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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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A MAGÉSZ elnöksége 2019. szeptember 24-én tartotta meg a harmadik negyed-
évi rendes elnökségi ülését a WEINBERG '93 Építő Kft.-nél (3950 Sárospatak, 
Malomkőgyár u. 7.).
Az ülést Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke vezette.
Határozatképesség megállapítása (8  +  1 fő az elnökség): Aszman Ferenc, 
Derczó lstván, Duma György, Dr. Dunai László, Papp Zoltán, Tarány Gábor, 
Uhrinyi Balázs, Deák László, Dr. Csapó Ferenc.
Előzetesen jelezte távolmaradását: Duma György.

NAPIREND:
1.  Innovációs díj pályázatok bemuta

tása, értékelése.
2.  Ajánlások megfogalmazása a követ

kező év munkatervének elkészí té
séhez.

3.  Egyebek.
4.  A Weinberg '93 Építő Kft. tájékozta

tója.

1. napirend: 
Innovációs díj pályázatok  

bemutatása, értékelése

Innovációs díjra nem érkezett pá
lyázat.

2. napirend: 
Ajánlások megfogalmazása  

a következő év munkatervének 
elkészítéséhez

Æ  A tagdíj mértéke 2020-ban:
A tagdíj mértékén az alábbiak sze
rint változtattunk 2012ben és, ma 
is ez van érvényben:
–  Tagvállalatoknak az előző év net

tó árbevételének  fügvényében: 
500 MFt alatt 180 EFt, 
500–1000 MFt között  240 EFt,
1000–2000 MFt között  420 EFt, 
2000–4000 MFt között  480 EFt, 
4000 MFt felett  600 EFt, 

–  egyéni tagoknak 15 000 Ft/év,
–  nyugdíjasoknak 0 Ft/év,
–  pártoló tagoknak 180 000 Ft/év,
–  társult tagoknak 50 000 Ft/év 
a tagdíj mértéke.

Javaslat: a tagdíjak 2020. évi mér  -
té  kéről a 2020. márciusi (köz  gyű-
lést előkészítő) elnökségi ülésen 
dönt   sünk.

Æ  Elnökségi ülések
Javaslat helyekre:
–  2020. március: Budapest BME  

(Nívódíj és Diplomadíjpályáza
tok értékelése) 

–  2020. szeptember: DAV
–  2020. december: Budapest BME

Æ  Közgyűlés
2020. április: 2020ban tiszt ség
vise lők választására nem kerül sor, 
ezért csak az évi rendes közgyűlést 
hívjuk össze.

Æ  Munkaterv 2020
Részletezésére a következő elnök
ségi ülésen kerül sor.

Æ  Szakmai konferenciák,  
rendezvények
Az idei betervezett programok rész
letezése (2019. II. félév)
–  2019. november 7. (csütörtök)

23 . sz . Fémszerkezeti Kon fe ren-
cia [A Magyar Könnyű szer keze tes 
Egye sület (MKE) és a MAGÉSZ  
ren de zésében.] 
Fő témakör: „Innovatív megoldá-
sok a könnyűszerkezetes építés-
ben”
(lásd: előzetes Program)

–  2019. december 4. (szerda)
ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

Társszövetségünk, a MAGEOSZ (Magyar Gépipari és Energetikai Országos 
Szövetség) 2019. szeptember 30án kibővített elnökségi ülést tartott, ahol a 
szövetség működését érintő kérdések megvitatása, valamint a főtitkári be szá
moló mellett döntés született “Szakmai tanácsadó testület” létrehozásáról.  
A formai és a jogi dolgok tisztázására dr. Borókai László ügyvédet kérte fel a 
testület, aki a következő elnökségi ülésre azt jóváhagyásra előkészíti.

HÍREKHÍREK
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A pályázat célja

A kiemelkedő szakmai színvonalon  megvalósult acél

szerkezeti termékek, építmények alko tói nak (terve

zők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat

Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó, 

elkészült és 2019. évben átadott, Magyar or szágon 

sa ját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szer kezet 

nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást 

ki elégítő pályázat benyújtására jogosult. Ter ve zők, 

gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is 

pályázhatnak. Ön álló pályázat esetén a másik két 

részt vevőt meg kell jelölni.

A pályázat jellege

Országos, nyilvános, egyfordulós.

A pályázat tartalmi és formai  
követelményei

–  összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, 

a díjra terjesztés rövid indoklása;

–  a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok, 

gyártás és szer kezettechnológia;

–  tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalma

zott módszer, szoftver stb.;

–  műszakigazdasági paraméterek, megvalósítási idő;

–  mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanú

sító iratok, re fe renciák, szakvélemény, vevő vélemé

nye, szaklapcikk stb. be csa tolása;

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem 

haladhatja meg (a mellékletek terjedelme nincs kor -

látozva). A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén  

max. 10 perces, vetített elő adás ban is be kell mu -

tatni.

Az értékelés szempontjai a hazai  
és külföldi referenciák alapján 

– újszerűség,

– esztétikai követelmények kielégítése,

– minőség,

– műszaki színvonal,

– gazdaságosság.

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

oklevélben részesül.

Beadási határidő: 2020. március 2.

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük 

el juttatni:

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

1161 Budapest, Béla utca 84.

További információ: 

Dr. Csapó Ferenc, 

Telefon/fax: 1/4052187; 30/9460018

Email: magesz@tonline.hu 

Honlap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 

közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
NÍVÓDÍJ” 
pályázatot
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A diplomadíj célja

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figye
lemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulá
sát.  Az acél ipar hazai fejlő dé se egyre több felső fokú  
képesítéssel rendelkező ipari szakembert  igé nyel.  
A szak emberutánpótlás hosszú távú megoldá sának 
egyik alap vető feltétele az acélszerkezeti szakma rang
jának visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj 
az előb bi törekvés egyik megjelenési formája. A díj 
azoknak  a mérnökhallgatóknak adományozható, akik 
szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ 
tagvállalatai nak profiljába eső témában – kiemel kedő 
színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő 
szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban 
magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szak
mai elismerés korai meg szerzésére (a díjnyertesek 
pályázati munkáját szakmai lapunkban, a MAGÉSZ 
„Acélszerkezetek”ben közzétesz szük). 

Pályázati feltételek

•  Felsőfokú intézményben 2019ban, vagy 2020. feb 
ruár 10ig meg  védett, jeles (5) minősí tésű diploma
munka/szakdolgozat és az intézmény j avaslata.

•  A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kap
csolatos az acél szerkezetekkel, feleljen meg a tag
vállalatok profiljának.

•  A diplomamunka/szakdolgozat és a konzulens 
támogatásával el látott  pályázati űrlap határidőre 
való benyújtása a felső okta tási intézmény szervezeti 
egységénél.

A pályázat benyújtása

A diplomamunkát/szakdolgozatot és a kitöltött pályá
zati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szer
vezeti egységénél kell be nyújtani és a MAGÉSZ címére 
kell eljuttatni legkésőbb 2020. február 17ig.

A benyújtás helyei

•  BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

•  Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai 
Tan szék

•  Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai 
Kar, Építőmérnök Tanszék

•  Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geo
technikai Tanszék

Az elbírálás kiemelt szempontjai

•  a probléma megoldásának újszerűsége,
•  valamely rutinfeladat magas szintű, egyéni meg ol

dása,
•  a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása 

Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sor
rendjét a MAGÉSZ elnöksége határozza meg. A dön
tésről minden pályázó írásos értesítést kap leg később 
2020. március 31ig.

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai

•  MSc Diplomamunka Díj:   
150 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,  
mely az első két évben tagdíjmentes.

•  BSc Diplomamunka Díj:  
120 000 Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság,  
mely az első két évben tagdíjmentes.

Jelentkezési lap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves 
közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át. 

MAGÉSZ elnöksége

A MAGÉSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az

„ACÉLSZERKEZETI  
DIPLOMADÍJ” 
pályázatot
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A Weinberg ’93 Építő Kft. az északkeletmagyarországi 
régió nak egyik meghatározó vállalkozása, melynek gyártó
üzeme sárospataki székhelyű.

1993 az alapítás éve, és az elmúlt 25 év alatt kis csalá
di vállalkozásból, egy dinamikusan fejlődő magyarországi 
középvállalattá fejlődött. 

Mindez köszönhető a tulajdonos elhivatottságának, az 
erős családi köteléknek és mögötte álló támogatóknak, és 
a vállalat dolgozóinak. 

A Weinberg 93’ Építő Kft. több, mint 12 000 m2 fedett 
gyártóterülete és műszaki felszereltsége tökéletesen alkal
mas a jelen és jövő építészeti elgondolásainak kivitelezé
sére. A fejlett és korszerű technika, a szakmai felkészültség, 
amely a környezettudatosságot is magába építi a Weinber
get Magyarország egyik vezető acélszerkezetgyártó vál
lalatává emelte.

„Megtanultuk, hogy nincs lehetetlen. Nincsenek vesztett 
helyzetek, és már számtalanszor bebizonyosodott, hogy 
ha közösen hisszük a célt, a lehetetlennek látszó feladat 
is megvalósítható.” – vallják a dolgozók. 

Derczó István, a Weinberg ’93 Építő Kft. alapítója és 
ügyvezetője részére a magyar gazdaság, különösen a hazai 
acél ipar fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeré
se ként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Kitüntetését 
ado mányozták, 2019. március 14én. 

WEINBERG ’93 ÉPÍTŐ KFT.

Különleges acélszerkezet – a jelenben épül, de a jövőbe mutat

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
FORGÁCSOLÁS ÉS FELÜLETKEZELÉS

WEINBERG

A C É L S Z E R K E Z E T - G Y Á R T Á S

F O R G Á C S O L Á S  É S  F E L Ü L E T K E Z E L É S

FESTÉSFORGÁCSOLÁSFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

WEINBERG
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Ez év júniusában üzemelték be a Weinberg ’93 Kft. új  
profil lézervágó gépe a Mazak Fabri Gear 400III, amely a 
gyártmányok csomópontjainak kialakítását végzi. A csövek 
(410 mmig), szelvények (300 x 300 mm befoglaló méretig), 
H, I gerendák, L szelvények hengerelt vagy egyedileg hajlí
tott vágása, a 3D dönthető vágófejjel. 

A Mazak Fabri Gear lézervágó 3D technikával történő vá
gá sa megkönnyíti a lakatos összeállítási munkát. A 3D vágás 
előnye a szelvények tökéletes illeszkedése és a varratélek 
előkészítése a hegesztők számára.

Bizonyítottan, bonyolult és íves térrácsszerkezetek ese
tében.

2017ben egy Magyarországon egyedülálló, Skoda FCW150 
Horizont fúrómaró gép állt munkába Sárospata kon. CNC
vezérelt, 60 darab szerszámtárhellyel rendelkezik. Az asz
talának a terhelhetősége 25 000 kg. X, Y, Z, W irányban 
di rekt mérőrendszer. 

Munkatartománya: 13 000 mm   x 3000 mm  x  1900 mm

A jelen épületeinek monumentalitása érzékelhető, a gyárt
mányok még beszerelés előtt is a nagyságot szimbolizálják.

 

A Weinberg ’93 Építő Kft. Magyarország egyik ve-
zető acélszerkezet-gyártó, -szerelő, generálkivite le-
ző, innovatív vállalkozása, melynek tulajdonosa 
és dolgozói a „jövőt építik acélosan”.
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WEINBERG ’93 Építő Kft.
H-3950 Sárospatak Malomkőgyár út.7.

Telefon: +36-47-511-040 • Fax: +36-47-313-807, 
E-mail: office@weinbwerg93.hu • Web: www.weinberg93.hu

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
FORGÁCSOLÁS ÉS FELÜLETKEZELÉS

WEINBERG

A C É L S Z E R K E Z E T - G Y Á R T Á S

F O R G Á C S O L Á S  É S  F E L Ü L E T K E Z E L É S

FESTÉSFORGÁCSOLÁSFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

WEINBERG

Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu

Forgalmazza:

A termékek gyártója:

Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

A Mipa AG Csoport tagja

Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő 
festékbevonat-rendszerek



Acélszerkezetek 2019/4. szám 7

Mipa Hungária KFT.
H-8000 Székesfehérvár
Alba Ipari Zóna
Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
e-mail: info@mipahungaria.hu
www. mipahungaria.hu

Forgalmazza:

A termékek gyártója:

Nullifire LTD. Torrington Avenue, Coventry, West Midlands, CV4 9TJ UNITED KINGDOM

A Mipa AG Csoport tagja

Profiltényezős, gazdaságos, tűzvédő 
festékbevonat-rendszerek



8 Acélszerkezetek 2019/4. szám

Dr. Domanovszky Sándor 
gyémántdiplomás építőmérnök, nemzetközi hegesztőmérnök

KÉPRIPORT – 2 . rész

Az új komáromi Duna-híd merevítőtartójának előszereléséről  
(2019. október 22-i állapot)

A Magyarországon jelenleg megvalósítás alatt álló 
legjelentősebb hídról az illetékesek már több fórumon 
kellő alapossággal, beszámoltak. Jelen riportunk ban 
ezek közül a Pont-TERV Zrt. MAGÉSZ ACÉL SZER KE-
ZETEK folyóiratának 2018/1. számában „Elkezdő-
dött az új komáromi Duna-híd építése”, továbbá a 
MAGÉSZ ACÉSZERKEZETEK előző, 2019/3. számában 
„Az új komáromi Duna-híd építéstechnológiájának 
ter ve zése”, valamint a H-M konzorcium  „A Komárom–
Ko márno határon átívelő Duna-híd építési munkái”, 
továbbá, elsősorban a „KÉPRIPORT Az új komáromi 
Duna-híd szereléséről (2019. július 25-i állapot) és 
a merevítőtartó előszereléséről (2019. szeptember 2-i 
állapot)”  című cikkeire támaszkodunk.

Jelen KÉPRIPORT – 2. részben a merevítőtartó előszerelé
sét bemutató részt egészítjük ki. Ezt azért tartjuk indokolt
nak, mert egyrészt, a Csepelszigeti telephelyen másfél évet 
igény lő – példamutató módon végrehajtott, a hídépítés 
meg határozó részét képező – munkát november közepén 
befe jez ték, másrészt a korábbi fényképezéskor a teljes fo
lya  mat nak csak kis része volt látható. A mostani alkalommal 
(október 22.) nagyobb szerencsénk volt, minden fontos 
műveletet rögzíteni tudtunk. Ezeket a – soha többé meg 
nem ismételhető – képeket a jelen és a jövő érdeklődői 
számára az alábbiakban közreadjuk.

1. kép:  A csepeli előszerelő területet az utolsó komáromi hídelem is elhagyta
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2. kép:  A bakdaru alatt darabolják az állító–hegesztő pad marad ványait, a vágánydaru ráköt a keresztirányú méretre vágáson átesett 
(utolsónak elkészült) 7-8 szerelési egységre

3. kép:  A 8-9 egység, előtte a már kész, kerrózióvédett 7-8 egység

Tájékoztatásul, a jobb érthetőség céljából, az egypilonos, 
ferde kábeles híd acélszerkezetének néhány – az előzőleg 
felsorolt cikkekben részletesen ismertetett – jellemző, leg
fontosabb adatát felsoroljuk:
–  a merevítőtartó (pályaszerkezet) teljes hossza 601,60 m, 

szélessége 20,40 m, tömege 4951 t, java részben – külön
féle minőségű – S355, egyes helyeken S460 szilárdsági 
cso portba tartozó szerkezeti acél;

–  az ötnyílású híd támaszközei (a jobb, magyar oldali part
ról indulva): 66 + 252 + 120 + 96 + 66 m;

–  a merevítőtaró 36 darab – különböző hosszúságú és tö
me gű (12–18 m, 72–136 t) egységből tevődik össze; az 
il lesztések számozása a magyar oldali végnél „1”gyel kez
dő dik és a szlovák végen „37”tel végződik; a záróegység 
a 67es (a 78ba köt az első, legfelső kábel);

–  az előszerelés legnagyobb műszaki kihívása a méret és 
alakhelyesség biztosítása (a helyszíni szerelésnél korrek
cióra nincs mód); ezt az összehegesztett gyártási egységek 
egy – ráhagyásos elemének – hosszirányú, majd a kész sze
relési egység egyik keresztirányú végének – pontos mé  
réseket, beállításokat követő – méretre vágásával érik el.

A fenti információkat az alábbi képekkel egészítjük ki.

4. a) kép:  A kereszttartó alsó öv és gerinc és
4. b) kép:  a pályalemez és gerinc – kifogástalan hegesztéssel  

kivitelezett – illesztése (a trapézbordák befejező  
varrataival)

a) b)



10 Acélszerkezetek 2019/4. szám

5. a) kép:  A helyszíni ideiglenes rögzítésre – középütt a függőleges erők felvételére és a szomszédos egységek síkbahozatalára,  
kétoldalt pedig a vízszintes erők felvételére és az illesztési hézag pontos beállítására – szolgáló (a két főtartó gerinclemezei  
felett szimmetrikusan elhelyezett) segédszerkezetek (melyeket a keresztmetszet méretre vágása után hegesztenek fel)

5. b) kép:  Az 5. a) képen látottak  alkalmazása a helyszínen (2019.07.25-én, a 20-21, a pilonnál, a medernyílás feletti első egység 
beemelésekor) 

a) b)

6. kép:  A teherviselő sarokvarratok mágneses 
repedésvizsgálata

7. kép:  A szerelési egységek a 7-8 méretre 
vágását követően

8. kép:  A vágánydaru megemeli a 7-8 egységet

9. kép:  A 8-9 egység
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10. kép:  A vágánydaru ráhelyezi a 7-8 egységet a korrózióvédelmi üzemből kihúzott, keresztsínen gördülő padra

11. kép:  Az emelőkábelek bilincseit kioldják
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12. a) kép:  A kocsit behúzzák az üzembe, és az áthidaló közdarabok eltávolításával a vágánydaru sínjét ismét járhatóvá helye zik 
12. b) kép:  A vágánydaru máris haladhat előre a 8-9-hez (ez a meg oldás egyszerűen nagyszerű)

a)

13. kép:  Bárkába eresztés

b)
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14. kép:  Leeresztés a bárkára

15. kép:  Az emelőkötelek felhúzását a telepvezető felügyeli (na meg a Szabadság-
szobor magasba tartott pálmaággal üdvöz li a sikeres manővert!)

16. kép:  A vágánydaru visszagördült pihenőhelyére,  
a bakdaruk új feladathoz készítik elő  
a gyártóterületet

A fényképeket a Szerző készítette
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EURÓPAI ACÉLSZERKEZET-TERVEZÉSI DÍJAK 2019

Az Európai Acélszerkezet-tervezési Díjakat  kétévente 
adja át az Európai Acélszerkezeti Szövetség (ECCS),  
azzal a céllal, hogy ösztönözze az acél, mint építő-
anyag kreatív és kiemelkedően színvonalas hasz-
ná latát a szerkezettervezés és építészet területén.  
A díjakat a megrendelőknek, építészeknek, mérnökök-
nek, generálkivitelezőknek és acélipari vállalkozóknak 
ítélik oda.
28 projektet nyújtottak be, amelyek közül egy nem-
zet közi szakmai zsűri választotta ki az Európai Acél - 
szer kezet-tervezési Érdemérem és az Európai Acél-
szer kezet-tervezés Kiválóság Díját.
Az október 14-én Brüsszelben megrendezett Európai 
Acélszerkezet-tervezési Díjkiosztó ünnepség során ke-
rült sor a Hallgatói Díj, a Közönségdíj és a Charles 
Massonnet-díj átadására is.
A nyertesek az alábbiak:

KIVÁLÓSÁG DÍJ
Ebben az évben a zsűri úgy döntött, hogy a Kiválóság Díjat 
két nagyon különböző projekt között osztja meg. Az egyik 
szerkezet kicsi és játékos, de precizitásában kiemelkedő, a 
másik jelentőségteljes és lenyűgöző alkotás, mely szá mot
tevően hozzájárul egy európai főváros közéletéhez. Mind
kettő kiváló minőségű építészeti alkotás, a szerkezetterve
zés és az kivitelezés szempontjából, és méltó nyertesei a 
2019. évi ECCS Acélszerkezettervezési Kiválóság Díjnak.

Oodi Központi Könyvtár
Helyszín: Helsinki, Finnország
Gyártás: Normek Oy
Szerkezettervezés: Ramboll Finland
Építészet: ALA architects
Fővállalkozó: YIT Rakennus oy
A projekt megrendelője: Helsinki városa

Az Oodi Központi Könyvtár Helsinki új Központi Könyv
tára. Megjelenésében a könyvek számára alkotott koncert
termet idéz. Elegáns környezetet kínál az olvasáshoz, zenei 
felvételek készítéséhez, továbbá közösségi alkotóterem és 
kávézó is helyet kapott az épületben, valamint filmszínház
ként is funkcionál.

Az építészeti tervezést végző cég korábbi  projektjeihez 
 hasonlóan a formatervezés alapja itt is egy merész, szim
foni kus vonulat, amely az épület működésének fő mozgató 
rugójá vá válik. Ebben az esetben a fő motívum a fa homlok
zat hullámzása és ívelése, mely megnyitja az épületet, és 
belépésre invitálja a látogatót. Az épület tartószerkezeti 
kon cepciója egy 108 m fesztávolságú hídszerkezetet idéz, 
mely fő tartószerkezeti elemeit két 1000 tonnás acél ívszer
kezet biztosítja, mely megtámasztja a felsőbb szintek acél 
tartószerkezeti elemeit, az ív alatt, a bejárati szinten meg
támasztó szerkezetektől mentes nyitott tér kialakítására ad 
lehetőséget.

Maga a tartószerkezet láthatatlan, a fa és üveg  burkolati 
rendszer által rejtett kialakítású, azonban szakértő szem 
számára a speciális főtartó szerkezet szükséges jelenléte 
fel  ismerhető az épültet kialakításából.

Az Oodi Központi Könyvtár a finn főváros ékszere, kiváló 
példája az acélszerkezetépítésnek.

PAN Lombházak
Helyszín: Finnskogen, Norvégia
Gyártás: Armec as
Szerkezettervezés: FinnErik Nilsen
Építész: Espen Surnevik
Fővállalkozó: Armec as
A projekt megrendelője: Christine Mowinchel, Kristian 
Rostad

Oodi Központi Könyvtár, Helsinki

Forrás: http://newsletter.steelconstruct.com/fr_FR/campaign/view-in-line/Z2zfkmqdm2E=
A cikk fordítója: Dr. Kovács Nauzika egyetemi docens 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék
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A PAN Lombházak egy játékos, fantáziadús projekt,  amely 
szembe állítja a fegyelmezett, modern mikroházakat az 
őket körülölelő vadon zordságával. Az elegáns kunyhókat 
erdőtűzfigyelő magaslesek, A betűt formázó, földig lehúzott 
tetővel épülő víkendházak és a Muminvölgyi mesékből is
mert ház inspirálták, de ami talán még ennél is furcsább, 
hogy a Baba Jagaféle tyúklábakon forgó kunyhóból is me
rítettek ihletet a tervezők. A teherhordó szerkezet ilyen 
mértékű könnyedségét más alapanyag alkalmazásával nem 
lehetett volna elérni.

A kunyhókat, melyek bejáratát jóval a föld felett talál juk, 
könnyed szerkezetű híd köti össze a szabadon álló csiga
lép csővel. A híd és a csigalépcső olyan légies szerkezetek, 
hogy alig foglalnak el teret a környezetükből. Képzeljük 
ma  gunk elé, hogy kimenekülünk az erdőből, és egy szem
pillan  tás alatt átkerülünk egy városi mikrokozmoszba.  
A PAN Lombházak csodálatos példái az építészet irracioná
lis, társadalmi vágyak által hajtott elképzelései és az ész
szerű, műszaki kivitelezés kombinációjának.

A 40 m2es kabinok kivitelezése minimalista és profesz
szionális. Következetesen magas színvo na lú mérnöki, építé
szeti és acélszerkezeti munkák, finom rész letek jellemzik.  
A kabinok jól mutatják, hogy egy érdekes építészeti alkotás 
miként válthat ki érdeklődést megjelenésével egy helyszín 
iránt valamint azzal, ahogyan élettel tölti meg a környezetét.

A PAN Lombházak egy karakteres, egyedi projekt, kiváló 
példája az acélszerkezet kreatív használatának.

ÉRDEMÉREM
A 2019. évi Európai Acélszerkezettervezési Díjak finalistái 
(az országok szerinti ABCsorrendben):

Ausztria:  
Az új ÖAMTC központ, Bécs

Az épület egy ötküllős abroncsot formáz. A homlokzati gyű
rű, az emeleti parkoló, a hangár és  helikopterleszállóhely, 
 valamint a szellős, átriumszerű lépcsők mind acélszerke  
 zetűek. A 230 m hosszú és közel 17 m magas homlokzati 
gyűrű alkotja a küllőket összekapcsoló elemet, és amely 
szükség esetén menekülési útvonalként használható, vala
mint zajcsökkentő célt is ellát.

Cseh Köztársaság:  
Hídfelszerkezet-csere a Hracholusky gát felett

A projekt célja az országos egyvágányú vasútvonal 1,429 km
énél található híd rekonstrukciója volt Pňovany és Bezdru 
ži ce között. A projekt egyedisége abban a technológiában  
rej lik, amit a régi hídszerkezet három felszerkezeti egységé
nek a cseréréje dolgoztak ki.  A szerelést nem lehetett a 
hagyo mányos módon (daruval vagy betolással) végezni. 
Ezért az új rácsos felszerkezet a régi rácsos tartón építették 
meg fej  jel lefelé, majd a hossztengelye mentén átfordítot
ták. Az alul   ra kerülő új szerkezet átvette a tartószerkezet 
funkciót, így a régi került felülre, és el lehetett bontani.

Dánia:  
K.B. Hallen, Koppenhága

Szerkezeti koncepció: A csarnok főtartó szerkezeteit az 
 alapokhoz rögzített, köríves acéltartók alkotják. Az épüle t 
hosszirányú merevítését az ívmagasság kb. harmadai ban 
el helyezett födémlemez és a hosszirányú falak  biztosítják. 
A csarnok körül egy emeleti kerengő szint található.  
Az épület nagy része alatt alagsor helyezkedik el.

Finnország:  
Oodi Központi Könyvtár, Helsinki

Az épület egy építész vízió, mely komplex 3D felületek és 
nagyméretű akadálymentes szabad belső terek   összes sége, 
melyet sikerült költségtúllépés nélkül a szigorúan elő
irányzott 98 millió Eurós költségkeretből a függetlenség 
napjának előestéjére, határidőre kivitelezni. 
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Franciaország:  
Simonne-Mathieu Teniszpálya, Roland Garros

A tizenkilencedik századra jellemző üveg és öntöttvas üveg
házak ihlették az új teniszpályát, mely részben a földszint 
alatt helyezkedik el, teraszos betonplatóval van körülvéve, 
amit acélszerkezet ölel körül, és az egészet botanikus üveg
házzal „csomagolták be” – mindezt úgy, hogy megfeleljen a 
legmagasabb műszaki előírásoknak is.

Németország:  
Adidas Arena, Herzogenaurach

A németországi Herzogenaurachban található az adidas 
Arena – World of Sports épületkomplexum, melynek föld
szintje a tájba illeszkedően a talajszint alatt kapott helyet.  
A fölötte található háromszintes 143 x 118 mes felépítmény 
első látásra azt az érzetet kelti, mintha lebegne a talaj fe
lett. Ezt a benyomást tovább fokozza hat nagy „fénykút” 
(füg gőleges épületáttörés) és a kecses tartóoszlopok, me
lyek változó távolságokra kerültek egymástól. Az épület 
két módon közelíthető meg: középen egy nagyon karcsú 
szerkezeti magon keresztül, és egy széles, szobrászi előcsar
nokon és lépcsősoron át.

Norvégia:  
PAN Lombházak, Gjesasen

A PAN Treetop Cabins építészete ötvözi az erdőtüzek ész
lelésére szolgáló kilátótornyokat és a különösen az Észak
Amerikára jellemző A betűt formázó, földig lehúzott tetővel 
épülő víkendházakat. A kabinokat tartó acélszerkezet szilárd 
rögzítést kapott a sziklás talajban. A kunyhókba a mellettük 
elhelyezett csigalépcsőkön lehet feljutni. Háromszögletű 
 alakjuk egy olyan tér létrehozását tette lehetővé, amely nem 
csak légiesen keskeny, de kifejezetten nagy belmagassá gú is. 
A felhasznált anyagokat úgy választották meg, hogy megte
remtsék a természetes hangulatot, de nagyban elüssenek a 
környező vadontól: a legtöbb nyári kabintól eltérően a PAN 
Lombházak nem fából, hanem fémből készültek.

Portugália:  
Longchamp Lóversenypálya, Párizs

Ez az új épület a Longchamp Lóversenypálya felújítása 
kapcsán a meglévő épület átépítésével készült. Egy új, 
10 000 férőhelyes tribünből, egy étteremből, valamint öt 
fo gadócsarnokból áll, ami 5 bárral, továbbá sajtó,  valamint 
versenybírói szobával egészül ki. Az építészeti tervek leg
főbb célja az átláthatóság volt, amely lehetővé teszi a rajon
gók számára, hogy állandó kapcsolatban legyenek a kör
nyezettel.



Acélszerkezetek 2019/4. szám 17

Svédország:  
Kristallen, Kiruna

A sarkkörtől 95 mérföldre északra fekvő svéd város, Kiruna 
a bolygó legnagyobb vasércbányája tetején fekszik. A bányá
szat hívta életre Kiruna városát – mostanra viszont már a 
város megszűnésével fenyeget. A hosszú éveken át tartó 
bányá szat miatt destabilizálódott a talaj Kiruna körül, több 
helyen már beszakadt, és víznyelők alakultak ki. A  követke ző  
évszázadban reális esélye van, hogy beomlik a talaj és el
nyeli az egész várost a bánya. Erre a fenyegetésre  reagálva 
a LuossavaaraKiirunavaara bányatársaság (LKAB) egy meg
lepő, de hatékony megoldással állt elő: húzzák Kiruna 
városát három kilométerrel keletre.

Svájc:  
Jet d’Eau mozgatható gyaloghíd, Genf

A Jet d’Eau sétány egy új közösségi tér, amely a gyalogosokat 
Genf legemblematikusabb mérföldkövéhez, a Jet d’Eau 
szökőkút tövéhez vezeti. A tömör tölgyfából készült pon
tonhíd teljes hossza kb. 200 méter, összekapcsolva a Genfi
tó partját a Jet d’Eauval.

A sétány központi darabja egy mozgatható gyaloghíd, 
amelynek célja mind a hajók, mind a gyalogosok átha
ladásának lehetővé tétele. Napközben, amíg a Jet d’Eau 
működik, a híd végig vízszintes, így a gyalogosok és a 
mozgáskorlátozottak élvezhetik a sétányt.

Hollandia:  
E-line megálló, Den Haag

Az „acélhíd”, melynek teljes hossza 323 m, tíz különbö
ző fesztávolságú szakaszra oszlik. A híd szélessége a legtá
vo labbi ponton 10,5 m, közvetlenül az állomásnál pedig  
16,5 m. Oldalról nézve a híd egy zárt, dilatációmentes acél 
szekr énytartó, elegáns keresztmetszettel, hengerelt acélle
mezből. A teljes szerkezet 2 m átmérőjű és helyenként akár 
10 m magas acéloszlopokon áll. A híd szélén lévő megál lót 
egy 90 m hosszú acél és üvegtető fedi.

Törökország:  
a Sveti Stephan bolgár templom helyreállítása, 
Isztambul

Az épület tartószerkezete acél nyomatékbíró  keretekből 
készül, amelyek öntöttvas profilokból, lemezekből és ková
csoltvas elemekből készültek, amelyeket csavarozott, sze ge
cselt vagy hegesztett kötésekkel kapcsoltak össze. A temp
lom első munkálatai 1859ben kezdődtek az alapok készí té
sével. A tartószerkezeti elemeket a bécsi székhelyű Waagner 
Company gyártotta és szállította 1895ben. Az építkezés 
1896ban fejeződött be, és a templom 1898ban nyílt meg. 
Az első felújítását 1946ban végezték.

HALLGATÓI DÍJ

Az Európai Acélszerkezettervezés Hallgatói Díj az Európai 
Acélszerkezettervezési Díjjal egy időben került átadásra.  
A díj célja, hogy európai szintű elismerést hozzon a ki
emel kedő színvonalú, hallgatók által tervezett acél szerke
zetprojekteknek. Ebben az évben 4 projektet jutalmaztak:
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KÖZÖNSÉGDÍJ

A döntősök közül a következő projektre szavaztak on
line a legtöbben az ECCS facebookoldalán található sza
vazófelületen keresztül:

Portugália:  
Longchamp 
Lóversenypálya,  
Párizs

CHARLES MASSONNET-DÍJ

A török Prof. Nesrin Yardimci kapta a Charles Massonnet 
díjat az ECCS munkájához történő hathatós hozzájáru lá
sáért, legyen szó akár a biztonságosabb, jobb szerkezetek 
tervezési segédleteinek kidolgozásáról, akár a holnap mér
nökeinek oktatásáról.

További információ és képek az ECCS weboldalán  
találhatók.
http://newsletter.steelconstruct.com/fr_FR/campaign/
view-in-line/Z2zfkmqdm2E=
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Fornay Csaba tervező 
Pont-TERV Zrt.

Somogyi Gabriella projektvezető 
A-HÍD Zrt.

A HÍD TERVEZÉSE

Ez év októberében adták át az M44 
gyorsforgalmi út Tisza kürt–Kondoros 
szakaszát, így a közlekedők „birtokba 
vehették” a szakasz leglátványosabb 
mű tárgyát is: a Hármas-Körös felett át-
ívelő Berkó hidat. A megvalósult me-
derhíd kiviteli és technológiai terveit 
a Pont-TERV Zrt. készítette, az ártéri 
szerkezetekét az Uvaterv Zrt. A híd ter-
vezése kisebb-nagyobb megszakítások-
kal közel másfél évtizedig tartott – 
nagy szünetekkel, újragondolásokkal.  
A legnagyobb át alakítás éppen a leg-
végső fázisban volt, amikor is a koráb-
ban az Uvaterv által tervezett öszvér 
merevítőtartós mederhidat tervezte új-
ra a Pont-TERV ortotrop  pályalemezes 
merevítőtartóval. Egy tervfelülvizsgálat 
keretében szakmai érvek alapján java-
soltuk az új szerkezetet, és amikor a 
tendereljárás eredményeként kihirdet-
ték a győztes kivitelezőt, azt ő is elfo-
gadta. Fontos szempont volt a meg-
építhetőség. A kivitelezőnek volt elkép-
zelése a technológiáról, azt javasolta, 

hogy az ártéren kívül szereljék össze 
a hidat, és ehhez szerkezetváltásra is 
szükség volt. Gyakorlatilag módosítani 
kellett az engedélyezési tervet is.

A mederhíd hossza ugyan csak száz 
méter, szemben az ártéri hidak 87,45, 
illetve 261,05 méteres hosszával (a 
tel jes, három hídrészből álló  műtárgy 
hossza 450,50 m), de kö zépíves szer-
kezete méltán került az átadó ünnep-
ség hát tér díszletére is. Az ortotrop 
acél merevítőtartó légiesen áttört acél-
rudakkal függeszkedik az út tengelyé-
ben elhelyez ke dő ívszerkezetre. Az ív 
zárt szekrényszerkezet változó ge rinc-
magassággal (1200–2372 mm), és az 
„I” szelvényű füg gesztőrudakkal, vala-
mint az alacsony szerkezeti magas sá-
gú (~2800 mm),  háromcellás me re-
vítőtartóval együtt  kar csú, könnyed 
megjelenést ad az egész szerkezetnek. 
A gyors forgalmi út két forgalmi irá-
nyát, vagyis a kétszer két for galmi sá-
vot és egy-egy leállósávot, a folyó felett  
közös szerkezet vezeti át, így a híd ke-
resztmetszete igen széles (28,10 m).  

Összevetve ezt az adottságot a közép-
íves főtartó kialakítással, jelentős sta- 
 tikai fejtörést okozott a  szokatla nul 
nagy konzolok, illetve azok kitámasz-
tá sai nak kérdése. A feladatot úgy lát-
szik, sike rült megoldani, hiszen a 
tisz tán acélból megvalósult meder-
szer kezethez nem kellett többletacélt 
beépíteni, így a mederhíd acélszer ke-
zet tömege 1350 t maradt (szegé lyek-
kel együtt 1450 t). A híd keresztmet-
szetét nézve, és belegondolva az 
erő játékba, egy felszálló madár képe 
rajzolódik elénk, ahogy a kiterjesztett 
szárnyaival hasítja a levegőt – könnye-
dén, de biztosan.

Maga a pályaszerkezet kialakítása a 
szokásos ortotrop rend szer hossz- és 
keresztirányú merevítésekkel. Az ív 
ma gassága a tetőpontnál közel 17 m,  
ami az alföldi tájon már messziről 
magára vonja a figyelmet. Az acél-
szerkezet S355-ös anyagból készült, a 
gyári és helyszíni illesztések egyaránt 
hegesztettek. Érdekes a híd saruzási 
rendszere is, mivel a nagy szélesség, 

1. kép: A Berkó híd általános terve

ÁTADTÁK A FORGALOMNAK AZ M44-ES ÚT  
HÁRMAS-KÖRÖS-HÍDJÁT

A Berkó híd tervezésének és építésének rövid története
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valamint a főtartó ív középső elhelye-
zése miatt egy keresztmetszetben há-
rom alátámasztási pont van. Ez a ki-
ala kítás különös odafigyelést  igényelt  
a beépítésnél, hiszen a nagy csavaró-
merevség miatt kis geometriai pontat-
lanságnál is jelentősen átrendeződhet-
nek a reakcióerők.

Az ártéri hidak 42,80 m hosszú FI 
előregyártott feszí tett vasbeton hídge-
rendák felhasználásával épültek (nyí-
láson  ként 22–22 darab, a teljes hídon 
összesen 176 darab). Az együttdolgo-
zást 25 cm vasbeton pályalemez biz-
tosítja. A hídfők és pillérek  vasbeton 
szerkezetek. Kiemelendő a közös pil-
lé rek elegáns íves kialakítása és a lát-
ványos mellvédfal, amely megtöri az 
üzemi korlát egyhangúságát. Az ár téri 
pilléreknél is nagy hangsúlyt fektettek 
a tervezők az esz tétikus oszlopos ki-
alakításra, valamint az egyedi fej geren-
da formára.

A tervezés során talán a legérdeke-
sebb feladat a techno lógia  kialakítása, 
ellenőrzése, követése volt – termé-
szete sen szoros együttműködésben a 
Kivitelezővel. Az első sarok pont leszú-

rását az jelentette, hogy Kivitelező a 
teljes szerkezet ártéren kívüli össze-
szerelése, majd onnan toló padokon 
történő mozgatásos helyére  juttatása  
mellett dön tött. A főbb  szempontok: 
a mentett oldalon kialakított szerelő-
téren jobb minőségben valósítható 

meg a helyszíni szerelés, mint a víz fe-
lett; a kivitelezési idő csökkentése az 
alépítmények és a felszerkezet párhu-
zamos építésével; a folyó és az ártér 
környezeti terhelésének csökkentése; 
kevesebb vízi járom alkalmazásával a 
vízügyi szempontok kielégítése.

2. kép: A mederhíd általános terve

3. kép: A mederhíd keresztmetszete
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A következő sarokpont a  tolóvo nal 
kialakítása volt. Itt is sok, olykor egy-
másnak is ellentmondó  szempontot 
kellett összefésülni, hogy aztán a  le - 
he tő legbiztonságosabban,  ugyanakkor 
gyor san helyére kerüljön a szerke zet.  
A tolóvo nal rögzítésénél leg fon to sabb 
talán az volt,  hogy a  sze re lőté  ren 
készre szerelt híd a mozga tás  közben 
a pálya alakjá ból következően ne kap-
jon többlet-igénybe vételeket. A hossz- 
szel vény geometriája (R = 13 000 méte- 
 res, domború lekere kítés) és a túleme-
lések figyelembevételével R = 7000 m  
suga rú körív lett a tolóvonal hossz- 
szel vénye. A szerkezetet a mentett ol-
dalról kellett a folyó fölé mozgatni, így 
keresztez ni kellett az árvédelmi töl tést,  
vagyis el kellett felette  ha ladni, csak- 
  úgy, mint az elkészült ártéri alépít mé-
nyek felett. A szerelőtéren biz to sítani 
kellett a megfelelő  munka végzéshez  
szüksé ges magasságot, továbbá a híd 
elejének be kellett tudni érkezni a 
Körös túlpartján lévő pillérre úgy, 
 hogy aztán a végleges helyére történő 
eresztéskor a lehető legkisebb mérték-
ben kelljen leengedni a szerkezetet.

Ezen peremfeltételek ismeretében 
kialakult a tolóvonal, majd a hozzá 
iga zodó segédjármok és tolópadok  ki - 
osztása. A kivitelezést végző A-Híd Zrt. 
szakembereinek döntése alap ján a híd 
mozgatása a dunaújvárosi Pentele híd 
ártéri szerkezetének, valamint az M6-

os autópálya Szebényi völgy hídjának 
tolásánál már használt, most az A-Híd 
tulajdo ná ban lévő, és jelen munkához 
felújított tolópadokon történt. Ezeket 
a szerkezeteket egy nagy lánctalpként 
lehet elképzelni, ahol a felette levő hi-
dat egy pályán mozgó  zsámolysor tá- 
 masztja alá. Mozgatás közben a tolás -
irányban tehermentesülő  zsámolyo kat 
egy e célra készített pályán hátra-
húzzák és hátul ismét hozzákap csolják 
a sorhoz, így biztosítva folyamatos alá-
támasztást a mozgó hídnak. A terve-
zési szempontok között első sor ban 
szerepelt a közismert nevükön „kék 
pad”-nak nevezett szerkezetek, vala-
mint magának a hídszerkezetnek a 
terhelhetősége. Vizsgáltuk az ívvel és 
az ív nélkül történő mozgatás lehető-
ségét is. A szá mítások végeredmé nye 
azt mutatta, hogy a híd mini mális erő-
sítése mellett működik az ívvel való 
tolás. A mederhíd szerkezete, közel 
250 m hosszú „útja” során, 11 tá maszt 
érint ve jutott a helyére. Az egyes alá- 
támasztások egyenlete sen,  egymás tól 
34 m-re helyezkedtek el, ami biztosí-
tott egy ciklikusságot, vagyis a mozga-
tási feladatok és  igénybevéte lek táma-
szonként ismétlődtek. Így a megál lási  
helyzetek is tervezhetőek, ütemezhető-
ek voltak. Rögzítettünk    ter vezett meg-
állásokat, amelyek a  leg kedve  zőbb ál-
la potban voltak, de elő írtunk tartalék  
megállási helyeket is, amelyek között 

volt olyan, amit aztán a megvalósítás 
során használtak is. Külön érdekes sé-
ge az alátámasztásoknak,  hogy  igen 
széles skálán mozgott a telepítési kö-
rülményük: terveztünk 5 hely re sze-
relőtéri, illetve hídfő mö götti, síkala-
pos beton töm böket, CFA cölöpös 
ár téri acéljármokat, csőcölö pös acél 
vízi jármokat a mederbe, va lamint a 
partéli végleges közös pil lérekre tele-
pí tett támaszokat. A vízi jármoknál a 
hosszirányú elmozdulások csök ken-
té sére hátrakötést (part éli pillér hez), 
illetve kitámasztást (partélt  bizto sító 
szád fal  hoz) terveztünk be. A ter vező 
szemével akkor ez a sokszí nűség a 
szűk határidők miatt  igencsak haj-
meresztőnek tűnt, ami most utólag a  
megszépítő múlt szemüvegén keresz-
tül nézve már egy nagyszerű  kihívás. 
Tovább árnyalja a képet, ha azt is 
hozzávesszük, hogy Kivitelező meg-
lévő  anyagait, szer kezeteit is figye-
lembe kellett vennünk a tervezés so-
rán, ami még változatosabbá tette a 
segédszerkezetek kiala kí tását.

A híd előremozgatása során, amint 
közeledik az új tá masz hoz, egyre na-
gyobb konzollal nyúlik túl az előző 
táma szon, illetve a híd hátulja amikor 
lelép az utolsó támaszról, nagy kon-
zollal nyúlik túl a megelőző alátámasz-
tásán. A konzol- igénybevételek és a 
támaszreakciók csökkentése érdeké-
ben a híd elejére és hátuljára is acél-
szerkezetű csőrt terveztünk. A hosszu-
kat (18,70 m) úgy határoztuk meg, 
 hogy elöl a fellépés és hátul a lelépés 
azonos fázisban legyen, ne kelljen a 
két művelet miatt kétszer megállni a 
mozgatással. Kivitelező kérésére a csőr 
szintén rendelkezésére álló, meg lévő 
acélanyag felhasználásával készült.

A technológia kulcsa a mozgatás 
mi kéntje volt. Az A-Híd szakemberei 
gazdaságossági és munkaszervezési 
 kér dése ket vizsgálva végül a pászmás 
húzás mellett döntöttek. Ebben a 
rendszerben a tolópadok passzív mó-
don csak a hídszerke zet megfelelő fo-
lyamatos alátámasztását biztosítot ták, 
nem pedig aktívan, eredeti mű ködé-
si elvük szerint (hidraulikus saj tók - 
kal a zsámolyokon keresztül a szer- 
kezet előretolása) használták őket.  

MEDERHÍD ÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA

5. kép: Mederhíd építéstechnológiája

4. kép: A Berkó híd látványterve
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A pászmás húzásnál kardinális kérdés 
volt a súrlódás valós mértékének 
meg határozása, illetve csökkentése a  
to ló  padokon, valamint a pászmák meg -
nyú lásából adódó „csúzli hatás” el kerü-
lése. Utóbbit a húzósajtók szink  ro ni-
zálásával és a húzóerő lassú felépülé-
sével lehetett megol dani. A   súr lódás  
bizonytalansága miatt a húzáshoz tar-
talék sajtó, az esetleges fékezéshez fé-
kezősajtó telepíté sét terveztük. Ide tar -
tozik, hogy az erőbevezetéseket mind  
a hídszerkezetnél, mind a csőrnél meg 
kellett  oldani, csakúgy, mint a húzó és 
fékező sajtók alépítményekre történő 
telepítését is. A tolópadokra engedés 
előtt, még a szerelőtéren két támasz-
ra emeltük a szerkezetet egyrészt a 
tényleges önsúly, másrészt az alakhi-
bák meghatározására. A híd nagy csa-
varómerevsége és a viszonylag kis tá-
maszközök miatt külön gondot kellett 

fordítani az alakhibák és támaszsüllye-
dések miatti reakcióátrendeződések 
ke ze lé sére. Nagyságrendileg 1 cm alak-
hiba 30–40 tonnányi reak ciókülönb-
séget is jelenthet. Ezt a  nagyfokú ér-
zékeny séget kezelni kellett. Először is 
a szerelőterületen elkészült hídszer-
ke zet alsó síkját megfelelő  sűrűséggel 
bemérték, így a kiértékelt  geometriai 
el térések mozgatás közbeni  kezelé sére  
(beilagolás) előre fel lehetett  készülni.  
A Mérnök előírása alapján mérni kel-
lett a reakciókat minden támaszon, 
így összhangban az előre bemért híd-
alakkal, mozgatás közben a  hely színen  
lehetett dönteni a beavatkozás mérté-
kéről. Ezt egy tolási mátrix segítségé-
vel végeztük, ami a mért alak hibák és 
reakciók függvényében kezelte a be-
avatkozásokat. A mátrix megfelelően 
bonyolult volt ahhoz, hogy a mozgatás 
hét napján se unatkozzunk.

A HÍD ÉPÍTÉSÉNEK  
GYAKORLATI LÉPÉSEI, 
AVAGY HOGYAN LESZ  
EGY ELKÉPZELÉSBŐL 
VALÓSÁG

Az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt–
Kunszentmárton, a 38 + 900 – 59 + 400 
km szelvények közötti I. szakaszának 
meg építésére kiírt pályázatot, mint 
közös ajánlattevők, a Duna Aszfalt Kft. 
és a Hódút Kft. nyerte el. Ezen projek-
ten belül a Kunszentmártontól északra 
az M44-es út és a Hármas-Körös ke-
reszteződésében létesülő Körös-hidat 
alvállalkozóként (mint fentebb már 
em lítettük) az A-Híd Zrt. építette.

Az A-Híd Zrt. feladata a Körös-híd 
tel jes kivitelezése volt a csatlakozó 
föld munkák és az aszfaltburkolat elké-
szítésének kivételével:  cölöpalapozás, 
alépítmények, ártéri hidak vasbe ton 
felszerkezete, a mederhíd acélszer ke-
ze tének gyártása és helyszíni sze relése 
majd behúzása a helyére, a technoló-
giai segédszerkezetek és a befejező 
munkák.

6. kép: Beépített tolópad

7. kép: Tolást segítő csőr

9. kép:  Vonókábelek rögzítése  
a hídszerkezeten

8. kép: A behúzást végző sajtók

10. kép: A mederhíd behúzása
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Érintőlegesen szóltunk már róla, 
 hogy a híd jobb és bal parti ártéri hi-
dakból és a mederhídból áll, teljes 
hossza 450  m. A jobb ártéren (nyuga ti 
oldal) 2 darab 43 m-es nyí lás, a bal 
ártéren (keleti oldal) 6 darab 43 m-es 
nyílás csat la kozik a 100 m hosszú 
me derhídhoz (lásd az általános tervi 
ábrán).

A kivitelezés legelső lépései 2017 
nyarán történtek: június 19-én átvettük 
a munkaterületet, és megkezdtük a 
hídépítés leendő területén belül az 
or ganizációs utak és a cölöpözési la-
vír síkok kialakítását. Június 29-én 
meg kezdődött a bal parti ártéri híd 
köz benső pilléreinek cölöpözése a 
HBM Kft. kivitelezésében. Augusztus 
20-ig elkészült az 5-ös pillértől a 9-es 
pillérig a mélyalapozás, ekkor átvonult 
a géplánc a jobb ártérre, a szintén 
közbenső 2-es pillér cölöpözésére. Ezt 
követően a jobb parti közös pillér (3) 
alapozási munkáit lehetett elvégezni, 
majd egy újabb átvonulás után a bal 
parti közös pillér (4) cölöpözése ok-
tó ber közepéig fejeződött be. A híd-
főknél ekkor még nem dolgozhattunk, 
mivel a töltéssüllyedések még nem 
játszódtak le.

A cölöpözést követően 2017. au-
gusz tus első  napjaiban megkezdtük a 
mun kagödrök kiemelését, a  cölöpfej 
visszavéséseket, a cölöpösszefogó ge-
ren dák készítését, majd a pilléroszlo-
pok és a fejgerendák építését. A vas-
beton szerke zetek kivitelezésére alvál-
lalkozóként az Egomax Kft.-t von tuk 
be. 2017-ben elkészültek a közbenső 
pillérek cölöpösszefogó gerendái, a 
pilléroszlopok és a fejgerendák az 
5-ös pillértől a 9-es pillérig. A jobb 
ár téren a 2-es pillér alap testjei és pil-
léroszlopai szintén megépültek, és el-
készültek a 3-as és 4-es közös pillérek 
cölöpösszefogói is. 2017. december 
közepén a Körös elöntötte az ártere-
ket és csak az új év első napjaiban vo-
nult vissza a medrébe. Az áradást kö-
vető munkaterület-takarítás után 2018 
elején folytattuk a vasbeton alépítmé-
nyek, a közös pillérek felmenő falai-
nak építését. A háttöltés-süllyedések 
lejátszódását követően májusig elké-
szült a hídfők cölöpözése, és ezután 
megépülhetett mindkét hídfő.

Szó volt már róla, hogy az ártéri hi-
dak felszerkezetét nyílásonként 22 da-
rab FI 150-42,80 típusú, előregyártott 
feszített vasbeton gerenda alkotja, a 
két ártéri hídon össze sen 176 da rab. 
A gerendákat a Ferrobeton Zrt. gyár-
totta duna újvárosi gyárában, ahon-
nan vasúton, speciálisan kialakí tott 
vas úti szerelvényeken jutottak el a 

11. kép: Cölöpözés és alápítmény-építés

12. kép: Alaptest vasszerelése. Azért a beton is be fog férni

13. kép: Folyamatosan készültek az alépítmények
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15. kép: Előregyártott gerenda beemelése

Kunszentmártoni vasút állomásra, ahol 
daruval gerendaszállító trailerekre 
emel ték őket és egyesével szállították 
ki a munkaterületre. Az extra méretű 
szállítmányok közlekedéséhez az érin-
tett közutakon is szükség volt beavat-
kozásokra – pl. útszakaszok, kanya rok 
szélesítésére – és a munkaterületen 
belül is átalakításo kat kellett végre-
hajtani a trailerek beállásához, for-
dulásához, közlekedéséhez, valamint a 
gerendák beemelését végző 400 ton-
nás daru beállásához és letalpalásához.

A gerendák beszállítását és beeme-
lését a Tamás és Zsolt Kft. végezte 
speciális eszközeivel. 2017.  december 
1-jén kezdtük meg a gerendák beeme-
lését. Elsőként a 6-7 és 7-8 nyílások 
gerendái kerültek a helyükre, a továb-
biakra a Körös áradása miatt év végéig 
már nem jutott idő. Az 5-6 és 8-9 nyí-
lások gerendáit az áradás utáni hely-
reállítási munkák, beszállító út erő- 
 sítéseinek elvégzését követően, febru-
ár elején sikerült beemelni. A  további 
nyí lások gerendázása ekkor még nem 
volt folytatható: a 9-10 nyílás a híd-
fők későbbi építése miatt, a 4-5 és 
1-3 nyílások a mederhíd építési tech-
nológiája miatt. Csak 2018 júniusá-
ban, a 10-es hídfő elkészülte után ke - 
rülhettek a helyükre a 9-10 nyílás 
előre gyártott gerendái is, így a nyár 
fo lyamán megkezdődhetett a pályale- 
mez zsaluzása, vasszerelése. Közben el - 
ké szültek a közös pillérek, és készen 
áll tak a mederhíd fogadására. 2018. 
novem ber elejére elkészült a  vasbeton 
pályalemez a bal ártéri híd 5-10 tá-
maszok feletti szakaszán.

A mederhíd szerkezetéről, illetve 
an nak történeti kiala ku  lásáról fentebb 
részletesen szóltunk. Építésének főbb 
mun karészei az acélszerkezet  gyártása, 
helyszíni össze sze  re lé se és a  helyé re  
mozgatása, az ehhez szükséges  tech - 
no lógiai tervek elkészíttetése, a gyár-
tótér kialakítása, valamint a se  gédszer-
kezetek építése és bontása voltak.  
A mederhíd épí  tés technológiájára elő-
zetesen három különböző  elképzelést 
megvizsgáló tanulmányterv született. 
Ezek közül válasz tot tuk ki végül a leg-
al kalmasabbnak ítéltet, amely so rán a 
sze rkezetet a hídfő mögött szerel tük 
össze, majd 250 mé ter nyi hosszirányú 
mozgatással juttattuk a helyére 34 mé-
te renként elhelyezett tolótámaszok te-
tejére telepített toló padokon  húzva, a 
húzóerőt hidraulikus sajtókkal biz to-
sítva feszítőpászmák közbeiktatá sával.

A mederhíd acélszerkezetének gyár-
tása az MCE Kft. nyíregyházi üzemé-
ben 2018. február 13-án indult. A hely- 
 színen közben megkezdtük a sze relő-

14. kép: Előregyártott gerenda beszállítása

16. kép: Árvíz akadályozta a munkákat

17. kép: A pályalemez vasszerelése

18. kép: 
Acélszerkezet 
gyártása az MCE 
üzemében
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tér építését a jobb ártéri olda lon a 
Kecskemét felőli 1. sz. hídfő mögött, az 
árvízvédelmi töltésen kívül, az épülő 
út végleges töltésén. A szerelőtér egy 
146 x 36 m alapterületű, betontörme-
lékkel sármentesített víz szintes terület 
volt, amelyen a burkolat kialakítása 
előtt megépültek az acélszerkezet ösz-
sze szereléséhez  szükséges alátámasz-
tá sok, valamint a későbbi emelési 
helyek és toló támaszok számára a vas-
beton alaptestek.

A szerelőtérre 2018. április közepén 
kezdődött meg az  acélszerkezeti ele-
mek kiszállítása és helyszíni össze sze-
relé se. A híd hosszirányban 7 sze re lési 
egységből, keresztirányban 11 részből 
állt, így összesen 77 gyártási egység-
ben készült el a gyárban, majd szál-
lították ki a helyszínre. Először a pá lya 
szek rénytartó szerkezetét szereltük, 
he gesztettük össze. A merevítőtartó 
szek rény keresztmetszetű középső ré-
szé nek elkészülte után, augusztus má-
sodik felében emeltük be és szerel-
tük össze az ívet és függesztőrúdjait.  
Vé gül a konzolokat és a szegélyeket 
he lyeztük el a pálya mindkét oldalán.

A mederhíd szerelésével párhuzamo-
san készültek a se géd jármok alapozá-
sai. Az ártéren a HBM Kft. végezte a 
CFA cölöpözést a 2 darab ártéri járom 
számára, a mederben a Havária Kft. 
verte az acél csőcölöpöket a két meder-
járomhoz. Az acél segédszerkezeteket 
az Acélhidak Kft. gyártotta, majd szállí-
totta a helyszínre és szerelte össze.

A mederhíd teljes acélszerkezete 
2018. október 9-ére készült el. Ekkor 
két támaszra emeltük és eltávolítot-
tuk alóla a szereléshez használt ideig-
lenes alátámasztásokat. Ezt követően 
tolóvonalra emeltük és megépítettük 
alatta a még hiányzó tolótámaszokat, 
majd elhelyeztük a tolópadokat a híd-
szerkezet alatt és a további toló tá ma-
szokra is. Felszereltük a tolást segítő 
szerelőcsőröket a híd mindkét végére. 
Végül elhelyeztük a behúzó sajtókat 
a bal parti 4-es közös pilléren és be-
fűztük a kábeleket. Az előkészületeket 
követően 2018. október 25-én meg-
kezdtük a híd behúzását. A húzóerőt 
3 darab hidraulikus sajtóval, egy-egy 
7  pászmás kábellel fejtettük ki. A moz-
ga tás során állandó el lenőrzés alatt 
tar tottuk a haladási irányt és a támasz-
süllye déseket. A támaszokon  kiala kuló 
reakcióerőket a BME Hidak és Szer-
kezetek Tanszéke mérte. A híd behú-
zását napi egy-egy tolópadtávolság, 
azaz egy tolási fázis megtételére ter-
veztük. A híd mozgatása során a hid-
raulikus rendszer, a húzósajtók, a  
toló padok és a segédszerkezetek ösz-

19. kép: A szerelőtér az első acélelemekkel

20. kép: A felszerkezet építése a szerelőtéren

21. kép: 
Kész a szekrény, 
indul az ív

22. kép: Az ív szerelése
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23. kép: Függesztőrudak beépítése 24. kép: Konzolszerelés

25. kép: Felszerkezet behúzása feszítőpászmával 26. kép: Tolópadok segédjármokon és pilléren

27. kép: Utazik a szerkezet, itt éppen a hídfő fölött

28. kép: A csőr eléri a második mederjármot

szessége a tervezett technológiának 
megfelelően működött. Az 1450 ton-
nás acélszerkezet a 250 méteres út 
megtétele után, november 6-án beér-
kezett a helyére, illetve a közös pillére-
ken lévő saruhelyek fölé.

Ezután elbontottuk a segédszerke-
zeteket. A híd mindkét végéről le sze-
reltük a betolócsőröket, leemeltük a 
toló támaszokat, elbontottuk a segéd- 
 j ármokat. A Körös medré ből a vízi jár-
mok kiemelése után búvárok segítsé-
gével a mederfenék alatt visszavágtuk 
a csőcölöpöket.

A segédszerkezetek bontása és el-
szállítása után kerülhe tett sor a híd le-
engedésére, majd sarura helyezésére. 
A híd a mozgatás során a közös pillé-
rekre magasabban érkezett, mint a 
végleges pozíciója, ezért hidraulikus 
sajtókkal le kellett engedni a terv sze-
rinti magasságra. Ezt követően he-
lyeztük el alatta a saruszerkezeteket. 
A híd leengedése 2018 decemberé-
ben megtörtént, a saruk beépítésével 
2019. feb ruárban végeztünk.

A segédszerkezetek eltávolítása után 
2018. decemberben lehetett a há rom, 
a mederhíd behúzásával érintett ár-
téri nyílás (1-2, 2-3 és 4-5 támaszkö - 
zök) gerendáit beemelni. 2019. január-
ban ezen nyílásokban is megkezdtük 
a pálya lemez és a szegélyek építését.  
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A szegélyépítést követően készültek 
el a befejező munkafolyamatok: szi ge-
telés, bur kolatépítés,  sóvédelmi be vo-
natok, korlátok, leesés  elleni védelem, 
vízelvezetés kiépítése, valamint a híd 
áramellá tá sának és a mederhíd belső 
világításának szerelése, illetve a dísz-
világítás, ami az ív vonalát világítja 
meg, emeli ki.

Ősz elejére minden befejező mun-
kával elkészültünk,  hogy aztán szep-
tember 5-én megtörténhessen a ha-
gyományos hordógurítás, amely során 
a kivitelezők azzal bizonyítják, hogy 
a hídon végig lehet menni egyik híd-
főtől a másikig, hogy végiggurítanak 
rajta egy söröshordót (amelyet aztán 
a hagyomány szerint csapra is ver-
nek). Esetünkben azonban ez az ün-
nep kivételesen kettős volt: egyúttal 
a megépült híd névadóját is megtar-
tottuk. Ezt a csodálatos műtárgyat né-

29. kép: Útközben a Körös fölött

30. kép: A mederhíd hosszirányban a helyére érkezett

31. kép: Fogadómáglya

32. kép: Csőcölöpök bontása 33. kép: Befejező munkák. Pályalemez szigetelése
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34. kép:  A kész hídszerkezet a Körös fölött a kizöldült természet ölelésében

35. kép: A kész Berkó híd

hány éve elhunyt kitűnő hidász kol
lé gánkról, nem mel lesleg a környék 
szü löttéről, Berkó Dezsőről neveztük 
el, akinek pályája legelején éppen 
a Kunszentmárton határá ban akkor 
épült HármasKöröshíd kivitelezésén 
volt az első munkahelye. Tiszteletére a 
most róla elnevezett hídon emléktáblát 
is avattunk. Néhány nappal ké sőbb, 
október leg elején a hidat a csat lakozó 
autópályaszakasszal együtt át  adták a 
forgalomnak a szűkebb és tágabb kör
nyéken élők örömére és hasznára.

Hasonlóan az élet sok egyéb terüle
téhez, a mérnöki léte sítmények meg
valósítása is sok ember együttműkö
désén alapul. A Berkó híd esetén is 
így volt, és talán  elmondható, hogy 
az előzményeket is figyelembe véve, 
vé gül is az  adott helyzetből a legjob
bat tudtuk kihozni – Beruházók, Ki
vitelezők, Tervezők.

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és eredményekben gazdag,  
boldog új évet kívánunk!

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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Wagner magasnyomású pumpák
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Könnyű tisztítás és karbantartás
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Távolról sem átlagos

Az MCE Nyíregyháza Kft. idén ünnepeli alapításának 30. évfordulóját. Ez alatt az idő alatt számos különleges  
acélszerkezet megvalósításában vett részt, mégis az acélszerkezetes közúti, vasúti és gyalogoshidak kivitelezése 
az erőssége. Most gyártja a 124. és a 125. teljesen acélszerkezetű hidat. Érdekesség, hogy egymás mellett  
készül egy Tisza-híd és a 12. Duna-híd az MCE Nyíregyháza Kft. hídgyártásának történetében.

MCE Nyíregyháza 
hidak kivitelezője
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SPECIÁLTERV – 20 ÉV ACÉLHÍDJAI

20 YEARS OF STEEL BRIDGES

Ódor Viktória irányító tervező 
Hiros Károly irodavezető
Dési Attila statikus tervező
Pál Gábor ügyvezető
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. 1999 nyarán ala kult, 
idén lett 20 éves. Az alábbi cikkben összefog lal juk 
el múlt két évtizedben a társaságunk által terve zett 
és megépült vagy épülő acélanyagú műtárgyakat.  
A felsorolást igyekszünk kronológiai sorrendben vég
re hajtani, melyet nehezít, hogy a legtöbb  esetben a 
megvalósítás is több évig tart, és a tervezés külön
bö  ző tervfázisai néha akár egy évtized  idő eltoló dást 
is jelentenek. Igyekeztünk kiválasztani a „leg jel lem
zőbb” évszámot az egyes műtárgyak besorolá sánál. 
A hídszerkezetek méretei, funkciója sokszor igen elté
rőek, ezt a szövegben kiemeljük. Acélanyag alatt az  
ortotrop acél pályalemezes, vasbeton lemezzel együtt  
dolgozó acél főtartós, ki vagy bebetonozott acél fő
tartó elemekből álló hibrid vagy tartóbetétes acélszer
kezeteket gyűjtöttük össze.

Specialterv Kft. Was founded in 1999, and celebrated 
its 20th birthday in this year. This article is aiming 
to present a collection of the steel structures de
signed by our company over the last two decades. The 
structures are introduced in a chronological order 
as much as possible. In some cases, the construction 
lasted for several years, which makes it difficult to 
fit them into such order; nevertheless, we tried to 
indicate the most relevant year regarding the project 
accomplishment. The collection consists of structures 
with orthotropic steel plate, composite structures of 
steel girder and concrete deck, girder bridges with 
steel girder encased in concrete, or structures with 
concrete filled hollow steel sections. The bridges in
troduced are strongly varying in their type, size and 
function. These details are highlighted in the article.

Salgótarjáni „TESCO” gyalogoshíd – 2004

Tervezés éve: 2004
Kivitelezés éve: 2004–2005
Kivitelező(k): MÁV Hídépítő Kft.
Szerkezeti rendszer:  ortotrop pályalemezes  

alsó pályás acél ívhíd
Támaszköz: 36,00 m

Tervezőirodánk első megépült acélhídja a 2004ben meg
épült salgótarjáni gyalogoshíd, Magyarország első kosárfü
les ívhídja. A 36 m nyílású szerkezet teljes tömege keve
sebb, mint 40 t, egyik érdekessége az építéstechnológia 
volt: a 800 mre lévő szerelőtérről két trailer tolta és vontat
ta a helyszínre a teljes méretben előreszerelt felszerkezetet, 
ahol azt a szomszéd közúti hídról emelték egy darabban 
a helyére. További ritkaság, hogy az ívek nyitott szelvényű 
hegesztett „I” tartók, melyek gerince minden pontban füg
gőleges, alaprajzilag is egy körívet követ. Hasonló kiala

kítású hídról nincs tudomásunk. A pálya ortotrop acélle
mez a lehető legminimálisabb merevítésekkel. A hidat a 
MAGÉSZ 2004ben nívódíjjal jutalmazta.

M30 autópálya végcsomóponti felüljáró – 2004

Tervezés éve: 2004
Kivitelezés éve: 2004
Kivitelező(k):  MAHÍD 2000 Zrt.,  

GANZ Acélszerkezet Zrt.
Szerkezeti rendszer: öszvér gerendahíd
Támaszköz: 35 m + 45 m + 45 m + 35 m
Hídhossz: 180 m

Első megépült, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, 
acél főtartós hidunk 2004ben készült el az M30 autó
pálya akkori végcsomópontjában egy körforgalom felett. 
A jármokon összeállított szerkezet két nyitott „I” kereszt
metszetű főtartós kialakítással, 128 kg/m2 acélanyag fel
használásával épült.
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M6 autópálya, M0-Érdi tető közötti szakasza, 
M6/147. sz. felüljáró (MÁV Bp–Pusztaszabolcs vv. 
felett) – 2004.

Tervezés éve: 2004
Kivitelezés éve: 2004
Kivitelező(k):  MAHÍD 2000 Zrt.,  

GANZ Acélszerkezet Zrt.
Szerkezeti rendszer: öszvér gerendahíd
Támaszköz – bal pálya: 30 m + 51 m + 31 m 
Támaszköz – jobb pálya: 29 m + 48 m + 29 m 
Hídhossz – bal pálya: 112 m
Hídhossz – jobb pálya: 107 m

Az M6 autópálya budapesti bekötő szakaszán vasút felett 
épültek a 147 j. műtárgy két főpályájának hasonló kialakítású 
öszvér felszerkezetes négytámaszú négy főtartós hídjai.  
Az 50 mes legnagyobb nyílásban betonozójárom létesítését 
a vasút nem engedte, így az építés alatt a vasbeton pálya
lemez önsúlyát teljes mértékben az acél főtartóknak kel
lett viselniük. Ennek és az íves vonalvezetésnek, valamint 
a ma gassá gilag beszorított geometria következményeként  
220 kg/m2 feletti fajlagos acélmennyiséggel lehetett a mű
tár gyakat megvalósítani.

M6–M0 autópálya csomópont,  
M0/142/K. sz. felüljáró az Angeli út felett – 2005

Tervezés éve: 2005
Kivitelezés éve: 2007–2008
Kivitelező(k):  MAHÍD 2000 Zrt.,  

Molnár Zrt.
Szerkezeti rendszer: öszvér gerendahíd
Támaszköz: 31 m + 40 m + 31 m  
Hídhossz: 102 m

Szintén az M6 bevezető szakaszán létesült egy csomópon
ti ág alatt a 142 jelű felüljáró. Az ideális konstrukció és 
szerkezeti magasság alkalmazásával a műtárgy fajlagosan 
120 kg/m2 szerkezeti acél felhasználásával épülhetett.

Remetei Fekete-Körös-híd pályalemezcsere – 2005

Tervezés éve: 2005
Kivitelezés éve: 2005–2006
Kivitelező(k):  Hídtechnika Kft.,  

Molnár Zrt.
Szerkezeti rendszer:  alsó pályás szegmensíves acélrácsos 

tartós híd, keresztbordás ortotrop 
acél pályalemezzel

Támaszköz: 25 m + 51 m + 25 m
Hídhossz: 102 m

2005ben a remetei FeketeKőröshíd vasbeton pályale me
ze kilyukadt, a hídon a közúti forgalmat le kellett állítani. 
Vis maior beavatkozás után a teljes vasbeton pályalemez 
el bontása, új ortotrop acéllemez építése és a főtartók javítá
sa és erősítése készült, melynek tervezését végeztük. A be
avatkozások után a híd teherbírása B jelűre növekedett, a 
korlátozást megszüntethették.

Boba delta-vágány Marcal-híd  
a 7+35 hm szelvényben – 2006

Tervezés éve: 2006
Kivitelezés éve: 2009–2010
Szerkezeti rendszer:  ágyazatátvezetéses, ortotrop pálya

lemezes, alsó pályás gerendahíd
Támaszköz: 28,70 m 
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Budapest, Balatoni úti felüljáró – 2006

Tervezés éve: 2006
Kivitelezés éve: 2006–2007
Kivitelező(k):  Hídépítő Zrt.,  

Betonplasztika Kft., 
MÁV Hídépítő Kft.

Szerkezeti rendszer:  vasbeton lemezzel együttdolgozó  
ortotrop acél pályalemezes alsó 
pályás acél ívhíd

Támaszköz: 38,00 m 

Ferihegy I. gyalogoshíd – 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2007
Kivitelező(k):  COLAS Dunántúl Zrt., 

MÁV Hídépítő Kft., 
Mértan Kft.

Szerkezeti rendszer:  ferde kábelekkel merevített,  
ortotrop pályalemezes  
alsó pályás acél gerendahíd

Támaszköz: 18,00 m + 43,00 m
Hídhossz: 61,00 m

A Ferihegyi gyalogosfelüljáró befogott merev gerendái 
val és alacsony pilonjával (mely szintén sarokmereven kap
csolódik a merevítőtartóhoz) inkább kábelekkel merevített 
gerendahíd, mint klasszikus ferde kábeles híd. A közút 
feletti nyílásban alkalmazott 3 darab kábelpár VORSPAN
TECHNIK VTCMM 2  x  02150D 600 mm2 keresztmetszetű 
kábellel (összesen 2 x 3 x 600 mm2 ), míg a vasút feletti kis 
nyílásban 2 darab VORSPANTECHNIK VTCMM 2 x 04150
D 600 mm2 keresztmetszetű kábelpár feszíti a szerkezetet 
(összesen 2 x 2 x 1200 mm2 ).

Döbröközi Kapos-híd felszerkezetcsere – 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2008
Kivitelező(k):  Hídtechnika Kft.,  

Közgép Zrt.
Szerkezeti rendszer:  zórésvasas, alsó pályás rácsos 

főtartós felszerkezet ortotrop 
pályalemezes, gerinc lemezes 
acélszerkezetűre történő cseréje

Támaszköz: 18,54 m

A Tolna megyei Döbröközben a Kaposon átívelő, 1893
ban forgalomba helyezett, 18,54 m támaszközű, alsó pályás 
„X” rácsozású acél gerendahíd és zórésvasas pályaszerke
ze te erős korróziós károkat szenvedett. A híd sem szé
lességével, sem teherbírásával nem elégítette ki az építése 
óta jelentősen megváltozott igényeket, így új felszerkezet 
építésére volt szükség.

Az ortotrop pályalemezes, új acél felszerkezet helyszíni 
szerelése után mindössze egy 12 órás lezárással sikerült a 
régi híd kiemelését és az új felszerkezet beemelését végre
hajtani. Az „egyéjszakás” lezárás utáni reggel egy – a még el 
nem készült dilatációkat áthidaló – segédrámpa segítségé
vel elindulhatott a közúti forgalom. Az elkészült hídszerke
zet nagy valószínűséggel hazánk legkisebb nyílású, ortotrop 
acél pályalemezes acélhídja.

Budapest, Lakatos utcai gyalogos-felüljáró – 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2008
Kivitelező(k):  COLAS Dunántúl Zrt., 

Mértan Kft., 
Pilontechnika 52 Kft.

Szerkezeti rendszer:  ortotrop pályalemezes, alsó pályás 
acél gerendahíd

Támaszköz: 15,05 m + 27,50 m + 18,54 m
Hídhossz: 61,09 m
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Budapesten a Lakatos utcánál szintbeli gyalogosátjárót 
építettek át külön szintű átvezetéssé a Budapest – Cegléd 
vasútvonal 128+90 hm szelvényében lévő 4 darab vasúti 
vágány felett. Az építést az üzemelő vasút felett minimá
lis idejű vágányzárral kellett végrehajtani, ebből adódóan 
egyben beemelhető acélszerkezet alkalmazása mellett dön
töttek. A csatlakozó lépcsőkarokkal együtt a teljes szer
kezetet folyamatos négytámaszú gerendahídként ala kí tot
tuk ki, a közbenső támaszok alatt „V” elrendezésű keret
lábakkal megtámasztva. A „V” elrendezésű oszlopok a híd 
hosszirányú erőjátékát „kerethíddá” változtatják, továbbá a 
vízszintes síkú merevség növelése érdekében e keretlába kat 
keresztirányban is összekapcsolva térbeli keretet hoz tunk 
létre. 

M0–M1 csomópont „M” ági felüljáró – M1 feletti 
vasbeton pályalemezzel együttdolgozó acélhíd  
– 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2007
Kivitelező(k):  MCE Nyíregyháza Kft., 

PORR Építő Kft.
Szerkezeti rendszer:  szekrénytartós, vasbeton pálya

lemezes acél gerendahíd
Támaszköz: 44,11 m + 41,17 m
Hídhossz: 85,28 m

Az M1–M0 autópályák csatlakozásánál épült a Tópark 
városrész, mely kiszolgálásához új közúti kapcsolat létesült 
az M1 autópályával. A 100 mes, kis sugarú ívben épült 
felüljáró a középső támasznál lévő keresztezési pontban 
az autópálya tengelyével 46°os szöget zár be. Az acél fő
tartón együttdolgozó vasbeton pályalemezzel készített, foly
tatólagos három támaszú szekrénytartós gerendahíd épült.  
Az üzemelő autópálya feletti építés organizációja komoly 
kihívást jelentett.

Gyulai Fehér-Körös-híd erősítés és pályalemezcsere 
– 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2010
Szerkezeti rendszer:  vasbeton pályalemez ortotrop acél 

pályalemezre történő cseréje
Támaszköz: 21 m + 42 m + 21 m
Hídhossz: 84 m

Leromlott állapotú, 1912ben épült acélrácsos tartó pálya
lemezcseréjét és főtartóerősítését terveztük 2007ben, 
mely végül 2010ben valósult meg. Az új acél pályalemez 
peremtartóinak merevsége a szélső nyílásokban áthidalja a 
konzolos rácsos főtartós acélszerkezetet, ezzel megváltoz
tatva annak 98 éves erőjátékát, folytatólagossá téve az ere
detileg statikailag határozott főtartót. Ennek érdekében a 
peremtartók erősített övekkel készültek.

Kajdacsi Sió-híd pályalemezcsere – 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2008
Kivitelező(k):  Hídtechnika Kft.,  

Közgép Zrt.
Szerkezeti rendszer:  zórésvasas pályaszerkezet ortotrop 

acél pályalemezesre történő cseréje
Támaszköz: 35,80 m

Sárszentlőrinci Sió-híd pályalemezcsere – 2007

Tervezés éve: 2007
Kivitelezés éve: 2008
Kivitelező(k):  Hídtechnika Kft., 

Közgép Zrt.
Szerkezeti rendszer:  zórésvasas pályaszerkezet ortotrop 

acél pályalemezesre történő cseréje
Támaszköz: 35,80 m

M60 autópálya, 294/k sz. közműhíd  
az M60 autópálya felett – 2008
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Tervezés éve: 2008
Kivitelezés éve: 2009
Kivitelező(k):  Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt., 

Közgép Zrt.
Szerkezeti rendszer: háromnyílású acél kerethíd
Támaszköz: 8,91 m + 40,66 m + 8,93 m
Hídhossz: 58,50 m

Az M60 autópáya 29+473,80 km szelvényében lévő 
294/K számú acélhíd egy víznyomócsövet és üzemi járdá
kat vezet át az M60 autópálya felett. A híd szerkezeti rend
szer: háromnyílású, négytámaszú, konzolos, ferde lábú 
acélkeret. Az acél felszerkezet és az acélpillérek kapcsola
ta sarokmerev. A híd rendkívül karcsú, a középső kereszt
metszet magassága a 40 mes fesztáv mellett mindössze 
450  mm, ugyanez a keretsaroknál 870 mm, mely L/89 és 
L/46 arányokat jelent. Ezen méretekkel is biztosítani tud tuk 
a híd kedvező merevségét a szükséges teherbírás mellett, és 
nem utolsósorban az esztétikus megjelenést.

Pinka-patak feletti vasúti híd  
a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal 
1465 hm sz-ben – 2009

Tervezés éve: 2009
Kivitelezés éve: 2009
Kivitelező(k):  Savaria 2009 Konzorcium  

(KözgépZrt., Magyar Aszfalt Kft.)
Szerkezeti rendszer:  közvetlen sínleerősítéses,  

ortotrop pályalemezes, alsó pályás, 
gerinclemezes acél gerendahíd

Támaszköz: 26,00 m

Halászi Mosoni-Duna-ág híd – 2009

Tervezés éve:  2009
Kivitelezés éve:  2009–2010
Szerkezeti rendszer:  ortotrop pályalemezes, alsó pályás 

acél ívhíd, „network” felfüggesztéssel
Támaszköz: 45,00 m

2010 májusában adták át a közúti forgalomnak a Halászi 
MosoniDunaághidat, Magyarország első „network arch” 
rendszerű hídját. Az alkalmazott új felfüggesztési rendszer 
számítási, szabályozási és építési tapasztalatai lehetővé 
teszik e hídtípus további alkalmazását. A híd tervezésének 
az egyik alapkövetelménye az volt, hogy a költségeket mini
malizáljuk, emiatt szükséges volt a meglévő alépítmények 
megtartása mellett a meglévő út hosszszelvényéhez a lehe
tő legjobban igazodni. Mindezeket figyelembe véve a ter
vezés során egy alsó pályás acélszerkezetű ívhid választot
tak ki, mely szerkezetnek a súlya meghatározó volt, a régi 
alépítmények felhasználhatósága érdekében.

Endrődi Hármas-Körös-híd  
(46 sz. főút 41+235 kmsz.-ben) – 2010

Tervezés éve: 2009
Kivitelezés éve: 2009–2010
Szerkezeti rendszer: 
mederhíd:    ortotrop pályalemezes  

alsó pályás acél ívhíd
ártéri hidak:   monolit vasbeton bordás  

gerendahidak
Támaszköz: 5 x 19 m + 50 m + 3 x 18 m
Hídhossz:  196 m

2010 júniusában adták át a közúti forgalomnak a gyoma
endrődi HármasKöröshidat. A meglévő alépítmé nyek fel
használásával készült hídszerkezet mederhídja ortotrop 
pá lyalemezes, alsó pályás, acél ívhíd. Az acél mederhíd 
sze  re  lése és tolása egyedi módon, a korábban elkészült vas   
beton ártéri híd pályáján történt, a mederben történő úsz  
tatást bárkára helyezett állványokon hajtották végre. A to
lás kor az ív közbenső pontján megtámasztva konzolos 
kiala kításúvá vált, melynek érdekében nyomásnak ellenálló 
ideiglenes rudakat kellett elhelyezni. 

Szombathelyi Csónakázó-tó hídja,  
gyalogos-kerékpáros híd – 2010
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Tervezés éve: 2010
Kivitelezés éve: 2014–2015
Szerkezeti rendszer:  egynyílású, támaszoknál befogott, 

nyílásoknál csuklós acélhíd
Támaszköz: 30,50 m

Egy nyílás áthidalása esetén a támaszköz növelhető, illet
ve a nyílásban a szerkezeti magasság csökkenthető alépít
ménybe befogott acéltartók alkalmazásával. Ekkor a teljes 
hídszerkezet keretszerűen viselkedik, és az alépítményre 
hárul a főtartók befogási nyomatéka. Az igénybevételek 
felvétele érdekében általában merev befogással alakítják ki 
az alépítményacél főtartó kapcsolatát, és ennek megfelelő
en méretezett, jelentős vízszintes igénybevételek fel vé telére 
is alkalmas alapozást választanak. Ilyen jellegű híd szerke
zet tel alakítottuk ki a szombathelyi Csónakázótó hídját,  
mely extrém kicsi (10cmes) közbenső szerkezeti ma
gasságával valójában két befogott hídszegmens középen 
szerkezeti csuklóval. 

6402. j. út 12+027 km szelvényében lévő mező-
komáromi Sió-híd – 2010

Tervezés éve: 2008–2010
Kivitelezés éve: 2018
Kivitelező: EGOMAX Kft.
Szerkezeti rendszer:  Gerberrendszerű, két főtartós, 

monolit vasbeton híd  
öszvér szer ke zetű középső nyílással 
átépítve

Támaszköz: 8,93 m + 33,50 m + 8,93 m
Hídhossz: 51,36 m

A mezőkomáromi Sióhíd esetében a közbenső befüg
gesztett vasbeton elem cseréjét terveztük öszvérszerkezetű 
kialakítással. Az eredeti híd egy monolit vasbeton bordás 
 lemezhíd volt a hídfők mögötti ellensúlyokkal és Gerber  
kialakítással, középen befüggesztett résszel. A híd erősí té
sének és szélesítésének tervezése során azt tapasztaltuk, 
hogy a befüggesztett egység feltámaszkodási környezetei
ben a beton rövid konzol súlyos korróziós károkat szenve
dett, erősítése nagy nehézségek árán lett volna lehetséges. 
E rész erősítése helyett a híd középső részét kiemelve és 
a rövid konzolt elbontva a szélesített és erősített monolit 
bordákhoz befogottan csatlakozó új öszvér szerkezeti ele
met terveztünk mely elkészítése után a hidat folytatóla
gossá téve egy vegyes (szélén vasbeton, belül öszvér) hidat 
képez. A híd 2018ban készült el.

Szombathely Csaba utcai híd – 2011

Tervezés éve: 2011
Kivitelezés éve: 2011–2012
Kivitelező(k): KS Szombathely Konzorcium
Szerkezeti rendszer:  vasbeton pályalemezzel együtt

dolgozó három főtartós,  
alsó síkján kereszttartókkal és  
szélráccsal erősített acélszerkezet

Támaszköz:   24,8 m + 28 m + 33 m + 27 m + 
+ 23 m + 17,80 m

Hídhossz: 153,60 m

A felszerkezet vasbeton pályalemezzel együttdolgozó 
három főtartós, alsó síkján kereszttartókkal és szélráccsal 
erősített acélszerkezet három „I” keresztmetszetű acéltar
tóból. Az együttdolgozó vasbeton pályalemezből kialakított 
keresztmetszet kereszteloszlását jelentősen javítani lehetett 
erősített kereszttartók és erősített szélrács alkalmazásával. 
A szélrács erősítésével mintegy alsó vízszintes síkú rácsos 
tartót készítettünk mely lehetővé teszi a szekrény tartónál 
kialakuló „nyírófolyam” kialakulását. Az ilyen jellegű szer
kezet „kváziszekrény tartóként” működik kedvezőbb ke
reszteloszlással mint egy hagyományos nyitott főtartós ösz
vér felszerkezet.

Pöstyénpusztai Katalin híd az Ipoly folyó felett  
– 2011

Tervezés éve: 2011
Kivitelezés éve: 2011–2012
Kivitelező(k): PORR Építő Kft.
Szerkezeti rendszer:  négynyílású, vasbeton pályalemezzel 

együttdolgozó négy főtartós  
acél gerendahíd

Támaszköz: 16 m + 26 m + 16 m + 16 m
Hídhossz: 74 m
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2012 elején adták át a forgalomnak az újjáépített Szé
csény–Pösténypuszta–Pető (Pet’ov) közötti Ipolyhidat a 
hídhoz kapcsolódó, a településeket összekötő csatlakozó 
útszakaszokkal együtt. Az Ipoly folyó felett egy négynyílású 
és a szlovák oldalon egy egynyílású gerendahíd épült. 
Mind két híd vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, acél 
fő  tartós szerkezetű.

Érd, Duna utca, vasúti, tartóbetétes híd – 2011

Tervezés éve: 2009
Kivitelezés éve: 2011
Szerkezeti rendszer: kéttámaszú tartóbetétes lemezhíd
Támaszköz: 13,80 m

A MÁV által kedvelt, bebetonozott acéltartós felszerkeze
tű hidakból többet is terveztünk, felsorolásunkban az érdi 
Duna utcát szerepeltetjük. E híd egy meglévő kis kereszt
metszetű vasbeton keret „köré” épült. Fentről épített rés 
fa las alapozással és „milánói módszerrel” elkészített tartó
betétes felszerkezettel. A vasúti forgalom új hídra helyezése 
után bontották ki alóla a régi kisebb vasbeton keretet.

Wertachtalbrücke (Németország)  
acélszerkezeti gyártmánytervezés – 2013

Tervezés éve: 2012–2013
Kivitelezés éve: 2012–2013
Kivitelező(k): Bilfinger MCE GmbH
Szerkezeti rendszer:  ötnyílású, vasbeton pályalemezzel 

együttdolgozó iker szekrény főtartós 
öszvérhíd

Támaszköz: 52 m + 3 x 63 m + 52 m
Hídhossz: 293 m

Körmendi gyalogos-felüljáró – 2013

Tervezés éve: 2011–2013
Kivitelezés éve: 2013–2014
Kivitelező(k):  KÖZGÉP Építő és Fémszerkezet

gyártó Zrt.
Szerkezeti rendszer:  folytatólagos háromtámaszú,  

két szélső nyílásban az „I” kereszt
metszetű gerendatartó síkjába  
süllyesztett együttdolgozó vasbeton 
pályalemezes merevítőtartós ívhíd

Támaszköz: 27 m + 21 m + 39 m
Hídhossz: 87 m

A GyőrSopron–Ebenfurti Vasút beruházásának keretében 
létesült az új körmendi vasútállomás feletti gyalogosfelül
járó a GYSEV vasútvonalat és a buszpályaudvart áthidalva. 
Az új építmény szerkezeti rendszere folytatólagos „Langer 
rendszerű” gerendatartó, melynek két különböző nyílását 
is ívekkel merevítettük, illetve az „I” keresztmetszetű ge
rendatartó síkjába együttdolgozó vasbeton pályalemezt 
süllyesz tettünk. A háromnyílású, folytatólagos felszerkezet 
két szélső 27,00 és 39,00 mes nyílásban csőszelvényű ívek
re felfüggesztve vált alsó pályássá, míg a középső nyílásban 
gerendaként viseli a ráható terveket. A merevítőtartó he
gesztett „I” szelvényből, kereszttartókból és együttdolgo zó 
vasbeton pályalemezből áll. 

8408. j. út 12+790 km sz. marcaltői Rába-híd 
átépítése, technológiai tervezés – 2013
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Tervezés éve: 2012–2013
Kivitelezés éve: 2012–2014
Kivitelező(k):  KÖZGÉP Építő és Fémszerkezet

gyártó Zrt.
Szerkezeti rendszer:  alsó pályás ívhíd átépítés  

– technológiai tervezése
Támaszköz: 71,25 m

Az 1883ban épült és 1944ben felrobbantott Szegedi 
Ti szahíd főtartóiból építették a 71,25 m támaszközű alsó 
pályás ívhidat Marcaltőn 1949ben. A koros szerkezet át
építése során eltávolították a vasbeton pályát és helyette új, 
ortotrop pályalemezt építettek. A jelentős önsúlycsökken
tés hatására a híd teherbírása növelhetővé vált. Az átépítés 
során az ívszerkezet stabilitását biztosító vonórudat is cse
rélték, és a keretmerevséget biztosító végkereszttartót szin
tén el kellett bontani és új acél ortotrop pályával pótolni. 
Társaságunk a műveletek végrehajtását biztosító a techno
lógiát és építési állapotban a hídszerkezet stabilitását meg
tartó segédszerkezetek tervezését végezte.

86. sz. főút Zalalövő elkerülő – B01 híd – 2013

Tervezés éve: 2011
Kivitelezés éve: 2014–2016
Kivitelező(k):  KÖZGÉP Építő és Fémszerkezet

gyártó Zrt.
Szerkezeti rendszer:  nyolcnyílású, folytatólagos, több

támaszú felső pályás acél gerenda 
híd, egycellás szekrénykeresztmet
szettel, ortotrop acél pálya lemezzel

Támaszköz: 60 m + 6 x 80 m + 60 m
Hídhossz: 600 m

Ortotrop pályalemezes szekrény keresztmetszetű acél 
gerendahíd. A 600 m hosszúságú hídszerkezetet betolva 
építették. Az ideiglenes acél „csőr” és pilon alkalmazásával 
80 mes konzolhossz alakult ki építési állapotban.

86. sz. főút Zalalövő elkerülő – B02 híd – 2013

Tervezés éve: 2011
Kivitelezés éve: 2014–2016
Kivitelező(k):  KÖZGÉP Építő és Fémszerkezet

gyártó Zrt.
Szerkezeti rendszer:   kétnyílású, folytatólagos, több

támaszú felső pályás acél gerenda
híd, egycellás szekrénykeresztmet
szettel, ortotrop acél pályalemezzel

Támaszköz: 2 x 80 m 
Hídhossz: 160 m

Ortotrop pályalemezes szekrény keresztmetszetű acél ge
rendahíd.

Németország, Hassmersheim – Neckar folyó  feletti 
új ferde kábeles gyalogos- és kerékpároshíd 
acélszerkezeti terv – 2013

Tervezés éve: 2013–2014
Kivitelezés éve: 2013–2014
Kivitelező(k): Bilfinger MCE GmbH
Szerkezeti rendszer:  ferde kábeles híd, acélpilonnal  

és öszvér keresztmetszetű merevítő
tartóval

Támaszköz: 43 m + 146 m + 33 m
Hídhossz: 222 m

2014 októberében a németországi Haßmersheimben át
ad ták a forgalomnak a Neckar folyó új gyalogos–kerék pá
ros hídját. A híd összeköttetést biztosít a bal parton fekvő, 
3684 lakosú település és a jobb parton lévő vasúti meg
álló hely között. A 146 m középső nyílású, kétpilonos, ferde 
kábeles szerkezet merevítőtartója utólagosan kibetonozott 
acél tartórács. A pilonok folyamatosan változó ellipszis ke
reszt metszetűek. A kiemelt esztétikai igényeknek megfele
lő en készített, 530 ts hídszerkezet acél gyártmánytervezé
sét végeztük.

Bajai Petőfi-sziget és Pandúr-sziget között 
 gyalogos- és kerékpároshíd – 2014
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Tervezés éve: 2014
Kivitelezés éve: 2014
Kivitelező(k): KÖZGÉP – STRABAG Konzorcium
Szerkezeti rendszer: kéttámaszú, felső pályás ívhíd
Támaszköz: 62 m

A Bajai gyalogos–kerékpáros hídnak egyszerre kellett kar
csú, légies vonalakkal rendelkeznie, valamint – a süllyesz
tett pályaszint miatt – hajóütközésre is megfelelnie. E kihí
vásnak a választott kibetonozott acélcsövekből kialakított 
felső pályás ívhíd kiválóan megfelelt. A szerkezet főtartói 
kibetonozott acélcsövek, a pályalemez acél kereszttartókkal 
együttdolgozó vasbeton lemez.

Kerékpáros kalandparki hídegyüttes  
a Zagyva folyó fölött – 2014

Tervezés éve: 2012–2014
Kivitelezés éve: 2014
Kivitelező(k): Hídtechnika Kft.
Szerkezeti rendszer:  két ferde kábeles híd, merevbetétes 

merevítőtartóval
Támaszköz:

„Di” híd: 15,25 m + m 36,00 m
„Éi” híd: 33,90 m + m 25,67 m

Befüggesztett 
pályalemez: 17,15 m
Levezető rámpa: 16,00 m + 16,00 m

Egy új gyalogoskerékpáros híd készült Hatvanban a 
Zagy va folyó és a Bérpatak felett, melyet 2015ben adtak át 
a forgalomnak. Az elkészült ferde kábeles híd felfüg geszté
se galvanizált sodronyokkal történt, melyeket kizárólag a 
me revítőtartó önsúlya feszített meg. Az acél merevítőtartó 
ide ig lenes felfüggesztésével, majd kibetonozásával és meg
felelő építéstechnológiai lépések végrehajtásával egy in
novatív és gazdaságos ferde kábeles kishídépítési techno
lógiát valósítottunk meg. 

Hatvan – 3. sz. főút – 21. sz. főút csomópont  
és híd átépítése – 2014

Tervezés éve: 2013–2014
Kivitelezés éve: 2014
Kivitelező(k):  KH Konzorcium  

(KÖZGÉP Zrt. – AHÍD Építő Zrt.)
Szerkezeti rendszer:  négynyílású, folytatólagos több

támaszú acélhíd. A vasút feletti 
nyílásban alsó pályás, merevítő
tartós ívhíd, ortotrop pályalemezes  
szekrénytartóval, a csatlakozó  
nyílá sokban kétfőtartós acél 
 gerendahíd

Támaszköz: 56 m + 32 m + 24 m + 20 m
Hídhossz:  132 m

Magyarországon, Hatvan városában a vasút feletti új, köz
úti, kerékpáros és gyalogosforgalmat is átvezető felüljárót 
2015ben adták át a forgalomnak, mely több szempontból 
is innovatív. A megépült négynyílású híd acélszerkezetű, 
folytatólagos többtámaszú és a fő nyílásban egyetlen ívvel 
merevített. Keresztmetszete az ívvel merevített szakaszon 
szekrény, a többi nyílásban nyitott „I” tartós. Az ívtartó a 
keresztmetszet közepén helyezkedik el és követi az út pá
lya íves vonalvezetését. Organizációs alapkövetelmény volt, 
hogy az átépítés ideje alatt mind a híd fölött, mind a híd 
alatt fent kellett tartani a vasúti fővonal és az elsőrendű 
főút folyamatos forgalmát. Az alaprajzilag is ívben futó me
revítőtartós ívhíd geometriai kialakítása tervezői és kivite
lezői kihívást jelentett.

Sióagárdi Sió-híd felújítása – 2014

Tervezés éve: 2013–2014
Kivitelezés éve: 2017
Szerkezeti rendszer:  kéttámaszú, alsó pályás rácsos 

tartós acélhíd ortotrop pályalemez
cseréje

Támaszköz: 35 m
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Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró  
– 2014

Tervezés éve: 2014
Kivitelezés éve: 2014–2015
Kivitelező(k): CSABA2013 Konzorcium
Szerkezeti rendszer:  egypilonos, ferde kábeles híd, 

 ortotrop acél pályalemezzel
Ferde kábeles híd  
támaszköz: 60 m + 60 m
Teljes hídhossz:  490 m

2007 októberében kezdtük el a békéscsabai vasútállomás 
átépítéséhez kapcsolódó Orosházi úti 2 x 2 sávos új közúti 
felüljáró tervezését. A kivitelezési projekt 2013 II. félévében 
indult, a hidat 2015 decemberében átadták a forgalomnak. 
A közúti fejlesztés részeként a korábbi, leromlott állapotú 
Orosházi úti felüljáró helyett új, 490 m összhosszúságú 
műtárgy épült, melynek középső, 15 vágány felett átívelő 
eleme egy középpilonos, 120 mes összhosszúságú ferde 
kábeles híd. A híd 2 x 2 forgalmi sávot vezet át a vágányok 
felett, a közúti forgalomtól mindkét oldalon elkülönített 
kerékpárúttal és járdával.

Kerékpárút átvezetése a solti Kis-Duna-ágon  
– 2014

Tervezés éve: 2007–2014
Kivitelezés éve: 2014–2015
Kivitelező(k): Soltút Útépítő és Fenntartó Kft.
Szerkezeti rendszer:  alsó pályás, csonkaszegmens alakú, 

szimmetrikus, másodrendű oszlopos 
rácsozású, két főtartós, szegecselt 
acélszerkezetű vasúti híd átépítése 
kerékpáros híddá

Támaszköz: 81,40 m

Fűzfői Séd-patak feletti gyalog- és kerékpároshíd  
– 2015

Tervezés éve: 2014–2015
Kivitelezés éve: 2015–2016
Szerkezeti rendszer:  egynyílású, kéttámaszú, két főtartós 

acél gerendahíd
Támaszköz: 28,40 m

21. főút öszvérhídjai – 2016 
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Tervezés éve: 2013–2014
Kivitelezés éve: 2014–2016
Kivitelező(k): SWIETELSKY – HEDO Konzorcium
Szerkezeti rendszer:  két főtartós, befogott öszvérhidak
Támaszközök: 41,90–49,55 m (közúti hidak)

A hídfőbe befogott kerethídtípus alkalmas nagyobb (35–
50 mes) támaszközök egy nyílással történő áthidalására. 
Ilyen módon lehetővé válik áthidalni egy autópályakoronát 
közbenső alátámasztás létesítése nélkül. E lehetőség ko
moly üzemeltetői és baleseti kockázat csökkenését jelenti.  
A felszerkezet közúti ütközőerőre szintén méretezhető. 
Helyes méretezés esetén a hazai gyakorlatban minimum 
évenként megismétlődő – nemegyszer feszített tartó cse ré
jé vel végződő – túlméretes jármű okozta sérülések mind
össze az acélgerendák lokális felületi bevonatának javítását 
 igénylik. Az általunk tervezett 21es úti műtárgyakat a 40–
50 m tá maszközzel hídfőnként két vagy három sorban elhe
lyezett „me rev” cölöpkialakítással konstruáltuk.

A 21 ÚT ÁTÉPÍTÉSÉNEK ÖSZVÉRHÍDJAI AZ ALÁBBIAK:

–  B165. j. aluljáró földút alatt  
a 21. sz. főút 16+565,00 km szelvényében  
Támaszköz: 49,55 m

–  B189. j. aluljáró gyalogút alatt  
a 21 sz. főút 18+962 km szelvényében  
Támaszköz: 3,15 – 8,10 – 27,75 – 12,80 m

–  B209. j. aluljáró 2406 j. út alatt  
a 21. sz. főút 20+979,00 km szelvényében  
Támaszköz: 41,90 m

–  B238. j. aluljáró Sertéstelepi út alatt  
a 21. sz főút 23+832,73 km szelvényében  
Támaszköz: 45,40 m

–  B243 j. aluljáró vadátjáró alatt  
a 21. sz. főút 24+300 km szelvényében  
Támaszköz: 46,50 m

–  B267 j. aluljáró 2122 j. út alatt  
a 21. sz. főút 26+748,01 km szelvényében 
Támaszköz: 39,86 m

–  B293. j. aluljáró földút alatt  
a 21. sz. főút 29+386,45 km szelvényében  
Támaszköz: 46,35 m

–  B267 j. aluljáró 21135 j. út alatt  
a 21. sz. főút 35+856,05 km szelvényében 
Támaszköz: 38,90 m

–  B376 j. aluljáró vadátjáró alatt  
a 21. sz. főút 37+600 km szelvényében 
Támaszköz: 46,50 m

Balatonfenyves, kikötő gyaloghídja – 2017

Tervezés éve: 2017
Kivitelezés éve: 2017
Kivitelező(k):  AHÍD Építő Zrt.
Szerkezeti rendszer:  többtámaszú, „V” lábakon álló  

gerendahíd
Támaszköz:  1,74 m + 1,64 m + 2,34 m + 2,23 m  

+ 1,32 m + 2,26 m
Hídhossz: 11,53 m

Érd Szent István úti közúti műtárgyak – 2018

Tervezés éve: 2017–2018
Kivitelezés éve: 2018
Kivitelező(k): AHÍD Építő Zrt.
Szerkezeti rendszer:  vasbeton pályalemezzel  

együttdolgozó részlegesen befogott 
acél gerendahidak

Támaszköz: 60,70 m, 59,30 m

Korábban előregyártott feszített tartós hidak áttervezé
sé vel, kivitelezői igényekre optimalizálva terveztünk két 
rész legesen befogott, előregyártott vasbeton  pályatáblákkal 
kialakított, integrált öszvérhidat. Az új szerkezet építése a 
vasutat nem korlátozta és kihasználta a jelentős űrszelvény
tartalékokat. A részlegesen befogott integrált öszvérhíd 
szerkezet, a hídfőknél egyegy sor cölöppel készítve épült, 
az acéltartók még csuklósan megtámasztott kéttámaszú szer
kezetek voltak, majd az előregyártott pályatáblák elhelye
zése után lettek a hídfőfallal egybebetonozva keretszerűen 
befogva. Ezen kialakítással az organizációs előnyökön túl 
kedvező acélanyagfelhasználást(120 kg/m2 ) lehetett elérni.
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Bajai Ferenc-csatorna-híd átépítése – 2019

Tervezés éve: 2019
Kivitelezés éve: 2019
Szerkezeti rendszer: két főtartós, befogott öszvérhíd
Támaszköz: 52,38 m

A Baján megépült befogott öszvérhidunk két főtartós, 
a főtartók szekrénykeresztmetszetűek. A zárt keresztmet
sze tű, csavarómerev főtartók az eredetileg két ütemben 
félfél pá lyán történő forgalomfenntartás miatt készültek.  
Ez esetben a fél hidat is üzemképes állapotra tervezték.  
A szer kezet különlegessége, hogy az acél főtartó a nyo
matéki null pont környezetében vált egy kiékelt vasbeton 
borda ke reszt metszetre, mely a cölöpalapozású hídfőkbe 
me reven befogva képez egy „integrált” kerethidat. Az új 
szer kezet függetlenedni tudott a helyszínen lévő zsilip mű
tárgytól.

Százhalombatta, Iparos úti felüljáró  
a Százhalombatta–Ercsi vasútvonal felett – 2019

Tervezés éve: 2018–2019
Kivitelezés éve: 2018–2019
Szerkezeti rendszer:  ortotrop pályalemezes, egynyílású, 

acél szekrénytartós íves gerendahíd
Támaszköz: 51,10 m

M4 ap. Berettyóújfalu–Országhatár szakasz hídjai 
– 2019

Tervezés éve: 2018–2019
Kivitelezés éve: 2019
Szerkezeti rendszer: öszvér gerendahidak

Az M4 autópálya Berettyóújfalu–Országhatár szakaszának 
műtárgyainak engedélyezési terveit 2015ben készítettük.

AZ ALÁBBI ÖSZVÉRSZERKEZETŰ HIDAK ÉPÜLTEK MEG 
2017–2019 KÖZÖTT:

–  041 sz. híd, 4 + 076 km szelvény 
Kállófőcsatornahíd  
Támaszköz: 23,5 m + 36,0 m + 23, m

–  064 sz. híd, 6 + 405 km szelvény  
Aluljáró földút (2. sz.) alatt  
Támaszköz: 23,25 m + 23,25 m

–  108 sz. híd, 10 + 786,93 km szelvény 
Aluljáró földút (3. sz.) alatt 
Támaszköz: 23,25 m + 23,25 m

–  137 sz. híd, 13 + 717,04 km szelvény 
Aluljáró földút (4. sz.) alatt   
Támaszköz: 22,40 m + 22,08 m

–  142 sz. híd, 14 + 201,33 km szelvény 
Felüljáró KisKörösvízfolyás és földutak (9. és 10. j.) 
felett 
Támaszköz: 39,79 m

–  187 sz. híd, 18 + 720,02 km szelvény 
Aluljáró földút ("K1") alatt 
Támaszköz: 23,11 m + 23,11 m

–  217 sz. híd, 21 + 652,27 km szelvény  
Aluljáró 4817. j. út alatt 
Támaszköz: 22,57 m + 22,25 m

–  223 sz. híd, 22 + 335,43 km szelvény 
Felüljáró Dusnok30

patak és vadátjáró felett 
Támaszköz: 20,00 m + 20,00 m

–  232 sz. híd, 23 + 217,14 km szelvény 
Aluljáró földút ("K2") alatt 
Támaszköz: 23,88 m + 24,24 m

–  256 sz. híd, 25 + 636,50 km szelvény 
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Aluljáró 4813. j. út alatt 
Támaszköz: 26,00 m + 28,00 m

–  271 sz. híd, 27 + 064,41 km szelvény 
Felüljáró 4808. j. út felett 
Támaszköz: 28,20 m

–  275 sz. híd, 27 + 518,66 km szelvény 
Felüljáró Debrecen–Nagyvárad vv. felett (37 + 68 hm)  
Támaszköz: 13,4 m + 26,8 m + 13,4 m

–  301 sz. híd, 30 + 131,37 km szelvény 
Aluljáró földút ("K5") alatt  
Támaszköz: 24,00 m + 25,00 m

M4/293 j. híd Dusnok-patak, természetvédelmi 
terület és földút felett – 2019

Tervezés éve: 2018–2019
Kivitelezés éve: 2019
Szerkezeti rendszer:  kilencnyílású, pályánként három 

főtartós, ortotrop pályalemezes acél 
gerendahíd 

Támaszköz:  22,50 m +3 x 45 m + 60 m +  
+ 3 x 45 m + 22,50 m

Hídhossz: 375 m

Tisza-tó – tiszafüredi Tisza-híd szélesítése  
önálló kerékpáros-felszerkezettel – 2019

Tervezés éve: 2010, 2013, 2018
Kivitelezés éve: 2019
Kivitelező: HÓDÚT Kft.
Szerkezeti rendszer: acél ívhíd
Felszerkezet  
támaszköz:  34,10 + 3 x 68,50 + 34,10 m
Hídhossz: 279,47 m

A 33 út tiszafüredi Tiszahídjára konzolosan telepített fel
szerkezetek egymáshoz hasonlóan képzett cső szel vényű ívek 
és csőszelvényű merevítőtartós kialakítás sal készültek el.  

A két szélső nyílás felső pályás, a három közbenső felszer
kezeti elemek alsó pályás ívhíd ki alakításúak. 

Tisza-tó – X öblítőcsatorna hídja  
– 2019

Tervezés éve: 2014
Kivitelezés éve: 2019
Kivitelező: HÓDÚT Kft.
Szerkezeti rendszer: „Holland típusú” csapóhíd
Támaszköz: 6,3 m

A meglévő vízépítési műtárgyra telepített hídnak a víz
építési igények szerint nyithatónak kellett lennie. A mind
össze 5,70 m nyílású szerkezet mozgatásához az egyik leg
gaz daságosabb megoldást választottuk: a lengőkarú, vagy 
más néven „Holland típusú” csapóhidat, mely esetén a nyit
hatóság–zárhatóság egy külső ellensúllyal van biztosítva. 

Jelenleg a gyártása zajlik, a helyszíni installáció hamarosan.

Tisza-tó – Szomorka-patak hídja – 2019

Tervezés éve: 2010, 2013, 2018
Kivitelezés éve: 2019
Kivitelező: HÓDÚT Kft.
Szerkezeti rendszer:  folytatólagos „hullám” ívvel  

mere ví tett, folytatólagos, több
támaszú kerethíd

Támaszköz: 19,25 + 47,40 + 19,25 m
Hídhossz: 86,30 m
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Tisza-tó – Eger-patak hídja  
– 2019

Tervezés éve: 2015
Kivitelezés éve: 2019
Kivitelező(k):	 HÓDÚT	Kft.
Szerkezeti	rendszer:	 	folytatólagos	„hullám”	ívvel	  

merevített	folytatólagos,	
többtámaszú	kerethíd

Támaszköz:	 	8,45	+	50,72	+	4	x	47,43	+	50,72	+ 
+	8,45	m

Hídhossz:	 308,46	m

A Tisza-tavi kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében 
kerékpár utak létesülnek a 33 út mellett a Tisza folyón és  
a Tisza-tavon keresztül. Itt a Tiszafüredi Tisza-híd mellett  
a Szomorka- és Eger-patak-híd elnevezésű műtárgyak a 
visszaduzzasztott Tisza-tó felett létesülő 3 és 7 nyílású 
szer kezetek. A középen elhelyezett szinuszhullám ala kú  
foly tatólagos ívek az alépítményekbe befogva adják a pálya-
szerkezet megtámasztását. Az alépítményi szerkeze teket 
részben elkészítették és jelenleg a helyszíni szerelés  zajlik.

Érd, Velencei út feletti tartóbetétes vasúti híd  
– 2011

Tervezés	éve:	 2017,	2019
Kivitelezés éve: 2019–2020
Szerkezeti	rendszer:	 	kéttámaszú,	feszített	öszvér	főtartós	

híd
Támaszköz:	 17,63	m

A híd egy hibridszerkezet, a felszerkezet közvetlen sín-
leerősítéses, ágyazatátvezetés nélküli, öszvérszerkezetű bor-
dás kéttámaszú lemezhíd. A szerkezet kivitelezésekor a Ve-
len cei út forgalmát a legkisebb mértékben akarták  zavarni,  
ezért több elemében előregyártott kialakítású, és csak a 
helyszí ni kapcsolatok lesznek monolit szerkezetűek. A szer-
kezet érdekessége, hogy az alsó húzott övben elhelyezett 
előregyártott pályatáblák miatt hosszirányba összefeszí tettük.

ÖSSZEFOGLALÁS
Fenti műtárgyakon kívül még kb. 20 darab kisebb (6–20  m 
nyílású) acélhíd tervezését vagy erősítés- és átépítés-terve zését 
végeztük különböző helyszíneken. Összesítve az elmúlt húsz 
évben közel 80 darab acélanyagú híd valósult meg terveink 
alapján. Bízunk benne, hogy az elkövetkező években további 
szép acélhidak megvalósulásában lesz alkalmunk részt venni.

A	külön	jelölt	6	kép	kivételével	  
a	képek	szerzője/forrása	a	Speciálterv	Kft.
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HELYETTESÍTHETIK-E A KOLLABORATÍV ROBOTOK  
A HAGYOMÁNYOS, IPARI ROBOTOKAT A HEGESZTÉSBEN?

Nagy Ferenc ügyvezető
REHM Hegesztéstechnika Kft.

A címben megfogalmazódott kérdés megválaszolá 
sához részletesen meg kell vizsgálnunk, hogy a he
gesz tés milyen követelményeket támaszt a robotokkal 
szemben, illetve, milyen jellemzők befolyásolják al
kal mazásuk hatkonyságát.
A k ollaboratív és a hagyományos ipari robotok ösz
szehasonlítása előtt érdemes elvégezni a hagyomá
nyos, nem kollaboratív robotok egymás közötti össze
hasonlítását ívhegesztési alkalmazások, ezen belül is 
a MIGMAG eljárás szempontjából.

A hagyományos, nem kollaboratív robotokat a hegesztési 
alkalmazás szempontjából alapvetően két csoportba sorol-
hatjuk, bár ez a csoportosítás nemcsak a robotkar szem-
pontjából történik, hanem inkább a hegesztésre már alkal-
mas, „robotos rendszer” szempontjából.
1.  Az első csoportba sorolhatók azok, amelyek egy „in-

tegrált” rendszert képeznek, egy márkához tartoznak. 
Ezek közül példaként az OTC (Osaka Transformer 
Corporation) robotrendszerét említhetjük. Az ilyen ro-
botrendszereket „hegesztőrobotoknak” hívhatjuk, mivel 
kimondottan hegesztésre készültek.

2.  A második csoportba az úgynevezett „házasított” rend
sze reket sorolhatjuk, amikor egy általános rendeltetésű 
 ipari robotot egy bármilyen, arra alkalmas, más márkájú 
hegesztőáramforrással „házasítunk” különféle kommu-
nikációs módszereket alkalmazva. Erre példaként egy 
FANUC-SKS házasítást láthatunk a 2. ábrán.

A felhasználó szempontjából a két csoporthoz tartozó he
gesztőrobotok, illetve hegesztéshez használt robotos rend
szerek közötti legjelentősebb különbség a programo zás ban 
jelentkezik. 

Az 1. csoport esetében a programozó pulton tudjuk a 
teljes hegesztőprogramot elkészíteni, és a hegesztési para
méterek beállítása hegesztés közben is lehetséges. A 2. cso
portnál a robot programozó pultján csak a mozgásprogra
mot tudjuk megírni, a hegesztés elektromos paramétereit, 
a huzalelőtolást a hegesztőgép vezérlésén lehet beállítani, 
programozni. A hegesztőgépen programozott  hegesztési 
paramétereket az egyes varratokhoz egy-egy azonosító (JOB  
azonosítók) megadásával tudjuk „behívni”. Így  he gesz tés 
közben nem állíthatók a villamos paraméterek, ami jelen-
tősen megnehezíti és időigényesebbé teszi azok pontos be
állítását az egyes varratokhoz. 

A hegesztéshez felszerelt kollaboratív robotok a 2. cso
portba sorolhatók, mivel nem elsősorban hegesztésre ké
szültek. A kollaboratív és a hagyományos robotok alkal-
mazási területének összehasonlítását a KUKA Robotics meg
határozásában a 3. ábrán láthatjuk. 

A Universal Robots a kollaboratív robotok alkalmazási 
területét a 4. ábra szerint csoportosította. 

A kollaboratív robotok hegesztési alkalmazását a REHM 
Hegesztéstechnika Kft. a Universal Robots (UR) termékeivel 
valósította meg, így az összehasonlításhoz ezen kobotok 
alkalmazási tapasztalataira támaszkodunk.1. ábra: OTC-hegesztőrobot: integrált rendszer

2. ábra:  FANUC-SKS „házasítás”  
elemei: FANUC 100iC/8L 30B robotkar, SKS LSQ5 áram-
forrás, SKS Q8P folyamatvezérlő, SKS robotpisztoly
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A UR azt a célt tűzte ki maga elé, hogy robbanásszerű 
növekedést érjen el a robottechnika alkalmazásában, ezért 
lehetőséget biztosít az úgynevezett közösségi fejlesztésre. 
Ezáltal gombamód szaporodnak a különféle alkalmazásokat 
megkönnyítő szoftverek és hardverek, amelyeket a UR a 
saját tesztelését követően jóváhagy, és a saját csatornáin is 
az integrátorok, felhasználók rendelkezésére bocsát.

A fejlesztési lehetőségnek köszönhetően a REHM Hegesz
téstechnika Kft. is a hegesztést, illetve a hegesztés progra
mo zását megkönnyítő szoftvert és hardvert fejlesztett a UR  
kollaboratív robotokhoz, amivel a REHM Mega.Puls FOCUS  
hegesztőgéppel történő kommunikáció lényegesen egysze
rűbb, mint olyan gépekkel, amikhez ezt a fejlesztést nem 
végezték el.

A kollaboratív robotok hegesztési alkalmazásának 
akadályai

A kollaboratív, vagyis az emberrel együttműködésben, az 
emberrel egy munkatérben alkalmazható robotok fő jellem
zője az, hogy mozgásuk során az emberrel érintkezve meg
állnak, úgy, hogy az ember nem szenved sérülést.

Ennek két alapvető feltétele van:
A mozgó tömeg és a mozgás sebessége nem haladhat 

meg egy bizonyos értéket.
A hagyományos, ipari, illetve hegesztőrobotok esetén két-

féle üzemmódot különböztetünk meg.

3. ábra: Alkalmazási területek a KUKA Robotics szerint

4. ábra: Alkalmazási területek (Universal Robots)

5. ábra

6. ábra: REHM konfiguráció
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Az egyik a betanító üzemmód (Teach üzemmód),  amit 
a programozás során használunk, mert a programozó, 
vagy más személyek is a munkaterében tartózkodhatnak. 
A betanító üzemmódban alkalmazott sebességek olyan 
ala csonyak, hogy megfelelő elővigyázatosság mellett nem 
okoz a robot balesetet. A biztonság fokozása érdekében a 
prog ra mozó pultokon létezik egy olyan gomb (dead men 
– switch), amelyet programozás közben állandóan nyomva 
kell tartani, és az elengedés esetén a robot azonnal megáll.

A másik az automata üzemmód, amelyet termelés  közben 
alkalmazunk, amikor az ember nem tartózkodik a  robot 
munkaterében és a robot megközelítését biztonsági rend-
szerrel akadályozzák meg.

A kollaboratív robotok  mozgási se bes-
sége automata üzem ben is olyan ala-
csony, mint a programozás so rán, mert 
az automata üzem során is emberek tar-
tózkodhatnak a moz gásterében. 

A mozgatott tömeg korlátja azt eredmé-
nyezi, hogy a kollaboratív robotok ter -
helhetősége korlátozva van. Jelenleg a  
legnagyobb UR kollaboratív robot 16  kg 
terhelhetőségű.

A FANUC cég rendelkezik ugyan egy 
35  kg terhelhetőségű kollaboratív ro bot  
 tal, de az már egy  szivacsburkolattal is 
rendelkezik, hogy az esetleges ütközé sek 
során ne okozzon emberi sérülést.

Ívhegesztésre a legkisebb, 3 kg terhelhetőségű UR kobot 
is alkalmazható, de a hegesztéssel kapcsolatos korlátai nem 
is a pisztoly mozgatásában jelentkeznek. Nem véletlenül 
mutogatja mindenki a kollaboratív hegesztőrobotokat egy 
hegesztőasztalon és nem valamilyen pozicionálóval páro
sítva.

A hagyományos hegesztési alkalmazások során a leggyak-
rabban több pozícióba kell forgatni a munkadarabot a mi
nél teljesebb hegesztés érdekében. Ezeket a beforgatásokat 
egy pozicionáló végzi.

A munkadarabot leggyakrabban egy készülék tartja, így a 
pozicionáló által mozgatott tömeg a legtöbb esetben meg
haladja a 16 kgot, sőt 35 kgot is.

Emellett a munkadarabok kialakítása egyáltalán nem 
„kollaboratív”, így kisebb tömeg, illetve lassú pozicionálás 
esetén is komoly sérüléseket okozhatnak a munkatérben 
dolgozó embereknek. Kis tömeg lassú mozgása is okozhat 
komoly becsípődéses sérülést, vagy egy éles sarok nagyon 
komoly karcolást, vágást.

Léteznek azonban olyan hegesztési feladatok, amikor a 
munkadarab egyszerű és a hegesztése egy befogásban elvé
gezhető, így a hagyományos ipari, illetve a hegesztőrobotok 
esetén is csak egy sík asztalt alkalmazunk. A készüléket 
az asztalon helyezzük el, amelybe befogjuk a munkadarab 

al katrészeit, majd a robot elvégzi a hegesztést. Egy ilyen 
esetet láthatunk a 10. ábrán, ahol a hegesztéshez felszerelt 
ipari robot egy kerékpárcsomagtartót hegeszt.

Az ábrán ugyanakkor az is jól látható, hogy a hagyomá-
nyos, nem kollaboratív robotot egy zárt fémszekrényben 
helyeztük el, így annak a munkaterébe nem lehet belépni 
anélkül, hogy a robot az ajtó kinyitásának következtében 
megállna.

A 11. ábrán egymás mellett láthatunk egy hagyományos 
OTC hegesztőrobotot és egy UR kollaboratív robotot.

Az emberre nézve az ívhegesztés önmagában is veszélyek-
kel jár, így a fényvédelemről (hegesztőfüggönyök alkalma
zása) és a füstelszívásról mindkét esetben gondoskodnunk 
kell.

Az OTC hegesztőrobot esetén azonban még egy bizton
sági kerítést és egy fénykaput is alkalmazni kell, hogy a 
dolgozók ne közelíthessék meg az automata üzemmódban 
dolgozó robotot (12. ábra).

7. ábra:  
FANUC 35 kg

8. ábra: Pozicionálók hagyományos robotokhoz

9. ábra: Nagy tömegű hegesztőkészülék

10. ábra: Egyszerű termék egy befogásban, sík asztalon hegesztve

11. ábra: Kézi átfordítású 2-munkahelyes, sík asztalos kivitelek
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Ebben az esetben lényegesen nagyobb helyet foglal a ro-
botos munkahely a gyártócsarnokban, ráadásul elmondha
tó, hogy a hagyományos hegesztőrobot „túl sokat tud” az 
adott feladathoz.

A kollaboratív robotok megjelenése a hagyományos he-
gesztőrobotok gyártóit is gondolkodásra késztette.

Az OTC például kialakította az EasyArc celláját (14. ábra), 
ahol a robot mozgástartománya szoftveresen van korlátoz-
va, az embert pedig egy műanyag védőfal védi meg a mun
katérbe való véletlenszerű bejutástól.

Az OTC EasyArc rendszer esetében ugyanúgy hegesztő
asztalt alkalmazunk, mint a kollaboratív robotoknál, 
azon ban a robot jellegének és a biztonsági rendszernek 
köszön hetően egy kisebb, egy, vagy kéttengelyes szinkron 
mozgású pozicionálót is alkalmazni lehet (15. ábra), ami vel 
az OTC EasyArc cella használhatósága lényegesen széles
körűbb egy hegesztésre felszerelt kollaboratív robotnál.

Fontos azonban megemlítenünk az OTC EasyArc cella al-
kalmazási korlátját, ami a munkadarab méreteiben jelent-
kezik. Míg a kollaboratív robot egy nagyméretű munkada
rabon is tud hegesztéseket végezni, az OTC EasyArc cellával 

csak akkora munkadarab hegeszthető, amely belefér a 
cellába. Mivel gyakoriak a kisméretű munkadarabok, az 
OTC EasyArc cella széleskörűen alkalmazható, azonban az 
összehasonlítás szempontjából ez egy lényeges szempont.

A hagyományos, ipari, illetve hegesztőrobotokat általában 
egyegy munkadarab összes, vagy lehető legtöbb varratának 
elkészítésére alkalmazzuk egy befogásban, egy arra alkal-
mas hegesztőkészülék és pozicionáló alkalmazásával.

Nagyméretű munkadarabok esetén a robotok munka
terét kiterjesztő 7. tengelyek alkalmazása is gyakori, amiket 
a 16. ábrán láthatunk.

12. ábra:  OTC hegesztőrobot hegesztőasztallal és biztonsági 
rendszerrel

14. ábra: OTC EasyArc

13. ábra:  OTC hegesztőrobot 2-munkahelyes sík asztallal,  
gépi átfordítással

15. ábra: egytengelyes és kéttengelyes pozicionálók

16. ábra: Lineáris (utazópálya) és forgó külső 7. tengely
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Egy utazópályával felszerelt hagyományos hegesztőrobot 
cella látható a 17. és 18. ábrákon.

A mozgatott tömeg korlátai miatt a kollaboratív robotok 
munkaterét ilyen formában nem tudjuk növelni.

Alkalmazhatóságuk mégis nagyon rugalmas, mivel egy 
gurítható hegesztőasztalra szerelve a gyártócsarnok bár-
mely pontjára elguríthatók, ahol kicsi darabokat, vagy 
nagyméretű darabok egyes varratait gyorsan és esztétikusan 
el lehet velük készíteni.

A 19. ábrán látható körvarratok, „lóversenypálya” alakú 
varratok, vagy más, hasonló varratok kézi hegesztése nehéz 
és lassú, az eredmény pedig esztétikai és minőségi szem-
pontból gyakran erős kivánnivalókat hagy maga után.

A REHM Kft. által fejlesztett kiegészítő szoftverrel ellátott 
kollaboratív robottal az ilyen varratok hegesztése a kézi 
hegesztésnél a programozással együtt is gyorsabb, a varrat 
esztétikája és minősége pedig összehasonlíthatatlanul jobb.

Gyakori feladat gépszerkezetek esetén a 21. ábrán látható 
„szemek” felhegesztése sok, akár 8–10 soros varrattal.

Ezek kézi hegesztése időigényes, monoton és nehéz. 
Igazi „robotmunka”, sőt az ilyen varratok kézi hegesztése 
jelentős mennyiségű utómunkát, köszörülést, javítgatást 
eredményez, a varrat pedig egyáltalán nem esztétikus.

Az ilyen hegesztési feladatok valódi csemegék a kollabo
ratív robotok számára. Akár az asztalukra helyezve, akár a 
robotokat a nagyméretű munkadarab mellé tolva, az ilyen 
varratok a kollaboratív robotokkal gyorsan, kiváló minőség-
ben hegeszthetők.

A hegesztés időigényét nem szabad csupán a varrat 
hegesztésének ideje alapján megállapítani, hanem az utó-
munkálatokkal együtt, amivel azok valóban elkészülnek.

Míg a kézi hegesztés jelentős utómunkamennyiséget 
eredményez, addig a robottal hegesztett varratokhoz korri-
gálni sem kell, ha azt a hegesztő programozta.

17. ábra: Utazópályás, 2-munkahelyes hegesztőrobot-cella modellje

18. ábra: Utazópályás robotcella telepítés közben

19. ábra:  Nagyméretű termék kézzel nehezen hegeszthető  
vonalvezetésű varratai

20. a) ábra: Összehasonlítás: kézzel hegesztett varratok

20. b) ábra:  Összehasonlítás: kobottal hegesztett körívek  
és egyenesek

21. ábra: Emberi robotmunka
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Ilyen összehasonlításban a kobottal történő hegesztés 
még a körök egyenként történő programozása esetén is 
gyorsabb és lényegesen esztétikusabb, az utómunkálatok 
költsége, a zaj és porképződés elmaradásának előnyei 
pedig hab a tortán.

A kézi ívhegesztésnek van egy fontos szabálya:

Minden lehetséges módon gépesíteni, automatizálni, robo-
tizálni érdemes, és kell! Mi ennek az oka?
• Az emberi kéz bizonytalansága hibaforrást jelent.
• Alacsony a termelékenysége.
• Nehéz, monoton munka.
• Körültekintő védelem nélkül az egészségre ártalmas.

Számos olyan hegesztési feladat van, amelyek gépesítése 
nem igényli a szabadon programozható robotok alkalma-
zá sát. Gyakran előfordul különféle hegesztőautomaták al
kal ma zása is, amelyek egyegy jellemző, vagy egy konkrét 
feladatra készülnek. Vannak némileg rugalmas, állítható 
auto maták, mint a hosszvarrathegesztők, vagy a körvarrat 
hegesztők. Nagyon gyakori azonban, hogy általános hossz 
vagy körvarrathegesztő automatával nem oldható meg egy 
feladat, mert a termék alakja, mérete egy speciális hegesztő  
automatát igényel. Ilyen esetekben a kollaboratív robot ver-
hetetlen. 

Egy speciális, egyedi célgép tervezése és gyártása rend-
kívül költséges és időigényes, sőt gyakran nem is találunk 
megfelelő kapacitással rendelkező szakcéget a feladatra.  
A kollaboratív robot egy „késztermék”, amely bármely gyár-
tó sorba beilleszthető és tetszőleges geometriájú varratok 
könnyen hegeszthetők vele kisebb, vagy nagyobb men nyi
ségben egyaránt.

Kizárólag a munkadarab befogásáról, rögzítéséről kell 
gondoskodnunk, a pisztolyt mozgató mechanizmusról és 
annak vezérléséről nem, ami egy lényegesen egyszerűbb 
feladat. Egy ilyen alkalmazási lehetőséget mutat a 23. ábra.

Sokan úgy jellemzik a kollaboratív robotokat, hogy azok 
az egyedi feladatok, vagy kisebb sorozatok esetén alkal-
mazhatók, míg a nagy sorozatokhoz hagyományos robotra 
van szükség. Ez azonban nem helytálló megkülönböztetés. 
Sokkal inkább a feladat bonyolultsága az, ami különbséget 
tesz a kobotok és a hagyományos ipari, illetve hegesztőro-
botok alkalmazhatóságában.

Végül, de nem utolsósorban megemlíthetjük a robotok 
egy ellenállás-hegesztési alkalmazását is, amikor a robot 
egy kisebb munkadarabot mozgat egy állványos ellenállás- 
hegesztőgép munkaterébe, ponthegesztés, vagy anya, illet

ve csaphegesztés céljából. Ez egy rendkívül gyakori autó
ipari alkalmazás, amit a mai napig is nagyon sok helyen 
ember végez. Ez a munka rendkívül monoton, ezért nehéz 
és bal esetveszélyes.

Hagyományos, ipari robot alkalmazása esetén a munka-
helyet teljesen körbe kell venni biztonsági rendszerrel, ami 
jelentős helyigénye mellett megnehezíti a beállításokat, a 
karbantartást és a szervizt.

22. ábra: „Kiszobrászkodott” varrat

23. ábra:  Speciális hegesztő célgép helyett egyszerű  
és gyors megoldás

24. ábra:  Állványos ponthegesztőgép kiszolgálása hagyományos 
robottal
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Kollaboratív robot alkalmazása esetén a kobot a dol-
gozó helyére „ültethető”. A munkahely megközelítése, a 
karbantartás, a beállítás és szerviz nem válik nehezebbé, 
védelemmel ellátni pedig csak a munkavégzés legszűkebb 
környezetét szükséges.

Az eddigiek során rendre szóba került a biztonság és 
en nek kapcsán a szükséges védelem, mivel a kollaboratív 
robotok éppen a biztonság terén hoztak újat az ipari gya-
korlatban.

Fontos kiemelni, hogy a kollaboratív robotok alkalmazása 
sem teljesen veszélytelen, de igaz ez a legegyszerűbb kézi
szerszámra is, vagy egyszerűbb gépre is. Gondoljunk egy 
kézi köszörűgépre, vagy egy hagyományos forgácsológépre.

Minden alkalmazás során a legfontosabb elvégezni az 
 adott alkalmazási körülményekre vonatkozó kockázatelem
zést és megtenni az ennek megfelelő óvintézkedéseket.

Az ember által végzett hegesztés kapcsán megtanultuk, 
hogy hogyan kell védeni magát a hegesztőt és hogyan a kör
nyezetben dolgozókat. A hegesztőpisztollyal felszerelt kol
laboratív robot veszélyessége a környezetre sokkal in kább 
hasonlítható egy hagyományos fejpajzzsal a fején hegesz  tő 
emberhez, mint egy hagyományos, ipari, illetve he gesztő
robothoz, amely rendkívüli sebességgel  száguldozik és „ha-
donászik” a saját munkaterében, illetve több 100 kg-os ter-
heket mozgat teljesen váratlanul.

Válaszul tehát a címben megfogalmazott kérdésre, a ta
pasztalatunk szerint a kollaboratív robotok nem helyettesí-
teni fogják a hegesztésben a hagyományos ipari, illetve he-
gesztőrobotokat, hanem egy újszerű, rugalmas gépesítéshez 
nyújtanak kiváló lehetőséget. Az egyszerű munkadarabok 
esetén helyettesítik is őket, de alkalmazhatjuk őket a he
gesz tő olyan társaként is, amikor a hegesztő az igazi mono
ton „robot munkát” bízhatja kobotbarátjára, ő pedig csak 
„betanítja” és közben figyel és pihen, a termelékenység és 
a minőség pedig egyre jobb lesz.

25. ábra:  Állványos ponthegesztőgép kiszolgálása kollaboratív 
robottal
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innovatív jellemzővel bír, melyek az alábbi 
előnyöket jelentik a felhasználóknak:
→  Nagyobb biztonság, jobb láthatóság, könnyebb kezelhetőség
→  Az első karos működtetésű palackszelep
→  Speciális szelepvédő 

(biztonság, optimális fogás, daruzhatóság)
→  300 bar üzemi nyomás
→  Nyomáskijelzés

További információ: www.lindegas.hu
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GREGERSEN GUILBRAND

Dr. Jankelovics János

A XIX. század második felének 
ha zai nagyépítkezéseit tanulmá
nyozva rendre feltűnik egy szo
kat lan hangzású név, Gregersen 
 Guil brand. A norvég származású, 
Magyarországonalkotóács,építő
mester és vállalkozó 195 éve szü le  
 tett. Cikkünkben  mozgalmas  éle  tét,  
munkásságát mutatjuk be ol va 
sóinknak. A fotókat – a forrás  hi 
vat kozással megjelölt archív  képek  
kivételével – a szerző készítette
2018–2019ben.

KI VOLT  
GREGERSEN GUILBRAND?

Gregersen Guilbrand (Gudbrand) 
1824. április 17én született a norvé giai 
Modumban. Az elemi iskola befejezé-
sét követően kitanulta az ács mester
séget, majd hídépítő tanulmányokat 
folytatott. A kor szokásainak megfele-
lően „vándorútra” indult, ennek ke
retében több európai nagyvárosban 
dolgozott. 1847ben Prágából Bécsbe 
indult, balszerencséjére a vasúton fel
adott csomagját kifosztották. A csá szár
városban megismerkedett egy  magyar 
építőmesterrel, akitől megtudta,  hogy 
a számára korábban nem ismert Bu-
dán és Pesten nagyszabású  építke zé sek 
folynak. Így jutott el hazánkba. Pesten 
hamar munkát kapott, az akkor épülő 
Pest–Vác vasútvonal, majd egy Vág 
men ti fahíd építésében vett részt.  

Az 1848–49es szabadságharc ki töré se 
kor önkéntesként jelentkezett a Hon-
védségbe, egy utászalakulat tiszt je lett. 
Több hadászatilag kiemelt erődítésen 
dolgozott, legnagyobb fegyverténye 
azonban a Paksnál másfél nap alatt 
felépített pontonhíd munkálata inak 
irá nyítása volt. Ez, az akkori technikai 
fel tételek mellett, vi lágrekordnak szá-
mí tott. Tettéért, a sza badságharc bu
kása után menekülnie kellett, 3 évet 
töl tött Olaszországban, és többek kö-
zött egy, a Piave folyón átívelő híd ki
vite lezésébe is bekapcso lódott. 

1851-ben tért vissza választott hazá-
jába, Magyarországra. Szinte azon nal 
csatlakozott az akkor folyó Eszter

gom–Párkány közötti vasútvonal építé
séhez. A munka során jutott el Szob-
ra, ahol fatelepet, telket vásárolt és 
há   zat épített. 1852ben megnősült, 
fe  le  ségül vette Sümeg Alojziát, a helyi 
hentesmester lányát. A házaspárnak 
19 gyermeke született, közülük 12-en 
élték meg a felnőttkort. A népes csa
lád nak már szűknek bizonyult a szobi 
ház, átépítették és 32 szobás kastéllyá 
alakították. Az épület ma is áll (Szob, 
Köztársaság u. 35.), azonban a szám-
talan átalakítás eredményeként mára 
elveszítette egykori szépségét, és saj-
nos semmi nem utal korábbi lakójára, 
tulajdonosára.

Kezdetben Felice Tallachini olasz vas 
útépítő vállalkozó szolgálatában, majd  
megbízottjaként  tevékenykedett. Ké-
sőbb Luczenbacher Pál  nagyiparos sal 
működött együtt, aki több ma gyar
országi és ezen belül pest–budai fej-
lesztés fővállalkozója volt. Gregersen 
Guilbrand neve 1857ben vált orszá 
go san ismertté, amikor  irá nyí tásával 
fel  épült az 512 méter hos szú  szol noki 
vasúti fahíd. 1860ban pénz ado má
nyával támogatta a Magyar Tudo má-
nyos Akadémia építését. 1865-ben 
Luczenbacher Jánostól megvette Ló
nyai utcai asztalosipari gyárát, ame-
lyet fo lyamatosan fejlesztett, bővített 
és ez a vállalkozás képezte a későbbi 
Gregersen G. és Fiai Építő Vállalatának 
alapját. Korabeli iratok szerint 1873ra 
Budapest legnagyobb adófizető vál-
lalkozójává vált, gyáraiban és építkezé-
sein több ezer embert foglalkoztatott.

1. kép:  Gregersen Guilbrand,  
forrás: wikipedia

2. kép:  A szobi Gregersen kastély az 1900-as évek elején,  
forrás: Gönczi Ambrus PhD disszertáció

3. kép: A Gregersen kastély ma
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1874–75ben Bergh Károly tervei 
alapján épült fel a család  budapesti 
palotája Ferencvárosban, a tulajdo ná
ban álló fatelep közelében. A Ló nyai 
ut ca 29. szám alatt ma is álló egyeme
letes neoreneszánsz épület  szép sé ge 
lenyűgözi az arra járókat. Kapu bejá
ró jában márványtábla emlé kez tet egy-
kori lakójára. 1905–1935 kö zött Gre-
ger sen legkisebb fiának – End ré nek 
– a vezetésével itt működött a Nor   vég 
Király ság budapesti konzulátusa. 

A norvég ácsmester országos hírne 
vét tovább növelte az 1879. évi sze ge di 
nagy árvíz idején tanúsított hu  má    nus 
és segítőkész magatartása. Fa háza  kat 
épített a károsultaknak,  aktí van be kap -
csolódott a városban folyó újjá épí tés be 
és töltésmagasításba. A 3 éven át tar-
tó munkálatokat óriási vesztesség gel  
zárta. Áldozatkészségéért  Fe  renc József 
császár nemesi címet ado mányozott 
számára és megkapta a Ferenc József 
Rend Lovagkeresztjét is.

1888ban – már 1865 óta működő 
cégét továbbfejlesztve – bejegyeztette 
a Gregersen G. és Fiai Építő Vállalatot. 
A vállalkozásban már aktív szerepet 
vál laltak Gregersen Guilbrand – Ma-
gyar országra érkezett – testvérei és 
 fiai: György, Hugó és Nils. A változá
sok lényegesen megnöveltek a cég 
mozgásterét és alkalmassá tették arra, 
hogy egyidejűleg több nagyszabású – 
mai fogalmaink szerint – projekt ki-
vitelezésére is vállalkozzon. Ezzel Ma-
gyarország legnagyobb építőipari cége 
jött létre.

Ekkor, számos hazai nagyépítkezés 
mellett, több külföldi munkában is 
részt vett, ezek közül figyelemre méltó 
az 1873as bécsi világkiállítás, a Szuezi 

csatorna építése, vagy a prágai Károly 
híd árvíz utáni rekonstrukciója. 

A századfordulón cége aktívan ter
jeszkedett, Budapesten – Angyalföl-
dön, Ferencvárosban – telkeket vá sá
rolt, beruházott és újabb faipari gyá
rakat alapított. Ebben az időszakban 
több, a mai Szlovákia területén épült 
vasútvonal kivitelezésén is dolgozott.

A Magyarországon élő és alkotó 
Gregersen Guilbrand megmaradt nor-
végnak. Gyakran látogatott szülőföld-
jére. Miután Norvégia 1905-ben kü-
lön vált Svédországtól, adományával 
tá mo gat ta a norvég műszaki felsőokta
tás meg teremtését. Hazájában a király 
és mi niszterelnöke egyaránt fogadták, 
el is merésül megkapta a Szent Olav-
rendet.

A vállalkozásról szóló korabeli érté-
kelések rendre kiemelik a tulajdonos 
törődését munkásaival és alkalmazot
taival, valamint nagyfokú szociális ér
zé kenységét.

A norvég vállalkozó hosszú és sike
res üzleti pályafutása során többször 
ke rült nehéz helyzetbe. Megrendelői 
fi zetésképtelensége következtében 
csőd  be jutott, több gyárában tűz pusz-
tított, azonban mérhetetlen akaratere-
je és elszántsága segítette abban, hogy 
újra talpra álljon és folytassa munkáját.

A századforduló környékén Greger-
sen Guilbrand folyamatosan vissza-
vonult az operatív vallalatvezetésből, 
azonban még 80 éves korában is rend-
szeresen meglátogatta cégének ki
emelt, nagy kivitelezéseit. Az irányítás 
ebben az időben már legfiatalabb fiá 
 nak, Nilsnek a kezében volt, aki a ha- 
 talmas vállalkozás vezérigazgatói poszt - 
ját töltötte be.

A norvég ácsmester 1910 karácso
nyán, 86 évesen hunyt el szobi kasté-
lyában. A családjára hagyott giganti-
kus vállalatbirodalom rövid ideig még 
prosperált, azonban az I. világháborút 
követő általános gazdasági recesszió 
nehéz helyzetbe hozta. Ezt  tetézte, 
hogy a békeszerződések által  kijelölt 
határok következményeként a cég el
veszítette erdőgazdaságait, fakészlete-
it. Az örökösök 1921-ben megkezdték 
a Gregersen G. és Fiai Építő Vállalat 
felszámolását. Az elhúzódó procedúra 
során a népes család a vagyont felélte. 
Gregersen Nils – a vállalkozás utolsó 
vezetője – 1951ben, közel 100 évesen 
hunyt el. 

GREGERSEN GUILBRAND 
KIEMELKEDŐ MUNKÁI

Az építési vállalkozó valamennyi mun-
kájának bemutatása kötetnyi terjedel-
mű. Számos, az 1880as évek második 
felének és az 1900-as évek elejének bu-
dapesti és fővároson kívüli, városképet 
meghatározó, ikonikus építmény ki -
vitelezésében, rekonstrukciójában vett  
részt. Nevéhez több nagy  forgalmú  
híd építése és fontos vasúti pálya fek
te té se kapcsolódik. 

Egyházi, kulturális  
és középületek

1874–1896 között nagyszabású felújí
tási munkálatok folytak a Mátyás temp-
lomban. Az építést Schulek Frigyes 
irá nyította. Ekkor nyerte el ma látható 
ké pét az épület. A norvég ács – a 80 
mé ter magas – templom állványozását 
végezte.

4. kép: Gregersen palota, Budapest 5. kép: Palotabelső, részlet
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A Népszínház – későbbi Nemzeti 
Szín ház – alapozását 1871ben kezdték 
meg a mai Blaha Lujza téren. Az ün-
nepélyes megnyitó 1875ben volt.  
A ki vitelezésbe cége faipari munkák kal 
kap csolódott be. A teátrumot 1965
ben, az M2 metró építésekor bon-
tották le. 

Az 1876ban alapított Országos 
Rabbi  képző és Tanítóképző Intézet két
emeletes, eklektikus stílusú épületét 
1877ben avatták fel Budapesten, a  
Jó zsefvárosban. Az építés során Gre-
ger sen cége a famunkákért felelt.

A korábban bemutatott emblemati-
kus házakkal ellentétben, az 1883-ban 
épített Elevátorház már nem látható. 
Az egykor a Duna-parton, a mai Nehru 
rakparton álló hatalmas, 90 x 35 mé-
te res alapterületű, 58 méter magas 
raktár épület 22 felvonót működtetve 
30 000 tonna gabona tárolását tette le-
hetővé. Az akkori csúcstechnikát kép
viselő ház felszereltsége – felvonók, 
csö vek rendszere – biztosította a  ga  
 bo na szárítását és átforgatását. Az ob - 
jek  tumnak közvetlen kapcsolata volt  
a dunai kikötővel és a teherpályaud-
varral. Gregersen vállalata az épület 
alapozását végezte, oly módon, hogy 
4213 facölöpöt vertek le a talajba, 
ame lyekre tölgyfarácsot szereltek. 

Az Ybl Miklós által tervezett Bakáts 
téri Assisi Szent Ferenc plébániatemp
lomot 1879ben szentelték fel a Fe
rencvárosban. A templom díszes  bel ső 
terének freskóit és szobrait a kor ün-
ne pelt művészei készítették,  kö zöt   tük: 
Lotz Károly, Than Mór, Stróbl  Ala jos 
és Ferenczi Béni. Az állványozási mun 
 kákat és a torony faszerkezeti ala po zá- 
sát Gregersen Guilbrand cége végezte. 

Az Országház építéséről az ország
gyű lés 1880ban alkotott törvényt. 
A ter vezésre kiírt pályázat győztese 
Steindl Imre volt. Az építész terve 
alap  ján Magyarország legismertebb és 
leg monumentálisabb épületét alkották 
meg a pesti Duna-parton. Az építke-
zés 1885–1904 között folyt, az ács  
mes ter cége a nyílászárókat készítette. 

6. kép: A Mátyás templom építése, forrás: www.fortepan.hu

7. kép:  Az egykori Népszínház makettje  
a Bajor Gizi Színészmúzeumban

8. kép: Az Országos Rabbiképző és Tanítóképző Intézet
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9. kép: Az egykori Elevátorház, forrás: www.fortepan.hu

10. kép: 
A Bakáts téri templom

11. kép: Az Országház képe az 1900-as évek elején, forrás: www.fortepan.hu
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A Budapesti Szépművészeti Múze
um építését Schickedanz Albert  tervei 
alap ján 1900ban kezdték meg. A neo
reneszánsz és  neoklasszicista stí lus
ban emelt kiállítócsarnokot 1906ban  
ün ne pélyes keretek között  nyitot ták 
meg. Ablakait, ajtóit Gregersen üze
mé ben gyártották. A múzeum új látvá
nyossága a 2018ban  felújított és a lá to
gatók előtt megnyitott Román csarnok.

A budapesti Rákóczi út a főváros 
kelet–nyugati tengelye. A Duna parti 
kaput szimbolizáló Klotild paloták az 
– Erzsébet híd 1903. évi átadását meg
előzően – 1899–1902 között épültek. 
A főút tengelyére merőlegesen állí
tott tornyos ikerépület tervezője Korb 
Flóris és Giergl Kálmán volt. Az angol 
barokk stílusú házakba a kor csúcs
technikáját és luxusát építették be. 
Itt működött elsőként lift a városban, 
kály háinak cserepeit a Zsolnay gyár ké
szítette. A földszinten üzleteket alakí
tottak ki, az első szin ten egyesületek 
és társaságok szá má  ra hoztak létre 
reprezentatív he lyi  ségeket. A  további 
szinteken bérla  kások voltak. Az ács
mes ter cége az asztalosmunkákat vé
gezte. Az utóbbi  években  felújított 
északi palotában  luxus szálló is fo gad ja 
a vendégeket. A déli épület re no válá sa 
jelenleg folyik.

A kiemelt, városképet markánsan 
alakí tó épületek mellett több  bel vá  ro 
 si bérház egyedi nyílászárói is a vállal 
kozó gyáraiban készültek. Ennek szép 
példája a Budapest IX., Erkel utca 6. 
 alatti épület még meglévő néhány ere
deti ablaka.

Hidak

A Pest és Debrecen közötti vasúti ösz
sze köttetés kiépítésében  kulcs sze  repe 
volt a szolnoki Tiszahíd megépí té sé
nek. A hatalmas feladat elvégzésére 
Gre gersen Guilbrand cége vállalkozott.  

Az átkelőt 1857 novemberében a 
Szolnok–Debrecen vasútvonallal egy
idejűleg nyitották meg. 28 ártéri és 10 
meder feletti áthidaló szerkezetével, 
az 512 méteres átkelő az ország leg
hosszabb fahídja volt. Az egyvágányú 
szerkezet 30 évig biztosította a zavar
talan vasúti forgalmat. Az átkelőt Fe
keteházy János tervei alapján, 1889
ben átépítették, acélszerkezetűre 
cserélték és kétvágányúra szélesítették. 

A Komárom–Révkomárom közötti 
Erzsébet híd építésére kiírt pályázat 
nyertese a Gregersen Guilbrand és 
Fia cég lett. A terveket a nyertes vál
lalkozóval kötött szerződés alapján 
Feketeházy János dolgozta ki. A négy
nyílású, 470 méter hosszú szerkezet 
„hegeszvasból” készült. Az azonos mé
retű nyílásokat a pillérekre, illetve a 
hídfőkre támaszkodó, csonkasarló ala
kú ívekkel hidalta át a neves  tervező.  

14. kép: Klotild Paloták, 1902-ben, forrás: www.fortepan.hu

13. kép: 
IX. Erkel utca 6. bérház 
homlokzata

12. kép: A Szépművészeti Múzeum Román csarnoka
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Az avatóünnepséget 1892ben tartot
ták. A hidat 1945ben felrobbantották, 
az 1946ra helyreállított szerkezet két 
szélső eleme nagyrészt eredeti.

Pályaudvarok

Buda és a fiumei kikötő vasúti össze
kötésének igénye, a Balaton déli part
jának érintésével, már a szabadságharc 
előtt felmerült. Ennek részeként a 
Buda–Nagykanizsa közötti pálya 1861
ben készült el. A Déli Vasút által épített 
vonal budai végállomása a mai Déli 
pályaudvar helyén állt. A fából ácsolt 
állomásépület kivitelezésén Gregersen 
Guilbrand munkavezetőként dolgo
zott. Az állomás építésével egyidejű
leg készült a Gellérthegy alatti – ma is 
forgalomban álló – 360 méter hosszú 
vasúti alagút is. A Délit folyamatosan 
bővítették, és a II. világháborús károk 
kijavítása után, a 60as évek elején 
már szükségessé vált a teljes átépítés. 
1962ben készült el az új, modern ál
lomásépület, amelyet a 70es  években 
tovább bővítettek. A jelenlegi Déli pá
lyaudvart 1975ben adták át a nagy
közönségnek. 

Az egykori Pesti indóház – a Pest–
Vác közötti vasút végállomásának 
– közelében épült fel 1877ben a 
Nyugati pálya udvar. A vasútállomás 
terveit Gus  tave Eiffel irodája ké szí
tette. A mo  numentális csarnok asz
talos és ács munkáit Gregersen cége 
végezte, megbí zóinak maximális meg
elégedésére. 

A Keleti pályaudvart 1881ben kezd
ték építeni. A fogadóépület főtervező
je Rochlitz Gyula, a MÁV  vasútépítési 
osztályvezetője. A vágánycsarnok tető
szerkezete Feketeházy János alkotása. 
A vasútállomást 1884ben nyitották 
meg. A Keleti építésében Gregersen 
Guilbrand cége is részt vett, nevéhez 
az alapozás, továbbá ács és épület
asztalos munkák kapcsolódtak. A mo
csaras területen különösen nehéz fel
adatot jelentett az alapozás. A csarnok 
tervezésekor 11 méteres cölöpökkel 
számoltak, azonban a vártnál is ked

vezőtlenebb talajviszonyok 15 méteres 
cölöpök leverését tették szükségessé. 
Ez természetesen költségesebb meg
oldás volt és hosszabb határidőt igé
nyelt. A feladat teljesítéséhez 3000 
cédrusfenyőt vágtak ki a Kárpátokban. 
A kivitelező éjjelnappali munkavég
zés sel határidőre teljesítette vállalt fel
adatát. Érdekességként jegyezzük meg,  
hogy a 2010es évek elején az M4 met
ró Keleti pályaudvar alatti állomásá nak 
építésekor a cölöpöket megvizsgál ták 
és azokat rendben találták.

16. kép:  Az első szolnoki Tisza-híd építése, 
forrás: http://innorail.hu

15. kép: A második szolnoki Tisza híd, forrás: http://innorail.hu

17. kép: A komáromi Erzsébet híd

18. kép: A Déli pályaudvar favázas épülete 1906-ban, forrás: www.fortepan.hu
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A fővároson kívül több nagyváros 
pályaudvarának építésén is dolgo zott 
a norvég ácsmester, ezek: Püspök
ladány (1858), Székesfehérvár (1860), 
Nagykanizsa (1860–1861), Hatvan 
(1869–1871). 

Vasútvonalak

Gregersen Guilbrand számos  fontos 
vasútvonal építésében vett részt. Az 
alábbiakban Gönczi Ambrus „A Gre
ger sen család beilleszkedése a ma
gyar nagypolgári vállalkozói társadal
mi csoportba a XIX. században” című 
PhD disszertációjából átvett felsorolást 
tárjuk az olvasók elé:

Kiállítások

A „Kultúra és Gazdaság” szlogennel 
meghirdetett, 1873as bécsi világki ál
lítá son Magyarország önálló bemuta
tó val vett részt. Hazánk 20 ezer m2 
te rü leten 3000 kiállítóval jelent meg.  
A résztvevők az Iparpalotában és 12 ki
sebbnagyobb épületben  mutatkoztak 
be. A leg je len tő sebb ma gyar épü let 
az er dé sze ti pa vi lon volt, amelyet Gre
gersen Guilbrand cége épített. 

Az első ipari kiállítást 1842ben ren
dezték Magyarországon, ezt követően 
1843ban és 1846ban volt ipari áru
bemutató. A következő rendezvényre 
közel 40 évig kellett várni.  Az 1885. évi 
Általános Kiállítást már a Városligetben 
tartották azzal a céllal, hogy bemutas
sák a hazai gazdaság és kultúra leg
fon tosabb területeit. Az építőmester 
aktív szerepet vállalt a kivitelezésben, 
az épü letek harmada fűződik nevéhez, 
ezen túlmenően önálló pavilonnal is 
részt vett a bemutatón. 

19. kép: A Nyugati pályaudvar 1894-ben, forrás: www.fortepan.hu

20. kép: A Keleti pályaudvar 1900-ban, forrás: www.fortepan.hu

Vác–Párkánynána 1850

Párkány–Érsekújvár 1851

Szolnok–Debrecen 1857

Debrecen–Miskolc 1858

Buda–Nagykanizsa 1861

Oravica–Steyerdorf 1863

Kolozsvár–Gyéres 1870–1871

Károlyvár–Marosvásárhely 1871

Kolozsvár–Kocsárd 1873–1874

Üzbég–Vágsellye 1876

Brassó–Tömös 1876–1879 

Esztergom–Léva–Ipolyság 1886–1890

Máramarossziget–Körösmező 1892–1895 

Zákány–Gyékényes 1895

Nagykároly–Mátészalka–Csap 1896–1898

Szatmár–Mátészalka 1900–1902

Komárom–Guta 1904

21. kép:  Az 1896. évi Milleniumi Kiállítás Gregersen pavilonja,  
forrás: http://budapestcity.org/02-tortenet/1896-orszagos-kiallitas/index-hu.htm
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11 évvel később, a honfoglalás ez
redéves évfordulója alkalmából ugyan
csak a Városligetben megrendezett Mil
lenniumi Kiállítás kivitelezésén is dol
gozott a norvég vállalkozó. Nevéhez 
fűződik a Kolbenhayer Viktor tervezte, 
a díszes, 25 méter hosszú és 28 mé
ter magas II. Főbejárat kivitelezése, 
továbbá a 240 pavilon közül 12nek az 
építése. Közöttük volt az igazságügyi, 
a gyermek és a Monarchia Közös Had
seregét bemutató 3 pavilon, és nem 
utolsósorban a Gregersen G. és Fiai 
Építő Vállalat saját kiállítóhelye is.

AKI A CSALÁD ÉPÍTÉSZETI 
HAGYOMÁNYAIT TOVÁBB-
VITTE: GREGERSEN HUGÓ

A népes család építőipari hagyo má nya  
it Gregersen Guilbrand  uno kája foly
tat ta a XX. században. Ifjabb Gre  ger
sen Hugó (1889–1975)  München ben 
épí tészetet és festészetet  tanult. 1925
ben önálló építész irodát nyitott 
Bu da  pesten. Tervei alapján a 30as  
évek   ben mintegy 20 ArtDeco,  Bau haus 
stílusú lakóház épült a fővárosban. 
Legismertebb háza a XI. Móricz Zsig
mond körtér 6/8/10. sz. alatti épü  letek 
jellegzetes, a tér adottságait követő íve 
(1934). További munkái kö zül kiemel

22. kép: A Móricz Zsigmond körtér íves házsora

24. kép: Bem utca 24. 25. kép: Árpád fejedelem útja 56.

23. kép: 
A Fő utca 37/c.  
szoborcsoportja
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hető a I. Fő utca 37/c. (1936), a II. Bem 
utca 24. (1936), a III. Árpád fejedelem 
útja 56. (1934) és a XIII. Pozsonyi út 
41. (1937) szám alatti bérházak. A Po
zsonyi úti házon szerény tábla utal 
tervezőjére. 

Az építész több lakóházának kapu  zat 
feletti domborművét és díszítő  szob  rait 
felesége, Lux Alice (1906–1988) szob
rászművész készítette. A Bem utcai 
sarokház 3 méteres Hermész, a Fő 
utca 37/c. nagyméretű szoborcsoport
ja és az Árpád fejedelem útja 56. mo
numentális nőalakja ugyancsak a mű
vésznő alkotása. 

A háború után Gre  gersen Hugó 
1950–1952 között a Mez őgazdasági, 
majd 1960ig a Keres kedelmi Tervező 
Vállalatnál  dolgozott. Tervezett hűtő
házakat, részt vett a Di vatcsarnok át
ala kításában és a Gundel étterem újjá
építésében.

GREGERSEN GUILBRAND 
EMLÉKE
A norvég ács hatalmas magyarországi 
munkásságát méltatlanul kevés emlék 
őrzi. Egykori budapesti palotája ka pu  
aljának falán – portréjával díszített – 
márványtábla állít emléket. Felirata:
„E HÁZAT 1875BEN ÉPÍTETTE
ÉS CSA LÁDJÁVAL ITT ÉLT 
GREGERSEN GUD BRAND 1824–1910 
NORVÉG SZÜ LETÉSŰ ÉPÍTŐMESTER. 
AZ 1848–49. ÉVI SZABADSÁGHARC 
ÖNKÉNTESE SZÁ MOS VASÚTVONAL, 
HÍD ÉS KÖZÉPÜLET ÉPÍTŐJE. ÉLET
MŰ VÉ ÉRT ÉS AZ 1879. ÉVI SZEGEDI 
ÁRVIZET KÖ VETŐ ÚJJÁÉPÍTÉSI MUN
KÁJÁÉRT MA GYAR NEMESI CÍMMEL 
ÉS A FE RENCZ JÓZSEF REND LOVAG
KE RESZT JÉVEL TÜNTETTÉK KI. 
E HÁZ BAN MŰKÖDÖTT NORVÉGIA 
EL SŐ BUDAPESTI KONZULÁTUSA 
1905–1935 KÖZÖTT. FERENCVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT – NORVÉG KIRÁLY
SÁG NAGY KÖVET SÉGE – 2004”

A budapesti Millenniumi városköz
pontban Gregersen nevét viseli a 160 
méter hosszú körönd, amelyet az új 
Nemzeti Színház és a Művészetek 
Palotája közötti területen jelöltek ki. 

Sajnálatos módon, Szegeden – a 140 
évvel ezelőtti nagynárvíz városában – 
egyetlen utalást sem találtunk az egy
kori újjáépítésben áldozatos mun kát 
végzett építőmesterre  vonatkozóan. 

Irodalomjegyzék:

Nyáry Krisztián: „A norvég ács, aki új 
hazát választott”, BBC HISTORY 2017. 
3. szám

Gönczi Ambrus: „A Gregersen család 
beilleszkedése a magyar nagypolgári 
vállalkozói társadalmi csoportba a XIX. 
században” című PhD disszertáció, 
ELTE BTK, Budapest, 2013

Gelléri Mór: „A magyar ipar úttörői”, 
Budapest, 1887

Tánczos Imre: GREGERSEN Guilbrand, 
Internetes publikáció

27. kép: Gregersen Guilbrand emléktáblája28. kép: Gregersen körönd, Budapest

26. kép: A Pozsonyi út 41. kapudísze
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AUTOMATIZÁLÁS A SZAKEMBERHIÁNY ELLEN

A CLOOS robotok biztosítják az optimális hegesztési minőséget

Szerző: Stefanie Nüchtern-Baumhoff 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Papp István 
Crown International Kft.

HAIGER/BIEBESHEIM – Az Orion előtetőrendszerei, ke- 
 rék párparkoló rendszerei és utcabútorai számos euró -
pai városban megtalálhatók. Néhány éve a svéd or-
szági Malmöben egy 2000 férőhelyes Orion kerékpár-
parkoló rendszer található. A brit Wembley stadi on 
szintén fel van szerelve Orion  kerékpárparkolókkal. 
Az automatizált hegesztés területén a cég évek óta 
a CLOOS technológiára támaszkodik. Kompakt he-
gesz tő robot-rendszer alkalmazásával az Orion op-
timá lis hegesztési eredményeket ér el a gyártási idő 
csökkentése mellett. 

Az Orion Bausysteme GmbH széles termékpalettát bizto
sít a kompakt kerékpárparkolóktól kezdve a magánfelhasz
nálókig, a komplett kerékpárparkoló házakon át, me lyek 
két és háromszintes parkolóhelyrendszerrel rendelkeznek. 
Ezen felül az Orion előtetőrendszerek és egyéb utcai bú
torok gyártására szakosodott. Az 1980ban alapított társaság 
mintegy 50 embert foglalkoztat a Rajna menti Biebesheimi 
telephelyén, ahol évente 500 tonna acélt dolgoznak fel. 
Továbbá 1995 óta körülbelül 25 alkalmazott dolgozik a 
Neustadti telephelyen, ahol elsősorban kerékpárszéfek 
és kerékpárházak készülnek. Más európai országokban 
történő értékesítés esetén az Orion a keres kedelmi partne
rein keresztül értékesít. 

Az Orion évek óta érzi a szakképzett munka vállalók hiá
nyát. „Különösen a Biebesheimi telephelyün kön  nehéz 
szakképzett munkavállalót találnunk, mert a ré gióban jelen
lévő számos nagyvállalat miatt szó  szerint verseny folyik a 
jó munkavállalókért” – magyarázza az Orion vezérigazgató
ja, Frank Suckow. A vállalat egyre in kább az automatizált 
gyártási megoldásokba fektet be. Az Orion már 1996ban 
megrendelte és üzembe helyezte az első CLOOS hegesz
tőrobotot. „A régi hegesztőrobot megbízható an szolgált 

min ket több mint 20 éven át, de most itt az ideje az új tech
nológiának” – mondja Suckow. 2016 vége óta a „CLOOS 
új robotrendszere van használatban. Mind a kerékpárpar
kolók, mind az előtetők alkat részeit itt gyártják. „Az új tech
nológiának köszönhetően munkavállalóink számára sokkal 
könnyebb működtetni az új robotrendszert, mint volt az a 
20 éves robotnál” – tette hozzá Suckow. 

A 7-tengelyes hegesztőrobot   
nagyobb munkatartományt biztosít 

Az új rendszer szíve egy QIROX QRC410E hegesztőrobot. 
A hattengelyű csuklókaros robot rendelkezik még egy ex
centrikus 7. tengellyel, amely a robottalapzat és az 1.  ten
gely forgási pontja közé van integrálva. 

Az összes robottengelymozgás 100%ban szinkronizált. 
A hetedik tengely jelentősen kibővíti a robot munkatarto
mányát és lehetővé teszi a hegesztőpisztoly optimális pozi
cionálását. A robot függesztett pozícióban van elhelyez
ve egy C alakú QRRPC robotpozicionálón. A robot ezen 
po zíciója jobb hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, és 
megkönnyíti a nagyobb munkadarabok készre hegesztését. 

1. kép:  Az Orion többek között előtetőrendszereket és kerékpárpar-
koló rendszereket gyárt

2. ábra:  Állomásváltás a dupla állásos WP-DH-TC  
vízszintes forgatású munkadarab-pozicionálónál

3. ábra:  A kétállomásos kialakítás lehetővé teszi a rendszerben 
történő egyidejű hegesztést és kiszolgálást.



Acélszerkezetek 2019/4. szám 71

A WPDHTC5 kN egy kétállomásos munkadarab pozi
cionáló vízszintes munkahely váltással és függőleges for
gatással, va la mint ellenoldali tartóval. A munkadarabot a 
vízszintes forgástengely körül optimális helyzetbe lehet 
forgatni. Az ál  lomásváltás vízszintes elforgatással történik.  
A kétállo másos kialakítás lehetővé teszi az egyik állomáson 
az al katrész behelyezését és előkészítését, miközben a ro
bot a másik állomáson hegeszti a munkadarabot.

Csökkentett hegesztési idő maximális minőség 
mellett

A rendszer különféle típusú kerékpárparkolók és előtetők 
hegesztésére képes. Míg a múltban a standard megoldások 
voltak keresettek, addig a mai vásárlók gyakran igényel
nek egyedi kialakítású termékeket. „Ezenfelül ügyfeleink 
egyre magasabb követelményeket támasztanak a minőség 
és a rugalmasság tekintetében, ugyanakkor egyre rövidebb 
lesz a szállítási határidő” – hangsúlyozza Suckow. „Az éves 
értékesítés növekedését csak automatizálás útján érhetjük 
el.” Korábban egy tetőelem meghegesztéséhez egy kézi 
hegesztőnek körülbelül két órára volt szüksége. A robot 
most 20 perc alatt hegeszti készre ugyanazt az elemet. 

„Automatizált hegesztési technológiával pontosan re
produkálható hegesztési eredményeket és kiváló termék
minőséget érhetünk el” – nyilatkozta Suckow boldogan. 

Különösen a tetőelem gyártásakor vannak szigorú biz
tonsági irányelvek, mint például a DIN EN 1090, mivel 
ezt a területet az építésügyi hatóságok szabályozzák. Ez 
magába foglalja többek között a hegesztési folyamat és 
az operátor teszteket, valamint a részletes dokumentációs 
követelményeket. 

A dokumentáció és folyamatbiztonság magas követel mé
nyeinek teljesítése érdekében az Orion a CLOOS „QINEO 
Data Manager” (QDM) szoftverét alkalmazza. A QDM lehe
tővé teszi a hegesztőáramforrások vezérlését és kezelését 
egy központi számítógépen keresztül. Így az adatok bizton
sá gosan tárolásra kerülnek – még idővezérelt auto matikus 
biztonsági mentés is készül. 

Partnerségi együttműködés

A vállalat a jövőben is az automatizálásba kíván befektetni. 
Középtávon a vállalat a CLOOS egy új, kompakt robotcellá
ját szeretné alkalmazni a Neustadti telephelyén. Suckow 
dicséri az Orion és a CLOOS közötti partnerségi együtt
működést. „Munkavállalóink konkrét tippeket kapnak a 
he gesztési szakemberektől, különféle témákban” – mondja 
örömmel az ügyvezető igazgató. „A CLOOS nagy előnye, 
hogy a vállalat robotokat, áramforrásokat és hegesztési 
technológiákat gyárt és forgalmaz egyetlen forrásból, min
dent egy kézből.”

4. kép:  Az automatizált hegesztési technológia alkalmazásával  
a felhasználó által pontosan reprodukálható hegesztési 
eredmény érhető el

5. kép:  Viktor Maier gépüzemeltető, Jörg Mussnack  
hegesztési felelős, Frank Suckow ügyvezető igazgató, 
Thomas Krause termelési vezető és Ron Setzer  
gépüzemeltető a CLOOS robotrendszer előtt

Tájékoztatás
Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Tájékoztatjuk azon kollégákat, akik az ACÉL SZER KEZETEK 
című folyóiratban cikket kívánnak megjelentetni, hogy  
lehetőség van oppo nált cikk meg jelentetésére. Ez többlet
pont szerzésére ad lehe tőséget.
Opponensnek olyan szakmailag elismert és leg alább  
doktori fokozattal rendelkező szakembert kell a szerzőnek 
felkérni, aki vállalja a cikk oppo nálását és írásban közli 
véleményét.
Szerkesztőségünk a cím mellett – jól látható helyen – 
feltünteti az alábbi jelzéssel, hogy a cikk opponált.

SZERKESZTŐSÉG
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A COG 42 PROJEKT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Pálinkás Csilla projektvezető
COG 42 projekt 

Nincs könnyű helyzetben az a cégvezető, vagy okta-
tási szakember, aki a mai világban, extrém gyorsan 
változó körülmények között és többszörösen össze tett 
helyzetekben szeretne rövid és hosszú távon is sikere-
ket elérni. Egyszerre kell kezelni a változó munka-
vállalói és tanulói attitűdöket, megbirkózni az új 
ipari forradalom egyelőre még teljes  egészében be 
nem látható hozadékaival, úgy, hogy közben a gaz-
da sági konjunktúra és recesszió váltakozása is napi 
szintű kihívásokat biztosít. Menekülés, kétségtelenül, 
kizárólag előre lehetséges, azaz ahelyett, hogy a 
régi szép időket és viszonyokat sírnánk vissza, arra 
törekszünk, hogy az új korszak nyertesei  legyünk. 
Ebből a vízióból született a COG 42 projekt. A kezde-
ményezés célja, hogy az eddig megszokott oktatá si 
formalitásokon túllépve, egyrészt könnyűvé, haté-
konnyá és olcsóvá tegye a dolgozók képzését, más-
részt pedig olyan szakmai fórummá váljon, amelynek 
segítségével a magyar szereplők – úgy tudományos, 
mint üzleti területen – a magas hozzáadott értékű 
szellemi tevékenységnek ne a csatlósai, hanem élen-
járói legyenek.

A KIHÍVÁSOK:
Az Y és a Z generáció, mint munkavállalók

A munkaerőpiacon egyre jelentősebb tényező az Y gene
ráció (1980–1994 között születettek) mellett a Z generáció 
(1995–2009 között születettek). Ők a digitális kor gyerme
kei, jó eséllyel előbb tanulták meg a tableten bekapcsolni a 
kedvenc meséjüket, mint egyenes vonalat húzni zsírkrétával. 
Ők már a Walt Disney színes–szagos meséin nőttek fel, ze
nélő–mozgó kütyükön játszadozva; megszokták, hogy rövid 
ideig tartó, változatos, intenzív ingerek érik őket, ráadásul 
több irányból egyszerre. Ebből kifolyólag teljesen másként 
gondolkodnak, mások a megértési és alkotási technikáik, 
erősségeik és gyengeségeik, mint az előttük lévő korosz
tályoknak. Általában rosszabbul tűrik a monotonitást, az 
uniformizálást, igénylik, hogy egyegy feladat miértjével és 

céljával is azonosulni tudjanak, nagyon magas az igényük 
a kooperációra és igen erősek a multitaskingban. Mivel 
mobilisabbak, ha elégedetlenek a körülményeikkel, sokkal 
korábban állnak fel egyegy munkahelyről, vagy hagynak ott 
egy országot is, mint elődeik. Az okos döntéshozó számol 
mindezzel akkor, amikor hasznos munkavállalókat szeret
ne faragni belőlük, vagy ha oktatóként szeretne sikereket 
el érni velük. 

Sajnos erre a személyiségtípusváltozásra az igen merev 
okatási rendszer nem tudott nemhogy választ adni, a szo
morú tapasztalat szerint az esetek többségében még csak 
megértenie sem sikerült ezeket az embereket. Ki ne hallot
ta volna egyegy pedagógus szájából azt, hogy a mostani 
gyerekek egyre butábbak, nem tudnak 40–45 percen át fi
gyelni, és nem tudják megtanulni azt, amit a szüleik még 
meg tudtak? Teszik ezt annak ellenére, hogy  pedagógiai, 
pszichológiai és HR tanulmányok tömkelege áll rendelke
zésre, amelyben azt elemzik, hogy ezek a dolgozók vagy 
tanulók nem jobbak, nem rosszabbak, csak mások, mint az 
elődeik, és a változásnak nemcsak negatív oldala van, ha
nem annyi pozitív hozadéka, olyan új képességek és lehe
tőségek, amennyivel és amelyekkel az előző generációk 
még nem bírtak.

A cégvezetők és az oktatók egyaránt válaszút előtt állnak, 
miszerint vagy magányos „Rambó”ként  bozótharcot vívnak 
a sosem volt régi szép idők fenntartásáért, vagy tu domá
sul veszik, hogy az idők és az emberek változnak, az új 
ge nerációk tagjai a munkahelyi, vagy iskolai képzések po
roszos formáit elutasítják, igénylik az interaktivitást, a sok
színűséget, a technikai eszközök használatát. Amennyiben 
az előbbi utat választják, garantáltan súlyos hatékonyság és 
ebből eredő pénzveszteséget fognak elszenvedni, míg az 
utóbbi az egész cég dinamizmusára és versenyképességére 
is igen pozitív hatással lehet. 

Sajnos mindemellett az okatási anyag is elég elavult. 
Olyan információ bebiflázását várják el a tanulóktól, 
amelye ket töredék idő alatt be tudnak szerezni az inter
netről, ráadásul nemegyszer fordult már elő, hogy mire az 
ilyenolyan bi zottságokban megszavazott tananyag nyom
tatásba került, már rég aktualitását veszítette. Különösen 
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igaz ez az ipari, technológiai ismeretekre, ahol nagyon 
komoly pénzügyi erő és érdek áll a folytonos innováció 
mögött, ebből kifo lyólag sokkal nagyobb a valószínűsége, 
hogy komplett termelési, gyártási folyamatokat gondolnak 
alapjaitól újra,  igen rövid idő alatt. A jelenlegi keretekben 
lehetetlen ezeket naprakészen követni.

Az új ipari forradalom

Történelemkönyvekből is ismert, továbbá számtalan irodal
mi és filmművészeti alkotás is szól azokról az emberi 
drámákról, amelyeket az ipari forradalmak az arra nem 
felkészült emberek mindennapjaiba hoztak. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az elmúlt pár évben végbement változások a 
robotika és automatizálás terén hasonló, ha nem nagyobb 
mértékben fog kihatni az emberek életére és – a folyama
tokat elnézve – semmi ok sincs feltételezni azt, hogy ezek 
a hatások pozitívabbak lesznek a kiszolgáltatottakra, mint a 
korábbi ipari forradalmaké voltak.

Közgazdaságtani és munkajogi közhely, hogy az ember a 
lehető legproblémásabb termelési eszköz: amellett, hogy 
igen költséges (gondoljuk a bérre és annak adóterheire), 
kiszámíthatatlan és a termelése nem egyenletes,  ráadásul  
(az egyébként helyeslendő) megkülönböztetett jogi védel
me szintén az hideg üzleti racionalitás ellen hat. Ahogy a 
gazdasági presszió növekszik, sajnos a legésszerűbb üzleti 
dön tés a cégvezetők részéről ennek a kiváltása olcsóbb és 
hatékonyabb robotokra, akik ráadásul heti hét nap, nulla– 
huszonnégy órában dolgoztathatók.  Az automatizálás a ko
rábbi években a köztudatban inkább a nagyobb vállalatok 
úri huncutsága volt, de a verseny egyre inkább rászorítja a 
kis családi cégeket is a hightech használatára és az auto
matizálásra.

Vannak olyan becslések is, amelyek szerint csak az Egye
sült Államokban a jelenlegi munkahelyek tíz százalékát a 
következő egykét évben kiváltják robotokkal. Ez soha nem 
látott munkanélküliséget és szociális feszültséget hozhat 
magával. Természetesen az is igaz, hogy a változások terem
tenek is eddig nem létező új munkaköröket, új feladatokat, 
de sajnos nem az alacsonyan képzett, mechanikus munkát 
végző emberek számára. A folyamat nyertesei kizárólag azok 
lesznek, akik esetében nagyon magas a hozzáadott szel
lemi érték. Üdvözlendő lenne, ha elsődlegesen az oktatási 
rendszer, másodsorban a cégeken belüli képzések is arra 
a kreativitásra szabadítanák fel a dolgozókat az egyszerű 
végrehajtói feladatok helyett, amely a magas hozzáadott 
érték előállításához feltétlenül szükséges. Magyarországon 
sajnos nem sok jele van annak, hogy az oktatási rendszert 
át kívánnák alakítani a kor kihívásainak megfelelően, míg 
például Észtroszágban már az óvodában robotokkal ját
szatják a kisgyerekeket. Remélhetőleg a döntéshozók még 

időben, a szociális drámák kibontakozása előtt  felismerik 
azt, amiben a folyamatokra érzékenyebb országok már rea
gáltak az oktatási rendszerükben és munkahelyeiken.

A munkaerőpiaci demencia

A 2008as pénzügyi válságot és annak sikeres kezelését 
követően a gazdaság – különös tekintettel a magyarra nagy 
hatással bíró német gazdaság – tartós növekedésnek indult. 
Magyarország az elmúlt években egy „kegyelmi periódus
ban” volt, amikor is a gazdasági – ezen belül is főként az 
ipari – szereplők viszonylag jó fizetésért szívták fel a mun
kaerőt, képzetteket és képzetleneket egyaránt. Sajnos az a 
látás, amely ezt az időszakot a jövőre és a már kilátásban 
lévő újabb gazdasági mélyrepülésre történő  felkészülési 
időnek tekintetette, teljes mértékben hiányzott. A felvett 
munkaerőt – tapasztalat szerint – az általa közvetlenül vég
zett munkafolyamat töredékére betanították, de a tartós, 
át fogó oktatásuk, fejlesztésük elmaradt. Ehelyett a munka
vállalók és vállalkozók, a fellendülést egy állandó környe
zeti tényezőnek tekintve, tömegekben, boldogan beren
dezkedtek a végrehajtói, összeszerelői szerepre. Részükről 
sem merült fel igény arra, hogy a szakmai innovációkkal 
megismerkedjenek, vagy a szakmájukat jobban átlássák. 
Sajnos az emlékezetekből teljes mértékben törlődött a 
2008 utáni egykét év, amelynek első számú vesztesei az 
ala csony hozzáadott értéket generáló gyári munkások és 
be szállítók voltak. A cégvezetőknek és az oktatóknak egy
aránt fontos lenne látni és kommunikálni azt, hogy a bol
dog békeidőkbe nem szabad belekényelmesedni, garantált 
nyeremény sajnos nem létezik, aki nem fejlődik folyto
nosan, az szükségszerűen lemarad. 

Hosszú távon csak azok a személyek és országok marad
nak talpon, amelyek a magas hozzáadott érték felé mozdul
nak el, nem elégednek meg a feldolgozói szereppel, ha
nem a kreatív, alkotó szellemi tevékenységet preferálják. 
Ráadásul, már ebben sem elegendő a hagyományos ér
telemben vett „újítás”, vagyis az, hogy egy diszciplinára 
fókuszálva alkotnak, hanem szakmákon átívelő, kreatív in
novációké lesz a jövő. Jó lenne, ha ezt nemcsak a válság 
periódusokban tudatosítanák, amikor azt elemezik, hogy 
mit kellett volna másként csinálni.

COG 42 projekt

A COG 42 platform (cog42.eu) a fenti kihívásokra adott 
magyar válaszként született. Nevét a latin cognito,  cognita 
(tudatában van, megtanul) latin szavakból és Douglas 
Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak című regényéből 
van, ahol feltették a kérdést szuperszámítógépüknek, Bölcs 
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Elmének az életről, a világmindenségről meg mindenről. 
Bölcs Elmének hét és fél millió évig tartott, hogy kiszámol
ja a választ, ami a „42” volt. A név jól tükrözi a projekt 
ambícióját, amely nem kevesebb, mint a fenti, nem kis ki
hívásokra hatékony megoldási javaslatot adni.

A COG 42 egyik alkotója külföldön részt vett egy  olyan 
digitális projektben, amely lehetővé tette, hogy európai 
sztársebészek munkáját pár centiméteres távolságból ta
nulmányozzák akár a világ legtávolabbi végén praktizáló 
orvosok is, akár olyanok is, akik – legyenek bár a szak
májuk kiválóságai is hazájukban – ha szerettek volna eljut
ni tanulás céljából ugyanezekhez a szakemberekhez, igen  
jó eséllyel a személyes találkozóig sem értek volna el.

Erről a projektről és hasznairól beszélgetve a többi al
kotótárssal, jutottak el arra, hogy tulajdonképpen  ezzel 
a módszerrel a hegesztés és robotika terén is testközel
be hozhatók olyan újítások, amelyek „normál” esetben 
hó napok, ad absurdum évek múltán jutnának el az  ipari 
szempontból perifériális összeszerelő országok kisvállal
kozásaihoz – így Magyaroszágra is. 

A platformnak két része van. Egy regisztrációt követően 
ingyenesen látogatható rész, amely – a tervek szerint – a 
hazai és külföldi szakmai újítások, illetve figyelemre méltó 
tanulmányok első számú becsatornázási fóruma lesz, illetve 
a klasszikus megvásárolható digitális tananyagokat tartal
mazó szekció, hegesztés és robotika témában.

Mindkét szekcióban kiemelt szerepe van a látványos mul
timédiás megoldásoknak és a méltán világhírű olasz de
signnak, annak érdekében, hogy a felhasználóknak, kü lö
nösen az Y és Z generáció tagjainak is vonzó és könnyen 
fogyasztható legyen a tartalom. Az etananyagokat a ta nulók 
rugalmasan, idő és térbeli megkötések nélkül, saját haladási 
ütemük szerint végezhetik, ugyanakkor a végén teszttel kell 
bizonyítaniuk, hogy tényleg elsajátították az ismere teket.  
A sikeres vizsgáról szóló tanúsítvány mellé részle tes jelentés 
is készül, amelyből látszik, hogy a tanuló mennyi időt töl
tött az elearningek megtekintésével (a javasolt időhöz 
képest) és milyen pontszámot, hány vizsgakísérletből ért 
el. Ebből a munkáltatója nemcsak a szakértelméről, hanem 
egyéb készségeiről és képességeiről is visszajelzést kap.

Örömteli fejlemény, hogy a COG 42 és a mögötte álló – 
fent ismertetett – víziók mellé egyre többen sorakoznak fel 
a hazai tudományos és üzleti élet szereplői közül, olyanok, 
akik aktívan tenni kívánnak azért, hogy a fenti kihívások
nak az ország és fiataljai ne a vesztesei legyenek. A projekt 
alkotói örömmel fogadnak minden olyan közérdeklődésre 
számot tartó szakmai tartalmat, publikációt és újdonságot, 
amely elősegíti, hogy a platform mihamarabb elérje kitűzött 
célját és a hegesztés és robotika terén minden szereplő 
számára értékes tudásközponttá váljon. Ez minden szereplő 
számára közös érdek.

SIKA KORRÓZIÓ -ÉS TŰZVÉDELMI BEVONATRENDSZEREK
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