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Július 25-én helyére emelték
a merevítőtartó  
nagy nyílás feletti  
első egységét

•   A Komáromi Duna  ---híd építése–



Az Ön kihívása fémből gyártott anyagok összehegesztése. Tudja, hogyan kell 

hidakhoz, gépekhez és erőművekhez tervezett alkatrészeket hegeszteni.  

A munkájához nem „egy” megoldásra van szüksége, megérdemli a legjobbat. 

Egyedülálló portfóliónk csúcsminőségű hegesztőanyagokból, alkalmazástechnikai 

szolgáltatásokból, kiegészítőkből és hegesztőgépekből áll, mellyel teljes körű 

megoldást tudunk nyújtani. A Terra és Uranos termékcsaláddal pedig új mércét állítunk 

fel a mindennapos és a különleges hegesztési feladatoknál.  

A hegesztőanyagok és gépek az alkalmazástechnikai tudásunkra építve az iparágban 

egyedülálló módon össze lettek hangolva, mely a precizitás újabb lépcsőfokát teszi 

lehetővé. Ezzel megcélozhatja az iparágában legjobb kötéseket, melyekre büszke lesz. 

Ehhez 5 év garanciát adunk valamennyi Terra és Uranos hegesztőgépünkhöz.

TERRA & URANOS

Az új referencia a  
hegesztőgépek között.

Lasting Connections

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding
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Æ  Elnökségi ülés

A MAGÉSZ elnöksége 2019. március 
13-án a BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszékén megtartotta az első ne
gyedévi rendes elnökségi ülését. Az 
ülést Aszman Ferenc elnök vezette. 

Æ  Közgyűlés
A MAGÉSZ elnöke a MAGÉSZ köz-
gyűlését 2019. április 10re hív-
ta össze, ahol elfogadták az el
nökség beszámolóját, az elmúlt év 
pénzügyi beszámolóját és mérlegét, 
valamint az idei év költségvetését, a 
tagdíj mértékét és a munkatervet.  
A közgyűlés egyéb kérdéseket is 
tárgyalt. 
A közgyűlésen ismertettük „Az Év 
Acélszerkezete Nívódíj” és a „Diplo
madíj pályázat” eredményét és át  
ad tuk a díjakat. 
A részleteket az előző számban is-
mertettük. 

Egyebek
 „ACÉLSZERKEZETI  
INNOVÁCIÓS DÍJ” 
A pályázati felhívást az idén is meg-
jelentettük. Közzétettük folyóira-
tunkban, honlapunkon, levélben. 
A beadási határidő 2019. szeptem-
ber 1. volt.
Sajnos felhívásunkra nem érkezett 
pályázat.

Æ  XV. ACÉLSZERKEZETI 
KONFERENCIA

2019. május 22–23-án rendeztük 
meg igen nagy sikerrel a XV. Acél
szerkezeti Konferenciát. Nagy volt 
az érdeklődés az ISD Dunaferr Zrt. 
szakmai gyárlátogatására, valamint 
az esti szakmai fogadásra.
Az előadásokon mintegy százhú
szan vettek részt. Növelte a részvé-
telt a mérsékelt díj, valamint az 
idén elő ször alkalmazott olyan in
gyenes rész vétel, mely szerint tag-
vállala ta ink egy főt térítésmentesen 
dele gál hattak. 
(Cikkünketet lásd a 2–4. oldala-
kon.)

Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke

Az közgyűlés résztvevői

Fotó: Nagy József
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MINDEN, AMI ACÉL

XV. MAGÉSZ Acélszerkezeti Konferencia

Kaszás Éva újságíró

Dunaújvárosban tartotta tizenötödik konferenciá-
ját május végén a Magyar Acélszerkezeti Szövetség 
(MAGÉSZ). Az ISD DUNAFERR Zrt.-nél tett gyárlá-
togatással, kötetlen szakmai találkozóval telt a kon-
ferencia első napja. A Dunaújvárosi Egyetem  adott 
helyet a második nap programjának, amikor is a 
szakma fejlődéséről, jövőbeni trendjeiről szóló elő
adá sokat hallhattak az érdeklődők.

A szövetség nevében Asz
man Ferenc  elnök köszön -
töt te a  kon feren cia részt ve
vőit, aki be szélt a szakmai 
 ta pasztalatok megosztá sá
nak  fontosságá ról, a szö
vet ség ak tuá  lis  munká járól.  
A házi gazda egyetem kép
vise le tében dr. Palotás Bé
la ismer tette az anyagmér-
nö ki  kép zés hely zetét, hang
súlyozta a  kép zés hát teréül 
szolgáló anyag vizs gálati la  - 
bo  ra tó riumok tech nikai, in
for  matikai  felszerelt sé gé nek 
fontosságát, ame lyet a MA
GÉSZ is támogat.

Acélpiaci aktualitásokról szólt dr. Mó ger Róbert, a Ma gyar 
Vas és Acél ipa ri Egyesülés igazgatójának  előadása. Hang
súlyozta, hogy az acél száz száza lékban újra hasznosítható, 
és a gyártás során keletkező melléktermé kek ki lenc venhét 
 százalékban hasznosulnak. Pozitívan értékel  hető az acélipar 
a fenn tart ható fejlődés kapcsán is, hi szen faj la gos energia
igénye, vala mint CO2ki bocsátása majd hatvan szá zalékkal 
csökkent az elmúlt ötven évben. Rámutatott azokra a tech-
nikaitechnológiai vál tozásokra is, amelyek eredményeként 
csökkent a fajlagos energiafelhasználás, miközben jobb 
minőségű acélokat állítanak elő napjainkban. A szakember 
hangsúlyozta, hogy komoly feladat az EUROFER, a nemzeti 
acélipari egyesületek és az acélipari vállalatok számára,  hogy 
meg oldást találjanak az unió kereskedelmi politikájának át
alakítására az európai acélipar megmaradása érdekében.

A konferencia jelentőségét kiemelve dr. Móger Róbert 
el mondta, hogy miután az iparág gyártói és felhasználói 
ol dala egyaránt képviseltette magát, így közvetlen  szakmai 
kapcsoltok jöttek létre. Egy direkt platformon tudtak ér
té kes információkat megosztani egymással a szakembe rek, 
így a gyártói oldal is hatékonyabban tud a vevői igé nyekre 
reagálni. 

FÓKUSZBAN A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG
Gyártók és felhasználók együttműkö désének lehetőségeiről 
hozott példákat előadásában Virágné Brust Mónika, a 
Dutrade Zrt. minőségfejlesztési vezetője. Az ismertetett 
 eset tanulmányok rep re zentálták a vevőiknek nyújtott, sze
mély re szabott szolgáltatásaikat. Mérnöki és műszaki tanács
adásuk keretében fog lalkoznak partnereik felkérésére az 
ISD DUNAFERR Zrt.vel közös termékfejlesztéssel is. Az el  
múlt évek jelentősebb kísérleti prog ramjaiból hármat emelt 
ki, amelyek során végeredményben a vevőkkel szoro sabb, 
jobb együttműködést alakítottak ki, megtartva, illetve nö
velve az értékesítés volumenét. Egyik vevőjükkel acélleme
zek felületkezelési, festési problémáit oldották meg. Másik 
vevőjük, egy nagy múltú  autóipari beszállító számára az 
ISD DUNAFERR szakembereivel kö zösen fejlesztettek ki egy 
új minőségű, melegen hengerelt szalagot. Többek között 
acélszerkezeteket gyárt a harmadik  esettanulmányban sze
replő vevőjük, amelynél a téli hónapokban hegesztett tar
tályoknál a hegesztés minősége nem volt megfelelő. Szá
mos kísérlettel, anyagvizsgálattal igazolták az alapanyag 
minőségének megfelelőségét. Megtekintették és elemezték 
a vevő által alkalmazott technológiát, végül rámutattak az 
alapanyagtárolás nem megfelelő körülményeire, annak le-
hetséges következményeire.

A szakember elmondta, hogy partnereik jelentős része 
igény li a műszaki tanácsadó szolgáltatásokat, illetve  vonja 
be a Dutrade Zrt.t termékfejlesztésekbe, amelyekben az 
ISD DUNAFERR Zrt. is együttműködik, illetve szakmai támo
gatást nyújt. Mondhatni, számos esetben új tulajdonságú, 
speciálisabb termékek jönnek létre a közös munka során. 

Aszman Ferenc

Az első sorban: Dr. Palotás Béla, Dr. Dunai László és Aszman Ferenc

A konferencia résztvevői figyelmesen hallgatják az előadásokat
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Ez a tevékenység a Dutrade és a DUNAFERR számára is igen 
fontos, hisz ezzel elkerülhető a vevővesztés. Régi vevő ket, 
évi több ezer tonnás megrendeléseket tartottak meg így. 
Nyilván költséges a termékfejlesztés, de még mindig ol
csóbb, mint a minőségi kifogások miatti leminősülés, a so
rozatos reklamációk, a vevői elégedetlenség bekövetkezése.

HIDAK ÉS MÁS SZERKEZETEK

Acélszerkezetgyártók számára érdekes kutatások álltak a 
rendezvény további előadásainak középpontjában. Ezek 
egyike volt, amelyben szabad formájú rácsos acélszerkezet 
alkalmazását vizsgálta egy gyalogoshíd kapcsán diploma-
dolgozatában Péter Zsolt. Dilomadíj pályázatát a MAGÉSZ 
2019ben Diplomdíjjal jutalmazta. 

Kiállítók a konferencia előterében

Nacsa Gergely

Kocsis András Balázs

Dr. Dunai László

Mátyássy László

Dr. Kovács Nauzika

Szabó Gábor

Uhrinyi Balázs

Gyurity Mátyás Péter Zsolt

Dr. habil Stocker György Dr. Domanovszky Sándor

Dr. Mó ger Róbert Virágné Brust Mónika

A konferencia előadói

– A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem építőmér nöki 
MSc diplomát – mondta a fiatal mérnök. – Már az alap-
képzés során közelebb álltak hozzám az acélszerkeze tek, 
majd mesterképzésen keltették fel az  érdeklődésemet a tér-
rácsok. Jó voltam reál tárgyakból, különösen mate ma tikából 
középiskolában. Építésznek készültem, de ke vés bé voltam jó 
rajzból. Nehezen tudtam elképzelni,  hogy hivatásként rajzol-
jak. Átgondoltam, így kötöttem ki az acél szerkezet-tervezésnél, 
amellyel abszolút örömmel fog lalkozom. Diploma konzulen-
sem tagja a szövetségnek, ő ajánlotta a pályázatot. Úgy gon-
dolom, nagy lehetőség  fiatal statikusként mind a pályázat, 
mind a konferencián való részvétel. Jólesnek a dolgozatom-
mal és előadásommal kapcsolatos visszajelzések, de ennél 
fontosabb, hogy bekerültem a szakmai körökbe. 
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Jó hangulatban telt a közös vacsora a konferencia első napján tartott szakmai találkozón Fotó: Nagy József
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HÍREKHÍREK
Æ  Már át lehet kelni az M44-es  

új Körös-hídján

Az összesen 450 méter hosszú átkelő technikai részletei:

–  a Berkó Dezső hidat ortotrop pályalemezes ívhídként 
alakították ki,

–  a mederhíd támaszköze 98 méter hosszú,

–  1500 tonna acélszerkezetet építettek be,

–  a két ártéri híd közül a jobb oldali 87 méter hosszú két 
nyílással; míg a bal oldali 261 méteres, hat nyílással.

Az M44 Tiszakürt és Kondoros közötti 62 kilométer 
első ütemét a Duna Aszfalt Kft. és a Hódút Kft., illetve 
az érintett műtárgy munkálatainál alvállalkozóként az 
AHíd kivitelezi. Az új nyomvonal a HármasKörös folyót 
Kunszentmártonnál szeli át. 
A hidat az Uvaterv és a PontTERV tervezte, a megvalósítást 
pedig az AHíd végezte el a Hódút és a Duna Aszfalt meg-
bízásából, az AHíd alvállalkozója volt az MCE Kft., a HBM 
Soletanche Bachy Kft., valamint az Egomax Kft. is és még 
sokan mások.

Forrás: https://magyarepitok.hu/aktualis/2019/09/ 
mar-at-lehet-kelni-az-m44-es-uj-koros-hidjan

A részletekről a következő számban számolunk be.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon az MAGÉSZ Acélszerkezetek 
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a 3. Nemzetközi Gépjármű- és Autóipari 
Mérnöki Konferenciára (VAE2020), melyet 2020. szeptember 2–4. között tartunk 
Miskolcon. A konferencia célja, hogy összehozza a tudományos és ipari területek 
szakértőit, és bemutassa ezen területek fejlődését.

A konferencia fő témakörei:

KONFERENCIA FELHÍVÁS

3rd International Conference on Vehicle  
and Automotive Engineering VAE2020

2–4. September 2020. Miskolc, Hungary

A)  Hagyományos hajtómű  
 és emisszió
B)  Alternatív hajtóművek
C)  Jármű dinamika 
D)  Anyagok és gyártás 
E)  Járműelektronika
F)  Autonóm járművek
G)  Zaj és rezgés

H)  Aktív és passzív biztonság
I)  Fenntarthatóság
J)  Oktatás
K)  Járműszerkezetek és felületek  
 tervezése
L)  Optimálás
M)  Hegesztés
N)  Többcsuklós szerkezetek

A cikkek megjelentetése:
Az összes cikk elbírálásra kerül, és az elfogadottakat a Sprin ger Verlag által  kiadott, 
a Scopus által indexált Lecture Notes in Mechanical Engineering sorozatban jelen-
tetjük meg, a korábbi konferenciákhoz hasonlóan (https://www.springer.com/gp/
könyv/9783319756769, https://www.springer.com/gp/book/9783319511887). 
A 2018-as kiadványnak 98k letöltése volt eddig. A kiadvány valamennyi regiszt-
rált résztvevő számára elektronikus úton lesz elérhető a konferenciára érkezéskor.  
A benyújtott cikkeknek eredetinek kell lenniük, máshol nem jelentek meg. A cikk 
terjedelme legalább 6 oldal, maximum 16 oldal. A szerzőnek előadást kell tartania.

Ütemterv:  Az esemény határideje
Felhívás megjelentetése
Absztrakt benyújtása  2020. január 10.
Absztrakt elfogadása 2020. január 31.
Teljes cikk benyújtása  2020. március 20.
Teljes cikk elfogadása  2020. április 30.
Részvételi díj fizetése 2020. május 15.
Konferencia 2020. szeptember 2–4.

A konferencia nyelve angol. Az absztrakt szövegnek 300 és 500 szó között kell len-
nie. A konferencia díja: 290 euró/fő (2020. május 15.). A publikálás díja: 150 Euro/
cikk (2020. május 15.) (egy cikk 6–16 oldal).

További részletekért forduljon a következőhöz:
Prof. Dr. JÁRMAI, Károly, Miskolci Egyetem
A konferencia honlapja: http://vae2020.uni-miskolc.hu
3515 Miskolc, Egyetemváros 
Telefon:+36-46-565111 ext 2929  
E-mail: vae2020@uni-miskolc.hu
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Elhunyt Ginsztler János,  
az MTA rendes tagja

Életének 77. évében elhunyt 
Ginsztler János, az MTA  
rendes tagja, Széchenyi-díjas 
gépész mérnök, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem professor emeritusa.

2019 . JÚLIUS 8 .

Ginsztler János 1943ban született 
Bu dapesten. A Budapesti Műszaki 
Egye tem Gépészmérnöki Karának 
ka  lorikus gépészmérnök szakán szer-
zett mérnökdiplomát 1966ban,  majd 
két évvel később hegesztőmérnöki 
képesítést. Gépészmérnöki diplo má 
jának megszerzése után az egyetem Mechanikai Tech
nológia Tan szé kén kapott tanársegédi állást. Később 
adjunktus ként dolgozott az intézetben. 1981ben kap  ta 
meg egyetemi docensi, három évvel később egye temi 
taná ri kinevezését. 1986ban megbízták az egye tem 
Villamosipari Anyagtechnológia Tanszékének vezeté
sével. Tanszékvezetői pozícióját a két tanszék egye
sítése után létrejött Mechanikai Technológia és Anyag
szerkezettan Tanszéken (2004től Anyagtudomány és 
Technológia Tanszék) is megtartotta, egészen 2007ig. 
Emellett 1991ben az egyetem nemzetközi ügyekért fe-
lelős rektorhelyettesévé is megválasztották, tisztségét 
hét éven keresztül töltötte be. 1996ban az MTABME 
Fémtechnológiai Kutatócsoport vezetésével is megbíz-
ták. 1998ban az egyetem Mérnöktovábbképző Inté ze
tének igazgatója lett. 1998 és 2001 között Széchenyi 
professzori ösztöndíjjal kutatott.
1980ban védte meg a műszaki tudományok kandidá
tusi, 1988ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA 
Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának lett 
tagja, több éven át elnöke is volt. 1994 és 2000 között 
az Akadémia közgyűlési képviselője volt,  majd 2001
ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, 2007ben pedig rendes tagjává. Közben az 
Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottságba is 
bekerült. 1998ban az Academia Europaea is felvette 
tagjai sorába. Akadémiai tisztségei mellett a Magyar 
Mérnökakadémia alapító tagja. A szervezetnek 1990 
és 1996 között főtitkára, majd ezt követően elnöke 
volt. 1990től három éven át a Gépipari Tudományos 
Egyesület elnöke, 1991–1998ban a Műszaki és Termé
szettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) al 
elnöke volt. 1994 és 2000 között az Országos Atom 
energia Bizottságban és az Országos Műszaki Fej lesz
tési Bizottságban tevékenykedett. 2004-ben a Magyar 
Szabványügyi Testület vezetésével is  megbízták. Számos 

tudományos szakfolyóirat – The 
In ter national Journal of Pressure 
Vessel and Piping, Mate rials at High 
Temperature, European Journal of 
Mechanical Engineering – szerkesz-
tőbizottságában vett részt.
Számtalan tisztségének ellátása so-
rán mindig a Műegyetem érdekeit 
tartotta szem előtt. Nemzetközi kap
csolatai révén nagyon sok  fiatal ku-
tatót és graduális hallgatót segített, 
hogy külföldi részképzésben vehes-
sen részt. Irányításával valósultak 
meg az első Erasmus projektek az 
egyetemen. A hazai és nemzetkö
zi szervezetekben végzett munkája 

so rán mindig hangsúlyosan képviselte a BMEt, így 
vehetett részt az egyetem számos olyan nemzetközi 
eseményen a rend szerváltást követő években, ame-
lyeken hazai egyetemek csak ritkán tudták képvi-
seltetni magukat (pl. a Finn országban megrendezett 
„Hungarian Science Day”en, ahol öt hazai egyetem, 
köztük a Műegyetem mu tat kozhatott be az akkor még 
szokatlan videóklipes for mátumban). Nemzetközi rek-
torhelyettesként számtalan kétoldalú kapcsolat meg
valósításában működött közre. Elve mindig a „csapat-
játék” volt, ezt számtalan felszólalásában hangsú lyozta, 
és tevékenysége során alap elvként betartotta.
Ginsztler János vezetésével szerezte meg a Mérnök
továbbképző Intézet az ÉMITÜV Bayern Kft. Me
nedzsment Rendszereket Tanúsító Iroda tanúsítványa 
szerint az MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőség-
biztosítási tanúsítványt. Neki köszönhető, hogy ha
zánk ban számos kiváló mérnök kaphatta meg az 
euro  mérnöki diplomát (Eur. Ing.), amelyet a Magyar 
Mérnökakadémia adott ki az Európai Mérnökakadé mi
ák Szövetsége (FEANI) felhatalmazása alapján.

Ginsztler János a Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem emblematikus alakja, neve össze-
forrt a BME nemzetközi és hazai kapcsolatainak ki épí
tésével és ápolásával.

Fenti nekrológ az MTA honlapján (https://mta.hu/) 
megjelent életpálya-ismertető változatlan másolata. 
Közléséhez dr. Szabó Péter János professzor úr (a BME  
Anyagtudomány és Technológia Tanszék vezetője), a 
nekrológ összeállítója, szóbeli hozzájárulását adta.

***

A MAGÉSZ tagsága nevében őszinte részvétünket fejezzük ki 
az elhunyt családjának.
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Mátyássy László vezérigazgató, felelős tervező  
Pálossy Miklós osztályvezető  
Fornay Csaba osztályvezető 
Gilyén Elemér projektvezető  
Dr. Szabó Gergely PhD. irányító tervező  
Mátyássy Dániel irányító tervező 
Pont-TERV Zrt.

AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA I.

Az új komáromi Duna-híd  
építéstechnológiájának tervezése

Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft.  alkotta 
H-M Duna-híd Konzorcium 2017 nyarán kezdte meg 
az új komáromi Duna-híd építését. Az új Duna-híd 
előkészítő munkáiról, tervezéséről már több fóru mon, 
újság cikk ben beszámoltunk, legutóbb az Acélszer ke-
ze tek 2018/1. számában írtunk részletesen az építke-
zés kezdetéről. E cikk írásakor befejeződött az al épít-
mények építése és a merevítőtartó tolása a  szlovák  
ártéren, a pilont folyamatosan építik, és kez dő dik 
a merevítőtartó szabadszerelése a meder nyí lásban. 
A cikk a híd építéstechnológiáját bemutató  sorozat 
első fejezete, melyben a műsziget építését és a me re-
vítőtartó tolását ismertetjük.

1.  A HÍD ÉPÍTÉSÉNEK  
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

A híd építését a két ország (magyar, szlovák) eltérő szab
ványai, jogrendje, nyelve mellett a rendkívül szerteágazó 
építéstechnológia is nehezíti. Az építési technológia alap
vetően négy nagy részre bontható: alépítmények építése 
műsziget segítségével, me revítőtartó építése és tolása a jár
mokon, merevítőtartó sza bad  szerelése és a pilon építése 
kúszóállvánnyal.

A hídfők és a parti pillérek szokásos módon épülnek.  
A vízbe kerülő pillérek alapozását – figyelembe véve, hogy 
a cölöpösszefogó gerenda a mederfenék alatt helyezkedik 
el, műsziget se gítségével készítették el. 

A merevítőtartó szerelési egységei vízi úton érkeznek Ko
má romba. Magyar oldalon 5 szerelési egységet (1–2 elem

től 5–6 ele mig) úszódaruval az 1es hídfő és a 2es pillér 
közé épített toló pályára helyezik. Az új elemet illesztik a 
már meglévő híd egységhez, és a magyar oldali hídfő felé 
tolják kéttámaszú tartóként. Az 5–6 jelű elem túllóg a 2es 
pilléren, így ezt konzolosan szerelik a már elkészült híd
véghez.

A szlovák ártéri oldal 15 szerelési egységét (22–23 elem
től a 36–37 elemig) úszódaruval a 3as és 4es pillér közé 
épített, víz fölötti szerelőtérre helyezik. A szerelőtéren az 
új elemet hoz záhegesztik a már meglévő hídegységhez, 
és szakaszosan a szlovák oldali hídfő felé tolják – a 
kereszttartókiosztásnak megfelelő, 3,0 mes lépésekben. 
A hosszirányú betolás a víz fölött, a 4 jelű pillér melletti 
és az ártéren elhelyezett, 3,0–3,0 m hosszú tolópályákon 
történik. 

A medernyílás – a ferde kábeles hidaknál megszokott 
módon – konzolos szabadszereléssel épül tovább. A 15 
szerelési egységet (21–22 elemtől a 6–7 elemig) úszódaru 
emeli a meglévő hídkonzol végére. A rögzített hídelemet 
ezután a pilonra kábelekkel felfüggesztik. A híd zárása a 
6–7 jelű elemmel történik.

A pilon 3,0 m magas gyártási egységekből áll. A közúton 
a helyszínre szállított gyártási egységekből állítják össze a 
szerelési egységeket. Az alsó szintek nagyobb súlyú szerelé
si egységeit (3 x 3,0 m) úszódaruval, a magasabban lévő ele
meket (2 x 3,0 m) 50 t teherbírású toronydaruval emelik a 
helyükre. Az elem összehegesztése után történik a nyomott 
cella kibetonozása.

A kábelek végleges megfeszítése a szerkezet zárása, kész
re szerelése és az összes állandó teher felhordása után 
történik.

1. ábra: Szerelési segédszerkezetek általános elrendezése

A cikk megjelent a MAGÉSZ XV. Acélszerkezeti Konferencia 
kiadványában
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2. ábra: 
Műsziget keresztmetszete

3. ábra: Műsziget kitámasztó dúckeret

2. ALAPOZÁS

Mind a három mederpillér (2es, 3as, 4es) műsziget vé
delmé ben épül. A pilon alatt található 3as pillér talpgeren
dájának alap  rajzi mérete: 41,0 x 16,0 m, a munkagödör 
mélysége 13,65  m. A szokványosnál lényegesen nagyobb 
mé retek miatt ezt a műszigetet részletesen is ismertetjük.

A műszigetek fala két, egymástól 60 cmre levert Larssen
pallósor. A külső és belső szádfalat a verést követően 
összekötötték Freyssibarrudakkal, és a két palló közötti 
60 cmes közt kibetonozták. A külső szádfalsor vízépíté
si terméskővédelmet kapott. A szádfal körbezárása után 
a műsziget belsejéből a vizet kiszivattyúzták és szemcsés 

anyaggal feltöltötték, így a cölöpöző és „jetelő” munka
gépek szárazon dolgozhattak. A cölöpözés befejezésével 
a munkagödör alatt 7,35 méter mélyen 2,0 méter vas tag 
„jetpaplant” injektáltak, ami a munkagödör alsó vízzárást 
biztosította. Az alsó vízzárás elkészülte után emelték ki 
a szemcsés talajt a műsziget belsejéből. A szádfal belső 
megtámasztására két szinten (104,5 mBf és 100,5 mBf) is 
acél merevítőkeretet építettek be. Az merevítőkeret S355 
anyagminőségű, 2 x HEB400 és 2 x HEB500 gerendákból 
áll. A parton összeállí tott keretet az úszódaru egyben 
emelte be a munkagödörbe (eme lési súlyok: 78 t, 69 t).  
A cölöpösszefogó gerenda kibetonozása után az alsó keretet 
elbontották.
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2.  MEREVÍTŐTARTÓ SZERELÉSE:  
a 22–23 elemtől a 36–37 elemig  
(szlovák ártéri hídszakasz)

A merevítőtartó keresztmetszete

A merevítőtartó: ortrotrop pályalemezes, két főtartós, nyi
tott szer kezet. A kábelek bekötése a főtartók vonalában, 
a pályaszint fe lett történik. A kábelek alsó lehorgonyzó 
szerkezeteit a me re vítő tartó gerinclemezének felső éléhez 
hegesztett taréjleme zek hez erősített csövekbe építik be.  
A kereszttartókat íves alsó övvel alakítják ki, és ez a vonal 
a járdák alatti konzolokon foly ta tódik. 

Gyártási/szerelési egységek 
A merevítőtartót keresztirányban 7 darab gyártási–szállítási 
egységre bontottuk:

befolyási (bal oldali) főtartó járdakonzollal  
(BMT) 2,94 m
4 darab pályaelem  (BP1, BP2, JP1, JP2) = 
 = 3,70 + 2 x  3,0 +3,70 = 13,40 m
kifolyási (jobb oldali) főtartó (JMT) 1,36 m
kifolyási (jobb oldali) konzol (JK) 2,28 m
 ______________________

  összesen        19,98 m

Az elemek hosszirányú kiosztása a szerelési egységek nek 
megfelelően 12,2 és 18,0 méter között változik. A gyár  
tási egységeket a BANIMEX lengyelországi (BMT, BP2, 
JP2, JMT, JK) és a SAM komáromi hajógyárában (BP1, 
JP1) készítették. A kész elemeket közúton a  csepeli 
szerelőtérre szállították, ahol a gyártási elemekből egy 
teljes keresztmetszetű szerelési egységet állítottak össze.  

A 12,2–18,0 méter hosszú szerelési egységek súlya 72 és 136 
tonna között változott. Csepelen történt a korrózióvédelmi 
alapozó, közbenső és fedőréteg felvitele is. A kész szerelé
si egységeket bárkán szállították az építkezés helyszínére. 

Helyszíni szerelés
A szerelési egységeket úszódaruval a 3as és a 4es pillér közé 
épített, „C” jelű jármokra helyezték. A híd összeállítása a C1 
és C2 jelű jármokon elhelyezett szerelőtéren történt. Az el ső 
három elemet (34–35, 35–36, 36–37) egymás után, máglyá
kon helyezték el, majd illesztették őket. Az ilyenformán létre
jövő híddarabot kocsira helyezték, és előretolták. Ezek után 
újabb elemek bedaruzására és illesztésére került sor, így a 
hídhossz fokozatosan növekedett, és a szlovák oldali hídvég  
egy re közelebb jutott végleges helyzetéhez, a 6os hídfő 
teng e lyéhez. Egyszerre mindig egy elemet illesztettek a már 
elkészült hídhoz. 

1. kép: Cölöpözés a műsziget belsejében 2. kép: Dúckeret

4. ábra:  
Gyártási egység

3. kép: Kész szerelési egység Csepelen
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A hídszerkezet végleges alakját a feszítőerők mellett az 
egyes elemek közé beiktatott szögtörések adják. A szögtörést 
az elem tolás és szerelésirányba eső véglapjának mérés 
alapján meghatározott szögben történő levágása adta.

Tolási művelet
Az egyes tolások a fázisábrán megjelölt hosszon tartot
tak, ami mindig a kereszttartótáv (3000 milliméter) egész 
számú többszöröse volt. A tolási művelet fázisai:
–  kocsik elhelyezése a kiinduló állapotban (pályák elején);
–  előretolás a C2 jármon a fogasléces tolószerkezet se

gítségével 3,0 m hosszon;
–  sajtózás támaszonként az emelési helyeken, kocsik teher

mentesítése és kiszabadítása;
–  kocsik hátrahúzása 3,0 m hosszon;
–  kocsik új magasságának beállítása a szerkezet alakjához 

igazodóan;
–  kocsikra terhelés a sajtózóhelyek tehermentesítésével.

A tolás során az előző műveletek ciklikusan ismétlődtek a 
fázis ábrákon megadott sorrendben.

A tolási műveletek befejeztével, valamint elemszereléskor 
a kocsikat egy helyen (C2 járom, majd a 4. pillér) hosszirány
ban rögzíteni kellett. A többi kocsi szabadon elmozdulha
tott.

Keresztirányban az álló hidat a kocsin lévő oldalvezető 
ki ékelésével minden támaszon biztosítani kellett. Tolás köz
ben a kocsik rögzítését fel kellett oldani, a megvezetés a 
tolás kormányzásával történt.

Amikor a híd eleje elért egy újabb támaszt és az emelési 
helyen egy kereszttartónyi hosszon túllógott, a szerkezet 
megemelésével kellett elhelyezni az újabb betoló kocsit.  
A legnagyobb lehajlások sehol nem haladták meg a 30 cen
timétert. 

5. ábra: Jellemző tolási fázisábra
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6. ábra: Tolóberendezés

Segédszerkezetek

A betoláshoz a helyszínen az alábbi segédszerkezeteket 
használták:
–  szerelő és tolójármok (C1, C2); 
–  tolójármok (C3, B2, D1, D2, D3, D4); 
–  tolókocsik;
–  tolósajtó és kapcsolódó berendezései (tolófülek, tolósín); 
–  sajtózóhelyek és máglyák az emelési pontokon.

A mederben lévő jármok (C1, C2, C3) vert cölöp alapo
zásúak voltak, a cölöpök tetejére helyezett teherelosztó 
gerendarácsra a Szajol–Szolnok vasúti Tiszahíd építésénél 
használt feltétjárom került. A vízi jármokon történt az ele

mek illesztése (C1, C2), a híd tolása (C2) és a betolópálya 
alátámasztása (C1, C2, C3).

A 4 jelű pillér melletti segédjármon helyeztük el a „B2” 
toló pályát. A járom részben ráült a 4 jelű pillér talpgeren
dájára, részben 1,50 m fúrt vasbeton cölöpökre támaszko
dott. A cölöpökre és a talpgerendára Ø 120012 csőjárom 
épült.

A szlovák oldali hullámtéren és mentett oldalon összesen 
négy segédjármon helyeztük el a tolópályákat. A Szlovák 
Vízügyi Ha tó ság nem engedélyezte a töltés és a szivárgó 
árok közötti talaj felület zavarását, ezért a jármok síkalapo
zással készültek. A talp gerendára a Szajol–Szolnok vasúti 
Tiszahíd építésénél használt feltétjárom került.

4. kép: Első elem beemelése a C járomra
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5. kép: Kocsi és sajtó kereszttartó alatt

7. ábra: C vízi járom

7. kép: 
Tolás a D jármokon

6. kép: Tolóberendezés

8. ábra: D parti járom
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8. kép: A szlovák hídfőig kitolt merevítőtartó
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Szabó Gábor acélszerkezeti projektvezető  
H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM

AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA II.

A Komárom–Komárno határon átívelő Duna-híd  
építési munkái

Magyarország legnagyobb konzolos túlnyúlással épü-
lő hídja lesz a most épülő Komáromot Komárnoval 
összekötő új Duna-híd. A híd pilonja nagyon külön-
leges alakú, szerkezetű és anyaghasználatú,  amely 
felfüggeszti az ortotrop acél pályalemezes, két főtar -
tós merevítőtartót. A híd építése egy igazi V4 együtt -
működés, ugyanis a híd Magyarországot és Szlová-
kiát fogja összekötni, és az egyes szerkezeti elemek a 
V4 országokban készülnek, a helyszíni szerelést pedig 
ezen országok vállalatai végzik. A híd építése egy 
nagyon különleges feladat, a nagyon szűkös gyártási 
és szerelési határidők olyan  megoldásokat kívántak, 
amely még érdekessebbé teszi ezt a projektet.

Jelenleg a Duna egyik partjáról a másikra tehergépjárművel 
átjutni Vámosszabadi és a Megyeri híd közötti szakaszon 
nem lehetséges, azonban a régió megnövekedett gaz
dasági fejlődése ezt egyre inkább igényli. Mindkét ország 
szükségesnek látta a híd megépítését, ezért 2017. július 
12én megkezdődhetett a „Komárom–Komárno határon 
átívelő Duna-híd kivitelezési munkái” tárgyú projekt ré
szeként az új Komáromi Dunahíd építése.

A BERUHÁZÁS SZEREPLŐI
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenská 
správa cies megrendelése alapján a Komárom–Komárno 
határon átívelő Dunahíd kivitelezési munkáinak elvégzését 
a közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett HM 
DUNAHÍD KONZORCIUM végzi, melynek tagjai a Hídépítő 
Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. A projektben kiemelt 
alvállalkozóként vesz részt a Hódút Kft., a Duna Aszfalt 
Kft. és a HSP Hídépítő Speciál Kft. A híd kiviteli és tech
nológiai terveit a PontTERV Zrt. és a DOPRAVO PROJEKT 
a.s. készítette. A merevítőtartó főtartókat, középső pálya
táb lákat és szegélyeket a BANIMEX Sp. z o.o., a szélső 
pálya táblákat a SAM SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 
gyártja, szerelését a Hódút Kft. végzi a Provixhíd Kft. közre
működésével. A pilon acélszerkezetét az MCE Slaný s.r.o 
gyártja, szerelését a Hódút Kft. végzi, szintén az MCE Slaný 
s.r.o közreműködésével. A ferde kábeleket, sarukat, di la
tációkat, lengéscsillapítókat, lekötéseket és a monitoring
rendszert a PannonFreyssinet Kft. szállítja és szereli. A híd
tartozékokat a Doboz Kft. gyártja. A geodéziai munkákat a 
Poláris 2005 Kft végzi. A pilon korrózióvédelmi bevonat
rendszerét az MCE Slaný s.r.o készíti, a merevítőtartó be
vonatrendszerét a Hídtechnika Kft. A műszaki ellenőrzési 
feladatokat a Komáromi Híd Mérnök Konzorcium látja el, 
melynek tagjai a FŐBER Zrt., a VIAPONTIS Kft., az Utiber 
Kft., az Oviber Kft. és az ESP Consult s.r.o.

A HÍD ALAPADATAI

A Komáromi Dunahíd Magyarország negyedik legnagyobb 
nyílású hídja lesz. A tervezett híd öt nyílásból áll, melyek 
közül három a meder felett, kettő pedig a szlovák oldali 
ártéren található. A középső fő nyílásokat egy egypilonos, 
ferde kábeles tartószerkezet hidalja át, amelyhez mindkét 
oldalon folytatólagos gerendaként csatlakozik egyegy parti 
nyílás. A fő – hajózó – medernyílás fesztávolsága 252 m, a 
hátra kötési oldal egy közbenső lehorgonyzó pillérrel két 
részre osztott. A pilon 118 méter magas, aszimmetrikus 
elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló, keresztirányban 
a híd fölé hajló acélpilon. A kábel elrendezés a pilon felső 
részébe bekötött enyhén széttartó, ún. legyezőrendsze rű, 
mely a nyitott merevítőtartót két kábelsíkban függeszti fel. 
A merevítőtartó 600 m hosszúságú, ortotrop acél pálya
lemezes, két főtartós, nyitott keresztmetszetű gerenda.  
A kábelbekötések a főtartó vonalában 24 méterenként van
nak kiosztva. A mere vítő tartő 36 szerelési egységből áll, 
amit összesen 249 elemből állítanak össze. A merevítőtartó 
súlya 4669 tonna, a hozzá tartozó szegélyek súlya továb
bi 282 tonna, anyag minőségük az MSZ EN (STN) 10025
2:2005 szerinti S355J2+N; S355K2+N, valamint az MSZ EN 
(STN) 100254:2005 szerinti S355ML és S460ML. A pilon 
47 gyártási egységből áll, súlya 2010 tonna, anyagminősége 
a MSZ EN (STN) 100253:2005 sze rinti S355 NL valamint 
S460 NL. A hidat EXC 4 kiviteli osz tály szerint kell gyártani 
és szerelni (1. kép).

A PILON GYÁRTÁSA
A pilon tartószerkezete 30–80 mm vastagságú S355NL és 
a különösen igénybe vett részeken S460 NL normalizált 
finomszemcsés szerkezeti acélból készül. A pilon alsó 
része egy háromszög alakú megtámasztással kezdődik és 
befogott konzolként működik, ahol a befogást a C35/45 
vasbeton pillértest biztosítja. A pillértest és az acél pilon 
együttdolgozása érdekében 30 000 darab 25 mm átmérőjű 
225 milliméter hosszúságú csapot hegesztettek fel. A pi
lon nyomott oldalának bebetonozott része 90 méter ma
gasságig C50/60 betonból készül, itt az együttdolgozásra 
19 mm átmérőjű 225 mm hosszúságú csapok szolgálnak. 
A pilon nyomott oldalának bebetonozott része 90 méter 
magasságig C50/60 betonból készül, itt az együttdolgozást 
19 mm átmérőjű 225 mm hosszúságú csapok biztosítják. 
A pilon húzott oldalán feszítőkábelt építenek be a beton 
zsugorodása miatti építési alakváltozás kompenzációjának 
céljából. A húzott oldalon ezen felül még egy csigalépcsőt 
és egy aknát helyeznek el. A pilon palástszerkezetét  
T merevítőbordákkal erősítették meg. 

A pilon gyártása a gyártóművekbe beszállított alap
anyag és bizonylatainak a vonatkozó előírások szerint el
lenőrzésével és jelölésével kezdődött. Ezután a felhasználás

A cikk megjelent a MAGÉSZ XV. Acélszerkezeti Konferencia 
kiadványában
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3. kép:  Pilonelem-összeállító pad

1. kép:  Az új Duna-híd 

ra kerülő anyagokat szemcseszórással revétlenítették, majd 
láng illetve plazmavágó gépekkel méretre szabták. A pilon 
egyes részegységeit erre a célra elkészített gyártópadok
ban állították össze. A részegységek lemezekből, hosszanti 
laposvas és T bordákból és kereszt irányú L merevítőkből, 
valamint a bebetonozott részekben együtt dolgozó csapok
ból állnak. Az íves palástrészt a bebetono zott részeken 
meghajlították (2. kép), majd 3 részre szétdarabol ták, 
 hogy függőleges pozícióban hegeszthessék meg a 25 mm 
átmérőjű, együttdolgozó csapokat. Az egyes részegységek 
elkészítése után az egy komplett pilonelemhez tartozó ele
meket belehelyezték egy összeállító padba (3. kép). Először 
a két hosszanti, majd az íves palástrészt és a nyomott ol
dali záróelemet he lyezték el, és fűzővarratokkal rögzítették. 
A geodéziai ellenőrzést követő en készre hegesztették. 
A hegesztés folyamán először a füg gőleges X varratokat 
készítették a palást ívelt részén PF pozíció ban, majd a füg
gőleges K varratokat a belső és a hátsó övszalag köpeny

falakhoz kapcsolásához PF pozícióban, majd a függőleges 
K varratot a középső merevítő lezáró köpenyrészhez kap 
csoláshoz PF pozícióban, majd az L merevítők összes víz
szintes V varratát a köpenyhez PA pozícióban, ezután az  
L me revítők övlemezeinek függőleges V varratai a T me
re vítők öv lemezeihez az elemek csatlakozásánál PF pozí
cióban, az L me revítők összes V varrata a T merevítők falai
hoz PA pozíció ban. Végül azokat az együttdolgozó csapokat 
hegesztették fel az elemre, amelyek az elem varratainak 
környezetébe estek és a varratok hegesztését akadályoz
ták volna. A hegesztés során a geometriát folyamatosan 
ellenőrizték. Gyártási szempontból a legbonyolultabb ele
mek a felső kábelbekötési csöveket tartalmazó elemek vol
tak (4. kép), ahol átlagosan 2 méter hosszúságú, 610 x 40 
milliméteres csöveket kellett a pilonba behegeszteni.  
A létrejövő hőhatások és a normalizált acél használata miatt 
nagy odafigyelést és szakértelmet igényeltek a hegesztési 
munkálatok.

2. kép:  Íves palást hajlítása
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4. kép:  Kábelbekötést tartalmazó elem gyártása

5. kép:  Pilonelemek szállítása

6. kép:  Pilonelemek előszerelése

A PILON SZERELÉSE

A 118 méter magas pilon szerelésére mindösszesen 1 év áll 
ren delkezésre, ezért a szerelés és a hegesztéstechnológiát 
úgy kellett megválasztani, hogy ennek a követelménynek 
meg tudjon felelni. A pilon építése 3 fő egységből áll:  
Az alsó, bebetonozott részből, a pályaszinttől a ferde kábe
lekig tartó részből és a legfelső, kábelbekötéseket tartal
mazó részből. Az alsó, bebetonozott rész szerelésénél 
vezérgépnek a Clark Ádám úszódarut használták. Az úszó
daru egyik legnagyobb előnye, hogy teherbírása 200 tonna, 
és nagyon jó a manőverezőképessége. Amíg a cölöpözés 
és a cölöpösszefogó gerenda épült, addig közúton a hely
színre szállították (5. kép) az alsó, bebetonozott rész ele
meit, és azokat a tömegük függvényében párosával és hár
masával összehegesztették vízen úszó bárkákon (6. kép), 
majd amikor a cölöpösszefogó gerenda elkészült, az ele
meket 150–170 tonnás, 10 méter hosszúságú, 4 méter 
szélességű és 9 méter magasságú egységben elhelyezték, 
és ezeket illesztették. A folyamatosan mozgásban levő vízi 
szerelőterületen történő szerelésnél nagy kihívást jelentett 
a geodéziai beállítás. A párosítások és a hármasítások követ
keztében a kritikus úton levő tevékenységeknél már csak 
minden harmadik illesztést kellett elkészíteni (7–8. képek).  
Az alsó, bebetonozott háromszög keresztmetszeteinek il
lesz té sé hez egy homlokzati állványrendszer épült a pilon
nal párhuza mo san, amely egy huzat elleni ponyvaborítást 
kapott az illesztések környezetében. A projekt egyik leg
érdekesebb és legnagyobb ki hívást jelentő feladata a ferde 
kitámasztó gerenda  elhelyezése volt. Ez a kitámasztó ge
renda 26 méter hosszúságú, 4 méter szé les ségű, 2 méter 
magasságú, 80 mm falvastagságú, „H” alakú acél  gerenda, 
melynek súlya 135 tonna volt, és ezt a gerendát még 30 
tonnányi betonacéllal körbevasalták. Az előszerelését fekvő 
pozícióban végezték, majd ráemelték az előszerelt vas 
szerelésre, azt hozzárögzítették, és a Clark Ádám úszódaru 
ezt a 165 tonnás szerkezetet vízszintes helyzetből a végleges, 
közel 38°os szöget bezáró pozícióba állította (9–10. képek).  
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7. kép:  Pilon alsó sor elemeinek illesztése

8. kép:  Második „triplex” beemelése
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9. kép: A ferde kitámasztó gerenda felállítása

10. kép:  A ferde kitámasztó gerenda felállítása
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Mivel a gerenda elhelyezésére nagyon szűk hely állt ren
delkezésre, ezért a beemelési szöget nagyon pontosan 
kellett beállítani. Ezt úgy tudták elérni, hogy az úszódaru  
2 darab 10 méteres és 2 darab 20 méteres kötéllel emelt, 
továbbá a 20 méteres kötélszárban elhelyeztek egy 300 
milliméter állítási lehetőséget biztosító hidrau likus munka
hengert. 

Az úszódaru elkezdte az emelést a 10 mé teres kötél be
kötési pontja felett, majd emelés közben fo lyamatosan 
for dult a 20 méteres kötél bekötési pontja felé. Miután 
meg emelte az elemet, a helyére emelés előtt a  hidrauli kák 
segítségével pontosan beállították a dőlésszöget (11. kép).  
A beemelést követően készre hegesztették az alsó három
szöget, elkezdték a pillértest építését (12. kép), elbontották 
a 25 méter magasságú homlokzati állványt, és megkezdték 
a második szakasz szerelését. 

A második szakasz szerelése egy háromszintes, önjáró 
kúszó állvány segítségével készül. A szerelőállványt úgy kel
lett megtervezni és elkészíteni, hogy a pilon folyamatos 
geometriai vál tozása – a folyamatos keresztmetszetcsök
kenés, majd növekedés, a dőlésszögváltozás – és a kábel
bekötő csövek elkerülése, majd a ferde kábelek szerelése 
se jelentsen problémát. A szerelőállványnak három szintje 
van. A legfelső szinten az elemeket fogadják és a beállít
ják, a második szinten a keresztmetszeteket hegesztik, a 
harmadik szinten pedig a korrózióvédelmi munkálatokat 
és a kúsztatási folyamatot végzik (13. kép). Az állványt a 
szélvédelem miatt körbeburkolták tűzálló ponyvával, és egy 
gyorsan leemelhető tetőt gyártottak a tetejére. A kúsztatás 
a pilon oldalán elhelyezett díszítő laposvasakhoz rögzített 
hidraulikákkal lehetséges. Ennek a szerelési szakasznak az 
elején a Clark Ádám úszódaru emelte a páros elemeket 
a helyükre mindaddig, amíg az emelési magassága ezt le
hetővé tette. Ezután a pilon mellett felállított, 50 tonna 
teherbírású toronydaru emelte fel az elemeket egyesével. 
A toronydaru alsó, le horgonyzó szerkezetét elhelyezték a 
cölöpösszefogó  gerendába, ezt bebetonozták, majd az alsó 
3 tagot beemelték. Ekkor fel emelték a toronydaru központi 
egységét, az irányítókabint, majd a hátsó és első gémet. 
Ettől fogva a toronydaru önmagát építette felfelé, amíg el 
nem érte a 71,7 méteres horogmagasságot. A toronydaru 
eddig a magasságig tud kikötés nélkül dolgozni, ezért itt 
meg kell várni, amíg a pilon felér a 69 méteres magasságig, 
ekkor a toronydarut a pilonhoz hozzá kell csatlakoztatni 
53,3 mé teres magasságon, és a toronydaru tovább építheti 
önmagát a 106,5 méteres magasságig. Ez a toronydaru má
sodik üteme. A harmadik ütemben meg kell várni, amíg a 
pilon megépül a 105 méteres magasságig, a toronydarut ki 
kell kötni 88,15 méteres magasságban, az alsó 53,3 méteres 
magasságban található kikötést el kell bontani, és a torony
daru tovább kúszhat a 126,8 méteres horogmagasságig.

11. kép:  A ferde kitámasztó gerenda beemelése

12. kép:  Az alsó, bebetonozott rész hegesztése és vele együtt 
készülő vasszerelése

13. kép:  A pilonszerelő állvány belülről, elem beemelése közben
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A második pilonszerelési szakaszban egy pilonelem illesz
tésének a ciklusát a pilonelem beemelésével kezdték, majd 
geodéziailag beállították, az elemeket összelakatolták,  majd 
meghegesztették körbe a palástot. Ilyen vastag lemezek 
esetében a hegesztési sorrendnek hatalmas jelentősége
van,ezérteztahegesztőmérnökökszoftveresszimulációval
és a tapasztalatok felhasználásával határozták meg. A pa
lásthegesztéseutánabelsőmerevítőbordákövlemezeithe
gesztették,majdamerevítőbordákgerinclemezeit.Akészre
hegesztést és a varratvizsgálatokat követően elkészítették
a nyomott oldal betonozását. A ciklusidők csökkentése
érdekében minden második pilonelem illesztését követő
en betonoztak két pilonelemet hatméteres magasságban. 
Eközben az illesztési helyek ideiglenes korrózióvédelmét
iselkészítették,ésapilonbafeljutástbiztosítócsigalépcsőt
beemelték. Az illesztést, illetve a betonozást követően a
pilonalakot geodéziailag újra megmérték, és a ciklus be
fejezéseként a szerelőállványt felkúsztatták.Egypilonelem
illesztési ciklusa átlagosan egy hetet vett igénybe (14–17. 
képek).

A harmadik szerelési szakasz a kábelek bekötésénél kez
dődik. A szerelési eljárás a második szakasz szereléséhez
hasonlóankészül,azonbanittahegesztésimunkákkalpár

huzamosanaszerelőállványalsószintjérőlelkellkészíteni
aferdekábelekbefűzését.Ebbenaszerelésiszakaszbanaz
jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a pilon szerelésének 
100 métert meghaladó magasságban, a ferde kábelek be
fűzésének és feszítésének, valamint amerevítőtartó szere
lésének párhuzamosan kell haladnia, és egyik tevékenység 
semfolytathatóamásikelkészültenélkül.Aharmadiksza
kaszszerelésétkövetőenaszerelőállványtéstoronydarutaz
építési sorrendjével ellentétes sorrendben le kell bontani. 

15. kép:  2019.03.06. 17. kép:  2019.05.07.

14. kép:  2019.02.04.

16. kép:  2019.04.02.
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Mivel a projekt szempontjából a kritikus úton a pilon
szerelése áll, melynek legjelentősebb részét az egyes ele
mekhegesztéseadja, ezért a szereléstmegelőzőlegapro
jekt hegesztőmérnökei hosszú időn keresztül vizsgálták,
hogyazelőírtS355NL,valamintS460NLanyagotezekben
avastagságokban,hogyan leheta lehető legjobbminőség
ben, a lehető leghatékonyabbanhegeszteni a helyszíni le
hetőségek figyelembevételével. A vizsgálatok alapján arra
 jutottak, hogy a pilonelemek hegesztéséhez a leg ha té ko
nyabb eljárás a 138as számú fémportöltetű huzalelekt
ródával történő hegesztés K varrattal, körkerámiás gyök
alátéttel, PC pozícióban (18. kép). A hazai gyakorlatban 
ez nem jellemző, mivel a külső körülményekre nagyon
érzékeny ez az eljárás, ugyanis nincs extra gázvédelem a 
hegesztési füstből és salak sem védi az ömledékfürdőt.
Azonban ennek a problémának a kiküszöbölésére nagyon
precíz szél elleni zárást készítettek a szerelőállványon,
és a pilon bejáratánál egy zsiliprendszert alakítottak ki a 
kéményeffektus elkerülésére. A technológiai előírásokat
betartva, egy kiváló minőséget biztosító és nagyon haté
konyhegesztésitechnológiaezazeljárás.Gyorsaságaabból
adódik,hogynincssalakzárvány,nemkellannyitköszörül
ni,ezáltalkevesebbahegesztésimellékidő,nemhűlannyi
ra vissza az alapanyag, így sokkal kevesebb előmelegítés
szükséges, mivel egy 60 mm vastagságú S460NL anyagot
hegesztéselőttminimum150°Craelőkellmelegíteni,ami
meglehetősen sok időbe telik (19. kép). A nagyon rövid 
kivitelezési határidő miatt éjjel és nappal kis területeken
kelletta lehető legtöbbhegesztőnekegyüttdolgoznia,eh
hezaszerelőállványonésapilonbelsőoldalánkismunka
szakaszok lettek elválasztva (20–21. kép) és LED lámpás
világítással megvilágítva. A hegesztési varratok vizs gálata 
roncsolásos (22. kép) és roncsolásmentes vizsgálatokkal 

18. kép:  138-as eljárással, fémportöltetű huzalelektródával történő 
hegesztés K varrattal, körkerámiás gyök alátéttel, PC 
pozícióban

19. kép:  Kötelező előmelegítés 22. kép:  Készül a palást hegesztése és vele együtt a hegesztési  
próbaelem

20. kép:  Páros hegesztés szűk munkaterületen

21. kép:  Ilyen kis területen négy hegesztő dolgozik éjjel-nappal



Acélszerkezetek 2019/3. szám 23

történt. Roncsolásmentes vizsgálatok során 100 százalék
banszemrevételezéssel,100százalékbanmágnesezhetőpo
ros vizsgálatokkal és 100 százalékban ultrahangos (23. kép) 
vizsgálatokkal. Ahol a lemezvastagság megengedte további 
radiográfiaivizsgálatokkalellenőriztékamegfelelőséget.

A pilon alakjának beállítása nagyon összetett és ko moly 
feladat, ugyanis ez egy acél ésbetonöszvérszerkezet, ami
anapsütéshatásáranagy alakváltozásokraképes, valamint
apilont alkotóvastag lemezek (24. kép) hegesztés okozta 
hőbevitel és zsugorodása szintén nagy mozgásokat ered
ményez,továbbáanyomottoldalontalálhatóbetonzsugo
rodása is szerepet játszik a végleges alakban, ezért a Ter
vező,Kivitelező,GeodétaésaHegesztőmérnökökfolyama
tosegyüttműködésérevanszükségasikeresbeállításokhoz.

A MEREVÍTŐTARTÓ GYÁRTÁSA
A merevítőtartó keresztmetszeteket 2 főtartóból, 4 pálya
elemből és egy konzolból állítják össze. A gyártás a
merevítőtartó Szlovákiai irányából kezdődött és elkészült
a 3. támaszig, majd a Magyarország felőli 1–2 támaszköz
gyártásávalfolytatódottésvégüla3.támaszésa2.támasz
közötti szakasz készül. A gyártás folyamán elsőként a
gyártóművekbe beszállított alapanyag és bizonylatainak a
vonatkozóelőírásokszerintellenőrzéseésjelölésetörténik
meg. Ezután a felhasználásra kerülő anyagokat szemcse
szórássalrevétlenítik,majdlángilletveplazmavágógépek
kel méretre szabják. A merevítőtartó gyártása a szerelési
pontosság betartása miatt keresztmetszetenként egy hossz 
és egy keresztirányú ráhagyással készül, valamint a kon
zolos elemek mindkét oldalán a szegélyszereléshez is ke
resztirányú ráhagyás készül. A gyártás első lépéseként a
pá lya hosszbordák és a lemezek toldását készítik el, majd 
az előfeszített pályalemezre fűzővarratokkal, fésűs sablon
nal felhegesztik a pályalemezhez illesztett hosszbordákat.
Összeállítják a kereszttartókat egy erre a célra elkészített
összeállító padban, majd felhelyezik a trapézbordázott
pálya, konzol ésmerevítőtartó elemekre (25. kép). A fő
tartókisehhezhasonlóankészülnek,azzalakiegészítéssel,
hogy a főtartók alsó öveit is meghegesztik a kereszttartó
felhelyezése előtt (26. kép). Az elemeket mindig úgy for
gatják,hogyavarratokatakedvezőbeolvadástelősegítőés
atermelékenyPA,illetvePBhegesztésipozícióbanhegeszt
hessék. A hegesztéssel bevitt hő okozta deformációmini
malizálása érdekében a hegesztési varratokat egyszerre két 
hegesztővel vagy két hegesztőfejjel rendelkező, fedett ívű
hegesztő automatával középről kifelé készítik. A pályaele

mek helyszíni illesztésének elősegítése céljából a varrato
kat(nyakvarratok)150mmhosszon elhagyják,melyeketa
helyszíniszereléssoránhegesztenekmeg.Amerevítőtartót
121–fedettívűhegesztéshuzalelektródával,125–porbeles
huzalelektródás, fedett ívű hegesztéssel, két hegesztőfejes
automatával, 135 – tömör huzalelektródás, aktív védőgá
zos ívhegesztéssel, 136 – porbeles huzalelektródás, aktív
védőgázos ívhegesztéssel, valamint 138 – fémportöltetű
huzalelektródávaltörténőívhegesztésselkészítik.Ahegesz
tési technológiátúgy alakítottákki,hogy a lehető legtöbb
hegesztési varratot gépesített hegesztési technológiával le
hessen készíteni (27. kép). A hegesztési varratok vizsgála
ta roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokkal történik. 
Roncsolásmentes vizsgálatok során szemrevételezéssel és 
ultrahangos, radiográfiai, valamint mágnesezhető poros
vizsgálatokkalellenőrzikamegfelelőséget.

23. kép:  
80 milliméter vastag lemez  
ultrahangos vizsgálata

24. kép:
55 milliméter vastag merevítő-
borda hegesztési varrata

25. kép:  Merevítőtartó pályaelem gyártása

26. kép:  Merevítőtartó gyártása

27. kép:  Két hegesztőfejjel rendelkező, fedett ívű hegesztő-
automatával történő hegesztés
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A MEREVÍTŐTARTÓ SZERELÉSE

A merevítőtartó keresztmetszetek a Csepeli Dunai Nehéz
rakodóban kerülnek összeállításra egy erre a célra készített 
összeállító padban. Elsőként a bal főtartót és pályaeleme
ket, illetve a jobb pályaelemeket helyezik el, amelyeket a 
beállítást követően készre hegesztenek. Ezután elhelyezik 
a jobb főtartó elemet, és a ráhagyásos él levágása után 
hozzáhegesztik a már addig elkészült keresztmetszethez. 
A keresztmetszetek hegesztését 136 – porbeles huzalelekt
ródás, aktív védőgázos ívhegesztéssel, valamint 121 – tö
mör huzalelektródás, fedett ívű hegesztéssel ké szítik. Az 
elkészült merevítőtartó keresztmetszeteket  egymáshoz pró

bálják, betolják a festőüzembe, és megtörténik a felület
véde lem. A felületvédelem készítését követően egy kikötői 
daru bárkára emeli az elkészült keresztmetszeteket, és 
hár ma sával 80 mé teres katamarán bárkákon a helyszínre 
szállítják. 

A merevítőtartó szerelése három szakaszban történik. 
A Szlovákia felőli 250 méteres szakasz szakaszos tolással, 
a Magyarország felőli 80 méteres szakasz egységenkénti 
behúzással és a közötte található 270 m szabadszerelés
sel készül. Először a Szlovákia felőli szakasz készült, ahol 
a helyszíni adottságokat kihasználva a vízi úton érkező 
keresztmetszeteket úszódaru a mederben épített szerelő
járomra emelte, ahonnan a keresztmetszeti illesztések 
folyamatos hegesztése után a szerkezetet szakaszosan a 
Szlovákia irányába tolták, ezzel el lehetett kerülni a köz
úti elemszállítást. A szerkezet tolás közbeni megtámasz
tását az ideiglenesen épített toló jármok biztosították.  
A jármok között a merevítőtartót konzolos túlnyúlások
kal tolták a hídfő irányába. A tolóhidraulikákat a meder
ben elhelyezett jármokra telepítették. A tolási művelete
ket úgy tervezték meg, hogy a Klatsmányi híd építésénél 
használt tolási segédszerkezetek felhasználhatóak  legye nek. 
A Klatsmányi híd tolásával ellentétben, itt a tolóberen
dezést nem a tolópályához rögzítették és minden kereszt
tartónkénti tolás után helyezték át folyamatosan, ha
nem a mederben levő tolójáromra fixen rögzítették le.  
A tolás 1 da rab toló tápegységről üzemeltetett 2 darab 100 t  
kapacitá sú toló hidraulikus munkahengerrel történt. Egy 
kereszttartónyi előrehaladás a tolóhidraulika két lépcsőben 
való működését kívánta. A tolás megindításához a Tervező 
által megadott 250–300 bar nyomásra volt szükséges, a 
mozgásban tartásához már a 200 bar is elégséges volt. 

29. kép:  2018.07.23.

28. kép:  2018.07.23.

30. kép:  2018.08.03.

31. kép:  2018.10.15.

32. kép:  2019.01.20.
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33. kép:  A merevítőtartó szakaszos kihúzása a magyar oldalon

Az előretolás után emelőhidraulikákkal a csúszókocsit te
hermentesítették, majd a kocsit a tolóhidraulikával együtt 
egy kereszttartóval visszahúzták. A kocsik visszahúzása a 
tolóhid rau lika visszajáratásával, a többi kocsinál 1 tonnás 
csörlővel történt. A kocsik ismételt beállítása után a sajtóról 
a kocsira lehetett terhelni. A fenti műveletek a fázisterv sze
rinti egyegy szakasz befejezéséig ismétlődtek. Az új egység 
szerelésének fogadására alkalmas helyzet elérése után a híd 
pályaszintjét a szinttáblá zatnak megfelelő értékre beállí
tották. Egy teljes tolási, beemelési, il lesztési, hegesztési 
folyamat egy hetet vett igénybe (28–32. képek). A tolást 
követően a hidat sarura engedték.

Ezután a merevítőtartó Magyarország felőli szakaszának 
szerelése következett, ahol a hídfő és a vízi pillér közötti 
66 méteres nyílásközbe egyegy pár tológerendát beemel
tek, amelyet a középen egy vízijárommal alátámasztottak. 
A tológerendákra az úszódaru felemelte a merevítőtartó 
szerelési egységeit, melyeket egy állandó keresztmetszet
ben a vízi pillér felett illesztettek és hegesztettek. A hegesz
tést követően a szerelési egységeket Magyarország irányába 
húzták a Klatsmányi hídnál használt kerekes kocsikkal és 
egy vonszoló csörlő segítségével. Mivel a kerekes kocsiknak 
nagyon alacsony a gördülési ellenállása, így a vonszoló 
csörlővel nem kellett nagy erőt kifejteni. Egy teljes tolási, 
beemelési, illesztési, hegesztési folyamat ebben az esetben 
is egy hetet vett igénybe (33. kép).

Végül a tolójárom és a 2. támasz közötti szabadszerelés
sel készülő szakasz szerelése következik. Ez egy nagyon 
komoly Mérnöki kihívás, ugyanis a 2. és 3. támasz között 
a híd 234 méter hosszú konzolossággal készül, amire 
Magyarországon még nem volt példa. Először a toló
jármok és a 3. támasz közötti szabadonszerelt rész készült 
el (34. kép), majd a 3. támasz megépítését követően, 
a fölé kerülő elemet elhelyezik, és végül a 2. és 3. 

támasz közötti szakasz szabadszerelése fog megtörténni.  
A szabadonszerelés első lépéseként nyírófogakat hegesz
tettek fel a hídelemekre. A nyírófog funkciója a be emelt 
 szerkeze ti elem reakciójának átadása a hídkonzolra a fő
tartó felett, a pá lya le mezen. Következő lépésként beemel
ték és beállították a sze re léshez és hegesztéshez hozzá
férést biztosító pályalemezen elekt romos meghaj tás sal 
hajtható, függesztett munkaállványt. Ez  után be eme lik a 
következő merevítőtartó szerelési egységet és a nyírófo
gak visszafeszítő rúdjait elhelyezik, majd beállítják a geo
déziai alakot, és megkezdődhet a keresztirányú illesztés.  
A hegesztést az alsó öv varrataival kezdik, majd a pályale
mez varrataival, és ezt követően a gerinc és pályabordák 
hegesztésével párhuzamosan a kábel alsó lehorgonyzások 
szárnylemezeit is meghegesztik. A szárnylemezek hegesz
tését követően megkezdik a ferde kábelek beszerelését és 
megfeszítését. A kábelfeszítés befejeztével a szerelőkocsit 
előrehúzzák, és megkezdik a következő keresztmetszet 
szerelését. A 3. támasz mellett, Magyarország irányába 
kettő merevítőtartó szerelési egységet elhelyeznek,  amely 
konzolos túlnyúlásának megtartására a 3. támasz felett 
egy árbócot helyeznek el. A szabadszerelés a 2. támasz 
melletti szerelési egység beemelésével, illesztésével és 
utána a Magyarország felőli merevítőtartószakasz vissza
húzásával, leengedésével és annak illesztésével ér véget.  
A merevítőtartó helyszíni hegesztését 121 – fedett ívű he
gesztés tömör huzal elektródával (35. kép), valamint 136 
– porbeles huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztéssel 
készítik. A merevítőtartó szerelésével párhuzamosan halad 
a szegélyek és kerékvetők szerelése és hegesztése. A hely
színi kézi hegesztés mennyiségének csökkentése érdeké
ben a kerékvetők hosszirányú varratait fedett ívű hegesz
téssel (121) készítik. 
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34. kép:  A Clark Ádám úszódaru beemeli az első szabadonszerelt 
elemet

35. kép:  Egyenesben futó fedett ívű hegesztéssel készült varratok

36. kép:  RAL 7035 naplementében
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KORRÓZIÓVÉDELEM

A híd egy szabadon álló létesítmény, amely ki van téve 
a környezet korróziós, károsító hatásának, ezért a híd 
légköri korrozivitási kategóriája az MSZ (STN) EN ISO 
129445:2008 szabvány szerinti C5I, a bevonatrendszer 
tartóssági követelménye „H” – hosszú. A végleges korró
ziógátló festékbevonatrendszer Sa 21/2 felülettisztasá
gú, közepes Ry5 érdességi mélységű acélfelületre készült.  
A pi lon, a merevítőtartó, a ferde kábelek és a  kandeláberek 
RAL 7035 világosszürke színűek, RAL 5005 szignálkék 
díszítő csíkokkal. A gyalogos és kerékpároskorlát, a kábel
lehorgonyzás és a vandálcső RAL 5005 szignálkék. A me re
vítőtartó alapozórétege cinkportartalmú,  kétkomponen ses 
epoxi kötőanyagú, melynek szárazrétegvastagsága 80 µm. 

A köz benső réteg vascsillámos, kétkomponenses, epoxi 
kötőanyagúak, melyek szárazrétegvastagsága 160 µm.  
A fedő réteg kétkomponenses, poliuretán kötőanyagú át
vonó, melynek szárazrétegvastagsága 80 µm (36. kép).  
A pilon alapozórétege cinkportartalmú, kétkomponenses 
epoxi kötőanyagú, melynek szárazrétegvastagsága 80 µm. 
A közbenső réteg vascsillámos, kétkomponenses, epoxi 
kötőanyagúak, melyek szárazrétegvastagsága 3 x 80 µm.  
A fedőréteg kétkomponenses, poliuretán kötőanyagú át
vonó, mely nek szárazrétegvastagsága 80 µm (37. kép).

FERDE KÁBELEK 
A kábelek két síkban elhelyezett legyező kialakításúak, le
horgonyzásuk a merevítőtartóban és a pilonban történik. 
A kábelek párhuzamos pászmákból készülnek, egyenként 
a pilonban megfeszítve. A kábelenkénti pászmaszám 43–85 
között változik. A kábelek 1860 N/mm2 szakítószilárdságú 
0,6”os héterű pászmákból kis menetemelkedéssel köte gelt, 
párhuzamos pászmákból állnak. A héterű pászmákat zsír ral 
kiöntött polietilén héj veszi körül, továbbá a kábelköteg
ben futó egyedi pászmákat is UV sugárzás álló, rezgés
csillapító spirálozással ellátott, műanyag burkolócső védi.  
A merevítőtartóbekötés felett vandalizmus elleni védőcsövet 
kell elhelyezni a járdaszinttől mért ~2,5 m magasságig.  
A kábeleken és a merevítőtartón lengéscsillapítókat he
lyeznek el, a merevítőtartó belengésének elkerülése ér de
kében.

A borítókép és az 1. kép Szabó Gergely, az 5., 6., 33., 35., 
és a 36. kép Varga János, a 2. kép Tomáš Vojtěchovský, a 
4., 11., 18., 22. és 23. kép Bauernhuber Ákos, a 13. és 17. 
kép Gazdag Gergő, a 25. és 26. kép Bogár Árpád, a 27. kép 
Viniczai Ferenc, a 35. kép Hlatky Réka fénykép felvétele, a 
cikk többi felvételét a szerző készítette.37. kép:  Pilonelemek üzemi korrózióvédelme

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

Gépek és Rendszerek 
Szolgáltató Kft.

Messer Cutting Systems 
Magyarországi Képviselete

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

CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz
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Dr. Domanovszky Sándor 
gyémántdiplomás építőmérnök, nemzetközi hegesztőmérnök

KÉPRIPORT

Az új komáromi Duna-híd szereléséről (2019. július 25-i állapot)  
és a merevítőtartó előszereléséről (2019. szeptember 2-i állapot)

A Magyarországon jelenleg megvalósítás alatt álló 
leg jelentősebb hídról az illetékesek már több  fórumon,  
kellő alapossággal beszámoltak. Jelen ripor tunk ban 
ezek közül a Pont-TERV Zrt. a MAGÉSZ ACÉLSZER KE-
ZETEK folyóiratának 2018/1. számában „Elkezdődött 
az új komáromi Duna-híd építése” című,  továbbá a 
MAGÉSZ XV. ACÉSZERKEZETI KON FERENCIA 2019. má-
jus 22-23. kiadványában megjelent, „Az új komáromi 
Duna-híd építéstechnológiájának tervezése” című, va- 
 la mint a H-M konzorcium „A Komárom–Komárno 
határon át ívelő Duna-híd építési munkái” című cik-
keire támasz  kodunk. Az első a MAGÉSZ honlapján 
(www.magesz.hu) megtalálható, de az utóbbi kettő 
nem, így azokat ebben a számban újra közreadjuk 
(8–26. oldalak). Így az érdek lődő csaknem naprakész, 
teljes körű tájékoztatást kap. De ennek a riportnak  
főként az ad aktualitást, hogy a benne közölt felvé-
teleket – szándékosan – azon a napon készítettük, 
amelyiken a merevítőtartó szerelésének utolsó, de a 
leg nagyobb (252 m támaszközű) nyílás fe letti sza ka-
szá  nak első egységét emelték a helyére, és ezt kö ve-
tő en (a 3. egységtől) a ferde kábelek befűzése is el-
kezdődhetett (tehát az építkezés állását egyik fon tos  
momentumában rögzítettük). 

ELŐSZÓ

A fentiekben hivatkozott cikkekből – az alábbiakban közölt 
képek és aláírásaik jobb érthetősége céljából – elöljáróban 
né hány lényeges tudnivalót kiemelünk. 

A Magyarország és Szlovák Köztársaság között létesülő ha
tárhíd építésében a V4ek másik két nemzete is részt vesz.  

Az impozáns híd szerkezeti kialakítása innovatív (talán 
egye dülálló?): 
–  egyetlen – aszimmetrikus – pilonra függesztett három 

 me der nyílás (252+120+96 m támaszközökkel) és két, 
kábellel nem erősített (66 m támaszközű) ártéri nyílás 
(1. ábra); 

–  a 602 m hosszú, 20 m széles merevítőtartó folytatólagos, 
nyitott gerendaszerkezet. Két – a függesztőkábelek síkjába 
eső, ferde, párhuzamos övű, tömör gerincű, – a főtartóval 
együttdolgozó ortotrop pályaszerkezet, hosszirányban 
futó trapézbordákkal, íves alsó övű kereszttartókkal (2. 
ábra);

–  a befolyási oldalon a 3. sz. pillérbe befogott pilon dőlé
sé nek és felső részének kialakítása olyan, hogy a – két 
ferde síkban, legyezőszerűen, a merevítőtartó két főtartó
jának ge rinceihez futó – függesztőkábelek bekötése a híd 
tengelyé be esik (3. ábra); 

–  minden illesztés hegesztett.

ÁBRÁK, KÉPEK

A továbbiakban a fentebb hivatkozott három ábrával 
(1–3. ábrák) és 2019.07.25én a helyszínen, továbbá 
2019.09.02án Csepelen készített néhány fénykép (4–29. 
képek) segítségével igyekszünk bemutatni a bonyolult 
munka lényegét. Ez itt főként a – 5000 t acélból álló – 
merevítőtartóra korlátozódik, mivel annak kétharmada 
(négy nyílás, kb. 400 m) már a helyén van (továbbá mert 
a – 2000 t önsúlyú – pilon építését nagyrészt a külföldi 
partnerek végzik). Helymeghatározásra az 1. ábra szolgál 
(amelyen a hidat a kifolyási oldal felől szemléltetik, így be
mutatónkat annak jobb, azaz a Duna bal, szlovák oldaláról 
indulva, a folyó és a pilon felé haladva folytatjuk.
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1. ábra:   Az új Komáromi Duna-híd általános terve I.  
oldalnézet
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2. ábra:  Az új Komáromi Duna-híd általános terve II.  
keresztmetszet

3. ábra:  Az új Komáromi Duna-híd  
általános terve III.  
pilon

Szükségesnek látjuk az előzőeket azzal kiegészíteni,  hogy 
– a közúton történő szállíthatóságnál nagyobb gyártási, de a 
helyszíni szerelési (beemelési) egységeknél kisebb  mére tű 
acélszerkezetek esetében a kivitelezés  technológiájának mű
veletsorába egy előszerelést kell beiktatni. Ez a merevítő
tartó esetében is így történt. Az előszerelést a Provixhíd 
Kft. budapesti, Csepelszigeten lévő telephelyén hajtották 
végre. Az itt elvégzett – igen jelentős – munka fő mozzana
tait – a 18–29. képek szemléltetik.

4. kép:  A Csepelről felúsztatott, beemelésre váró merevítőtartó-egységek
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5. kép:  
A 6–5 sz. hídfő/pillér közötti,  
66 m támaszközű ártéri nyílás

6. kép:  Az 5–4 sz. pillérek közötti,  
96 m támaszközű nyílás (részlete)

8. kép:  Az 5–4 sz. pillérek közötti,  
96 m támaszközű nyílás alulnézete  
(a hídfő felé nézve, részlet)

7. kép:  A trapézbordák ablakos illesztése 
(elkészítés előtt, a kifolyási oldali 
járdakonzolon)

9. kép:  
A 4–3 sz. pillérek közötti,  
120 m és részben  
az 5–4 sz. 96 m támasz-
közű nyílások a pilonnal 
és a (kifolyási oldalon 
lévő, bárkákból kialakított) 
bejáróhíddal
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10. kép:  A bejáróhíd a 3 sz. pillérről szemlélve (a jobb felső sarokban a szomszédos vasúti híd szlovák oldali vége látható)

11. kép:  A 3 sz. pillér a 4–3 sz. pillérek közötti nyílás csatlakozó részével, valamint a 3–2 sz. pillérek közötti, 252 m támaszközű, „nagy” 
medernyílást áthidaló merevítőtartó-szakasz éppen helyére emelt első egységével, továbbá a pillérből „kinövő” pilon alsó részével
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12. kép:  A 200 t kapacitású Clark Ádám úszódaru az ideiglenes rögzítő szerkezetek (Dywidag-rudak, 
nyírófogak stb.) beépítéséig még tartja a merevítőtartó-egységet

13. kép: 
 A befolyási oldalon  
(a pilon mellett) 
már elkészült  
a rögzítés

14. kép:  A magyar oldali ártéri nyílás már a helyén van
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19. kép:  
A Csepel-szigeti szerelőtelep központi 
területe (a vágányok a nagyméretű  
szerelési egységeket hordozó kocsik  
hossz- és kereszt irányú mozgathatóságát 
szolgálják)

15. kép: 
 A pilon külföldön gyártott egységeit 
közúton szállítják a helyszínre

16. kép:  
A cölöpösszefogó gerendán induló  
és 118 m magasságba kúszó pilon egységeit 
bárkán juttatják a 3 sz. pillérhez

18. kép:  
Az egységek beemelése toronydaruval 
történik





17. kép:  
Egy kész keresztmetszeti egység  
(az elszállításra váró, korrózióvédett,  
6–7-es számú „zárótag”)



34 Acélszerkezetek 2019/3. szám

21. kép:  
A Telep Duna-parti kikötőjében  
– egy keresztmetszeti egységgel  
a fedélzetén – várakozó bárkapár  
(egyszerre hármat szállít)

20. kép:  
A telep vezérgépe, a 200 t teherbírású 
vágánydaru, ami (főként) a bárkába  
helyezést végzi

22. kép:  
Az (utolsó) – egy keresztmetszetet alkotó – 
hét gyártási egység
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23. kép:  A keresztmetszeti egységek az állító–hegesztő padban

24. kép:  Az ortotrop pálya felülről

25. kép:  Az egység az állítópadban a 
befolyás felőli oldalról nézve

26. kép:  
A külön legyártott alsó kábellehorgonyzó 
elem felhegesztéshez előkészítve

ÖSSZEGZÉS

A bemutatott képek, főként pedig az előző, tárgyi hídról 
szóló, három cikk – úgy gondoljuk – azon túl,  hogy be
mutatja a létesítményt, rávilágít arra is, hogy a megvalósí
tásában részt vevőknek, a nem egyszerű műszaki feladat 
teljesítésével párhuzamosan, a szervezés terén is különösen 
bonyolult kihívásokat kell megoldaniuk. Ez eddig kiválóan 
sikerült, csak így tovább!

Forrásjegyzék

Az 1–3. számú ábrákat a PontTERV Zrt., a 4–29. fotókat és 
a címlapképet a Szerző készítette.29. kép:  A Hídtechnika Kft. korrózióvédő üzeme

27. kép:  
A merevítőtartó részlete 
az állítópadban (alulról 
nézve)

28. kép:  
Egy keresztirányú hegesztett illesztés 
(kereszttartó alsó öv és gerinc, pályalemez- 
hosszvarrat, trapézbordák és kereszttartók 
illesztés felőli – gyártáskor elhagyott –  
varratai)







36 Acélszerkezetek 2019/3. szám

WELDCLOUD HEGESZTŐSZOFTVER.

WELDCLOUD UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ.

Egy hálózati szoftverplatform, amely a maximális termelékenység biztosítása érdekében összekapcsolja 

a hegesztő tápegységeket és kezeli a hegesztési adatokat.

WELDCLOUD FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK.

n Termelékenység – Valós idejű adatokkal.

n Nyomon követhetőség

n Dokumentáció 

n Kétirányú kommunikáció – A WeldCloud nemcsak arra alkalmas, 

hogy a beállításokat (például új hegesztési paraméter csomag) 

a hegesztőgépekre továbbítsa, hanem arra is, hogy adatokat gyűjtsön tőlük.

n Riasztás menedzsment

n Egyszerű integráció 

n Használhatóság  

n Biztonság 

A WELDCLOUD UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ ELŐNYEI.

n Egyszerűen csatlakoztatható – A meglévő rendszer újrakonfigurálása nélkül.

n Egyszerűen konfigurálható – Egy Android-os mobilalkalmazáson keresztül.

n Egyszerűen használható

MOBILALKALMAZÁS

Az Android-os eszközök mobilalkalmazásai lehetővé teszik 
a vonalkódok beolvasását a huzalokról, védőgázokról a 
cikkszámokról és a kezelői kártyákról, még több adatot 
adva a hegesztési munkamenetéhez.

KEZELJE HEGESZTÉSI MŰVELETEIT 
ÚGY, MINT MÉG SOHA.

n Egyszerűsítse a hegesztési eszközök kezelését

n Dokumentálja a teljes hegesztési folyamatot

n  Kövesse nyomon majdnem valós időben a hegesztési 
minőséget

Csatlakoztasson bármilyen hegesztőberendezést a WeldCloud-hoz és tekintse meg az összes 

hegesztési adatot egy helyen a termelékenység javítása és a dokumentáció egyszerűsítése érdekében.

HEGESZTÉSI MINŐSÉG FELÜGYELETE ÉS JÓVÁHAGYÁSA.
A WeldQAS, a WeldScanner és a WeldScanner Validátor olyan hatékony megoldások, amelyek lehetővé 

teszik a hegesztések valós idejű értékelését, jelentését és validálását.
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WELDQAS HEGESZTŐSZOFTVER.
A WeldQAS a varratminőség valós idejű elemzésének előnyét kínálja, hogy már hegesztés közben előre jelezze a 

varrat minőségét. Ez a hozzáadott minőségbiztosítási szint csökkenti a gyártási folyamat költségeit azáltal, hogy 

azonnal beazonosítja a hibákat, elkerülve ezáltal a költséges újbóli megmunkálást.

A WELDQAS ELŐNYEI.

n Teljesen vezeték nélküli  n ThermoProfile szkenner

n A legmodernebb technológia  n Központi adattárolás

n Egyedülálló adatpontok  n További opciók

WELDSCANNER HEGESZTŐESZKÖZ ÉS SZOFTVER.
A WeldScanner egy hegesztő szakemberek által kifejlesztett többcélú rögzítő és mérőeszköz. Használható 

adatgyűjtőként és oszcilloszkópként, valamint validálása.

A WELDSCANNER ELŐNYEI.

n Folyamatos felügyelet

n Hibaelemzés

n A hegesztés részleteibe való betekintés

n Tartós konstrukció

n Könnyen használható

WELDSCANNER ALKALMAZÁSOK.

n Automatikusan rögzíti a hegesztési időt és a fogyasztási értékeket (huzal, gáz 
és energia)

n A varrathossz megadásával számítsa ki a hőbevitelt

n  Mérje meg a hegesztő ív típusait, beleértve a négyszögjelek True RMS és az 
abszolút középértékeit

n  Számítsa ki az ívenergiát (hőbevitel) az ISO 15641 és az ISO/TR 18491 
szabványnak megfelelő pillanatnyi értékekkel

n Készítse el az EN 1090 szabványnak megfelelő vezérlést

n  Mérje meg a T 8/5 hűtési időt a hegesztési felület érintése nélkül

n Mérjen max. 200 kHz értékig

WELDSCANNER VALIDÁTOR JÓVÁHAGYÓ ESZKÖZ.

A WeldScanner Validátor segítségével könnyedén végezheti mindenféle gyártmányú hegesztőberendezés validálását az EN 

50504 (Ívhegesztő berendezések jóváhagyása) szabványnak megfelelően és kihasználhatja a WeldScanner összes 

funkcióját és előnyeit.

A WELDSCANNER VALIDÁTOR ELŐNYEI.

n Univerzális kompatibilitás  n Könnyen használható

n Egyszerű dokumentálás  n Nagyfrekvenciás teszter

n Pontos mérések n Nagy teljesítményre képes

n Előre kalibrált

A DIGITAL SOLUTIONS SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL AZ ESAB.HU WEBOLDALRA.
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2019-BEN IS HIDÁSZ NAPOK!

Pisch Zsuzsanna és Forgács Dávid  
Hidászokért Egyesület

A Hidászokért Egyesület 2019. június 5–6–7-én Sió-
fokon tartotta a 9. Hidász Napokat. A közel 450 
részt vevővel megtöltöttük a Hotel Azúrt. A 3 nap alatt  
8 szekcióban 48 előadótól 38 előadás hangzott el. 
Az első nap végén a díjátadón 9 hidász kollégát dí - 
jaztunk.

A konferencia „címerhídjának” a kaposvári intermodális 
csomópont ferde kábeles hídját választottuk, ennek apropó
ját az adta, hogy ráirányítsuk a figyelmet az „önkormány-
zati hidak” szekción belüli szép beruházásokra, tervekre. 
Az első nap első szekcióját ennek a témának szenteltük.

Németh Dorián (Swietelsky Kft.) a kaposvári ferde ká
beles híd építéséről tartott előadást. A híd kivitelezése még 
kezdeti fázisában van, de már most is számos feladatot ad 

a Kivitelezőnek. A gyalogos és kerékpároshíd egypilonos 
ferde kábeles híd, amelyre pergolákat, növénykazettákat, 
pa dokat és gyerekjátékokat álmodott a város vezetése.

Győr keleti kapujaként is nevezik az M19es felett átívelő 
gyalogos–kerékpáros hidat. Bella Tamás (Kútház Kft.) a híd 
kivitelezését, Csurilla Imre (Unique Plan Kft.) a tervezését 
és Deák László (MCE Nyíregyháza Kft.) az acélszerkezet 
gyártását ismertette. Az ívhíd egyetlen, a pályaszerkezet fe
lett átlépő ívből áll, 47 méteres támaszközzel. A szűkös 
hely miatt kanyargós feljárórámpákat terveztek–építettek a 
hídhoz (1. és 2. ábra).

1. ábra: Látványterv a feljáró rámpáról nézve

2. ábra: A készülő híd a magasból
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Reiner Gábor és Gilyén Elemér (PontTERV Zrt.) kettő, 
önkormányzati megrendelésre készülő tanulmánytervet 
mu tatott be. Győrben az Ipar utcánál terveztek egy  ferde 
kábeles MosoniDunahidat, Veszprémben az Aranyosvölgy 
fölé egy extradosed szerkezetű vasbeton hidat (3. és 4. 
ábra).

A szekció zárásaként a főváros, Budapest hídjairól tartott 
előadást Hodik Zoltán (Budapest Közút Zrt.) és Forgács 
Dávid (BKK Zrt.). Hodik Zoltán elmondta, hogy a hagyo
mányos hídfelújítások mellett jelentős feladatot jelentenek 
a közműátvezetések megoldásai is (pl. Erzsébet híd és 
Rákóczi híd). Forgács Dávid a jövő hídfelújítási és építé
si terveit ismertette: a soron következő Széchenyi lánchíd 
felújítását, majd a folyamatban lévő Petőfi híd és Gubacsi 
híd felújításának tanulmánytervét, az indítandó Aquincumi 
Dunahíd tanulmánytervét és a már megindított, új Duna
híd engedélyezési tervezését (a Galvani út magasságában) 
(5. ábra).

Délután a „Hidak határon nélkül – Szlovénia” blokk
ban a szomszédos ország hídjaiból három előadás adott 
ízelítőt.

Gorazd Humar az ország történelmi hídjaiból mutatta be 
válogatását. Szlovénia legöregebb hídja 1380ban épült, a 
Škofja lokaban található. Kőboltozatos híd, rajta Nepomuki 
Szent János szobrával (6. ábra). Piran kikötőjében állt 
egy ma már nem létező híd, amely két konzolból állt, a 
középső rés a hajók árbócai áthaladásának biztosítására 
szol gált (7. ábra). A Solkan vasúti híd a Soča folyó felett 
a világ legnagyobb kő ívhídja, legnagyobb nyílása 85 m.  

3. ábra: A győri híd látványterve

5. ábra: Aquincumi Duna-híd – látványterv  (VIA FUTURA Kft. – FŐMTERV Zrt. – NODE Visual Kft. 2014.08.01.)

4. ábra: A veszprémi Aranyos-völgyi híd oldalnézeti terve

Szlovénia számokban: lakossága 2,04 millió fő, az 
ország területe 20 256 km2, mely 60%-át erdő  borítja. 
4000 barlang található Szlovéniában, ezek közül a leg-
nagyobb a Postojna barlang. 42 km hosszú tengerpart-
ja van.

6. ábra:  Szlovénia legöregebb hídja  
Škofja loka-ban található
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Az I. világháborúban a híd megsérült, az ideiglenes acél
híd építésében magyar katonák is közreműködtek. A hidat 
később – bár nem eredeti formájában – de kőből építették 
újjá.

Ksenija Marc (DRI Investment Management) az elmúlt  
időszak hídépítéseiről, hídkorszerűsítéseiről tartott elő
adást. Az autópályák építésekor sok vasbeton völgyhidat 
építettek. Az ország leghosszabb hídja, a Črni Kal viadukt 
2004ben épült. Az Olaszország felé vezető autópályán (8. 
ábra) Szlovénia első extradosed hídja 2007ben Ptujban 
épült (9. ábra). A nagy völgyhidakon kívül bemutatott vál
tozatos szerkezeti kialakítású, autópálya feletti hidakat is.

7. ábra: Piran kikötői hídja

8. ábra: 
Črni Kal viadukt

9. ábra: 
Ptuj extradosed hídja



Acélszerkezetek 2019/3. szám 41

Marjan Pipenbaher (PontingPipenbaher Consulting 
Engineers) tervezőirodája jelentősebb alkotásait mutatta 
be. Ezek közül részletesen ismertette a Horvátországban 
épülő Pelješac hidat. A Pelješac híd a BoszniaHercegovina 
tengeri kijárata felett, a szárazföld és a Pelješacfélsziget 
között vezeti át a Split – Dubrovnik autópályát. A ferde 
kábeles híd hossza 2404 m. A 14 támaszú híd nyílásai:  
84 m + 2 x 108 m + 189,5 m + 5 x 285 m + 189,5 m + 
+ 2 x 108 m + 84 m.

A nap zárásaként a hagyományos díjátadás következett. 
Előtte Mayer András (ITM) megemlékezett a MAÚT 25 
éves évfordulójáról, dr. Tóth Ernő (Hidászokért Egyesület) 
pedig a 25 éves Év hidásza díj kapcsán tartott visszatekintést.

Az Év hidásza Müller Zoltán lett. A Massányi Károlydíjat 
Horváth Zoltán, a Feketeházy Jánosdíjat Duma György 
és az Apáthy Árpáddíjat Csikós Csaba érdemelte ki.

A Clark Ádám Életműdíjat ebben az évben dr. Orosz Ár-
pád és dr. Tassi Géza, valamint Michel Virlogeux kapják. 
Az ő díjátadásukra ősszel fog sor kerülni.

A Közúti Szakemberekért Alapítvány két díját is a Hidász 
Napokon adták át. „Az év fiatal mérnöke” kivitelező kategó
riában Rofrics Alíz lett, Vastag Sándor életműdíjat kapott.

Második nap délelőtt az előadások tematikája és számos
sága miatt két szekcióra osztottuk a programot. 

A vasúti hidak blokkban négy magyar és egy külföldi 
előadás hangzott el.

Gyurity Mátyás (MSc Kft.) az M6 autópálya Bóly–or szág
határ szakaszára tervezett vasúti hidat ismertette. Az autó
pálya feletti Langer tartós ívhíd épül, amelynek támaszköze 
72  m lesz, a kábelek hálós elrendezéssel készülnek.

Feczkó Róbert (AHíd Zrt.) a Kiskörei Tiszahíd több ne
hezítő körülménnyel terhelt, összetett felújításáról tartott 
részletgazdag előadást (10. ábra).

Bella Tamás (Kúzház Kft.) és Szabó Zoltán (MCE 
Nyíregyháza Kft.) a GYSEV kezelésében lévő Lajtapatakhíd 
átépítését mutatták be. A bontásra és építésre mindössze 
három hónap állt rendelkezésre. Az acélszerkezetet egy
ben, korrózióvédelemmel ellátva szállították szinte az egész 
országon keresztül. A helyszínen szerelték fel a járdatartó 
konzolokat, az üzemi járdákat és a korlátokat (11. ábra).

Zádori Gyöngyi (Speciálterv Kft.) áttekintést adott az 
el múlt 20 évük legérdekesebb vasúti hídtervezéseiről.  
A leg újabb tervezési feladatuk a Kelenföld–Ferencváros vo
nal szakaszra egy műtárgy megalkotása, amely egyben egy 
4  peronos vasúti megálló is (12. ábra).

Vladan Michalík (MCE Slaný) részletesen ismertette 
egy csehországi vasúti viadukt egyedülálló és innovatív 
átépítését. A Hracholusky hídhárom nyílású, rácsos acél
híd. A régi, 1901ben épült szerkezetre rátolták az új hidat,  
majd együtt átfordították őket. Mikor az új szerkezet a he
lyére került, a régit kihúzták a szerelőtérre (13., 14. és 15. 
ábrák).

A „technológia” szekcióban nyolc előadás hangzott el.

Közúti hídjaink égető teherbírási problémáiról Németh 
István tartott előadást, bemutatva a betonzsugorodásból, 
kúszásból, hőmérsékletváltozásból, elmozdulásból és moz  
gásból adódó terheléseket is. 

Gál Attila (laboratóriumvezető, Beton Technológia Cent
rum Kft.) és dr. Czoboly Olivér (termékportfólióvezető) 
„Hogyan kaphat egy jó hídbeton rossz minősítést? Tipikus 
hibák a beton minőségellenőrzésénél” címmel tartottak 
elő adást. Előadásuk aktualitását, relevanciáját és  színvo na   
lát mi sem bizonyítja jobban, minthogy előadásukat köve 
tően a szakmabeli felszólalók annyi kérdést és új aspektust 
vetettek fel, amely megkétszerezte az előadási időt.

10. ábra: 
A Kiskörei Tisza-híd megújult bevonata

11. ábra: A Lajta-patak-híd behúzás közben

12. ábra: Kelenföld és Ferencváros közötti Danubius megállóhely
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13. ábra: A Hracholusky híd régi, 1901-ben épült szerkezete

14. ábra: A Hracholusky híd forgatása: a számító gépes modell és a valóság

15. ábra: A Hracholusky híd: a középső elem a kihúzás előtt
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Dr. Szabó Gergely és Hochrein Gábor (PontTERV Zrt.) 
előadásukban ismertették „WIBE prize” pályázati felhívást, 
amely a hídtervezésben és a hídépítésben rejlő innovációs 
lehetőségeket hivatott feltárni, mégpedig valós modellkísér
lettel alátámasztott műszaki megoldásokkal. Kidolgoztak 
egy, a kötélhidaknál alkalmazható  hőmérsékletfüggetlen 
egyenletes feszítőrendszert, amelyet modellkísérlettel és  
numerikus szimulációval is igazoltak, mégpedig az oldal
irá nyú lengés csillapításának növelési lehetőségét is  meg  
tartva. A felhívás 200 körüli indulójából, 4 körös  vá lo gatási 
rendszeren túljutva, az első 8 (finalist) helyezett közé 
kerülve, az előkelő 6. helyezést érték el (16. ábra).

Ilcsik Dóra (ViaCon Hungary Kft.) a Sióagárdi Sióhíd 
korszerűsítésénél alkalmazott Acrow ideiglenes hídszerkezet 
használatának tapasztalatait mutatta be, részletesen kitérve 
egy esetleges elkerülőút és egy helyben pótolt provizórikus 
szerkezet közti költségmegtérülési számításokra (17. ábra).

Az utóbbi néhány évben, szerte Európában – Szlovákiától 
Svédországig – több, feltűnően hasonló feltételek között 
bekövetkezett, hasonló kimenetelű baleset történt. Minden 
esetben monolit vasbeton híd betonozásához épített, a 
zsaluzatot tartó, acélszerkezetű nehéz állvány dőlt össze 

betonozás közben, súlyos balesetet okozva. A több, ha
sonló eset közös háttérre enged következtetni, ez esetben 
a közös szabályozás esetleges gyenge pontjaira utalhat.  
Dr. Szatmári István (Heed Kft.) előadásában ismertette 
azokat a számítási eredményeket, amelyek bizonyítják az 
EC1993 szabályzat vonatkozó előírásainak nem kellő szigo
rúságát, majd azokat a javaslatokat, amelyek a hasonló bal
esetek megelőzését biztosíthatják (18. ábra).

Dr. Molnár Viktor (Széchenyi István Egyetem) „Gerenda
választás fa–beton öszvértartókhoz” címmel tartotta meg 
a laboratóriumi vizsgálati eredményeket is bemutató pre
zentációját, tavalyi előadásának folytatásaként. A gerenda
tartók törésképeinek elemzését követően a vizsgálatot a 
szénszálas megerősítésekre is kiterjesztették, kiértékelését 
nyilvánosságra hozták (19. ábra).

16. ábra:  Kötélhíd – valós modellkísérlettel alátámasztott műszaki 
megoldás

17. ábra: Hídprovizórium és Sióagárdi Sió-híd

18. ábra:  
Hídépítési  
nehézállvány  
tönkremenetele
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Iryna Parakhnenko (SIXENSE Soldata) a külföldön már 
nagy hagyományokkal rendelkező hídmonitoringrendszer
eket ismertette, és javasolta, hogy azoat a hazai hídépítések 
során is építsék be, mert a monitoringrendszerek a híd
szerkezeti beavatkozások szükségességét képesek időben 
jelezni, ezáltal jelentősen mérsékelve és ütemezhetővé té
ve a hídfenntartás költségeit. Cégük az egyes monito ring
rendszerek, szenzorok telepítésében rendelkezik nagy ta
pasztalattal (20. ábra).

Bondár Tibor (Sika Hungária Kft.) a műtárgyépítések 
korrózió elleni védelméről tartott előadást, részletesen is
mertetve a MSZ EN ISO 12944 szabvány vonatkozó részeit.  
Kitért az ipari bevonatok mellett a hidak általános, járó
felületi, zúzottkőágyazatokhoz illeszkedő, öntött aszfaltok 
alá kerülő, illetve a hídkábelek bevonati rendszereire is 
(21. ábra).

Második nap délután a „közúti hidak”-ról válogattunk 
össze előadásokat egy szekcióba.

A Kalocsa és Paks közé tervezett Dunahíd meder
szerkezetéről dr. Kisbán Sándor (CÉH Zrt.), az ártéri 
nyílásokról Nagy András (PontTERV Zrt.) tartott előadást. 
A kilenc nyílásból a középső három extradosed szerkezetű 
lesz, a szélső háromhárom nyílás acél szekrénytartós 
gerendahíd lesz. A híd teljes hossza 946 m, legnagyobb 
támaszköze 200 m lesz (22. és 23. ábra).

Az épülő komáromi Dunahídról három előadás hangzott 
el. Gilyén Elemér (PontTERV Zrt.) az építéstechnológiát, 
Varga Balázs (Hídépítő Zrt.) az alépítményi munkákat és 
Szabó Gábor (HM Dunahíd Konzorcium) az acélszerkeze
ti feladatokat ismertette. A híd igazi „V4”es alkotás: a pilont 
Csehországban gyártják, a merevítőtartót Szlovákiában és 
Lengyelországban készítik, majd Magyarországon előszere
lik (24. ábra).

Az M44esen épülő Köröshíd kivitelezése a végéhez 
közeledik, amelyről Bedics Antal (Uvaterv Zrt.), Fornay 
Csaba (PontTERV Zrt.) és Kerner Gábor (AHíd Zrt.) tar
tott előadást. Az íves medernyílást a szerelőtéren építették 
meg, és egyben húzták a végső helyére. A hidat Berkó 
Dezsőről, a Hídépítő Zrt. egykori szakemberéről fogják el
nevezni, aki pályafutása során több Köröshíd építésében 
vett részt (25. ábra).

Domokos Csilla (Hilti Kft.) a rögzítéstechnikai mére
tezés új irányát ismertette. Bemutatott egy szoftvert, amely 
figyelembe veszi, hogy oszlopok rögzítésénél a talplemez 
nem mereven viselkedik.

Hangodi Ádám (ViaCon Hungary Kft.) egy dubai műtár
gyat mutatott be referenciamunkaként, amely a világ leg
nagyobb fesztávolságú hullámosított acéllemez hídja. A híd 
egy 2 x 1 sávos utat vezet át egy autópálya felett, legnagyobb 
nyílása 32,4 m.

19. ábra: 
Fa–beton öszvértartó

20. ábra: 
Hídmonitoring-rendszerek

21. ábra: 
Bevonatrendszer zúzottkő-ágyazat alá
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22. ábra: A Paks és Kalocsa közötti Duna-híd látványterve

23. ábra:  
A Paks és Kalocsa közötti Duna-híd  
2 x 1 forgalmi sávot és kerékpárutat fog átvezetni

24. ábra: A komáromi Duna-híd kivitelezésének állása a konferencia idején
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A drávaszabolcsi Drávahíd felújításának tervezéséről 
Schmalcz Éva (MSc Kft.) tartott előadást. A magyar–hor
vát határhídon többek között a dilatációk cseréjét, saruk 
helyreállítását és a gyalogjárda cseréjét tervezik elvégezni. 

A perei Hernádhíd pillérgondjairól Csikós Csaba (Ma
gyar Közút NZrt.) és Mohay Kálmán (MSc Kft.) beszélt.  
A négytámaszú híd egyik mederpillérje megdőlt, a veszé
lyessé vált átkelőt a kezelő lezárta a forgalom elől. A pil lért 
visszahúzták a helyére.

Borzai Tibor (Speciálterv Kft.) a húszéves tervezőiroda 
munkásságából mutatott be egyedülálló válogatást.

A harmadik nap reggelén három, az Egyesület életéhez 
kacsolódó előadást hallhattak a résztvevők.

Tóth Tibor (Sztrádaline Kft.) a látogatóközpontok közös
ségi oldalainak látogatási adatait értékelte.

Dr. Tóth Ernő (Hidászokért Egyesület) bemutatta a 2019. 
évi Év hídja díj jelöltjeit, ismertette a szavazás eredményét. 
Az idei völgyhidak kategóriában meghirdetett versenyben a 
Kőröshegyi völgyhíd lett az első helyezett. A tervező–kivi
telező Hídépítő Zrt. és a kezelő Magyar közút NZrt. május 
10én vehette át az elismerő oklevelet és az egyedileg meg
munkált üvegdíjat.

A tavalyi év Clark Ádám Életműdíj díjazottja, Willibald 
Luber, nyugalmazott német hídmérnök a hidak szige te
lé sével kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgató

sággal.
A konferencia zárószekciójában két hídtörténeti előadás 

hangzott el.

Meruk József levéltári kutatásait ismertette. A régi ira
tok szerint a II. világháborúban az orosz csapatok tervez
ték és sikertelenül többször is megpróbálták a budapesti 
Dunahidak elpusztítását, amelyet végül a német csapatok 
végeztek el.

Domonkos Csaba (Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum) szintén a budapesti hidakról tartott előadást, 
pontosabban a meg nem valósult hídtervekről. Össze fog
lalásként elmondta, hogy a budapesti hídterveket általában 
hosszú, évtizedes „ötletelés” előzte meg, sokszor amatőr 
elképzelésekkel (26. ábra).

Az előadások letölthetők az egyesület honlapjáról!
www.hidaszokertegyesulet.hu

25. ábra: 
Körös-híd behúzása

26. ábra: 
Hídterv a Dunára: sikló a Gellérthegyre 
(Ruppenthal János 1895-ös terve)
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TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ VILÁGBAJNOKSÁG 2019

WORLD CHAMPIONSHIP  
IN SPAGHETTI BRIDGE BUILDING 2019

Dr. Gáti József
Dr. Némethy Krisztina
Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem – Tarlós István Budapest fő pol-
gár mestere és Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kama-
ra elnöke fővédnöksége mellett – május 23-án „RECCS  
2019” címmel rendezte meg immár kilencedik alka-
lommal a Tésztahíd Építő Világbajnokságot. A verseny 
elnöke Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Donát Gé-
pész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, a 
verseny tiszteletbeli elnöke Réger Mihály professzor, 
az egyetem rektora volt.

VERSENGÉS TÉSZTÁBÓL ÉPÍTETT  
HÍD- ÉS TARTÓSZERKEZETEKKEL
Több évtizedes hagyományokra visszatekintő tésztahíd épí
tő versenyeket több európai és tengeren túli mérnökképző 
felsőoktatási intézményben rendszeresen  rendeznek. Eze
ken a versenyzők szigorú szabályok alapján, saját tervezésű 
híd szerkezetet készítenek száraztésztából, és azokat terhelé
si próbán eltörik. A tészta, mint nem homogén,  környezeti 
hatásokra nagyon érzékeny szerkezeti  anyag nehezíti az 
épí tő munkáját. Statikai, számítógépes, anyag vizsgálati és 
technológiai ismeretekre, kreativitásra, ügyességre, kitartás
ra és motivációra van szükség a sikeres szerepléshez.

Az Óbudai Egyetem jogelődje, a Bánki Donát Műszaki 
Főiskola hallgatói a kanadai Okanagan University College 
ál tal szervezett, − akkoriban legrangosabbnak számító – 
ver  senyen a legnagyobb szakmai kihívást jelentő, nehéz sú
lyú kategóriában hét alkalommal indultak és hatszor nyer
tek, bizonyítva a magyar műszaki felsőoktatás színvo na lát, 
a hallgatók szakmai felkészültségét, kreativitását.

A kanadai verseny színvonala visszaesett, az Óbudai Egye
tem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kara önálló 
nemzetközi verseny meghirdetése mellett döntött, és 2004 
óta RECCS márkanéven szervezte a tésztából épített hi dak 
kárpát-medencei, majd közép-európai bajnokságát.  
A 2010es megmérettetésen a hazai és a k árpátmedencei  
felsőoktatási intézmények mellett iráni, olasz és lett csapa
tok is részt vettek, ezért 2011től a versengés kereteit ki
terjesztették.

2011ben az Óbudai Egyetem a tapasztalatok birtokában, 
a nagyszámú külföldi érdeklődő támogatásával Tésztahíd 
Építő Világszövetséget alapított, melynek célja a mérnöki 
képzésben részt vevő, vagy arra készülő hallgatók tervezői 
és kivitelezői képességeinek fejlesztése, a  csapatmunka erő
sítése, a különböző országokban és  intézményekben tanuló 
hall gatók közötti kapcsolatok építése. A világ szövet séghez 
szá mos hazai és külföldi intézmény csatlakozott.

Az alapító okirat szerint a világszövetség minden év má
jusában Budapesten szervezi meg a „RECCS Tésztahíd 
Épí tő Világbajnokságot”, melyre meghívja tagjait, a tag
intéz mények hallgatóit és minden érdeklődőt. A szervezők 

két célt tűztek maguk elé, egyfelől egy olyan rangos, ko
moly szakmai kihívást jelentő verseny szervezését, ahol a 
hallgatók mérnöki tudásukat, kreativitásukat mérhetik ösz
sze, másfelől a verseny kösse össze a határainkon belüli és 
azokon túli mérnökképző intézményeket, azok hallgatóit, 
erősítse a különböző intézményekben és országokban ta
nuló hallgatók közti kapcsolatokat szerte a világban.

Az elmúlt évek igazolták, hogy a versenysorozat elérte 
cél ját. A RECCS világszerte ismert és elismert eseménnyé 
vált, napjainkban a világ legszínvonalasabb tésztahíd építő 
bajnoksága. Nemcsak a győztesek, hanem minden  résztvevő 
nyertesnek érezheti magát, mindenki tapasztalatokkal, él
mé nyekkel gazdagodva és új ismeretségek birtokában utaz
hat haza. A résztvevők jelentős része a világbajnokságot 
 kö vetően is kapcsolatot tart egymással, tapasztalatokat, öt
leteket cserélve készülnek a következő megmérettetésre.

A RECCS világbajnokság során az eddig elért legnagyobb 
terhelését és ezzel a világcsúcsot híd kategóriában Vincze 
Miklós, az egyetem Bánki Donát Karának korábbi hallgató
ja érte el 2013ban, 570,3 kgot, míg tartó kategóriában 
a világrekordot a török Atatürk Üniversitesi „Ipymideast” 
márkanevű csapat érte el 2017ben, 666,3 kgos terheléssel.

Az érdeklődés évről évre nő, és az eddigi versenyeken 
kiemelkedő eredmények születtek. A világversenyeken díja
zásban részesül a három legnagyobb teherbírású híd, illet
ve tartószerkezet. A legszebb kivitelű alkotás a szépségdíjat, 
a leginkább újszerű megoldású híd, illetve tartó pedig az 
innovációs díjat kapja. Emellett a verseny támogatóinak jó
voltából további különdíjak átadására is sor kerül.

A RECCS TÉSZTAHÍD ÉPÍTŐ 
VILÁGBAJNOKSÁG SZABÁLYAI
A világversenyeket „Híd” és „Tartó” kategóriában  hirdették 
meg. A szabályok szerint a híd kategória szer ke zetein ki kell 
alakítani egy folytonos, 50 mm széles tésztából készült út
felületet, így az értelemszerűen csak alul  terhelhető. Tartó 
esetében az útfelület nem előírás, ily módon a terhelés 
helye felül is lehet. Mindkét kategóriában a szerkezeteket  
kereskedelmi forgalomban kapható, vagy kizárólag liszt
ből és tojásból házilag előállított száraztésztából kell ké
szíteni, a ragasztó tetszőleges lehet, a tömeg maximum  
1 kg lehet (a terhelőelemmel, csavarral, csavar anyával, alá
téttel együtt), a fesztávnak pedig legalább 1  mnek  kell len
nie. A részletes szabályok és további  infor mációk a verseny 
honlapján (http://reccs.uniobuda.hu/hu) elérhetők.

A terhelőberendezést az egyetem Gépszerkezettani és 
Biz tonságtechnikai Intézete fejlesztette ki. Formatervezett, 
megfelelő merevséggel és a szükséges állítási lehetőségek
kel rendelkező, a terhelendő tésztahidak gyors és precíz 
elhelyezését biztosító terhelőkeret állt a versenyzők ren
delkezésére.
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A korszerű, nagy sebességű, helyszíni kamerával készített 
felvételt a törést követően lassítva kivetítették, mely kép
kockák a tönkremeneteli folyamatról rendkívül hasznos in
formációt tartalmaztak.

A zsűri tagjai a tartószerkezetek kiváló szakértői, a Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar oktatói, 
a támogatók képviselői, illetve a szakmai közélet elismert  
személyiségeiből kerülnek ki. 

RECCS 2019
A kilencedik Tésztahíd Építő Világbajnokságot május 23
án rendezték meg az Óbudai Egyetem Bécsi úti központi 
épületének aulájában. Ez alkalommal 11 regisztrált ország
ból 9 nemzet képviseltette magát, összesen 19 csapattal és 
22 tésztahíddal. Három csapat érkezett Brazíliából, kétkét 
csoport Lengyelországból és Erdélyből, valamint érkeztek 
résztvevők Bulgáriából, Törökországból, Németországból, 
Litvániából és Lettországból.

Egy összevont válogatottal képviselte magát a Szent István 
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara. A házigazda 
Óbudai Egyetem hat csapattal indult, öt a Bánki Donát Gé
pész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karról érkezett, míg 
egy teamet alkotott a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
és a Keleti Károly Gazdasági Kar egyegy hallgatója. 

A RECCS 2019 világbajnokságot Prof. Dr. Réger Mihály 
rektor nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy az idei 
versenyt az Óbudai Egyetem jogelődje alapításának 140. 
jubi leumi évében rendezik meg, egy olyan három évszáza
don átívelő múltú intézményben, amely történelme során 
mindvégig a gazdaság és tudomány szolgálatában állt. Rövid 
áttekintést adott a versengés múltjáról, eredményeiről, 
 majd sikeres, izgalmakban bővelkedő versengést, sikereket 
és szórakozást kívánt valamennyi résztvevőnek. 

A világbajnokság fővédnöke, Tarlós István, Budapest fő
polgármestere képviseletében dr. Szeneczey Balázs, vá
rosfejlesztésért felelős főpolgármesterhelyettes köszöntötte 
a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta a hídépítés és a 
hidak jelentőségét egy olyan nagyváros, mint Budapest ese
tében: „A hídépítők munkájának hála, a hídjainkon csak ma 
is körülbelül félmillió közúti gépjármű kel át, a kö zös ségi 
közlekedéssel áthaladó utasok száma pedig eléri az 530 
ezret.” 

A főpolgármesterhelyettes Csíkszentmihályi Mihályra, a 
magyar származású, világhírű professzor gondolataira utalt, 

A „híd” kategória szabályai szerinti kialakítás

Vázlat a „tartó” tésztahíd építő verseny szabálykönyvéből

Terhelőkereten törésre beállított hídszerkezet

Réger Mihály rektor  
megnyitja a RECCS 2019  
világbajnokságot

Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes köszöntője
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aki az elmúlt történelmi korok, a letűnt civilizációk vizsgála
ta során megállapította, hogy „a szükség a találmányok aty
ja”, míg „a bőség biztonsága a találmányok diszfunkcioná
lis mostohája”. Kiemelte „A mérnökök kreativitását gyakran 
evidenciaként kezeljük. A magától értetődőt pedig sokszor 
nem boncolgatja az ember. Pedig olykor szükség lenne 
rá… A tapasztalat azt mutatja ugyanis, hogy a külső ingerek 
iránti nyitottság szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy 
valakiből kreatív mérnök váljék. Az érdeklődő fiatal az egye
tem falai között tanulja meg a koncentrálás művészetét. 
Ez a belső összpontosítás lesz az, ami a jó ötletek mellé a 
végrehajtás során nélkülözhetetlen kitartást biztosítja. Az 
in nováció pedig – mint megvalósult kreativitás – a fegyelem 
és a kitartás fokmérője.”

A világverseny elnöke dr. Rajnai Zoltán professzor, 
az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mér nöki Karának dékánja, tiszteletbeli elnöke dr. Réger 
Mihály professzor, az Óbudai Egyetem rektora. A zsűri 
 elnöke ez alkalommal dr. Oldal István, a Szent István 
Egye tem tanszékvezető docense, a Magyar Mérnöki Kamara 
Gé pészeti Tagozata elnökének helyettese.

Elsőként a hidak versenyére került sor, melynek le bo
nyolításában Vincze Miklós, korábbi a Híd kategória világ
csúcstartója segédkezett. A zsűri a versenyben tíz szer ke ze
tet értékelt, valamint egyet azon kívül. Kiemelkedő ered
mények születettek, de a versenyzőknek a 2013as világ
rekordot továbbra sem sikerült túlszárnyalni.

A törökországi Atatürk Üniversitesi „Ipymideast” már
kanevű csapat a 482,5 kgos terheléssel az első helyet sze
rezte meg. A csapat nem volt ismeretlen a versenysorozat
ban, hiszen a RECCS 2017 versenyen tartó kategóriá ban 
világcsúcsot ért el, 666,3 kgot. Második helyezett a világ
bajnokságon újonc brazil Sao Pauloból érkezett Escola e 
Faculdade SENAI Roberto Mange „Brazilian Builders”,  
team 355,3 kg teherbírású hídjával. A harmadik helyet a 
Kolozsvári Műszaki Egyetem „UTCN” elnevezésű  csapat 
szerezte meg 289,6 kg teherbírású szerkezetével. 

A hidak versenyét követően, a tartó kategóriában szin
tén tíz szerkezet versenyzett. Hasonlóan az előzőekhez, 
e kategóriában is egy versenyen kívüli híd is szerepelt.  
A 2019es versengés első helyezettje – a kategória csúcs
tartója –, a török „Ipymideast” csapat lett, 504,2 kgos ter
helés mellett tört szerkezetével. Második helyet szerzett a 
litván Kaunas University of Technology „Marmašeliai 4.2” 
nevű kollektíva, hídjuk 413,8 kg terhelést bírt ki, mielőtt 
megreccsent volna. Az Óbudai Egyetem Bánki Karának a 
„Dezsőnek meg kell halnia” fantázianevű, két fős csapata 
359,4 kgos terhelést bíró tartójával szerezte meg a harma
dik helyezést. 

A híd és tartó kategória versenyét követően dr. Gáti Jó
zsef rektori főtanácsadó zárszavával folytatódott a  program. 
Kiemelte, hogy „a világcsúcs nem dőlt meg, de három kon
tinens legjobb hallgatói mérték össze tudásukat, és nagy
sze rű eredményeket láttunk. Az Óbudai Egyetem min dig 
ar  ra törekedett, hogy színvonalas rendezvényeivel a fia tal  
mér nök tehetségek kibontakozását támogassa. Min den részt 
vevőnek, minden helyezést elérő csapatnak szívből gra  tu
lálok, remélem, hogy a jövőben is megtiszteli világverse
nyün ket. Várjuk vissza Önöket!”

A zárszó elhangzása után volt az eredményhirdetés.  
A díj átadásban közreműködött Prof. Dr. Réger Mihály rek
tor, Földesi Gabriella kancellár, Prof. Dr. Rajnai Zoltán   
dé kán, a verseny elnöke, dr. Gáti József rektori főtanács
adó, vala mint dr. Oldal István, a zsűri elnöke, a Magyar 
Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata képviseletében. 

Az innovációs különdíjat az Óbudai Egyetem Bánki Do
nát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar „Dominó” 
csapata nyerte a szerkezet egyedi felépítésével. Az eszté-
tikai különdíjat ez alkalommal a bulgáriai University of 
Architecture, Civil Engineering and Geodesy „Averi Stroy” 
nevű csapat kapta.

A legjobb határon túli magyar csapat különdíját a 
Gyermelyi Zrt. felajánlásával Bokros Gábor marketing 
igazgató helyettes adta át a kolozsvári „UTCN” csapatnak.  
A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata a legjobb ha
zai gépészcsapat különdíját a „Dezsőnek meg kell halnia” 
nevű Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kar csapata kapta. Az Óbudai Egyetem különdíját az „Egri 
Csil lagok” bánkis csapat kapta. Földesi Gabriella kancellár 
adta át a Bánki Kar különdíját a „Dominó” csapatnak. Az 
Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának különdíját 
az „Etil-alakulat” megnevezésű bánkis csapat vehette át. 

A híd kategória győztese, az Atatürk Üniversitesi csapata  
a híd illesztésekor

Atatürk Üniversitesi csapata átveszi a díjakat

A tartó kategória első helyezettje, az Atatürk Üniversitesi tagjai 
beállítják a tartót
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A RECCS 2019 világbajnokságot számos érdeklődő kísér
te figyelemmel a verseny helyszínén. A YouTube stream
nek, vala mint a Magyar Televízió élő bejelentkezésének kö
szönhetően nagyszámú érdeklődő követhette a küzdelmet.  
A RECCS világbajnoksággal kapcsolatos minden  további 
információ, az eseményekről készült fotók, interjúk meg  
te kinthetők a http://reccs.uni-obuda.hu/hu/hirek/2019- 
06-03/osszefoglalo-2019-es-vilagbajnoksagrol  honlapon.

Külön köszönet illeti a RECCS 2019 kiemelt szponzorait, 
a Gyermelyi Zrt., az Izsáki Tésztagyár Kft., a Henkel Magyar
ország Kft., a Hídépítők Egyesülete, a Loctite, a Magyar 
Mér nöki Kamara, a Taegutec Hungary, a Pára Centrum ve
zető munkatársait, a rendező Óbudai Egyetem polgárait, a 
Hall gatói Önkormányzat tagjait.

Várunk mindenkit jövő év májusában a RECCS 2020 Jubi
leumi Tésztahíd Építő Világbajnokságon!

A RECCS 2019 versenyzői a szervezőkkel

ACÉLSZERKEZET TŰZVÉDELEM

w w w . d u n a m e n t i . h u

MERCOR DUNAMENTI ZRT.
H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. 

Telefon: +36 27 345 217 • e-mail: godcenter@dunamenti.hu

SHERWIN WILLIAMS
FX 6002
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ETA - 18/0701
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ÉPÜLETCSODÁK – CSODÁLATOS ÉPÜLETEK 
2. rész: ABU DHABI

BUILDING MIRACLES – MARVELOUS BUILDINGS,  
PART II: ABU DHABI

Dr. Jankelovics János

ABU DHABIRÓL  
NÉHÁNY SZÓBAN

A háromnegyed Magyarországnyi emír
ség lakosainak száma – vendégmun
kásokkal együtt – mintegy 3 millió fő, 
nagyjából Dubajéval megegyező. Abu 
Dhabi azonos nevű fővárosa egyben 
az Emírségek adminisztratív központ
ja is. A Dubaj felől érkező utazó már a 
ha  tárt átlépve tapasztalhatja, hogy Abu 
Dhabi zöldebb és „erdősebb” északi 
szom szédjánál, annak köszönhetően, 
hogy többéves fásítási programot való
sítottak meg. 

Gazdaságában a 2010es évek köze
pé ig meghatározó szerepe volt az 
olaj nak, a GDP mintegy  kétharmada 
szárma zott a fekete aranyból, ezt kö ve 
tően részesedése mérséklődött. A gaz

da ság irányítás egyre nagyobb hang 
súlyt fektet arra, hogy  megkezdje a 
fel készülést a szénhidrogén utáni kor
szakra. A 2030ra kidolgozott fejleszté
si koncepció szerint a feldolgozóipar
nak, a logisztikának, a távközlésnek, a 
pénzügyi szolgáltatásoknak továbbá az 
oktatásnak és az egészségügynek kell 
húzóágazatokká válniuk. A kiemelt  
szektorok a GDP 2/3át fogják biztosí
tani. A fejlesztésekben aktív szerepet 
szánnak a külföldi befektetőknek is.

Érdemes külön is említeni a turiz
must. Ebben a tekintetben Dubaj meg  
előzte Abu Dhabit. Korábban  kez dett  
látványos szállodaépítési prog ram ba. 
A városállam is komoly lehető ségeket 
lát az ágazatban, ugyanakkor a tömeg
turizmus helyett a kulturális, a sport 
és a vallási célú idegenforgalom nak 

kíván elsőbbséget adni. A kulturális 
idegenforgalom terén az új Louvre 
múzeum megnyitása mérföldkövet je
lentett. A sportturizmusban előnyt biz
to sít számára, hogy 2009 óta Yas Mari
na Circuiten rendezik meg a Forma 1  
Abu Dhabi Nagydíj futamait. 2019ben 
otthont adott a speciális  sportolók vi
lágjátékának is. Évente sok millióan ke
re sik fel a világ nyolcadik  legnagyobb, 
a 40 ezer hívőt befogadó Sheikh Zayed 
nagymecsetet.  

Az emírség közbiztonsága jó, szinte 
nincs bűnözés. A lakosság életszínvo
nala magas, a jólét, a gazdagság és a 
fényűzés mindenütt jelen van, ennek 
ékes bizonyítéka a luxusüzletek soka
sága, a prémiummárkák jelenléte. Iga
zi kuriózum az aranytömbkiadó auto
mata.

A cikksorozat első részében (Acélszerkezetek 2019/2.)
Dubaj építészeti különlegességeit ismerhették meg a 
lap olvasói. Jelen írás az Egyesült Arab Emírségek 
legnagyobb területű tagját, Abu Dhabit mutatja be. 
Az összeállítás sorra veszi a különleges építészeti al
kotásokat, és rámutat azokra a gazdaságstratégiai 
különbözőségekre is, amelyek Abu Dhabi és Dubaj, a 
két leggazdagabb emírség között fennállnak. A fény
ké peket – a 4. kép kivételével – a szerző készítette 
2018 tavaszán.

In the first part of the series (Steel Structures 2019/2.)  
Dubai's architectural specialties were introduced to 
the readers. This paper presents Abu Dhabi, the larg
est member state of the United Arab Emirates. The 
compilation takes a look at the unique architectural 
creations and also highlights the differences in the 
economic strategy betweenAbu Dhabi and Dubai, the 
two richest emirates. The photos (with the exception 
of picture 4) were taken by the author in spring 2018.

1. kép: Abu Dhabi látképe a Louvre Múzeum felől, előtérben a Sheikh Khalifa híd
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VÁROSÉPÍTÉSZET, 
MAGASHÁZAK

Abu Dhabi látképe alapvetően kü lön
bö zik Dubajétól: építészetileg egysége
sebb, városiasabb és inkább gyalo gos
barát. A city magán viseli Katsuhiko 
Takahashi (1937–2017) városépítész 
„ke ze nyomát”. A japán tervező 40 évig 
különféle beosztásokban irányította és 
koordinálta az épített környezet kiala
kítását.

A belváros zöld büszkesége a Cor
niche, a tengerparton 7 km hosszan fu
tó sétány. A promenádon  pálmafákkal 
övezett parkok, homokos strandok, 
játszóterek, éttermek és kávézók vár
ják a korzózó helybelieket, turistákat.

Annak ellenére, hogy a városképet 
kevésbé uralják a magasházak, több 
kü  lönleges épülettel is  találkozha tunk. 
Az első 100 méter feletti tornyot a –  
175 méter magas, 42 emeletes – Baynu
nah Hilton Tower Hotelt 1994ben nyi 
tották meg. A következő óriásra 6 évet  
vártak, ekkor adták át a  távköz lési válla
lat – Etisalat – 170 méteres  köz pontját.  
Az erőteljesebb toronyházépítési boom  
2005től vette  kezdetét, ennek eredmé
nyeként 2010től folya matosan készül
tek el a város ma lát ha tó felhőkarcolói. 

A www.skyscrapercenter.com sta tisz
tikái szerint, a 150 méter feletti épü
letek száma: 37, a 200 méter feletti 
épületek száma: 23, míg a 300 méter 
felettiek száma: 4.

Burj Mohammed Bin Rashid

Abu Dhabi belvárosában található az 
emírség legmagasabb épülete, a 382 
 mé   teres Burj Mohammed Bin Rashid 
 to rony. A felhőkarcoló egy  komp lex vá
ros fejlesztési projekt részeként, 2014 
ben létesült. A 88 emeletes, ve gyes ren   
del tetésű építmény irodaház és szál 
loda egyben. Majd egy második, 65 
mé  ter rel alacsonyabb lakótorony és az 
össze köttetést képező hétszintes pláza 
épült. A tornyok dizájnja azonos, hen
geres. 

Az objektum – magassága ellenére 
– harmonikusan illeszkedik sivatagi 
kör nyezetébe, a tenger közelségéhez.  
A to rony külső burkolata a tengervíz 
hul lámzását imitálja. A tervezés során 
kiemelt feladatnak tekintették a haté
kony árnyékolást, az energiatakaré  kos,  
napkollektoros üzemeltetést és a ho
mokviharral szembeni  ellen álló ságot. 

ADNOC Headquarter

A Nemzeti Olajipari Vállalat központja 
– 342 méterével – az emírség máso

2. kép: A Mohammed Bin Rashid torony, Abu Dhabi belvárosában

3. kép: Az ADNOC torony monoton homlokzata
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dik legmagasabb épülete. A 65 szin
tes, 78 x 24 méteres paralelogramma 
alaprajzú torony 2014ben készült el 
a város központjában, a tengerpart 
szomszédságában. Érdekessége, hogy 
a két hosszabb oldal homlokzata ab
la kokkal tagolt, az emeletek szintjét 
követi, ezzel ellentétben a rövidebb 
ol dalak teljesen sík, homogén burkola
túak. A ház további különlegessége a 
296 méteres magasságban elhelye zett 
48 méteres tetőszerkezet, amely ke re
tet, kaput, esetleg modern diadal ívet 
egyaránt jelképezhet. 

Az irodaház előtti téren egy szokat
lan acélszerkezet látható. Itt állították 
fel Abu Dhabi első – termelésből  ki
vont – tengeri olajfúró platformját, az 
AD1 tornyot. 

4. kép: 
Az ADNOC torony egyedi tetőkiképzése 
(Forrás: www.skyscrapercenter.com)

5. kép: Az AD-1 olajfúró platform

6. kép: 
A Landmark Tower

Landmark Tower

Az emírség harmadik óriása a 324 
mé ter magas, 72 emeletes Landmark 
iroda és lakótorony.  Homlokzata a 
sí kok és a lekerekített formák játéka, 
ellentéte az ADNOC központ szögletes 
hasábjának. Tetőmegoldása ugyancsak 
egyedi, ívelt kiképzésű, 57 méter ma
gas. Az objektum tervezésére nemzet
közi pályázatot írtak ki, ennek győz
tese a Pelli Clarke Pelli amerikai iroda 
volt. A cég építészei korábban számos 
nagyszerű épületet alkottak, közülük 
a legismertebb a malajziai Petronas
torony. A Landmark tervezése során 
ugyancsak kiemelt figyelmet fordítot
tak a ház hőszigetelésére és energia
takarékos üzemeltetésére.

Nation Towers Residental Lofts

A torony 268 méteres magasságával az 
emírség „mindössze” kilencedik he
lyén álló gigásza, jellegzetességét kü   
lönleges építészeti megoldása adja. 
A körcikkben elhelyezett két épület
szárnyat a 48. szintnél az úgynevezett 
„skybridge” köti össze. Az  alacsonyabb 
toronyban egy és kétszintes luxus
laká sokat alakítottak ki, míg a másik 

szárnyban irodák és egy  sokcsillagos 
szálló kapott helyet. A hotel elnöki 
lakosztályát helyezték el a két épület
részt összekapcsoló hídban. A tetőn 
fürdőparkot alakítottak ki a vendégek 
és a lakók számára. További érdekes
ség a tetőre épített helikopteleszálló 
platform. A komplexum részét képe ző 
lepény épületben kereskedelmi léte sít
mé nyek, éttermek és  szórakozóhelyek 
van  nak, többek között itt található a 
Lam bor ghini Abu Dhabi helyi központ
ja és bemutatóterme is. 

Etihad Towers

Az öt karcsú, egymástól különböző 
stílusú toronyból álló épületegyüttes 
az emírség szimbóluma. A  komplex 
fejlesztés megváltoztatta Abu Dhabi 
tenger felőli sziluettjét. A híres Emira
tus Palace szállóval szemben álló, 210 
és 305 méter közötti tornyok 2006– 
2012 között épültek. A legmagasabb 
– 2. torony – 2010 novemberében 
ké szült el. A 74 emeletes szálloda a 
Jumeirah csoporthoz tartozik. A legfel
ső szintjén kilátóteraszt alakítottak ki, 
amely a látogatók számára is nyitva áll.  
A többi 4 felhőkarcolóban felsőkate
góriás lakások és irodák vannak. 
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8. kép: Nation Towers Residental Lofts

9. kép: A Nation Towers heliportja

10. kép: A Nation Towers talapzata

11. kép: 
Az Etihad Towers  
és a Bab Al Qasr Hotel
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12. kép: Az ADIA Tower 13. kép: A Capital Gate torony

14. kép:  
A Capital Gate  
torony helikopter- 
leszállója

Adia Tower

A „csupán” 185 méter magas irodaház 
az emírség fejlesztési hatóságának köz
pontja. A 40 emeletes ház „U” alakú, 
ívelt homlokzata egyedi és különleges 
látványt nyújt. Az objektum tervezője 
a Kohn Pedersen Fox Associates, New 
Yorki székhelyű intézet volt. Az iroda 
tevékenységéhez több ikonikus épület 
tervezése fűződik világszerte, ezek 
közül legismertebb a Wold Financial 
Center (Sanghaj) és a Chifley Tower 
(Sydney). Az építés 5 évig tartott és 
átadása 2006ban volt.

Két további érdekesség

Abu Dhabiban járva a belvároson kívül 
is több különlegességgel találkozha
tunk. Ezek közül két „építészeti cse
megét” mutatunk be olvasóinknak: 
a Capital Gate tornyot és az Aldar 
központot. 

A 160 méter magas, 36 emeletes 
Capital Gate, a világ legnagyobb – 18°
os – kihajlású épülete,  amely az emír
ség Nemzeti Kiállítási Ügynökségének 
székháza, benne prémium kategó riás 
szálloda is működik. A házzal kap  
csolatos források rendre  kiemelik, 
hogy ez a dőlésszög lényegesen na

gyobb, mint a világhírű pisai ferde
toronyé. Az épület 30 méter mélyre 
le vert cölöpökön alapozott magját 
csú szó zsaluzással építették. A 4 évig 
tar  tó kivitelezést követően az átadás 
2011ben volt.  További érdekesség a 
20. szinten elhelyezett kültéri és  fe dett 
uszodacentrum és az épület tetején 
kialakított helikopterleszálló platform.  
Az objektum acélból készített árnyé
kolószerkezete szervesen kapcso lódik 
a város kiállítási centrumához. 

Az Aldar Ingatlanfejlesztő cég köz
pontja a világ kevés számú élére állí
tott, korong alakú épületeinek egyike, 
igazi kuriózum. A mesterséges félszige
ten felépített, 25 emeletes irodaház 
113 méter magas. A csupa üveg/acél  
hom lokzat átmérője 110 méter. Távol
ról nézve leginkább egy óriási, két ol
dalt domború nagyítólencsére hason
lít. Az épület éle – a korong „harma dik 
oldala” – mindössze 16 méter széles.  
Naplementekor különleges  lát ványt 
nyújt a sivatag és a tenger kö zelsé gé
ben. Tervezője a londoni szék helyű MZ 
Architects cég, az egyedi gyártású acél  
szerkezeteket a Willi am Hare Group 
Limited szállította. Az  iko ni kus szer
kezet számos  építé  szeti díjat és elis  
me rést kapott, töb bek között Spa nyol
országban – két év vel át adása előtt – 

2008ban „Legjobb Futu risz ti kus Ter
ve zésű Épület” díját,  to  váb bá el nyerte 
az USA központú „Green Build ing 
Council” szervezet el isme ré sét is. 

EGY LUXUSSZÁLLÓ,  
EGY MÚZEUM
Abu Dhabi – akárcsak Dubaj – nem 
szűkölködik luxusszállodákban. Ami 
Du bajnak a Burj Dubai, az Abu Dhabi
nak a 7*os Emirates Palace szálloda 
és konferencia komplexum. A 2005
ben megnyílt prémium kategóriájú 
ho tel építési költségeit tekintve a világ 
második legdrágábban megépített 
szál  lodája. A beruházás teljes költsé
ge megközelítette a 4 milliárd USDt.  
A hatalmas parkban álló épület arany
nyal és márvánnyal dúsan díszített. 
Dizájnjában tükröződnek az iszlám 
mű vészet elemei: kupolák, ablakok ki
kép zése. A hotel 394 lakóegységből áll, 
ezen belül 92 lakosztályt és 6 elnöki 
lakosztályt alakítottak ki. A vendégek 
kényelmét szolgáló létesítmények so
ra szinte végtelen, saját tengerpart, 
jachtkikötő és helikopterleszálló hely.  
A szálloda kávézójának specialitása a 
24 karátos aranyporral dúsan meg
szórt kávé és csokoládés sütemény 
ezüst evőeszközzel szervírozva. 
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15. kép: Az Aldar központ 1. 16. kép: Az Aldar központ 2.

17. kép: Emirates Palace

18. kép: 
Kupolabelső
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A Saa diyatszigetre tervezett kultu
rális léte sítmények közül elsőként – 
2017 novemberében – a Louvre Abu 
Dhabi Múzeum nyitotta meg  kapuit. 
A kiállítóhelyet a francia Jean Nouvel 
tervezte. Az 1945ben született építész 
nevéhez több emblematikus épület fű
ződik. Ezek közül a párizsi Filharmó
niát és a sydneyi One Central Parkot 
emeljük ki. Az épület egy hatalmas 
vízen úszó kagylóra hasonlít. A közel  
8 ezer alumínium csillagból álló, nyi
tott tetőszerkezet különös fény–árnyék 
hatást kelt az épület belső udvarán.

A kiállított tárgyakat részben francia 
múzeumoktól kölcsönözték 30 évre, 
részben megvásárolták. A múzeum az 
emberiség kultúrtörténetének 12 kor
szakát mutatja be az egyiptomiaktól 
napjainkig. Ennek jegyében a világ 
kü lönböző pontjairól, de hasonló kor
szakból származó tárgyakat egymás 
mellett mutatják be. Kuriózum, hogy 
a műkincsek emberközelben vannak, 
és többségük körbejárható. 

Ugyancsak a sziget ad majd otthont 
a létesülő Guggenheim Abu Dhabi 
Művészeti Múzeumnak. A  kiállítóhely 
építésére vonatkozó szerződést 2006 
ban írtak alá a Guggenheim Alapít
vánnyal. A múzeum épületét az ame
ri kai sztárépítész, Frank Gehry ter
vezte. A 30 ezer m2es épület kivite
lezését 2011ben megkezdték, majd a 
munkálatokat leállították, és jelenleg 
nincsenek információk folytatásról és 
a várható befejezésről.

KÖZLEKEDÉS
Abu Dhabi tömegközlekedésében 
kulcs  szerepe van az  autóbuszoknak. 
Dubajjal ellentétben metró és magas
vasút nem áll az utazók rendelkezésére. 
A szigetekkel szabdalt város  hatalmas 
forgalmának biztosításában nagy sze
repe van hidaknak. Ezek közül két mű
tárgyat mutatunk be: a Sheikh Zayed  
és a Sheikh Khalifa hidat. 

A Sheikh Zayed hidat a merész 
 megoldásairól ismert, világhírű építész, 
Zaha Hadid (1950–2016) tervezte.  
A 2010ben átadott, 842 méter hosszú 
és 64 méter magas szerkezet ívei a 
hullámzó tengert és a homokdűnéket 
szimbolizálják. 

A Sheikh Khalifa híd megépítésének 
kulcsszerepe volt a belváros zsúfolt
ságának csökkentésében. A híd gyűrűt 
képezve vezeti le a forgalmat, ezzel 
együtt a szigeteket is bekapcsolja a 
város vérkeringésébe. A 2 x 5 sávos – 
60 méter széles – szerkezet hossza 
1455 méter. 

19. kép: A Louvre Abu Dhabi Múzeum

20. kép: A Louvre Múzeum belső tere

21. kép: A Sheikh Zayed híd
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A közlekedéssel összefüggésben em 
 lítést kell tennünk az emírség  egyik 
legnagyobb futó fejlesztéséről, a nem
zetközi repülőtér új csarnokának 
épí téséről. A repülőtéri kapacitás bő
ví tésével Abu Dhabi versenyképes re
gionális központ kíván lenni Dubaj 
és Doha mellett. A jelenlegi nemzet
közi repülőtér évente mintegy 26 
mil lió utast szolgál ki, az új Midfield 
Ter minal Building évente további 30 
mil lió utazóval növeli a repülőtér át
bocsá tó képességét. Az új terminál a 
nemzeti légitársaság – Etihad Airways 
– bázisa lesz. 

Egy ma még futurisztikusnak látszó 
elképzelés Abu Dhabi és Dubaj belvá

rosát egy újszerű közlekedési megol
dással kötné össze. A Virgin Hyperloop 
One fejlesztőcég terve szerint, az egy
mástól 150 kmre fekvő állomások 
között, csőpostaelven működő kapszu
lák juttatnák el az utasokat célállomá
sukra. A számítások szerint a jelenlegi 
másfélórás menetidő mindössze 12 
per ce csökkenne.

AHOGY AZ UTAZÓ LÁTTA
A Dubajt és Abu Dhabit felkereső uta
zó önkéntelenül is az azonosságokat 
és a különbözőségeket keresi. Ami 
kö zös, az a mérhetetlen gazdagság. 
Ugyan akkor érezhető, hogy Dubaj mar   

kánsabban hajszolja a „legeket”. Szem
be tűnő, hogy, Abu Dhabiban lé nye
ge sen kevesebb az építkezés, a vá
ros képet nem uralják a  toronydaruk.  
A fu tó fejlesztések kevésbé nagy  ívű ek 
és látványosak, a hosszú távú gaz da  ság 
fejlesztési elképzelések talán reáli sab 
bak. A két emírség az eltérő koncep
ció i k ellenére szorosan együttműködik  
és támogatják egymást céljaik eléré
sében.

Az emírség ökológiai lábnyoma nem 
marad el Dubajétól. A főleg légkondi
cionálás okozta széndioxidkibocsátás 
kiugróan magas. Ennek csökkentésére 
hosszú távú programot dolgoztak ki.

22. kép: A nemzetközi repülőtér új csarnokának építése
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TÁVKÖZLÉSŰ ANTENNATORONY TERVEZÉSE  
– diplomamunka beszámoló –

TELECOMMUNICATION ANTENNA TOWER DESIGN  
– diploma work report –

Arendt Eszter MSc hallgató
BME Építőmérnöki kar, 

Diplomamunkámban egy 60 méter magas acél ön
tartó távközlési antennatornyot terveztem. A tornyon 
3 szinten szektorsugárzó antennák és 2 szinten para
bolaantennákat helyeztem el. Azért választottam ezt 
a témát, mert ez egy olyan méretű létesítmény, ame
lyet egy diplomamunka keretei között teljes egészé
ben meg lehet tervezni, így nemcsak egy nagyobb 
szerkezet glo bális erőtani vizsgálatával foglalkozhat
tam, hanem részletekbe menően egy szerkezet teljes 
mérete zé sét végrehajthattam, a koncepcionális ter
vezéstől el kezdve a gyártmánytervezésig.

 In my BSc diploma work I designed a selfsupported 
telecommunication antenna tower with a total height 
of 60 meter. At the top of the tower sector antennas 
and satellite dishes are placed at 3 and 2 levels, 
respectively. I chose this topic, since due to the com
plexity of the structure the amount of design work 
was estimated to involve the whole design process 
starting from the conceptual design until the assem
bly drawings.

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS  
ÉS ELŐTERVEZÉS

Diplomamunkámban kétféle rácsos 
szer kezeti kialakítást hasonlítottam ösz  
 sze közelítő számítással. A  kétféle ki
alakí tás az 1. ábrán látható. Az egyik  
egy háromoldalú, csőszel vé nyekből 
ál ló torony, míg a másik típus egy 
négyoldalú, szög  acélokból álló  torony.  
Mindkét kialakítás esetében X  rá cso
zású merevítést alkalmaztam, alul má
sodlagos me  revítésekkel kiegészítve, 
hogy a kihajlási hosszait az elsőd le  ges 
merevítéseknek csökkentsem. Mindkét 
torony szélessé ge a ma gasság mentén 
lineárisan csökken 49,5 méterig, majd 
efölött függőleges kialakításúak, hogy 
az antennák könnyen szerelhetőek és 
elérhetők legyenek. A tornyok belse
jében belső merevítést alkalmaztam.

Mivel a rácsos tornyok nagyon kar
csú szerkezetek, így az MSZ EN 19933 
1:2007 [1] meghatároz bizonyos kar
csúsági kritériumokat az egyes típusú 
rúdelemekre. Így a szelvényeket kez
detben ezek alapján a kritériumok alap
ján vettem fel, majd a terhek felvétele 
után változtat tam a szelvénymérete

ken,  hogy mind a teherbírási, mind 
a hasz nálhatósági követelményeknek 
meg  feleljen. A táv közlési antennator
nyok nagyon érzé ke nyek elmozdulás
ra, illetve el fordu lás ra, hiszen az an
tennák működését már viszonylag 
kismértékű elfordulás is lehetetlenné  
teszi, ezért erre a szempontra külö
nös képpen oda kell figyelni egy anten
natorony tervezésénél. Az antennák 
lehetséges maximális elmozdulásait a 
gyártó határozza meg. 

Összehasonlítva a két szerke zeti ki
alakítást az adódott,  hogy a szögacél
ból álló toronynak jóval nagyobb az 
ön súlya, mint a csőszelvényű torony
nak. Bár ki sebb a terpesztése, de 
négy ol dala van, így nagyobb anyagfel
használás szüksé ges. A három övű cső
szelvényekből álló  torony nak majd nem 
a fe le az önsúlya a szögacél toronyhoz 
képest. Má sik elő nye a cső szelvényű 
ki alakí tásnak, hogy keve sebb  elemből  
áll, így  egyszerűbben sze relhető, to váb
bá a szelvények ke vés  bé érzé kenyek 
kihajlásra, ami a kar  csú szerkezeteknél 
sokszor  mérték adó. Ezenkívül azt gon
dolom, hogy a csőszelvény esz tétiku
sabb megjelenést kölcsönöz a torony
nak.

A szögacéltoronynak az elő nyei, 
 hogy sokkal kisebb el toló dá sai és 
elfor dulásai lettek a cső szelvényű 
 to     rony hoz képest, nem kell tűzi hor
ga  nyoz  ni, mert utólag is festhe tő a 
 szer kezet, vi szont jóval nagyobb az ön
súlya és a bekö téseknél nagy külpon
tos ságok lehetnek a szerkezetben.

1. ábra:  Antennatornyok szerkezeti  
kialakításainak sematikus rajzai

2. ábra: Antennatorony geometriája
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Ezek alapján az érvek alapján a cső
szelvényű tornyot gaz da sá go sabb nak 
találtam, így a részletes számítást a 
cső  szelvényű to ronyra végeztem el.

A TORNYOT TERHELŐ  
TERHEK ÉS HATÁSOK

Állandó terhek közé tartozott a szer
kezet önsúlya, illetve a járulékos ele
mek súlya. A szerkezet járulékos ele
meinek számítanak az antennák, a 
pódiumok, a hágcsó, illetve a kábelek 
és kábeltartó bilincsek. A pódiumokat 
felületen meg oszló teherként, míg a 
többi terhet csomóponti teherként 
definiáltam az egyes szinteken. 

Az esetleges hatások közé tartozik 
a szél, a jégteher, illetve a két hatás 
kombinációja. Mivel a tornyok magas 
szer kezetek, így a szélteher általában a 
mértékadó. A szélteher számításához a 
tornyot szakaszokra bontottam, és az 
egyes szakaszokra különkülön meg
határoztam a ráható szélterhet, majd 
ezeket teherpanelként raktam rá a 
szer kezetre. Anten natornyok esetén 
a teljes szélerőtényező két részből te 
vődik össze. Az egyik a szerkezeti ele  
mek szélerőténye zője, a másik a já
rulékos elemek szélerőtényezője. Kör 
ke resztmetszetű szelvény esetén vizs
gálni kell  továbbá, hogy a szél ör vé
nye sen, vagy örvénymentesen hat a 
szelvényekre [2]. Az örvényes szél 
csökkenti a szél hatását. Kiemelt szél
irányo kat vizsgáltam mindkét torony 
esetén. A háromoldalú csőszelvényű 
toronynál az oldalfelületekkel bezáró 
90° és 30°os szélterhet vizsgáltam, míg 
a négyoldalú torony esetén a 90°os  
és a 45°os szél is mértékadó lehet 
[1]. Mivel az antennák általában nagy 
felületűek és a torony felső szakaszán 
helyezkednek el, így jelentős  szélte  
her jut rájuk, ezért az antennákra ju
tó szélterhet külön számítottam,  majd 
csomóponti teherként vettem figye
lem be a modelle zés során.

A szél hatásán kívül a jég a másik 
esetleges hatás, ami jelentős többlet 
terhet tud okozni, így mindenképp 
fi  gyelembe kell venni. A jégnek két 
szempontból van jelentős hatása. 

Mivel a rácsos szerkezet vékony rudak
ból áll, így a jég teljesen körbevonva a 
rudakat nagyban növelheti a szerkezet 
súlyát. A tervezett csőszelvényű torony 
szerkezeti súlya körülbelül 10 t, de ha 
2 cm vastag jég borítja a rudakat, ak
kor a szerkezet súlya 10 t helyett több 
mint 15 t lesz. A jégnek másik je
lentős hatása, hogy megnöveli a szer
kezet felületét, ami a szélteher meg
növekedéséhez vezethet. A 4. ábrán 
jól látható, hogy milyen mértékben 
hatással tud lenni a jég egy antenna
toronyra. Ami számomra érdekes volt, 
hogy bár a szél és a jég együttes hatá
sa lenne a mértékadó, mégsem lett 
az, mivel az MSZ EN 199331 [1] 
szab ványban leírtak alapján  abban az 
időszakban, amikor légköri jegesedés 
alakulhat ki, a szélnyomás figyelem
be vett karakterisztikus értéke kisebb, 
mint egyéb időszakokban. Ez egy k 
csök kentőtényezővel vehető figye lem 
 be, amelyet az EN ISO 12494 [3] 
szab vány tartalmaz jégosztály függvé
nyében. Én a számolásaim során az  
ICG2es jégosztályt használtam, amely
nek a csökkentőtényezője 0,45, ami 
nagymértékben lecsökkentette a szél
terhet, így ez a tehereset nem lett 
mértékadó. 

Rendkívüli teherként számoltam a 
földrengéssel. Magyarországon a füg
gő  leges földrengésteher elhanyagol ha
tó, így csak a vízszinteset vettem fi gye
lembe. A torony fontossági  osz tá lya 
Ies fontossági osztály, mivel össze dő
lése emberi életeket nem veszé lyeztet. 
Az antennatornyot Ócsára terveztem, 
így a talajgyorsulás vízszintes értékére 
0,14*g értéket javasol a szabvány [5]. 

Hasznos teherként a szabvány há
rom féle terhet határoz meg. Az egyik, 
hogy a vízszintessel maximum 30°ot 
bezáró szerkezeti elemek bírják el egy 
100 kgos ember súlyát, illetve a pó
di u mokra és a korlátokra szükséges 
hasznos terhet felvenni [1]

A teherkombinációkat kézzel adtam 
meg. Összesen hétféle kombinációt 
vet tem figyelembe, hat teherbírásit és 
egy használhatóságit: 
1. kiemelt szélteher jég nélkül, 
2. kiemelt jégteher egyidejű széllel, 
3. kiemelt szélteher egyidejű jéggel,
4. szeizmikus teher, 
5. hasznos teher, 
6. GEO DA2* (alapozáshoz), 
7. használhatósági.

A használhatósági teherkombináció
hoz használt tényezőket a megrende
lőnek kell megadnia. Én a konzulen
semmel egyeztetve az üzemi teher 
70%át működtettem a szerkezetre az 
önsúly mellett.

A számítás során a teherbírási határ
állapotra vonatkozóan a jég nélküli 
szélből származó teherkombinációk 
let  tek leginkább mértékadóak. A hasz
nos teher kombinációja a belső vízszin 
tes merevítőrudak szelvényének nö ve
lését eredményezte. 

SZERKEZETI ANALÍZIS
A közelítő számítást kézzel végeztem, 
míg a részletes számításhoz ConSteel 
12 végeselemes programot használ
tam. Általános esetben az igénybevéte
leket rugalmas, globális analízissel kell 
meghatározni. A rácsos tornyokat ele
gendő elsőrendű analízissel vizsgálni. 
Háromszöghálózatú rácsszerkezetek 
esetén feltételezhető, hogy a szerkeze
ti elemek közötti kapcsolatban nem 
ke letkezik nyomaték, így a  szerkezeti 
analízis során az elemek idealizált 
csuk lókkal kapcsolódnak egymáshoz. 
A közelítő számítás során mindkét 
szer kezetet síkjaira bontva  vizsgáltam.  
Az igénybevételeket síkbeli rácsos tar
tón határoztam meg, így a szerke zeten 
normálerő és nyomaték keletkezett a 
szélből és az önsúlyból. Az így kapott 
igénybevételek alapján méreteztem az 
övrudakat és rácsrudakat keresztmet
szeti és elemszintű vizsgálatokkal. 

A részletes számítás során 3D mo
dellt építettem, majd definiáltam a 
ter heket. Az igénybevételeket a véges
ele mes programmal számítottam. Ezt 
követően a szerkezeti elemek mére
te  zését kézi ellenőrzés mellett a Con
Steel segítségével hajtottam végre.  
A legtöbb esetben a stabilitási teher
bírás a mértékadó, hiszen karcsú 
szel vények alkotják főként a  tornyot. 
Azokon a helyeken, ahol nem a stabili
tási tönkremenetel dominált, ott jel
lemzően kihasználható volt a szelvé
nyek keresztmetszeti szintű képlékeny 
ellenállása. Az alkalmazott szelvények 

3. ábra: Szélteher irányai

4. ábra:  
Jégteher 
egy antenna-
tornyon [4]
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mind első keresztmetszeti osztályúak, 
így méretezhetőek a korlátozatlan fo
lyás határállapotára. Az így kapott mér
tékadó kihasználtságok az 5. áb rán 
láthatók. Az analízis során figyeltem, 
hogy a földrengésszámításnál megle
gyen mindkét irányba a 90%os tö
megrészesedés. 

A stabilitási vizsgálat során ConSteel
ben a globális stabilitási vizsgálatot 
használtam. A ConSteel az általános el
járást alkalmazza a stabilitási vizsgálat
hoz, amely egy csökkentőtényezős el
járás. Az általános eljárás figyelembe 
veszi a számított csökkentőtényező
ben a kihajlási alakot, viszont csak a 
síkbeli nem kilengő, illetve a nem sík
beli alakokat. [6] Így megvizsgáltam, 
hogy nem lesze olyan síkbeli kilengő 
alakom, amelynél acr<10. Ebben az 
esetben rá kell tenni az alakhibát is a 
modellre. A végeselemes program le
generálta az összes olyan  sajátalakot, 
amelynél acr<10, ezeket ellenőrizve a 
következőket tapasztaltam. A szelvé
nye ket úgy választottam meg, hogy 
egyik öv, illetve rácsrúd értéke se le
gyen kisebb 2nél, így legkisebb érték 
2.5 lett, ami még mindig egy kar csú 
szerkezetet jelent, de már nem a leg
karcsúbb kategóriába tartozik. A mér
tékadó teherkombinációban 57 olyan 
sajátalakom lett, ahol acr<10. A 6. 
ábrán látszódnak a legkisebb kihaj
lási tényezőjű kihajlási alakok. Ezek 

a sajátalakok mindenhol lokális kihaj
lások, legtöbb esetben a rácsrudak ki
hajlása a mértékadó. Ugyanakkor ezt 
a kihajlási tönkremenetelt figyelem
be veszi az általános módszer, így a 
szerkezetem nem érzékeny a globális 
stabilitásvesztési módokra, így kü lön 
alakhiba figyelembevétele sem szük
séges. 

A használhatósági kritériumok szá
mítása során az eltolódást és az elfor
du lást ellenőriztem. Az eltolódás ma
xi mális megengedett értéke H/150 = 
= 40  cm lehet, míg a szektorsugárzó 
antennák, amelyek a torony tetején 
vannak, maximum 0,8°ot fordulhat
nak el. Az elfordulás és az eltolódás is 
két részből tevődik össze. Az elfordulás 
a szakaszra ható nyíróerőből, illetve a 
szakaszra ható nyomatékból szárma
zik, majd az egyes szakaszok elfordu
lását szuperponálva kapom meg az 
egyes szakaszok tetején létrejött elfor
dulást. Az eltolódás a nyíróerőből, il
letve az addigi szögelfordulásból szár
mazik. A torony tetején a maximális 
eltolódás 23 cm lett, míg a maximális 
elfordulás 0,62°ra adódott.

KAPCSOLATOK
A szerkezetben 2 féle csomópontot 
al kalmaztam, ezeknek az ellenőrzését 
kézzel számoltam a modellből vett 
igénybevételek alapján az EN19931
8:2005 [7] szerint. 

Karimás csőkapcsolatot  használtam 
az övrudak szelvényváltásainál. A kar i
más csőkapcsolatban a két csőszel vényt 
rá kell hegeszteni egyegy le mezre, 
amiket csavarral kell összekötni, így 
alkotva egy nyomatékbíró kap csola
tot. Minden csőkarimás kapcso latban 
6 csa vart használtam, amelyek 10.9
es anyag minőségű, feszített csa varok. 
A kari más csőkapcsolatot rugalmasan 
mére teztem az Eurocode szerint, il
letve ezután képlékenyen is ellenőriz
tem a Petersonmodell [8] alapján.

A rácsrudak egy rájuk hegesztett, 
egyszer nyírt pengelemezzel kapcso
lód nak a csomólemezhez, amely két
oldali sarokvarrattal van az övrúdhoz 
illesztve, illetve a másik rácsrúdhoz 
csat la kozva. Így ez egy csuklós kapcso
lat lesz. Antennatornyoknál elterjedt 
az egyszer nyírt kapcsolat, mivel a rács
ru dak nagyon karcsúak, így nem éb
rednek bennük nagy igénybevételek.  
A méretezés során ellenőriztem a csava  
rokat nyírásra, illetve palástnyomásra. 
Ezenkívül ellenőriztem a varratokat. 

5. ábra: Szerkezeti elemek kihasználtsága

6. ábra: Kihajlási alakok

1. kihajlási alak,  
akrit = 2,5

4. kihajlási alak,  
akrit = 3,0

7. kihajlási alak, 
akrit = 3,01

7. ábra: Csőkarimás kapcsolat

8. ábra: Pengelemezes kapcsolat
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ALAPOZÁS

A szerkezet alapozásának egy monolit 
tömbalapot alkalmaztam, amelyhez a 
szerkezet lehorgonyzó szerelvények
kel kapcsolódik. A szerelvények az al
só övrudak szelvényével megegyező 
ke resztmetszetűek. 

Az alapozásnak két  tönkremeneteli 
módja lehetséges. Az egyik a felboru
lás, hiszen a szél felborító nyomaté
kot ad a szerkezetnek, amit csak az 
önsúly stabilizál. Az alaptest mérete 
10 x 10 x 1,5 m, ami egy 3600 kNos el      
lensúlyt biztosít, ami mellett a 150 kN 
os toronyönsúly igen csekély. Az alap
test súlya biztosítja a stabilizáló nyo
ma tékot, így a felborulás nem lesz 
mér tékadó. 

A másik tönkremeneteli mód a ta
lajtörés. Ehhez az igénybevételeket a 
DA2* teherkombináció alapján kap
tam meg a ConSteelből. A talaj határ
feszültsége 200 kN/m2 volt, így a talaj
ban ébredő feszültségnek mindenhol 
ennél kisebbnek kell lennie. A talaj
ban a feszültségeloszlás háromszög 
ala kú lesz, és a legnagyobb feszültség 
112 kN/m2, így talajtörésre is igazol  
tan megfelel az alaptest mérete.

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA  
ÉS MŰSZAKI ADATOK

Az övrudak toldása a terv szerinti he
lyeken csavarozott karimás kapcsolat
tal történik. A rácsrudak az övrúdra he  
gesztett csomólemezzel és a rácsru dak 
végén a cső felvágásához he gesz  tett 
pengelemezzel kapcsolódnak M12es 
és M16os csavarokkal. A karimás kap
cso lathoz előfeszített csavarok hasz ná
lata szükséges.

A torony belsejében egy hágcsó ke rül 
elhelyezésre, hátvédő  kosárral. A tor  
nyon 4 szinten pódiumok helyez ked 
nek el, 58,5 m; 55,5 m; 52,5 m és  
49,5 mes magasságban. A pódiumo
kon a járófelület taposórácsból ké szül, 
a pódiumok nyitható  kialakítású ak.  
A lét ráról való lelépés előtt a pódiu 
mokat vissza kell zárni. A létra egysé
gei hevederrel és csavarral toldottak. 
Kitámasztó rúdjuk a toronyhoz a rács
rudakra hegesztett csomólemezhez 
kap csolódik.

A szektorsugárzó antennák H adap
te reken, míg a mikroantennák szimp
la adapteren csavarozott csőbilinccsel 
kap csolódnak a szerkezetre, így bizto
sít va a függőleges állítási lehetőséget 
(10. ábra).

A toronykábeleket a hágcsó oldalára 
felszerelt konzolokon kell vezetni.

 A szerkezet alapozása egy 
10 x 10 x 1,5 mes monolit tömbalap, 
amelyhez a szerkezet lehorgonyzó 
szerelvényekkel kapcsolódik (11. áb
ra). A szerelvények az alsó övrudak 
szelvényével megegyező keresztmet
szetűek. Az alapozás alá kerül még 
egy 20 cmes szerelőbeton, aminek a 
szilárdulása után ki kell fúrni és be 
 rakni a lehorgonyzó szerkezetet, ame

lyet geodétának kell pontosan be állí
tania. Az összekötő csonkokat szög
acé lokkal kell merevíteni, hogy a be 
 to nozás során ne mozduljanak el. 
Miután ezeket elhelyezték, utána lehet 
a vasalást berakni, majd bebetonozni 
a teljes tömbalapot. Az alapozási sík 
–1,3 méteren van. A talajvíz tervezési 
szintje –5,3 méteren van, így a kivite
lezés során nem kell a talajvízzel szá
molni. 

A szerkezet 11 fázisból áll. A fázis
határok az övrudak toldási pontjaiban 
vannak. A torony fázisait a gyárban 
próbaszerelik, majd ezután szállítják a 
helyszínre, ahol vízszintes helyzetben 
fázisonként összeszerelhető, majd két 
ponton rögzítve daruval beemelhető a 
helyére. A helyszínen már csak csava
rozott kapcsolatok vannak.

A korrózióvédelmet a tűzihorgany
zás biztosítja.

9. ábra: 
Alapozás  
kialakítása [9]

10. ábra: Antennák elrendezése

11. ábra:  Felszerkezet csatlakozása  
az alapozáshoz [9]
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ÖSSZEFOGLALÁS

A feladat egy 60 méter magas anten
natartó torony megtervezése volt. Elő
ször egy tanulmányt készítettem az 
an ten natoronytípusokról, főbb mére
te zési elveikről, ezután egy közelítő 
számításban egy négyoldalú, szögacél
szelvényekből álló és egy három ol da
lú csőszelvényekből álló torony számí
tását végeztem el. A diplomamunka 
má sodik felében a csőszelvényű to
rony részletes számítását végeztem.

A közelítő számításban során  kézzel 
számoltam mind a terheket, mind az 
igénybevételeket, és az alapján mére
teztem a szerkezeteket. A szerkezetek 
méretezését az Eurocode szabvány 
sze rint végeztem. A terheknél a mér
ték adó terhelés a szél volt, amely egy 
magas szerkezetnél nem meglepő. Két
irányú szél hatását vizsgáltam mindkét 
szerkezetnél, illetve az önsúlyból szár
mazó normálerőt vettem figyelembe 
a számításnál. A szelvényeket ellen
őriztem keresztmetszeti ellenállásra, 
il letve kihajlási ellenállásra. A szél ha
tá  sára bekövetkező eltolódást és szög 
elfordulás is ellenőriztem, hiszen az 

antennáknál ez nagyon fontos szem
pont. Közelítő számítás során az ala
pozást is méreteztem felborulásra, 
majd a részletes számításban pontosí
tottam talajtörésvizsgálattal.

A részletes számítást ConSteel vé ges  
elemes programmal végeztem. Figye 
lembe vettem a jégből  származó ter 
het, illetve a földrengést is, de egyik 
sem volt mértékadó. A részletes szá
mításban a keresztmetszetek és stabi
li tási ellenőrzésen kívül csomópon
tokat is méreteztem. Kétféle  típusú 
csomópontot alkalmaztam a szerkeze  
ten, az egyik az övrudak  illesztésé  nél 
egy csőkarimás kapcsolat, a másik a 
rácsrudak bekötésénél egy csomóle
me zes kapcsolat.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni a sok segít sé
get ipari konzulensemnek, Pálfy Péter
nek (SzigmaX Tervező és Tanácsadó 
Kft.) és tanszéki konzulensemnek, 
Jáger Bencének (BME Hidak és Szer
kezetek Tanszék), hogy szaktudásuk
kal segítették a diplomám sikeres meg   
írását.
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Az igm több mint 50 éve látja el a piacvezető gyártókat hegesztőrobot 
technológiával. Vevőspecifikus megoldások magasfokú precizitást biztosítanak és 
extrém terhelhetőséget garantálnak. Mindenhol, ahol szükség van rá, minden 
szakmában, minden anyaghoz és minden követelményhez.

HEGESZTŐROBOTOK
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NAGÉV CINK – TŰZIHORGANYZÁS PLUSZ PASSZIVÁLÁS

NAGÉV MARKETING

A frissen létrehozott horganybevonat kémiailag rend
kívül aktív, meglehetősen gyorsan reagál a környezeti 
hatásokra, felülete, főleg nedves környezetben, rövid 
idő alatt jól láthatóan oxidálódik. A kitűnő védőér
té  kű cinkpatina kialakulásáig hosszabbrövidebb idő 
te  lik el, mely alatt a fémréteg eredetileg fényes szí ne 
 meg változik, a folyamat végén szürkéssé, hor gany  virá 
gossá válik. Az újonnan tűzihorganyzott  acél  szer ke   
zet legtöbbször csillogóan fényes, melynek egy átme ne
ti ide ig történő megőrzése fontos piaci szem pont  lehet.  
Ezt a célt szolgálja a NAGÉV CINK KFT.nél al kalma
zott passziválás. 

A közvetlenül a tűzihorganyzás után végrehajtott ún. pasz
sziválás korlátozott időtartamra biztosítja a horganyfelület 
védelmét úgy, hogy a korrózióra erősen hajlamos horgany 
és környezete (a légkör) közé egy vékony, esetünkben egy 
átlátszó lakkréteg kerül, amely elszigeteli a fémet a levegő 
agresszív hatásaitól. Az eljárás célja a horgany (a cink) kor
róziós folyamatainak (1. kép) egy átmeneti időre szóló 
meg akadályozása. 

A passziválás technológiája

Esetünkben a „passziválás” szó mögött egy olyan el
járás húzódik meg, melynek alkalmazása után a frissen 
képzett horganyrétegen egy ideig még nem indulnak meg 
a koróziós folyamatok. A NAGÉV CINK KFT. rendelkezik 
Magyar ország legnagyobb belső térfogatú tűzihorganyzó 
kádjával, de egyúttal a kis és a nagyméretű munkadarabok 
passziválhatók is. A technológiai sorba integrált eljárást 
a megrendelők igény szerint, opcionálisan választhatják. 
A módszer ugyanazokat a technológiai nyílásokat  igényli, 
melyek magához a tűzihorganyzáshoz is szükségesek. Ta
pasz talatok szerint a nagyobb vastagságú (v > 5 mm) és ér
desebb (melegen hengerelt) felületű acélanyagokon kissé 
vastagabb védőlakk alakul ki, mint a sima felülettel ren
delkező, vékony acéllemezeken. 

Közvetlenül a horganyzási művelet után – egy rövid hűtési 
szakaszt követően – a termékeket egy finoman diszpergált 
akrilgyantát tartalmazó fürdőbe merítik (2. kép), majd az 
ebből történő kiemelést követően a feltapadt rétegből a víz 
a környezeti viszonyoktól függő száradási idő alatt eltávozik 
(3. kép), a műanyag réteg kikeményedik és a horgany

bevonaton egy néhány mikrométer vastag, tömör, transz
parens akrilátlakk marad vissza. Sajátossága az eljárásnak, 
hogy a horganyréteghez hasonlóan, a csőszerű termékek, 
tartályok belső felületére is felviszik a védő filmet. A frissen 
passzivált acélszerkezeten bármilyen munka tevékenységet 
csak a ré teg teljes kikeményedését követően szabad végezni. 
A tűzi horganyzó üzem is ezt követően adja át a terméket a 
meg ren delőjének. 

A védőréteg teljesen átlátszó, krómmentes, és megfelel 
a vonatkozó környezet és egészségvédelmi előírásoknak.

1. kép: 
Friss horgany-
réteg gyors  
korróziója

2. kép: Bemerítés a passziváló fürdőbe

3. kép: Passziválandó termékek a fürdőből történt kiemelés után

4–5. kép: A passzivált felületek hónapokig fényesek maradnak
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A bevonat tulajdonságai

Az akrillakkoknak masszív az időjárásállósága, továbbá na
gyon jók a mechanikai tulajdonságaik. Kitűnő a hordo zóra 
történő tapadásuk, a megszilárdulást követően a felületről 
nem lehet lehúzni, csúszásmentes felületet ad. A NAGÉV 
CINK KFT. 2011 óta alkalmazza a jelenleg hasz nálatos be
vonóanyagot, mely mára már nagyon sok refe renciával ren
delkezik.

A lakkréteg ellenállása szokásos 
légköri hatásoknál

Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták a gyártói adatokat, 
melyek szerint a jó minőségben végrehajtott passziválás – 
szokásos légköri hatásoknál – 6–12 hónapos időtartamra 
megakadályozza a horganybevonat elszíneződését (korró
zióját), így a fehérrozsda kialakulását is.

Tengeren történő szállítás lehetősége

A réteg néhány héten keresztül biztosan ellenáll még az 
agresszív, tengeri légkör hatásainak is. A passzivált felüle tek 
tengervízzel történő közvetlen érintkezését el kell  kerül ni, 
ezért konténeres szállítás ajánlott. Így a tengeren át szál
lí tott acélszerkezet heteken keresztül megőrzi eredeti ki
né ze tét, ami fontos követelmény a horganyréteg  további 
felhasz nálhatósága és korrózióállósága szempontjából. A vé 
delem időtartama függ a külső hatások erősségétől.

A lakk védőhatásának megszűnését követően elkezdődik a 
horgany korróziója, melynek eredményeképpen – szokásos 
esetben – kialakul a cinkpatina. Kedvezőnek tekinthető, ha 
ez a folyamat csak a felhasználási helyen megy végbe.

Sokszor ajánlható megoldás

A passziválás használatát legtöbbször az indokolja,  hogy a 
horganyzott áru felhasználás előtti, nedvespárás környe
zetben történő tárolása, szállítása alatt, egészen a megren
delőnek történő átadás időpontjáig meg lehet őrizni az 
acélszerkezet közvetlen horganyzás utáni színét, fényessé
gét. Ez nemcsak piaci szempontok miatt előnyös, hanem 
meg akadályozzuk vele a káros fehérrozsda kialakulását is.

Mikor nem alkalmazható?

Amennyiben az acélszerkezet korrózió elleni védelmét a 
tűzi horganyzást követően még festékbevonattal (duplex el
járás), esetleg más bevonó réteggel kívánják  kiegészíte ni, a 
passziválás alkalmazása indokolatlan és negatívan be fo lyá
solhatja az új réteg kialakítását. Ennek szándékát ezért már 
szerződéskötés előtt jelezni kell a NAGÉV CINK KFT. felé.

NAGÉV CINK:  
kiegészítő szolgáltatás kedvező áron

A NAGÉV CINK KFT. az iparág meghatározó vállalkozása, 
az elmúlt nyolc év alatt a Kárpátmedence tűzihorganyzó 
centrumává fejlődött, így szolgáltatásait nemcsak a magyar 
cégek, hanem több szomszédos ország acélszerkezetgyártói 
is rendszeresen igénybe veszik. A passziválás, mint többlet
szolgáltatás megrendelése egyszerű, egyúttal nagyon ked
vező áron elérhető. Az acélszerkezetek gyártóinak célszerű 
elgondolkodni azon, hogy további minimális ráfordítással 
egy ár/érték arányban nagyon kedvező, fejlett technológiai 
megoldáshoz juthatnak.

 

MSZ EN ISO 1461:2009 

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 

NAGÉV KFT.                                 
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 

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - DASt-Richtline 022:2016 

TŰZIHORGANYZÁS 

TŰZIHORGANYZÁS + PASSZIVÁLÁS 
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•   melegen hengerelt lapostermékek

•   hidegen hengerelt lapostermékek

•   hosszútermékek és rúdanyagok

•   szerkezeti és precíziós acélcsövek, 
csődarabolás
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TŰZIHORGANYZÁS – TÖKÉLETES FELÜLETVÉDELEM

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

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

Tevékenységeink: 

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS

• tűzihorganyzás
•  tűzihorganyzott 

kötőelemek gyártása

• galvanizálás
• porszórás
•  festés hagyományos eljárással

• lézervágás
• CNC élhajlítás
•  CNC megmunkálás 

(esztergálás, marás)

•  Fronius hegesztőtechnológia 
3d hegesztőasztalokkal

• I M rendszerű robothegesztés
• szemcseszórás

MODERN FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

G
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ÚJ KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉPÜL BUDAPESTEN

Dr. Jankelovics János

A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűj te
mény nagycsarno ká  ban 2019. au
gusztus 7. és szeptember 15. kö
zött ál  lí tották ki az új közleke dé si 
múzeum építésére ki írt nem zet kö
zi pályázatra benyújtott ter v eket.  
A bí rá ló bizottság 2019 feb ruár
jában a Diller Scofidio + Re nfro  
iro da koncepcióját  hirdette ki 
győz tesnek. A pályaműveket be
mu  tató tablók mellett a tárlat lá
to gatói megismerkedhettek a haj
da ni Közlekedési Múzeum tör téne
tével és információkat kaphattak 
az új múzeum helyszínéül kijelölt, 
Északi Járműjavító múltjáról is.  
A kiállítás alkalmából a tekinté
lyes épí tészeti folyó irat, az OCTO
GON különszámot jelentetett meg.

A BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 
RÖVID TÖRTÉNETE

Európa egyik legrégebbi  közlekedési 
múzeuma több mint 120 éves  múlt  ra 
te kint vissza. Az 1896os    budapesti 
mil  lenniumi kiállítás  attrakciója a Köz
lekedésügyi Csarnok volt. A lenyű    gö  ző 
épület tervezője Pfaff Ferenc (1851– 
1913), a MÁV főépíté sze. Nevé hez 
több nagyváros – Debrecen, Mis  kolc, 
Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Szol nok, 
Po zsony, Kassa, Ko lozsvár) pá lya udva
rá  nak tervezése  fűződik. Az ál lo  más
épü letek közül több ma is  ere deti for
májában látható. A csar nok ban ki állí
tott  közlekedési eszkö zök  kö zött ki  
  emelt helyet foglalt el a vas út,  amely 
a korszak  magyar gaz da sá gának siker
ágazata volt. A kiállítás bázisán alakult 
meg 1899. május 1 jén Magyar Kirá lyi 
Közlekedési Múze um. Az intézmény 
lét rehozásában  komoly szerepe volt 
Banovits Kajetánnak (1841–1915).  
A MÁVnál több felelős beosztást is 
betöltő szakember a múzeum első 
igaz gatója volt. A nép szerű múzeum 
1944ig fogadta a látogatókat. Sajnos 
a II. vi lágháború so rán bombatalálatot 
kapott, amely sú lyos ká ro kat okozott 
az épületben és komoly veszteségeket 
a gyűj te ményben. 

A Városligetet elcsúfító romos épü
let helyreállításáról csak az ötvenes 
évek végén született döntés. A mú

zeumépületet a kor építészeti szín
vonalának megfelelően újjáépítették, 
és a Közlekedési Múzeum 1966. ápri
lis 2án megnyithatta kapuit. A kiállítás 
rövid időn belül az ország egyik leg
látogatottabb múzeuma lett. 

A bemutatóhely már a 70es évek 
kö  zepére szűknek bizonyult, és 1987
ben – a MÁV Tervező Intézetének ter
vei alapján – új épületszárnnyal bőví
tették, ezzel egyidejűleg felújították a 
60as években kialakított csarnokot is.  

A bővítés eredményeként a múzeum 
területe 5000 m2re nőtt. 

A Városliget Projekt keretében a 
Köz lekedési Múzeumot 2015ben be
zár ták, és épületét 2016ban lebontot
ták. Az eredeti koncepció szerint, a 
korabeli tervek alapján visszaépített 
mil lenniumi épület adott volna ott
hont a gyűjteménynek, de hamar ki
de rült, hogy az nem lenne alkalmas 
egy XXI. századi közlekedési kiállítás 
megvalósítására, valamint a gyűjte  

1. kép: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása I.

2. kép: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása II.
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mény megfelelő elhelyezésére. 2017 
vé gén kormányhatározat született a 
múze um új telephelyéről. Erre a cél
ra az egy kori MÁV Északi Járműjavító 
kőbányai területét jelölték ki. (A Vá
rosligetben, Pfaff Ferenc tervei alapján 
létesítendő épület a Magyar Innováció 
Házának ad majd otthont.)

A LEENDŐ MÚZEUM 
HELYSZÍNE
A MÁV Északi Járműjavító üzemének 
jogelőd jét 150 éve, 1870ben alapítot
ták, amikor a magyar állam megvásá
rolt két csődbe jutott kőbányai vállala
tot a Magyar–belga Gép és Hajtóépítő 
Társaságot és a Magyar–svájci Vasúti 
Kocsigyárat. A létrejött új cég Magyar 
Királyi Államvasutak Gép és Kocsigyár 
néven kezdte meg működését. 

Az üzem folyamatosan fejlődött, és a 
korábbi infrastruktúra az 1880as évek  
közepére szűknek bizonyult. Egy új, 
nagy kapacitású csarnok  építé sét kezd  
ték meg. 1885re készült el a 20 000  
m2es gőzmozdonyjavító bázis,  ame 
 lyet a ha zai acélépítészeti  szakma leg  
nagyobb alakja, Feketeházy János  ter  
ve    zett, azon ban a köznyelv  tévesen 
„Eiffelcsar nok” néven ismer. Az ipar
terület ne ve többször változott: Buda
pesti Fő mű hely, Északi Főműhely  majd 
MÁV Északi Járműjavító cégnéven te
vé keny kedett. 

1962ben a MÁV dízelvontatási 
prog ramjához igazodva építették fel a 
Dízelcsarnokot. A kilenchajós, 165 x 115 
méteres, 19 000 m2 alapterületű, a Kő
bányai út felé irodaépülettel kiegé szí
tett létesítmény a XX. század közepi 
ipari építészet jellegzetes, a maga ide
jében korszerűnek számító, mérnöki 
alkotás volt. A terveket a MÁV Tervező 
Intézeténél Gundel István, Rochlitz 
Tibor és Kővári György készítették. 

2009ben a MÁVnál úgy döntöttek, 
hogy megszüntetik a vasútijármű ja ví
tást. A profilt Szolnokra helyez ték át, 
ezáltal a hatalmas ipartelep ki ürese
dett és pusztulásnak indult.

Mérföldkövet jelentett, hogy a Feke
teházy János tervei alapján épített csar
nokot 2011ben védetté nyilvánították, 
majd 2015ben kormány határozatot 
hoz tak arról, hogy itt alakítják ki a 
Ma   gyar Állami Operaház Műhelyházát 
és Próbacentrumát, melynek felújítása 
je lenleg is folyik.

A Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum új helyszínéül a Dízel csar no
kot és környezetét jelölték ki. A csar
nokban – az előzetes számítások sze
rint – mintegy 13 000 m2es kiállítótér 
áll majd a muzeológusok rendelkezé

sére, amely több mint két és félszerese 
a régi városligeti pavilonnak. Így a ko
rábban kiállított 80 eredeti jármű he
lyett, 190et csodálhatnak majd meg a 
látogatók.

A PÁLYÁZATRÓL  
NÉHÁNY SZÓBAN
2018 nyarán született döntés arról, 
hogy a múzeum új bemutatóhelyének 
tervezésére előminősítéses, nemzet kö
zi tervpályázatot hirdetnek. 

A 2018. augusztus 9. és szeptember 
21. közötti „Részvételi szakasz” során 
90 pályázó jelezte részvételi szándé
kát, közülük 15 pályázót kértek fel ter
veik beadására. A „Tervezési szakasz” 
2018. szeptember 21ével indult, és 

3. kép:  Az egykori Magyar Királyi Közlekedési Múzeum  
(Forrás: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása)

5. kép:  A Közlekedési Múzeum az 1987. évi bővítés után  
(Forrás: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása)

4. kép:  A Magyar Posta emlékbélyegei  
a Közlekedési Múzeum 1966. évi 
megnyitása alkalmából



76 Acélszerkezetek 2019/3. szám

pályázók számára helyszíni bejárási le
hetőséget biztosítottak.  A pályaművek 
beadási határideje 2019. január 21. 
volt. A benyújtott terveket 20 magyar 
és külföldi tagból álló  bírálóbizott ság 
értékelte, munkájukat 33 szakértő se  
gí tette. A 2019. február 28i ered
mény hirdetésen egyegy első,  második 
és harmadik díjat adtak át és két pá
lyaművet megvételre alkalmasnak mi
nő sítettek. A pályázat nyertese a Diller 
Scofidio + Renfro NewYorki szék
helyű tervezőiroda lett. 

A NYERTES PÁLYÁZAT
Az 1981ben alapított,  sztárépítészeket 
foglalkoztató építésziroda nevéhez 
olyan nagy ívű fejlesztések kapcsolód
nak, mint a New Yorki Museum of 
Mo dern Art bővítése, a Lincoln  Cen 
 ter felújítása, a bostoni Institute of 
Contemporary Art tervezése,  Zaar jad  je 
Park, Moszkva tervezése és nem utol
sósorban a manhattani magas vasút 
el ha gyatott pályája helyén  kiala kított 
kö zösségi park és kulturális tér ki ala
kítása.

A díj átvételekor az iroda képvisele
tében Charles Renfro az alábbiakban 
foglalta össze tervük lényegét: „A köz
lekedés az emberek és a technológia 
együttműködésén alapul, a mi célunk 
pedig nem volt más, mint e kapcsolat
rendszer megmutatása.” 

Az ipartelep meglévő épületei közül 
– Dízelcsarnok mellett – az új múze
um része lesz az irodaépületszárny, 
a mozdonymérlegház és az  óvóhely, 
 ugyancsak megmarad a Törekvés Mű
velődési Központ. Az objektum északi  
szegmensében egy új vasúti megálló he
lyet létesítenek, ahonnan a Dízel csar
nok irányába parkosított sétány vezet.  
A központi létesítmény – a Csar nok –  
egy új épületrésszel egészül ki oly mó
don, hogy annak védettség alatt álló 
szerkezete nem sérül. Ez a tömb egy 
ötszintes építészeti megol dással biz
tosít majd lehetőséget a na  gyobb mé
retű járművek bemuta tá  sára. A terv  
hangsúlyos  elemét ké pezi a nagy mé
retű, egész vonat szerel vénye ket be mu
tató, markáns üveg szer keze tek, üveg
vitri nek alkalmazása. A Dízel csar nok 
és a Könyves Kálmán körút közötti te 
 rü le ten közparkot ala kítanak ki. 

A győztes pályamű számtalan ötletet, 
egyedi és újszerű megoldást tartalmaz, 
amelynek eredményeként a járműipar 
értékeit bemutató XXI. századi múze
um, kulturális központ és közösségi 
tér jön létre a korábbi kőbányai rozs
daövezet helyén. 

6. kép: A Dízelcsarnok irodaépülete a Kőbányai út felől

7. kép: A Dízelcsarnok jelenlegi látványa az Operaház Műhelyháza felől

8. kép: A Törekvés Művelődési Központ
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FORRÁSJEGYZÉK

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény kiállítása
OCTOGON építészeti folyóirat kiállítási különszáma
https://newtransportmuseum.hu/ 

9. kép: A DS+R látványterve I. (Forrás: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása)

10. kép:  A DS+R látványterve II.  
(Forrás: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása)

11. kép:  A DS+R látványterve III.  
(Forrás: Az Öntödei Gyűjtemény kiállítása)
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A KOMPLETT TERMÉKCSALÁD AUTOMATA 
HEGESZTÉSHEZ ÉS VÁGÁSHOZ

A tökéletes megoldás automata hegesztéshez és vágáshoz. 
Robottechnológia, szoftver, szenzor és manipulátor egy kézből. Maximális 
gazdaságosság a leghatékonyabb és testre szabott rendszernek 
köszönhetően.

CROWN International Kft.             www.cloos.hu

Weld your way.

Produktanzeige_QIROX_A5_Crown.indd   1 21.03.2019   07:59:04

www.lindegas.hu

Making our world more productive
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ÁRAMFORRÁSOK ÉS ROBOTOK EGY KÉZBŐL

A Linde Material Handling CLOOS Qineo NexT áramforrással hegeszt

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Steinbach Ágoston 
Crown International Kft.

Sikertörténet

ASCHAFFENBURG/HAIGER – A Linde Material Hand
ling GmbH a világ egyik legnagyobb targonca és  
rak tár berendezésgyártója több mint 50 éve megha
tá ro zó sze re pet tölt be az ipari targonca, a  flot ta 
  menedzsment és vezetéstámogató rendszerek meg
oldásaival. Az aschaf fenburgi gyártótelephelyen a  
vállalat a CLOOS techno ló giáira támaszkodik mind 
a kézi, mind az automatizált hegesztés területén.  
A Linde Material Handling nem csak robotrendszere
ket alkalmaz, hanem számos CLOOS kézi hegesztő
gépet is, például az új QINEO NexT hightech hegesztő 
áramforrást.

Globális cég lévén több, mint 100 országban mintegy 13 000 
ember dolgozik a Linde Material Handling vállalat nál. 
Aschaffenburgban mintegy 2500 alkalmazottat foglalkoztat
nak, és évente több mint 40 000 villás targoncát gyártanak. 
A Linde egyedülálló járműkínálata 77 modellből áll, me
lyek mintegy 382 modellváltozattal és 10 000 különböző 
fel szereltségi lehetőséggel rendelhetőek. Ezen moduláris 
rendszer alapján a Linde a felhasználói egyedi igényeihez 
igazított járműveket és flottákat gyárt. A termelékenység, 
a biztonság és az ergonómia a termékfejlesztés során és a 
termelésben kulcsfontosságú alapelvek.

Kiváló hegesztési eredmények a QINEO NexT  
áramforrással

Bár a cégnek számos CLOOS robotrendszere van automa
tizált hegesztéshez, a Linde Material Handling az emelő
torony gyártása során gyakran előnyben részesíti a kézi 
hegesztést a speciális kivitelek és kapacitáshiány esetén. 
Ezen a termelési területen 17 kézi hegesztőállomás üzemel, 
ahol a hegesztés kizárólag CLOOS áramforrásokkal történik. 
2018 októbere óta a Linde Material Handling az új CLOOS 
QINEO NexT hegesztőgépeket használja. A fokozatmente

sen szabályozható, külső huzalelőtolós MIGMAG hegesztő 
áramforrás lelke a CLOOS által fejlesztett inverteres táp
egység, amely akár 200 kHzes frekvenciát is elő tud állí
tani. Így az optimális ívtulajdonságoknak köszönhetően 
összetettebb hegesztési feladatok esetén is maximális var
ratminőség érhető el, továbbá a digitális vezérlés lehetővé 
teszi a hegesztési jellemzők egyedi programozását. Az áram
forrás magas hatásfoka és átfogó energiakezelési rendszere, 
a ventilátor és az inverter Standby funkciójával kielégíti a 
legmagasabb energiahatékonysági követelményeket.

A moduláris felépítés számos opcionális funkcióval teszi 
le hetővé a sokoldalú alkalmazást a kézi hegesztéshez hasz
nált egyszerű hegesztőgéptől az automatizált robotos he
gesztéshez alkalmazott többfunkciós hegesztőberendezé
sekig. Függetlenül attól, hogy kézi vagy automatizált he
gesztésről van szó, hogy vékony vagy vastag anyagokkal, 
vagy akár kifejezetten váltóárammal hegeszthető anyagok
kal dolgozunk, a QINEO NexT minden hegesztési feladat
hoz tökéletes megoldást kínál. Ezenkívül a QINEO NexT 
minden szabványos ipari interfésszel felszerelhető, amely 
hatékonyan elősegíti a digitalizálás és a hálózatba kapcsolás 
lehetőségét.

Fókuszban a felhasználóbarát kialakítás  
és a folyamatbiztonság

„Az új áramforrások műszakilag kiválóak.” – mondja Ste fan 
Müller hegesztőmester. „Mivel a hegesztés során alig van 
fröcskölés, az utómunkák mennyisége a későbbi gyár tási 
folyamatok során jelentős mértékben csökken, így haté
konyabbá tehetjük hegesztési folyamatainkat.”

Az alkalmazottak számára is sok előnnyel jár az új hegesz
tőáramforrások használata: a QINEO NexT MasterPlus ke
zelőfelülete rendkívül egyszerű, gyors és intuitív vezérlést 
biztosít a QINEO áramforrásokhoz, mivel a munkamenetek 
eltárolhatóak és a gyakran használt beállítások menthetőek. 
„A hegesztőgépek felhasználói felülete nagyon egyszerű és 
letisztult” – magyarázza Christian Salg, a Linde Material 

1. kép:  A Linde Material Handling nemrégiben kezdte el használni  
az új CLOOS QINEO NexT hegesztő-áramforrásokat  
az emelőtorony gyártása során

2. kép:  A high-tech hegesztő-áramforrásokat főleg egyedi  
kialakítások hegesztéséhez alkalmazzák
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Handling tapasztalt hegesztője. „A könnyű használhatóság 
miatt a kezdők is ügyesen hegesztenek az új áramforrás
sal.” Ez utóbbi pedig kiemelkedően fontos szempont, mivel 
a Linde Material Handling is küzd a munkaerőhiánnyal, 
hiszen egyre nehezebb megtalálni a jól képzett és tapasztalt 
hegesztőket a piacon.

„Hegesztőinknek a munkadarabokkal nagy felelősség van  
a kezükben” – tette hozzá Niklas Titzmann termelési veze
tő. „A biztonság elsődleges prioritás mind a termelésben, 
mind a termékeink vonatkozásában.”

A folyamat megbízhatóságának érdekében a Linde Mate
rial Handling különböző felhasználói szinteket különböz
tet meg a QINEO NexTtel. Tehát a hegesztők nem változ
tathatják meg az áramforrás alapértelmezett  beállításait, 
csak kisebb módosításokat végezhetnek rajta. Ez is hozzá
segíti a céget, hogy megfeleljen a magas minőségi köve
telményeknek.

A vevői igények beépülnek a fejlesztésbe

Titzmann urat nagy örömmel tölti el, hogy a CLOOS figye
lembe veszi javaslataikat az áramforrások fejlesztése során. 
Ennek eredménye, hogy most már lehetséges egy  további 
huzalelőtoló csatlakoztatása is a QINEO NexT áramforrás
hoz, amely összetett alkatrészek gyártásánál növeli a hozzá 
férhetőséget. Dieter Stenger mechanikai karbantartási mér
nök örömmel tapasztalta, hogy az új áramforrások na gyon 
könnyen karbantarthatóak: "Eddig nem volt probléma a 
QINEO NexTtel, a kopóalkatrészek néhány egyszerű lépés
sel cserélhetőek.” Ezen túlmenően Stenger úr dicséri a 
nagy teljesítményű, megvilágított szintjelzővel ellátott, kü
lönálló hűtőegységet is. A kezelőpanel egyértelműen mu
tatja az összes lényeges adatot, így egy hiba esetén gyors 
önellenőrzés lehetséges.

Automatizálás a QINEO NexT-tel tervezve

Az új, automatizált robotos hegesztőrendszerek rövid időn 
belül a QINEO NexTtel is kiegészülnek. A Linde Material 
Handling csak az emelőtorony gyártása során hat CLOOS 
robotos hegesztőrendszert használ.

Bár a QINEO NexT áramforrásokat itt még nem üzemel
ték be, a Linde Material Handling kizárólag a CLOOSra 
támaszkodik QINEO Pulse hegesztőáramforrásaival. Két 
év vel ezelőtt a Linde Material Handling telepített egy robot
rendszert, amely igazodott a helyszín egyedi, sajátos körül
ményeihez: mivel a termelési csarnok alacsony mennyezeti 
magassággal rendelkezik, a rendszer viszonylag széles. A két 
hegesztőrobot a gyár közepén található, a manipulátorok 
ezek között rugalmasan, egy pályán tudnak mozogni. 

A termékpaletta sokszínűsége miatt a Linde Material 
Handling a CLOOS RoboPlan offline programozószoftverét 

használja az automatizált hegesztések előkészítéséhez. 
Mialatt a hegesztőrobot a gyártási folyamatban vesz részt, 
a RoboPlanban új program hozható létre. A hegesztési, 
keresési – és pozicionálási folyamatok, valamint az esz
közök 3Dben modellezhetőek, a hegesztési jellemzők és 
a program futtatásához szükséges egyéb beállítások meg
határozhatóak. 

Bizalomra épülő együttműködés

Akár kézi hegesztő, robotprogramozó, akár karbantartási 
mérnök – a Linde Material Handling valamennyi alkalma
zottja dicséri a partnerségen alapuló együttműködést a 
CLOOSszal. A legalább háromhetente megtartott konferen
ciahívások keretében terítékre kerül az összes résztvevő 
kö zötti tapasztalatcsere a problémák gyors megoldása 
ér de kében. „Sok éve már csak a CLOOS által fejlesztett 
hegesz tési technológiát alkalmazunk, hogy folyamataink 
minél zökkenőmentesebbek legyenek, különösen a pótal
katrészek és a karbantartás tekintetében” – hangsúlyozza 
Titzmann úr. „Emellett munkatársaink számára is könnyeb
bé teszi a munkát, ha egy beszállítónk van.” A munkavál
lalók optimális képzésének biztosítása érdekében a vállalat 
a CLOOS által tartott robot és hegesztőgép témájú gyakor
lati workshopokon és belső képzéseken is részt vesz.

A jövőben a Linde Material Handling egyre inkább az 
automa tizálásra kíván összpontosítani, hogy tovább növelje 
a darabszámot és a gyártási folyamatokat még biztonságo
sabbá tegye. Az emelőtorony gyártásában egy további, há
rom hegesztőállomásból és összesen hat robotkarból álló 
robotrendszert terveztek meg, melyet még az idén üzembe 
helyeznek. Ezen kívül a cég számos CLOOS robot rendszert 
alkalmaz az állványgyártás területén is. „Annak ellenére, 
 hogy a hegesztési iparág automatizálása egyre nagyobb te ret 
nyer, a jövőben továbbra is lesznek olyan ele mek, ame lye
ket kézzel kell hegeszteni” – összegzi Titzmann úr. – „Ezért 
a későbbiekben további olyan hightech áramforrások ba 
 fogunk befektetni, mint a QINEO NexT.”

3. kép:  A QINEO NexT felhasználóbarát kezeléséből  
a kézi hegesztők is profitálnak

4. kép:  A Linde Material Handling nemcsak kézi hegesztőgépeket 
használ, hanem számos robotos hegesztőrendszert is

Szeretnél a CLOOS  
magyarországi képviseletének 

munkatársa lenni?

Várunk
SZERVIZTECHNIKUS 

pozícióba, teljes munkaidőben.

Önéletrajzod Szabó-Sild Ildikó részére  
az  office@cloos.hu e-mail címre várjuk.  

Részletekről honlapunkon  
– www.crowninternational.hu – 

olvashatsz.
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