figyelmet arra, hogy a járműgyártásban nagy fontossággal bír az idő és a
megrendelő gyors, pontos kiszolgálása.
Gyártás során a robotizált hegesztésé a
jövő, ami a stabil, megbízható termékgyártás egyik alappillére.
A termelési folyamat során nagy figyelmet kell szentelni a robotos gyártás hatékonyságára és a gyártási idő kihasználására. Ehhez szükség van egy megbízható szoftveres
háttérre, amely gyorsan és rugalmasan képes stabil programok létrehozására. Az off-line programozás lehetővé
teszi:
• a tervezési idő jelentős csökkentését – mintagyártás előtt,
• a hegesztési sorrend tervezését, átláthatóságát,
• a MIG-Tandem és Single ötvözését – rugalmas váltás lehetőségét,
• az on-line lézeres varratkövetés integrálását,
• a nagysebességű varratok pontos generálását,
• a precíz, és kényelmes programozást.
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A virtuális háttér segítséget nyújt a tervezés minden sza
kaszában és a hatékony gyártásban – erősítette meg végül
az előadó.
Gyura László, a Magyar Hegesztési Egye
sület főtitkára „ Hegesztésbiztonsági
ismeretek szakvizsga. Egy új kezde
ményezés a MAHEG HMV bizottsá
gában” címet viselő előadásában utalt
arra, hogy a Hegesztés Munkavédelme
Bizottság 2009-ben indult, a hegesztés
és rokon eljárások munkabiztonsági kér
déseinek kutatására vonatkozó projekt
re, melyben célként egy korszerű mű
szaki biztonsági szabályzat szakmai előkészítését fogalmazták meg. Kiemelte, hogy a projekt eddigi eredménye egy
élő, interaktív portál a hegesztés biztonságos alkalmazásával
kapcsolatos „helyes munkahelyi gyakorlatot” felölelő 22 dokumentum és 9 nemzeti előszabvány kidolgozása.
Az új HMBSZ fontos eleme a biztonságos munkavégzés személyi feltételeinek meghatározása, melyet az tett
időszerűvé, hogy az érvényes jogszabályok formális értelmezése nyomán a vállalkozások akaratlanul nem jogkövető
helyzetben találták magukat. A MAHEG az elmúlt évben
nagy érdeklődés mellett a jogalkotók és az érdekeltek be
vonásával „Ki hegeszthet Magyarországon?” címmel an
kétot szervezett. A program résztvevői egyértelműen támo
gatták a Hegesztési Munkavédelmi Bizottságnak a hegesztő
munkaeszközök biztonságos, egészséget nem veszélyeztető
létesítéséhez, használatához és ellenőrzéséhez szükséges
kompetenciák és a hegesztett termék (kötés) megbízható
elkészítéséhez szükséges szakmai kompetenciák igazolásá
nak szétválasztására vonatkozó javaslatát.
Gyura László ismertette, hogy a Magyar Hegesztési Egye
sület kidolgozta a „Hegesztésbiztonsági ismeretek” című
tantárgyprogramot és tananyagot, melynek két modulja
feldolgozza az ívhegesztő és gázhegesztő munkaeszközök
biztonságos üzemeltetésének ismeretanyagát. A képzés
tananyaga az említett fő témák mellett kitér többek közt
a gázpalackokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokra,
és foglalkozik a Hegesztési Biztonsági Szabályzat rövid ismertetésével is. A MAHEG az első képzését már lefolytatta,
melynek résztvevői a sikeres számonkérést követően részvételi igazolást kaptak.
Dr. Fábián Enikő Réka, az Óbudai
Egyetem egyetemi docense a „Lézer
suga
rason hegesztett korrózióálló
duplex acélok varratainak szerke
zete és tulajdonságai” című előadá
sában az X2CrNiMoN22-5-3 és az
X3CrMnNiN 21-5-1 típusú, 1,5 mm vas
tagságú duplex acéllemezek szövetszer
kezetében és ezáltal a mechanikai tu
lajdonságokban, korrózióállóságban bekövetkező változásokat ismertette a hegesztési sebesség,
illetve a hozaganyagok hatására.
Bemutatta, hogy a hozaganyagként használt Sulzer Metco
által gyártott Metco 41C típusú fémszórási por a hozzáadott
mennyiség, illetve a hegesztési sebesség növelésével egyre
inhomogénebb varratot eredményezett, ami a korrózióval
szembeni ellenállást csökkentette. Legjobb eredményt úgy a
mechanikai tulajdonságokban, mint a lyukkorrózióval szembeni ellenálló képességben 0,8 mm átmérőjű EN12072: 22
9 3 NL huzal adagolásával érte el.

Bakos Levente IWE hegesztőmérnök
„Kis hőbevitelű robotosított hegesz
tés alkalmazása bevonatos lemeze
ken – kutatás-fejlesztés-inno
vációs
projekt bemutatása” témájú előadása
betekintést nyújtott a házigazda egyetem közreműködésével zajló kutatási
program eredményeibe.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a be
vonattal rendelkező galvanizált, nagy
szilárdságú acéllemezek alkalmazása napjainkra általánossá
vált a járműiparban. A bevonatos lemezek nagyobb korrózióállósággal rendelkeznek, mint a bevonat nélküli lemezek, és kedvezőbb fizikai paraméterek (szakítószilárdság,
folyáshatár) okán ezen anyagok alkalmasak az – ágazatban jelentkező – egyre szigorúbb biztonsági és minőségi
előírások teljesítésére.
Az előadó kiemelte, hogy a fő probléma a bevonatolt
vékonylemezek feldolgozása során az, hogy a hegesztéskor
a varrat mellett, illetve az ellenoldalon a hegesztésből adódó
hőhatás sérülést okoz a bevonaton, mely korrózióhoz, a
termék élettartamának csökkenéséhez vezet. A megsérült
réteget utólag javítani kell, ez többletmunkát igényel, az
ún. „kikészítési” fázis (mely a hegesztési varrat felülettisztí
tását, fröcskölésmentesítését jelenti) mintegy 9,4%-os fajlagos időveszteséget okoz a gyártás során.
A bemutatott projekt célja egy olyan technológiai eljárás,
amely során lehetővé válik a kikészítési fázis csökkentése.
Így a projekt során olyan ívhegesztési technológiák kidolgozására kerül sor ívhegesztő robotokra, amelyekkel a
bevonatos lemezeknél a varrattal ellentétes oldalán a be
vonat nem sérül, illetve a sérülés minimális. Az alkalmazott alapanyagok: DP600, DP800, DP1000, CP800, CP1000;
0,8  mm; 1,0 mm; 1,5 mm.

Gyakorlati bemutató a robotlaborban

A délelőtti előadásokat követően ebédszünet és párhuzamosan gyakorlati hegesztési bemutatók következtek.
A robotcellánál Bakos Levente előadásban elhangzott kuta
tás-fejlesztés-innovációs projekt gyakorlati szemléltetésére,
míg a kézi hegesztésnél a root penetration control és rapid
weld hegesztési eljárások bemutatására került sor.
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A délutáni programot Debreceni Bence, a Stadler Szolnok Kft. munkatársa
nyitotta „Hegesztésautomatizálás a
Stadler Szolnok Kft-nél” témájú előadásával, melyben az előadó felhívta a
figyelmet arra, hogy a munkaerőpiac
és a növekvő minőségi követelmények
hatására előtérbe került a hegesztési
feladatok automatizálása.
Kitért az automatizálás során fennálló problémák bemutatására, a Stadler Szolnok Kft.-nél
elért automatizálási eredmények ismertetésére különböző
hegesztési feladatokon keresztül. Kiemelte, hogy további
produktivitásnövelés és minőségjavítás jegyében bevezették
a Stadler szolnoki telephelyén a CLOOS duplahuzalos technológiáját.
A szakmai programot René Kring, a
németországi CLOOS Schweißtechnik
GmbH képviselője „Megvalósult projektek – összekapcsolt rendszerek”
című előadása zárta. A bevezetőben a
cég történetét és a főbb tevékenységi
köreit ismertette. Az előadás további
részében azon fejlesztéseket mutatta
be, melyek arra irányulnak, hogy a hegesztőrobot-rendszerek még nagyobb
automatizáltsága érdekében a munkadarabok hegesztőálláshoz történő szállítását célozza meg. A dolgozóknak így
nem szükséges belépniük a hegesztőcellába, hanem a munkadarabok készülékbe helyezését például egy hosszpályás
szállítórobot látja el, ami akár több állomást is kiszolgálhat.
A továbbiakban René Kring bemutatta a Rittal automatizált gyártósorát, amely jelenleg a CLOOS egyik legnagyobb
projektje. Ezt követően az új „all-in-one” koncepcióról
adott áttekintést, amelynek előnye, hogy egy oszlopon
található a robot, a robotperiféria és a munkadarab-pozicionáló, ezzel értékes helyet takarítva meg az üzemekben.
A CLOOS Schweißtechnik GmbH képviselőjének előadása
az új, kisméretű CLOOS robot bemutatásával zárult.
A szimpózium bűvész meglepetésprogrammal folytatódott, mely valóban elbűvölte a résztvevőket. Az ezt követő,
már hagyományossá vált sorsoláson a szerencsések a Crown
International Kft., illetve a partnerszervezetek hasznos ajándékait vehették át, a főnyeremény egy bevont elektródás
hegesztőgép volt. A szimpózium megrendezését támogató
partnerek: CLOOS Schweißtechnik GmbH, KL-SYSTEM
Kft., Linde Gáz Zrt., MAGÉSZ, MAHEG.

A meglepetés program

Sorsolás pillanatai

A szakmai találkozó Dr. Gáti József zárszavával ért véget. Megköszönte az
előadók gondos felkészülését és színvonalas előadását, a hallgatóság figyelmét és érdeklődését. Egyben meghívott
mindenkit a jövő évi szimpóziumra.
A rendezvény résztvevőinek a Magyar
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati
Egyesülés a nemzetközi és európai hegesztő diplomák tanúsításában a résztvevők részére 1 kreditpontot (előadóknak 2 pontot) beszámít, melyről a megjelentek igazolást kaptak.
Találkozzunk 2019 tavaszán, a jubileumi, X. CLOOSÓE
BánkiKarSzimpóziumon!

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon az MAGÉSZ Acélszerkezetek
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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Katt és vas: acelbolt.hu

Vas és acéltermékeket keres?
Online boltunk a nap 24 órájában, a hét minden napján nyitva áll.
Széles termékválaszték, kedvező ár. A rendelt terméket átveheti
lakóhelyéhez közel, de kiszállítást is kérhet.
Rendeljen online: acelbolt.hu
A Salzgitter Mannesmann garanciájával

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

29

30

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

HEGESZTŐROBOTOK
HEGESZTŐROBOTOK

Az igm több mint 50 éve látja el a piacvezető gyártókat hegesztőrobot
technológiával. Vevőspecifikus megoldások magasfokú precizitást biztosítanak és
Az
igm több
mint 50 évegarantálnak.
látja el a piacvezető
gyártókat
hegesztőrobot
extrém
terhelhetőséget
Mindenhol,
ahol szükség
van rá, minden
technológiával.
Vevőspecifikus
megoldások
magasfokú
precizitást
biztosítanak és
szakmában, minden anyaghoz és minden követelményhez.
extrém terhelhetőséget garantálnak. Mindenhol, ahol szükség van rá, minden
szakmában, minden anyaghoz és minden követelményhez.
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Kurucz István
nyugalmazott gyémántdiplomás
vegyipari gépészmérnök

ISMÉT RÉPCELAK
Ez évi első számunkban már foglalkoztunk a „répce
laki katasztrófa” műszaki – elsősorban a ridegtörés
és acélok vizsgálatának, kiválasztásának – tudomá
nyos gyakorlatra tett hatásával.
Jelen cikk annak apropóján született, hogy 2019. ja
nuár 2-án lesz a robbanás 50. évfordulója. Az említett
előző számban hivatkoztunk Kurucz István „Indu
latok nélkül a répcelaki robbanásról” című könyvére,
részben mint forrásanyagra is. Nevezett a tavalyi
Sió
foki Ankéton, majd a Linde Gáz Magyarország
Zrt. áprilisi Hegesztési Szimpóziumán, felkérésre tar
tott rövid előadást, elsősorban olyan szempontok
alap

ján, hogy egyes események bírósági megítélése
egyértelművé teszi a robbanást követő per koncepciós
mivoltát.
Az előadás vázlatanyagát az alábbiakban mutatjuk
be. Az első részben a példák alapján juthatunk a
végkövetkeztetéshez. A második rész azt az új kon
cepciót rögzíti vázlatosan, amely – az előadó sze
rint – egyetlen cáfolhatatlan magyarázatot ad a
katasztrófára.

EMLÉKMŰ A RÉPCELAKI ROBBANÁS
ÁLDOZATAIRÓL
Zalaegerszeg – Olajipari Múzeum

A RÉPCELAKI ÁLDOZATOK NÉVSORA
– Pénzes László 31 éves kiszerelési technológiai osztályvezető,
– Zala Attila 25 éves gyakorló vegyészmérnök,
– Garas Károlyné 19 éves technológiai laboráns,
– Szabó Tamásné 26 éves technológus mérnök,
– Szabó Tamás 26 éves technológus mérnök,
– Szabó Ferenc 48 éves kompresszorkezelő,
– Biczó Ferenc 20 éves kompresszorkezelő,
– Makrai Ágnes 20 éves szifontöltő,
– Csiszár Ernő 30 éves raktáros.

KONCEPCIÓS PER
A répcelaki 2 darab CO2-tároló tartály
robbanásának okai
Miért állítható, hogy „koncepciós per” volt?
– „ Példát kell statuálni!” (A Miniszterelnök.)
– „Nem akarok munkásembert a vádlottak között!”
(Főügyészi munka eligazítás.)
(1969 – az elsikerült „új mechanizmus” után vagyunk.)
– A tárgyalási „jegyzőkönyvek” szerkesztett formában ké
szültek.
– Mindenütt csak a nem megfelelő acélanyag kihangsúlyo
zása („Adu ász”).
– „Kérdésre válaszolva” (a kérdés rögzítése nélkül) olyan
választ írt a jegyzőkönyvvezető – valószínű, maga a Bíró
–, ami illett az elképzelésbe. (Ezek is túl késve jelentek
meg, hogy vissza lehessen térni a pontosításukra.)

Bizonyított – a robbanást bármikor elindítható –
okok és körülmények elhallgatása
Néhány példa:
– a tartályokkal átadott, pirossal javított rajzok és velük
együtt 59 darab jegyzőkönyv eltűnése (e körüli vita, bírói
„értékelés”, „állásfoglalás”);
– a répcelaki csővezetéki rajzon a „C” tartály gázelmenő
vezetéke bekötve a kompresszor (szárazjéggyártás) szívó
csövébe;
– a „C” tartályon levő biztonsági szelep és annak nagy súlya;
– „tele tartály” – „nagyon tele vannak” (naplóbejegyzés a
leálláskor), mégis ment a töltés;
– rendszeres túltöltés (árulkodó körgyűrű a dómban)
(tanúvallomások);
– rendszeres túlnyomás a „C” tartályban (mértéke?) (nagy
súly a biztonsági szelepen);
– jegyzőkönyvvel bizonyított túlnyomás (szakértők: Dr. V. L.
és K. J. állásfoglalása);
– „hidrát-jég” – „szárazjég” – gőzölés
– (A répcelaki főmérnök „előadása”)
– (Számítási anyagot adtam be a gőzölés hatásáról. Igazság
ügyi szakértői állásfoglalás.)
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Nívómutatók
–E
 gyazon művezető két „előadása”(egy hét különbség.)
– Tanúvallomások: „ugráltak a nyomásmérők”, „fehér színű
gáz jött az elmenőn” – „akkor futás elzárni”.
– A beadványom szerint hibátlan szerkezet esetén sem mutat valós értéket, fizikai törvényszerűség alapján (Igazság
ügyi szakértő állásfoglalása).
– A röppálya szakértő magatartásának változásai, számítások
cáfolata, mikrofon előtti párbeszédek részletei (60–65 bar
nyomás adódott);
– AS laborba „berepült” tartályra saját számításnak (59 bar
adódott) csak az előbbi szakértő negatív véleményét rögzíti;
– 25–30 tanú 180 fokos vallomásváltásának az értékelése
helyett – bírói és robbanást vizsgáló bizottság vezetőjé
nek – „mosdatása”;
– A Bányászati Kutató Intézet szakvéleménye még meg
egyezésig sem jutott el a bírónál (a túltöltés ténye, a ve
gyes fázisban érkező CO2 lüktető hatása ➛ ridegtörés).

–A
 z egyik lábbal együtt kiszakadt a kazánfenék (400 cm2
nyílás).
– Rakétaként kezdett emelkedni;
– Dinamikus lökést adott a „C-D” tartályoknak (rideg álla
potban voltak);
– Ridegtörés következett be;
– A kiáramló nagy tömegű gáz megbillentette az „A” tartályt
a levegőben és tolta a 18 m-re levő laborépületbe;
– Nincs más magyarázat arra, hogy lábbal előre „repült” a
helyéről (Ha a „C-D” tartályok robbantak volna előbb, akkor ugyanúgy eldöntötték volna, mint ahogy a „B” tartályt
is elborították);
– Senki (tanúk: 20-25 dolgozó és a répcelaki vezetők) nem
hallott robbanást, hanem „süvöltést” és „óriási susogást”.

HELYSZÍNRAJZ
A CO2-tároló tartály robbanásának helyszíne

ÚJ SZEMPONTOK A ROBBANÁS
TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNYEIRŐL
–E
 gyáltalán nem lett tisztázva az ok, ami az eseményt
előidézte. Ez nem volt a bíró érdekében, hisz akkor nem
tudta volna teljesíteni a „koncepciós” feltételeket.
– I tt és most vázolom hivatalos helyen az én verziómat,
melynek részei bizonyítottak, végső fokon pedig modellkísérletekkel 100% mértékben bizonyítható.
– Az „A” tartályból jéggyártás folyt 14 h-ig (alatta folyamatos
töltés).
– A műszakot átadó művezető jelezte, hogy megy tovább
a töltés (egyensúlyi helyzet elérése). Mindkét eseményt
rögzítette!
– 1–2 pontra vonatkozó naplóbejegyzés ki lett tépve (a jéggyártásról egy szó sem)!
– Az „A” tartály elmenője (közös elmenő) E.J. művezető
szerint leálláskor (1968. dec. 31.) „én zártam el és azt
nem is nyitotta ki senki”. (A töltés meleg gázzal ment!)
– Előbbiből következik, hogy 14 h 23 percig emelkedett a
nyomás (lehet, hogy a kút nyomásáig 60–70 bar).
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Dr. Kovács Nauzika
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

COMBILIFT GYÁR NYÍLT AZ ÍRORSZÁGI MONAGHAM-BAN
Az Írországi Monaghan-ban 2018. április 26-án megnyitotta új központját és üzemcsarnokát a Combilift.
A 46 500  m2 alapterületű létesítmény 50 millió eurós beruházásként jött létre, 200 új munkahelyet létrehozva a
társégben. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Leo
Varadkar, Írország miniszterelnöke és Heather Humphreys,
az ír gazdasági, vállalkozási és innovációs miniszter, ki
emelve a Combilift szerepét a térség fejlesztésében és a
munkahelyteremtésben.
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A céget Martin McVicar ügyvezető igazgató és Robert
Moffett műszaki igazgató alapította 1998-ban. Kezdetben
azon ipari szegmensekre koncentráltak, ahol igény a hosszú
termékek mozgatása, kifejlesztve az oldalirányú mozgásra is
képes, négyutas targoncákat.
Az alapítása óta eltelt 20 évben a folyamatos fejlesztés
és innováció jellemezte a céget: termékei között ma már
szerepel az oldalvillás, a gyalogkíséretű és a konténerrakodó targonca is.
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A Combilift targoncák kis helyigényük miatt megnövelik az adott raktárépület tárolási kapacitását, pontosabb és
gyorsabb anyagmozgatásra adnak lehetőséget. A Combilift
termékeinek 98%-át a világ 85 országába exportálja nemzetközi értékesítési hálózatán keresztül. A teljesen magán
kézben lévő vállalat csaknem duplájára bővült az elmúlt 5 évben és eddig 40 000 targoncát gyártottak és értékesítettek. Az új üzemben 4 darab 90 mes gyártósort
alakítottak ki, melyről 15 percenként kerül ki egy, a meg
rendelő egyedi igényeire szabott targonca. A beruházás
keretében az üzemcsarnok részeként egy raktár is épült,
innen látják el alkatrésszel a világ minden táján alkalmazott
Combilifttargoncákat.

Lindab könnyűszerkezetes
acél csarnokok
különleges, egyedi igényekhez
igazított megoldások

Az új létesítmény tervezésénél a gazdaságosság mellett
fontosvoltafenntarthatófejlődésszempontjainakfigyelembevétele is. A tető 30%a üvegfelület, természetes fénynyel
látva el az üzemcsarnokot. A mesterséges világítást 1100
darab egyedi érzékelős LED lámpa biztosítja. A fűtéshez
szükségesenergianagyrészétnapelemekésbiomasszaerő
művekszolgáltatják;110000literesővizetösszegyűjtveold
jákmegamosókvízellátását.
A Combilift targoncákat és emelőszerkezeteket Magyar
országonaTWSKft.forgalmazza.

+36 23/531-300
info.profil@lindab.com

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

csarnok.lindab.hu

35

www.lindegas.hu
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Pavlik Katalin marketing kommunikációs-munkatárs
Gyura László hegesztéstechnológiai vezető
Linde Gáz Magyarország Zrt.

HEGESZTÉSI SZIMPÓZIUM
A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. RENDEZÉSÉBEN
A Linde Gáz Magyarország Zrt.
2018. április 26-án közel 150 fő
részvételével sikeres Hegesztési
szimpóziumot tartott a Ramada
Resort – Aquaworld Budapest szál
lodában, immár 3. 
alkalommal
(1. kép).
A Lindénél mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy vevőinkkel, partnereinkkel ne csak vevőlátogatások, a
felmerülő vevői igények alkalmával
találkozzunk, hanem időről időre
szakmai napokat, szimpóziumokat is
rendezzünk, melynek célja, hogy az új
fejlesztéseket, ismereteket megoszt
hassuk veőinkkel. Ezeken az esemé
nyeken partnereink számára is lehe
tőséget teremtünk arra, hogy saját
munkájukat, tapasztalataikat, eredmé
nyeiket a rokon iparágakban működő
vállalatok képviselőivel is megismertethessék.

A szakmai szimpózium előadói,
az előadások témája, sorrendje
az alábbi programon követhető
végig:

I. SZEKCIÓ
Levezető elnök: Gyura László
1. Köszöntés
Andreas X. Müller vezérigazgató /
Samu Zoltán értékesítési igazgató
Linde Gáz Magyarország Zrt.
2.	Visszaemlékezés a répcelaki
széndioxid-tartályrobbanásra
Kurucz István nyugalmazott
gyémántdiplomás
vegyipari gépészmérnök
3.	A Magyar Honvédségben
alkalmazott speciális töltetű
nyomástartó edények
időszakos biztonságtechnikai
ellenőrzése, sajátosságok
Karkecz János őrnagy,
Magyar Honvédség
4.	Napjaink kihívásai
és fejlesztési lehetőségek
a nagyszilárdságú acélok
hegesztése során
Sas Illés okl. hegesztő
szakmérnök (E/IWE),
Fortaco Zrt.

1. kép: A szimpózium résztvevőinek egy része

II. SZEKCIÓ
Levezető elnök: Abaffy Károly
5.	A nitrogéntartalmú védőgáz
szerepe duplex acélok
hegesztésekor
Varbai Balázs
gépészmérnök MsC,
BME Anyagtudomány
és Technológia Tanszék
6.	Alumíniumötvözetek
nagy teljesítményű speciális
TIG hegesztése
Gyura László okl. hegesztő
szakmérnök (CE/CIWE), 		
Linde Gáz Magyarország Zrt.
Lakos Szabina hegesztő
szakmérnök (E/IWE),
Schwarzmüller Járműgyártó
és Ker. Kft.
7.	Ipar 99.99, avagy digitalizálás
a Linde Gáz Magyarország
Zrt.-nél
Balogh Dániel okl. hegesztő
szakmérnök (E/IWE),
Linde Gáz Magyarország Zrt.

III. SZEKCIÓ
Levezető elnök: Balogh Dániel
8.	High-Tech hegesztés
technológiai innovációk
a repülőiparban 
a Genevation Aircraft Kft.-nél
Dr. Farkas Csaba PhD.
okl. hegesztő szakmérnök (E/IWE),
Genevation Aircraft Kft.
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9.	A gázlézerek és szilárdtest
lézerek összehasonlítása gáz
ellátási és biztonságtechnikai
szempontokból
Abaffy Károly okl. hegesztő
szakmérnök (CE/CIWE),
Linde Gáz Magyarország Zrt.
10.	A Linde Gáz Magyarország Zrt.
oktatási, kutatási szolgáltatásai
a hegesztés és rokon
technológiák területén
Gyura László okl. hegesztő
szakmérnök (CE/CIWE),
Linde Gáz Magyarország Zrt.
11.	Online szakmai kvíz,
vetélkedő
Amint az a fenti program alapján is
látható, az egész napos rendezvény
három fő részre tagolódott. Az első
részben Andreas X. Müller igazgató úr
köszöntötte a vendégeket (2. kép),
majd három vendég előadónk tartott
érdekes előadásokat. Ezek keretében
megemlékeztünk a közel 50 éve,
1969. január 2-án Répcelakon történt
széndioxid-tartályrobbanásról, annak
némi utótörténetéről. Kurucz István úr
személyesen érintett volt a tartály tervezésében, kivitelezésében, és nyugod
tan mondhatjuk, hogy a ’70-es évek elején e témában ártatlanul egy műszaki
koncepciós per áldozata lett. Néhány
éve a témáról könyvet is írt „Indulatok
nélkül a répcelaki tartályrobbanásról” címmel. Az előadás apropója
egyrészt a közelgő 50 éves évforduló,
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másrészt a tavaly ősszel átadott GTE–
MAHEG „Nyomástartó berendezések
biztonságos üzemeltetésért” díj volt,
melyet hazánkban először Kurucz úr
kapott meg.
Ezt követően érdekességeket hallottunk a Magyar Honvédségben használt
nyomástartó berendezések időszakos
biztonságtechnikai ellenőrzéséről, il
letve a nagy szilárdságú acélok hegesz
tése során felmerülő kihívásokról, a
jövő lehetőségeiről (3. kép).

2. kép: A
 ndreas X Müller vezérigazgató és Samu Zoltán értékesítési igazgató nyitotta meg
a rendezvényt

A szünet után munkatársaink és a
meghívott előadók prezentációival
folytatódott a program, ahol informá
ciókat kaptunk a nitrogéntartalmú
védőgázok szövetszerkezetre gyakorolt
hatásáról duplex acélok hegesztésekor, illetve az alumínium ötvözetek
nagy teljesítményű speciális TIG DC+
hegesztéséről.
Napjaink egyik „sláger témája” az
Industry 4.0, melyhez kapcsolódóan
Balogh Dániel munkatársunk mutatta
be a résztvevőknek, hogy a Lindénél
milyen digitalizációs, internet alapú
korszerű folyamatok mennek végbe.
Megismerhettük a Linde felhő alapú
hegesztési szolgáltatásának, az ún.
AVANTO-programcsomag alapjait, va
lamint információkat hallhattunk az
ún. Accura és Seccura szolgáltatása
inkról.

3. kép: G
 yura László az első szekció levezetője, valamint a szekcióban érintett meghívott
vendég előadók (Kurucz István, Karkecz János, Sas Illés)

Ebéd után, a program harmadik ré
szében, egy nem mindennapi témába
pillanthattunk bele. A versenyrepülő
gépek súlycsökkentésének egyik lehe
tősége a titán alapanyagú vázszerkezet
alkalmazása, amely azonban külön
leges hegesztéstechnológiát igényel.

4. kép: A
 II. szekciót Varbai Balázs előadása nyitotta, miközben Abaffy Károly levezető elnök, valamint a következő előadók
(Gyura László, Lakos Szabina, Balogh Dániel) érdeklődéssel figyelték a prezentációt
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Egy, a témában a Genevation Kft. és
a Linde Gáz Magyarország Zrt. által
közösen elindított kísérlet eredmé
nyeibe nyerhettünk rövid betekintést.
A lézervágó berendezések beszerzé
sénél napjaink egyik alapkérdése a
gáz- (CO2), illetve szilárdtest (fiber)
lézerek alkalmazásának előnyei/hátrá
nyai. Abaffy Károly lézerszakértőnk a
gázlézereket és szilárdtestlézereket ha

sonlította össze gázellátási és bizton
ságtechnikai szempontokból.
A program záróelőadásaként megismertettük a szimpózium résztvevőivel,
hogy a Linde Gáz Magyarország Zrt.
milyen széles körű oktatási és kutatá
si szolgáltatást nyújt partnereinek a
hegesztés és rokontechnológiák terü
letén.

5. kép: A
 III. szekció levezető elnöke Balogh Dániel és két előadója, Dr. Farkas Csaba
és Abaffy Károly „munka” közben

A szakmai nap végén egy online kvízt
rendeztünk a résztvevőknek, ahol 42
kérdésre kellett válaszolniuk a játé
kos kedvű vendégeknek. Minden kér
dés kapcsolódott az aznap elhangzott
előadásokhoz, tehát aki figyelmesen
hallgatta az előadásokat, az jól tudott
válaszolni a feltett kérdésekre. Ehhez
az okostelefonjukkal fel kellett csatlakozni egy weblapra, és már kezdődhetett is az online játék, ahol minden
kérdéshez kaptak három-három lehet
séges választ, és abból kellett a jót
megjelölni (6. kép).
Elmondhatjuk, hogy a játék nagyon
sikeres volt, akik nem csatlakoztak az
online felülethez, hanem csak „néző
ként” vettek részt a kvízben, azok is na
gyon élvezték, hiszen a kérdésekkel–
válaszokkal gyakorlatilag összefoglal
tuk, átismételtük az elhangzott előadá
sok legfontosabb mondanivalóját.
A kvíz végén a program összesítette
az eredményeket, és kihirdettük a
győzteseket.
Az első nyolc helyezettet kisebb-na
gyobb ajándékcsomaggal jutalmaztuk
(7. kép).
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy nagyon sikeresnek értékeljük szimpóziumunkat, amit alátámasztanak a résztvevők által kitöltött kérdő
íveken szereplő válaszok is, melynek
értelmében vendégeink hasznosnak
találták a rendezvényünkön töltött
napjukat, elégedettek voltak a szerve
zéssel, a helyszínnel, a kísérő progra
mokkal.
Bízunk benne, hogy a jövőben még
számos ilyen és ehhez hasonló rendezvényen tudjuk partnereinket üdvö
zölni.

A fényképeket Nagy József
készítette.
6. kép: Bepillantás az okostelefonokon látható kvíz kérdéseibe

7. kép: A szakmai vetélkedőn jól szerepelt vendégeinket kisebb-nagyobb ajándékkal jutalmaztuk
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Dr. Jankelovics János

FEKETEHÁZY JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK
SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉS HALÁLÁNAK 90. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Lapunk 2017/4. számának Hírek
ro
vatában rövid be
számolókat ol
vashattunk a Feketeházy János Em
léknapról és a Ganz Öntödei Gyűj
temény jubileumi kiállításáról.
E rendezvényeken a legnagyobb ma
gyar hidászt méltatták kettős év
fordulója alkalmából. Folyóiratunk
jelen számában – hosszabb írás keretében – mutatjuk be a kiváló ter
vezőmérnök munkásságát és fonto
sabb alkotásait. A cikk 
fotóit – a
forrással megjelölt képek kivétlé
vel – a szerző készítette 2017–
2018-ban.

NÉHÁNY SZÓ
FEKETEHÁZY JÁNOSRÓL
A XIX. század második felétől kezdő
dően a vasúthálózat rendkívül gyors
fejlődésnek indult, elterjedtek az acélszerkezetek, és szerte Európában re
mek építészeti alkotások születtek.
A hazai vasútvonalak hossza 1867-ben
2279 km, 1912-ben már 21 627 km
volt. A növekedés mai szemmel nézve
elképesztő, a pálya 45 év alatt közel
tízszeresére hosszabbodott, felgyorsultak a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések is. A millenniumi ünnepségekre
készülve látványos középületek, kultu
rális létesítmények, vásárcsarnokok és
közúti hidak épültek az országban.
Ebben az inspiratív környezetben élt
és alkotott Feketeházy János. Tervei
alapján számtalan híd, továbbá emble
matikus épület vasszerkezete készült el.
1842. május 16-án született Vágsely
lyén, édesapja Feketeházy Domonkos
tanító volt. Középiskoláit Nagyszom
baton és Nyitrán végezte. A tehetséges
fiatalember 1862–63-ban matematikát
tanult a bécsi műszaki egyetemen,
majd tanulmányait az 1855-ben alapított zürichi ETH-án (Eidgenössische
Technische Hochschule) folytatta, ahol
1866-ban kapta meg mérnöki diplo
máját.
Az ifjú szakember első munkahelye
az Osztrák–Magyar Államvasutak Igaz
gatósága volt Bécsben. Kezdetben ki
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1. kép: F
 eketeházy János portréja
(Forrás: Az Öntödei Múzeum
jubileumi kiállítása)

sebb projektekbe vonták be, később
egyre komolyabb feladatokkal bízták
meg. Irodalmi adatok szerint részt
vett a wien-stadlaui Duna-híd és a
Boszporusz-csatorna hídjának terve
zési munkájában is. Éppen 150 éve, az
osztrák–magyar kiegyezést követően,
óriási lelkesedéssel tért haza. Első itt

honi munkahelyén – a Vasútépítési
Igazgatóságon – mélyen képzettsége
és tehetsége alatti beosztást kapott.
1873-ban a MÁV-hoz került, ahol közel 20 évig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Emberfeletti munkát végezve,
aktív részt vállalt szinte valamennyi,
ebben az időszakban épített vasút híd
megalkotásában, továbbá olyan közúti
átkelők tervezésében, melyek ma is
városaink díszei. Korai nyugdíjazását –
romló egészségi állapotára való tekintettel – orvosai javasolták. A szakember nyugdíjaskorszaka nem jelentette
a munkából való teljes visszavonulást.
Ebben az időszakban tervezte gazdag
életpályája legismertebb alkotását, a
budapesti Szabadság – korábban Fe
renc József – hidat.
A hidász több helyen is élt Buda
pesten. Dokumentumok alapján 1900ban költözött a VIII. kerületi Aggteleki
– ma: Kiss József – utca 17. sz. alatti
házba, ahol a leghosszabb ideig, 1922ig lakott. Az épületen sajnos nem utal
emléktábla egykori lakójára.
Innen vonult vissza szülővárosába,
Vágsellyére. Segítségével és aktív szakmai támogatásával tervezték meg a Vág
folyó első közúti hídját. A legnagyobb
magyar hidász egy otthoni balesetet

2. kép: F
 eketeházy János lakóháza 1900–1922,
Budapest VIII., Kiss József – Aggteleki – utca 17.
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követő súlyos betegségben, hunyt el
1927. október 31-én, Vágsellyén.
Feketeházy János életrajzírói rendre
megemlítik, hogy életében kevés elismerésben részesült, egyetlen kitünte
tése a Baross Gábor minisztertől kapott írásbeli dicséret volt.

FEKETEHÁZY JÁNOS
MÉRNÖKI ALKOTÁSAI
Az országot járva szerencsére még ma
is találkozhatunk Feketeházy János
megvalósult terveivel, néhány munkáját sajnos már nem láthatja az utókor.
Az alábbiakban legfontosabb alkotásait
mutatjuk be olvasóinknak.

Később a forgalom növekedése mi
att egy új, nagyobb teherbírásút épí
tettek, amely a II. világháborúban
megsemmisült.
A közlekedés biztosítása érdekében
1946-ban egy ideiglenes, egyvágányú
híd készült. A jelenleg forgalomban
álló kétpályást 1953-ban adták át.
Az utóbbi években többször felmerült
az áteresztő kapacitás bővítésére egy
harmadik, esetleg negyedik vágány
megépítése.
A kelet-magyarországi vasúti hálózat
kiépítésének létfontosságú eleme volt
a szolnoki átkelés biztosítása. Ennek
érdekében már 1857-ben létesült egy
fából ácsolt szerkezet, kivitelezője a
Gregersen Guilbrand és Fia cég volt.

(A kalandos életű norvég ácsmester
építő cége számtalan nagyberuházás
megvalósításán dolgozott hazánkban.)
Átadásakor ez volt Magyarország leghosszabb, fából készített hídja. Ezt vál
totta fel a – Feketeházy János tervei
alapján 1887–1888 között létesített
– vasúti Tisza-híd. A kétvágányú, 386
méter hosszúságú, csonka sarló alakú
szerkezet 1939-ig szolgálta a közleke
dést, ekkor elbontották. Az elsőként
itt alkalmazott új szerkezeti megoldás
Feketeházy találmánya volt, amelyet később, a komáromi és esztergomi hídnál is felhasznált.
Az 1880-as évek végén nagyszabású
fejlesztéseket hajtottak végre a fiumei
kikötőben. Ennek keretében új gátak

1912 előtt épített vasúti hidak
Az általa tervezett vasúti átkelők kö
zül az egyik legjelentősebb, az első
budapesti Összekötő híd volt. Buda és
Pest vasúti kapcsolatának ötlete már
az 1800-as évek közepén felmerült.
A városépítészek több helyszínt is mér
legeltek, így szóba került a Margit híd
környéke is. Végül a belvárostól délre
eső Lágymányosi Duna-szakasz mellett
döntöttek. A kivitelezést azonban csak
a folyó szabályozását követően lehetett
elkezdeni. A mai Déli Összekötő Vasúti
híd helyén 1872–1877 között épült
meg a kétvágányú, rácsos szerkezetű
híd. A 372 méter hosszú átkelőn 1913ig közlekedtek a vonatok.

4. kép: Az egykori Szolnoki vasúti híd (Forrás: Fortepan)

3. kép: A
 Vasúti Összekötő híd képe a Gellérthegy felől
(Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.06.063)

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

41

és mólók épültek. A fejlesztésekhez
kapcsolódott a fakikötő és a főpálya
udvar vasúti összekötése oly módon,
hogy az a legkevésbé akadályozza a
Fiumara-csatorna hajóforgalmát. A fel
adatot Feketeházy János egy 35 méter
hosszúságú forgóhíd tervével oldotta
meg. A mindössze két perc alatt 90
fokban elfordítható, közúti forgalomra
is alkalmas, kétpályás vasúi hídról a
kikötő fejlesztéséről szóló, Baross Gá
bor által előterjesztett miniszteri jelen
tés is említést tett.

5. kép: A fiumei forgóhíd képe (Forrás: Google)

A hidász szakirodalmi adatok szerint
részt vett a bajai, a poroszlói, a csong
rádi, a gombosi, a zákányi és a zentai
hidak tervezésében is.

A Fővámház tetőszerkezete
A Budapesti Corvinus Egyetem épü
lettömbje 1870–1874 között létesült.
A neoreneszánsz palota főtervezője
Ybl Miklós, míg a tetőszerkezet Fekete
házy János munkája. (Erről a tényről
az intézmény weboldalának, a ház
történetét bemutató fejezete nem tesz
említést.) A Dunára néző monumen
tális palota a második világháborúig
a vámhivatal egyes részlegeinek adott
otthont, majd a háborús károk kijavítását követően az 1950/51. tanévtől
a hazai közgazdászképzés bázisa lett.
Az egyetem többszöri átszervezést és
névváltoztatást követően, 2004. szep
tember 1-től viseli a Budapesti Corvi
nus Egyetem elnevezést.
6. kép: A Fővámház tetőszerkezete (Forrás: Google Earth)

A Keleti pályaudvar vágány
csarnokának tetőszerkezete
A Keleti jelenleg a főváros legnagyobb
utasforgalmú vasútállomása. Elődje a
150 éve, 1867-ben átadott Józsefvárosi
pályaudvar volt. Az állomást a Nyuga
ti megnyitását követően négy évvel,
1881-ben kezdték építeni. A fogadó
épület főtervezője Rochlitz Gyula, a
MÁV vasútépítési osztályvezetője volt.
A vágánycsarnok tetőszerkezete Fe
keteházy János alkotása. A központi
csarnok méretei impozánsak: magas
sága 41 méter, szélessége 42 méter és
hossza 108 méter. Az 1884. augusztus
16-án megnyitott vasútállomás, átadásakor az európai vasútépítészet élvonalába tartozott. (A Keleti pályaudvarral, a szerző „Emblematikus vasúti
acélszerkezetek – Budapesten” című
cikkében foglalkozott az Acélszerkeze
tek 2016/2. számában.)

7. kép: Az aula mai lefedése

42

Acélszerkezetek 2018/2-3. szám

8. kép: A Keleti pályaudvar tetőszerkezete

9. kép: A tetőszerkezet részlete



10. kép: A
 Keleti pályaudvar tetőszerkezetének építése
(Forrás: Google/Képek)

11. kép: A Keleti pályaudvar vágánycsarnoka
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A Magyar Állami Operaház
tetőszerkezete

A MÁV Északi Járműjavító
csarnoka

A Magyar Állami Operaház épülete
Budapest egyik legjelentősebb XIX.
századi műemléke. A neoreneszánsz
stílusban emelt zenepalota terveit Ybl
Miklós készítette. Az építési munkák
1875–1884 között folytak. Az impo
záns belső terek díszítése híres ma
gyar művészek – többek között – Than
Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan
neveihez fűződik. A hatalmas tető
szerkezetét Feketeházy János tervezte.
(Zárójelben jegyezzük meg, hogy erről a tényről az intézmény hivatalos
weboldalának, az épületet bemutató
topikja nem tesz említést.) Az egysé
ges tetőszerkezet érdekessége, hogy a
zsinórpadlás, a színpad és a nézőtér
feletti monumentális tetőzet szerves
egységet képez, amelyet a tervező egy
közbülső födém kialakításával oldott
meg. Ennek meghatározó eleme a 28
méter átmérőjű csonka kúp, amely az
óriási csillárt tartja, és alapja a csodálatos Lotz-freskónak. Az Operaház jelenleg felújítás alatt áll.

A 24 ezer m2-es ipari csarnokot annak
mérete és acélszerkezete alapján, a
köznyelv – tévesen – Eiffel-csarnoknak
nevezi, holott tetőzetének tervezője
Feketeházy János. Az öthajós, „bazilika
elrendezésű” konstrukció 1886-ban készült el. A mérnök különös gondot for
dított a belső tér jó megvilágítására, a
szerkezetbe nagyméretű, természetes
fényt beeresztő ablakokat illesztett.
A 110 x 220 méteres, óriási, fedett te
rületen kezdetben gőzösöket gyártot
tak és javítottak. A 30-as évektől az
Északi Főműhely nevet viselő objektumban már villamos mozdonyokat és
motorvonatokat szervizeltek. A hábo
rús károk kijavítását követően a csarnok fénykorát élte, 3–4000 főt foglal
koztatva a kor igényeinek megfelelő
mozdonyokat javítottak. 2009 végén
megszűnt az Északi Járműjavító, a gé
peket, berendezéseket Szolnokra te
lepítették. Az üresen álló létesítményt
műemlékké nyilvánították, és folyamatosan keresték a megfelelő hasznosítás
lehetőségeit. A fordulat 2015-ben kö
vetkezett be, amikor kormányhatáro
zat született arról, hogy a létesítményben a Magyar Állami Operaház Eiffel
Műhelyházát alakítják ki. A Műhely
ház alapkövét 2017. szeptember 8-án
rakták le. (Az Északi Járműjavító csar
nokának történetével a korábban hi
vatkozott „Emblematikus vasúti acél
szerkezetek – Budapesten” című cikk
bővebben foglalkozott az Acélszerke
zetek 2016/2. számában.)

12. kép: A
 z Operaház tetőszerkezete
(Forrás: Google Earth)

13. kép: Az Operaház épülettömbje (Forrás: Google Earth)
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A MÁV Északi Fűtőháza
Feketeházy János részt vállalt az Északi Fűtőház – a jelenlegi Magyar Vas
úttörténeti Park –, a ma már nem lát
ható háromszög szelvényű, acél nye
regtető-rendszereinek tervezésében is.
Az 1913-ban átadott objektum egy 22
és egy 34 állásos egységből állt, és
üzembe helyezésekor a kontinens legkorszerűbb ilyen létesítményei közé
tartozott. A terveket a MÁV Gépészeti
Főosztálya készítette Papp János igaz
gató irányításával. A kisebbik fűtőház
a II. világháborúban súlyos károkat
szenvedett, ezért lebontották. A ma
látható mintegy 4000 m2-es nagycsarnok többszöri átépítés után nyerte el
jelenlegi formáját. 1998-ig javító–karbantartó feladatokat végeztek benne.
Az Északi Fűtőház területén 2000-ben
nyílt meg a Magyar Vasúttörténeti Park.
A monumentális épület különféle
rendezvények, bemutatók színhelye.
(További részletek, az Acélszerkezetek
2016/2. számában olvashatók.)

A szegedi közúti Tisza-híd
A Szegedet romba döntő, 1879. márci
usi „nagy árvíz” után, 1880. július 1-jén
nemzetközi pályázatot írtak ki a város
közúti Tisza-hídjának tervezésére és
megépítésére. A tenderkiírás szerint
csak azok pályázhattak, akik mindkét
feladat elvégzését vállalták, ennek megfelelően tervezők csak építési háttérrel
rendelkező céggel közösen indulhattak. Feketeházy tervével először a Ma
gyar Királyi Államvasutak Gépgyárát
(MÁVAG) kereste meg, a gyár kapa
citáshiányra hivatkozva elutasította az
együttműködést. A hidász ezt követően
Gustave Eiffel vállalkozásához fordult.
A cég első körben ugyancsak elhárítot
ta az ajánlatot. Később, 1880. au
gusztus 9-én Feketeházy szerződést
kötött Schickedanz Albert neves épí
tész-festőművésszel (a Műcsarnok, a
Szépművészeti Múzeum és a Millen
niumi Emlékmű tervezőjével) a lé
tesítendő híd építészeti terveinek elkészítésére. Így Schickedanz kereste meg
Eiffel vállalatát. Gustave Eiffel elfogad
ta az átdolgozott ajánlatot, azonban
kikötötte, hogy a tervezéssel kapcsolatos kérdésekről egyikük sem nyilat
kozhat. A bírálóbizottság az „Eiffeltervet” hirdette ki győztesnek, és 1880
decemberében a társaság megkezdhet
te a kivitelezést. A 350 méter hosszú
felsőpályás ívhidat 1883. szeptember
16-án adták át a forgalomnak.

14. kép: Az egykori Északi Fűtőház

A szakma és a közvélemény a sze
gedi átkelőt 1933-ig Eiffel hídként
tartotta számon. Móra Ferenc író, a
szegedi múzeum igazgatója a híd meg
nyitásának 50. évfordulója alkalmából a „Délmagyarország” című lapban

„Kit ünnepeljünk?” címen publikált
cikkében bebizonyította, hogy a tervező Feketeházy János volt. A szakmai
közvélemény számára dr. Lósy-
Schmidt Ede (1879–1948) ismert mű
építész, technikatörténész és tudo

mányszervező ugyancsak 1933-ban ké
szített elemző tanulmányában foglal
kozott a témával. és egyértelműen kimutatta, hogy a híd terveit Feketeházy
János és nem Gustave Eiffel készítette.
Az átkelő, a II. világháború alatti
légitámadásokban részben megsemmi
sült. A megmaradt pályatestet 1944.
október 9-én a visszavonuló német
csapatok felrobbantották. A ma álló
közúti Tisza-híd építését 1947-ben
kezdték meg, felhasználva az épségben maradt eredeti hídpillért.

A Komárom Révkomárom
közötti Erzsébet híd

15. kép: A Feketeházy János által tervezett szegedi Tisza-híd (Forrás: Google/Képek)

A jelenlegi átkelő helyén már az 1500as évek végén hajóhíd állt. Az állandó
híd építésének igénye az 1800-as évek
végén merült fel, ekkor pályázatot hir
dettek létesítésére. A beérkezett tervek közül a bírálók a Gregersen Guil
brand és Fia cég ajánlatát tartották a
legjobbnak. A terveket a nyertes vállalkozóval kötött szerződés alapján
Feketeházy János dolgozta ki. A négynyílású átkelő hossza 470 méter, szer
kezete „hegeszvasból” készült. A négy
azonos méretű nyílást a pillérekre, illetve a hídfőkre támaszkodó csonka
sarló alakú ívekkel hidalták át. Az ívek
legnagyobb magassága 12 méter. A vasszerkezetet a MÁVAG gyártotta. Az el
készült műtárgyat 1892. szeptember
1-jén adták át a forgalomnak. Az átke
lőt 1945-ben felrobbantották és 1946ra állították helyre, a híd két szélső
eleme jórészt eredeti.
A magyar oldali hídfőnél látható
márványtábla úgy állít emléket az átkelő építésének, hogy nem tünteti fel
tervezője, Feketeházy János nevét.

16. kép: A jelenlegi Belvárosi Tisza-híd
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17. kép: A komáromi Erzsébet híd

Az Esztergom–Párkány közötti
Mária Valéria híd

18. kép: K
 ét csonka sarló hídelem
„találkozása” az Erzsébet hídon

19. kép: A
 z Erzsébet híd magyar oldalán
látható emléktábla
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A mai híd közelében már a török hó
doltság közelében hajóhíd volt. A XIX.
század végétől egyre sürgetőbbé vált a
folyamatos kapcsolat kiépítése. A kivitelezésre kiírt tender győztese a Charty
Szaléz és Fiai cég volt. (E vállalkozás
nevéhez fűződik többek között a budai fogaskerekű vasút megépítése is.)

20. kép: A Mária Valéria híd íve
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A hidat Feketeházy János tervezte
1893-ban. A szerkezet a több helyen
is alkalmazott csonkasarló volt. A 494
méter hosszú, ötnyílású acélhíd építé
se két évig tartott. Az ünnepélyes ava
tásra 1895. szeptember 28-án került
sor. Feketeházy a műtárgyat úgy tervezte, hogy az alkalmas legyen később
vasút átvezetésére is. A síneket azonban soha nem fektették le. Az átkelő
a trianoni döntést követően határhíd-

21. kép: Az esztergomi Mária Valéria híd

dá vált, majd a párkányi oldalon lévő
szerkezeti elemet felrobbantották, és
a járműforgalom csak 1927-ben, a
helyreállítást követően indulhatott
meg. A híd három belső tagját 1944
decemberében a visszavonuló német
egységek felrobbantották. Az üres
pillérek torzói közel 60 évig éktelenkedtek a folyó közepén. Az újjáépíté

séről szóló magyar–csehszlovák tárgya
lások lassan haladtak, a megállapodást
csak 1999 végén írták alá. Ünnepélyes
átadását 2001 októberében tartották.
A két hídfőnél több táblát is elhelyez
tek, amelyek az építésnek és az újjá
építésnek állítanak emléket, Fekete
házy János neve azonban egyiken sem
szerepel.

22. kép: A Mária Valéria híd hídpályaszerkezete
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A budapesti Szabadság
– Ferenc József – híd
A budapesti Szabadság – korábban
Ferenc József – híd Feketeházy János
leglátványosabb és legismertebb mér
nöki alkotása.
A főváros első állandó közúti Dunahídja a Lánchíd, a második a Margit
híd volt. Lefelé a folyón azonban nem
volt állandó átkelési lehetőség, ami
hátráltatta a város déli irányú ter
jeszkedését. A harmadik (Fővám téri)
és negyedik (Eskü, ma Március 15.
tér) közúti hidak tervezésére egyidejű
leg – 1893 júliusában írtak ki – nem
zetközi pályázatot. A pályaművek kiér
tékelése közel egy évet vett igénybe.
A Fővám térre vonatkozó tervek közül
Feketeházy pályázatát hirdették ki
győztesnek. A 331 méter hosszú hidat
különlegesen harmonikussá teszik a
pilléreken emelt 36 méter magas, dí
szes vaskapuzatok, melyek Nagy Vir
gil építész, műegyetemi tanár tervei
alapján készültek. A korabeli sajtó írá
saiban hangsúlyozta, hogy a mérete
zésénél figyelembe vették a várható
erős teherforgalmat, valamint azt, hogy
később villamost vezetnek át rajta.
A hidat 1896. október 4-én Ferenc Jó
zsef császár nyitotta meg. Az átkelőt
– több hazai hidunkhoz hasonló

47

an – a visszavonuló német csapatok
robbantották fel. A szerkezet szeren
csére csak kisebb sérüléseket szenvedett és azokat 1946. augusztus 20-ra
helyreállították, azóta viseli a Sza
badság nevet. Mahrtens drezdai műegyetemi tanár 1908-ban publikált
„Eisenbrückenbau” című munkájában
a világ legszebb konzolos átkelői közé
sorolta.

A híd történetének része a császári
szegecs. Az építés látványos befeje
zéseként az utolsó – ezüst – szeget az átkelő pesti hídfőjének déli
oldalán maga Ferenc József császár
helyezte el. Az alkatrésznek kizárólag
jelképes szerepe volt. A nevezetes
szeg 1945-ig a helyén volt. A háború
utáni helyreállításkor ezt alumíniummal pótolták, és üveglappal fedték le.

A nevezetes ereklyét többször ellop
ták és pótolták. Napjainkban, egy na
gyobb méretű acélszegecs emlékeztet
az egykori történelmi relikvia helyére
a míves kandeláber talapzatánál.
(A Szabadság hídról – megnyitásá
nak 120 éves évfordulója alkalmából
– dr. Domanovszky Sándor részletes,
elemző cikket publikált az Acélszer
kezetek 2016/3. számában.)

23. kép: Feketeházy János legismertebb alkotása, a Szabadság – Ferenc József – híd (Forrás: Origo)

25. kép: A jelképes királyi szegecs

24. kép: A Szabadság híd napjainkban
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A tokaji Erzsébet híd
A tokaji híd hányatott sorsában tük
röződik a magyar történelem. A 16.
században épült hidat lerombolták.
A Mária Terézia császárnő korában lé
tesített átkelő az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt rongáló
dott meg. Az új Tisza-híd építéséről
millenniumi ünnepségekre készülve
döntöttek. Feketeházy János által tervezett tokaji Erzsébet híd ünnepélyes
átadása 1896. november 18-án volt.
A különleges, távolról lánchídnak lát
szó szerkezet gerber-tartós megoldá
sú, szegecselt acélelemekből készült.
A műtárgy teljes hossza 212 méter, kivitelezője, itt is a Gregersen Guilbrand
és Fia cég. A szép hidat 1919 nyarán
a román hadsereg katonái felrobban
tották. Az 1922-ben helyreállított léte
sítményt 1944-ben a német csapatok
robbantották fel. A jelenlegi Tokajt
Rakamazzal összekötő, a 38-as főút
forgalmát átvezető hidat 1959-ben
nyitották meg. Az utóbbi időben hírek
jelentek meg felújításáról, ennek ke
retében kiszélesítik, az egyik oldalon
kerékpársávot, a másikon gyalogos
pályát alakítanak ki.

26. kép: A Feketeházy János által tervezett tokaji Erzsébet híd (Forrás: Fortepan)

FEKETEHÁZY JÁNOS
EMLÉKEK
Az emlékév kimagasló eseménye
A jubileum alkalmából a Magyar Mű
szaki és Közlekedési Múzeum Ganz
Ábrahám Öntödei Gyűjteménye kiál
lítással emlékezett meg a magyar
acélépítészet kiemelkedő alakjáról.
A 2017. október 26. és 2018. márci
us 31. között, „Összeköttetések – az
Összekötő vasúti hídtól a Szabadság
hídig” címen megrendezett tárlat mo
dellekkel, eredeti elemekkel, tablókkal, fényképekkel és számos egyéb dokumentummal mutatta be Feketeházy
János életútját, mérnöki alkotásait.

27. kép: A jelenlegi, Tokajt Rakamazzal összekötő közúti híd

Feketeházy János-szobor
Az ország egyetlen Feketeházy Jánosszobrát 2008. szeptember 18-án avatták fel Szegeden. Szemerey-Kiss Balázs
szobrászművész alkotását a százöt éves
Szent István téri víztorony körül kiala
kított mérnökpanteonban helyezték el.
A panteonban Feketeházy mellett Ma
gyar Ede városi építészmérnök, Pálfy-
Budinszky Endre mérnök, Tóth Mihály
városi főmérnök, Korb Flóris építész
mérnök, Zsigmondy Béla vízépítő mér
nök, és Zielinski Szilárd mérnök – a víztorony tervezőjének – szobrai láthatók.

28. kép: Az Öntödei Múzeum emlékkiállítása
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30. kép: A budapesti Feketeházy János út

31. kép: Az utcanévtábla
29. kép: Feketeházy János szobra Szegeden

32. kép: F
 eketeházy János
szegedi emléktáblája

Feketeházy János út
Budapest Főváros Közgyűlése 2000.
június 29-ei ülésének határozata alapján a XI. kerületben, a lágymányosi
Duna-part menti Infópark egyik – az
Irinyi József utcát a Magyar tudósok
körútjával összekötő – jelentéktelen,
házszám nélküli – zsákutcáját nevezték el az építészről. Neve csak egy
utcanévtáblán szerepel.

Emléktáblák
A Szabadság híd budai hídfőjének
északi kapuzatán bronztábla őrzi a ne
ves hídépítő emlékét. A nehezen ol
vasható felirat pontos szövege:
„E hi
dat Feketeházy János mérnök
pá
lyaterve alapján tervezték, és a
híd
építést vezették: Czekelius Aurél
mi
niszteri osztálytanácsos, Szántó
Albert műszaki tanácsos, Nagy Virgil
kir. főmérnök, építész, Gruber Antal
kir. főmérnök, Beke József kir. fő
mérnök, Gállik István kir. mérnök.”
Az elhanyagolt tábla felújítására
kedvező alkalom lett volna a 2017-es
emlékév.
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33. kép: 
Feketeházy János emléktáblája
a Magyar Házon, Vágsellye
(Forrás. www.kozterkep.hu)

Szegeden az átkelő belvárosi hídfőjén öt különböző időben avatott tábla
látható, amelyek a híd építésének és
háború utáni helyreállításának állí
tanak emléket. Feketeházy János szü
letésének 125. évfordulója tiszteletére
1967-ben, az akkori városi tanács és a
MTESZ – Műszaki Tudományos Egye
sületek Szövetsége – helyezett el már
ványtáblát.
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34. kép: A
 Szabadság hídon látható
emléktábla

Feketeházy János-díj

Leendő Feketeházy-emlékszoba

A Hidászokért Egyesület az év ki
emelkedő hídtervezőjének rendszere
sen átadja a Feketeházy János-díjat.
Az egyesület tagjai a Hidász Napok
keretében szavazással döntenek a díjazott személyéről.
(A megtisztelő címet korábban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ adományozta.)

Sajtóinformációk szerint az átépítés
alatt álló egykori MÁV Északi Járműjavító – Feketeházy János által tervezett
– csarnokában létesítendő Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában
emlékszobát alakítanak ki a neves építész tiszteletére.

Ferketeházy-emlékek
szülővárosában
A szlovákiai Vágsellyén az építésznek
emléket állító domborműves – magyar
és szlovák nyelvű – táblákat helyeztek
el a róla elnevezett Magyar Ház hom
lokzatán.

ZÁRÓ GONDOLATOK
Feketeházy János szerény ember volt,
mai fogalmaink szerint nem volt „sztárépítész”. Életében nem becsülték meg
kortársai, és halála után az utókortól
sem kapta meg a munkájával kiérdemelt elismerést. Az emlékév kedvező lehetőséget biztosított volna arra,
hogy a méltánytalan mellőzöttséget
némileg ellensúlyozzuk. Jelen cikkben

csokorba szedett Feketeházy-emlékek
azt mutatják, hogy több általa tervezett objektum táblája nem említi a neves szakember személyét.
A szerző azzal a javaslattal fordul
az acélépítészeti szakma meghatározó
szervezeteihez – MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség, Magyar Könnyűszerkezetes Egyesülés, Hidászokért
Egyesület –, hogy közösen kezdeményezzék a létesülő „Magyar Állami
Operaház Eiffel Műhelyházának” névváltoztatását, jelesül azt, hogy az ob
jektum hivatalos elnevezésben a tervező „Feketeházy” neve szerepeljen
az „Eiffel” név helyett. Eiffel valóban
az acélépítészeti szakma legkiemelkedőbb alakja, azonban bizonyítottan
nem volt része e hatalmas csarnok
terveinek elkészítésében.

MegaPack C4
gázpalackköteg
Innovatív gázellátási forma
ipari lézerekhez és hegesztő
berendezésekhez
www.messer.hu/megapack-palackkoteg

megapack180x122.indd 1

2018. 09. 18. 12:03
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Dr. Gáti József rektorhelyettes
Óbudai Egyetem
a MAHEG elnöke

A 29. NEMZETKÖZI HEGESZTÉSI KONFERENCIA
A Magyar Hegesztési Egyesület szer
vezésében május 26-28. kö
zött a
Miskolci Egyetemen rendezték meg
a 29. Nemzetközi Hegesztési Kon
ferenciát a Magyar Hegesztéstech
nikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, a Magyar Anyagvizsgálók
Egyesülete és a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség együttműködésében.
Az ünnepélyes plenáris megnyitón
dr. Gáti József, a MAHEG és a kon
ferencia elnöke köszöntötte a meg
jelenteket és mutatta be az elnökség
további tagjait, Prof. Dr. Torma András
rektort, Prof. Dr. Trampus Pétert, a
MAROVISZ elnökét, Prof. Dr. Czinege
Imrét, a MAE elnökét, a konferencia
társelnökeit, Prof. Dr. Lukács Jánost,
a házigazda Anyagszerkezettani és
Anyagtechnológiai Intézet igazgatóját,
Gyura Lászlót, a MAHEG főtitkárát, a
szervezőbizottság elnökét.
Dr. Torma András rektor házigazdai
köszöntője során megtiszteltetésnek
tekintette, és az egyetem szakmai tevé
kenységének elismeréseként értékelte
a rangos rendezvény lebonyolítását
intézményükben. Örömét fejezte ki,
hogy a Nehézipari Műszaki Egyetem
Mechanikai Technológiai Tanszékének
alapító tanszékvezetője, az első he
gesztési konferencia szervezője, Zor
kóczy Béla professzor nyomdokán ha
ladva kerülhet sor a konferenciára.
A megnyitó a társrendezők kép
viselői – dr. Trampus Péter és dr. Czi
nege Imre elnökök – üdvözlő szavai

val folytatódtak, majd Prof. Dr. Lukács
János prezentáció segítségével bemu
tatta az egyetemet, különös tekintettel
az Anyagszerkezettani és Anyagtech
nológiai intézményben folyó szakmai
tevékenységet, a megnyitó előtti labor
látogatásokra is utalva az intézeti labo
ratóriumokat, a kutatási területeket.
Dr. Gáti József megnyitó zárásaként
kiemelte: „Megtisztelő, hogy Zorkóczy
Béla professzor emlékeit őrző egye
te
men tarthatja meg az egyesület a
kétévente megrendezésre kerülő, ki
emelkedő eseményét.” Hangsúlyozta,
hogy „hatvan éve eleink rakták le
azokat az alapokat, amelyekre folya
matosan építkezve be tudjuk mutat
ni konferenciáinkon az új szakmai
eredményeket, készségeket.”
Gáti József a konferencia küldeté
sére emlékeztetve hangsúlyozta, hogy
„A szakmai rendezvénysorozat szer
vezői a járműgyártás korszerű anya
gait és kötéstechnológiai fejlesztéseit
helyezték a 2018. évi konferencia te
matikájának középpontjába. A részt
vevőknek lehetőségük nyílik a leg
frissebb információkat megismerni
a szerkezetgyártásban alkalmazott
korszerű hegesztési eljárások és el
járásváltozatok, a nagy energiasűrű
ségű hegesztő eljárások területén,
betekintést nyerni a hegesztett köté
sek és szerkezetek vizsgálatába, a mo
dellezés és szimuláció újabb eredmé
nyeibe, a nagy szilárdságú acél-  és
alumíniumötvözetek hegesztési ta
pasztalataiba, illetve az egyre inten
zívebben fejlődő hegesztési automati
zálásba és robottechnikába.”

A 29. Nemzetközi Hegesztési Konferencia megnyitása
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A 2018-as Nemzetközi Hegesztési
Konferencia különlegessége, hogy a 2nd
International Conference on Vehicle
and Automotive Engineering konfe
renciával szinergikus együttműködés
ben valósult meg.
A két konferencia közös szekciójá
ban elhangzott, a járműgyártáshoz kap
csolódó angol nyelvű lektorált előadá
sok a Springer Verlag által gondozott
Lecture Notes in Mechanical Engi
neering elnevezésű Scopus által refe
rált folyóiratban jelentek meg. A Nem
zetközi Hegesztési Konferencia önálló
szekcióiban elhangzott magyar nyelvű
előadásokat ISBN számmal ellátott,
lektorált kiadványban publikálták, az
idegen nyelvű és a magyar nyelvű cik
kek mintegy 350 oldal terjedelemben
jelentek meg.
A nemzetközi hegesztési konferen
cia alkalmat biztosított arra is, hogy
a Magyar Hegesztési Egyesület nagyra
értékelve és megbecsülve a hegesztő
közösség szolgálatában, fejlődésének
elősegítésében, az egyesület érdekei
nek előmozdításában kimagasló, pél
damutató tevékenységet végző szak
embereket elismerésben részesítse.
Az elismerések indoklását Gyura
László főtitkár ismertette, az elisme
rő okleveleket dr. Gáti József elnök
adta át.
Életmű Díjban részesül dr. Török
Imre, Farkas László és Szász András
(korábban vette át), Zorkóczy Díjat
vehet át dr. Palotás Béla és dr. Balogh
András, Magyar Hegesztésért kitüntető cím tulajdonosa Ilinyi János, az
Év Legaktívabb Egyesületi Tagja
elismerés birtokosa Borhy István, míg
Ifjú Hegesztő Szakemberekért elis
merésben részesült Reinhard László.
A kiemelkedő munkásságért ado
mányozott elismeréseket követően, a
Rittinger János szakdolgozat-diplomafeladat pályázat eredményhirdeté
sére került sor. A hegesztő szakmér
nök-képzés (Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Anyag
tudományi és Technológia Tanszék,
IWE) során készített kiemelkedő
„Hibrid-lézer ívhegesztés a nehézipari
acélszerkezet-gyártásban” című dol
gozatáért Szalacsi Áron érdemelte ki
a díjat. Témavezető: dr. Palotás Béla.

Mesterképzésben folytatott tanul
mányai során kidolgozott diploma
munkájáért Jámbor Péter, a Miskolci
Egyetem Gépészmérnöki és Infor
matikai Kar Anyagszerkezettani és
Anyagtechnológiai Intézet diplomása,
a „Termomechanikusan kezelt nagy
szilárdságú acél hegeszthetőségének
fizikai szimulációra alapozott elem
zése” című munkájáért vehette át az
elismerést. Témavezető: dr. Gáspár
Marcell Gyula.
Kelemen Zoltán, a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
BSc diplomása a „Robotizált, védő
gázas fogyóelektródás ívhegesztés alkalmazása különböző szilárdságú
szerkezeti acélok esetén” címet vise
lő szakdolgozatával vívta ki a bíráló
bizottság elismerését, és vehette át a
Rittinger János Díjat. Témavezetője:
dr. Dobosy Ádám.
Az oklevelek mellé felajánlott érté
kes díjakat – egy-egy inverteres áram
forrást és automata hegesztő fejpaj
zsot – Bodorkós Gergely, a Lorch
Magyarország-i képviseletét ellátó
Rechnen Hegesztőház Kft. ügyvezető
tulajdonosa adta át további sikereket
kívánva az ifjú kollégáknak.

Ilinyi János, a Magyar Hegesztésért
kitüntető cím tulajdonosa

Életmű Díjas kollégák: Dr. Török Imre és Farkas László átveszi a díjat

Zorkóczy Díjat kapott Dr. Palotás Béla és Dr. Balogh András

Az Év Legaktívabb Egyesületi Tagja
Elismerő Oklevélét vette át Borhy István

Ifjú Hegesztő Szakemberekért elismerésben
részesült Reinhard László

A Rittinger János szakdolgozat-diplomafeladat pályázat eredményhirdetése: Kelemen Zoltán, Jámbor Péter és Szalacsi Áron
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A 29. Nemzetközi Hegesztési Konferencia fő támogatói a Lorch Ma
gyarország Kft., a Messer Hungarogáz
Kft., a Yaskawa, Flexman Robotics Kft.,
kiemelt támogatói a Cloos, Crown
International Kft., a Linde Gáz Ma
gyarország Zrt., a Stadler Szolnok Kft.
és támogatói a Froweld Kft., a Soyer
Magyarország Kft., a Trumpf Hungary
Kft. voltak.
Az ünnepélyes megnyitót követően
plenáris előadásokra került sor Prof.
Dr. Lukács János elnöklete mellett.
A sort dr. Farkas Attila és dr. Pa
lotás Béla „Az ipar 4.0 hatása a
hegesztés szakterületére” című elő
adása nyitotta meg, melyet Prof. Dr.
Tóth László „Hegesztés – Kockázat
alapú szemlélet” című követett.
A résztvevők nyomon követhették
dr. Adonyi Y „Real-Time Monitor
ing of the GMAW Short-Circuit
Metal Transzfer Mode” című elő
adást, melyet Prof. Dr. Gerald Wil
helm „Welding of the precipitation
hardening Aluminium alloy AW 6082
by applying modern GMAW process
es” című prezentációja követett. Az első napi programot Kristóf Csaba
„Megfontolások a korszerű MIG/MAG
hegesztési technológia tervezéséhez”
című plenáris előadása zárta.
Május 25–26-án további hat szek
cióban folyt a tanácskozás. A konferen
cia három napja alatt a mintegy 150
regisztrált résztvevő öt plenáris (ebből
kettő angol nyelvű) és 37 további elő
adást (ezek közül 12 angol nyelvű)
követhetett nyomon, több mint 16  óra
tiszta tanácskozási időben. Az előadá
sok szüneteiben, a további szabad
időben lehetőség nyílt a szakmai ki
állítók által bemutatott újdonságok
megtekintésére, konzultációkra a cé
gek képviselőivel.
A konferencia kiállítói a CLOOS,
Crown International Kft., a Yaskawa,
Flexman Robotics Kft., a Hegpont Kft.,
az IGM robotrendszerek Kft., az
Indupro Kft., a Lorch Magyarország
Kft., a Messer Hungarogáz Kft., a
Soyer Magyarország Kft., a Syrius-Weld
Kft., a Trumpf Hungária Kft. és a PedWeld Kft.
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Konzultáció a Nemzetközi Hegesztési Konferencia szünetében
(balról jobbra Fehérvári Attila, Gayer Béla és Jármai Károly

Részlet a kiállítói programból

A konferencia szabadidős program
jának kiemelkedő eseményét jelentet
te a második nap zárásaként a házi
gazda Miskolci Egyetem által a sel
mecbányai diákhagyományok szerint
szervezett szakestély, ahol korsóavató
ra is sor került.
A hegesztő, az anyagvizsgáló, a hő
kezelő és a minősítő szakembereket
foglalkoztató, az acél- és járműszerke
zeteket gyártó gazdasági szervezetek,
cégek, valamint kereskedőházak, ku
tatóintézetek, felsőoktatási intézmé
nyek szakembereinek részvételével
megtartott konferencia elérte célját.
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Az élő előadások és az azokhoz kap
csolódó viták, a partneri és baráti
találkozók, a tanácskozás megkezdése
előtti laborlátogatás, a közös szabad
idős programok mind-mind hozzájá
rultak a szakmai fejlődéshez, a gene
rációk közötti tudás átadásához.
További információ
a Magyar Hegesztési Egyesület
http://www.maheg.hu/
honlapján található.
Találkozzunk 2020 tavaszán, a jubi
leumi 30. Nemzetközi Hegesztési Kon
ferencián, Budapesten.
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NAGÉV MARKETING

TŰZIHORGANYZOTT ACÉLSZERKEZETEK
TERVEZÉSI HIÁNYOSSÁGAI
Helyes tervezés NAGÉV támogatással
Vannak olyan tervezői teendők, melyeknek döntő be
folyása van a tűzihorganyzott termékek minőségére.
Jó esetben ezeket a tervezők, és a gyártók is – le
hetőségeik szerint – figyelembe veszik. Ebben a te
kintetben van egy határozottan érzékelhető, de még
messze nem elegendő mértékű fejlődés a magyar
acél
szerkezeti 
iparágban. A „jó ter
mék” tágabb
értelemben vett fogalma nemcsak a gyártási minő
séget és funkcionális képességeket fedi le, hanem a
tűzihorganyzott acélszerkezet küllemét, és előállításának egységköltségeit is jelenti. A NAGÉV szándékai
szerint a további fejlődést inspiráló cikkben a még
mindig sűrűen előforduló tervezői hibákat és azok
következményeit veszi górcső alá.

1. kép:
Szürke, vastag
bevonat

AZ ACÉLMINŐSÉG (Si- és P-tartalom)
TUDATOS KIVÁLASZTÁSA
Mivel egy fémolvadékban felvitt horganybevonat (MSZ EN ISO
1461) elsődleges rendeltetése az acél korrózióval szembeni
védelme, ezért a bevonat szükséges legkisebb vastagsága min
den esetben a várható korróziós körülmények és szükséges
élettartam függvénye. Általánosan elmondható, hogy a fenti
szabványban szereplő rétegvastagsági előírások legtöbbször
megfelelnek a várható igénybevételeknek, ettől csak erős
korróziós hatásoknál (MSZ EN ISO 9223:2012) szükséges
eltérni. Az egyes acélminőségek (pl. S235, S275 stb.) össze
tevőinek (Si és P %) helyes megválasztásával befolyásolni
lehet a képződő horganybevonat vastagságát, kinézetét,
egyúttal költségeit is (MSZ EN 10025-2,-3,-4: 7.4.3 pont).
További hasznos információk megtalálhatók a www.nagev.
hu honlapon.

2. kép:
Durva és sima
horganyfelület

3. kép:
Szürke-hálós
bevonat

Jellemző eltérések
Gyakran előfordul, hogy a szokásosan fényes, ezüstös,
gazdaságos rétegek helyett eltérő színű, akár 2–4-szeres
vastagságú, sokkal költségesebb védőrétegek keletkeznek
(1–4. képek). Az MSZ EN ISO 1461:2009 szabványban előírt
legkisebb bevonatvastagságok szinte minden esetben ele
gendőek. Amennyiben az acélszerkezet felhasználásakor a
szokásosnál (C2-C3) erősebb (C4-C5) korróziós igénybe
vételek várhatók, az acélminőség kiválasztásához célszerű
tűzihorganyzásban, korróziós kérdésekben jártas szakem
ber véleményét is figyelembe venni. Az MSZ EN ISO 147132:2009 és MSZ EN 10025-2-4: 2005 szabványok iránymu
tatást adnak, melyhez a NAGÉV tervezői támogatást ad.
Nemkívánatos következmények: esztétikai kifogások, akár
jelentősen eltérő rétegvastagságok és korrózióállóság, fe
lesleges bérhorganyzási többletköltségek (+2–10%).
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4. kép:
A varraton szürke,
vastag a réteg

HIÁNYZÓ, VAGY ROSSZ
TECHNOLÓGIAI NYÍLÁSOK

5. kép:
Utólagosan fúrt
lyukak

Alapvető követelmény, hogy a tűzihorganyzási technológia
miatt szinte minden esetben szükséges technológiai (beés kifolyó, szellőző, függesztő) nyílásokat már a tervezési
fázisban fel kell vezetni a rajzdokumentációkra. Az utólagos
gyártói „beavatkozások” a legtöbbször kétséges, kifogásol
ható eredménnyel járhatnak (5–8. képek). Fontos, hogy a
technológiai nyílásokat már a terveken szerepeltessék.
Nemkívánatos következmények: többletköltségek, robba
násveszély, esztétikai és korrózióvédelmi kifogások.

ASZIMMETRIKUS KERESZTMETSZETEK,
HEGESZTÉSI FESZÜLTSÉGEK, JELENTŐSEN
ELTÉRŐ ANYAGVASTAGSÁGOK
6. kép: 
Hiányzó
technológiai nyílás
következménye

A fenti tényezők már a hegesztést követően is káros alakvál
tozást idézhetnek elő, mely a tűzihorganyzást követően is
problémát okozhat (9–10. képek). Célszerű átgondolni a
tervezést, és fontos egy helyes hegesztési tervet készíteni.
Nemkívánatos következmények: felhasználhatósági prob
lémák, többletköltségek, esztétikai hibák.

7. kép:
Helyszíni
„beavatkozás”
9. kép: Hegesztés okozta deformáció

8. kép:
Bevonat nélküli
felület (légzsák)

10. kép: A felső szalagacél hullámosodása
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11. kép: Hegesztett háló hullámosodása

12. kép: Hullámosodott lemezfelület

NAGY FELÜLETŰ VÉKONY LEMEZEK,
PONTHEGESZTETT HÁLÓK

NAGÉV TERVEZŐI TÁMOGATÁS
– JAVULÓ MINŐSÉG

Rendszeresen visszatérő probléma. A tervezőknek abból
az egyszerű fizikai jelenségből kell kiindulni, hogy a hor
ganyolvadékban (kb. 450 °C-on) a valamilyen okból (nagy
anyagvastagság-különbség, vagy nagy térfogat) eltérő felme
legedési időtartam, vagy időpont miatt különböző időpil
lanatban mennek végbe a hő okozta méretváltozások.
Ez kedvezőtlen esetben maradandó alakváltozásokhoz
vezethet (11–12. képek). A NAGÉV-vállalatok a rendszeres
vevőtalálkozókon ingyenes szakmai tanácsadással segítik a
tervezők, gyártók, felhasználók munkáját. Fontos a több
évtizedes tapasztalatok alapján ajánlott konstrukció al
kalmazása.

A NAGÉV tűzihorganyzók Magyarország piacvezető hor
ganyzó vállalatai az elmúlt évtizedekben megközelítően
350 000 tonna acélszerkezetet vontak be horgannyal.
A NAGÉV CINK KFT. (Ócsa) és NAGÉV KFT. (Tiszacsege)
éves összteljesítménye a hazai bérhorganyzási produktum
(saját gyártású acélszerkezetek nélküli bevonás) 40–45%-át
teszik ki. A vállalatok az elmúlt években kialakítottak egy
speciális ügyfélkapcsolati rendszert, melyben ingyenes, akár
személyes szakmai tanácsadással támogatják partnereiket.
Az évente többször megrendezett Szakmai Napokon az
érdeklődőknek lehetőségük nyílik a technológia meg
tekintésére, tapasztalatszerzésre, közvetlen kapcsolatfelvé
telre a vállalat és az üzem vezetőivel. A tervezési fázisban
kialakított közvetlen kontaktus biztos hozadéka, hogy min
imálisra csökken a hibás termék megjelenésének kockázata.
(X)

Nemkívánatos következmények:felhasználhatósági és esz
tétikai problémák, többletköltségek.

NAGÉV CINK KFT.

H-2364 Ócsa, Hammerstein Péter u. 1.
Tel.: +36 29 577 020
Fax.: +36 29 577 000
Mobil: +36 20 233 0129
E-mail: kontakt@nagev.hu
www.nagev.hu
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H-4066 Tiszacsege, Ipar u. 30-34.
Tel.: +36 52 588 030
Fax.: +36 52 588 033
Mobil: +36 20 227 0791
E-mail: csege@nagev.hu
www.nagev.hu
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NAGÉV KFT.

Dr. Domanovszky Sándor
Széchenyi-díjas, gyémántdiplomás építőmérnök

A HELIX HÍD SZINGAPÚRBAN
ELŐSZÓ
Szerencsés sorsom, főként pedig hőn szeretett munkahe
lyem (a Ganz-MÁVAG) jóvoltából immáron 35 esztendeje
annak, hogy a lábam szingapúri földre tehettem. Az első pil
lanatban lenyűgözött. A repülőtér és ami utána következik,
mind ámulatra méltó! Két éven át jó néhányszor jártam
ott, majd hosszabb szünet után 1998-ban (utoljára). Most
kaptam e helyen frissen készült néhány felvételt egy világ
viszonylatban is kiemelkedő egyedi hídról, ami – noha már
néhány éve forgalomba helyezték és e műszaki kuriózumról
az interneten százszámra találhatók csodás fotók, videók –
eddig elkerült engem. Feltehetően még többen így vannak,
ezért talán érdemes róla az ACÉLSZERKEZETEK-ben is szót
ejteni. A grandiózus Marina Bay projekt (parányi) részét ké
pező különleges szerkezet a város szívében van, így a mega-
beruházás sok egyéb szenzációs látványossága is a fényké
pekre került. Úgy érezzük, hiba volna azokat szó nélkül
hagyni. A rövid ismertetőt a törpe városállammal kezdjük.

SZINGAPÚR
Ázsia délkeleti részén, az egyenlítőtől északi irányban
100  km-re fekvő, független ország fő szigetét Malajziától
északról a 900–1500 m széles Johor-tengerszoros választja
el. Területe csupán 720 km², 42 km hosszú, 23 km széles.

A sziget keleti végén lévő repülőtérről gyorsforgalmi úton
lehet a déli oldalon, középtájon fekvő belvárosba jutni.
Az egész város/sziget forgalmát rendkívül jól kiépített út
hálózat, sőt metró is gördülékennyé teszi (1. kép). A tér
képen ábrázolt „nagy” szigeten kívül még közel 60 kisebb
sziget tartozik a Szingapúr Parlamentáris Köztársasághoz.
Történelmére a XIV. századtól vannak feljegyzések, de
Szingapúrt a kis halászfalu helyén – felismerve az Európát
Kínával összekötő hajózási útvonal menti kedvező fekvését
– kereskedelmi állomásként, a Brit Kelet-indiai Társaság
képviselője, Sir Stamford Raffles alapította, 1819-ben. Tevé
kenységének jelentős része e hely fejlesztése volt. Szinga
púr 1965-ben vált függetlenné, és a kínai Lee Kuan Yew ve
zetése alatt fejlődött világvárossá. Lakosainak száma 30 éve
2,5 millió volt, napjainkban a duplája (a látogatók száma
évente ennek mintegy tízszerese!), nagyrészt (77%) kínai
ak, malájok (14%) és indiaiak (7%). Kelet-Ázsia bámulatos
módon fejlődő „kis tigrisei” között – méreteihez képest
– valószínűleg az élre tehető. Központi helyet foglal el a
térség tengeri és légi forgalmában, a kereskedelemben és
– kedvező klímájának, gyönyörű flórájának és faunájának
is köszönhetően – a turizmusban, de hatékonyságának fő
forrásaként az emberi tényezőt jelöli meg. Feltehetően
nincs is a világon még egy város/állam, ahol ilyen szigorú,
mindenre kiterjedő szabályozás létezne és – főként – amit,
mint itt, a lakosság be is tartana (ezt vasszigor is biztosítja).

1. kép:
Szingapúr térképe
(1998)
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2. kép: A Belváros központja és az új projekt, a Szingapúr folyó torkolatában feltöltéssel és visszaduzzasztással a tengerből kinyert terület
és a rajta épült szupermodern új városrész, ennek névadója, a Marina-öböl. E létesítményekből a cikkben ismertetésre kerülők
helyét bekeretezett nagybetűkkel jelöltük. Tájolás: É–D (GOOGLE 2018)

3. kép: A
 2. képen szereplő terület K–Ny tájolásban (GOOGLE 2018)
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Fegyelem, rend, tisztaság, bevásárlóközpontok és áruk bő
sége, szórakozási lehetőségek és látványosságok sokasága
talán a fő jellemzők, ami a külföldről érkezőnek azonnal
szembetűnik, míg a visszatérőknek a dinamikus fejlődés!
Országukat – találóan – úgy jellemzik, hogy „a világ min
den fővárosában van park, de egyedül Szingapúr fekszik
egy parkban”.
A továbbiakban rátérünk a városközpont, azon belül is
a Marina Bay mega-projekt néhány kiemelkedő létesítmé
nyének, továbbá a címadó Helix híd – képekre támaszkodó
– címszavas bemutatására.

5. kép: A
 Cavenagh híd a hídfőből szemlélve (fotó 1984)

A Marina Bay Projekt
A Szingapúrt ábrázoló, 1. képen látható térkép alsó (déli)
szélének közepén (kék keretben) helyezkedik el a belváros,
ennek szívében a Marina Bay (külön bejelölve). Cikkünk
erről, illetőleg ennek kialakítása során megvalósított né
hány szuper (esetenként világrekorder) létesítményről kí
ván tudósítani. A jobb áttekinthetőség és azonosíthatóság
céljából ehhez a Google Earth-ből kimetszett két képen
nagybetűkkel jelöltük meg azokat a műtárgyakat, melyekről
írni fogunk. Mindkettő ugyanazt a városrészt ábrázolja, de a
2. számú felülnézetből (északi irányba tájolva), a 3. számú
pedig madártávlatból (keleti irányba tájolva). A tárgyalás
során keletről nyugat felé haladunk.
A:	A nyugati irányba tartó Szingapúr folyó (Singapore
River), melynek partjai mentén a település valaha létre
jött.
B:	Szingapúr első hídja, az 1869-ben forgalomba helyezett
– 1859–67 között a várost vezető Orfeur Cavenagh-ról
elnevezett – Cavenagh híd (Cavenagh Bridge). A 79 m
hosszú gyalogos-átkelő (4–5. képek) vasszerkezetét az
angliai Clutka Iron Works gyártotta. A híd érdekessége,
hogy ferde láncos szerkezetű (az Interneten, tévesen,
ferde kábelesnek írják). Ismereteim szerint ilyen sehol
másutt a világon nem épült (bár Faustus Verantius 1616ban megjelent Machinae Novae c. könyvében javasolt
egy hasonló megoldást).
C:	A város egyik meghatározó, történelmi épülete, a Ful
lerton Hotel.
D:	Az 1910-ben megnyitott Anderson híd (Anderson Bridge)
valójában két azonos kialakítású híd egymás mellett, a
közúti forgalom két irányának elkülönített lebonyolítá

4. kép: A
 Szingapúr folyó első hídja, a ferdeláncos Cavenagh híd, a kép jobb szélén a Fullerton Hotel vízparti homlokzata (fotó 2018)
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6. kép: A
 z Anderson híd (fotó 2018)

sára (6. kép). A 70 m hosszú hidak együttes szélessége
28 m. Szerkezeti kialakításukat tekintve kéttámaszú, al
sópályás, rácsos gerendahidak, íves felső övekkel. Kü
lönlegességük, hogy a szélső mezőkben alkalmazott ún.
„oszlopos” rácsozást a középső hat keretállásban (szo
katlan rendszerű) „X” rácsozás váltja fel, valamint, hogy
az oszlopok rácsosak, a ferde rácsrudak viszont tömör
gerincűek. Mindenesetre ez a szerkezet is az acélhídépí
tés kezdeti korszakának kiforratlan, unikális példánya.
E:	A Merlion Park a fehér vízköpő oroszlán szoborral, Szin
gapúr jelképével (7. kép). Mögötte – délnyugati irányban
– a nevezetes Fullerton Hotel és a City toronyházainak
egy része látható.
F:	A Downtown Core, a belváros szíve.
G:	A City, a modern – New-York-i Manhattan-nel versengő
– városközpont egy része.
H:	A Szingapúr folyóból kialakított mesterséges öböl, a –
tengertől gáttal elkülönített – Marina Bay, partjain kö
rülötte és mögötte a róla elnevezett mega-projekt: ban
kokkal, szállodákkal, éttermekkel, teaházakkal, bárokkal,
bevásárlóközpontokkal, múzeumokkal, színházakkal,
konferencia-központokkal, szórakozóhelyekkel, azaz a
luxus időtöltés minden elképzelhető módját a legmaga
sabb színvonalon lehetővé tevő létesítményekkel. Söté
tedéstől reggelig az egész terület – a színskála minden
elemét felhasználó neonreklámokat, sőt lézersugarak
nyalábjait, tűzijátékokat is bevető – fényárban úszik, és
kivételesen pazar látvánnyal gyönyörködtet. Mindezek
napjaink csúcsteljesítményeit és színvonalát testesítik
meg, világrekordokat döntögetnek és – természetesen
– a gazdag turisták millióit vonzzák!
I:	A Singapore Flyer (óráskerék, a 14. kép hátterében lát
ható).
Az egész óriás beruházás meghatározó része az öböl kele
ti oldalát elfoglaló Marina Bay Sands Singapore Integrated
Resort nevű, vegyes használatú, integrált üdülőkomplexum.
A 121 000 m²-en elterülő létesítményt a 8. kép szemlélteti.
Ennek fő építményeit a következőkben külön ismertetjük.
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A Beruházó (és egyben tulajdonos) a Las Vegas Sands
Corporation. A megvalósítás a Singapore’s Urban Redeve
lopment Authority irányításával, egy 2005-ben kiírt nyilvá
nos tervpályázat – a világ minden tájáról származó, élvonal
beli – nyertesei (fő tervező az izraeli Moshe Safdie Architcts
Építésziroda, de bevontak húsz kollaboráns Vállalkozót
(köztük az építőmérnöki teendők ellátására az ARUP &
Partners angol Mérnöki Irodát; munkatársaik az egészet –
helyesen – acél tarószerkezettel alakították ki). A Projekt a
kiírt határidőre, 2010 végére készült el és 6,6 Mrd US $-ba
került!
K:	Művészettudományi Múzeum (ArtScience Museum).
A kortárs építészet műremeke a 9. kép előterében cso
dálható meg.
L:	A Marina Bay Sands Publik Realm and Retail Galleria,
nyilvános műcsarnok, kellemes találkozó-, tartózkodó-,
időtöltő-, üdülőhelyként, de különféle rendezvények,
kongresszusok konferenciák, kiállítások céljaira, üzle
tek, teaházak, kaszinók elhelyezésére is szolgál.
M és N: Az öböl 2010-re elkészült csúcs beruházása: a
	Marina Bay Sands Hotel and Sky Park a világ legnagyobb
épülete (10. kép). Hasznos alapterülete 845 000  m².
A szálloda három 55 emeletes, 200 m magas – acélvázas
– tornyában (120 000 m²-en) 2560 szobát foglalhatnak
el a vendégek (M). A tornyok tetején, az 57. emeleten,
van a 340 m hosszú Sky Park (N). Ennek fő attrakciója
egy 150 m hosszú, feszített víztükrű úszómedence, de
találunk itt kaszinókat, éttermeket, üzleteket, van mozi,
színház, múzeum, meg park őserdővel. A fő attrakció
azonban az, hogy ebből a világon egyedülálló „kilátó”-ból
360°-os szögben kivételesen lenyűgöző panoráma tárul
az ájuldozó néző elé! A komplexum vendégeit és a napi
25 000 látogatót 10 000 fő személyzet kényezteti.
O: 	Gardens by the Bay néven, a szálloda mögött (szintén a
tengertől visszanyert, feltöltött területen) egy 100 hek
táron elterülő, háromrészes ÖKO-turista parkot alakítot
tak ki, sokféle látványossággal és létesítménnyel. Ide is
építettek egy világcsodát. Ez egy mesterséges erdő, gya
logösvénnyel összekötött, ún. szuperfákkal (11. kép).
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7. kép: S
 zingapúr jelképe a vízköpő oroszlán, a háttérben a City egy részével

8. kép: A
 Marina Bay Sands Singapore Integrated Resort (MBS) nevű mega-projekt madártávlati képe
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Ezek 25–50 m magas olyan „mű fák”, melyeket nap
elemekkel szereltek fel, és az általuk termelt árammal
sötétedés után különböző színekben ragyognak.
P: 	A Helix Bridge gyalogoshíd a Marina-öböl (H) északi
partvonalát köti össze a fentebb tárgyalt Sands Gallery
vel (L). Szerkezeti rendszerét nézve ez egy ötnyílású,
folytatólagos, középpályás, 280 m hosszú, 8,8 m magas,
rácsos gerendahíd, de a kortárs művészet felfogásában
(ettől világszenzáció, mint a K-val jelzett múzeum.
Mindegyik nagyon drága, viszont – szerintem – nagyon
szörnyű és értelmetlen). Ugyanis az a fantasztikus ben
ne, hogy a főtartó – a hagyományos egyszerű, olcsó,
síkban fekvő, rácsos tartók helyett – két spirálvonalban
tekergő cső, amit egy sor (divatjamúlt) csavarkötéssel

kapcsolt csőrudacska merevít (12. kép). Na, meg az is,
hogy ezt csak 3D szoftverrel lehetett tervezni (ARUP) és
gyártani! A hab a tortán, hogy itt 650 t rozsdamentes
(duplex?) acéllal fényesítették a még felhasznált 1000  t
szerkezeti acélt. Viszont napjainkban ez a tuti, a fenti
véleményformálás csak az életkorom adta betegségből
fakad, de az a megállapításom talán jogos, hogy a rács
erdő tejesen elveszi a kilátást, amit pedig a műtárgy
céljaként képzeltek el! A másik oldalról nézve, ehhez a
grandiózus projekthez semmi racionalitás, takarékosság
nem illik, hiszen a fő szempont, hogy csak meghökken
tő, világraszóló, világrekorder, soha, sehol nem látott
megoldások gyűjteménye legyen. Sikerült nekik (mert
nem mertek kicsik lenni)! Csak gratulálni lehet hozzá!

9. kép: A
 Művészettudományi Múzeum, a háttérben a City egy részével (fotó 2018)

10. kép: A
 z MBS projekt az öböl nyugati partja felől szemlélve (fotó 2018)
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Képek forrásjegyzéke
Domanovszky Henrik: 4., 6., 9–12., 14.
Domanovszky Sándor: 5.
Internet: 1–3., 7–8., 13.

11. kép: 
A Hotel és Sky Park a szálloda mögötti
ÖKO parkból, a „szuperfák” közül nézve
(fotó 2018)

12. kép: A
 Helix híd észak felől szemlélve (fotó 2018)
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13. kép: A Helix híd a Hotelból nézve (a négy pillér felett kilátó erkélyek vannak)

14. kép: A Helix híd a rajta áthaladók szemszögéből, a háttérben az (I-vel jelölt) óriáskerékkel (fotó 2018)
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EGY VÁLLALAT, EGY CSAPAT,

SZÁMOS MEGOLDÁS

A Lincoln Electric nemrégiben több hegesztő- és vágómárka felvásárlásával bővítette portfólióját:
Oerlikon, SAF-FRO, Cemont & Weldline. Ez a tranzakció most két tehetséges csapatot hoz össze,
akik ugyanazt az elkötelezettséget érzik a hegesztés és a vágás innovációja terén, és akik az iparág
legátfogóbb megoldásait, technológiáit és alkalmazás-támogatását kínálják partnereiknek.
www.lincolnelectriceurope.com
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A TUDÁSRA
ÉPÍTÜNK
MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG
TECHNOLÓGIA
ÜZLETI MEGOLDÁSOK

KESZGYARTO.HU
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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

Acélszerkezetek
szám
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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
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Péter Zsolt MSc hallgató
BME Építőmérnöki Kar

CSARNOKSZERKEZET MÉRETEZÉSE ROBBANÁSTEHERRE
Diplomamunka összefoglaló
BEVEZETÉS

ROBBANÁSTEHER

A BSc diplomamunkámat diplomadíjjal jutalmazták, ami
nek kapcsán lehetőségem nyílt egy cikkben összefoglalni
azt, hogy mivel foglalkoztam a diploma félévem során.
A munkám címe Veszélyes üzemű csarnok tervezése, amely
ben egy acél ipari csarnok tartószerkezeti tervezését végez
tem el, különös hangsúlyt fektetve a rendkívüli terhek
figyelembevételére. A következőkben főként a tűz- illetve
robbanásterhekre koncentrálva fogom bemutatni a tervezé
si folyamatot, mert bár egy hierarchikus rendszerű acél
csarnok tervezése nem tartozik a legösszetettebb feladatok
közé, a robbanásból származó hatásokra történő méretezés
tartogathat érdekességeket akár még a gyakorlott statiku
sok számára is.

Az épületen kívül bekövetkező robbanásokra történő mére
tezéshez még nem tartalmaz előírásokat az Eurocode szab
ványcsomag, ezért a fellelhető szakirodalom alapján, illetve
Amerikai katonai szabványok [1] táblázatai és grafikon
jai segítségével állítottam elő az épületre ható terheket.
Ezeken felül az OTSZ [2] tűz- és robbanásveszélyes anya
gok tárolására vonatkozó szabályait is figyelembe vettem,
melyek legalább 4 méteres védőtávot írnak elő az épületek
körül. Végül úgy döntöttem, hogy a kerítés és a csarnok
között lévő távolság felénél, azaz 10 méter távolságban he
lyezkedjen el a tároló. A minimálisan megengedettnél azért
helyeztem távolabb a robbanásveszélyes anyagok tárolásá
ra szolgáló zónát, mert csupán azokat az előírásokat al
kalmazva rendkívüli módon megnőnének az alkalmazandó
szelvények méretei, ami a költségek emelkedésével járna.
Nagy szabad terület áll rendelkezésre, ezért sokkal kedve
zőbb megoldásnak tartom a tárolót távolabb helyezni a
tervezendő épülettől, mint nagyobb teherre méretezni
(amennyiben erre van lehetőség).
A terhek előállításához ismernünk kell a tárolt, vagy ve
szélyt jelentő anyagot és annak égési jellemzőit. Valós szerke
zetek esetén kockázatelemzésre lenne szükség ahhoz, hogy
az épület fontosságától, a potenciális veszélyforrásoktól és
egyéb tényezőktől függően mekkora robbanásra kell mére
teznünk az épületet. Jelen esetben ez nem képezte a fel
adat részét, így tehát ettől eltekintettem és azt feltételez
tem, hogy egy 200 literes toluolos hordó robban fel, ami
a vegyiparban széles körben használt oldószer. A toluol
égéshője 40,6 J/kg.

AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA
A megtervezett épület tehát egy acél tartószerkezetű, 27
méter fesztávolságú, közbenső födémmel rendelkező ipari
csarnok. Az állástávolság 5,4 méter, összesen 9 keretállásból
áll a létesítmény. A földszinti raktár funkciójú tér hasznos
belmagassága 5,20 méter, az emeleten helyet kapó iroda
területé pedig 3,05 méter, ahogy az az 1. ábrán is látszik.
Alapvetően meghatározta a tervezést az a kritérium, hogy
a felső szinten nem futhatnak végig a közbenső oszlopok,
továbbá a közbenső födém sem halad végig az épület
teljes hosszán, tehát a kéttámaszú kereteknek önmagukban
képesnek kell lenniük a terhek viselésére. A közbenső szin
tet alátámasztó oszlopok és gerendák csuklós láncolatként
csatlakoznak a szélső oszlopokhoz.
A-A metszet
G

F

E

D

C

+12,46

B

A
+12,46

légtechnikai vezetékek

1,30

R1

+11,50

2,17

+11,17

+9,00
+9,00
1,52

20 36

2,50

1,18

12,10

15

15

4,60

15

4,29

36 20

15

3,05

15

R5

31 20 10

+5,95

+5,00

5,34

+5,34

15

20 36

91

4,79

12

2,68

12

8,60

40

8,62

40

36 20

30

+1,00
+0,60

R2

+/-0,00

-0,30
-0,90

2,30

1,50

40 20 251

-0,03

60

15

5

-2,60
1,80

15

-2,65
4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

28,20
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1. ábra:
A csarnok keresztmetszete

Meg kell határoznunk továbbá az elvárt követelmény
szintet, amire szintén a kockázatanalízis nyújt megoldást.
Én azt tűztem ki célul, hogy a szerkezet ne omoljon össze
a robbanás hatására (de a burkolatok és egyéb kiegészítő
elemek sérülhetnek a terhelés során).
Egy robbanás során hatalmas mennyiségű energia szaba
dul fel, aminek hatására egy nagy sebességű lökéshullám
indul el. Ahhoz, hogy a szerkezetre jutó terheket meg tud
juk határozni, ismernünk kell a nyomáshullám jellemzőit
és lefutását. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy mivel
nagy sebességű terhelésről van szó, az anyagi viselkedés, és
ezáltal a szerkezet válasza sem lesz azonos a kvázistatikus
terhelések esetén tapasztaltakkal.
Első lépésként meg kell határoznunk a robbanóanyag ef
fektív tömegét (WE ), ami azt mutatja meg, hogy hány kilo
gramm TNT felrobbanásával szabadul fel azonos mennyi
ségű energia, mint az általunk vizsgált esetben. 200 liter
toluol effektív tömege 485 kg-ra adódott. A lökéshullám
félgömb alakban terjed a fölfelszínen elhelyezkedő kiin
dulási pontból és attól távolodva csökken az intenzitása,
de nő a lecsengési ideje. Ez azt is jelenti, hogy a különböző
távolságra lévő oszlopok eltérő nagyságú terhelést kap
nak. Annak érdekében, hogy ezt figyelembe tudjam venni,
összesen 7 azonos szélességű szakaszra bontottam a rob
banásnak kitett homlokzatot (a szélső 0,5 széles mezőket
összevontam), a 2. ábrán látható módon.
1

2

3

4

5

Minden zónára meghatároztam az ütközési szöget és a
középponttól való effektív távolságot (a magasságból adódó
távolságkülönbséget a biztonság javára elhanyagoltam).
A következő lépésként az arányosított távolság (Z) ki
számítása szükséges, ami az effektív távolság (Reff ) és az
effektív tömeg harmadik gyökének a hányadosa. Erre azért
van szükség, mert az UFC katonai szabványban ennek
függvényében adták meg grafikonokon az impulzus számí
tásához szükséges értékeket.
A robbanás során fellépő túlnyomás – idő grafikon expo
nenciális lefutású, ezt egyszerűsíthetjük egy lineáris, vagy
bilineáris görbével. Ez azonban azt eredményezi, hogy mó
dosulni fog a lecsengési idő, tehát a számítás végeredmé
nye, amivel a dinamikus teherszorzót meghatározzuk, egy
virtuális lecsengési idő (td ) lesz. A görbe alatti terület
pedig megadja a lökéshullám impulzusát (ir ). A bilineáris
görbe előállításához további értékekre van szükségünk,
melyeket 2 grafikonról olvashatunk le (lásd 3. ábra),
az „A” görbe a korábban említett módon az arányosított
távolság függvényében adja meg a vonatkozó adatokat.
Ezek a következők: oldalirányú túlnyomás (PSO), pozitív
szakasz impulzusa (is ), pozitív szakasz lecsengési ideje (t0),
hangsebesség a visszaverődési tartományban (Ur). A másik
grafikon (,,B”) a visszaverődési szöget (Cr,α ) tartalmazza az
ütközés szögének függvényében. Ennek segítségével kap
juk meg a Pr visszavert túlnyomást.
6

7

2. ábra:
A csarnok szakaszolása
robbanásteherhez

3. ábra:
Grafikonok a robbanás impulzusának előállításához [1]
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Az épület faláról visszaverődő lökéshullám megállítja, és
ezáltal még jobban összenyomja a légrészecskéket. Így az
oldalirányú túlnyomásnál nagyobb érték lép fel a homlok
felületen, tehát erre kell terveznünk az épületet. Ezt nevez
zük visszavert túlnyomásnak, ami a nyomás–idő grafikon
csúcspontja. Három értéket kell még kiszámítanunk a teljes
görbe előállításához. Ezek a visszavert túlnyomás leépülési
ideje (tc ), a virtuális lecsengési idő (tr,f ) és az oldalirányú
túlnyomásból, illetve a torlónyomás maximális értékéből
képzett összeg (PSO+ 1,0 * qs ). Ezeket a jellegzetes ponto
kat felvéve megrajzolható a teljes grafikon, aminek a görbe
alatti területe megadja a lökéshullám pozitív szakaszának
impulzusát (id ). Végül pedig az impulzus és a visszavert
túlnyomás segítségével számítható a pozitív túlnyomás várt
lecsengési ideje (td ). A számítás menetét a 4. ábrán látható
ágrajzon foglaltam össze.

Cr,a
p

p

r

p

p

SO

r

tr,f

id

is
WE

Z

p+ q

to

SO

s

Ur
tc
S,G

tr,f t c

to

t

leolvasás "A" grafikonról

p

leolvasás "B" grafikonról

SO

q
p

o

számítás geometriától függően
görbe alatti terület

4. ábra: A túlnyomás–idő grafikon előállításának menete

A robbanás jellemzőinek meghatározása után vizsgál
nunk kell a szerkezet és a teher kapcsolatát. Ehhez először
meghatározzuk a tervezett épület saját körfrekvenciáját
(ω), majd ellenőrizzük, hogy a td * ω szorzat nem lépi-e
túl a 0,4-es értéket. Amennyiben nem, úgy a hatás im
pulzívnak tekinthető, amit dinamikus teherszorzóval (DLF)
vehetünk figyelembe. Végül a visszavert túlnyomást a DLFfel megszorozva előáll a keresett megoszló teher, ami a rob
banás hatására lép fel az épület explóziónak kitett homlok
felületén. A robbanás csavaró hatását olyan módon vettem
figyelembe, hogy a redukált vonal menti megoszló terheket
5% külpontossággal helyeztem el az oszlopokra.

A robbanásnak kitett szerkezetek esetén az alakváltozás
sebessége több nagyságrenddel nagyobb, mint ami a gya
korlatban általában alkalmazott kvázistatikus terhelések
során tapasztalható. A kísérletek azt mutatják, hogy az
alakváltozás gyorsulásával mind a folyáshatár, mind a sza
kítószilárdság megnő, míg a rugalmassági modulus és a
szakadó nyúlás érdemben nem változik. Annak érdekében,
hogy a nagyobb szilárdságot figyelembe tudjam venni a ter
vezés során, egy külön modellen végeztem el a robbanásra
történő méretezést. A növelő szorzótényezők értéke a ter
helés típusától függően 1,1–1,2, az ajánlott értékek az UFC
[1] szabványcsomagban találhatók.

MÉRETEZÉS
A tervezést síkbeli modellváltozatok felépítésével kezdtem,
melyek alkalmasak voltak az optimális szerkezettípus ki
választásához és a közelítő méretfelvételhez. A teljes szer
kezetből elkülönítettem a mértékadó, azaz a középső, rob
banásnak legjobban kitett keretállást. A merevítőrendszer
elemei által biztosított megtámasztó hatást pontszerű táma
szokkal vettem figyelembe. A közbenső födém pallóit alá
támasztó gerendákat, melyek a vizsgált keretállásra merő
legesen helyezkednek el, szintén pontszerű támaszokkal
helyettesítettem. A födém keresztirányú merevítő hatását a
tartógerendák rugalmassági modulusának megnövelésével
vettem figyelembe. A már bemutatott robbanásterhen kívül
elhelyeztem a hasznos, illetve a meteorológiai terheket is a
modellváltozatokon.
A mértékadó igénybevételeket a ConSteel10 végeselemes
szoftverrel határoztam meg, majd elvégeztem a szelvény
optimalizálást a program segítségével, végül pedig kézi szá
mítással is igazoltam a kapott mértékadó kihasználtságokat.
Az első szerkezettípus egy háromcsuklós, változó gerinc
magasságú keret volt, mely több okból is kedvezőtlen
megoldásnak bizonyult. Egyrészt a keret tömege 50%-kal
nagyobb, mint a másik két variáció esetén, másrészt az osz
lopok kiszélesedő gerince miatt az emelet hasznos területe
is kedvezőtlenül alakult.
A második változat befogott oszlopokhoz csuklósan kap
csolódó rácsos tartóból állt, amit végül az oszloptalpnál
keletkező igen nagy reakcióerők miatt elvetettem.
Végül egy harmadik variációt is kidolgoztam, amely a
másodikhoz hasonlóan állt össze, azonban itt már csuklós
oszloptalpakat alkalmaztam. Ez a statikai váz már lehetővé
tette azt, hogy kisebb önsúly mellett is elfogadható méretű
alaptestekkel kialakítható a tervezendő szerkezet. A síkbeli
modellek összehasonlítása az 5. ábrán látható.

5. ábra: Közelítő modellek összehasonlítása
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Felépítettem tehát a szerkezet térbeli modelljét, amihez
7 szabadságfokú rúdelemeket használtam. A legnagyobb
fejtörést az épület globális stabilitásának biztosítása okoz
ta a robbanásteher miatt fellépő, nagy, oldalirányú erők
miatt. A középső keretállás oszlopára 53 kN/m nagyságú
lineárisan megoszló, vízszintes erő hat. Végül a második és
az utolsó előtti keretállásban L acél keresztmetszetű szél
rács és hosszkötés alkalmazása mellett döntöttem, továb
bá CHS168,3x6 profilú csőszelvények kötik össze a rácsos
tartók felső öveit. A mértékadó terhelési esetben, a rob
banást tartalmazó rendkívüli kombinációban a rácsos tartók alsó övének szélső rúdjai nyomottá váltak, ezért 4 he
lyen itt is hosszanti rudazatot terveztem be, így lecsökkent
az öv kihajlási hossza, aminek köszönhetően már nem oko
zott problémát a síkra merőleges kihajlás.
A 3D modellben, mely a 6. ábrán látható, már figyelem
be vettem a szeizmikus terheket is, illetve elhelyeztem a
szerkezeten a keretek síkjába eső lokális, valamint a globális
imperfekciókat. A merevítőrendszer elemeinek tökéletlen
ségéből adódó hatásokat helyettesítő teherként vettem
fel. Ebben az esetben is két modellen dolgoztam, az egyi
ken a nagy sebességű alakváltozás miatt megnövelt anyag
jellemzőkkel végeztem el a tervezést, ez adott mértékadó
eredményt az oszlopokra, a másik esetben pedig hagyo

mányos módon méreteztem a többi szerkezeti elemet.
Másodrendű rugalmas analízist hajtottam végre, a stabilitás
vizsgálatokat általános módszerrel végeztem, a földrengés
hatására fellépő igénybevételeket pedig modális válasz
spektrum módszerrel számítottam ki a végeselemes prog
ram segítségével. A másodrendű hatásokat szorzóténye
zővel vettem figyelembe, a legnagyobb teta érték 0,19-re
adódott, amihez 1,24-es tényező tartozik.
A szerkezet oszlopaihoz végül S355 minőségű acél al
kalmazása vált szükségessé, az oszlopok keresztmetszete
HEB360. Az egyéb fő tartószerkezeti elemek S235-ös acél
lal megfeleltek, a szelvények a 7. ábrán láthatók. Végül el
végeztem a másodrendű elemek (szendvicspanel, körüreges
palló, falváztartó oszlop, trapézelemez), méretezését is, eh
hez kézi számításokat használtam a gyártók előírásai és a
vonatkozó szabványok alapján. A kapcsolatok méretezését
a ConSteel Joint szoftverrel hajtottam végre.

TŰZTEHER
Egy tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására alkal
mas csarnok esetén különösen fontos, hogy a szerkezet
megfeleljen a tűzvédelmi szabályoknak, és teljesítse az el
várt követelményszintet. A tűzteherrel szembeni ellenállás

6. ábra:
A térbeli végeselemes
modell

7. ábra:
A szerkezeti elemek
szelvényei
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gázhőmérséklet

➡
acélhőmérséklet

➡
csökkentő tényező

➡
ellenállás
meghatározása
8. ábra: Méretezés tűzteherre

kritériumait az OTSZ [2] tartalmazza, ami alapján az épületet az A1 osztályba és II. tűzvédelmi fokozatba soroltam.
Ezek alapján a teherhordó pilléreknek 60, a gerendáknak
30 perces tűzállóságot kell biztosítaniuk.
A tűzállóságra való méretezés során egy egyszerű algorit
must kell követnünk, először a követelményszint alapján
egy szabványos tűzgörbéről leolvassuk a gázhőmérsékletet,
ami azt mutatja meg, hogy 30 ill. 60 perc elteltével menynyire melegszik fel a levegő a szerkezet körül. A második
lépés az acélelemek hőmérsékletének kiszámítása, ami függ
a szerkezet beépítettségétől, a bevonatoktól és a kereszt
metszet méreteitől is. A megnövekedett hőmérséklet miat
ti szilárdságcsökkenést egy 1-nél kisebb szorzótényezővel
vesszük figyelembe, amit az EC3 [3] grafikonjáról olvasha
tunk le. A rugalmassági modulus és a folyáshatár külön
böző mértékben csökken a hőmérséklet emelkedésével.
Végül a hagyományos képletek segítségével ellenőrizzük a
szelvények megfelelőségét. Figyelembe kell azonban ven
nünk azt is, hogy a keresztmetszeti osztályzást, illetve a sta
tikai vázat is befolyásolhatja a megemelkedett hőmérséklet!
A tűzre való méretezés főbb lépéseit a 8. ábrán is össze
foglaltam.
Jelen esetben tűzvédő bevonat alkalmazása vált szüksé
gessé, mert bár a robbanásra való tervezés következtében
nagyobb szelvényeket alkalmaztam, aminek hatására a profilfaktor is kedvezőbben alakult, a 60 perces követelményszint biztosításához ez nem volt elég. Végül Polylack-A
típusú, hőre habosodó festék felvitelét írtam elő, az osz
lopoknál 1,8 mm vastag réteg felhordása szükséges, míg a
gerendák 0,8 mm-es festékréteggel is megfelelnek.

ÖSSZEGZÉS
Összességében úgy gondolom, hogy ez a feladat egy nagyon jó lezárása volt a BSc tanulmányaimnak, mert lehetőséget teremtett arra, hogy a már megismert csarnokter-
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vezés végigkövetése mellett megismerkedjek rendkívüli
terhekkel is, amik addigi tanulmányaimnak még nem
képezték részét. Az, hogy a robbanásterhek kezeléséhez az
Eurocode-on túli szabványokkal is meg kellett ismerked
nem, továbbá feldolgoztam a vonatkozó szakirodalmat, kiszélesítette a látóköröm, és lehetővé tette, hogy egy igazán
érdekes témában merüljek el részletesen, még ha nem
is feltétlenül volt szükségem minden új információhoz a
feladat elvégzéséhez. Ajánlom mindenkinek, aki diplomatémán gondolkodik, hogy lépjen ki a komfortzónájából, és
foglalkozzon azzal, ami tényleg érdekli, még ha ez eleinte
nehézségekkel is fog járni!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Ezúton is szeretném megköszönni konzulensem, Dr. Vigh
László Gergely rengeteg segítségét, melyet a diploma
munkám elkészítése során biztosított. Külön kiemelném a
robbanásterhek kezelésében nyújtott szakmai támogatását,
mely nélkülözhetetlennek bizonyult a feladat megoldásához! Köszönöm továbbá külső konzulensem, Pohl Ákos
javaslatait a globális stabilitás biztosítása érdekében!

Források
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[3] Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
[4] Fischer Aliz Ráhel, “Épületek külső robbanásteherre
történő méretezése az Eurocode alapján”, TDK dolgozat, Építőmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2012
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Svédacél termékek változatos
felhasználási területeken
Lakó- és középületek fémlemezfedései és bádogos anyagai
Homlokzatburkolatok és felújítások
Ipari és mezőgazdasági csarnokok tető- és falburkolati rendszerei
hőszigetelt és egyrétegű, hőszigetelés nélküli változatokban is
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Könnyűszerkezetes tartószerkezetek, komplett csarnokok
(szelemen, falváz, födémgerendák és keretszerkezetek)
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ÚJ HÍD A DUNÁN – 15+1 HÍD BUDAPESTEN
A fenti címmel rendezett kiállítást a Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum Budapesten, a Ganz Ábrahám
Öntödei Gyűjtemény nagycsarnokában. A rendezvény
aktualitását az adta, hogy 2018. április 20-án,
tartották az új budapesti Duna-híd tervezésére kiírt
meghívásos, nemzetközi pályázat díjátadóját. A tárlat
2018. május 28-tól szeptember 16-ig fogadta látogatóit. Az írás nem kíván állást foglalni abban a vitában, ami az átkelő helyével, forgalmi kapcsolataival
és egyéb vonatkozásaival összefüggésben ismételten
fellángolt. Célunk olvasóink fényképes tájékoztatása
egy, az acélszerkezeti szakmát érintő kiállításról.

ELŐZMÉNYEK – EREDMÉNYES PÁLYÁZAT
A budai Galvani utca magasságában Dél-Budát Észak-Csepellel, illetve Dél-Pesttel összekötő híd terve már a 70es évek fővárosi távlati fejlesztési elképzeléseiben is szerepelt. Hosszas csend után 1992-ben pályázatot írtak ki,
amely eredménytelenül zárult, nem hirdettek győztest.
25évvelkésőbb,2017-benismételtenelőtérbekerültahíd
építésének ügye. A kiírt nemzetközi pályázatra – az előminősítést követően – 17 élenjáró hazai és külföldi iroda
küldte el elképzelését. A 23 tagú bírálóbizottság 2018. április 20-án hirdetett eredményt. A pályázat nyertese a holland UNStudio és a brit BuroHappold Engineering közös
munkájavolt.
A győztes, az általuk korábban tervezett és 1996-ban átadott,világhírű,rotterdamiErasmushidatvettealapul,melynek nagyobb, duplázott változatát ajánlotta Budapestnek.

A projekt két acélpilonos, ferde kábeles hidat vizionált a
Duna fölé. A mérnök-team megfogalmazása szerint egy
olyan műtárgyat alkottak, amely „szimmetrikus, dinamikus
ésközismertlátványelemekívánlenni”Budapestnek.Alétesítendő műtárgy legnagyobb áthidalása 120 méter lesz.
ADunaszélességeezenaszakaszoneléria400métert.
AzegyediésmerészprojektjeirőlismertZahaHadidépítésziroda – nemrég elhunyt alapítójának munkásságához
híven – Budapestnek is különleges megoldást javasolt.
A második díjat nyert terv különlegessége az, hogy az
egyenes vonalvezetésű, hagyományos hídpálya helyett egy
S alakú pályatestet és ehhez illeszkedő, ugyancsak S alakú, a meder közepén alátámasztott felépítményt javasolt.
A szerkezet sajátos hullámai révén dinamizmust sugall.
A zsűri nagyra értékelte az extravagáns elképzelést, azonbanmagasköltségeésamederbenelhelyezettpilléremiatt
nemjavasoltaelsőhelyre.

2. kép: A Zaha Hadid Architects pályaműve (Forrás: Google)

1. kép: Az UNStudio díjnyertes pályaműve (Forrás: Google)
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Ugyancsak második helyre került a Lavigne & Chéron
tervező cég javaslata, a két parton felépített markáns pilonokkal kialakított kábeles függőhíd. A terv érdekessége a
szerkezethez külön illesztett egyedi, elkülönített gyalogos
pályatest. Ez utóbbi megoldással szemben a bírálóbizottság
erős kételyeket is megfogalmazott.

A kör alakban elhelyezett, azonos méretű tablókon ma
gyar és angol nyelven mutatják be a pályázók új Duna-hídra
vonatkozó terveit. Természetesen fő helyen látható a holland UNStudio és a brit BuroHappold Engineering közös,
díjnyertes munkája.

Budapest, a hidak városa

3. kép: A Lavigne & Chéron cég pályaműve (Forrás: Google)

A bírálóbizottság rangsor nélkül három további tervező
iroda – a Pont-TERV, a SpeciálTerv és a Knight Architects
– elképzelését is megvásárlásra méltónak ítélte.

AZ ÖNTÖDEI MÚZEM KIÁLLÍTÁSA
A sikeresen zárult pályázat kedvező alkalmat kínált arra,
hogy a Közlekedési Múzeum munkatársai – a benyújtott
pályaművek mellett – megismertessék az érdeklődőket a
meglévő budapesti dunai átkelők építésének körülményei
vel, fontosabb forgalmi és műszaki adataival, továbbá bemutassanak néhány érdekes relikviát.

A muzeológusok a kiállítás középvonalában, ék alakban két
hatalmas tablót helyeztek el, amelyek a „Budapest, a nagy
hidak városa” és az „Új híd épül” címet viselik.
A „Budapest, a nagy hidak városa” című nagyméretű
tabló északról délre, a Megyeri hídtól a Kvassay hídig ve
szi sorra a főváros tizenöt meglévő átkelőjét és tizenhato
diknak jelöli meg, az épülő új Duna-hidat. A térképes
összeállítás érdekessége, hogy az M2 és M4 metróvonalak
folyó alatti átvezetéseit is hídként veszi számításba. Az egyes
műtárgyak bemutatása során információkat kaphat a láto
gató a tervezőről, az építés/átépítés idejéről, valamint további érdekességeket ismerhetünk meg. Adatok mutatják
be a hidak forgalmát, az áthaladó járművek és személyek
számát. A létesítendő új híd kapcsán megtudhatjuk, hogy
a kétszer három sáv mellett villamospályát is alakítanak ki.
Számítások szerint napi 37 ezer személyautóval kevesebb
terheli majd a Belvárost.
Az „Új híd épül” poszter áttekintést ad 1784-től – a hajó
hidaktól kezdődően – közel két és fél évszázad budapesti
hidakkal összefüggő történelmi és társadalmi vonatkozásairól azzal, hogy 70 fontosnak tartott évet külön is kiemel,
beszámolva az adott esztendő eseményeiről. Ennek kere
tében bemutatja az építéseket kísérő vitákat is. A kronoló
giai áttekintést szemléletessé teszik a korabeli rajzok és
fényképek.

4. kép: Az Öntödei Múzeum kiállítása
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CALL ME

COWELDER

A COLLABORATIVE WELDING ROBOT

5. kép: A pályaműveket bemutató tablók

T
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U
PROD K

BUILT-IN SAFETY SYSTEM
CE APPROVED
...
03
02
01
...

6. kép: Modellek és ereklyék

A budapesti hidak forgalma
A tárlat szemléletesen mutatja be nyolc Duna-hidunk –
Megyeri, Árpád, Margit, Lánc, Erzsébet, Szabadság, Petőfi
és Rákóczi – mai forgalmának megoszlását, valamint az új
Duna-híd átadásával várható pozitív hatásokat. Tablók és
járműmakettekszemléltetikazegyesközlekedésiágakhelyzetétabelvárosiátkelőkön.

Kiállítástechnika
A kiállítás pozitívuma, hogy audiovizuális eszközök, tabletek, fülhallgatók és kivetített dokumentumok segítik a
látogatókat az ismeretszerzésben. Sajnos a hidakkal kapcsolatos tárgyi emlékek bemutatása szűkös: az eredeti
Erzsébet híd egy angyalfeje, a Margit híd koronadíszének
egy töredéke, a Lánchíd két eredeti csavarja, valamint egy
korlátlábazatalátható.Alegnagyobbméretűkiállítotttárgy
azújErzsébethídmakettje.Ajárműközlekedéstegy-egyvillamos, autóbusz és dunai vízibusz modellje reprezentálja.
A bemutató összképét sajnos lerontja a számtalan üres
polcéstárló,többrekeszbenmindösszeegy-egy,akiállítást
népszerűsítőszórólapothelyeztekel.

ANY WELDER’S AUXILIARY ARM
CoWelder™ is a complete welding robot solution, all parts supplied,
ready to install in an existing production. It makes the production of
workpieces more efficient no matter the quantity and frequency.
With this flexible and easy-to-program CoWelder solution you can
increase work efficiency, releasing skilled welders for other tasks,
therefore saving time and costs.
The CoWelder is the world’s first CE approved welding cobot
package solution.

MIKOR KELHETÜNK ÁT AZ ÚJ HÍDON?
A http://www.ujdunahid.hu/ portál információja alapján,
az új Duna-híd átadása 2024-re várható, egyidejűleg a
ráckevei – (soroksári) – Duna-ág felett átívelő híddal.
A Csepel-szigetet Dél-Pesttel összekötő átkelő tervezését a
NemzetiInfrastruktúraFejlesztőZrt.végzi.
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Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhof
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
Fordította: Wölfl Péter
Crown International Kft. – Cloos képviselet

Sikertörténet

KÖZÉPPONTBAN A BIZTONSÁG
CLOOS robotok alkalmazása Puky gyermekkerékpárok
hegesztéséhez
HAIGER/WÜLFRATH – A Puky márkanév mindig is
egyedülálló biztonságot képviselt a gyermekkerékpá
rok piacán. A cég évtizedek óta a CLOOS hegesztés
technológiába fekteti bizalmát. Nemrégiben a CLOOS
két új QR-CC-6 kompakt robotcellát üzemelt be a Puky
gyárban, melyek a gyermekkerékpárok kormányát
és vázát hegesztik. Mindkét új kompakt robotcella
nagy folyamatbiztonságot és kiváló termékminőséget
garantál.

Automatizált hegesztés rugalmas kompakt cellákkal
A növekvő darabszámok elérésére az elmúlt években a
Puky nagy beruházásokat hajtott végre a termelés automatizálására. Korábban a járművek hegesztése kézzel történt.
Mostanra a járművek kormányának és vázának hegesztése
két CLOOS QR-CC-6 QIROX kompakt cellával történik.
Ezek kulcsrakész rendszerek, melyek kétállomásos ütem
asztallal rendelkeznek, a pozicionálók forgó- és billenő
mozgásával. A berakodóterületet egy oldalsó kerítéssel és
fénysorompóval látták el. Minden robot- és pozicionáló
tengely teljesen szinkronizált.

A Puky GmbH & Co. KG több, mint 68 év tapasztalattal rendelkezik gyermekkerékpárok tervezésében, fejlesztésében
és kivitelezésében. 1949-es megalapítása óta a cég folyama
tosan növekszik, eleinte Puck márkanévvel, majd később,
1956-tól már a Puky névvel. Wülfrath-i központjukban
több, mint 110 alkalmazottjukkal a Puky termelése meg
haladja az évi 700 000 darabot. Széles körű termékpalettájuk kis négykerekű járművekből, triciklikből, tanulóbiciklikből és 24"-os kerékpárokból áll. Minden járművüket
Németországban fejlesztik, tervezik és gyártják.

2. kép: A
 kétállomásos kialakításnak köszönhetően a berendezést
felváltva lehet feltölteni – ez óriási időnyereséget jelent
a folyamat lefutása során

Maximális folyamatbiztonság nagy rugalmasság
mellett
A CLOOS robotrendszerek két műszakban teljes kapacitás
sal üzemelnek. A robotcellák óránként körülbelül 140 bi
ciklikormányt hegesztenek.
1. kép: C
 LOOS robotok hegesztik a Puky gyermekkerékpárok
vázait és kormányait

A biztonság elsődleges fontosságú
A Puky járművek kiváló minőségű, jól átgondolt és gyermekbarát dizájnnal rendelkeznek. – „Nálunk a biztonság
elsődleges fontosságú” – mondta Florian Guss, a Puky
egyik mérnöke. A magas minőségi elvárásoknak köszönhe
tően, a Puky járművei nagy ismételt eladásokat érnek el a
piacon. A kiváló minőség biztosítása érdekében a Puky saját
bevizsgáló és tesztlaborral rendelkezik. A gyártás a Kaizenmódszer alapján történik, ezáltal a termelési folyamatokat
folyamatosan optimalizálják.
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3. kép: A
 hegesztőrobotok egyenletes gyártási minőséget
garantálnak
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Az automatizált hegesztésre váltást követően a Puky tovább
tudta növelni termelési folyamatainak megbízhatóságát.
Az utómunkálatok lényegesen lecsökkentek a tökéletesen
reprodukálható hegesztési eredményeknek köszönhetően.
Emellett a cég a kompakt cellák rugalmas alkalmazási lehetőségeiből is profitál. A kerékpárkormányok és -vázak
mindkét rendszeren hegeszthetők. Ezenkívül a hegesztőrobotok spontán módon használhatók más komponensekhez
és kis darabszámú termékekhez is. „Ahogy a termék élet
ciklusai egyre rövidebbek lesznek, olyan rendszerekre van
szükségünk, amelyek rugalmasan illeszthetők a kompo
nenseinkhez” – magyarázta Guss.
Végül, de nem utolsósorban a Puky az automatizált he
gesztéssel jelentősen megnövelte termelési kapacitását is.
Így a vállalat már nem függ az alvállalkozóktól és a be
szállítóktól. Ahogy most a szükségleteiknek megfelelően termelnek, jelentősen csökkenthetik a készletnyilvántartást is.

4. kép: A
 munkadarab-pozicionáló mindig a megfelelő hegesztési
pozícióba helyezi a munkadarabokat

5. kép: A
 szigorú biztonsági előírások teljesítése érdekében
a járműveknek tökéletes hegesztett kötésekre van
szükségük

Mindent egy kézből
„A CLOOS mindenre kiterjedően felkészítette a Puky al
kalmazottait, hogy megismertesse őket az új rendszerek
kel” – mondta Guss. Még a kevés robotos tapasztalattal
rendelkező alkalmazottak is nagy bizalommal dolgoznak a
rendszerekkel.
A Puky a hegesztésben teljes bizalmat szavazott a Cloos
cégnek. A két robotrendszer mellett több mint 30 kézi
áramforrásuk is van a haigeri cégtől. A helyszíni támogatást
a régóta együttműködő CLOOS értékesítési és szerviz partnere, a Lixfeld Schweisstechnik cég szolgáltatja, akik garan
tálják a gyors reagálási időt az ügyfél számára.
„A CLOOS cég piacvezetőként mindent egy kézből kínál:
a haigeri alkalmaztástechnikai központban való tervezés
től, számos próbadarab tesztelésétől kezdve a gyártáson
át a széles körű szolgáltatásokig” – hangsúlyozta Guss.
„A kezdetektől fogva nagy bizalommal működünk együtt,
és várakozással tekintünk a jövőbeni együttműködésre is.”

CLOOSer to the future
1919 óta a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH a hegesztéstechnika vezető vállalatai közé
tartozik. 750 munkatársa világszerte azon dolgozik, hogy hegesztés- és robottechnikai
megoldásokat kínáljon különböző iparágak számára, mint például a gépgyártás, vasúti járművek
gyártása, energia-, autó- és agráripar. A modern CLOOS QINEO hegesztőáramforrások számos
hegesztőeljárásra alkalmasak. A CLOOS a QIROX robotokkal, manipulátorokkal és készülékekkel
vevőspecifikus automata hegesztőberendezéseket fejleszt és gyárt.
www.cloos.hu

Weld your way.
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TRAPÉZLEMEZ GERINCŰ HIBRID TARTÓK BEÁGYAZOTT
NYÍRT KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA
INVESTIGATION OF EMBEDDED SHEAR CONNECTORS FOR
CORRUGATED WEB GIRDERS
Az acél trapézlemez hídgerendák gerinclemezeként
való alkalmazása a trapézlemez számos kedvező tu
lajdonságának köszönhetően szélesítheti a jelenlegi
öszvérszerkezetek alkalmazási tartományát, és alter
natív, versenyképes szerkezeti megoldást jelenthet
kis fesztávolságú szerkezetek esetén. Ezen felül gaz
daságosabbá tehetik a hagyományos öszvérszerke
zetek alkalmazását közepes és nagy fesztávolságú
gerendák esetén is. A trapézlemez gerincű tartók
gazdaságos méretezéséhez azonban számos fejlesz
tés szükséges, melyek nagy ütemben zajlanak világ
szerte. A jelen cikkben a BME Hidak és Szerkezetek
Tanszéken a trapézlemez gerincű öszvérszerkezetek
innovatív, beágyazott típusú nyírt kapcsolatainak
vizsgálatára végrehajtott kísérleti és numerikus vizsgálati programot és annak eredményeit mutatjuk be.
Ismertetjük a fejlesztések célját, a vizsgálatok stratégiáját, bemutatjuk az új típusú nyírt kapcsolat szerkezeti viselkedésének sajátosságait és teherbírását.

The application of steel corrugated panels as the web
of bridge girders can increase the efficiency of the conventional steel-concrete composite girders due to their
numerous favorable features. Corrugated web can
modernize the application of steel-concrete composite
and hybrid girders and can provide an alternative,
competitive structure type for small span beams and
it can make the application of composite structures
for medium and large span beams more economical.
For the economic design of girders with corrugated
webs numerous developments are, however, needed
which have been the focus of several researchers all
over the world. The current paper presents an experi
mental and numerical research program on the inves
tigation of innovative, embedded type shear connector
developed for corrugated web girders. The research
program is executed at the BME Department of Struc
tural Engineering. The paper focuses on the introduction of the main research aims, on the strategy
of the research work, and on the structural behavior
and load carrying capacity of the innovative shear
connectors.

1. BEVEZETÉS

következtében a feszítés lényegesen hatékonyabb, mint ha
gyományos vasbeton szerkezetek esetén, továbbá az acél
trapézlemez gerinc alkalmazása megszünteti a keskeny vas
beton gerinc betonozási problémáit. Ezenkívül a trapézlemez gerinc lényegesen nagyobb síkra merőleges merevséggel és nagyobb nyírási horpadási ellenállással rendelkezik,
mint az acél síklemez gerincek, melynek következtében
kevesebb kereszttartóra és merevítésre van szükség a fel
szerkezetben. A trapézlemez gerinc alkalmazása azonban új
típusú együttdolgoztató kapcsolatot igényel, melynek szer
kezeti kialakítása és méretezése számos, még tisztázandó
kérdést vet fel. Az 1. ábra az eddig megépült trapézlemez
gerincű hidakban alkalmazott jellemző nyírt kapcsolati kialakításokat mutatja be.

A hazai hídépítési gyakorlatban kis és közepes fesztávolságú
hídszerkezetek esetén eddig szinte kizárólag a vasbeton
szerkezetek jelentettek versenyképes, gazdaságos szerkezeti megoldást. A tudomány jelenlegi fejlődése lehetőséget
teremt arra, hogy fejlett számítógépi szimulációs módsze
rekkel tervezzünk acél–beton együttdolgozó öszvérhidakat
is, mely előtérbe helyezi és gazdaságosabbá teszi az öszvérszerkezetek alkalmazását olyan fesztávtartományokban
is, ahol azokat eddig nem, vagy csak korlátozott mértékben
alkalmaztuk. Modern öszvérszerkezetekben napjainkban
olyan szerkezeti újítások jelentek meg az együttdolgoztató
kapcsolatok és szerkezeti kialakítások területén, melyek nö
velhetik az öszvérszerkezetek gazdaságos alkalmazhatósági
tartományát.
Az acél trapézlemez régóta széles körben alkalmazott szer
kezeti elem, gerendaszerkezet gerinclemezeként azonban
csak két évtizede kezdték el alkalmazni világszerte. A tra
pézlemez számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, mely
a szerkezet statikai viselkedését kedvezően befolyásolja, ez
által anyagmegtakarításhoz, illetve gyártási- és építésikölt
ség-megtakarításhoz vezethet. A trapézlemez gerincű tartók
egyik előnye, hogy a gerinclemez ún. harmonikahatásának
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A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken folyó jelenlegi kutatások egyik célja az innovatív kialakítású öszvérszerkezetek
új típusú nyírt kapcsolatainak teherbírásvizsgálata kísérleti
és numerikus szimuláció alapú módszerek alkalmazásával.
Jelen cikkben a beágyazott típusú, ún. betondübeles kap
csolatok szerkezeti kialakítását, a végrehajtott kísérleti és
numerikus kutatási programot és a kísérletek során tapasztalt szerkezeti viselkedési sajátosságokat és méretezéshez
szükséges specifikumokat mutatjuk be.
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(2.1)

ahol
Lw	egy teljes trapézhullám vetületi hossza
(2a1+2a4, lásd 2. ábra),
γv 	 a parciális biztonsági tényező (értéke 1,25),
h 	 a betonlemez vastagsága,
a3 	 a ferde lemezmező vízszintes vetülete,
tw 	 a trapézlemez vastagsága,
tE 	 a beágyazási mélység,
fck 	 a beton karakterisztikus nyomószilárdsága,
as 	a dübeleken átmenő betonacél keresztmetszeti területe,
μ a súrlódási együttható a beton és acél között.

2. ábra: A
 trapézlemez méreteinek jelölése a méretezési ajánlásban
[4]

Raichle és Kuhlmann [5] a horizontálisan elhelyezett
fejes csapokkal kiegészített, beágyazott nyírt kapcsolatok
nyírási teherbírásának számítására dolgozott ki méretezési
ajánlást, melyet a (2.2) összefüggés mutat be:
.
˙
1. ábra: T
 rapézlemez gerincű tartókban alkalmazott
innovatív nyírt kapcsolatok

2. KORÁBBI MÉRETEZÉSI AJÁNLÁSOK
Az öszvérszerkezetek tervezésével foglalkozó EN 1994-1-1 [1]
szabvány jelenleg csak az acél övlemezen függőlegesen
elhelyezett fejes csapokkal kialakított nyírt kapcsolatok
méretezésére és kialakítására ad javaslatot. Az EN 1994-1-1
Annex B megadja a push-out tesztek szabványos kísérleti el
rendezését és a kísérletek kiértékelésének módját, ameny
nyiben eltérő típusú nyírt kapcsolati elrendezést kívánunk
alkalmazni. Az öszvérhidakkal foglalkozó EN 1994-2 [2]
szabvány Annex C melléklete ugyan ad méretezési képletet
beágyazott, horizontálisan elhelyezett fejes csapos kapcso
latok méretezésére, de csak síklemez gerincű tartókra vo
natkozóan. Az innovatív, új típusú, trapézlemez gerincű be
ágyazott nyírt kapcsolatokra az Eurocode jelenleg nem ad
méretezési ajánlást és kísérleti elrendezést sem, így az ilyen
típusú kapcsolatok méretezése kiegészítő kutatást igényel.
A trapézlemez gerincű nyírt kapcsolatok vizsgálatára
2009-ben a Stuttgarti Egyetemen hajtottak végre nagysza
bású, összesen 22 próbatestből álló kísérletsorozatot. Négy
próbatestet kiegészítő nyírt kapcsolat nélkül, 11 darabot
fejes csapokkal, és 7 darabot betondübelekkel alakítottak
ki és vizsgáltak [3]. A kísérletek és a kiegészítő numerikus
számítások eredményei alapján két méretezési ajánlás szü
letett a beágyazott, trapézlemez gerincű nyírt kapcsolatok
nyírási teherbírásának meghatározására. Novák és Röhm
[4] szerint a betondübeles beágyazott kapcsolat nyírási teherbírása a (2.1) egyenlet alapján számítható:

,	 

(2.2)

ahol
kb a megtámasztási viszonyoktól függő együttható,
ks a fejes csap helyzetétől függő együttható,
kα a trapézlemez hajlítási szögétől függő együttható,
ka1 a trapézlemez-mező szélességétől függő együttható,
asw	a trapézlemez melletti kengyelezés és keresztirányú
vasalás fajlagos keresztmetszeti területe,
asa	a trapézlemez felett elhelyezett további keresztirányú
vasalás fajlagos keresztmetszeti területe.
A méretezési módszer együtthatóinak pontos meghatáro
zása és értékei az [5] szakirodalomban találhatók meg.
Mindkét méretezési módszert laboratóriumi kísérletek és
nagyszámú kiterjesztett numerikus számítás alapján dolgoz
tuk ki empirikus módon. Ugyanakkor a korábbi szakiro
dalmi vizsgálatok azt mutatták, hogy a trapézlemez gerinc
mechanikus kapcsolat nélkül is jelentős nyírási ellenállás
sal rendelkezik, amihez hozzáadódik a mechanikus kap
csolóelem ellenállásából származó teherbírástöbblet. Ezt a
szerkezeti viselkedési sajátosságot a fent bemutatott két
méretezési eljárás nem tükrözi, ezért megterveztünk és
végrehajtottunk egy olyan kutatási programot, mely ered
ményei alapján a trapézlemezből származó nyírási teher
bírás és a mechanikus kapcsolóelemből származó több
letteherbírás külön-külön meghatározható. Ezenkívül vizsgálataink célja a kisszámú szakirodalmi kísérleti adatbázis
bővítése, a trapézlemez gerincű beágyazott kapcsolatok
szerkezeti viselkedésének elemzése, a hídépítési gyakorlat számára kedvező szerkezeti kialakítások kidolgozása és
nyírási ellenállásuk minél pontosabb meghatározása.
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3. B
 EÁGYAZOTT NYÍRT KAPCSOLATOK
KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
3.1. A kutatás céljai és stratégiája
A nemzetközi szakirodalom alapján megállapíthatjuk, hogy
nincs elegendő laboratóriumi vizsgálati eredmény innova
tív, trapézlemez gerincű, nyírt kapcsolatok szerkezeti visel
kedésének, teherbírásának és méretezési módszereinek
vizsgálatára. Ezért egy kísérleti és numerikus kutatási prog
ramot terveztünk meg és hajtottunk végre a BME Hidak
és Szerkezetek Tanszéken az új típusú, beágyazott trapéz
lemez gerincű öszvértartók nyírt kapcsolatának vizsgálatára.
Összesen 57 darab acél trapézlemez gerinccel kialakított
öszvér próbatestet vizsgáltunk, melyből 14 darab övlemezzel rendelkező és 43 darab övlemez nélküli (ún. beágyazott) próbatest volt. A szakirodalmi vizsgálatok alapján a
nyírási teherbírást leginkább befolyásoló paraméterek a
trapézlemez profilja (lemezmező-szélesség, hajlítási szög),
a beágyazási mélység, a beton szilárdsága és a kiegészítő
nyírt kapcsolat paraméterei. Ennek megfelelően a kutatási
program ezek vizsgálatára fókuszál. Jelen cikkben csak a
kilyukasztott trapézlemezen átfűzött betonacéllal erősített
(ún. betondübeles) kialakítás szerkezeti viselkedését és teherbírást növelő hatását mutatjuk be. Ennek a kialakításnak
a sematikus ábráját mutatja be a 3. ábra. A betondübeles próbatestek mellett referenciakísérleteket is végeztünk,
amelyek nem tartalmaztak kiegészítő kapcsolóelemeket.
Célunk a trapézlemez profil hatásának és egy adott kiala
kítású betondübel teherbírási hozzájárulásának vizsgálata
volt. Ennek megfelelően a terjedelmi korlátok miatt csak
15 próbatest eredményeit mutatjuk be, melyeknél a vizsgált
paraméterek a következők:

3. ábra: Vizsgált kapcsolati kialakítás

− trapézlemez profil lemezmező-szélessége (a1 ),
− trapézlemez profil hajlásszöge (α),
− trapézlemez beágyazási mélysége a betonlemezbe (tE ),
− betondübeles erősítés alkalmazása és mérete.

3.2. A kinyomó-kísérletek végrehajtása
3.2.1. Próbatestek bemutatása
A kísérleti próbatestek kialakítása és a kísérleti elrendezés
a hagyományos öszvérszerkezetek nyírt kapcsolatára vonatkozó szabványosított push-out teszteken alapul. A próbatestekhez összesen 5 különböző trapézprofil készült, me
lyek geometriáját a 4. ábra mutatja be.
Ezek a gerinclemezek alapvetően a trapézlemez hullámhosszúságában és a hajlítási szögében térnek el egymástól.
Emellett a kísérletek során változtattuk a trapézlemez be
tonövbe való beágyazási mélységét és a betondübelek alkalmazását is. A vizsgált trapézlemez profilok a következő
geometriai paraméterekkel rendelkeznek:
− ’A’ profil: 200 mm lemezmező-szélesség,
30° hajlítási szög, 3 trapéz félhullám,
− ’B’ profil: 200 mm lemezmező-szélesség,
45° hajlítási szög, 3 trapéz félhullám,
− ’C’ profil: 200 mm lemezmező-szélesség,
60° hajlítási szög, 3 trapéz félhullám,
− ’D’ profil: 100 mm lemezmező-szélesség,
30° hajlítási szög, 4 trapéz félhullám,
− ’E’ profil: 100 mm lemezmező-szélesség,
45° hajlítási szög, 4 trapéz félhullám.
A betontömbök vastagsága a beágyazási mélység függ
vényében oly módon változik, hogy a trapézlemez beágyazott élétől rendre 7 cm vastag betonfedést alkalmaztunk.
A cikkben bemutatott próbatestek tervezett betonminősége
C25/30. A betontömbök szélessége minden próbatest esetén
azonos volt, 680 mm. A betonlemez vastagsága 170 mm és
220 mm között változott. Az esetleges betondübeleken átmenő betonacélok átmérője 14 mm volt. Megkülönböztető
céllal a trapézprofil jele után következő számok a beágyazási mélységben és a kapcsolat típusában való eltérést jelölik:
− ’1’ típus: 100 mm beágyazási mélység,
referenciakialakítás,
− ’2’ típus: 150 mm beágyazási mélység,
referenciakialakítás,
− ’4’ típus: 100 mm beágyazási mélység,
betondübeles kialakítás.
Az 1. táblázat a bemutatott próbatestek méreteit foglalja össze, a fent leírtaknak megfelelően. Az alkalmazott
jelölések jelentését a 2. fejezetben ismertettük.

4. ábra:
Trapézlemez profilok
kialakítása és méretei [mm]
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1. táblázat: Kísérleti próbatestek méretei

Próbatest
jele

a1=a2

a3

a4

α

tw

tE

h

Dübel

mm

mm

mm

°

mm

mm

mm

−

C-A1

200

100

173

30

10

100

170

nincs

C-A2

200

100

173

30

10

150

220

nincs

C-A4

200

100

173

30

10

100

170

van

C-B1

200

141

141

45

10

100

170

nincs

C-B2

200

141

141

45

10

150

220

nincs

C-B4

200

141

141

45

10

100

170

van

C-C1

200

173

100

60

10

100

170

nincs

C-C2

200

173

100

60

10

150

220

nincs

C-C4

200

173

100

60

10

100

170

van

C-D1

100

50

87

30

10

100

170

nincs

C-D2

100

50

87

30

10

150

220

nincs

C-D4

100

50

87

30

10

100

170

van

C-E1

100

71

71

45

10

100

170

nincs

C-E2

100

71

71

45

10

150

220

nincs

C-E4

100

71

71

45

10

100

170

van

3.2.2. Kísérleti elrendezés és terhelési protokoll
A próbatestek előkészítése során a betontömbök alján átvezetve 3 acél vonórudat helyeztünk el, amelyeket a két
végén egy-egy 8 cm széles teherelosztó acéllemezen fűztünk át és ellenmenetes csavaranyákkal horgonyoztunk le.
Az acéllemezek ily módon teljes szélességében megtámasztották a betonöveket. A vonórudakra azért volt szükség, mert
a próbatesteket egy merev acéllemezen keresztül terheltük
függőleges irányban, így a teher külpontosan adódott át a
betonövekre. A külpontosságból adódó hajlítónyomaték a
beton próbatest alsó részében vízszintes nyomást okozott,
amit vonórudakkal vettünk fel, így ez a hatás kevésbé befo
lyásolta a kísérleti teherbírási eredményeket. A próbateste
ken 3 lineáris elmozdulás mérőt helyeztünk el; az egyik
a bal oldali, a másik a jobb oldali relatív elmozdulásokat
mérte a beton és a trapézlemez között, a harmadik pedig
középen – az erőátadás alatt – a próbatest globális elmoz
dulását. A kísérleti elrendezést, a próbatest kialakítását és
az induktív adók elhelyezését az 5. ábra mutatja.

5. ábra:
Mérőműszerek
a próbatesten

A terhelőerőt a felső, vastag acéllemezen működtettük,
és a terhelést az EN1994-1-1 [1] szabvány B mellékletének
ajánlása alapján hajtottuk végre. A próbatestet fokozatosan,
különböző teherlépcsőkben terheltük a tönkremenetelig.
A terhelés lineáris szakaszán 25 ciklus fel- és leterhelést
végeztünk a becsült teherbírás 5 és 40%-os értéke között
az acéllemez és a vasbeton közötti kémiai kötés felszakítása
érdekében. A ciklikus terhelés következtében az acél- és
betonelemek egymástól kismértékben elváltak, a tapadási
súrlódás megszűnt közöttük és a mért teherbírást csak az
acél- és betonelemek közötti, mechanikai kapcsolat hatá
rozta meg, mely alapján az ilyen típusú kapcsolatok méretezhetők, tervezhetők.

4. A
 KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI
ÉS KIÉRTÉKELÉSE
4.1. Tönkremeneteli módok ismertetése
A kísérletek során tapasztalt tönkremenetel két hatás
együttesének jelenlétével jellemezhető; a hatások aránya
legnagyobb mértékben a trapézlemez hajlítási szögétől és
a beágyazást kiegészítő további kapcsolóelemek jelenlé
tétől függ. A beágyazásnak köszönhetően, a trapézlemez
profil a ferde lemezmezőkön keresztül nyomást ad át a
betonra, a nyomóerő iránya merőleges a trapézlemez ferde felületére. A ferde erő két részre bontható, függőleges
(hossztengellyel párhuzamos) és vízszintes (hossztengelyre
merőleges) erőkomponensre. A kisebb trapézlemez-hajlítási szög esetén a vízszintes erő dominál, ami jól kirajzolódik
a 30°-os hajlásszögű próbatestek eredményein. A vízszintes
erő keresztirányú nyomatékot okoz, amely igyekszik szétnyitni a betonlemezt, egymástól távolítani a beton- és az
acélelemeket. A 6. ábra egy szétnyílt betontömb felső lapját mutatja be, míg a 7. ábra a betonlemez belső oldalát
szemlélteti. Látható, hogy a betonlemezen nem alakult ki
betonmorzsolódás, a tönkremenetel oka egyértelműen a
keresztirányú nyomaték, ami szétnyitotta a betonövet.
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tönkremeneteli módra volt példa. A kiegészítő nyírt kapcso
lóelemek általánosságban korlátozták a szétnyílást és össze
fogták a betontömböket, így esetenként megváltoztatták az
erősítés nélküli variánsnál tapasztalt szétnyílásos tönkremeneteli módot.

4.2. Kísérleti teherbírási eredmények

6. ábra:
Keresztirányú nyomatékra
tönkrement betontömb
felső lapja

7. ábra:
Keresztirányú nyomatékra
tönkrement betontömb belső
lapja

A 2. táblázat a kísérletek során mért nyírási teherbírás
értékeket, illetve a fajlagos hosszirányú nyírási ellenálláso
kat mutatja be. A próbatestek jelölésében az A, B, C, D és E
jelölés a vizsgált trapézlemez-geometriára utal, míg az 1, 2
és 4 számok a beágyazási mélységre és a kapcsolat típusára
utalnak az 1. táblázatban megadottak alapján. Az 1 és 2
jelű próbatestek az ún. referencia-próbatestek, melyekben
nincs kiegészítő mechanikus együttdolgoztató kapcsolat,
és melyek két különböző beágyazási mélységgel (100 és
150  mm) lettek kialakítva. A 4 jelű próbatestek 14 mm-es,
a trapézlemez gerincen átvezetett betonacélt tartalmaznak.
2. táblázat: Próbatestek kísérletek során mért teherbírásai

Próbatest jele

8. ábra:
Nyomás és nyírás hatására
létrejött betonmorzsolódás

9. ábra:
Betondübellel erősített,
’A’ profilú próbatest tönkre
menetele

A nagyobb trapézlemez-hajlítási szög esetén a függőleges
erő dominál, amit igazolnak a 60° trapézlemez-hajlás
szögű próbatestek. A függőleges erő felelős a beton- és
acélelemek egymáshoz feszüléséért, a trapézlemez beton
ra való feltámaszkodásáért. Ez a betonban egyidejű nyo
más és nyírás kialakulását okozza, amely hatására betonmorzsolódás, illetve ferde és hosszirányú repedések jelennek meg. A 8. ábra egy betonmorzsolódással tönkrement
próbatest belső oldalát mutatja be.
A kapcsolat nyírási teherbírása szempontjából előnyösebb
a betonmorzsolódással járó tönkremeneteli mód, így cél
szerű olyan szerkezeti kialakítást választani, aminél ez do
minál, vagy olyan kiegészítő kapcsolóelemeket alkalmazni
– pl. horizontálisan elhelyezett fejes csapok vagy beton
dübeleken átfuttatott keresztirányú vasalás, melyek alkalmasak a beton lemez szétnyílásának megakadályozására.
A fejes csapok, vagy kivágásokon átvezetett betonacélok fel
adata a nyírási teherbírás növelésén túl – melyet a fejes
csap nyírási–hajlítási vagy a betondübel nyírási ellenállásán
keresztül szolgáltat – a keresztirányú nyomatékból származó húzóerő felvétele, amellyel megakadályozzák, vagy
csökkentik a betonlemez szétnyílását. A 9. ábra egy 25  mm
átmérőjű átmenő betonacéllal kialakított betondübeles
próbatest egyik betontömbjének a felső lapját mutatja be
tönkremenetel után.
Látható, hogy a betonacélok megakadályozták a beton
lemez szétnyílását; a próbatest tönkremenetelét a beton
morzsolódása jelentette. Általánosságban elmondható,
hogy az ’A’ és ’E’ trapézprofilú próbatestek tönkremenetele a betonlemezek szétnyílásával következett be, míg a ’C’
típusúak esetén a beton morzsolódása jelentette a tönkre
menetelt. A ’B’ és ’D’ típusú próbatestek esetén mindkét
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Nyírási teherbírás
kN

kN/m

C-A1

634

283

C-A2

819

366

C-A4

1413

631

C-B1

1258

614

C-B2

1364

666

C-B4

1616

789

C-C1

1653

918

C-C2

2064

1147

C-C4

2047

1137

C-D1

744

498

C-D2

862

577

C-D4

1567

1050

C-E1

1031

755

C-E2

1297

950

C-E4

1677

1228

4.3. Vizsgált paraméterek hatásának elemzése
A fejezetben az egyes próbatestek szerkezeti viselkedését
és a kísérleti eredmények összehasonlítását mutatjuk be
a vizsgált paraméterek szerint csoportosítva. Az erő–elmozdulás diagramokon a próbatestek közepén mért globális elmozdulások függvényében ábrázoltuk a terhelőerőt.
4.3.1. Trapézlemez hajlítási szögének hatása
Az első vizsgált paraméter a trapézprofil hajlítási szöge.
Ezt alapvetően két csoportban (A-B-C és D-E jelű profilok,
lásd 3.2. ábra) vizsgáljuk, amely csoportok az azonos
számjelölésű próbatesteknek megfelelően további három
alcsoportra bonthatók. Így összesen hat összehasonlítható
csoport van, amelyeken belül csak a hajlítási szög változik.
Megjegyzendő, hogy a betonminőség és a próbatestek kezdeti állapota is eltér kismértékben, de ezektől a kiértékelés
során eltekintünk. A trapézprofilok hajlítási szöge:
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– ’A’ profil: 30° (A-B-C profilok vizsgálhatók együtt),
– ’B’ profil: 45° (A-B-C profilok vizsgálhatók együtt),
– ’C’ profil: 60° (A-B-C profilok vizsgálhatók együtt),
– ’D’ profil: 30° (D-E profilok vizsgálhatók együtt),
– ’E’ profil: 45° (D-E profilok vizsgálhatók együtt).

dübellel rendelkező próbatestekhez képest, illetve az ered
mények alapján az is belátható, hogy kisebb lemezmező-
szélesség esetén a teherbírás-növekmény is kisebb.
4.3.2. Trapézlemez-mező szélességének hatása

1200

1200
1000

C-B1
Erő [kN/m]

800
600
400
200
0

A görbék jellege nem mutat a lemezmező-szélesség változásából adódó szignifikáns eltérést. A kezdeti merevség
közel azonos a különböző csoportokban, sőt, a referencia-
próbatest-csoportok görbéi egészen a platóig egymáshoz si
mulnak. Ez arra utal, hogy a kizárólag lemezmező-szélességben eltérő próbatestek viselkedése azonos, csupán nagyobb
lemezmező-szélesség esetén hamarabb merül ki a kapcsolat
teherbírása. A 4. táblázat a fajlagos nyírási teherbírásokat,
illetve a csoportokon belüli (200 mm-es próbatest teher
bírására normált) relatív nyírási ellenállásokat mutatja be.

C-A1

1000

0

A 12–13. ábrák a különböző hajlítási szögű próbatestek
erő–elmozdulás diagramjait mutatják be. Az azonos színű
görbék hasonlítandók össze. A 200 mm lemezmező-széles
ségű próbatesteket folytonos, a 100 mm szélességűeket
szaggatott vonallal jelöltük.
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10. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a hajlítási szög szerint
csoportosítva (A, B, C profilok)

0

0

C-D1

Erő [kN/m]

A 10–11. ábra a különböző csoportok erő–elmozdulás
 iagramjait mutatja be. Az azonos színű görbék hasonlítan
d
dók össze. A 30°-os hajlásszögű próbatestek folytonos, a 45°os hajlásszögűek szaggatott, a 60°-os hajlásszögűek pedig
pontvonallal vannak jelölve. A próbatestek geometriáját az
1. táblázat foglalja össze.
A görbék jellege nem mutat a hajlítási szög változásából
adódó szignifikáns eltérést. A kezdeti merevségben nincs
jelentős eltérés a görbék között, ugyanakkor egyértelműen
látható, hogy a hajlítási szög növelésével a teherbírás nő.
A 3. táblázat a fajlagos teherbírásokat és a csoportokon
belüli relatív nyírási ellenállásokat mutatja be, amelyek a
csoport viszonyítási próbatestére lettek normálva a gyors
és egyszerű összehasonlíthatóság érdekében. Látható, hogy
a hajlítási szög nagyban befolyásolja a nyírási teherbírást.
A 200 mm lemezmező-szélességgel rendelkező próbatestek
(A-B-C csoport) referenciakísérletei 30°-ról 45°-ra 82–117%os, 30°-ról 60°-ra 214–224%-os teherbírás-növekedést mutatnak. A betondübellel rendelkező próbatestek esetén a
teherbírás-növekedés rendre 25% és 80%. A 100 mm le
mezmező-szélességű (D-E csoport) referencia-próbatestek
30°-ról 45°-ra 52–65%-os teherbírás-növekedést mutatnak.
A betondübeles próbatest teherbírás-növekménye 17% volt.
A fentiek alapján belátható, hogy a nagyobb hajlítási szög
egyértelműen nagyobb nyírási teherbírást eredményez.
A hajlítási szögek hatását tekintve a referencia-próbatestek
esetén nagyobb mértékű a teherbírás-növekedés a beton

A hajlítási szöghöz hasonlóan a lemezmező-szélességet is
két csoportban (A-D és B-E jelű profilok) vizsgáljuk. Ebben
az esetben is tovább bonthatók a csoportok az azonos
jelölésű próbatesteknek megfelelően három alcsoportra,
így összesen hat összehasonlítható páros van, amelyeken
belül csak a lemezmező-szélesség változik. A trapézprofilok
lemezmező-szélességei:
– ’A’ profil: 200 mm (A-D profilok vizsgálhatók együtt),
– ’D’ profil: 100 mm (A-D profilok vizsgálhatók együtt),
– ’B’ profil: 200 mm (B-E profilok vizsgálhatók együtt),
– ’E’ profil: 100 mm (B-E profilok vizsgálhatók együtt).
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11. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a hajlítási szög szerint
csoportosítva (D, E profilok)

3. táblázat: Fajlagos nyírási teherbírás értékek a hajlítási szög szerint csoportosítva

Próbatest jele

Hajlítási szög

Nyírási teherbírás

Próbatest jele

Hajlítási szög

Nyírási teherbírás

°

kN/m

–

°

kN/m

–

C-A1

30

283

1,00

C-D1

30

498

1,00

C-B1

45

614

2,17

C-E1

45

755

1,52

C-C1

60

918

3,24

C-D2

30

577

1,00

C-A2

30

366

1,00

C-E2

45

950

1,65

C-B2

45

666

1,82

C-D4

30

1050

1,00

C-C2

60

1147

3,14

C-E4

45

1228

1,17

C-A4

30

631

1,00

C-B4

45

789

1,25

C-C4

60

1137

1,80
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12. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a mezőszélesség szerint
csoportosítva (A, D profilok)
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13. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a mezőszélesség szerint
csoportosítva (B, E profilok)

4. táblázat: Fajlagos nyírási teherbírás értékek a lemezmező-szélesség szerint csoportosítva

Próbatest
jele

Lemezmezőszélesség

Nyírási teherbírás

Próbatest
jele

Lemezmezőszélesség

Nyírási teherbírás

mm

kN/m

–

mm

kN/m

–

C-A1

200

283

1,00

C-B1

200

614

1,00

C-D1

100

498

1,76

C-E1

100

755

1,23

C-A2

200

366

1,00

C-B2

200

666

1,00

C-D2

100

577

1,58

C-E2

100

950

1,43

C-A4

200

631

1,00

C-B4

200

789

1,00

C-D4

100

1050

1,66

C-E4

100

1228

1,56

Látható, hogy a lemezmező-szélesség nagy befolyással van a
nyírási teherbírásra. Az eredmények azt mutatják, hogy a ki
sebb lemezmező-szélesség nagyobb nyírási teherbírást ered
ményez. A 30°-os hajlítási szöggel rendelkező próbatestek
(A-D csoport) 58–76% közötti teherbírás-növekedést mutatnak, míg a 45°-os hajlítási szögű próbatestek (B-E csoport)
23–56% közötti teherbírás-növekedést mutatnak.
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4.3.3. Beágyazási mélység hatása
A trapézlemez betonba történő beágyazási mélységének ha
tását is trapézprofilonként csoportosítva vizsgáljuk, mivel
az azonos profilú próbatestek ’1’ és ’2’ jelű darabjai mind
össze a beágyazási mélységben térnek el egymástól. Így
összesen öt összehasonlítható páros van, amelyeken belül
csak a beágyazási mélység változik. A 14. ábra a beágyazási
mélység alapján csoportosított erő–elmozdulás diagra
mokat mutatja be, ahol az azonos színű görbék hasonlít
hatók össze. A 100 mm-es beágyazási mélységű próba
testekre vonatkozó görbéket folytonos, a 150 mm-esekre
vonatkozókat szaggatott vonallal jelöltük.
A mérési eredményeken látható, hogy a görbék jellege
nem mutat a beágyazási mélység változásából adódó szig-
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14. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a beágyazási mélység szerint
csoportosítva

nifikáns eltérést. A kezdeti merevség közel azonos a különböző párokon belül, sőt, a lemezmező-szélességnél megfigyeltekhez hasonlóan a kvázirugalmasnak feltételezhető
tartományban egymáshoz simulnak az azonos profillal rendelkező próbatestek görbéi. A megfigyelést ez esetben is a
hasonló szerkezeti viselkedéssel magyarázhatjuk, és meg
állapíthatjuk, hogy a beágyazási mélység növelése a nyírási
teherbírást is növeli, ahogy az a diagramokon is látszik.
Az 5. táblázat a fajlagos nyírási teherbírás értékeket, illetve

5. táblázat: Fajlagos nyírási teherbírás értékek a beágyazási mélység szerint csoportosítva

Próbatest
jele

Beágyazási
mélység

Nyírási teherbírás

mm

kN/m

–

C-A1

100

283

1,00

C-A2

150

366

C-B1

100

Beágyazási
mélység

Nyírási teherbírás

mm

kN/m

C-D1

100

498

1,00

1,29

C-D2

150

577

1,16

614

1,00

C-E1

100

755

1,00

C-E2

150

950

1,26

C-B2

150

666

1,08

C-C1

100

918

1,00

C-C2

150

1147

1,25
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Próbatest
jele
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a trapézprofilokon belüli (100 mm beágyazási mélységre
normált) relatív nyírási teherbírásokat mutatja be. Látható,
hogy a beágyazási mélység nyírási teherbírásra gyakorolt
hatása jelentős. A beágyazási mélység 150 mm-re való
növelése az ’A’ profilú próbatestek esetén 29%, ’B’ profil
esetén 8%, ’C’ profil esetén 25%, ’D’ profil esetén 16%, és
’E’ profil esetén 26% teherbírás-növekedéssel járt. A fentiek
alapján elmondható, hogy a beágyazási mélység növelése
egyértelműen növeli a nyírási teherbírást, a növekedés
mértéke a vizsgált esetben 8–29% között változott a trapéz
lemez profil kialakításától függően.
4.3.4. Betondübel hatása
A betondübel hatását trapézprofilonként párosítva hasonlítjuk össze, mivel az azonos profilú próbatestek ’1’ és ’4’
jelű darabjai mindössze a betondübel, és azon átvezetett
betonacél-erősítés alkalmazásában térnek el egymástól. Így
összesen öt összehasonlítható párosítás van. A 15. ábra a
nyírt kapcsolat alapján csoportosított erő–elmozdulás görbéket mutatja be. Az azonos színű görbék hasonlíthatók
össze. A referencia-próbatesteket folytonos, a betondübeles próbatesteket szaggatott vonal jelöli. A görbék eltérése
szembetűnő. A betondübellel ellátott próbatestek kezdeti
merevsége lényegesen nagyobb. A leszálló ágban több erő
sítéssel rendelkező próbatestnél megfigyelhetők hirtelen
esések a terhelőerőben, majd újbóli felkeményedések. Ezek
az ugrások a dübelen átvezetett betonacélok szakadását
jelentik. Az erő hírtelen csökkenése előtt megfigyelt enyhe
felkeményedés a betonacélra való feltámaszkodást, majd a
betonacél képlékenyedését jelenti, amely után a betonacél
elszakad, így hirtelen ugrás keletkezik a mért erő értékében. A kísérletek alapján megállapíthatjuk, hogy a beton
dübelen átvezetett betonacél jelenléte akár többszörösére
növelheti a nyírási teherbírást.
A 6. táblázat a fajlagos nyírási teherbírásokat, illetve a
trapézprofilokon belüli (referencia-próbatestre normált)
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5.1. Numerikus modell kalibrációja
A próbatestekhez numerikus végeselemes modell is ké
szült, amelyet a kísérleti eredmények alapján kalibráltunk.
A 16. ábra a modell geometriáját és a végeselemes hálót
mutatja be. Teljes léptékű térfogatelemes (testelemes) mo
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C-C4
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200
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5. NUMERIKUS VIZSGÁLATOK

C-B1

Erő [kN/m]

800

relatív nyírási ellenállásokat mutatja be. Látható, hogy a be
tondübelen átvezetett betonacél igen sokat adhat hozzá a
beágyazott trapézlemez nyírási teherbírásához. A betonacélerősítés jelenléte az ’A’ profilú próbatestek esetén 123%,
’B’ profil esetén 28%, ’C’ profil esetén 24%, ’D’ profil ese
tén 111%, és ’E’ profil esetén 63% teherbírás-növekedéssel járt. Az eredmények azt mutatják, hogy a kisebb hajlítási szöggel rendelkező trapézlemez profilok esetén van
nagyobb teherbírást növelő hatása a keresztirányban átveze
tett vasalásnak. Ez a tönkremeneteli mód változásában is
szignifikánsan megjelent, hiszen a tönkremenetelt nem a
betonlemez szétnyílása, hanem a nyomott–nyírt betonzó
nák morzsolódása és a betonacélok szakadása jelentette.
A kiegészítő keresztirányú betonacélok összetett feszültségi állapotba kerülnek a ferde gerinclemez okozta kereszt
irányú hajlításnak köszönhetően, így egyidejűleg három
hatásnak vannak kitéve: (i) hosszirányú nyírás a hosszirányú
terhelésből, (ii) hajlítás a gerinclemezre való feltámaszkodás során és (iii) húzás a keresztirányú hajlítás hatásából.
A keresztirányú betonacélok vizsgálata során e három hatás
egyidejűségét szükséges megvizsgálni.
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16. ábra: B
 -C1 jelű próbatest numerikus modellje és végeselemes
hálózata

15. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a nyírt kapcsolat típusa
szerint csoportosítva

6. táblázat: Fajlagos nyírási teherbírás értékek a nyírt kapcsolat típusa szerint csoportosítva

Nyírási teherbírás

Próbatest
jele

Betondübel

C-A1

nincs

283

C-A4

van

631

C-B1

nincs

C-B4

Nyírási teherbírás

Próbatest
jele

Betondübel

1,00

C-D1

nincs

498

1,00

2,23

C-D4

van

1050

2,11

614

1,00

C-E1

nincs

755

1,00

van

789

1,28

C-E4

van

1228

1,63

C-C1

nincs

918

1,00

C-C4

van

1137

1,24

kN/m

–
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dellt készítettünk, mely tartalmazza az együttdolgoztató
kapcsolatok terveknek megfelelő testmodelljét, a beton va
salását, illetve az acél- és betonelemek tényleges érintkezési
felületeit. A betonlemezt nemlineáris, repedő–morzsolódó
anyagmodellel modelleztük. A teherbírásra történő kalib
rációt a beton- és acélelemeket összekötő interface elem
anyagtulajdonságainak beállításával végeztük el. A terhelést
elmozdulásvezérelten működtettük; minden számítás ese
tén 10 mm elmozdulást írtunk elő az acélelem felső síkján.

5.2. E
 rőjáték és tönkremeneteli módok
a numerikus számítások alapján
A 17. ábra a C-B1 jelű próbatest beton részének összeha
sonlító feszültség ábráját mutatja be a tönkremeneteli álla
potban. Az YZ síkkal párhuzamos metszettel a betonvastag
ság felénél, az XY és XZ síkokkal párhuzamos metszetek
kel a ferde mezők közepénél metszettük el a betonlemezt.
A metszeteken jól követhető a teherátadás folyamata.
A teherátadó felület a ferde lemezmezők alatt van, az acél
trapézlemez nyomással adja át a terhet a betonra, ezért
csak a ferde lemezek alatt alakulnak ki jelentősebb nyo
mófeszültségek. A betonlemez feszültségábráin az is megfigyelhető, hogy a feszültség felülről lefelé egyre nagyobb
szélességben terjed szét, halmozódik.

A 19. ábra a különböző trapézprofilú próbatestek tönkre
meneteleit szemlélteti. Az ábra színei megmutatják, hogy
a berepedt részeken a beton húzószilárdsága nem kerül
figyelembevételre. Az ábrákon megfigyelhetők a tipikus re
pedések: (i) a betonlemez felső lapján, (ii) a betonlemez
alsó részén a trapézlemez töréspontjaiból kiindulva, (iii) a
ferde lemezmezők alatt, és (iv) a betonlemez oldalsó lapján.
A kísérletek során tapasztaltaknak megfelelően az ’A’ és
’D’ jelű 30° hajlásszögű acélprofil esetén a tönkremenetelt
a beton szétnyílása okozza; a ferde lemezmezők alatt nem
láthatók morzsolódás nyomai. A ’C’ jelű 60° hajlásszögű
acélprofil esetén alig figyelhető meg szétnyílás, azonban a
ferde lemezmezők alatt igen nagy területű morzsolódás és
repedés tapasztalható. A ’B’ jelű 45° hajlásszögű acélprofil
pedig az előző két tönkremenetel között van, ahol a betonlemez szétnyílása és a ferde lemezmezők alatti morzsolódás
is egyidejűleg megfigyelhető.

19. ábra: C-A1, C-B1, C-C1, C-D1 jelű próbatestek tönkremenetelei

A 20. ábra a különböző típusú próbatestek tönkremene
teli módjait szemlélteti. Látható, hogy a nagyobb beágyazási mélység esetén kevésbé morzsolódik a beton a ferde le
mezmezők alatt. Emellett megfigyelhető a betondübeleken
átvezetett betonacélok – kísérletek során is tapasztalt –
előnyös hatása: összefogják a betonlemezt, ezáltal az nem
nyílik szét, azaz a beton morzsolódása jelenti a tönkremene
telt, melynek köszönhetően a teherbírás jelentősen megnő.
17. ábra: C-B1 jelű próbatest betonrészének feszültségábrái

A 18. ábra a C-B4 jelű próbatest numerikus modelljének
különböző teherszintekhez tartozó repedésképeit mutatja
be. Először a felső lap trapézlemez felől kiinduló repedése
jelenik meg a törőteher 16%-ánál, majd a trapézlemez alatti
üreg alatt húzódó függőleges repedés a törőteher 27%-ánál;
73%-ánál repedések indulnak meg a ferde lemezmezők
alatt is. Ez a repedéskép-kialakulás rendre összhangban van
a kísérletek során tapasztaltakkal.

20. ábra: C-B1, C-B2, C-B4 jelű próbatestek tönkremenetelei

18. ábra: C-B4 jelű próbatest repedésterjedése

90

A 21–22. ábra a különböző csoportok erő–elmozdulás
diagramjait mutatja be a hajlítási szög alapján csoportosítva. Az azonos színű görbék hasonlítandók össze. A 30°-os
hajlásszögű próbatestek folytonos, a 45°-os hajlásszögűek
szaggatott, a 60°-os hajlásszögűek pedig pontvonallal vannak jelölve. A kísérletek diagramjaihoz (10–11. ábra) ha
sonlítva elmondható, hogy a merevséget tekintve ugyan na
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21. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a hajlítási szög szerint
csoportosítva (A, B, C profilok)
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22. ábra: E
 rő–elmozdulás diagramok a hajlítási szög szerint
csoportosítva (D, E profilok)

7. táblázat: Próbatestek kísérletek során mért és numerikus számításokból nyert teherbírásainak összehasonlítása

Próbatest jele

Teherbírás [kN]

Teherbírás [kN/m]

Eltérés [%]

kísérlet

VEM

kísérlet

VEM

VEM

C-A1

634

782

283

349

–23,3

C-A2

819

920

366

411

–12,4

C-A4

1413

1472

631

658

–4,2

C-B1

1258

1234

614

602

1,9

C-B2

1364

1356

666

662

0,6

C-B4

1616

1657

789

809

–2,5

C-C1

1653

1683

918

935

–1,9

C-C2

2064

1899

1147

1055

8,0

C-C4

2047

2009

1137

1116

1,9

C-D1

744

710

498

476

4,5

C-D2

862

909

577

609

–5,4

C-D4

1567

1642

1050

1100

–4,8

C-E1

1031

1176

755

861

–14,1

C-E2

1297

1335

950

977

–2,9

C-E4

1677

1790

1228

1311

–6,7

gyok a különbségek, a tendenciák jól láthatóan egyeznek:
a nagyobb hajlítási szög egyértelműen növekvő nyírási teherbírást jelent, és a referencia-próbatestek esetén nagyobb
mértékű a teherbírás-növekedés a betondübelen átvezetett
betonacélokkal rendelkező próbatestekhez képest.
A 7. táblázat a kísérleti és numerikus eredményeket hasonlítja össze. A numerikus számításokkal kapott eredmé
nyek olykor alulról, olykor felülről közelítik a kísérletek
eredményeit. A próbatestek numerikus eredményei néhány
kivételtől eltekintve jó egyezést, mindössze néhány száza
lékos eltérést mutatnak a kísérletektől, ami öszvér/hibrid
szerkezeteknél a beton bizonytalanságai és a két anyag kö
zötti kontakt modellezési nehézségei miatt megfelelőnek
tekinthető. További numerikus modell fejlesztések jelenleg is folynak, de teherbírásban és tendenciában már hasonló eredmények adódnak a kísérletek során kapott teherbírásokkal.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken végrehajtott kísérleti és numerikus kutatási program eredményei alapján az
innovatív, trapézlemez gerincű, beágyazott típusú nyírt kap
csolatok teherbírására vonatkozóan a következő összefog

laló megállapításokat tesszük. A trapézprofil hajlítási szöge
az egyik legnagyobb mértékben befolyásoló tényező a kap
csolat teherbírása szempontjából, továbbá a hajlítási szög
szorosan összefügg a kapcsolat tönkremeneteli módjával.
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál inkább ráfeszül a tra
pézgerinc a betonra, annál jobban képes átadni a nyomást,
és annál kevésbé nyílik szét a betonlemez. 30° és 45°-os
hajlítási szög között ~2-szeresére, 30° és 60° között ~3-szorosára is növekedhet a nyírási teherbírás a 30°-os hajlítási
szöghöz képest. Ez alapján elméletileg a 60°-os hajlásszög
lenne az ideális választás, azonban a gyakorlatban sokkal
egyszerűbb és anyagfelhasználás szempontjából gazdaságo
sabb a 45° hajlítási szögű trapézprofil gyártása, alkalmazása. A lemezmező-szélesség szintén nagy befolyással van a
teherbírásra; csökkentésével a teherbírás nő. A növekedés
mértéke 200 mm-ről 100 mm-re történő csökkentés ese
tén nagyjából másfélszeres lehet. Ez a teherbírás-növekedés
számottevő, így érdemes kisebb lemezmezővel tervezni.
A beágyazási mélység hatása sem elhanyagolható, azonban
a cikkben vizsgált paraméterek közül ez okozza a legkisebb
változást a nyírt kapcsolat szempontjából. 100  mm-ről
150  mm-re történő beágyazási mélység növelésnél ~20%
teherbírás-növekedés érhető el. A betondübel (vagy esetleg egyéb kiegészítő kapcsolat) alkalmazása lényeges a nyírt
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7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
AkutatásaBMEHidakésSzerkezetekTanszékénaBridge
Beam K+F (GINOP-2.1.1-15-2015-00659) projekt keretein
belül jött létre. A szerzők ezúton fejezik ki köszönetüket
azEmberiErőforrásokMinisztériumánakaszámukranyújtotttámogatásért.JelenkutatáséscikkazEmberiErőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2-I., ÚNKP-18-3-III. és ÚNKP18-4-III kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának
támogatásávalkészült.
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kapcsolat szempontjából. A kapcsolóelem gátolja, hogy
megcsússzon a beágyazott trapézlemez gerinc, és gátolja,
hogyszétnyíljonabetonlemez.Azáltal,hogyabetonlemez
nem nyílik szét, hanem ráfeszül a ferde lemezmezőkre,
nagymértékben megnő a teherbírás. A numerikus kutatási
program a tanszéken folytatódik, melynek célja egy a gyakorlatban is alkalmazható méretezési eljárás kidolgozása a
beágyazottnyírtkapcsolatteherbírásánakmeghatározására.
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