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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.
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A Covid-járvány a MAGÉSZ 2020. évi működésében jelentős válto zá so-
kat okozott. Sajnos, a szokásos évvégi rendezvényünk a hatósági elő-
írások miatt elmaradt.
A 2021. évi terveinket a folyta tó dó járványügyi korlátozások to vábbra 
is jelentős mértékben befolyásolják. A helyzethez igazodva az elnökség 
az alábbi elképze lésekről tud beszámolni.

Æ  Az első negyedéves elnökségi ülés elmaradt.

Æ  A Diplomadíj-pályázatot meghirdettük. MSC kategóriában öt pályázat, BSC 
ka tegóriában két pályázat érkezett. A pályaműveket a felkért bírálókhoz el jut-
tattuk, feldolgozásuk folyik.

Æ  Az Év Acélszerkezete Nívódíj-pályázatot meghirdettük. Egy pályázat érkezett, 
bírálásra később kerül sor.

Æ  A közgyűlésre – a járványhelyzet alakulásától függően – legkorábban május 
végén kerül sor. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a 2020-as évhez ha son-
lóan, a közgyűlés szeptember hónapra tolódik.

Æ  A 2020-as év beszámolóját és a 2021-es év munkatervét – a lehetőségek pon-
tosabb ismeretében – később terjesztjük a tagság elé.

Æ  2021-ben esedékes a soron következő acélszerkezeti konferencia megren-
dezése. Jelenlegi megítélés szerint az első félévben a konferencia megrende-
zése kizárt, időpontjáról az elnökség a későbbiekben dönt.

Æ  Az elnökség jelen helyzetben kiemelkedően fontosnak tartja a szövetség 
„Acél szerkezetek” újságának rendszeres megjelenését. Ezúton is kérjük a tag - 
 ság aktív közreműködését. Az újság csak akkor képes a szakma na pi tör té-
né seiről, fejlődéséről, a projektek megvalósulásáról beszámolni, ha a cik kek 
megszületnek, a hirdetések megjelennek és a projektek résztvevői beszámol-
nak a tervekről, a megvalósulásról.

Æ  2021. január 15. napjától a MAGÉSZ Acélszerkezeti Szövetség titkári teen dőit 
az elnök látja el. 

A MAGÉSZ elérhetősége a következő:
Levelezési cím:  1025 Budapest, Boróka u. 10.
Telefonszám:  06-30-1378332
E-mail:  magesz@t-online.hu

 a MAGÉSZ elnöksége nevében

 Aszman Ferenc
 elnök

Magyar Acélszerkezeti Szövetség
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LÁNCHÍD-FELÚJÍTÁS – MÁSHOL

Hajós Bence hidászmérnök, Év hidásza 2012
Első Lánchíd Bt.

A Széchenyi lánchíd felújítása hosszú-hosszú évek óta 
késik. A felújítás előkészítésének, tervezésének lépé-
seiről, nehézségeiről korábban már több beszámoló is 
született. A minap megjelent sajtóhír szerint Budapest 
szerződést kötött a híd felújítására az A-Híd Zrt.-vel. 
Hazánk talán egyik leghíresebb jelképének induló fel- 
 újításával összecsengenek három, szintén történelmi 
lánc  híd aktuális felújítási munkálatai a  lánchidak 
szülőföldjén. Jelen tanulmány e három munkát kí-
ván ja röviden bemutatni a mi hidunk tükrében.

1. A LÁNCHIDAK FEJLŐDÉSE

Covid-kompatibilis szellemi kirándulásunk előtt tekintsük 
át a lánchíd-építés néhány mérföldkövét. (A lánchidak tör-
té netéről az Acélszerkezet lapjain korábban külön cikk ben 
beszámolt dr. Tóth Ernő és Pisch Zsuzsanna [4].) 

Történelmi utazásunkat az angol–skót határfolyón, a 
Tweed-en 1820-ban épített Union bridge-nél kezdjük. A hi-
dat a nyugat–kelet irányú folyón, az északi-tengeri  torkolat 
előtt légvonalban 13 km-re építette Samuel Brown, a ha di-
ten gerészet korábbi kapitánya. A 137 m támaszközű lánchíd 
jelentős előrelépés volt e szerkezettípus fejlődésében, s 
egyúttal ez az első és egyben legrégebbi lánchíd, amely ma 
is a járműközle kedést szolgálja. 

Wales északnyugati részén található Anglesey-szigetet el-
választó szoroson 1826-ban épült meg a Menai Straits 
bridge Thomas Telford tervei szerint. A 176 m támaszközű 
lánchíd jelentős átalakításokkal ma is áll.

Időrendben lássuk William Tierney Clark három lánchíd-
ját: Hammersmith bridge 1827-ben készült el London-
ban 129 m támaszközzel (1884–1887 között átépítették), 

Marlow bridge 1832-ből és 72 m támaszközzel – de ez 
a híd ma is áll, valamint a budapesti Széchenyi lánchíd 
1849-ből és 203 m támaszközzel (mint jól ismert, 1914–
1915 között átépítették, a II. világháború esztelen pusztítá-
sa után pedig 1949-re újjáépítették). 

A Széchenyi lánchíd átadásakor nyílásméretét tekintve 
világrekord volt lánchíd kategóriában 15 évig. A rekordok 
sorát tekintve az Union bridge-et követő Menai Straits bridge 
1834-ig a legnagyobb nyílású híd is volt. Ekkor megelőzte 
a svájci Fribourgben épített kábelhíd, s a kábelhidak át-
vették innentől nyílásméretben a előnyt a lánchidaktól.  
A Széchenyi lánchíd elsőségét az angol Clifton bridge vette 
el 1864-ben a maga 214 m-vel, melyet 1903-ban hódított 
vissza Budapest az Erzsébet lánchíd átadásával. Nagyobb 
nyílású lánchidat azóta csak egyetlenegyet építettek, 1926-
ban Brazíliában, mikor átadták a Hercilio Luz hidat a 
 maga 340 m nyílásával – igaz azonban, hogy ez szerkezeti 
rendszerét tekintve részben hibridnek tekinthető, ugyanis a 
nyílás középső harmadában a rácsos merevítőtartó felső öve 
egyúttal a főtartólánc szerepét is betölti. Ugyanilyen hib-
rid szerkezetű lánchidat építettek két évvel később, 1928-
ban Amerikában az Ohio folyón is (Silver bridge), 210  m 
nyílással (1967-ben összeomlott). A lánchidak sorában még 
mindenképp említést érdemel a bécsi Reichsbrücke 1937-  
ből és 241 m nyílással. A Dunán épített bécsi lánchíd alépít-
ményi károsodás miatt 1976. augusztus 1-jén össze omlott. 
E tragédiából akkor tanultak a hazai döntéshozók, és meg- 
kezdődhetett a budapesti Duna-hidak felújítási prog ramja. 
Az említett lánchidakat a jellemző támaszközzel és az átadás 
évével az 1. ábra szemlélteti.

Jelenleg a felsorolt első három lánchídnál jelentős fel-
újítási munkák folynak. Továbbiakban tehát az Union 
bridge, a Menai Straits bridge és a Hammersmith bridge 
mun káit ismertetjük.

1. ábra: 
 Lánchidak fejlődése 
1820-tól (támaszköz 
és átadás éve)
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2. UNION BRIDGE

Samuel Brown 1812-ben leszerelt a haditengerészettől és 
a hajózásban gyűjtött kovácsolt vasláncokkal  kapcsolatos 
tudását a hídépítésben kamatoztatta. 1813-ban épített kí sér-
leti hídja 32 m támaszközű volt, az Union bridge meg épí-
tésével pedig kivívta a kor mérnökeinek, így  többek  kö zött 
Robert Stevensonnak és Thomas Telfordnak figyelmét is.

Az Anglia és Skócia közötti határhíd előkészítése és meg-
épí tése pont olyan körülményes feladat volt, mint ma egy 
Ipoly-híd esetében – még a két folyó mérete is egész ha-
son latos első ránézésre. Az építkezést 1819. augusztus 2-án  
kezdték. Az alépítményi és falazási munkákat John Rennie 
készítette. A helyszíni adottságokat kihasználva az  angliai 
(déli) oldalon a hegyoldalba épült a láncokat tartó és lehor-
gonyzó alépítmény, míg a skóciai oldalon (északi) szokásos 
kőpillért építettek, mögötte lehorgonyzó alaptesttel. A fő-
tartó kovácsolt vasláncok kör keresztmetszetűek, és a lánc-
vonatok iker kapcsolószemekkel toldott láncpárokból áll-
nak. A láncszemek 4,5 m hosszúak. A hídpálya két oldalán 
egy más fölött 3–3 láncvonat eltolt csomópontjaiba bekötött 
függesztőrudak tartják a kocsipályát. A főtartóban tehát ösz-
szesen egy keresztmetszetben 2 × 3 × 2 = 12 láncszem van. 
Az 5,5 m széles pályaszerkezet fából készült, merevítőtartó 
nélkül. Mivel a déli oldalon álló alépítmény a hegyoldal ba 
épült a partvonal mögött, ezért a főtartó támaszközé nél 
(137  m) lényegesen rövidebb a pályaszerkezet, mintegy 
120 m hosszú.

1820. július 26-án ünnepélyesen megnyitották a világ-
rekord nyílású hidat. Azaz alig egy esztendő alatt felépítet-
ték a hidat. A kész szerkezetet 12 kocsival próbaterhelték.  
Ez volt az első járműforgalomra épített lánchíd.

A kétszáz éves lánchidat többször felújították. A legjelen-
tősebb szerkezeti beavatkozást 1902-ben végezték, mikor a 
főtartóláncok teherbírását egy-egy főtartókábellel erő sí tet-
ték meg. Bizonytalanságot jelentett már ekkor a terep szint 
alatt mintegy 8 m mélyen fekvő, közvetlenül vizsgálha tat-
lan skóciai lehorgonyzás korróziós állapota. Az erősítőkábe-
leknek ekkor teljesen új alaptesteket építettek. A leg utolsó 
nagyobb felújítás a hídon 1974-ben volt.

2007-ben az egyik függesztőrúd eltörött. Akkor a hidat 
egy időre le is zárták, s a helyreállítást csak ideiglenes jel-
leg gel végezték el. 

A híd folyamatosan romló műszaki állapota halaszthatat-
lanná tette a nagyobb beavatkozást. Ennek költségeit azon-
ban csak nehezen tudták előteremteni, éveket  halogatva a 
beavatkozást. Hosszú várakozás után, 2020 nyarán meg kez-
dődött a 4 milliárd forint értékű rekonstrukció, a Spencer 
Group kivitelezésében. A beruházás előkészítését és indu lá-
sát az Union lánchíd baráti köre, mint civil társaság sikere-
sen ösztönözte.

A hidat teljesen újjáépítik: lényegében elemeire bontják, 
és ismét összeszerelik. A tendertervek szerint a folyó felet-
ti munkákat bárkákra épített állványokról tervezték, végül 
kábeldarus építéstechnológia mellett döntöttek. A szerelési 
munkához a híd fölé telepített francia kábeldaruval vég-
zik a hídelemek mozgatását, és szintén kábeldaru tartja a 
munkaállványt is. Ehhez az angol oldalon ideiglenes lehor-
gonyzás épült a magasparton, a híd falazott hídfője felett, 
a skót oldalon pedig a parti pillér mögé acél segédárbócot 
építettek. A hídtengelybe épített fő kábeldaru tervezett ka-
pa citása 2,2 tonna, melyet az üzembe helyezés előtt 4,0 
ton  nás betontömbbel sikeresen próbaterheltek. Ennek két 
ol  da lán két-két további kábeldaru szolgálja a munkaszinte-
ket és segédmozgásokat.

2. ábra: Az  Union bridge látképe a telepített kábeldarurendszerrel – 2021. január (Spencer Group)
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3. ábra:  Kábeldaru pilonja a skót parti pillér mögött (Spencer Group)

4. ábra:  Kábeldaruról függesztett munkaszint, emelőkosarak és fődaru (Spencer Group)
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5. ábra:  Pedáns felvonulási terület 2021 januárjában (Spencer Group)

6. ábra:  Belső kerítések, forgalomirányítás a felvonulási területen belül (Spencer Group)
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Lebontják az utólagos erősítő főtartókábelt, a pálya szer-
ke zetet, majd a főtartó-láncvonatokat is, azaz a híd teljes 
fel szer kezetét, majd az eredeti formában felújítják a híd 
vas szerkezetét, újjáépítve a fa pályaszerkezetet is. A munka 
ré szeként újjáépítik a lehorgonyzótömböket. Az északi ol-
dalon az új vasbeton alaptest mérete 350 m3 lesz. A teljes 
beavatkozást a legszigorúbb műemléki és környezetvédel-
mi előírások szerint végzik, melyet tovább nehezítenek az 
aktuális angol és skót járványügyi előírások is. A munka-
terület pedáns rendje legjobban egy tankönyvből kiugrott 
minta felvonulási területnek tűnik.

A híd vasszerkezetének teljes tömege 31 tonna (444 da-
rab lánc szem, 170 függesztőrúd). A felszerkezetet öntöttvas-
ból, illetve részben SS55 jelű acélból készítik. A szerkezet 
látható részei teljesen azonosak lesznek a 200 évvel ezelőtt 
átadott híddal. Az alépítmények helyreállításához szükséges 
kőanyagot ugyanabból a bányából hozzák, ahonnan ere-
detileg is építkeztek.

A felújítás előtt a híd teherbírása 2 tonna volt, a kocsi-
pálya a szélessége miatt pedig csak váltakozó irányú forga-
lomra alkalmas. A felújítás végén a teherbírás 3 tonna lesz 
annak ellenére, hogy az utólagos erősítőkábeleket nem épí- 
 tik vissza. A nagyobb teherbírás óriási segítség lesz a he lyi 
forgalomban.

Az Union bridge újjászületése szép példája a  történelmi 
hídszerkezet megmentésének, orvosolva annak minden be-
tegségét (a lehorgonyzást is), és még növelve is „alaphivatá-
sát” azaz a hasznos teherbírását.

3. MENAI STRAITS BRIDGE
Talán legismertebb történelmi lánchíd a Wales északnyu-
gati szegletében álló Menai Straits bridge, melyet Thomas 
Telford tervezett. Az építése ugyan még az Union bridge 
előtt, 1819-ben elkezdődött, a tengerszoros feletti híd csak 
1826-ban készült el. Főnyílásának támaszköze 176 m. A híd 
minden méretében lényegesen nagyobb, mint az előbb is-
mertetett Union bridge. A kocsipálya két elválasztott forgal-
mi sávból állt, hídtengelybe helyezett gyalogjárdával, négy 
lánc-síkkal, síkonként 4–4 láncvonattal. Azaz összesen 16 
láncvonat hordozta a híd terheit. A beépített láncok tömege 
1633 tonna volt [2]. 

A híd felszerkezetét 1938–40-ben teljesen átépítették. 
Ekkor nyerte el mai formáját, főtartóláncait tekintve a Szé-
chenyi lánchídhoz hasonlóan két lánc-síkkal és síkonként 
2–2 láncvonattal.

A Menai Straits bridge fontos előképe a Széchenyi lánc-
hídnak, hiszen Széchenyi István és Andrássy György grófok 
1832-ben felkeresték és tervezőjével, Thomas Telforddal 
több ízben is tárgyaltak a Dunán való hídépítésről. Tanul-
mányútjukról írt részletes, 114 oldalas jelentésükben [6] e 
hídról megemlítik: „Midőn mi Menai hídján voltunk, sem-
mi különös ingadozását nem tapasztaltuk, mikor több em-
ber, ló, kocsi ’s a’ t. járta azt rendetlenül; de egyszer csak  
hat ember ment rajta lóháton sebesen ügetve, de  igen 
egyenlőn, ’s akkor bizony ringott egy kissé.” – Meg álla-
pításuk teljesen pontos megfigyelése a függőhidak kritikus 
gerjesztésének.

A Menai-szoros lánchídja világrekord volt valamennyi híd 
között 1834-ig (Fribourg kábelhíd), és a legnagyobb lánchíd 
1849-ig. Érdekes egybevetés, hogy a mi Lánchidunknál 
203  m főnyílásnál és aláboltozás nélküli szélső nyílásoknál 
a beépített láncok tömege csak 2000 tonna volt [5] (azaz a 
Menai Straits láncainak 122%-a).

A legutóbbi átfogó felújítás 1999-ben volt a hídon. Jelen-
leg a híd gyalogjárdáit építik át mindkét oldalon. A mintegy 
félévesre tervezett munkát itt is a Spencer Group végzi.  
A 2021 januárjában elkezdett munka nehézsége, hogy a víz-
szint felett 30 m magasságban, függőállványokról kell elvé-
gezni a munkákat. Csúcsidőn kívül, munkanapokon 9 és 15 
óra között a felújításhoz egy forgalmi sávot felvonuláshoz 
lefoglalnak a másik sávon jelzőlámpával szabályozott, válta-
kozó irányú gépkocsiforgalom mellett.

Magyar szemmel nézve említésre érdemes, hogy az 
1938–40-ben épített lehorgonyzások bizonytalanságai miatt 
a pá lyaszint alatti szakaszokon korábban erősítő, pót lánc- 
lehorgonyzásokat építettek be a járdaszinten lévő iránytörő 
sarutól lefelé. A híd teherbírását alapvetően befolyásoló, 
javarészt rejtett erősítés jól illeszkedik a műemlék hídhoz. 
A hídon jelenleg nincs súlykorlátozás.

4. HAMMERSMITH BRIDGE (LONDON)
Lánchíd-körutunk utolsó állomása a híres  londoni Ham-
mersmith bridge. A pezsgő főváros Temze-hídját William 
Tierney Clark tervezte, s ez a híd volt a mi első állandó 
Duna-hidunk alapvető mintája. A W. T. Clarkra jellemző 
klasszicista diadalív-kiképzésű pillérek hordozták a lánc kö-
tegeket. A láncok négy lánc-síkot alkottak (kisebb köte gek 
a járdák külső oldalán, nagyobb kötegek a járdák és a ko-
csipálya között), síkonként egymás felett két-két láncvonat-
tal. Épí  tése 1825-től 1827-ig tartott. A főnyílás tá masz köze 
129  m volt. A híd rajzait, W. T. Clark két másik lánchídjával 
együtt, Andrássy és Széchenyi grófok az útijelentésükhöz 
csatolták [6].

1884 és 1887 között e hidat teljesen átépítették, elbontva 
a diadalív-pilléreket. Szintén lánchidat építettek helyette, de 
a megjelenése teljesen megváltozott. (Átépítésében érdemi 
katalizátorszerepet játszott egy 1882. évi hajóütközés.)

Az új hidat Joseph Bazalgette tervezte, s Clark munkájá-
ból csak az alapozásokat használta fel, a lehorgonyzótömbö-
ket megnövelve. Emiatt a híd nyílásbeosztása megmaradt, 
emlékeztetve a régi hídra. Noha e lánchidat a buda pestivel 
ellentétben elkerülte a II. világháború esztelen  pusztítása, 
ír függetlenség pártiak négyszer is megkísérelték felrobban-
tani: 1939-ben, 1965-ben, 1996-ban és 2000-ben. Jelentős 

7. ábra:  Járdalemezek átépítésének előkészületei a Menai Straits 
hídján (Spencer Group)
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károkat az utolsó bomba okozott, két évig tartó javítás után 
nyitották meg újra a hidat. Így bizony e hídnak előtörténete 
bizonyosan épp annyira hányattatott, mint a mi Széchenyi 
lánchidunké.

A híd történetét dióhéjban felvillantva bizonyára nem 
meg lepő, hogy e hídnak mára sok szerkezeti betegsége van. 
Jelentős javítások voltak 1973-ban, 1984-ben, 1998-ban.  
Ekkor 7,5 tonna össztömeg-korlátozást vezettek be, a helyi 
buszok közlekedését pedig jelzőlámpával szabályozták – 
kizárva az egyidejű egyéb járműveket. 

A híd korrózióvédelmét utoljára 2000-ben, a bomba táma-
dás után újították fel, helyreállítva az eredeti színárnyalato-
kat. A bajok gyökeres kezelése azonban rendre elmaradt. 
Árulkodó, hogy 2008-ban a híd kiemelt műemléki védel-
met nyert, mint különleges érdeklődésre számot tartó épít-
mény, melyet mindenképpen meg kell őrizni!

A hídszerkezet hibáinak bemutatása messze túlmutat 
je len írásunk keretein. A károsodások közül most csak a 
híd fők járdaszintjén lévő öntöttvas iránytörő saruk repedé-
seit említjük, amelynek aggasztó mértéke és a repedések 
növekedése miatt a hidat teljesen le is kellett zárni. A kri-
tikus repedéseket a hengerszekeres iránytörő saru viszony-
lag magas és nagyméretű alsó öntvényének függőleges bor-
dáin találták meg. A hiba felderítéséhez előbb le kellett 
bon tani a sarut takaró öntöttvas díszeket, és az öntvényt 
homokszórással meg kellett tisztítani. 

A legtöbb repedést az északkeleti sarunál találták: 2019 
áprilisában hat repedést, 2020 áprilisában már 13 repe-
dést 30 és 205 mm közötti hosszokkal. Az NE10-jelű re-
pe dést hossza 2020 áprilisa és augusztusa között 160  mm-
ről 240 mm-re nőtt. Az iránytörő sarut terhelő vízszintes 
elmozdulások korlátozása érdekében a lehorgonyzó lánc-
szakaszra fűtési rendszert telepítettek. [8]

2020 augusztusa óta a híd teljesen le van zárva. Jelenleg 
is azon dolgoznak, hogy a gyalogos és kerékpáros köz le-

kedéshez szükséges minimális beavatkozásokat elvégezzék. 
A teljes felújítás előzetesen becsült költsége 57–66 milliárd 
forint, míg a minimálisan szükséges állapotrögzítő munkák 
várható költsége 19 milliárd forint, és ennek időtartalma is 
egy esztendő. A hídzáron komppal kívánnak enyhíteni, az 
erre vonatkozó közbeszerzést már kiírták.

A Közlekedési Minisztérium 2020 szeptemberében mun-
kacsoportot indított a miniszter elnöklete alatt a híd mi-
előbbi biztonságos megnyitása érdekében. A munkacsoport 
rendszeres üléseinek emlékeztetője Minisztérium honlap-
ján olvasható [7]. 

A híres lánchíd kálváriájáról folyamatosan jelennek meg 
a beszámolók, új hírek. A felújítás többéves folyamat lesz. 
A helyreállítás alatt a közlekedés biztosítása érdekében a 
COWI a híd fölé építendő ideiglenes híd telepítésére készí-
tett izgalmas javaslatot, 10 milliárd forint értékben [9]. 

8. ábra:  Hammersmith bridge iránytörő saru repedései 
(Department for Transport)

9. ábra:  A COWI javaslata a Hammersmith híd fölé építendő ideiglenes emeletes hídra [9]
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Miután véglegesítik a Hammersmith bridge helyreállítá sá-
nak végleges műszaki programját, javaslom annak részletes 
bemutatását önálló cikk keretében.

5. BUDAPESTI TÜKRÖZŐDÉS
A három bemutatptt lánchídfelújítási munkák megismeré-
sé nek aktualitást ad a budapesti Széchenyi lánchíd induló 
felújítása. A régóta várt munkára a főváros szerződést kö-
tött az A-HÍD Zrt.-vel, bruttó 26 milliárd forint értékben. 
A pályalemezcserével járó beavatkozás eddigi keresztútját 
lát hatta a nem hidász olvasó is, de ennek elemzése nem 
ré sze írásunknak.

Láthattuk az Európa másik végén éppen folyó három 
lánc hídmunka példáját. Ott is óriási küzdelmek övezték az 
előkészítést, különösen is az anyagiak előteremtését. Érde-
mes megismerni a történelmi lánchidak hibáit, vizsgálatait, 
kezelését, finanszírozását és javításait, hiszen ezek kiváló 
tapasztalatul, tanulságul szolgálhatnak. Jelen írás célja erre 
vonatkozó szakmai figyelem felhívása volt.
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ALKOTÁS, MŰVÉSZET, HÍD

Horváth Adrián híd- és szerkezettervezési ipari professzor
FŐMTERV Zrt.

1. ELŐSZÓ

Ez az írás a Hídépítők Egyesülete és a 
MAGÉSZ által közösen rendezett Híd-
esztétika szakmai napon elmondott 
elő adásra épül. A szerző szemléletet 
akar átadni, nem pedig a hidak esztéti-
kus kialakításának praktikus ismereteit 
kifejteni. Erre terjedelmi okokból sincs 
lehetősége, sem a több kiváló iroda-
lom [1]–[7], sem a megvalósult jó 
példák (pl. [12], [13], [14]) elenged-
hetetlen tanulmányozását nem akarja 
pótolni.

2. BEVEZETÉS

Az emberekben megvan az  alkotási 
vágy, már az őskorból vannak rajzi 
és tárgyi maradványai az alkotó em-
ber munkájának (1. kép, 2. kép).  
A legutóbbi időkig az egyszerű em-
berek is élvezettel alkottak akár balla-
dákat, akár énekeket, táncokat, akár 
használati tárgyakat vagy építmé-
nyeket (3. kép). A specializáció aztán 
elválasztotta egymástól a művészeket 
és a termelőket, az alkotókat és a hasz-
nálókat. De az alkotás vágya megma-

radt a leg több emberben, a kreativi-
tás az embe ri létezés elválaszthatatlan 
része. A mér nöki munka – különösen 
a tervező mérnöki – is alkotói tevé-
kenység. A mérnök is  olyan valamit hoz 
létre, ami előtte nem volt. Ugyanúgy, 
ahogy a többi alkotó, a hídtervező is 
sok különböző módon tudja elérni a 
kitűzött célt, ő éppen az akadály át-
hidalását. A sok különböző lehetsé -
ges megoldás közül milyen szempon-
tok szerint választhatja ki a legjobbat? 
Legyen az biztonságos, megépíthető, 
gazdaságos és fenntartható! Igen, de 

1. kép: Willendorfi Vénusz 2. kép: Lascaux-i barlangfestmény

3. kép: Stonhenge
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ezekből is sok van. A lehetséges vál-
tozatok közül a szebbiket – lehetőleg 
a legszebbet – választja az alkotó, a 
tervező.

3. A SZÉP
„Az esztétika a filozófiának a (műal-
ko tásokban megnyilatkozó) széppel és 
a művészetek elméletével foglalkozó 
tár gya” ([1] Magyar Értelmező Kézi-
szó tár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2004.). A szép tágabb értelemben az 
etikát is tartalmazza – Fritz Leonhardt 
ezzel kapcsolatban és a hídépítés kon -
textusában Konrad Lorenzet és Erich  
Frommot idézi [2]. Szép az, ami esz-
tétikai élményt vált ki, egyike tehát  
az esztétikai minőségeknek. Michel 
Pochet meghatározása  szerint: a szép-
ség az, amit Istenről az érzék szer ve-
ink meglátni, meghallani,  meg íz lelni 
ké pesek. A szépség szent, Isten ke gyel-
mé nek a jele, ami érzékelhetővé válik 
az ember számára. A szép belső lé nye-
gében állandó és változatlan, kül  ső  
megnyilvánulásaiban (lásd mű vé szeti 
korszakok) időről időre  eltérő lehet 
at tól függően, hogy mit ismertek föl 
(fogtak fel) abból, illetve, hogy mi re 
vol tak képesek. 

Roger Scruton azt írja [16]: a szép  
kel lemes érzetet kelt bennünk. A szép -
ség mindig indok arra, hogy odafi-
gyel jünk arra a dologra,  amelyik ren-
del kezik vele. A szép egy ítélet tár gya: 
a szépítéleté. A különböző lehetősé  gek 
között odaillőségük  szerint válasz-
tunk. Az odaillőséget a kinézet sze-
rint ítéljük meg. Az odaillős ég is foko-
zatokban létezik, akár a szép. A szép  
lehatol az emberi tapasztalat mögött 
rejlő igazságig, azáltal, hogy azt szük-
ségszerűként állítja elénk. A hitelte len, 
a hamis, a valótlan, az őszintétlen 

nem lehet szép. Az intenzív erkölcsi 
üzenetet integrált esztétikai keretek 
kö zött hordozó műalkotás a hiteles. 

A művészet a valóságnak a lényeget 
kiemelő – bizonyos esztétikai elvek 
sze rinti – tükrözése, amelyben óha-
tat lanul megjelenik az alkotóművész 
egyé ni értelmezése, azaz egyénisége. 
A mű vészet nem semleges, de  sajá tos  
módja van arra, hogy erkölcsi állítá-
sokat tegyen és igazoljon: ezt nem 
teszi direkt módon. [16] Tágabb érte-
lemben minden alkotó célú tö rek-
vés, igyekezet, tevékenység művé szet 
(görög: tekhné, technika, latin: ars). 
Az ókori görögöknél és  rómaiaknál, 
majd Európában egészen a reneszán-
szig a művészeten a szakértelmet, a 
mesterségbeli tudást értették, példá ul 
a hadi ismereteket, a szónoki isme-
reteket, vagy használati tárgyak elké  szí- 
 tésének a képességét, de a mű vésze-
tekhez tartozott a grammatika, a logika 
és az építőmesterség is. A kö zépkorban 
a szabad művészetektől (gram matika, 
retorika, logika,  aritmetika, geo metria, 
csillagászat, zene) elválasztottan kezelt 
úgynevezett me chanikai művészetek 
kö zé tartozott az építészet – ami alatt  
az akkor még min dig egy séges építő-
mesterséget kell ér tenünk.

4.  AZ ÉPÍTŐMESTERSÉG  
ÉS VÁLTOZÁSA  
AZ IDŐBEN

Az ókori építőmesterek a funkciónak 
megfelelő építményeket a hagyomá-
nyok, gyakorlati tapasztalatok alapján, 
a számukra elérhető építőanyagokból 
– fából, kőből, szárított, majd égetett 
téglából hozták létre. Az épületekben 
a terek alakját és méreteit, a hidak nyí-

lásait egyértelműen az határozta meg, 
hogy mit tartottak megengedhetőnek 
a szerkezet állékonysága érdekében, il-
letve, hogy mit tudtak megépíteni (4.,  
5., 6. kép). A nagy tereket  magukba 
foglaló épületek – templomok, keres-
kedőházak – jellemző formai stílus-
jegyeit ezek a tartószerkezeti kialakí-
tá sok határozták meg elsősorban (7.,  
8. kép). Az építőmesterség a termé-
szet ben megfigyelt jelenségekre és a 
megelőző idők tapasztalataira  tudott 
támaszkodni, ezért a változások na-
gyon lassúak voltak. Az emberek  érzik 
a természet harmóniáját, rendjét, 
évszázadok óta az ebből kinőtt, erre a 
rendre támaszkodó környezet méret-
arányait szokták meg, azokat tartják 
szépnek, harmonikusnak (9. kép).  
A díszítés, az ornamentika, a festmé-
nyek (10. kép) és szobrok szintén jel-
lemzők az adott korra: az általános 
gazdasági erőre, a mesterek felhalmo-
zott tudására és a szellemi/lelki kör-
nyezetre (11. kép). 

{A továbbiak kontextusba helye-
zéséhez: a szerzőhöz az antik ró-
mai és görög, a romanika, a gó-
tika és a reneszánsz építészet és 
művészet, a későbbi korokból a 
Bauhaus és az Art Deco áll kö-
zel. A barokk zsúfolt, túláradó 
dí szítettsége számára öncélú ki-
va gyiság. Nem osztja a szerző 
Milton Babbitt „Kit érdekel,  hogy 
hall gatod-e a zenémet?” állás-
pontját sem a modern irányza-
tokról.}

Az építész(mérnök) tereket (lásd an-
gol: room, plain, német: der Raum) 
tervez, tulajdonképpen funkcionális 
igényeket elégít ki ezzel: az embe-
rek térben élnek és tevékenykednek. 

4. kép: Aquaduct, Segovia – oldalnézet 5. kép: Spean Preah Toeus híd, Kambodzsa
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6. kép: Aquaduct, Segovia – szerkezet

7. kép: Református templom, Nagypetri, Kalotaszeg, Románia 9. kép: Alexandriai Szent Katalin templom, Fehérvárcsurgó

8. kép: 
Ponte Mallione, 
Re, Olaszország

10. kép: Raffaello: Az Athéni iskola, Vatikáni múzeum



11. kép: 
 Amerigo Tot: Csurgói Madonna,  
Alexandriai Szent Katalin templom, Fehérvárcsurgó
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Nagyobb léptékben ez városépítészet-
ként jelenik meg: az épülettömegek 
között (épülettömegekkel komponál-
va) alakulnak ki használati terek (köz-
terek, parkok, játszóterek stb.). Olyan 
terek kialakítására törekszik, amelyben 
az emberek a funkciónak megfelelően 
viselkednek, élnek, ráhangolódnak a 
térben végzett tevékenységre. A hídter-
vezésnél a kialakítandó használati tér 
legtöbbször adott: az az átvezetendő 
út/vasút űrszelvénye. Felsőpályás1 híd - 
nál a legnyilvánvalóbb, hogy ezt a te-
ret nem kell megtervezni, hiszen az 
épülő építmény ez alatt a tér alatt 
van, nem ér bele a közúti vagy vas-
úti űr szelvény2 tartományába. A sza-
badon tartandó térnek és magának az 
űrszelvénynek a méreteit nem eseti 
sza bad döntés határozza meg, azokat 
szabványok vagy más előírások tartal-
mazzák. 

A mérnöki tevékenység alkalmazott 
tudomány. A hídtervező azonban nem 
elégedhet meg a műszaki me cha ni- 
 ka helyes alkalmazásával. Meg kell is -
mernie az emberi igé nyeket,  érte nie 
és éreznie kell a szociális  kör nye zetet. 
Meg kell találnia az optimá lis komp-
romisszumot a  különbö ző érdekek 
 kö zött. Ezek szigorú mód szertannal 
ke  zel hetők: részben mate ma tikailag le - 
írhatók, részben leg alább listába szed -
hetők és például  döntéselméleti mód-
szerekkel, megint matematikai mo   del-
lekkel elemezhe tők. Itt azonban nem 
ér véget a mérnök feladata. A meg-
épülő híd általában meghatározóan 
for málja környezetét. Felmerül a kér-
dés, hogy korunk ismereteivel és lehe-
tőségeink birtokában hogyan tudjuk 
meg ragadni a szépség természetes bel-
ső lényegét, és hogyan tudjuk azt ki - 
fejezni az épülő hidakban.

Az épületek homlokzatával és hom-
lokzatán sok lehetőség van a díszítés-
re. A hidaknak nincs külön homlok-
zata, ami ott haszontalan,  fölösleges, 
ezért káros lenne. A hidak megjele né-
se, esztétikai minősége ezért a tartó-
szerkezeten, annak arányain, a szer ke-
zetnek a környezethez  illeszkedésén 
– lám mégis megjelent a térképzés –, 
illetve alkalmazkodásán múlik. Dí szí-
teni, persze a hidakat is lehet. A Sza-
badság híd pilonjának valóban mű vé-
szi ornamentikája (12. kép) is hozzá-
járul ahhoz, hogy a világ legszebb 
hídj ai között tartsuk számon. 

A mai hídtervezés, hídépítés három 
területét érdemes külön vizsgálni esz-

1   Felsőpályás híd: a pályaszerkezet a főtartó fölött van, lásd például Árpád híd, Margit híd, Petőfi híd.  
Alsópályás híd: a pályaszerkezet a főtartó alatt van, lásd például Erzsébet híd, Lánchíd.

2   Űrszelvény: a közúti vagy vasúti pálya mellett és fölött szabadon tartott térnek a pálya tengelyére merőleges metszete.

tétikai szempontból, és még azokat is 
javaslom megosztani városi, belterüle-
ti, illetve külterületi, gyorsforgalmi 
úti vagy vasúti hidak osztályokra asze-
rint, hogy az emberek közvetlenül is, 
az áttekintés és befogadhatóság kö-
zelségéből és sebességével találkoznak 
a híddal, vagy csak áthaladnak (nagy 
sebességgel) rajta vagy alatta, amikor 
csak a fő tömegek, vonalak, formák és 
színek adhatják a benyomást.

5. A „MINDENNAPI” HIDAK
„Mindennapi” hidaknak azokat a hida-
kat nevezem, amelyek nyílástartomá-
nya a 10–30 m tartományba esik, ame-
lyekből nagyon sok épül, ezért ezek - 
nél a szokásosnál is  hangsúlyosabb 
a gyors és költséghatékony megvaló-
síthatóság, az iparosított gyártás és 
építés. Ezeket a hidakat a „közönség” 
naponta látja, azonban nem figyel fel 

rájuk, szinte ész re sem veszi. Mégsem 
mindegy, hogy milyen környezetet te-
remtenek.

5.1. Városi környezet

A Flórián téri felüljáró a  lakótele pi 
épü letek közé épült, de a római 
Aquin cum régészeti területe fölé.  
A 300  m sugarú ívben fekvő két híd 
felszerkezete – az akkori technológiai 
elvárások mellett – azért is készült elő-
regyártott, feszített vasbeton gerendák-
ból, hogy az áthidalt, értékes romokat 
minél kevésbé érintse az építkezés.  
A hidak pilléreinek tengelytávolsága 
34  m, amit a legfeljebb 30 m támasz-
közű gerendákkal úgy lehetett  elérni,  
hogy tengelyben 4 m széles fej geren-
dákat terveztünk (13. kép). A fej ge-
ren dák trapéz alakú nagy alsó síkját 
megbontottuk a két külső sarok és 
a belső él közepe felé irányuló, a 
támasz szintén trapéz keresztmetszetű 
oszlopától induló, magasságukban 
csökkenő tyúklábszerű bordákkal (14. 
kép). Ez a szerkezeti motívum teljesen 
egyedi, ráadásul kiválóan fejezi ki a fej-
gerenda erőjátékát. Az egyenes, előre - 
gyártott gerendákból készült felszer-
kezet sokszögvonallal (13. kép) tudja 
követni az út ívét. A kis sugár miatt 
a legnagyobb húrmagasság 48 cm. 
Ez már messziről is láthatóan nagy 
eltérés az ideális ívtől, látványában 
elfogad hatatlan lett volna. 

12. kép: A Szabadság híd pilonja

14. kép:  Flórián téri felüljáró, fejgerendák 
„tyúklábszerű” alátámasztása

13. kép: Flórián téri felüljáró egy nyílásának felülnézete
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A felszerkezet sok szögvonalú oldal-
nézetét ezért eltakartuk az ívet kö-
vető, magas szegélyelemmel (15. kép).  
A szegélyelemek 65 cm magas,  lefelé  
szélesedő felső szakasza aranymet-
szés arányban oszt ja az 1,70  m ma-
gas felületet. A sze gély elemen így  
megjelenik egy feszes vo nalú felső sík, 
alatta egy árnyékvo nallal (15. kép).  
A Flórián téri felüljáró felszerkezetei 
akár madártávlatból (16. kép), akár a 
Szentendrei út ról (19. kép), akár az 
Árpád hídról távol ról nézve harmoni-
kus, lendületes szala gok, illetve vona - 
lak. A híd részletei is gondosan kidol-
gozottak, az alatta sé tá lóknak köz-

vetlen közelről is érdekes, arányos, 
kulturált környezetet teremtő építmé-
nyek. A felüljáró az alatta feltárt római 
kori romokkal nem konkurál, hanem 
azokat igényes, mo dern környezetbe 
helyezi (15. kép).

5.2. Külterület

A legtöbb hasonló,  előregyártott, fe-
szí tett vasbeton gerendából épült sű-
rű bordás vasbeton lemez fel szerke- 
  ze tű híd, amelyekkel az utazóközön ség  
is a legyakrabban talál koz hat, az autó-
pályák fölött épül, 1–2 kilomé teren-
ként. Az utazók nagy sebessége  mi att  

ezeknek a hidaknak leginkább a fő 
vonalai és arányai érvényesülnek, 
esz tétikai minőségüket ezek a jel-
lemzők határozzák meg: a nyílások 
hosszmérete, a hidak alsó élének ma-
gassága az útpálya fölött, a fel szerke-
zet karcsúsága, a szegély vonala, és 
a hídfők, valamint a csatlakozó töl  té-
sek kontúrvonalai. A 17. képen ele-
gáns, természetes rézsűvonallal talál-
kozik a töltés a híddal, míg az 18. 
képen megtörik a rézsűvonal, olyan 
benyomást keltve, mintha véletlenül 
rövidebbre sikerült volna a híd a ter-
vezettnél. A fejgerendáknak a bütü-
je látszik messziről, az oszlopokból 
a szélsőnek az egyik oldala. Ez nem 
azt jelenti, hogy ezek a részletek elha-
nyagolhatók – nincs jogunk rontani 
a táj természetes szépségén, ráadá-
sul nem tudhatjuk, hogy a híd élet-
tartamán belül nem változik-e meg a 
környezete – csak azt, hogy tisztában 
kell lennünk hozzájárulásuk mér té ké-
vel a híd megjelenéséhez.

Fontos látványelem lehet az utat ke-
resztező hidak szegélyvonala. A Fló-
rián tér fölött a Szentendre – Árpád híd 
és az Árpád híd – Szentendre irányok 
két külön hídon haladnak. A hidak 
egy más melletti szegélyei egymáshoz 
iga zodó, sima vonalú térgörbék (19. 
kép).

15. kép: Flórián téri felüljáró, szegélyelem markáns vonalai

16. kép: Flórián téri felüljáró madártávlatból
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17. kép: Harmonikus töltéscsatlakozás

18. kép: Zavaróan megtört rézsűvonalú töltéscsatlakozás

19. kép: Flórián téri felüljárók párhuzamos szegélyei

20. kép: Híd szegélyvonala zavaró szögtörésekkel

A 20. képen látható híd szegélyének 
vonala két ponton is indokolatlan, za-
varó törést mutat. 

Az utakat felül keresztező hidak ter-
vezésénél is a legjobb a környező terep 
adottságaihoz igazodni. Bevágásban 
és megfelelő teherbírású talaj eseté-
ben a ferde lábú keretek gazdaságos 
és nagyon szép szerkezetek lehet-
nek. A 21. képen az M0 autópálya 
I/A szakaszán épült gyalogos-felüljáró 
látható. A vasbetonból készült ferde  
lábú keret kiválóan beilleszkedik kör-
nyezetébe: maximálisan alkalmazko-
dik a környező terepszintekhez, szer-
kezeti méreteiben pedig az igénybe-
vételekhez. A terep az autópálya két 
oldalán eltérő magasságban van, ezért 
a pálya egy irányban esik, a két szél ső 
nyílás eltérő méretű. A középső nyí-
lásban a szerkezet rendkívül karcsú.  
A szerkezeti magasság a támaszoktól 
a híd közepe felé csökken. A változás 
szinte lineáris, de érzékelhető, hogy 
való jában nagy sugarú ívekre szer-
kesztették a gerenda alsó övét. Így a  
keret lábak és a szerkezet alsó éle 
szép ará nyú, feszes ötszöget formál 
az autópálya síkjával. A keret lábai ol-
dal nézetben az alapozás felé keske-
nyednek, ebben a síkban csuklósan 
vannak meg tá masztva. A szélső nyílá-
sokban a ge rendák magassága szintén 
csökken a támaszok felé, szépen mu-
tatva a szer kezet erőjátékát. A maga-
sabb  oldali, hosszabb keretláb a híd 
tengelyére merőleges síkban lefelé li-
neá risan szélesedik. Ez kifejező jelzé-
se annak, hogy ebben a síkban a tá-
masz befogás, alapvetően az oldal-
irányú szélteher felvétele érdekében. 
A rövidebbik keretláb  geometriája eb - 
ben a tekintetben azonos a  má sik kal, 
de a szélesedésnek csak a magasság-
különbséggel arányos kis része érvé-
nyesül. A hídfők szerkezeti gerendá-
ja elé nyúló párhuzamos szárnyfalak 
támasztják meg oldalról a bevágás ré-
zsűfelületét. Oldalnézetben így a híd-
fő belesimul környezetébe. Mindezek 
a részletek a nagy sebességgel haladó 
átutazók számára nem befogadhatók, 
azonban a fő vonalak, a légies, feszes 
elegancia arra az egy pillanatra is fel-
hívja magára a figyelmet.

Érdemes kitérni a gyalogoskorlá-
tokra is. Magasságukat és osztóléceik-
nek helyzetét az OTÉK szigorúan sza-
bályozza a biztonságosság érdekében. 
Általános esetekben nem szokás és 
nincs is értelme változtatni a szo kásos 
függőleges lécosztáson. A kor látvéget 
azonban érdemes a hidat keretbe fog-
laló formában kialakítani, ahogy az a 
22. képen látható.
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6.  GYALOGOS-  
ÉS KERÉKPÁROSHIDAK

A gyalogoshidak alaprajzi és magassági 
vonalvezetése sokkal kevésbé kötött, 
mint a közúti hidaké. A közvetlen   
funkciójukhoz – a gyalogosokat átve-
zetni valamilyen akadály fölött, ös sze- 
 kötni két célterületet az emberek szá-
mára – más mellékfunkciókat is le het 
tár sítani, például sétány, kilátó pont, ta- 
 lálkozóhely esetleg padokkal stb. Ez-
zel kapcsolatban itt megjelenik a hasz-
nálati tér szabad kialakításának, az az 
megtervezésének a lehetősége, il letve 
igénye. Ezek a mellékfunkciók in do-
kolhatják az azokhoz igazodó, akár 
sza bad formák alkalmazását is. A gya-
logos- és kerékpároshidakat közvet-
len közelről látják, azok mellett vagy  
alatt nem nagy sebességgel szágul-
danak el. Ezért ezeknek a hidaknak 

a részletei is ugyanolyan mérték-
ben érvényesülnek, mint a szerkezet 
tömege, formája és arányai. Sőt, mint 
minden híd, a gyalogoshidak is alap-
vető térformáló műtárgyak, mégpedig 
akár 100 évre is, így különösen fontos, 
 hogy lété vel megteremtse vagy növel-
je a min den napos emberi használati  
tér érté két, szépségét, használható sá-
gát és a megközelítés, áthaladás és az 
ott tar tózkodás élményét. 

A hidak a fizikai törvényeknek, alap-
vetően a gravitációnak vannak alá-
rendelve. Tervezésük és építésük függ  - 
vénye az ember ismereteinek a ter-
mészetről – ettől nem  szakadhat el.  
A ma mérnökének megvan a szük-
sé ges matematikai és fizikai  tudása  
ah hoz, hogy megbízható, tartós, fenn -
tartható és gazdaságos hidat ter vez  zen.  
A változás azonban mindig folya ma-
tos. Az elméleti alapok megte rem té  se 

után egy ideig még a hida kat, köz tük  
a gyalogoshidakat is hagyo má nyos,  
a természettől ellesett szerke  zeti ará - 
nyokkal építették, csak ké sőbb kezd- 
ték továbbgondolni a lehető sé geket. 
Ahogy növekedett az építőanyagok 
választéka és ezzel együtt  szilárdsága, 
a terhelésükben nem változott gya lo-
goshidak egyre karcsúbbak  lehet tek. 
Sokáig megmaradt még a tiszta erő-
játékú szerkezet elsőbbsége a terve zői 
koncepciókban. Az igények változá-
sával és talán ezzel egyenértékűen a 
tervezési eszközök rendkívüli haté-
konysága megteremtette lehetőségek-
kel megváltozott a helyzet. A végesele-
mes számításokkal a legbonyolultabb 
szerkezetek igénybevételei is gyorsan 
számíthatók, s ma már szinte tetszőle-
ges térbeli alakzatok megszerkeszthe-
tők számítógéppel, amelyekből aztán 
acélszerkezeti gyártási, vagy  vasbeton 
vasalási tervek is előállíthatók. A gya-
logoshidak a többi hídhoz képest ál-
talában kisebbek, kevesebb költség-
ből megépíthetők. Az építtetők talán 
ezért hajlandók többet áldozni rájuk 
a szokásosnál a helyszíni adottságokat 
feltáró mellékfunkciók kielégítése és 
az erőteljes térformáló hatás érde-
kében. 

6.1.  Szolnoki gyalogoshíd  
pályamunkája

Szolnokon összeköttetést akartak te-
remteni a városközpont elegáns Ti-
szai hajósok tere és a Tiszaligeti Ter-
málstrand és Élményfürdő főbejárata 
között. A gyalogos- és kerékpároshíd 
tervezésére kiírt pályázaton Skardelli 
György (KÖZTI) és munkatársai vol-
tak építész partnereink. A Tisza két 
partján a lehetséges csatlakozási pon-
tok nincsenek egymással szemben, 
a keresztezés szöge 76°-ra adódott. 
Koncepciónk szerint a hídon a kerék-
párosok és kedvük szerint a gyalogosok 
is egyenes vonalban mehetnek át, de 
egyben arra is lehetőséget akartunk 
adni, hogy megálljanak, a korlátra kö-
nyökölve gyönyörködjenek a kanyargó 
Tiszában, a bal part buja zöldjében, a 
jobb part elegáns sétányában. 

Az át haladni és a megpihenni, 
 né zelődni vágyók kölcsönös zavarta-
lansága érde kében a híd hosszában 
 egyik felét a felvízi oldalra, a másik fe- 
  lét az  alvízi oldalra terveztük kiszé - 
le síte ni, felül nézetben  szinuszvonalat 
 kiraj zo  ló szegélyvonallal (23. kép).  
Az öblözetekkel találkozóhelyként, hí-
di vásárok hely színeként,  érdekes fo-
tók készítésének fókuszaként új funk- 

21. kép: M0 autópálya ferde lábú kerethídja

22. kép: Szép, feszes vonalú korlátvég (M6 autópálya)
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24. kép

25. kép

26. kép 28. kép

27. kép

23. kép



Acélszerkezetek 2021/1. számAcélszerkezetek 2021/1. szám 17

 ciót akartunk adni az eredeti rendel-
tetéshez. Így lett volna terveink sze-
rint az új híd igazán szerethető városi 
fórum. A funkció része a híd meg-
jelenése is: a két partról egymás felé 
gesztust tevő egyszerű ívű forma di-
namikus (24., 56., 26. kép), minden 
lépésnél más arcát mutató szerkezet-
ben ölt testet. A szerkezet lát ványa 
része a városképnek, nemcsak  méretét 
tekintve, hanem az attrak ti vi tása mi-
att is. A sziluettkép mellett  na gyon 
fontosnak tartottuk a szerke zet alsó 
nézőpontú látványát (27. kép), ami kü- 
 lönösen az ártéri területen rend sze-
res, nagy létszámú rendezvé nyek láto-
gatóinak szólhatott volna. Ez zel a híd-
dal a kapcsolatot a két part rész között 
ténylegesnek, de egyúttal képletesnek 
is szántuk, a kettészakadt város össze-
tartozása szimbólumának (28. kép).

A pálya a híd negyedeiben álló, a 
hossztengely irányába terpesztő, eny-
hén kifelé dőlő ferde síkú, szinte tisz-
tán nyomott „A” pilonokra van felfüg-
gesztve. A pászmák sora ernyőszerűen 
borítja be a tartózkodási felület ki-
teresedését.

6.2.  A Rákos-patak gyalogos-  
és kerékpároshídja

A budapesti vizes világbajnokság gyalo-
gos megközelítéséhez a Rákos-patak 
fölé kellett egy gyalogoshidat építe-
ni. A hídnak alkalmazkodnia kellett a 
Dagály strand új épületéhez, és csat-
lakoznia a Népfürdő utca kerékpárút-
jához. A patak jobb partján egyelőre 
elvadult zölddel benőtt terület van, de 
attól északra a Marina parton jelentős 
ingatlanfejlesztés folyik. A patak két 
partja gondozatlan. Legnagyobb víz-
szintjét a Duna árvízszintje határozza 
meg. Ez tette lehetővé, hogy a híd 
alatt ne tartsuk a MÁSZ fölött előírt 
biz tonsági távolságot, és a pályaszint-
tel gyakorlatilag megmaradhassunk a 
Népfürdő utca magasságában. Ehhez a 
lehető legkisebb szerkezeti magasságot 
kellett elérjük. Az egyik változatban a 
torontói belváros egyik attrakciójának 
mintájára (29., 30. kép) négy párhuza-
mos szalagot – ezekből három hullám-
vonalban halad – formáló felszerkezet 
terveztünk, amelynek két középső tag-
ja változó gerincmagasságú szekrény-
tartót (31. kép) képez. A kialakítás 

szerkezeti előnye mellett a híd kedvelt 
találkahely lehet, ahol le lehet ülni, 
nézni a parkosított patakpartot, vagy 
a korlát mellől a dunai naplemente 
meleg fényeit (32. kép). A város felől 
a patak parkjába érkezők elől a hullá-
mot formáló felszerkezet eltakarja az 
oda nem illő patak fölötti vízcsövet. 
Érdekességével, és közösségi tér funk-
ciójával igazi látványosságként emelte 
volna a környezet értékét. 

Végül a Dagály megvalósult épüle té-
nek építészeti koncepciójához jobban 
illő, süllyesztett pályás, két főtartós 
híd épült meg. Az I főtartók markáns, 
szikár egyszerűsége, határozott vona-
la nem bontja meg a tájat, nem akar 
ural kodni rajta, de nem is rejtőzik el 
(33. kép). Távolról és közelről egy-
aránt őszintén mutatja lényegét. A per - 
forált, 30 mm vastag, merevítetlen ge-
rinclemez napsütésben és az esti meg-
világításban is nagyon érdekes, látvá-
nyos (34. kép). A gondosan kialakított 
rézsűburkolatokkal a patakot is ak-
tívan bevonjuk a remélhetőleg hamar 
megvalósuló parkba. A híd hangulatte-
remtő eleme környezetének.

29. kép: Simcoe parti sétány, Toronto, Kanada

31. kép:  A Rákos-patak fölötti gyalogos-kerékpáros híd  
keresztmetszete

30. kép: Simcoe parti sétány, Toronto, Kanada

32. kép: 
A Rákos-patak-híd hullámváltozat 
vázlattervi látványterve





18 Acélszerkezetek 2021/1. számAcélszerkezetek 2021/1. szám

34. kép: A Rákos-patak fölötti gyalogos-kerékpáros híd

7.  EGYEDI, ILLETVE  
NAGY HIDAK

A sok ember látogatta tájba, történelmi 
városrészekbe épülő hidakat különös 
gondossággal kell megtervezni. A nagy 
méretű – általában folyami vagy tenger 
fölötti – hidak is mindig egyediek, de 
kisebb hidak megrendelői szintén ad-
hatnak olyan diszpozíciót, hogy vala-
milyen tekintetben egyedi, különleges 
megjelenésű hidat kívánnak építtetni. 
Bármilyen nagy híd építése „ünnepi” 
alkalom, egyben lehetőség is a fejlő-
désre, amit bűn nem kihasználni. 

7.1. Városi környezet

Jeruzsálemben az 1-es villamos a San-
tiago Calatrava tervezte Húrok hídján, 
külön szinten keresztezi a nagy for-
galmú Jaffai utat. A kiváló építész sta-
tikus egy jelképes városkaput kívánt 
állítani az új híddal, a megrendelő 
polgármester pedig a világ legszebb 
hídját akarta megépítve látni. Három 
éve a szerzőnek volt szerencséje 
körüljárni és -fényképezni a hidat. 
A pálya keresztmetszeti alakját, szép 

ívét és minden részletét gyönyörűen, 
ízlésesen kidolgozták (35., 36., 37., 
38. kép), illően a városi környezethez 
és szán dékolt szerepéhez. A ferde ká-
beles híd 118 m-es pilonja viszont túl 
magas a környezetéhez (39. kép) és 
a 160 m nyíláshoz képest. Városon 

kívül, ahol nincs épített lépték, amihez 
 arányítsa a szem, lehet, hogy ez nem 
lenne lé nyeges szempont, de az 5–6 
emele tes, 15–20 m magas házak között 
ez már disszonáns. A pilon magassága 
va ló színűleg annak is kö vetkezménye, 
hogy a pályaszerkezetet – Calatravánál 

35. kép:  Húrok hídja, Jeruzsálem, Izrael – keleti hídfőhöz csatlakozó töltés

33. kép: A Rákos-patak fölötti gyalogos-kerékpáros híd
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36. kép:  
Húrok hídja, Jeruzsálem, 
Izrael – keleti hídfő előtti 
hídszakasz járda

37. kép:  
Húrok hídja, Jeruzsálem, 
Izrael – keleti hídfő és 
töltéscsatlakozás

38. kép:  
Húrok hídja, Jeruzsálem, 
Izrael – nyugati hídfő  
és töltéscsatlakozás

39. kép: Húrok hídja, Jeruzsálem, Izrael – pilon

már szokásosan – hi perbolikus para-
boloid felületet formáló kábelek tart-
ják, a pilon a hídfőben áll, ezért a 
legtávolabb bekötő kábelek nagyon 
la posak, kevéssé hatékonyak. A hátra-
dőlő pilon sok szögből labilis érzetet 
kelt, a dőlés irányából felnézve rá ki-
fejezetten zavaró. Érdekesség,  hogy 
a híd súlyának nagy részét hordó pi-
lon a hídfőből kinyúló  rövid konzolra 
támaszkodik (40. kép), nyilván fölösle-
ges anyagmennyiség és kockázat en-
nek az ára. Kérdés, hogy megérte-e 
ilyen extravagáns szerkezetet  építeni 
erre a helyre, amikor a Jaffai út köze-
pén széles elválasztósáv van, ahol egy 
pilon elfért volna, s ha ennek lehe-
tőségét kihasználva mégis alsó pályás 
híd épül, az léptékében illeszkedhe-
tett volna környezetéhez. A helyiekkel 
beszélve nem a válasz: nem szeretik, 
nem tetszik nekik a híd. 

7.2. Külterület, gyorsforgalmi út

A Vas megyei Közúti Igazgatóság ter-
veztette a Sárvárt elkerülő 84-es utat, 
s a munka részeként egy különlege-
sen szép hidat kértek a Rába fölé. 
Az új útszakasz egy addig érintetlen, 
gyönyörű helyen keresztezi a Rábát 
(41. kép). A közeli és távoli környezet-
ben a hasonló támaszközű hidak – ál-
talában a Rába folyó fölött – egy nyílá-
sú alsópályás vasbeton ívhidak voltak.  
Ez logikus szerkezetválasztás, így vé-
gül mi is ívhidat terveztünk, de csak 
részben szerkezeti okokból. A helyben 
megszokott forma újraértelmezésével 
(42. kép) úgy adhattunk többet a kör-
nye zetnek, hogy közben ápoljuk a ha - 
 gyományt. 

A Nádasdy Ferenc híd acélívei egy-
más felé dőlnek. Az ívtar tók al só és 
felső övei körívek, de nem kon cent-
rikus körök. A két körív kö zép  pontja 
egy függőleges egyene sen van, így a 
gerincmagasság az ív záradéká ban a 
leg kisebb, a támaszok felé pedig nő. 
Ezt a geometriát folytatja a pályá tól 
lefelé a vasbeton alépítmény hul lám-
térben álló pengefala is. Az al  építmény 

40. kép:  Húrok hídja, Jeruzsálem, Izrael – a 
pilon támasza a nyugati hídfőnél
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41. kép: A Rába a majdani 84-es út nyomvonalánál

42. kép: Nádasdy Ferenc híd oldalnézetben

43. kép: Sárvári Rába-híd statikai számítás: végeselem modell

44. kép:  Nádasdy Ferenc híd  
– pillér hengerfelület és tórusz 
metszésvonala

45. kép:  A Nádasdy Ferenc híd a töltéskúp felől nézve

felmenő részét merev há rom szögként 
alakítottuk ki, amelynek olda lai ezek  
a pengefalak, a Rába töl tésvonalát foly-
tató hídfő előrézsűje alatt a közben ső 
támaszt a hídfővel ös szekötő egy-egy 
gerenda és a gerenda felső végét a 
pengepillérrel összekötő, a pálya kül-
ső szélei mentén futó peremgerendák 
(43. kép). A fölösle ges betontömeg 
csök kentésére egy-egy tó russzal nagy 
térfogatot metszettünk ki a pengefa-
laknak a terhet nem viselő, ívek kö-
zöt ti szakaszának külső és bel ső felü-
letéből. A két test  metszésvona lai a 
támaszon kirajzolják az ívek  ter hét 
átvevő részeket (44. kép). 

A híd színezése kiemeli az eltérő 
 anyagú szerkezeteket: az acélnak ter-
veink szerint RAL 4002 bordó színű 
mázolást kellett volna kapnia, a vas-
beton lát szó pengefalak és peremge-
rendák szürke színűek (45. kép). A híd 
ele gáns szerkezetét az erőjáték és az 
épí tési lehetőségek határozták meg, 
mind emellett tökéletesen  illeszkedik 
környezetébe. Ha már az épített kör-
nyezet betört az érintetlen tájba, ak-
kor ezzel a szerkezettel új minőséget 
adott hozzá annak hangulatához.
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7.3. Pentele híd

A Pentele híd engedélyezési tervének 
elkészítésére kiírt pályázatban eltérő 
javaslatot is be kellett adni a tanul-
mánytervi gerendahíd-változathoz ké-
pest. „Benne volt a levegőben”, hogy 
a megrendelő nagyon szép, att raktív 
szerkezetet akar látni. A helyszín érde-
kes adottságú: a jobb part löszfala 50 
magasan van a bal part síksága fölött. 
A Duna mintegy 450 méter széles 
ezen a szakaszon. A szabályozásáig a 
bal partot mosó folyó a jobb partján 
jó kilométer széles szigetet épített, 
amit erdő nőtt be. Az autópálya ter-
vezett nyomvonalában egy 120 kV-os 
légvezeték keresztezi a Dunát, a tér-
ben – az út szempontjából – esetle-
gesen álló, mintegy 100 méter ma-
gas rácsos acél oszlopokra feszítve: 
ezt mindenképpen figyelembe kellett 
venni a szerkezet megválasztásánál.  
A FŐMTERV kosárfül alakban elrende-
zett ívekre kábelekkel függesztett me-
revítőtartós ívhíd (46. kép) javaslata 
nyerte el a megrendelő tetszését.

A Pentele híd az M8 autópálya része-
ként épült, tehát nagy sebességgel ha-
ladnak át rajta. Az autópálya elkerüli 
a településeket, de a bal parton közel 
van Dunavecse és Apostag is. Ezekről 
a településekről és az 51-es útról gyor-
san le lehet jutni a hídhoz. A hídtól 
500 méterrel feljebb a Dunán egy te-
herkikötő működik. A jobb parton 

az 1 km széles hullámtér egy erdős 
sziget, ahol megfordulnak emberek. 
A hidat tehát alulról és oldalról meg 
lehet közelíteni. Az autópálya-funkció 
mellett a híd északi járdáján kerék-
párosoknak és gyalogosoknak van ki-
jelölt közlekedési helye, a déli járdára 
pedig jelölt turistaösvényt vezettek fel. 
A hídnak a pálya fölötti részeit is so-
kan fogják közelről látni. Az esztétikai 
megformálásnak és a részletképzésnek 
mindezekre tekintettel kellett lennie.

A mederpilléreket a hajózó  útvonal 
határán kívül, a partoktól kb. 70–70 
 méterre helyeztük el, a mederhíd tá-
maszköze így 308 méterre adódott.  
A teljes autópálya-keresztmetszetet át- 
ve zető híd szélessége a  kétoldali jár  da-
konzollal együtt 41,15 m. Az egy más-
hoz dőlő ívek pályaszint fölötti, kb.  
48 méteres magassága a híd széles sé- 
 gé vel és hosszával ideális arányban  
van. A nyomott ívek egymásnak tá-
maszkodnak (47. kép), a pályaszer-
ke zet az ívekről átadódó reakcióerő 
víz szin tes komponensét veszi fel, a 
pá lyát pedig az ívekre függesztették.  
A merevítőgerendás ívhidat a hajózás 
zavarása nélkül, a parton lehetett ösz-
szeszerelni, onnan bárkákon úsztat-
ták végleges helyére. A statikának és 
a környezetet leginkább kímélő épí-
téstechnológiának is megfelelő szer-
kezet méreteit és arányait tekintve 
ele gáns, karcsú. Az ív keresztmetsze-
ti méreteiben állandó, a feszültségek 

változását a lemezvastagságok változ-
tatásával kezeltük. Az ívek gerincma-
gasságának finom növelése a támaszok 
felé még inkább hangsúlyozná az erő-
játékot, még finomabb vonalat adna a 
szerkezetnek, de az addigi világcsúcs 
támaszközt 50 méterrel meghaladó 
szerkezetnél erre már nem volt idő és 
energia. A mederhíd acélszerkezeté-
ben 3000 különböző elem van 300 
különböző gyártási egységben. A vál-
tozó ívkeresztmetszettel ezeket a szá-
mokat többszöröztük volna meg.

A pályát az ívre felfüggesztő kábelek 
egy-egy ív síkjában egymással párhu-
zamosak. Felvetődött a Nielsen-féle 
hálós elrendezés is, amivel az ívek 
haj lítását a mozgó terhekből minima-
li zálni lehetett volna, azonban ezt esz - 
tétikai okokból elvetettük. A két  ferde 
síkú ív hálós kábelelrendezése min den 
nem közel derékszögű nézetirány-
ból rendkívül zavaros, minden ren-
det nél külöző képet mutatott volna,   
amit csak tetéz a közeli 120 kV-os ká-
belek kikerülhetetlen együttlátása a 
híddal. A volt világcsúcstartó, 254 m 
támaszközű japán Shinhamadera híd-
nál (48. kép) ez jól megfigyelhető. Kü-
lön paraméteres vizsgálat készült, hogy  
a ferde és különböző sűrűséggel el-
rendezett kábelekkel mekkora megta-
karítás érhető el a  szerkezetben. Az al - 
kalmazott kábelkép mellett szá mítha-
tó feszültségek legfeljebb 10%-kal le -
hettek volna kisebbek, ezért esz té ti-

46. kép:  Pentele híd a bal partról
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kai okokból maradtunk az egy  sík ban 
párhuzamosan elrendezett ká be leknél.

A mederhíd két pillérének megvaló-
sult alakja Kertész András (Avant-
Garde Stúdió) építész munkája. Ehhez 
az ötletet a rá támaszkodó mederhíd 
és ártéri hidak saruinak a helyzete 
adta (49. kép). Az ívek a mederhíd 
két szélén, az ártéri felszerkezetek a 
gerinceik alatt vannak megtámasztva. 
A saruk alátámasztásához szükséges 
felületet kívülről határoló vonal fél 
szilvamag alakú. Ezt a vonalat tükröz-
tük meg a sarukról leadódó reakci ók 
eredővonalára, mint szimmetriaten-
gely re, így kaptuk meg a pillér felső 
sík jának szilvamag metszet alakját.  
A szilva mag alak szokatlan hídalépít-
ményben, azonban az áramvonalas 
ke resztmetszet kifejezetten előnyös az 
áramló Dunában. A szokásos párhu-
zamos falú, lekerekített  bütüjű vízi 
pillérek mögött rendszeresen kiala - 
ku ló örvények itt elmaradtak. A szilva-
mag alak két csúcséle kifejezetten 
kar csúnak mutatja az egyébként a 
híd tengelyben 14 méter széles pillért.  
A me dernyílás felőli oldalon nem tá-
maszkodnak saruk a pillérre. A beépí-
tendő betonmennyiség csökkentése 
érdekében egy csúcsával lefelé álló  
(a 14. pillérnél 11:4, a 15. pillérnél 
7:4 arányban dőlő palástú)  kúppal 
nagy térfogatot metszettünk ki a pil-
lértestből. A hiperbola metszetvonal 

48. kép:  Shinhamadera híd, Oszaka, Japán – zavaros kábelkép

47. kép:  Mederhíd keresztmetszete
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(50., 51. kép) szép arányokkal bont-
ja meg a pillér hatalmas, 44 × 23 m-es 
oldalfelületét (52. kép). A pillér ártéri 
nyílás felőli felületéből ugyanígy ki-
metszettünk egy nagy darabot, így az 
ártéri hidak sarui az eredeti szilvamag-
vonal alaprajzú rövid konzolra támasz-
kodnak. A lefelé 18:1 meredekséggel 
szélesedő pilon rendíthetetlen stabili-
tást mutat. Az ártéri hidak legmagasabb 
pillérei a jobb parton 30 méter maga-
sak (53. kép), a legalacsonyabbak a bal 
par ton alig 10 méteresek (54. kép).  
Ez na gyon nehézzé tette megtalálni azt 

a pillér alakot, amelyik jól mutat  mind - 
két helyzetben. A mederpillérek   szilva   - 
mag alakja jelentette itt is a meg ol dást.  
A pillérek talpgerendája mind egyik tá-
masznál azonos szilvamag ke reszt met-
szetű – alakjában hasonló a meder pil lé-
rekhez, csak funkciójának megfe le lően 
rövidebb és keskenyebb. Mind egyik 
azo nos szinten fejeződik be: 1 mé - 
ter rel a legnagyobb árvíz szintje fö lött.  
A talpgerendákból nőnek ki a szintén 
szilvamag keresztmetszetű oszlopok, 
ame lyek a felszerkezeteket tartják (a 
gon dos tervezés eredményeképpen 

min den ártéri pillér modulrendszerű 
zsalu táblákkal és előreszerelt  beton - 
acél vasalási egységekkel volt épít he - 
tő). A szilvamag keresztmetszetű alépít - 
mények egységbe foglalják a  hármas 
hídrendszert. A pillérek  sora  minden 
nézetből monumentális,  izgalmas lát - 
vány (55., 56. kép). A hídfők szerke-
ze tét a rézsűkúpok takarják, a híd-
szer  kezet szervesen simul az út töl té-
sébe. A híd gyalogoskorlátja (57. kép) 
íves lábaival befelé dől,  kézfogója és  
víz szintes osztólécei csőszelvények-
ből ké  szültek. A kandeláberek erre a 
hely re terve zett egyedi oszlopokon 
áll nak, dőlésük azo nos az ívek síkjai-
nak dőlésével. A nagy méretű híd fe-
hér színt kapott.A korlátok és kan-
delábe rek kifeje zet ten elegáns bordó 
színűek (58. kép). A 40 méter magas-
ról leereszkedő ártéri híd 7000 m su-
garú ívben fekszik. A pályáról folyton 
változó látvány a me  derhíd (59., 60., 
61. kép), amelynek tartószerkezeteit 
mé reteikben az erő tani  viselkedésnek, 
szerkezetükben a funkciónak, az épí-
téstechnológiának, az esztétikai szem-
pontoknak és a fenn  tarthatóságnak 
megfelelően tervezték. 

A híd arányaiban és geo metriájában 
tökéletesen  illeszkedik a helyszíni 
adottsá gokhoz (63. kép), gya korlati-
lag minden irányból és néző pontból, 
közelről és távolról egyaránt gyönyö rű 
(58., 59., 60., 61., 62. kép). 

49. kép:  Pentele híd, 14-es pillér felülnézete a sarukkal

50. kép:  Pentele híd, 14-es pillér oldalnézete

52. kép:  Pentele híd, 14-es pillér vízszintes metszete

51. kép:  Pentele híd, 14-es pillér függőleges 
metszete
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53. kép:  
Pentele híd,  
jobb parti ártéri híd  
magas pillére

54. kép:  
Pentele híd,  
bal parti ártéri híd  
alacsony pillére
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55. kép:  Pentele híd, magas pillérek sora a jobb parton 56. kép:  Pentele híd, magas pillérek egymás utánja

57. kép:  Pentele híd, az ívvel azonos szögben dőlő korlát  
és kandeláber

59. kép:  A Pentele híd a magas partról
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58. kép:  Pentele híd korlát és külső szegély

60. kép:  A Pentele híd a jobb parti hídfőtől 61. kép:  A Pentele híd a jobb parti hídfő mögül
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62. kép:  Pentele híd ívei

8. ÖSSZEFOGLALÁS

Hidakat évezredek óta építünk. A fi-
zi kai törvények, az alapvető funkciók  
– az emberek átjuttatása valamilyen 
aka dály fölött –, az alapvető követel-
mények – a megbízhatóság, a gazdasá-
gos ság – és az esztétikai minőség, a 
szép ség belső lényege  változatlanok.  
A felhalmozott emberi tudás és tapasz-
talat nőtt meg, az építőanyagok javul-
tak jelentősen, a tervezési és építési 
eszközök és módsze rek pedig szin-
te korlátlan lehetőségeket nyújtanak. 
Ez zel a szépség visszakapta helyét az 
alapvető követelmények között [Vitru-
vius]. Elődeinkhez  hasonlóan  él nünk 
kell a lehetőségekkel. Ugyan olyan vagy 
nagyobb gondossággal, megalapozott 
magabiztossággal és érett felelősség-
gel. Nem érvényesülhet a kinézet a 
többi alapvető követelmény rovására. 

Erdő Péter bíboros mondta egy ke-
resztény konferencián: Isten az embe-
rekre bízta a teremtett világ gondo-
zását. Ahhoz, hogy ezt az ő szándéka 
szerint tehessék, kötelességük minél 
pontosabban megismerni a természeti 
törvényeket. A hídtervezőnek a fizika 

ismerete mellett a valós megrendelői 
igényeket, a híd környezetének han-
gulati és szellemi lényegét ugyanolyan 
mélységben kell felfognia, megérte-
nie, éreznie. Akkor és száz évre előre.  
A hidak domináns építmények az épí-
tett vagy természetes környezetben. 
Vagy odaillők, kiemelik a hely hangu-
latát, spiritualitást adnak neki, vagy le-
rombolják azt, mint az öncélú, csak a 
napi divatot követően látványos, kör-
nyezetében léptéken kívüli  hatalmas 
építmény, a Homo Deus (Yuvel Noah 
Harari) monumentje. Az arányokat és 
léptékeket szándékunkban és gondo-
la tainkban is be kell tartanunk. A nagy  
számban, nagyjából hasonló körülmé-
nyek közé és hasonló funkcióra épülő 
külterületi, közelről nem megközelít-
hető hidak elsősorban fő vonalaikban 
és arányaikban kell igazán szépek le-
gyenek, amellett, hogy építésük és ter-
vezésük iparosított termelésben való-
sulhasson meg – de keressük és mu-
tassuk meg minden általánosban az 
egyedit. A városi hidaknak a részletei 
is közvetlenül érvényesülnek. Az ün-
nep unicitását tiszteljük: a legszebb, 
legnagyobb, legérdekesebb hidak oda 

épüljenek, ahol úgy van szükség rá-
juk. Javasolt mindig szem előtt tarta-
ni Antoine de Saint-Exupérynek a 
hi dakra is érvényes megállapítását:  
„A tö kéletesség nem az, amihez nincs 
mit hozzátenni, hanem amiből nincs 
mit elvenni.”

A hidaknál a szerkezeti logika képvi-
seli a valóságot. Ennek sérelme hamis-
sá, őszintétlenné teszi a műtárgyat, 
így az nem lehet hiteles, nem lehet 
valóban szép. A híd tartószerkezete 
adja annak fő tömegét, a messziről és 
közelről látszó vonalakat, felületeket. 
Az a szép híd, az szerethető, az teszi 
jobbá az embereket, amelyik maradék-
talanul szolgál, erőjátéka természetes, 
arányaiban és méreteiben érvényesül 
az anyagszerűség és környezetével 
har móniában van. Az, amelyről terve-
zője, építője és használója is azt tart-
ja, hogy az ott és csak ott tudott úgy 
megvalósulni. Ami végtelenül termé-
szetes és mégis meglepő. Mint a te-
rem tés csodája, a természet maga. 
Ami re ráillik a szerző Ágoston fiának – 
részéről szívesen idézett –  gondolata: 
„Isten végtelen terve kis részének 
meg valósítása”.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
A 3. NEMZETKÖZI JÁRMŰMÉRNÖKI KONFERENCIÁRÓL

Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Erdős Antal doktorandusz
Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

A Miskolci Egyetemen 2020. november 25-én rendez-
tük meg online a konferenciát, amit közel két évvel 
ezelőtt kezdünk el szervezni. Az eredeti konferenciát 
jelenlétire terveztük, de beleszólt a vírus. A cél az volt, 
a járműmérnöki területen minél több témakörből és 
minél több helyről tudjunk résztvevőt összehozni 
szakmai eszmecserére.

A konferencia fő témakörei a következők voltak  
hét szekcióban:
B  Alternatív hajtóművek
D  Anyagok és gyártás 
F  Autonóm járművek 
G  Zaj és rezgés 
K  Járműszerkezetek és felületek tervezése
L  Optimálás
M  Hegesztés

Plenáris előadások: 
 Fükő László gyárigazgató, Bosch 
Szabó Barna professzor, Saint Louis (Missouri), US

Az összes cikket elbíráltuk, és az elfogadottakat a Springer 
Verlag által kiadott, a Scopus által indexált Lecture Notes 
in Mechanical Engineering sorozatban jelentettük meg, a 
korábbi konferenciákhoz hasonlóan. 
A kötet megtekinthető;  
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-9529-5

Korábbi konferenciák 2018-ban és 2016-ban;
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75677-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51189-4

A 2018-as kiadványnak 155 ezer letöltése volt eddig, me-
lyet valamennyi regisztrált résztvevő megkapott elektroni-
kusan a konferencia előtt. 

Válogattunk és ismertetünk néhány cikket, melynek tar-
talma az Acélszerkezetek folyóirathoz kötődik. 

Zoltán Virág, Géza Fülöp, Viktor Géza Fülöp: Cutting 
and Hauling Mining Adapter for Dimension Stone, 
University of Miskolc, FÉMGER Kft., University of 
Sopron, Hungary

A történelmi épületek és emlékművek jövőbeli rekonst-
rukcióihoz jó minőségű mészkőre van szükség. A projekt 
célja volt egy bányászati adapter megtervezése és legyártá-
sa. A tömbkő kitermelése során a kivágott kőzetanyag a 
hegesztett adapter segítségével felemelhető és mozgatható. 
A technológia alapján az adapter két fő gépegységre oszt-
ható. Az egyik a szikla láncfűrész egység az előtoláshoz és a 
forgatáshoz hidraulikus hengerekből álló adagolóval kom-
binálva. A végeselemes szimuláció az 1. ábrán látható, a 
me chanikai feszültségekkel. 

A VAE2020 honlapja

VAE2020 konferencia kiadvány a Springer Kiadónál
1. ábra:  Az adapter végeselemes modellje, a mechanikai 

feszültségek eloszlása
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A másik az első fő megtámasztá sára és merevítésére hasz-
nált rész a gépegység réselés köz ben. Ez a cikk a bányá-
szati adapter prototípusát mutatja be, ami  formatervezési 
védelem alatt áll. A következő lépés a prototípus átfogó 
tesztelése (lásd 2. ábra), amely elke rül hetetlen a fej lesz té si 
időszakban. A gyártási műhely ben kerül rá sor és a mészkő-
bányában. Az adapterek tesztelése során a gépegységeket 
extrém esetekben is tanulmányozni fogják a pontosabb 
műszaki paraméterek meghatározására. A vizsgálatokat 
különböző minőségű és méretű vágás és szállítás mellett 
végzik. 

Barna Szabó and Ricardo Actis: Formulation of a 
Mathematical Model for the Prediction of Fatigue 
Life in the High Cycle Regime, Engineering Software 
Research and Development, Inc., St. Louis, MO, USA

Egy matematikai modellt dolgoztak ki, mely alkalmas nagy 
ciklusú fáradásnál az élettartam becslésére. A cikk a módszer 
alkalmazhatóságát mutatja be szerkezeti és mechanikai 
alkatrészek fáradási idejének előrejelzésére (3–4. ábra). 

Ilyen modelleket használnak a tervezési szabályok megfo-
galmazására és a fáradási élettartam valószínűségének 
becslésére, valamint a feltételalapú karbantartási (CBM) 
döntések alátámasztására. A cél a matematikai modell meg-
fogalmazása és validálása, a bevágott mechanikus alkat ré-
szek fáradási élettartamának előrejelzésére nagy ciklus szám 
esetén. A tervezett alkalmazás: támogassa a feltétel alapú 
kar bantartási (CBM) döntéseket. Az alkalmazott mód szer: 
a prediktív számítástudomány fogalmainak és el járásainak 
alkalmazása: Ellenőrzés, validálás és a bizonyta lanság szám-
szerűsítése (VVUQ).

Mikihito Hirohata, Natsumi Sakai, Kuya Morioka, 
Naoyuki Matsumoto, Kengo Hyoma, Koutarou Inose: 
Application of Laser-Arc Hybrid Welding to Thick Steel 
Plates for Bridge Structures, Osaka University, Japan

A lézer-ív hibrid hegesztés alkalmazhatóságát vizsgálták acél 
hídelemek esetén, ez látható az 5. ábrán. Számos kísér-
letet és vizsgálatot végeztek el, amelynél az SBHS500-as 
acélminőséget alkalmazták. A hegesztési repedésvizsgálato-
kat 15 mm vastag hídszerkezeti lemezelemeken hajtották 
végre, hogy meghatározzák a hegesztési paramétereket, 
me lyekkel repedések és hibák nélkül lehet végrehajtani a  
hegesztést egy rétegben, teljes beolvadás mellett. A kí sér  - 
le teket eltérő hőbevitel és hegesztési sebesség  mellett vé-
gez  ték el. Az ugyanilyen kialakítású  tompakötéseket ha  gyo   - 
má nyos ívhegesztéssel készítették el. A hibrid  hegesz tés sel 
készített kötéseket időszükséglet, hőbevitel,  he  gesz  tési alak - 
 változás és maradó feszültség szempontjából  hason lí tot ták 
össze, így bizonyítva a hibrid eljárás hatékony ságát. A hib - 
 rid hegesztés hegesztési ideje 98%-kal rövidebb, mint az ív-
hegesztésé, ez a nagy sebességű lehetőségnek  kö  szön hető. 
Mivel alacsony a hőbevitel, az egyrétegű teljes be  olvadású 
hegesztésnél a hibrid hegesztés szögtorzulása 96%-kal  
csök kent a hagyományos ívhegesztéshez képest. A húzó-
feszültség hosszirányban hibrid hegesztéssel csökkent 25– 
50%-kal. Végül megerősítették, hogy a hibrid he gesz tett kö-
tések nem tartalmaztak hegesztési hibákat és me chanikai 
tulajdonságaik az alapanyagéval egyenértékűek, ezek meg-
határozására szakító- és hajlítóvizsgálatot vé gez tek.

2. ábra: Az adapter felszerelése és tesztelése

3. ábra:  (a) Próbatest a kísérleti ellenőrzéshez,  
(b) a von Mises feszültségek kontúrja csavarás esetén

5. ábra: Hibrid hegesztés

4. ábra:  A túlélési valószínűség tengelyirányú csavarónyomaték 
esetén a ciklusszám függvényében Gα =217.9 MPa
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Károly Jármai, Newer manufacturing technologies 
and their costs in automotive structures, a review,  
University of Miskolc, Hungary

A költségszámítások az anyagköltségeken és azokon a gyár-
tási költségeken alapulnak, amelyek közvetlen  hatással 
vannak a szerkezet méreteire vagy alakjára. A  hegesz tett 
szerkezetek gyártási költségei magukban foglalják a vágás, 
az előkészítés (összeszerelés és rögzítés), a hegesztés, a 
kiegészítő tevékenységek (az elektróda cseréje, a salak-
eltávolítás, a tisztítás) és a festési költségeket. A cikk át-
tekintést nyújt néhány újabb gyártási technológiáról és 
azok költségszámítási lehetőségeiről. Az összehasonlítás 
céljából a költségek kiszámításához a nemzetközileg mért 
technológiai időkre támaszkodnak, és megszorozzák azokat 
az ország fejlettségéhez igazodó, változó költségtényezővel. 
A különböző hegesztési technológiák hozzávetőleges idő-
igényét a 6. ábra mutatja. 

A különféle újabb technológiák, például a lézer- és 
plazma hegesztés, a vízsugaras vágás stb. Ezek a költségek a 
szer kezetoptimálás célfüggvényei. Ha figyelembe vesszük a 
tervezés és a technológia kölcsönhatását, nem szabad meg-
feledkeznünk a szerkezet harmadik részeként a szerkezet 
költségéről. Ez a három együtt segít megtalálni a legjobb 
megoldást.

Természetesen a lézerhegesztés sebessége jelentősen függ  
az adott technológiától, amint az a 1. táblázatban lát ható.

Mehmet Murat Topaç, Onur Çolak, Levent Bilal,  
Arda Tanrıverdi, Merve Karaca, and Mustafa Mavi¸s: 
Structural Analysis of a Multi-axle Steering Linkage 
for an 8 × 8 Special Purpose Vehicle, Dokuz Eylül 
University, Izmir, Turkey, Volkan Fire Fighting Vehicles, 
R&D Division, Izmir, Turkey

Biztonsági alrendszerként tekintve a kormányrudaknak vál-
tozó terhelés mellett kell működniük, amelyek  bármilyen 
szélsőséges körülmények lehetnek a jármű működése so-
rán. Ezért ellen kell állniuk a meghibásodásoknak olyan 
üze mi körülmények között, amelyek megfelelő mechanikai 
szi lárdságot igényelnek a különböző feszültség értékekkel 
szemben. A kormányösszekötő mechanikai tervezési sza-
ka szaiban a kritikus terhelés figyelembevétele az egyedi 
kor mánykerék helyzetében nem jelentheti a legnagyobb 
igény  be vételt. Ezért a kormányzott tengely kerekeinek tel- 
 jes  fordulatszám-tartományára kell alkalmazni annak  ér - 
de kében, hogy megkapják a kritikus  kormánykerék szöget, 
amely a legjobban igénybe veszi a szerkezeti elemeket és 
csuklókat. Ebben a tanulmányban az együttes erők va riá-
cióját vizsgálták egy 8 × 8 ARFF jármű kormánymechaniz-
musában VEM (végeselem) elemzés alkalmazásával (7.  áb-
ra). A kritikus szerkezeti elemek feszültségeloszlását és 
terhelését a rendszer teljes fordulási tartományában hatá-
rozták meg. Először a VEM modellből kapott eredmé nyek 
megfelelőségét kinetikai elemzéssel hitelesítették, amelyet 
MATLAB környezetben hajtottak végre, a kormánymecha-
nizmus részösszekötő segítségével. Ezt követően el készült 

6. ábra.  A különböző hegesztési eljárások sebessége  
(perc/m, függőleges tengely) hosszirányú sarokvarrat  
dolgozó mérete (mm, vízszintes tengely) esetén

Lézer típusa
Lemezvastagság  

kombináció  
(mm)

Hegesztési 
sebesség  
(m/min)

Fiber laser 0.7–1.0 mm plate  
to 0.9–1.2 mm plate 7.0–7.8

Nd: YAG laser 0.7–1.0 mm plate  
to 1.0–1.2 mm plate 6.5–7.0

CO2 laser 0.8–0.9 mm plate  
to 0.9–1.2 mm plate 5.5–6.5

1. táblázat:  A különböző lézerhegesztési eljárások 
sebességei adott lemezvastagságoknál

7. ábra: A 8 × 8 ARFF jármű prototípusa

8. ábra:  Az összekötő elemek helyzete a teljes jobb fordulási 
manővernél (fent) és az ágazati kar méretei (lent)
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a többtengelyes kormányrudak részletes VEM mo dellje 
an nak érdekében, hogy meghatározzák a kapcsoló ele-
mek maximális együttes erőit és feszültségváltozását a 
kor mányzott tengely kerekeinek teljes fordulási tartomá-
nyában (8.  ábra). Végül feltárták a kormány erősítő hatását 
az együttes erőkre, valamint a mechanizmus kritikus szer-
kezeti elemeinek feszültségviselkedését.

Wallyson Thomas, Zsombor Fülöp and Attila Szilágyi: 
Passive Damping Techniques for Vibration Suppression 
in Boring Operation with Long Overhangs, University 
of Miskolc, Hungary

A szerszám rezgése kritikus a mély furatok megmunkálá-
sakor, ahol a szerszám túlnyúlása nagyobb, és következés-
képpen a rezgésre való hajlam. Ez a tanulmány a passzív 
csillapítású konfigurációkkal rendelkező furatok eszterga-
késeinek legújabb kialakítását és dinamikus modelljeit 
mutatja be, mélyített furatokban történő belső esztergálás 
során, edzett anyagok felhasználásával, ahol mindig szi-
gorú tűrések és alacsony felületi érdesség a követelmény. 
Ezenkívül passzív segédrendszerei változatos fizikai me-
chanizmusokkal növelték a szerszám csillapítóképességét, 
amelyek elvezetik a mechanikai energiát (9., 10. ábra).

Ingrid Kovǎríková, Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, 
Jozef Bárta, Pavel Kovǎcócy: Research on Laser Beam 
Welding of Nickel, Faculty of Material Science  
and Technology in Trnava, Slovak University  
of Technology, Bratislava, Slovak Republic

Mint nemvas fém a Nickel 201 jelű nikkelötvözetből ké-
szített lemezek hegesztési kötéseinek vizsgálatát végezték, 
amelyre új generációs lézereljárást alkalmaztak a hatékony 
gyártás zöld hegesztési technológiájaként. A hegesztett kö-
téseket a 2,0 mm vastag Nickel 201 lemezeken készítették 
el hozaganyag nélkül, védőgázként nagy tisztaságú argont 
használva. A lézerhegesztés paramétereinek hatása a varrat 
minőségére és mechanikai tulajdonságaira: ezeket próba-
darabokon vizsgálták. A hegesztési sebesség és a lézererő 
ha tását vizsgálták. A kötés minőségi és mechanikai tulaj don-
ságait a próbakötések metallográfiai értékelésével, húzó- és 
keménységvizsgálatokkal határozták meg. A hegesz tés során 
több vonalenergiát és gyökhézagot is megvizsgáltak. A vizs-
gálatok a fúziós zónában nikkel–króm ausztenit szemcséket 
mutattak tisztán látható szemcsehatárokkal, ez látható a  
11. ábrán.

Abdallah Kafi, Kovács Tünde Anna: Arc Sensor 
Parameter Optimisation for Robot Welding, Bánki 
Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, 
Doctoral School on Safety and Security, Óbuda 
University, Hungary

Bemutatták az ívérzékelő által támogatott robot hegesztési 
folyamatot és az érzékelő feladatát és annak fontosságát a 
hegesztési gyakorlatban. Az ívhegesztés az  egyik legfonto-
sabb ipari folyamat. A hegesztett kötésnek jó minőségűnek 
kell lennie a magas termelékenység és a költséghatékony 
gyártás mellett. A kötésminőség függ a he gesztési folyamat 
kivitelezésétől és az alkalmazott he gesztési paraméterek-
től. Az érzékelő a robothegesztési fo lyamat esetén előse-
gíti a kötés szabályosságát, növeli a   reprodukálhatóságot. 

9. ábra: Passzív segédrendszerek

10. ábra:  
Hangolt esztergakés (Silent Tool – Sandvik)  
és dinamikus modell

11. ábra: Mikroszerkezetek hegesztés után
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Az ívérzékelő a hegesztési áramerős ség alapján vég-
zi az ellenőrzést a folyamat során. Ez alap ján korrigál a 
vezérlő rendszer az ív pozícióján a munkadarabhoz képest.  
Az érzékelő ellenőrzési intenzitása attól függ, hogy mi 
az adat beviteli tartománya az érzékelőnek, ami a vezérlő 
paramétereitől függ. Egy gyakorlati kísérleti módszerrel op-
timálást végeztek a szenzor beállításaira vonatkozóan, erre 
Motoman hegesztőrobotot és ívérzékelőt használtak, ez 
látható a 12. ábrán. A kötéseket S235JR alapanyagon MAG 
eljárással M21-es hegesztőgáz alkalma zásával készítették 
G3Si1/ER70S-6 huzalelektródával. A he gesztési sebesség 
konstans 45 cm/min volt, az ellenőrzés frekvenciája válto-
zott 5 és 1,5 Hz között.

Ingrid Kovǎríková, Beáta Šimeková, Ján Urminský, 
Pavel Kovǎcócy, Erika Hodúlová: Experimental Study 
of Electron Beam Welding of Inconel Alloy, Faculty  
of Material Science and Technology in Trnava, Slovak 
University of Technology, Bratislava, Slovak Republic

A kutatás célja az Inconel 625 (nikkel–króm–molibdén tar-
talmú szuperötvözet, jó mechanikai korróziós és hőálló 
tu lajdonságokkal) ötvözetből készült lemez hegeszthető sé-
gének megállapítása elektronsugaras hegesztési eljárással, a 
berendezés látható a 13. ábrán. A 2 mm vastag lemezeken 
elektronsugaras hegesztéssel alakították ki a kötéseket vályú 

helyzetben. Az eljárás paramétereinek hatását vizsgálták a 
kötések varratminőségének és mechanikai tulajdonságai-
nak szempontjából. A kötések minőségét és mechanikai tu-
lajdonságait metallográfia tesztekkel, továbbá húzó- és ke-
ménységvizsgálatokkal határozták meg. A hegesztés során a 
hegesztési sebesség és az ívfeszültség állandó 30 mm/s és 
55 kV volt, viszont az áramerősség és a vonalenergia válto-
zott. Vizsgálatok után a kötés dendrites morfológiát muta-
tott, nikkel–ausztenit és másodlagos fázisokkal. A hőbevitel 
jelentős hatással bír a szemcseméretre. 

Gyura László, Gáspár Marcell, Balogh András: 
Investigation of Thermal Effects of Flame 
Straightening on High-Strength Steels, Linde Gas 
Hungary Ltd., Budapest, Hungary, Faculty  
of Mechanical Engineering and Informatics, Institute 
of Material Science and Technology, Miskolc, Hungary

Az autóiparban növekszik a nagy szilárdságú acélok felhasz-
nálása. Sok esetben a lángegyengetés alkalmazása elenged-
hetetlen a hegesztés utáni deformációk csökkentésére pél-
dául pótkocsik, félpótkocsik, nehéz járművek, földmunka-
gépek, katonai hidak stb. esetén. A nem túl koncentrált, de 
viszonylag magas hőmérsékletű hőforrás miatt a folyamat 
jelentős mikroszerkezeti változásokat okozhat, amelyek 
veszélyeztethetik az acélok biztonságos használatát. Ilyen 
berendezés látható a 14. ábrán. Ez különösen igaz lehet a 
vizsgált nagy szilárdságú acélokra, amelyekről nagyon kevés 
tapasztalat és konkrét mérési eredmény áll rendelkezésre. 
Az éghető gázok eltérő hőfizikai jellemzői miatt a keletke-
ző hőhatás változó az alkalmazott gáztól és technológiától 
függően. Napjainkban is kevés tanulmány elemzi az ilyen 
típu sú hőciklusok hatását. Kísérletek során vizsgálták a 
mikroszerkezetben és a mechanikai tulajdonságokban oko-
zott változásokat ötvözetlen szerkezeti és nagy szilárdságú 
acéloknál (S355J2 + N, S690QL). A helyzetet bonyolítja az 
a tény, hogy kézi technológia lévén, ez általában a helyi 
túlmelegedés kockázatával is jár, ami túl hosszú időt és/vagy 
túl magas hőmérsékletet jelent. A közvetlen hőhatás-vizs-
gálatot Gleeble 3500 termomechanikus fizikai szimulátor 
segítségével végezték. Két láng (acetilén/oxigén, propán/
oxi gén), és három jellemző csúcshőmérséklet (1000 °C, 
800 °C és 675 °C) és kétféle hűtési módot (léghűtés és 
inten zív vízhűtés) alkalmaztak. Mind a valós közvetlen hő-
hatásvizsgálat, mind a fizikai szimuláció a túlmelegedés és 
az intenzív vízhűtés egyértelmű negatív hatását mutatta a 
vizsgált acélok esetén.

12. ábra: 
A vizsgált hegesztőrobot

13. ábra: 
Elektronsugaras  
hegesztőberendezés 14. ábra: Lángegyengető berendezés
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Lukács János, Haidar Faisal Helal Mobark, Dobosy 
Ádám: High Cycle Fatigue Resistance of 700 MPa  
and 960 MPa Strength Categories High Strength Steels 
and Their Gas Metal Arc Welded Joints, University  
of Miskolc, Hungary

Nagy ciklusú fáradási teszteket végeztek két eltérő folyás-
határú acélkategórián (700 MPa és 960 MPa) nagyszilárdsá gú 
acélok, nemesített (Q + T) és a termomechanikus (TM) tí-
pusokon, az alapanyagokon és azok hegesztett kötésein, va-
lamint különböző hozaganyagokkal [egyezés-maching (M),  
undermatching (UM), overmatching (OM) és matching/ 

overmatching (M/OM)]. A próbadarabokat az alapanyagok-
ból és hegesztett kötésekből teljesen kimunkálva is vizs-
gáltak, ezt mutatja a 15. ábra. A mért és elemzett ada-
tokat összehasonlították. A kísérletek értékelése során sta-
tisztikai megközelítést alkalmaztak, amely lehetővé tette 
az eredmények bővítését és megbízhatóságuk növelését. 
Kiszámolták a nagy ciklusú fáradási szilárdság és a tervezési 
görbék paramétereit a japán (JSME) tesztelési és értékelési 
módszer alapján, amely alapvetően 14 próba testet igényel. 
Az eredményeket, összehasonlították egymással és irodalmi 
adatokkal.

*

Összefoglalva az elhangzott 46 előadás, japán, amerikai, 
szlovák, görög, török és főként magyar részről, ahol sok 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas szerepelt,  különböző 
országokat reprezentálva, sikeresen adott szakmai eszme-
cserére lehetőséget az interneten keresztül. Ezúton köszön-
jük a MAGÉSZ és a MAHEG támogatását, hogy mi nél töb-
ben tudtak a rendezvényről, továbbá a Nemzeti Ku tatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támo gatását a  
K 134358 nyilvántartási számú projekt keretében.

Károly Jármai, Katalin Voith (Eds.), Vehicle and Automotive En gi-
neering 3, VAE2020, Lecture Notes in Mechanical Engineering, 558 p.  
Springer International Publishing AG, ISBN 978-3-319-75677-6 (eBook)  
https://doi.org/10.1007/978-3-319-75677-615. ábra: Próbatestek geometriája és elhelyezkedése

www.kemppi.com

Kimagasló hatékonyság a hegesztésben

X5 FASTMIG Hivatalos magyarországi képviselet

www.corweldplus.hu
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AZ ÚJ KOMÁROMI DUNA-HÍD (MONOSTORI HÍD)  
PRÓBATERHELÉSE

LOADING TEST OF THE NEW DANUBE BRIDGE  
AT KOMÁROM (MONOSTORI BRIDGE) 

Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens 
Dr. Dunai László egyetemi tanár 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 

Dr. Takács Bence egyetemi docens 
BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék

A cikk az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) pró-
baterhelését és a próbaterhelés során végzett mérése-
ket, illetve azok eredményeit mutatja be. A híd próba-
terhelését a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék végezte 
2020. május 16-án. A próbaterhelés célja a szerkezet 
statikai és dinamikai viselkedésének elemzése, vala-
mint a mérési eredmények számított értékekkel való 
összehasonlítása révén a híd tervezettnek megfelelő 
szerkezeti viselkedésének felülvizsgálata. A próba-
terhelés statikus és dinamikus vizsgálatokat tartal-
mazott, melyek keretében ellenőrizték a próbateher 
hatására a szerkezet jellemző alakváltozási ábráit, 
a főtartókban és a pályaszerkezetben kialakuló fe-
szültségváltozásokat, a híd sajátfrekvenciáit, mozgó 
te her hatására a hídszerkezet jellemző hatásábráit, 
vala mint dinamikus tényezőit. A jelen cikk a próba-
terhelés globális stratégiáját, a végrehajtott vizsgá-
latokat és a főtartó szerkezeti viselkedésére jellemző 
mérési eredményeket mutatja be.

The paper presents the loading test of the new 
Danube bridge (Monostori bridge) in Komárom and 
introduces the measurements performed during the 
loading test, as well as their results. The loading test 
of the bridge was performed by the BME Department 
of Structural Engineering on 16th May 2020. The 
purpose of the loading test was to analyse the static 
and dynamic behaviour of the structure and to check 
the structural behaviour of the bridge as planned by 
comparing the measured results to the calculated 
values. The measurement program included static 
and dynamic investigations, in which the deflections 
of the structure, the stress changes in the main gird-
ers and the deck system, the natural frequencies, the 
influence lines and dynamic factors were determined 
and compared to the calculated values. The current 
paper presents the global strategy of the loading test, 
the executed measurements, and their results charac-
terizing the structural behaviour of the main girder.

1. BEVEZETÉS

A Komárom és Komárno közötti új közúti Duna-híd forga-
lomba helyezési eljárásának keretében a szerkezet statikus 
és dinamikus próbaterhelését a BME Hidak és Szerkezetek 
Tanszék 2020.05.16-án végezte el, melynek célja a szerkezet 
statikai és dinamikai viselkedésének elemzése, a  mérési 
eredmények számítási modellel való összehasonlítása, ez-
által a tervezett szerkezeti viselkedés ellenőrzése, a híd 
tervezettel megegyező működésének igazolása. A próbater-
helést a vonatkozó nemzeti szabványok előírásai alapján 
(e-UT 08.01.25 [1]; e-UT 07.01.12 [2]; STN 73 6209 [3]; 
STN EN 1991-2 [4]) tervezték meg, mely megfelelt a ma-
gyar és a szlovák próbaterhelésre vonatkozó nemzeti elő-
írásoknak is. 

A híd felszerkezete öt nyílású, folytatólagos, többtáma-
szú, ortotrop pályaszerkezetű, acél ferdekábeles híd. A híd 
kétsávos főutat vezet át a Dunán, a kocsipálya szélessége 
2 x 3,75 m + 2 x 2 m = 11,5 m, a felszerkezet teljes szé-
lessége 20,4 m. A támaszközök 66 + 252 + 120 + 96 
+ 66 = 600,0 m, a hídfőkben alkalmazott túlnyúlásokkal 
együtt a szerkezet teljes hossza 602,0 m. A középső három 
nyílást ferdekábeles szerkezet alkotja, melyhez mindkét 
oldalon egy-egy parti nyílás csatlakozik. Az alépítmények 
tengelyei merőlegesek az átvezetett út tengelyére, mely a 
hídon  alaprajzi értelemben egyenes vonalvezetésű. A pilon 
aszimmetrikus elrendezésű, 90,5 m magasságú, betonnal 

rész ben kitöltött merevített lemezes acélszerkezet, mely a 
híd  befolyási oldalán helyezkedik el, és keresztirányban a 
híd fölé hajlik. A kábelelrendezés legyezőrendszerű, mely a 
nyitott rendszerű merevítőtartót és pályaszerkezetet két ká-
belsíkban függeszti fel. A kábelbekötéseket a merevítőtartó 
gerinceinek vonalában, egymástól 24 m-es osztásban ala-
kították ki. Összesen 2 × 2 × 8 = 32 függesztőkábel tartja 
a közbenső nyílásokban a felszerkezetet, mely a 4. és 5. 
pilléreken felemelkedés ellen le van kötve az alépítményre. 
A kereszttartók távolsága 3,0 m, melyek merőlegesek a 
hídtengelyre. A híd oldalnézetét próbaterhelés közben az  
1. ábra, jellemző keresztmetszetét a 2. ábra [5] mutatja be.  
A hidat a magyar e-UT 07.01.12. sz. útügyi műszaki előírás 
szerinti „A” jelű teherre, valamint a szlovák „A”/STN EN 
1991-2 [4] szerinti LM1 jelű teherre méretezték.

A próbaterhelést során előírt vizsgálatokat az alábbi elvek 
és szempontok szerint hajtottuk végre: 
a)  A szerkezet összesen 32 darab, átlagosan ~31 t tömegű 

tehergépkocsival terheltük.
b)  A statikus teherállások mérését és a dinamikus vizsgála-

tokat egy nap alatt hajtottuk végre. 
c)  A statikus teherállások során szintezéssel mértük a szer-

kezet lehajlását, valamint nyúlásmérő bélyegekkel a ki-
választott keresztmetszetekben (felszerkezet és pilon) 
keletkező nyúlásokat, illetve mértük a piloncsúcs el-
mozdulását is.
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d)  A statikus teherállásokat követően felvettük a híd vonat-
hatásábráját 2 darab teherautó alkalmazásával. 

e)  Gyorsulásmérő berendezések segítségével meghatá roz-
tuk a szerkezet sajátfrekvenciáit természetes gerjesztés 
ha tására.

f)  A híd dinamikus próbaterhelését két, egymással párhu-
zamosan áthaladó teherautó felhasználásával hajtottuk 
végre, több futamban (5, 20, 40, 60, 80 és 90 km/h 
sebességgel). 

A mérés során derűs, napos idő volt, szélcsenddel, csapa-
dék nélkül, a levegő hőmérséklete +12 és +22 °C között 
változott közel egyenletes ütemben. A próbaterhelés során 
mértük a levegő hőmérsékletét a pályaszerkezeten és a pi-
lon belsejében, az acélszerkezet hőmérséklete a pilonban 
és a pályalemezen árnyékban.

2.  ALKALMAZOTT PRÓBATEHER  
ÉS STATIKUS TEHERÁLLÁSOK

Mivel a híd a magyar útügyi műszaki előírás szerinti „A” jelű, 
illetve a szlovák nemzeti szabvány szerinti LM1 jelű teher-
re is méretezve lett, ezért a próbaterheléshez alkalmazan-
dó ideális terhet mindkét szabvány szerint meghatároztuk.  

Az ideális teherre vonatkozó számítások alapján a próba-
terheléshez összesen 32 darab öt tengelyes tehergépkocsit 
alkalmaztunk. A tehergépkocsik tömege átlagosan 30,97  t, 
összesen 991,04 t volt. A megvalósult teherállásokról pél-
dákat a 3. ábra mutat be. 

A végrehajtott teherállások sorrendben a következők: 
 1. terheletlen híd, 
 2. 2–3 támaszközre mértékadó totális terhelés fele,
 3. 2–3 támaszközre mértékadó totális terhelés,
 4. terheletlen híd,
 5. 1–2 és 3–4 támaszközre mértékadó totális terhelés,
 6. 2. támaszra mértékadó totális terhelés,
 7. terheletlen híd,
 8. 3. támaszra mértékadó totális terhelés,
 9. 4. támaszra mértékadó totális terhelés,
10. 3–4 és 5–6 támaszközre mértékadó totális terhelés,
11. 5. támaszra mértékadó totális terhelés,
12. terheletlen híd,
13. féloldalas terhelés – befolyási oldal,
14. féloldalas terhelés – kifolyási oldal,
15.  csavaró terhelés (nyílásonként alternáló teherelrende-

zés),
16. terheletlen híd.

1. ábra:  Az új komáromi Duna-híd oldalnézete próbaterhelés közben; fotó: Oravecz I.

2. ábra:  Általános keresztmetszet az 1–5 jelű támaszok között; forrás: Pont-TERV Zrt. [5]
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3. ábra: 2–11. terhelt teherállások

5. teherállás (10+16 db)

2. teherállás (16 db)

6. teherállás (16+10 db)

3. teherállás (32 db)

8. teherállás (10+22 db)

9. teherállás (16+16 db)

10. teherállás (16+14 db)

11. teherállás (14+10 db)

13. teherállás (3+15+6+5+3 db)
                   - féloldalas befolyási oldal

14. teherállás (3+15+6+5+3 db)
                   - féloldalas kifolyási oldal

15. teherállás (3+15+6+5+3 db)
                   - csavaró

kifolyási oldal befolyási oldal kifolyási oldalbefolyási befolyási
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A terhelő járművek keresztirányban két oszlopban álltak 
fel a kocsipályára, a korlátoktól mindkét oldalon 2,0 m-re 
lettek elhelyezve a terhelt teherállásokban, így a tehergép-
kocsik közötti távolság a kocsipálya közepén ~2,5 m volt.  
A terhelt teherállásokban a hídon elhelyezkedő teher autó-
kat az 4–6. ábrák mutatják be. 

4. ábra:  Terhelt teherállásban a teherautók elhelyezése – I, fotó: Oravecz I.

5. ábra:  
Terhelt teherállásban  
a teherautók elhelyezése – II,  
fotó: Oravecz I.

6. ábra:  
Terhelt teherállásban  
a teherautók  
elhelyezése – III,  
fotó: Oravecz I.
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7. ábra: Globális vegyes rúd- és felületszerkezeti modell

8. ábra: Numerikus modell részlete – pályaszerkezet

9. ábra: 
Numerikus modell 
részlete – pilon



3.  LEHAJLÁSOK STATIKUS TEHER 
HATÁSÁRA

A próbateher hatására kialakuló lehajlások és feszültségek 
meghatározásához és azoknak a mért értékekkel való össze-
hasonlításához vegyes rúd- és felületszerkezeti modellt dol-
goztunk ki ANSYS [6] végeselemes programrendszerben. 
A felszerkezet felületszerkezeti modelljében modelleztünk 
minden egyes lemezelemet, melyet a híd tervei tartalmaz-
nak és részt vesznek a szerkezet globális erőjátékában.  
A modellben az ortotrop pályaszerkezet bordáit és a ke-
reszttartókat felületszerkezettel modelleztük, a kereszttar-
tókon a bordák helyén lévő kivágásokat is figyelembe véve. 
Rúdelemekkel modelleztük a részben acél-, részben öszvér-
keresztmetszetű pillért és a ferde kábeleket. Az alkalma-
zott hálózat egyenletes mind a híd hossza, mind a kereszt-
met szete mentén. Átlagosan 150–200 mm oldalhosszúságú 
vé geselemeket alkalmaztunk. Ezzel a hálózati kiosztással a 
csomópontok száma 335 606 (~2 013 000 szabadságfok).  
A numerikus modell részleteit a 7–9. ábrák mutatják be.

A globális szerkezeti viselkedés elemzésére összeállí-
tott teherállásokban a lehajlásokat a híd hossza mentén 
a befolyási és kifolyási oldalon is 34–34 pontban mértük 
felsőrendű automata szintezőműszerekkel, ±0,5 mm meg-
bízhatósággal. Az egyes teherállások értékelésénél a mért 
értékeket mindig az előző üres teherálláshoz viszonyítot-
tuk, majd az így feldolgozott lehajlási diagramokat hason-
lítottuk a numerikus modellen számolt lehajlások értékei-
hez. A legnagyobb lehajlásértékeket adó 3-as, 6-os és 9-es 
teherállásokban mért és számított lehajlások értékeit a 
10–12. ábrák mutatják be. A mértékadó csavaró jellegű ter-
heléshez (14. teherállás) tartozó lehajlási ábrát a 13. ábra 
mutatja be. 
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10. ábra: Mért és számított lehajlási ábra – 3. teherállás

11. ábra: Mért és számított lehajlási ábra – 6. teherállás
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A próbaterhelés során mért lehajlások a szemlélet alap-
ján várt és a számított értékeknek megfelelőek, a számított 
lehajlások tendenciája és nagysága is nagyon jó egyezést 
mutat a mért értékekkel. A maradó alakváltozást minden 
terhelési esetnél a megelőző üres teherálláshoz viszonyítva 
határoztuk meg. A legnagyobb maradó alakváltozás a mért 
maximális lehajlás 7,4%-a volt. 

Megjegyezzük, hogy a próbaterhelés napján erőteljes 
felmelegedés volt tapasztalható a délelőtti órákban,  majd a  
késő délutáni órákban lassú lehűlés. A felszerkezetet erős 
napsugárzás érte, így a szerkezet hőmérséklete  gyorsan 
változott. Ennek megfelelően a „maradó” alakválto zások 
je lentős része ennek a hőmérsékleti hatásnak tulaj donít-
ható. Ezt alátámasztják a villamos nyúlásmérésnek és a pi-
loncsúcs elmozdulásmérésének az eredményei is, melye ket 
a következőkben mutatunk be. 

A piloncsúcs elmozdulását a híd tengelyében, a szlovák 
oldalon a mellvéd közepén felvett pontban mértük. A vizs-
gálati ponton Leica körprizmát helyeztünk el, amelynek 
térbeli pozícióját a szlovák oldalon felállított Leica 1201+ 
mérőállomással mértük, automata irányzással, számítógép 
vezérelt üzemmódban. Az álláspont pozícióját és tájékozá-
sát minden teherállásban 4 referencia prizmára történő mé-
réssel, illetve kiegyenlítéssel határoztuk meg. A vizsgálati 
pont ra egy-egy teherállásban 2–4 mérést végeztünk, jellem-
ző en 8–10 perc időkülönbséggel, a meghatározott koordiná-
ták pontossága így ±3 mm alatti. A koordinátákat helyi 
koor dinátarendszerben határoztuk meg, amelynek  egyik 
ten gelye párhuzamos, másik tengelye merőleges a híd irá-
nyára. A piloncsúcs statikus próbaterhelés alatti elmozdu-
lásait a 14. ábra mutatja be. Hosszirányban a pozitív elő-
jelű elmozdulások Szlovákia irányába bekövetkezett el - 
mozdulásokat jelentik. A keresztirányú elmozdulások min  -
den esetben negatív előjelűek, ami a piloncsúcs  kifo lyási 

oldal irányába bekövetkezett elmozdulásait jelentik. Ma-
gas ságban a negatív előjelű elmozdulások süllyedést je -
lentenek. Egy jellemző teherállásban (3. teherállás) a pi-
lon csúcs keresztirányú elmozdulásának számított értéke 
142  mm, a mért érték 136 mm. Megjegyezzük, hogy az 
üres teherállásokban a keresztirányú elmozdulások folya-
matosan nőttek a hőmérséklet-változás hatására, melynek 
tendenciája az ábrán szintén látható az üres teherállások-
hoz tartozó keresztirányú mérési eredmények összekötése 
révén. Látható, hogy a próbaterhelés során a piloncsúcs 
keresztirányban ~100 mm elmozdulást szenvedett a hő-
mérséklet hatásából, mely időben közel egyenletes ütem-
ben alakult ki.

4.  FESZÜLTSÉGEK STATIKUS TEHER 
HATÁSÁRA

A lehajlásméréssel párhuzamosan minden  teherállásban 
nyúlásmérést is végeztünk. A nyúlásmérés célja a főtartók 
és a pályaszerkezet (kereszttartók és hosszbordák) mérték-
adó keresztmetszeteiben a próbateher hatására kialakuló 
nor málfeszültségek meghatározása a statikus és dinamikus 
terhelés hatására. A nyúlásmérés egy része globális szerkeze-
ti szintű, másik része lokális szerkezeti részlet szintű vizs-
gálatokat tartalmazott. Jelen cikkben terjedelmi korlátok 
miatt csak a globális szerkezeti viselkedést ellenőrző 
nyú  lásmérő bélyegek eredményeit mutatjuk be. A teljes 
hí  don összesen 73 darab nyúlásmérő bélyeget alkalmaz-
tunk,  melyekből 45 darab a globális szerkezeti viselkedést   
vizs gálta a felszerkezet három keresztmetszetében (mező -
ben és támaszkeresztmetszetben) valamint a pilonszáron. 
A nyú  lásmérésre kijelölt keresztmetszeteket a 15. ábra 
 mu  tat ja be. Az „A” jelű keresztmetszet támaszkörnyezetben, 
a pilon keresztmetszetében és a pilon melletti első kereszt-
tartó között helyezkedett el, a pilon tengelyében lévő 
kereszttartótól 2,5 m távolságban Magyarország irányába. 
A „B” jelű keresztmetszet a 2. és 3. kábelbekötés között, a 
lengéscsillapító keresztmetszetében, két kereszttartó közöt-
ti távolság felénél, a 2. támasztól 64,5 m-re helyezkedett el. 
A „C” jelű keresztmetszet a 3–4 támaszköz mezőközepétől 
1,5 m-re (a pilon tengelyétől 61,5 m-re), szintén két kereszt-
tartó közötti távolság felénél volt. A „D” jelű keresztmetszet 
a pilon bekötési keresztmetszetétől ~4,5 m-re helyezkedett 
el, a pályalemez vonalától felfelé 0,2–1,5 m magasságban 
(ferdén, a pilon tengelyét követő módon). 

A keresztmetszeteken belül a nyúlásmérő bélyegek he-
lyét a 16–19. ábrák mutatják be. A nyúlásmérő bélyegek a 
legtöbb esetben a csatlakozó lemezektől 20 mm-re, a lemez-
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12. ábra: Mért és számított lehajlási ábra – 9. teherállás

14. ábra:  A piloncsúcs elmozdulása a statikus próbaterhelés 
hatására

13. ábra: Mért és számított lehajlási ábra – 14. teherállás
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szélektől 50 mm-re, vagy a vizsgált lemezmezők közepére 
kerültek. A nyúlásmérő bélyegek iránya a merevítőtartón és 
a pályalemezen a híd tengelyével, a pilonon a hossztenge-
lyével volt párhuzamos.

Mind a négy vizsgált keresztmetszet esetén bemuta tunk 
egy számított feszültségváltozási ábrát, melyen  látha tók 
a próbaterhelés során alkalmazott nyúlásmérő  bélye gek  
pozíciói is, illetve bemutatjuk a mért és számított feszült-
ségváltozások értékeinek összehasonlítását. A mért és szá-
mított feszültségváltozási értékek összehasonlításai a 20–
26. ábrákon láthatók. Fontos megemlíteni, hogy a közölt 

mé rési eredmények csak a próbaterhelés során a hídra 
hel yezett teher hatására kialakuló, a terheletlen szerkezet 
feszültségállapotához hozzáadódó értékek; a húzó- és nyo-
mó feszültségek ezért nem abszolút értelemben értendők, 
hanem a terhelés hatására kialakuló feszültségváltozást 
mutatják. Összességében megállapítható, hogy a statikus 
teherállá sokban végzett nyúlásmérések eredményei alap-
ján a mért és számított feszültségváltozási értékek között 
nagyon jó egyezés tapasztalható. 

A statikus teherállások után került sor a vonathatásábrák 
felvételére. A mérés célja a hídszerkezet erőjátékának elem-
zése hosszirányban végighaladó – kvázistatikus – jármű-
teher hatására. A tehergépkocsik végig egymással párhu-
zamosan, külön forgalmi sávokban, állandó sebességgel 
(~5,0 km/h) haladtak végig a szerkezeten Magyarország 
irányából Szlovákia felé. A méréseket a hatásábra felvétele 
alatt megszakítás nélkül folyamatosan, 5 Hz-es  mintavételi 
frekvenciával végeztük. A négy vizsgált keresztmetszetre 
jellemző mért feszültségek a 27–30. ábrákon láthatók.  
A vonathatásábra mérés eredményei szépen mutatják a 
híd felszerkezetének – szemlélet alapján is várható – sta-
tikai viselkedését, a többnyílású, folytatólagos, rugalmas 
tá maszokkal is rendelkező tartók nyomatéki hatásábráinak 
jellemző tendenciáit.

"A" km.

4,5m

"B" km.

64,5m 185,0m

"C" km.

61,5m 58,5m
"D" km.

4,4m

15. ábra: Globális nyúlásmérési helyek a híd hossza mentén

16. ábra: 
Nyúlásmérési helyek az „A” jelű  
keresztmetszetben

17. ábra: 
Nyúlásmérési helyek a „B” jelű  
keresztmetszetben

18. ábra: 
Nyúlásmérési helyek a „C” jelű  
keresztmetszetben

19. ábra: Nyúlásmérési helyek a „D” jelű keresztmetszetben
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20. ábra:  Az „A” keresztmetszetben a 8. teherállásban számított 
feszültségek [MPa]

24. ábra:  A „C” keresztmetszetben az 5. teherállásban számított 
feszültségek [MPa]

21. ábra:  Az „A” keresztmetszetben mért és számított feszültségek 
összehasonlítása – 8. tá.

25. ábra:  A „C” keresztmetszetben mért és számított feszültségek 
összehasonlítása – 5. tá.
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22. ábra:  A „B” keresztmetszetben a 3. teherállásban számított 
feszültségek [MPa]

23. ábra:  A „B” keresztmetszetben mért és számított feszültségek 
összehasonlítása – 3. tá.

26. ábra:  A „D” keresztmetszetben mért és számított feszültségek 
összehasonlítása – 3. tá
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27. ábra: 
Az „A” jelű keresztmetszetben mért  
vonathatásábrák – 1.

29. ábra: 
A „C” jelű keresztmetszetben mért  
vonathatásábrák – 1.

28. ábra: 
A „B” jelű keresztmetszetben mért  
vonathatásábrák – 1.

30. ábra: 
A „D” jelű keresztmetszetben mért  
vonathatásábrák – 1.
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5. SAJÁTFREKVENCIÁK 

A sajátfrekvenciákat természetes gerjesztés hatására hatá-
roz tuk meg B3-5 típusú gyorsulásmérő szenzorok alkal ma-
zásával. Az egyes mérési idősorokat FFT eljárással transz-
formálva teljesítménysűrűség-spektrumokká alakítottuk, 
majd párosítva azokat, ugyanígy jártunk el az összeg- és 
különbségfüggvényekkel is. Az így kapott kilenc (3 mért, 
3 különbség és 3 összeg) időfüggvényen diszkrét Fourier-
transzformációt (1024 pontos FFT) végrehajtva 0,025 Hz 
fel bontású teljesítménysűrűség-spektrumokat kaptunk, me- 
  lyeket átlagolva határoztuk meg az értékelés alapjául szol-
gáló fáziskép-spektrumokat, melyekben a híd sajátfrek ven-
ciái jellegzetes csúcsokként jelentkeznek; a csúcsok helyei 
alapján meghatározhatók a sajátfrekvenciák. A csúcsok elő-

jele attól függ, hogy a két összehasonlított mérőhely azo-
nos vagy ellentétes fázisban mozog-e. Ebből következtetni 
lehet az adott frekvenciákhoz tartozó rezgésalakra, azaz, 
hogy az adott frekvenciához hajlító vagy csavaró rezgési al-
ak tartozik-e. Az 1–3 nyílásokban mért függőleges rezgések 
alapján meghatározott fáziskép-spektrumot és a mért saját-
frekvenciák értékeit a 31. ábra mutatja be. A legfontosabb, 
végeselemes modellel meghatározott lengésalakokat pedig 
a 32–34. ábrák mutatják be.
 A természetes gerjesztés hatására mért sajátfrekvenciák jó 
egyezést mutatnak a numerikus modellel számított saját-
frekvenciákkal, mind a hajlító-, mind a csavarófrekvenciák 
esetén. A mérések alapján az első függőleges hajlító saját-
frekvencia 0,439 Hz (számított 0,485 Hz), az első csavaró 
sajátfrekvencia 0,732 Hz (számított 0,679–0,73 Hz). 
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31. ábra:  
Függőleges fáziskép- 
spektrum az 1–3 támaszok 
közötti szenzorok alapján

32. ábra:  
1. számított sajátfrekvencia  
– 0.485 Hz  
(függőleges hajlító 
lengésalak)

33. ábra:  
2. számított sajátfrekvencia 
– 0.679 Hz  
(pilon kereszt irányú lengés-
alak, csavaró lengésalak)

34. ábra:  
3. számított sajátfrekvencia 
– 0.730 Hz  
(csavaró lengésalak)



Acélszerkezetek 2021/1. szám 47

6. DINAMIKUS HATÁSOK 

A dinamikus próbaterhelés célja a híd dinamikus viselke-
désének elemzése a hídon végighaladó járműteher hatására 
és a szerkezet különböző szerkezeti részleteihez tartozó 
dinamikus tényezőinek meghatározása. A mérést összesen  
7 futamban, különböző sebességgel (5, 20, 40, 50, 60, 80 
és 90 km/h) végighaladó, 2 darab, egyenként ~310 kN 
súlyú tehergépkocsival hajtottunk végre. A próbaterhelés 
során minden egyes futam alatt a statikus próbaterheléssel 
megegyező helyeken, összesen 73 nyúlásmérő bélyegen, 
100 Hz-es mintavételi frekvenciával mértük a szerkezet ben 
keletkező nyúlások értékét és hídtengely menti elosz lá sát. 
A tehergépkocsik végig egymással párhuzamosan, külön 
for galmi sávokban, állandónak feltételezhető sebességgel 
ha ladtak. A mérés eredményei a vonathatásábrához ha-
sonló – kis sebesség esetén azzal megegyező –  feszültségi 
hatásábrák, amelyeken nagyobb sebesség esetén megjelen-
nek, illetve megjelenhetnek a mozgó jármű által  ger jesz tett 
többlet-igénybevételek. A dinamikus futamok kiér tékelé sé-
nek metódusára egy példát a 35. ábra mutat be. A dinami-
kus tényező értékét a mérési eredményekből a következő 
képlet alapján lehet kiszámítani, ahol σmin és σmax a mért 
maximális, illetve minimális feszültségváltozás értéke, il-
letve Δσ a lokális maximum és minimum értékek közötti 
legnagyobb különbség. 

Az „A”, „B”, „C” és „D” keresztmetszetek esetén 1–1 nyú-
lásmérő bélyeg esetére bemutatjuk a jellemző mérési ered-
ményeket a dinamikus futamok hatására. A mérési ered-
mények alapján látható, hogy a híd dinamikai szempontból 
rendkívül jól teljesít, mely a pályaszerkezeten elhelyezett 
csillapítóknak köszönhető. A merevítőtartón a 80 és 90 
km/h-s futamok eredményezték a legnagyobb dinamikus 
többletet, ennek maximális értéke 1,14. A kereszttartókon 
mért legnagyobb dinamikus többlettényező értéke 1,21, 
melyet az 50 km/h-s futam során mértük. A pilonon el-
helyezett nyúlásmérő bélyegek mérési eredménye alapján 
a 90 km/h-s futam eredményezte a maximális dinamikus 
hatást, a dinamikus többlettényező maximális értéke 1,10. 
A mérési eredményekből megállapítható, hogy a mért di-
namikus tényezők értékei kisebbek, mint az e-UT műszaki 
előírásban, illetve az Eurocode szabványokban megadott, 
a tervezés során alkalmazott dinamikus tényezők értékei. 

35. ábra: Dinamikus mérések kiértékelésének vázlata

36. ábra:  „A” keresztmetszet dinamikus mérési eredmények  
(A2 nyúlásmérő bélyeg)

38. ábra:  „C” keresztmetszet dinamikus mérési eredmények  
(C3 nyúlásmérő bélyeg)

37. ábra:  „B” keresztmetszet dinamikus mérési eredmények  
(B6 nyúlásmérő bélyeg)

39. ábra:  „D” keresztmetszet dinamikus mérési eredmények  
(D2 nyúlásmérő bélyeg)
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 2020. május 16-án 
hajtotta végre a Komárom és Komárno közötti új közúti 
Duna-híd (Monostori híd) forgalomba helyezését megelőző 
statikus és dinamikus próbaterhelését. A próbaterhelés 
célja a híd globális és lokális szerkezeti viselkedésének 
ellenőrzése, statikus és dinamikus viselkedésének vizs-
gálata, a szabványos követelmények igazolása. A próbater-
helés során a szerkezet viselkedése a számítottnak és a 
szemléletnek megfelelő volt, rendellenességre utaló jelet 
nem tapasztaltunk. Összefoglalóan megállapítható, hogy a 
próbaterhelési eredmények alátámasztották a híd terv sze-
rinti viselkedését és kielégítik a vonatkozó nemzeti szab-
ványok előírásait. 

Köszönetünket fejezzük ki a Tervező (Pont-TERV Zrt.) és 
a Kivitelező (Hódút Kft.) cégek szakembereinek a próbater-
helés előkészítésében és végrehajtásában nyújtott együtt-
működésükért. A próbaterhelésben részt vevők csapatképét 
a 40. ábra mutatja be.

8. FORRÁSJEGYZÉK

[1]  e-UT 08.01.25:2019 – Közúti hidak nyilvántartása és 
műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szem - 
pontok. 

[2]  e-UT 07.01.12:2011 – Erőtani számítás. Közúti hidak 
ter  vezése 2. 

[3]  STN 73 6209:1979 – Slovenský názov: Zaťažovacie 
skúšky mostov (Loading test of bridges). 

[4]  STN EN 1991-2:2006 – Slovenský názov: Eurokód 1. 
Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov do-
pravou. (Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: 
Traffic loads on bridges.)

[5]  Pont-TERV ZRt.: „Kiviteli terv; B – Közúti mederhíd, 1. 
Általános tervek, Jellemző keresztmetszetek”, 2015. 

[6]  ANSYS® v14.5, Canonsburg, Pennsylvania, USA.

40. ábra: Próbaterhelési mérőcsapat, fotó: Oravecz I.
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A SZERKEZETGYÁRTÁS KORSZERŰ ANYAGAI  
ÉS KÖTÉSTECHNOLÓGIÁI A XXI. SZÁZADBAN

XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencia

Dr. Gáti József elnök
Magyar Hegesztési Egyesület

A Magyar Hegesztési Egyesület a 
korábban meghirde tett XXX. Jubi-
leumi Nemzetközi Hegesztési Kon-
fe ren ciáját a Covid–19 járvány mi-
att kialakult hely zet r e tekintettel 
2021. január 28–30. között rendez-
te meg, dr. Palkovics Lász ló akadé-
mikus, innovációs és tech no lógiai 
miniszter fővédnök sége mel lett.
A jubileumi tanácskozást a Ma-
gyar  Hegesztéstechni kai és Anyag-
vizsgálati Egyesülés, a Magyar   
Anyag vizs gálók Egyesü lete, a Ma-
gyar Roncsolá smentes  Vizs gá  lati 
Szö vet ség, a Magyar Acélszerkezeti 
 Szövet ség, a Magyar Jármű alkat-
részgyártók Országos Szövetsége és 
az Óbudai Egye tem partner sé gé vel 
rendezték meg.
A konferencia fő támogatói a Lin de 
Gáz  Magyaror szág Zrt., a Messer 
Hungarogáz Kft.  vala mint a Flex-
man Ro bo tics Kft.; míg továb bi tá-
mogatói a Rehm He gesztés tech  ni  - 
ka Kft., a Crown Inter national Kft., 
a Lincoln Electric Ma gyaror szá gi 
Kép-  viselete, valamint a Rech  nen 
He gesztőház Kft. volt.

Az online konferencia január 28-án, 
csütörtök délelőtt, plenáris ülés sel 
kez dődött, délután, majd másnap 
egész nap és szombat délelőtt szek-
ció ülésekkel folytatódott. A konfe ren-
ciát dr. Gáti József, a Magyar He-
gesztési Egyesület és a konferencia 
el nöke nyitotta meg, kiemelve, hogy 
el ső alkalommal 1955-ben  rendeztek 
hazánkban a hegesztés és rokon eljá-
rásai témakörben országos he gesz-

té si tanács kozást. Utalt arra,  hogy az 
el múlt évtizedek konferen ciáit  olyan 
kiemelkedő  személyiségek, mint Zor-
kóczy Béla, Gil lemot László, Konkoly 
Tibor professzorok és Rittinger János 
nevei fémjelezték.

A megnyitót követően dr. Nagy 
Ádám, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium iparági stratégiákért és 
sza bá lyo zásért felelős helyettes állam-
titkárának előadását kö vet hették nyo-
mon a résztvevők. Az előadó közvetlen 
bete kintést nyújtott az ITM fejlesztési 
stratégiájába, a Covid-19 járvány mi-
atti aktuális kárenyhítő kormányzati 
intézke dé sekbe, valamint a több fej-
lesztendő ágazatban szerepet ját szó 
he gesztési alkalmazásokba. 

A helyettes államtitkár előadását a 
Magyar Hegesztési Egye sület által alapí-
tott kitüntetéseinek virtuális  átadása 
kö vette, melynek során az egyesület 
érdekeinek előmozdí tásában és az em-
beri értékek gyarapításában kifejezett 
példamutató tevékenységet végzettek 

elismerésére került sor. Ennek kereté-
ben dr. Gáti József „Életmű Díjat”, 
dr. Komó csin Mihály posztumusz 
Életmű Díjat, Prof. dr. Lukács János 
Zorkóczy Béla Emlékérmet, Lajosházi 
László Magyar Hegesztésért, a Linde 
Gáz Magyarország Zrt. a 2020. év 
ki emelkedő Együttműködő Partnere, 
dr. Kővágó Csaba a 2020. év Legak-
tí vabb Egyesületi Tagja kitüntető okle-
ve let vehetett át, míg Kovács Gábor 
„Ifjú Hegesztő Szakem berekért” kitün-
tetésben részesült.

A meghirdetett szakdolgozat-diplo-
mafeladat pályázat eredményeként 
Sar kantyús Ádám (BME) a „Védő gáz - 
keverékek hatása ausztenites acél he-
gesztőanyag nélküli  varratfé mé nek 
nitrogéntartalmára” című ki emel-
kedő alapkép zési  szakdolgozatá ért, 
Ko vács Judit (ME), „A 7075-T6 nagy- 
 szilárdságú alumíniumötvözet hő ha-
tásövezete tulajdonságainak elem zé-
se fizikai szimulátorral” című mes ter-
képzési diplomafela datáért, vala  mint 
Varbai Balázs (BME), „A nit ro  gén  
szerepe az X2CrNiMoN 22-5-3 dup  lex 
acél ív hegesztésekor” című ki emel-
ke dő szakmérnöki diplomafelada tá-
ért ré szesült Rittinger János Díjban.  
Az oklevelek mellé a Crown Inter-
national Kft., a Lincoln Electric Ma gyar-
országi Képviselete, valamint a Rech-
nen Hegesztőház Kft. által fel ajánlott 
értékes díjat, egy-egy inverteres áram-
forrást, a díjazottak később vehetik át 
a járványhelyzetétől függően.

Dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár előadásának részlete
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A szünetet követő Plenáris ülés kere-
tében a felkért elő adók prezentációit 
ismerhették meg a programba bekap-
csolódók. Elsőként Bihall Tamás, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési ügyekért felelős 
alelnöke „A kamarai szerepvállalás az 
új szakképzési rendszerben” címmel 
mutatta be prezentációját. Az előadó 
kitért az új szakképzési rendszer in-
tézményrendszerére, a képzés egyes 
elemeire, a kamarai célkitűzésekre, a 
gazdaság szerepére, valamint a jövőbe 
mutató feladatokra.

A Plenáris ülés következő előadó-
ja Bocz András, a Magyar Vas- és 
Acélipari Egyesülés műszaki és keres-
kedelmi igazgatóhelyettese volt, aki-
nek Portász Attilával, közös cikkének 
címe „Acélipari körkép. Kilátások, ki-
hívások, tech nológiai és anyagtudo-
mányi innováció” volt. A pre zen táció 
lehetővé tette a közvetlen tájékozódást 
a világ és a hazai acéltermeléséről és 
kihívásokról, a lehetséges vála szokról, 
a szakterület statisztikai adatairól, a 
technológiai és anyagtudományi fej-
lesztési lehetőségekről.

A kétévente megrendezésre kerülő 
szakmai rendezvény sorozat szervezői 
ez alkalommal a „szerkezetgyártás 
kor  szerű anyagai és kötéstechnoló-
giái a XXI. században” téma kört he-
lyez ték a konferencia tematikájának 
 kö zéppontjába. A résztvevőknek lehe-
tőségük nyílt a legfrissebb informá-
ció kat megismerni a szerkezetgyártás-
ban alkalmazott kor szerű hegesztési 
eljárásokról és eljárásváltozatokról, a 
nagy energiasűrűségű hegesztések te-
rü letéről, betekintést nyerni a hegesz-
tett kötések és szerkezetek vizsgá la-

tá ba, a modellezés és a szimuláció 
újabb eredményeibe, a nagyszilárdsá-
gú acél- és alumíniumötvözetek he-
gesz tési tapasztalataiba, il let ve az egy-
re intenzívebben fejlődő hegesztési 
automati zálásba és robottechnikába.

A konferencia három napja alatt a 
több mint 140 regiszt rált résztvevő  
3 plenáris és 28 további előadást, va-
lamit 3 kerekasztal-megbeszélést kö-
vethetett nyomon, több mint 14 óra 
tiszta tanácskozási időben. Az online 
konferencia kreditpontos képzésnek 

minősült a nemzetközi és európai 
hegesztő diplomák tanúsításrendsze-
rében, a résztvevők és az előadók a 
konferenciát követően megkapták az 
erről szóló igazolást.

A konferencia újdonságot is kí-
nált. A csütörtöki és a pénteki szek-
cióüléseket követően tematikus ke-
rek asztal- beszélgetésre nyílt lehetőség 
a fő támogatók képviselői közre mű-
ködésével. A Linde Gáz Magyar
or szág Zrt. a „Digitalizáció a köz-
ponti gázellátó rendszerek üzembiz-

Betekintés Bihall Tamás előadásába

Bocz András „Az acélipar számokban”

Előadók és a levezető elnök a szombati szekcióülésről
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tonságának növeléséhez” témakörben, 
a Flexman Robotics Kft. a „Hibrid 
kollaboratív robotok alkalmazása az 
ívhegesztésben”, míg a Messer Hun
garogáz Kft. „Ideje gázt adni! – He
gesztés, vágás és 3Dfémnyomtatás 
optimalizálása a Messer szakértői 
szolgáltatás programjával és újgene
rációs védőgázkeverékeivel” címmel 
tartott bevezető előadást és válaszolt 
a felmerülő kérdésekre.

A hegesztő, az anyagvizsgáló, a hő
kezelő és a minő sí tő  szakembereket 
foglalkoztató, az acél és egyéb fém
szer kezeteket gyártó gazdasági szer ve
zetek, cégek, valamint a kereskedő há
zak, a kutatóintézetek, az egyetemek 
szak em bereinek részvételével megtar
tott konferencia elérte célját.

Az előadások és az azokhoz kap cso
lódó viták, a kerek asztalmeg be szé lé

sek, a szakmai videófilmek mind mind  
hozzájárultak a résztve vők isme re tei 
nek fejlesztéséhez, a ge neráci ók kö
zöt ti tudás átadásához. 

További infor má ciók a konferencia 
honlapján, a 
https://e-vent.space/hegkonf/  
felü le ten érhetők el.

Hibrid kollaboratív robotok alkalmazása az ívhegesztésben”  
kerekasztal-megbeszélés bevezető előadása

Részlet a Messer Hungarogáz Kft. „Ideje gázt adni!...”  
kerekasztal-bemutatójából

Pillanatkép a „Digitalizáció a központi gázellátó rendszerek üzembiztonságának 
növeléséhez” kerekasztal-megbeszélésről

www.messer.hu

FERROLINE, INOXLINE, ALULINE 
GÁZKEVERÉKEK A HATÉKONY
HEGESZTÉSHEZ

180x122.indd   1 2021. 03. 19.   11:09
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A TISZA-TAVI KERÉKPÁROSHIDAK TERVEZÉSE 
a X. sz. Öblítőcsatorna műtárgya

DESIGNING CYCLE BRIDGES OVER LAKE TISZA  
Bascule Bridge over the Irrigation Canal Nr. X.

Pál Gábor ügyvezető, vezető tervező, a hidak felelős tervezője
Dési Attila statikus tervező
Speciálterv Kft.

A mozgatható hidak nagy népszerűségnek örven-
denek a világ több országban is. Építésükkel elke
rülhető a hajózási űrszelvény fölött magasan kiala
kított szerkezet, ezzel általában a híd hossza és a 
csatlakozó töltés magassága is optimálisan tartható. 
A mozgatható hidak csoportosíthatóak a mozgás-
mechanizmusuk alapján, melyek visszavezethetőek 
az eltolás és a forgatás kombinációira. Kis nyílások 
esetén az egyik legalapvetőbb mozgathatóhídtípus a 
csapóhíd. Az Tiszatavat átszelő kerékpárút építése 
során megvalósult X. sz. Öblítőcsatorna műtárgyá
nak egy meglévő vízépítési műtárgyra telepítve a víz  
épí tési igények szerint nyithatónak kellett  lennie. 
A megvalósult híd Magyarország első nyitható ke  
rék pároshídja.

Movable bridges are highly popular in several coun-
tries. Their construction avoids ascent above the nav-
igational clearance, thus keeping the length of the 
bridge and the height of the connecting embankment 
optimal. The classification of these types of bridges 
is based on the mechanism of their movement. All 
mechanisms originate from a combination of shift-
ing and rotation. In case of small openings, one of 
the most common movable bridge type is the bascule 
bridge. The Irrigation Canal Nr. X. Bascule Bridge 
has been built on an already existing artifact of 
hydraulic engineering and to meet hydrotechnical re-
quirements, it can be opened. It is the first openable 
bicycle bridge in Hungary.

BEVEZETŐ

A Tiszatavi kerékpárút fejlesztéséhez szükséges tanulmá
nyok és fejlesztési elképzelések a 2000es évek eleje óta 
folyamatosan napirenden voltak. Korábbi cikkünkben be
mutattunk a szakasz négy hídjából hármat, és most külön 
foglalkozunk az utolsó, legkisebb műtárggyal is, mely mind 
kialakítását, mind többletfunkcióját tekintve kilóg a sorból.

Eredeti koncepciójában az öblítőcsatorna műtárgya azo
nos szisztémával épült volna a meglévő 33as főúti híd dal,  
vagy közvetlenül mellé elhelyezve, mint az előző cik künk
ben bemutatott Eger és Szomorkapatakhidak. A geo
metriai kötöttségek e helyszínen jelentős hídhosszt ered
ményeztek volna. Az öblítőcsatorna műtárgyánál azonban 
jelentős költségcsökkentést lehetett elérni azzal, hogy a 
Víz üggyel megegyezés született a meglévő vízépítési mű
tárgy felhasználásáról. A műtárgyon az üzemeltetési és 
kerékpárosforgalmi igényeket egy ideiglenesen nyitható 
híd építésével lehetett megoldani. A meglévő vasbeton mű
tárgy felhasználásával a létesítendő híd hossza a korábbi  
97  mről mindössze 6  mre redukálódott, mely még a moz
gató gépészet többletköltségével együtt is jelentős meg  
takarítást eredményezett.

MOZGATÁSI MECHANIZMUS
A külső ellensúllyal kialakított tengelycsapos csapóhidak 
egy fajtája a lengőkarú, vagy más néven „Holland típusú” 
csapóhíd. Ez a korai konstrukció úgy is ismert, mint „emelő
híd”. A szerkezet egy egyszerű emelő elvén működik.  
A szárny csuklóján túl (a hídfőn) egy fix alátámasztáson 
nyugszik az a lengőkar, melynek part felőli végén az el
lensúly helyezkedik el, másik végét pedig egy rúddal (vagy 
kábellel) kötötték a szárnyhoz. Kisebb „lefelé húzó” erőt 

kifejtve az ellensúly tömegközéppontjára az ellensúlyt tartó 
elem elfordul az alátámasztási pont körül, így húzva fel a 
szárnyat. 

Annak érdekében, hogy a rendszer egyensúlyban legyen 
a nyitás során minden szögben, a mozgó mechanizmus 
jellemző sarokpontjainak paralelogrammát kell alkotniuk. 
Mozgatáskor a felépítmény igénybevétele csakis önsúly
teher és szélteher (a lengőkar, a torony, az ellensúly és a 
 mozgó szárny egy részének súlya terheli). Csukott helyzet 
ben egy szerűen a parti hídfő támasztja alá a hídpálya szer  
ke zetet és veszi fel az esetleges terheket, éppúgy, mint az 
ön súlyterhet. Kétszárnyas elrendezésnél a stabilizáláshoz 
további megtámasztásra van szükség. A klasszikus kétszár
nyas elrendezés látható Van Gogh egy híres fest ményén is.

1. ábra: Vincent Van Gogh – The Langlois Bridge at Arles (1888)
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TERVEZÉS

A tervezés során a meglévő zsilipműtárgyat választottuk ki 
a híd fogadására. A műtárgy a Xes számú Öblítőcsatornán 
keresztül Tiszafüred – Örvény térségének vízvédelmét biz
tosítja a főmederben érkező szennyeződésekkel, hordalék
kal szemben, a belső terek folyamatos vízcseréjének ellátá
sa és élővízkapcsolatának fenntartása mellett. A műtárgy 
alapozásának megerősítése a kerékpárút fejlesztésével pár
huzamos projekt keretében valósult meg.

A műtárgy szerkezeti elemei

A zsilipműtárgy felépítése szádpallók közötti tömegbeton 
kitöltés. A hídfők alapozását CS2 szádlemez köpenysor le
verésével alakítottuk ki, a felső síkban és a homlokfelüle  
ten a monolit betont különböző magasságokban acélszer
ke zetű pántokkal merevítettük. Az alapozási sík magasságát 
nem a talajadottságok, hanem a szádlemezek geometriai 
méretei határozták meg. Keresztirányban a pillérek alapo

zása a parti rézsűt követve a legmélyebb ponton 8 mes, 
majd 6 mes szádlemezek beépítésével történt. A szád
lemezfal felső síkja a jelenlegi kezelőfelület magasságával 
azonos, értéke ~91,50 mBf. A CS lemezeken belüli mono
litbetonszerkezetek minősége C1232/K, a víz alatti beto
nozással kialakított tömbök minősége C1648/K.

A fenékküszöb ~0,5 m vastagságú monolitbetonréteg, 
két oldalon szádlemez lehatárolással.

Az elzáró szerkezet 6,0 m szabad nyílású, 8 darab betét
gerendával. A betétgerendák mozgatása mobil, elektromos 
futómacskás emelőszerkezettel történik.

A műtárgy rekonstrukciója

A szabályozó műtárgyat 1991ben adták át, ám az később 
megsüllyedt és megbillent. A műtárgy rekonstrukciója a 
 kiviteli tervek készítésekor is zajlott, a munkákat 2014 vé
gén fejezték be. A rekonstrukciós munkálatok stabilizáló, 
állagjavító, korszerűsítő, kezelhetőséget javító beavatkozá
sok voltak, de az átbocsátóképességet, egyéb hidraulikai 
jel lemzőket, a meglévő műtárgy alapszerkezetét nem mó
do sították.

A megerősítés technológiájára a jetcölöpökkel történő 
 sta bi lizálást választották. 2013 júliusában a Xes jelű mű
tárgynál megkezdődött az alap megerősítése. A  zsilip mű
tárgyat hídfőnként 18–18 darab Ø 80 cm átmérőjű JET  
Grouting cölöpalappal utólagosan megerősítették, továbbá 
kitöltötték a szádlemezek közötti rossz minőségű, ki üre
ge lődött be tont is. A cölöpalapok kiosztása a hídfők ke
rülete  mentén 1,50–1,60 mes tengelytávolsággal történt.  
A cölöpök ala pozási síkja 74,40 mBf.

A jelenlegi műtárgy felhasználása hídfőkként

A meglévő zsilipműtárgy a jetgroutingos megerősítéssel 
meg felelően tudta fogadni a könnyű acélszerkezetű csapó
hidat.  Az acélszerkezet fogadásához a meglévő betontömb
bel azonos alaprajzú vasbeton lemezt készítettünk, melybe 
a felszerkezetet fogadó acélszerelvényeket bebetonoztuk.  

3. ábra: A X. sz. Öblítőcsatorna hídja

2. ábra: X. Öblítő műtárgy – Felújítás előtti állapot
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4. ábra:  
A tervezett zsilipműtárgy felújítása  
az előzményes projekt keretében

3.50

2.00

40

10
.5

cm
(3

%
)

3.
50

2.
00

10
.5

cm
(3

%
)

6c
m

(3
%

)

3.
50

2.
00

2.
25

2.
50

75

6.70

8.20

OLDALNÉZET

FELÜLNÉZET

2.008.20

10.20 5.70

3.50 6.70

10.20

5.
50

50 3.00

10
.5

cm
(3

%
) 15.5cm

(2.3%)

6c
m

(3
%

)

15.5cm
(2.3%)

19.5cm
(2.4%)

6c
m

(3
%

)

10.20

10
.5

cm
(3

%
)

6c
m

(3
%

)

19.5cm
(2.4%)

v=40cm

v=29.5cm

v=36cm

v=20.5cm

v=10cm

v=14.5cm

x

y

z

x

z

y

v=40cm

v=29.5cm

v=36cm

v=36cm

v=25.5cm

v=30cm

v=36cm

v=25.5cm

v=30cm

v=20.5cm

v=10cm

v=14.5cm

10

6. ábra:  Alapozásra jutó többletterhelés  
vizsgálata statikai programban


5. ábra:  
A híd oldalnézete és felülnézete



Acélszerkezetek 2021/1. számAcélszerkezetek 2021/1. szám 55

7. ábra:  
A híd acél szerkezeti 
tervének részlet-
terve – Pályalemez 

8. ábra: 
 A híd acélszerkezeti 
tervének részlet-
terve – Gém beton 
ellensúllyal (a beton-
kitöltés helyett végül 
acéllemezekből 
készített ellensúly 
valósult meg)

A Tiszafüred felőli hídfőnél a lemez befoglaló mérete  
5,5 m × 10,2 m, vastagsága 10–36 cm, melynek a kerékpár
úthoz kapcsolódó végét 6,7 m hosszúságú, 2,3% hossz
esésű betonrámpaként építették meg. A Poroszló felőli híd
főnél a lemez befoglaló mérete 5,5 m × 10,2 m, vastagsá
ga 10–39 cm, melynek a kerékpárúthoz kapcsolódó végét  
8,2 m hosszúságú 2,4% hosszesésű betonrámpaként alakí
tották ki. Az új lemezek kétoldali keresztesése 3%. Az új 
vasbeton lemezek a meglévő betonszerkezetekhez 30 cm 
mélyen befúrt–beragasztott tüskékkel kapcsolódnak.

Az alapozás vizsgálata során meghatároztuk az alapsíkon 
mérhető feszültségnövekedést, mely az alapsíkon ~5%os 
feszültségtöbbletet jelent. Ez a geotechnikai szakvélemény 
alapján elfogadható. 

A tervezett híd

A meglévő vízépítési műtárgyra telepített hídnak a vízépíté
si igények szerint nyithatónak kellett lennie. A mindössze 
5,70 m nyílású szerkezet mozgatásához az egyik leggaz
daságosabb megoldást választottuk: a korábban bemutatott 

lengőkarú, vagy más néven „Holland típusú” csapóhidat, 
mely esetén a nyitás–záráshoz szükséges mozgatási energiát 
egy külső ellensúllyal csökkenti.

A híd pályalemeze kéttámaszú, ortotrop felsőpályás, acél, 
nyitható gerendahíd. A felnyílás a Tiszafüred felőli hídfőn 
elhelyezett csuklók körül történik. A híd felnyitását oszlo
pokra támaszkodó acél emelőgémszerkezet végzi, mely
nek híddal ellentétes oldalán vasbeton ellensúly található. 
A kerékpároshíd emberi erővel emelhető ellensú lyos szer
kezet, aminek mozgatása csigahajtóművel, illetve a hozzá 
kapcsolódó lánchajtással történik. Felnyitott állapotban el
lensúlyos reteszelhető szerkezet rögzíti a szerkezetet.

A híd főbb paraméterei

• támaszköz:  6,30 m
• szabad nyílás:  5,70 m
• hídszélesség pályalemezen:  2,80 m
• teljes szélesség oszlopoknál: 2,74 m
• átvezetett út szélessége: 2,00 m
• kerékpáros űrszelvény:  2,50 m
• alépítmények szélessége: 5,50 m
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A híd kezelése

A híd emeléséhez mindösszesen egy ember szükséges a 
kezelőhelyről. A működtetés lépései:
•  A műtárgy lezárása.
•  A kézi hajtóműbe a bajonettzáras hajtókar felhelyezése.
•  A kézikar forgatásával a híd emelését addig végezzük, 

míg a híd oszlopain elhelyezett ellensúlyos reteszelőszer 
kezetek nem záródnak.

•  Leengedéskor két ember szükséges az ellensúlyos rete
szelőszerkezetek oldásához a híd két oldalán, majd a ké
zikar segítségével a híd az alsó holtpontig mozgatandó.

•  Az emelőkart eltávolítjuk.
 
A hídtervezés során a szerkezet szögletes formáját a ki

viteli tervezés során az oszlopok és a gém éleinek lekere
kítésével esztétikusabbra formáltuk. A híd gépészeti részlet
tervezésére a kiviteli tervek során került sor.

Gépészet

A tervezés elején a kötélcsörlős megoldást irányoz tuk elő, 
de ezt később elvetettük, mivel a kötél könnyebb szer ke
ze teknél – járórácsos vagy faszerkezetű – mozgatható hi
dak nál alkalmazható. Ezért inkább a hajtóműves mozgatást 
választottuk, ahol az emelőkeret szárán készül egy fogazott 
ív, amelyen keresztül a hajtómű át tudja adni a szükséges 
forgatóerőt. Ennek áttétele 1 : 6.

Hajtóműként csigakerekes megoldást választottunk az 
aláb  bi okokból:
– viszonylag kis helyet foglal,
– egyszerű, karbantartási igénye alacsony,
– kedvező költségű,
továbbá önzáró tulajdonsága miatt nagyszerűen megfelel 
en nek a feladatnak. (Amennyiben a kezelő személy vala
mi lyen okból emelés/eresztés közben megszakítja a műve
letet, akkor a híd megáll, de nem mozdul el.)

A kiválasztott hajtómű Bofiglioli VF130100. Ennek át
tétele i2 = 100, üzemi nyomatéka 1350 Nm. A tervezett ter
he lésnél fellépő nyomaték Mht = 550 Nm, így a túlterhelhe
tőség 2,5szeres. Annak érdekében, hogy az eredő áttétel 
olyan legyen, hogy kézzel mozgatáskor a sebesség ne le
gyen túlságosan lassú, ezért egy 1 : 2es áttételű gyorsító 
szöghajtóműt építettünk be a hajtásláncba.

9. ábra: A híd acélszerkezeti tervének részletterve

10. ábra: Statikai modellek AxisVM-ben

11. ábra: X. számú Öblítőcsatorna-híd gépészeti terv részlete
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16 2 DETAN rúd L=3797 34,657 kg

15 2 Biztosító lemez 40x120 - Lv5 S355JO 0,362 kg TISZA - X - 00-00-04

14 2 Csapszeg Ø70x250 A60 8,121 kg TISZA - X - 00-00-03

13 2 Bronz távtartó tárcsa Ø120x9,5 Bronz 1,560 kg TISZA - X - 00-00-02

12 2 Bronz távtartó tárcsa Ø120x9,5 Bronz 1,415 kg TISZA - X - 00-00-01

11 2 Híd bak öá. 148x190x280 17,694 kg TISZA - X - 11-00-00

10 1 Hajtómű tengely öá. Ø127x181,5 2,881 kg TISZA - X - 10-00-00

9 1 Reteszelő 2 109x510x700 49,402 kg TISZA - X - 09-00-00

8 1 Reteszelő 1 109x510x700 47,887 kg TISZA - X - 08-00-00

7 1 Kézi mozgató öá. 250x267x520 9,350 kg TISZA - X - 07-00-00

6 1 Hajtómű öá. 300x426x543,5 90,516 kg TISZA - X - 06-00-00

5 1 Támasztógörgő öá. 180x246x400 23,916 kg TISZA - X - 05-00-00

4 1 Gém öá. 1185x3170x6797 2879,545 kg TISZA - X - 04-00-00

3 1 Híd öá. 1650x2800x6525 2880,330 kg TISZA - X - 03-00-00

2 1 Oszlop 2 320x1387x3770 444,783 kg TISZA - X - 02-00-00

1 1 Oszlop 1 571x1387x3770 511,601 kg TISZA - X - 01-00-00

S.sz. Db. Megnevezés Méret Szabv. Anyag Tömeg Megjegyzés
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12. ábra: X. számú Öblítőcsatorna-híd gépészeti terv részlete

A

B

C

D

E

F

G

5 6 7 8 9 103 41 21

Jelöletlen tűrések. Mérettűrések:
     MSZ ISO 2768-1m szerint.
Jelöleten tűrések. Alak- éshelyzettűrések:
     MSZ ISO 2768-2m szerint.
Hegesztett szerkezetek általános tűrései:
     MSZ EN ISO 13920-AE szerint.

Rajzszám:Tervezte:

Ellenőrizte:
Verzió:

Méretarány:

2014.06.25.

TISZA - X - 06-00-00
Hajtómű öá.

Tisza-tó - Kerékpárhíd a X. számú öblítő csatorna felett

Jóváhagyta:

M 1:4(A3)

Lap:
Ut. lap:

1
1

Dátum:
0

Anyag:

Méret:

Tömeg:
300x426x543,5

90,516 kg

5 6 7 8 9 103 41 21

A

B

C

D

E

F

G
Fonyódi Emil

2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 161.
web:      www.gep-hang.hu
e-mail:   fonyodi.emil@invitel.hu
tel.:        +36 20 92 92 500

Kelemen G.

Fonyódi E.

12 2 Rugós alátét M12 DIN 127 8. 0,009 kg

11 2 Hlf. tm. csavar M12x25 DIN 933 8.8 0,079 kg

10 4 Rugós alátét M10 DIN 127 8. 0,012 kg

9 4 Hlf. tm. csavar M10x35 DIN 933 8.8 0,134 kg

8 4 Rugós alátét M8 DIN 127 8. 0,007 kg

7 4 Hlf. tm. csavar M8x25 DIN 933 8.8 0,066 kg

6 2 Tengelyvég alátét Ø65x5 S355JO 0,251 kg TISZA - X - 06-00-03

5 1 Fogaskerék m=5, z=60 C45 28,962 kg TISZA - X - 06-00-02

4 1 Hajtómű tengeéy Ø60x239 S355JO 2,946 kg TISZA - X - 06-00-01

3 1 Közdarab öá. Ø200x43 4,050 kg TISZA - X - 06-01-00

2 1 Kúpkerekes hajtómű RAN24SA1HS 12,000 kg AGISYS

1 1 Csigahajtómű VF130N46P90 42,000 kg AGISYS

S.sz. Db. Megnevezés Méret Szabv. Anyag Tömeg Megjegyzés
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A hajtómű rögzítése az északkeleti irányban elhelyez
kedő oszlophoz kívülről történt. A csigahajtómű  forgatása 
lánchajtással, kézikarral végezhető, ami ugyanezen az osz
lopon helyezkedik el. A hajtókar az illetéktelen használat 
megelőzése miatt leszerelhető kivitelű. Az így felépített 
moz gató mechanizmussal a hidat a hajtókar kb. 80 elfor
dításával 1–1,5 perc alatt fel lehet emelni, illetve le lehet 
zárni. A hajtókaron kifejtendő erő max. 25 N.

A teljesen nyitott állapotban az ellensúly reteszelésére 
van szükség, hogy nyitott állapotban fellépő szélvihar a 
szer kezetet ne károsítsa.

VÉGSZÓ
A mindössze 5,70 m nyílású szerkezet mozgatásához az 
 egyik leggazdaságosabb megoldást, a „Holland típusú” csa
póhidat választottuk, mely esetén a nyitás–zárás egy kül
ső ellensúllyal biztosított. Ez a megvalósult szerkezet ma 
 Ma gyarország egyetlen nyitható kerékpároshídja.
A 14–18. ábrák az elkészült hidat szemléltetik.

13. ábra: A X. számú Öblítőcsatorna-híd gépészete

14. ábra

Tervezés éve 2011–2019

Építés éve 2019–2020

Tervező Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Generálkivitelező Hódút Kft.

Acélszerkezetgyártó Weinberg ’93 Kft.

Beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.



58 Acélszerkezetek 2021/1. számAcélszerkezetek 2021/1. szám

16. ábra

15. ábra
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17. ábra 18. ábra
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NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉL SZERKEZETI RÉSZLETEK  
FÁRADÁSI ÉLETTARTAMÁT JAVÍTÓ ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA

FATIGUE STRENGTH IMPROVEMENT METHODS FOR  
HIGH STRENGTH STEEL STRUCTURAL DETAILS 

Mecséri Balázs József doktorjelölt 
Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

A nagyszilárdságú acélok építőipari és különösen 
hídépítési elterjedésének kulcskérdése, hogy a hegesz-
tett szerkezeti részletek szilárdságának növekedésével 
a fáradási élettartamuk is növekedjen. Ez a fáradási 
élettartamnövekedés jellemzően különböző varrat-
javító eljárások alkalmazásával érhető el. A nyugat 
európai tervezési gyakorlatban számos ilyen varrat-
javító eljárást alkalmaznak, azonban ezek  fáradási 
élettartamnövelő hatásának és hatásfokának becslé
se eddig kizárólag laboratóriumi kísérletekkel volt le-
hetséges. A szerzők által végrehajtott  kutatási prog
ramban két varratjavító eljárás fáradási szi lárd
ságot növelő hatásának meghatározására és elem
zésére szolgáló numerikus módszert mutatunk be,  
melyek alkalmazása esetén a fárasztókísérletek szá-
ma jelentősen csökkenthető, és a nagyszilárdságú 
acé lok alkalmazhatóvá válnak hegesztett, fáradásra 
ér zékeny szerkezetekben is. Az egyik ilyen varratja
vító eljárás a köszörüléses módszer, mely a jelenleg 
egyik leggazdaságosabb és legegyszerűbb eljárás.  
A másik, a jelen cikkben bemutatott eljárás a nagy-
frekvenciás mechanikai (HFMI) varratjavító eljárás, 
mely a jelenleg leghatékonyabb és legmodernebb el-
járás, mellyel a nagyszilárdságú acélok kedvező tu 
 lajdonságai kiaknázhatóvá válnak. A cikkben  ennek 
a két varratjavító eljárásnak a vizsgálatára muta
tunk be kísérleti és numerikus vizsgálati eredmé nye
ket, me lyeket a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken 
vé geztek a szerzők, az első szerző PhD disszertációjá
nak keretében.

In order to increase the application of highstrength 
steels in civil engineering praxis and especially in 
bridges, it is necessary to ensure that the fatigue 
strength of the material increases with the increase of 
the yield strength. This increase in fatigue life can be 
achieved through various postweld treatment meth-
ods. Numerous different postweld treatment meth-
ods are used in practical design, however, estimating 
their fatigue lifeincreasing effect and efficiency was 
so far only possible using experimental background. 
In the research program carried out by the authors, 
we present a numerical method for determining the 
fatigue strengthincreasing effect of two postweld 
treatment methods, which can significantly reduce 
the number of fatigue experiments and make high
strength steels applicable in welded, fatiguesensitive 
structures. One of these postweld treatment methods 
is the grinding method, which is currently one of the 
most economical and simplest methods. The other 
process presented in this article is the highfrequency 
mechanical (HFMI) impact treatment process, which 
is currently the most efficient process for exploiting 
the favourable properties of highstrength steels. In 
this article, the results of an experimental and nu-
merical research program carried out by the authors 
at the BME Department of Structural Engineering is 
presented.

1. BEVEZETÉS

Napjainkban a nagyszilárdságú acélokat (HSS – azok az 
acélok, melyek nominális folyáshatára nagyobb vagy egyen
lő 420 MPa) egyre gyakrabban alkalmazzák az építőipar
ban, különösen nagy fesztávolságú hídszerkezetek esetén.  
A nagyszilárdságú acélok alkalmazásának számos előnye  
van, különösen hídépítésben és nagy fesztávolságú térle
fe dések esetén. A szakítószilárdság és a folyáshatár növe
lé sé vel a szerkezetben megengedhető feszültség értéke  
nő, ez által a keresztmetszeti méretek és a szerkezet tömege  
csök kent hető, karcsúbb szerkezetek tervezhetők. Azon 
szer keze tek esetén azonban, melyeknél a HSS alapanyag 
al kalma zása gazdaságos lehet, gyakran a szerkezet fáradá
si szilárdsága a mértékadó határállapot. Az alapanyag szi
lárdsági osztálya és fáradási szilárdsága között egyértelmű 

kapcsolat van: növekvő folyáshatárhoz arányosan növekvő 
fáradási szilárdság tartozik. Azonban, ahogy azt az 1. ábra 
is mutatja, ez a tendencia általában nem igaz hegesztett 
szerkezetek esetére, melyek esetében a fáradási szilárdság 
jelenlegi ismereteink szerint független a folyáshatártól [1–
4]. Ez vezet oda, hogy jelenlegi ismereteink szerint a HSS 
alapanyag alkalmazása általában nem gazdaságos fáradásra 
érzékeny szerkezetek esetén.

Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezen szerkezetek 
 esetén is kihasználhassuk a HSS anyag kedvező fáradási 
tu lajdonságait, különböző varratjavító eljárásokat dolgoz
tak ki az elmúlt évtizedekben. Ezeket az eljárásokat két fő 
csoportba lehet sorolni [4, 5]: (i) a varrat geometriáját, 
illetve (ii) a maradó feszültséget módosító eljárások. A var
rat geometriáját módosító eljárások a varrat talppontjának 
közvetlen környezetében döntően a varrat geometriájára 
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vannak hatással, a maradó feszültségeket számottevően 
nem befolyásolják. A leggazdaságosabb geometriát módo
sító eljárások általában a köszörüléses varratjavító módsze
rek. A maradó feszültségeket módosító eljárások közül a 
jelenlegi ismereteink szerint leghatékonyabb és napjaink
ban külföldön a leginkább elterjedt módszerek a nagy
frekvenciás mechanikai (ún. HFMI – High Frequency Me
chanical Impact) varratjavító eljárások, melyek fáradási 
szempontból előnyös nyomó maradó feszültséget hoznak 
lé tre a kezelt területen. Ezenfelül ezek az eljárások is képe
sek a kezelt terület alakjának módosítására, ezáltal egy ked
vezőbb geometriát kialakítva a fáradásra érzékeny területe
ken. A HFMI módszer alkalmazásával a fáradási élettartam 
repedéskialakulási része aktiválható, így a HSS anyagok 
kedvező fáradási tulajdonságai kihasználhatók. A követke
zőkben e két varratjavító eljárással kezelt szerkezeti rész
letek fáradási tulajdonságaival kapcsolatos, a közelmúltban 
elvégezett vizsgálatok eredményeit mutatjuk be, mely vizs
gálatok a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén készülek. 
Jelen cikk az első szerző PhD kutatási munkáját és az el
múlt 4 évben elért kutatási eredményeit mutatja be. 

2.  KÖSZÖRÜLÉSES VARRATJAVÍTÓ ELJÁRÁS

A köszörüléses varratjavító eljárások az egyik legegyszerűbb 
és leggazdaságosabb módszerek a jelenlegi mérnöki gya
korlatban, melyekkel a vizsgált szerkezeti részletek fáradási 
élettartama jelentősen növelhető. A jelen kutatás kereté
ben a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Szerkezetvizsgáló 
Laboratóriumában végrehajtott, illetve korábbi szakirodal
mi kísérleti eredmények felhasználásával és újraelemzésével 
vizsgáltuk ezen varratalakjavító eljárások hatékonyságát és 
fáradási jellemzőit. A laboratóriumi kísérletek alapján az 
egyes próbatestek numerikus modelljeinek segítségével 
megvizsgáltuk azt is, hogy az ENS (effective notch stress) 
módszer, ami egy fejlett numerikus módszer alapú fáradás
vizsgálat, alkalmas lehete a varratjavító eljárás hatékony
ságának meghatározására. 

2.1. Köszörült próbatestek kísérleti eredményei

A vizsgálatban felhasznált eredmények különböző szerkeze
ti geometriához, terheléstípushoz és alapanyaghoz tartoz
nak, ezáltal az eljárás hatása jelentősen nagyobb tartomá
nyon vált vizsgálhatóvá. A vizsgált részletek között vannak 
Telemek eredményei, mely kísérleteket Pedersen és tár
sai [6] hajtották végre az Aalborgi Egyetemen, Dániában.  
A próbatesteket egy dán darugyártó vállalat készítette Do
mex 700 acélból. A kísérlet során az elemeket 4  pontos 
haj lítással terhelték. A hegesztett és a köszörült elemek 
fára dásra érzékeny pontjainak geometriáját a 2. ábra mu
tatja be. 

Továbbá Puthli és társai [7] által közölt kísérleti ered
ményeket is kiértékeltük, melyek alapján a hosszirányú 
hegesztett borda típusú szerkezeti részletek fáradási visel 
ke dését elemeztük. A kísérleti programot a Karlsruhei Mű    
sza ki Egyetemen, Németországban hajtották végre. A pró  
bates tek S690QL acélból készültek, és egytengelyű húzó
feszültség gel terhelték őket. 

A korábban publikált kísérleti eredmények mellett a saját 
kísérleti programból származó eredményeket is kiértékel
tük, amivel a csomólemezbekötést szimuláló (IItípusú) 
próbatestek fáradási tulajdonságait vizsgáltuk hegesztett és 
varratalakkezelt állapotban is. A saját labo ratóriumi kísér
leti programban összesen 18 próbatestet vizsgáltunk. A jel
lemző geometriai kialakításukat a 3. ábra mutatja be. 

Az egyes kísérleti eredményekre illesztett S–N görbék 
segítségével a hegesztett és köszörült próbatestek fáradási 
szilárdságához tartozó jellemző S–N görbéket (Nf  =  2 × 106) 
meghatároztuk, és elemeztük az egymáshoz képest  arányu  
kat, mely összehasonlítást a 4. ábra mutatja be. A  kísérleti  
eredmények alapján számított arányszámok, ami a köszö
rüléses varratalakjavító eljárás fáradási szilárdságot be
folyásoló hatását reprezentálja, jó egyezést mutattak az 
IIW (International Institute of Welding) által ajánlott érték
kel (~1.5). Azonban felmerül a kérdés, hogy mi a me
cha nikai háttere a köszörülés fáradási szilárdságot  nö ve lő 
hatásának? Ennek a kérdésnek a megválaszolására elkészí
tettük az egyes próbatestek numerikus modelljeit, melyek 
se gítségével a köszörülés hatása elemezhetővé vált.

1. ábra:  Az acél alapanyag szakítószilárdsága és fáradási szilárdsága 
közötti kapcsolat [3]

2. ábra:  Hegesztett (AW) és köszörült (BG) T-elemek varratai [6]

3. ábra:  
Ábra egy hosszirányú  
hegesztett borda típusú  
és egy II–10 típusú  
próbatestről

a)

b)
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2.2.  A köszörüléses eljárás vizsgálatára szolgáló 
numerikus modellek

A köszörülés varratalakot módosító hatásának vizsgála
ta cél jából a hegesztett és köszörült próbatestek lokális, 
„effek tív notch” típusú feszültségeit hasonlítottuk össze.  
Az „effektív notch” feszültségek meghatározásához kidol
goz tuk minden egyes próbatest numerikus modelljét (a 
sa ját és szakirodalomból származó próbatestek esetére 
egy aránt) az alkalmazott varratméreteknek megfelelően.  
A he gesztett próbatestek modelljeinél alkalmazott model
lezési paraméterek, melyek a varratalak figyelembevéte
lé nek módját definiálják, megfeleltek az IIW ajánlásaiban 
megadottaknak [8, 9]. A hegesztettköszörült próbatestek 
és a csak hegesztett próbatestek modelljei paramétereikben 
megegyeztek, csupán a varrat talppontjának geometriáját 
módosítottuk a köszörülés hatásának megfelelően, melyre 
egy példát mutat az 5. ábra T alakú próbatest esetére és a 
6. ábra II típusú próbatest, csomólemezbekötés esetére.

A modellezés során a próbatestek szimmetriáját kihasz
nálva a numerikus modell mérete jelentősen csökkenthető 
volt, a megtámasztási viszonyok így a szimmetria perem
feltételeihez igazodtak. A modell terhei megfeleltek a fára
dási kísérlet során alkalmazott terhelés típusának. Az analí
zis során azonban nem a teljes terheléstörténetet működ
tettük a modelleken, csupán helyettesítő terheket, mivel a 
vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzuk a hegesztett és 
köszörült elemek ENS (Effective Notch Stress) értékeinek 
arányát. A modellen lineárisan rugalmas analízist hajtottunk 
végre, ezáltal a számított és mért feszültségkoncentrációs 
tényezők arányai minden próbatest esetén megegyeztek. 
Jellemzően a vizsgált szerkezeti részletek ENS értékeit a 
fáradásra érzékeny pontnál fellépő 1. főfeszültségek adták, 
melynek értékeit az 1. táblázat foglalja össze hosszborda 
típusú próbatestek esetére. Egy példát a numerikus mo
dellre, az alkalmazott végeselemhálóra és a lineáris számí
tás eredményeire a 7. ábra mutat be.

4.  ábra:  a)  Saját laboratóriumi kísérletek eredményei 
 b)  Pedersenék kísérleti eredményei
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5. ábra:  
Numerikus modellben  
a köszörülés, geo metriai 
módosító hatásának 
figyelembe vétele  T elemek 
esetén

6. ábra:  
II típusú próbatest köszörülés 
előtt, után, illetve a numerikus 
modellje köszörült állapotban
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3.  KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS  
EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE

A mérési és numerikus számítási eredmények kiértékelése 
során statisztikai vizsgálatokat hajtottunk végre, hogy a kö
szörülés által előidézett geometriai változás hatásának mér
tékét meghatározzuk. Az összehasonlítás alapja a hegesztett 
és köszörült elemek kísérleti S–N görbéi voltak. Ezeket az 
S–N görbéket a numerikus modellek segítségével kapott 
ENS értékek alapján határoztuk meg. A 8. a) és 9.  a) áb
rák azokat a fáradásvizsgálati eredményeket mutatják be, 
melyek esetén a hegesztett és a köszörült elemek kísérleti 
eredményeit egyaránt a hegesztett elem numerikus mo
delljével meghatározott ENS alapján ábrázoltuk. Az ered
mények jól mutatják, hogy a hegesztett és a köszörült 
próbatestek eltérő S–N görbére illeszkednek, ami jól szem

lélteti a köszörülés fáradási élettartamot növelő hatását. 
Abban az esetben azonban, ha a köszörült elemek kísér
leti eredményeit a köszörülés hatásával kiegészített nu
merikus modell eredményei alapján ábrázoljuk [8. b) és 9. 
b) ábrák], a hegesztett és köszörült próbatestek kísérleti 
eredményei egy közös S–N görbére illeszkednek mind a  
T  elemek, mind a II típusú próbatestek esetén. 

A hosszirányú borda típusú szerkezeti részletek esetén 
az előzőekben bemutatott vizsgálat nem volt  lehetséges, 
mivel az egyes kísérleti eredmények nem kerültek a szak
irodalomban publikálásra, csupán az egyes típusok (he
gesztett és köszörült) átlagos fáradási szilárdságai (Nf =  
= 2 × 106). Ebben az esetben a kísérleti úton és numeri
kusan meghatározott, fáradási szilárdságot növelő tényezők 
arányait vizsgáltuk meg, melyek értékei jó egyezést mu
tattak, a legnagyobb eltérés 2% volt (1. táblázat). A fenti 

7. ábra:  
Hosszirányú borda típusú 
elem hegesztett és köszörült 
numerikus modellje

Próbatest típusa
FAT kísérletek-

ből [MPa]
Köszörülés hatása 

(teszt)
VEM eredmények 

[MPa]
Köszörülés hatása 

(VEM)
Kísérletek és VEM 

közötti eltérés

80 mm
hegesztett 63.6

1.434
335

1.409 –1.8%
köszörült 91.2 472

200 mm
hegesztett 55.9

1.685
541

1.691 +0.4%
köszörült 94.2 320

80 mm  
vs 200mm hegesztett

63.6
1.138

472
1.144 +0.5%

55.9 541

1. táblázat:  Hosszirányú borda típusú elem numerikus vizsgálatának eredményei

8. ábra:  Hegesztett és köszörült T elemek kísérleti S–N görbéi, a) a hegesztett, b) a hegesztett és a köszörült elemek  
numerikus modelljeinek eredményei alapján
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eredmények azt igazolják, hogy a köszörüléses varratja ví tó 
eljárás fáradási szilárdságot növelő hatása a lokális geo met
ria módosításából fakad, továbbá rámutat az ENS módszer 
egy olyan, eddig a szakirodalomban nem említett alkal
mazási lehetőségére, aminek következtében a köszörülés 
fáradási szilárdságnövelő hatását numerikus számításokkal 
előre meg lehet jósolni további kísérletek nélkül. Ezenkívül 
megállapítható, hogy az ENS módszer alkalmazása  ese tén, 
amennyiben a köszörült próbatest a valós, pontos, köszö
rülésnek megfelelő geometriájával kerül modellezésre [10], 
akkor a hegesztett és a köszörült próbatest vizsgálata során 
ugyanazt az S–N görbét lehet alkalmazni.

Megjegyezzük, hogy ennek megfelelően az ENS módszer 
alkalmazása egy további lehetőséget is nyújt a köszörüléses 
varratjavító eljárások elemzésére. A numerikus vizsgálatok 
alapján az ideális köszörülési sugár és mélység (10. ábra) 
meghatározhatóvá válik, melynek alkalmazhatóságát egy 
vizsgált szerkezeti részlet esetén elemeztük, a vizsgálati 
eredményeket bemutatjuk. Az elvégzett numerikus vizsgálat 
eredményeit és a meghatározott ideális köszörülési geo
metriai méreteket a 2. táblázat foglalja össze különböző 
köszörülési geometriával kialakított próbatestek esetére.  
A táblázatban piros és zöld színnel tüntettük fel a számítások 
alapján fáradási szempontból legkedvezőbb és legkedve
zőtlenebb geometriai kialakítást. A táblázatban a követ
kező geometriai jelüléseket alkalmaztuk: rbg – a köszörülés 
 su gara; dbg – bemetszés mélysége a lemez felületétől.

Az előzőekben bemutatott eredményeket és következte
té seket Ahola és társai [11] egy, a közelmúltban publikált 
tanulmányukban igazolta, és a módszer alkalmazását java
solta köszörült szerkezeti részletek elemzéséhez.

dbg [mm]

0.1 mm 0.25 mm 0.4 mm

1.8 1.36 1.29 1.22

1.9 1.38 1.31 1.25

2.0 1.40 1.33 1.27

2.1 1.42 1.35 1.29

2.2 1.44 1.37 1.31

2.3 1.46 1.39 1.33

2.4 1.48 1.40 1.34

10. ábra:  
A „legrosszabb” és a „legjobb” 
kialakítás összehasonlítása

9. ábra:  Hegesztett és köszörült II típusú elemek kísérleti S–N görbéi, melyek a) csak a hegesztett, b) a hegesztett és a köszörült elemek 
numerikus modelljein alapulnak
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2. táblázat:  T alakú szerkezeti részlet ideális  
köszörülési geometriájának keresése  
(piros – leg kedvezőtlenebb,  
zöld – legkedvezőbb kialakítás)
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3.  HFMI VARRATJAVÍTÓ ELJÁRÁS  
VIZSGÁLATA

A nagyfrekvenciás mechanikai (HFMI) varratjavító eljárás 
napjaink egyik legígéretesebb fáradási élettartamot javító 
módszere. A módszer fáradási élettartamra és egyéb fá ra
dá  si tulajdonságokra gyakorolt kedvező hatását már szá
mos korábbi publikáció igazolta. Azonban ezekben a vizs
gá   latokban különböző kísérleti programok eredményeit 
hasonlították össze, és e kísérleti programok elté rő kö rül
ményeit (gyártási és kísérleti körülmények) elhanya gol ták. 
Ezért a kutatásaink során elvégeztük számos korábbi kísér
leti eredmény újbóli kiértékelését, oly módon, hogy csak a 
megegyező kísérleti programok eredményeit hasonlítottuk 
össze, így csak az összetartozó hegesztett és HFMIkezelt 
próbatestek eredményeit hasonlítottuk közvetlenül össze.  
A vizsgálatok fő célja az volt, hogy új és pontosabb kapcso
latot adjunk a HFMI varratjavító eljárás hatása és az alkal
mazott alapanyag szilárdsági tulajdonsága között. 

3.1. Korábban publikált kísérleti eredmények

Két jellemző szerkezeti részletet vizsgáltunk a kutatási 
prog ramban: (i) merőlegesen kapcsolt X alakú próbatestek 
[11. a) ábra] és (ii) hosszborda típusú szerkezeti részlete
ket [11. b) ábra]. Ezek az eddig leggyakrabban vizsgált 
szerkezeti részletek a HFMI eljárással kapcsolatban. 

Jelen tanulmányban bemutatott kísérleti eredmények ko
ráb ban publikált cikkekből és beszámolókból  származnak, 

mivel legjobb tudomásunk szerint Magyarországon  jelenleg 
még nincs HFMI varratjavító berendezés. Minden összeha
sonlítás azonos kísérleti paraméterekhez tartozik és páron
ként azonos kísérleti háttérrel rendelkezik: a terhelés ál
landó amplitúdóval történt, az aszimmetriatényező minden 
esetben R = 0.1 volt. A kísérleti eredményeket logS – logN 
rendszerben ábrázoltuk és az S–N görbék meghatározása
kor m = 5 rögzített meredekséget vettünk figyelembe.

3.2.  HFMI módszer fáradási szilárdságot  
növelő tényezője különböző szilárdságú 
acélok esetén

Mindkét vizsgált szerkezeti részlet esetén az egyes kísérleti 
programokhoz tartozó eredményekből meghatároztuk az 
S–N görbéket a hegesztett és HFMIkezelt szerkezeti rész
letekre vonatkozóan is. A vizsgálatok során a feszültség
lengések nominális értékeivel számoltunk. A 12. ábra a 
merőlegesen kapcsolt típusú próbatestekhez tartozó kísér
leti eredményeket és regressziós egyeneseket szemlélte
ti. A piros a hegesztett, a kék a HFMIkezelt részletekhez 
tartozó eredményeket jelöli minden esetben. A hegesztett 
elemek S–N görbéit az IIW ajánlásai [8] alapján, m = 3 
meredekséggel határoztuk meg. A HFMI eljáráshoz tartozó 
S–N görbék meredeksége m = 5 értékben került rögzítésre 
Marquis [12] és más korábbi munkák [13, 14] eredményei 
alapján. Azért, hogy az eljárás fáradási szilárdságot növelő 
hatása vizsgálható legyen, a növelő tényezőt minden kísér
leti program esetére külön határoztuk meg. Ez a növelő 
tényező lényegében a HFMIkezelt és hegesztett próba

11. ábra:  
Egy jellemző  
a) kereszt alakú és  
b) hosszborda típusú  
próbatest

a)

12. ábra:  Jellemző S–N görbék  
a) normál szilárdságú próbatestek [Kuhlmann’s experiments (2006)] és  
b) nagyszilárdságú próbatestek [Kuhlmann’s experiments (2009)] esetén
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testek fáradási szilárdságának aránya. A különböző növelő 
tényezőket vizsgálva jelentős szórást figyeltünk meg azok 
értékeiben (1.5–2.5), a szélsőértékek között ~60% eltérés 
mutatkozott. A kérdés, melyet később megvizsgáltunk, a 
következő: Vane kapcsolat a növelő tényező értéke és az 
alapanyag szilárdsága között?

A HFMIkezelt szerkezeti részletek fáradási szilárdsága 
és folyáshatára közötti kapcsolatot már korábbi kutatások 
is kimutatták, melynek tendenciáját az általunk végzett 
kiértékelés alapján a 13. ábra mutatja be. A kísérleti ered
mények alapján kijelenthető, hogy a folyáshatár növelésével 
a fáradási szilárdság értéke nő a HFMIkezelt próbatestek 
esetén, a folyáshatár és a fáradási szilárdság közötti kapcso
lat közel lineáris [15]. Azonban a tervezési gyakorlat során 
fontos lehet ismerni a HFMIkezelt és kezeletlen (csak 
hegesztett) szerkezeti részletek közötti kapcsolatot is. Jelen 
tanulmányban a HFMI eljárás fáradási szilárdságot növelő 
tényezője került meghatározásra oly módon, hogy csak az 
összetartozó kezelt és kezeletlen kísérleti eredményeket ha
sonlítottuk össze, vagyis egy növelő tényező meghatározása 
során csupán egy kutatási program eredményeit használ
tuk fel. Az így meghatározott növelő tényezőket a 13. b) 
ábra mutatja a folyáshatár függvényében. Az eredmények 
érdekes összefüggést mutatnak, a növelő tényezők értéke 
csökken a folyáshatár növelésével annak ellenére, hogy a 
fáradási szilárdság nő.

Ezek alapján megállapítható, hogy habár a folyáshatár 
növelésével a HFMIkezelt elemek fáradási szilárdsága nő 
[13. a) ábra], a varratjavító eljárás hatékonysága csökken. 

Az előzőekben bemutatott eredmények alapján kijelent
he tő, hogy a HFMI eljárás hatásfoka fordítottan arányos 
az alapanyag folyáshatárával, csökkenő tendenciát mutat a 
folyáshatár emelése mellett. Ezt a megfigyelést felhasznál
va, valamint azt, hogy a HFMIkezelt részletek fáradási szi
lárdsága a folyáshatár növelésével nő, arra a következte
tésre jutottunk, hogy a vizsgált hegesztett szerkezeti rész
letek fáradási szilárdsága nem lehet független a folyáshatár 
értékétől [16]. A folyáshatár emelésével a hegesztett ele
mek fáradási szilárdságának is nőnie kell.

3.  HFMI-KEZELT SZERKEZETI RÉSZLETEK 
LEHETSÉGES MAXIMÁLIS FÁRADÁSI 
SZILÁRDSÁGÁRÓL

A hegesztett szerkezeti részletek viszonylag alacsony fára
dási szilárdsága a hegesztési folyamat során létrejövő hú
zó maradófeszültségre és a hegesztési varratnál létrejövő 
anyag hibákra vezethető vissza (14. ábra). A HFMI eljárás 
meg szünteti ezeket a hatásokat, valamint a kezelt terület 
kör nyezetében nyomó maradófeszültséget hoz létre, ez
által a kezelt terület fáradási szilárdsága jelentősen meg
haladhatja az alapanyag fáradási szilárdságát (14. ábra).  
Ennek oka, hogy a nyomó maradófeszültség következté
ben a vizsgált részletnél létrejövő középfeszültség értéke 
jelentősen kedvezőbb lesz. Ezáltal a fáradt repedés nem 
a varrat talppontjánál, hanem eltolódva, az alapanyagban 
fog kialakulni, vagyis a vizsgált szerkezeti részlet fáradási 

14. ábra:  a) Hegesztett és b) HFMI-kezelt próbatest fáradási szilárdságai különböző pontokban
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a) b)

13. ábra:  a) HFMI-kezelt elemek fáradási szilárdsága és 
b) HFMI módszer fáradási szilárdságot növelő hatása
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szilárdsága nem lehet nagyobb, mint az alapanyag fáradási 
szilárdsága. 

Jelenleg a HFMIkezelt szerkezeti részletek fáradási szi
lárdsága az IIW ajánlásában szereplő (Yildirim által aján
lott) számítási eljárással becsülhető meg. Ez a modell jó 
egyezést mutat a kísérleti eredményekkel, azonban meg 
kell jegyezni, hogy a módszer teljes egészében statisztikai 
kiértékelésekre támaszkodik, elméleti háttérrel nincs alá
támasztva. Annak céljából, hogy a HFMI eljárás mechanikai 
hátterét jobban megértsük, a kísérleti eredményeket össze
hasonlítottuk az alapanyagok fáradási tulajdonságaival (BM) 
és Yildirim modelljével. A vizsgálat alapján az állapítható 
meg, hogy az alapanyag fáradási szilárdsága és a Yildirim 
módszerével jósolt eredmények jó egyezést mutatnak (3. 
táblázat).

3. táblázat:  Yildirim módszerének összehasonlítása  
az alapanyag (BM) módszerrel

A Yildirimféle modell és az Alapanyag (BM) módszer 
össze hasonlítását grafikus úton is elvégeztük a megfelelő 
S–N görbék ábrázolásával. Az ábrákat elemezve az figyel he
tő meg, hogy a BM módszer és Yildirim modellje közel azo
nos eredményt adnak, ha a vizsgált kísérleti eredmények 
azok, melyeket Yildirim használt fel statisztikai kiértéke lésé
hez (15. ábra). Azonban, ha független adatsoron végezzük 

az összehasonlítást, a BM módszer pontosabbnak bizonyul 
(16. ábra). Másrészről a BM módszer lehetőséget kínál a 
HFMI eljárás minőségének ellenőrzésére is: ha az alap
anyag és az HFMIkezelt részlet fáradási szilárdsága között 
jelentős eltérés mutatkozik, akkor feltételezhető, hogy a 
var ratjavító eljárást nem megfelelően hajtották végre. A BM 
módszer további előnye az is, hogy kapcsolatot teremt az 
alapanyag és az HFMIkezelt szerkezeti részlet fáradási tu
laj donságai között.

4.  HFMI ELJÁRÁS IDEÁLIS 
PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA

A korábbi eredményekből látható, hogy a HFMI eljárás 
hatékonyabb és gazdaságosabb alkalmazása érdekében 
szükséges az eljárás paramétereinek további vizsgálata és a 
fáradási szilárdságnövelő hatásuk pontosabb meghatározá
sa. Az egyes paraméterek hatásának ismerete alapján ki 
lehet dolgozni ún. ideális paramétereket, melyek jellemző
je, hogy alkalmazásukkal a lehető legnagyobb fáradási 
szilárdságnövelést lehet elérni a lehető legkisebb beavat
kozással. 

Az ideális paraméterek vizsgálata során a következő fel té
te lezésekkel éltünk:
•   az ideális paraméterek meghatározása során konstans 

amplitúdójú ciklikus terhelést tételeztünk fel,
•  az ideális paraméterek alkalmazása elegendő az esetle

ges, hegesztési folyamat okozta anyaghibák javításához,
•  a HFMI eljárás keménységet befolyásoló hatását elhanya

goltuk, ezzel a biztonság javára közelítettünk,
•  a varrat és a hőbefolyásolt zóna fáradási tulajdonságai 

megegyeznek az alapanyag tulajdonságaival, a hegesztett 
részlet fáradási szilárdságának csökkenése csupán a húzó 
maradófeszültségből és a hegesztés miatti anyaghibákból 
származik.

Ezeket a feltételezéseket elfogadva, a fáradási szilárdság 
csupán a feszültséglengéstől és az aszimmetria tényezőtől 
függ. A HFMI eljárás paraméterei a megmunkálási mély ség 
(d) és az HFMI berendezés fejmérete (r). E paraméte rek 
felhasználásával a nyomó maradófeszültség és a fe szült
ségkoncentrációs tényező értéke numerikus szimuláció 
se gítségével meghatározható, mely numerikus modellt és 
egy jellemző számítási eredményt a 17. ábra mutat be. 

Forrás
Alap-
anyag

Yildirim módszer  
hibája

BM módszer 
hibája

Lihavainen [17] S355 0.10 0.09

Leitner* [18] S355 0.07 0.08

Huo [19] 16Mn 0.11 0.06

Mori [20] SBHS400 0.19 0.20

Mori [20] SBHS500 0.19 0.26

Weich [21] S690 0.02 0.14

Mori [20] SBHS700 0.21 0.33

Leitner* [18] S690 0.13 0.06

Leitner* [18] S960 0.16 0.10

*  Jelölt kísérleti program eredményei nem szerepeltek Yildirim 
statisztikai kiértékelésében.
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15. ábra:  A Yildirim- és az Alapanyag-modell összehasonlítása 
Kuhlmann eredményei alapján [22]
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16. ábra:  A Yildirim- és az Alapanyag-modell összehasonlítása 
Leitner eredményei alapján [18]
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A numerikus szimulációban egy golyó alapanyagba való 
nyo módásával modelleztük a varratalakmódosítást, mely 
golyó időben előre haladt a varrat hossztengelye mentén 
és képlékenyen alakította a varrattalp környezetét. 

Numerikus paramétervizsgálat segítségével meghatároz
tuk a kezelt zóna feszültségkoncentrációját (K) és a HFMI 
eljárás hatására létrejövő nyomó maradófeszültségek nagy 
 ságát (σres). A szimuláció eredményeivel és a korábbi fel
tételezések alkalmazásával az alapanyag és az HFMIkezelt 
zóna fáradási élettartama összehasonlíthatóvá vált. A legked
vezőbb eset az, amikor az HFMIkezelt zóna (Nf

HFMI) és az  
alapanyag (Nf

BM) fáradási élettartama azonos:

             . (1)

A feszültségamplitúdó (Sa) és a középfeszültség (Sm) 
értékei eltérőek a két vizsgált zónában (BM – alapanyag 
és HFMI – kezelt terület), így a Haighdiagram alkalmazása 
szükséges a fáradási élettartamok vizsgálatához (18. ábra). 
A vizsgálat kiinduló adatai nominális értékek, tehát az 
alapanyagra vonatkoznak (Sa

BM és Sm
BM). Ahhoz, hogy a két 

vizsgált terület fáradási élettartama megegyező legyen, azok 
paramétereinek egy közös diagramon kell elhelyezkednie 
(18. ábra). Ebből következően, ha az alapanyag és a kezelt 
terület terhelési paramétereit egy ekvivalens R = 0 terhelé
si állapotba transzformáljuk, az értékeknek azonosnak kell 
lenniük (2. egyenlet). A kezelt zónában fellépő feszültség 
amplitúdó a nominális feszültség és a feszültségkoncent
rációs tényező (K) szorzataként számítható. 

Az 1. egyenlet és a 18. ábra alapján a 2. egyenletet kap
juk:

                                  .              

.

 (2)

Ha a 2. egyenletet megoldjuk a kezelt zóna közép
feszültségére rendezve (SmHFMI), akkor megkapjuk azt a 
középfeszültség értéket, mely esetén az alapanyag és a ke
zelt zóna fáradási élettartam megegyezik (3. egyenlet):

                              . (3)

A szükséges nyomó maradófeszültség értékét (σres) a 
szükséges középfeszültségből (Sm

HFMI) és a ténylegesen ke
zelt zónában működő középfeszültségből határozhatjuk 
meg (Sm ). Ebben az esetben Sm

* azt a középfeszültséget 
adja, mely nulla maradófeszültség esetén lép fel a kezelt 
zónában. Numerikus szimuláció segítségével az ideális és 
mechanikailag lehetséges kialakítások összehasonlíthatók. 
Első lépésben a K értéke határozandó meg a bemenő 
paraméterek függvényében (d és r). Aztán ezt a K értéket 
behelyettesíthetjük a 3. egyenletbe, és meghatározhatjuk a 

szükséges σrest, és leellenőrizhetjük, hogy megegyezike a 
HFMI szimuláció során kapott értékkel. Ha a két érték (σres) 
azonos, találtunk egy ideális paraméterpárt az eljáráshoz. 
Egy ilyen számítást mutat be a 19. ábra, melyen az ideá
lis paramétereket és a numerikus szimulációk eredményeit 
ábrázoltuk. 

17. ábra:  
a)  HFMI szimulációval 

meghatározott hosszirányú 
maradófeszültségek, 

b) HFMI módszer  
feszültségkoncentrációra  
gyakorolt hatásaa) b)

18. ábra:  Haigh-diagramok a) eltérő és b) azonos  
fáradási élettartam esetére
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19. ábra:  Az ideális feszültségkoncentrációs tényező – maradó-
feszültség párok és numerikus számítások eredményei
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Napjainkban a hídszerkezetek tervezési gyakorlatában a 
nagyszilárdságú acél anyagok elterjedése figyelhető meg 
Európában. Azonban ezeknél a jellemzően  hegesztett szer
kezeteknél sok esetben a fáradási ellenállás a mértékadó a 
teherbírási követelmények közül. A jelenleg hatályos szab
ványok és ajánlások alapján a hegesztett szerkezeti részletek 
fáradási szilárdsága független az alapanyag szilárdságától, 
így fáradásra érzékeny szerkezetek esetén a nagyszilárdságú 
acélok alkalmazása ritkán gazdaságos. Azért, hogy a nagy
szilárdságú acélok kedvező tulajdonságait kiaknázhassuk 
fáradásra érzékeny szerkezetek esetén is, varratjavító el
járások kerültek kifejlesztésre, és ezek alkalmazása tűnik 
jelenleg a legegyszerűbb és leggazdaságosabb megoldásnak 
a fáradási élettartam növelésére. 

A különböző varratjavító eljárások közül a köszörüléses 
eljárás alkalmazása jelenlegi ismereteink szerint a legegy
szerűbben alkalmazható módszer, mellyel a fáradási szi lárd
ság akár 50%kal is növelhető. Alkalmazása egyszerű, ko
moly betanítási munkát nem igényel, a szükséges eszközök 
beszerzése könnyű, nincs szükség speciális berendezés al
kalmazására.

A HFMI eljárás jelenleg hazánkban még nem alkalmazott 
eljárás, azonban NyugatEurópában már számos esetben 
használták gyakorlatban is. Nagyobb ráfordítást igényel, 
mint a köszörüléses eljárások: különleges, nagyfrekvenciás 
megmunkáló berendezés szükséges hozzá, és a  folyamatot 
végző szakember betanítása is szükséges. Azonban ez zel 
az eljárással lehet elérni a legnagyobb fáradási szilárdság
növekedést, esetenként 200–300%os növekedést mutatnak 
a laboratóriumi kísérletek. Továbbá ez az  egyetl en el járás, 
mely alkalmazásával a nagyszilárdságú acélok   ese tén ma
gasabb fáradási szilárdság érhető el, azaz az  ilyen alap
anyagok alkalmazása fáradásra érzékeny,  hegesztett szer ke
zetekben gazdaságos lehet.

Vizsgálataink során a következő megállapításokat tettük az 
említett varratjavító eljárásokkal kapcsolatban:

•  A köszörüléses varratjavító eljárás fáradásiélettartam nö
velő hatása numerikus modellek segítségével is meg
határozható úgy, hogy az eredeti és köszörült geometriát 
megvizsgáljuk az „effective notch” módszer segítségével. 
A két különböző modellel számított, a fáradásra kritikus 
pontban meghatározott feszültségek aránya megadja a 
varratjavító eljárás fáradási szilárdságot növelő értékét. 
Ezen felül a módszer segítségével a különböző köszörült 
geometriák összehasonlíthatók, így az ideális köszörülési 
paraméterek meghatározhatók az egyes szerkezeti rész
letek esetére.

•  A HFMI módszer hatásfoka az alkalmazott alapanyag 
szilárdságának növelésével folyamatosan csökken. Ezzel 
egy időben a kezelt szerkezeti részletek fáradási szilárd
sága nő. Ebből az következik, hogy a kezeletlen, hegesz tett 
szerkezeti részletek fáradási szilárdsága nem lehet füg get
len az alkalmazott alapanyag szilárdságától, a folyásha tár 
növelésével a hegesztett részlet fáradási szilárdsága nő.

•  A HFMI eljárás alkalmazásával a hegesztett  szerkezeti 
részletek fáradási szilárdsága jelentősen növelhető; a nö
vekedés felső korlátja az alapanyag fáradási szilárdsága. 
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A legkorszerűbb csomóponti kialakításokkal, minősé-
gi acél alapanyagokból évi 25 000 m2nyi épület
vázszerkezetet állít elő saját gyártóüzemében, és ebből 
10 000 m2nyi csarnokot a helyszínen össze is szerel 
a hódmezővásárhelyi Gordiusz Könnyűszerkezeteket 
Gyártó és Szerelő Kft. A csarnoképületek szelemen-
rendszerét, héjazatát, burkolatát és a kiegészítőket 
leg  többször régi partnerüktől, a Swedsteeltől rende
lik. A cég alapító ügyvezetőjével, Nagy Sándorral be  
 szélgettünk csarnokokról, kihívásokról és megoldá
sokról, valamint cége működéséről.

–  A történelemben kis járatossággal rendelkezők számára 
kétszeresen is beszédes lehet a cég neve. Feltételezhető, 
hogy – a történelmi személyiséggel való névazonossága 
mellett – az a bizonyos gordiuszi csomó adta az ihletet? 
És mikor?

Valóban! A legenda szerint az a kötés annyira stabil volt, 
hogy Alexandroszig senki nem bírt vele. Mivel a könnyű
szerkezetes csarnoképítés egyik legfontosabb statikai eleme 
a csomópontok biztonságos megtervezése és kivitelezése, 
találónak tartottuk a választást még 1992ben, amikor meg
alapítottam a céget, amit – talán ez is jelképes – pont már
cius 15én jegyeztek be.  Akkorra ugyanis már jelentős szak
mai tapasztalatra tettem szert az acélszerkezetek gyártása és 
építése terén, mert a rendszerváltás előtt egy ilyen építő  ipari 
cégnél jártam be a ranglétra fokait: lakatosmunkákkal kezd
tem, azután művezető lettem, és végül már én irányítottam 
teljes építkezéseket. Amikor a régi nagyvállalat fel oszlott, 
a gmks munkákban kipróbált kollégáimnak javasoltam, 
 hogy folytassuk magunk, amit az évek során megtanultunk. 
Mivel a pénzügyi kockázatot senki nem merte vállalni, az 
én kis tőkémmel, meg persze a csatlakozó szakemberek 
elszánt lelkesedésével indultunk. Kezdetben helyiséget és 
gépeket béreltünk a gyártáshoz. Az üzlet azonban olyan jól 
ment, hogy – részben pályázaton nyert pénzből – 1999-re 
felépíthettük 10 000 m2-es, 1400 m2-en híddaruzott, 
300 m2-es festőműhellyel is rendelkező, saját csarno-
kunkat, ahol 2015ben egy igen korszerű automata láng

és plazmavágó gépet is üzembe helyeztünk. És büszkén 
mond hatom, hogy a jelentős fejlesztések ellenére, a vál
lalatnak megalakulása óta semminemű köz és beszállítói 
 tartozása nem volt, és rendre pozitív mérleggel zárunk.  
Az 1200 ton nás évi kapacitásunknak köszönhetően mára az 
ország számos pontján impozáns csarnokok jelentik a Gor
diusz referenciáit, de gyártottunk szerkezeti elemeket an gol 
és német megrendelőknek is. Ezek után bizonyára ért hető, 
hogy nem fogadtam el az ajánlatát még egy  olyan, tőkeerős 
külföldi vásárlónak sem – a feleségemet, a három gyerme
ke met és még a sógornőmet is foglalkoztató, a gyártás és 
a kivitelezés mellett acélárukereskedelmet is folytató – cé
gemre, amelyik pedig szőröstülbőröstül megvette volna az 
egészet.  

–  A gazdaság mely szegmenseiből érkeznek elsősorban a 
felkérések?

Építettünk már bevásárlóközpontoknak, autószalonok-
nak, sportnak és egyéb tevékenységeknek helyet biztosí
tó csarnokokat, de a megrendelések több, mint a f ele 
a mezőgazdaságból érkezik. Hizlaldák, baromfi neve-
lők, terménytárolók, gépszínek, konzervgyárak – pl. 
Orosházán – működnek az általunk kivitelezett könnyű
szerkezetes épületekben, amelyek többségénél az acélváz
hoz szükséges további elemeket, azaz a tetőhéjazat és fal
burkolat elemeit, a szelemeneket, a bordázott és síklemeze
ket, az ereszcsatornarendszereket, tömítőket a Swedsteel 
től rendeltük meg.

–  Honnan a velük való kapcsolat? 
Mivel a Swedsteel alapítógárdájának egy részét a szakmából 
már régóta ismertem, a vállalat 2015ös megalakulása óta 
partnerek vagyunk. Különösen nagy előnyt jelent ez az 
említett mezőgazdasági objektumok esetében, hiszen 
– hozzánk hasonlóan a Swedsteel is – magas minőségű 
és minősített acél alapanyagokkal dolgozik, továbbá 
olyan innovatív termékekkel is szolgál, amelyeknek 
nagy szerepük van abban, hogy az említett tevékeny-
sé gek biztonságosan, a szerkezet károsítása nélkül 
foly has sanak. Mert pl. egy állattartó telepen a beépített 
fém anyagoknak magas ammóniatartalmú és nagy mennyi
ségű pára korrodáló hatásának kell ellenállniuk. Az acél  
ra speciális eljárással felvitt korróziógátló cinkréteg azon
ban megakadályozza, hogy a nedvesség elérje az acélma
got, azaz nem rozsdásodnak az elemek, ezért igen tartósak. 
Ép pen ezért van, hogy a Swedsteel is, mi is hosszú távú 
garanciát adhatunk a termékeinkre. Ráadásul a burkolati, 
héjazati profiljaikat még további speciális műanyag szín
bevonatok is védik, amelyek az élettartam növelése mellett 
esztétikai szempontból sem elhanyagolhatóak, hiszen rend
kívül széles színválasztékot biztosítanak.

Vagy ott vannak a természetes fény beáramlását biz-
tosító – a jószág természetesebb tartását szolgáló – 
be világító profiljaik. Ezek az elemek azért szerelhetőek 
könnye dén, mert tökéletesen illeszkedőek a Swedsteel 
trapéz lemezeihez vagy szendvicspaneljeihez, amelyekkel a 
tetőket és falakat borítjuk. És ha már a kompatibilitásnál 
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tartunk, meg kell jegyeznem, hogy náluk ez egy nagyon jól 
átgondolt rendszer eredménye: nem önmagukban álló al
katrészeket kínálnak ugyanis, hanem precízen  kidolgozott 
alrendszereket, ahol a legkisebb rögzítő csavar is rendel
kezésre áll, és minden passzol. Bár kidolgozott sziszté máik 
vannak, azok annyira variábilisak, hogy felhasználhatóak az 
összes egyedi csarnok esetében, amelyekre pl. mi  megbízást 
kapunk.

Praktikus és a magtárak esetében szinte  nélkülözhetetlen 
termékük a páramegkötő filccel borított trapézlemezbur
kolati rendszer. A gabonából származó páradús, felfelé szálló 
meleg levegő nedvességtartalma a reggel és este  külö nö sen 
lehűlő acélfelületen elkerülhetetlenül  kicsapódik. Ha az így 
keletkező vízcseppek visszahullanának, az nagy kárt tenne a 
terményben. A tetőlemez alsó felületére gyárilag felragasz
tott „szivacsszerű” filcréteg azonban ezt megaka dá lyozza.

–  Milyen konkrét példát említene az ún. közösen megalko
tott csarnokokra?  

Nem kell messzire mennünk egyik legfrissebb referen ci
ánkhoz, merthogy itt, a városban építettünk egy 16 m fesz-
távolságú 60 méter hosszú, 6 m váll- és 8 m gerinc-
ma gasságú, összességében 1280 m2-es, kompletten 
hő  szi getelt csarnokot a Kosztolányi Trans Kft. számára. 
Az épü let egy részében a tulajdonosberuházó logisztikai 
tevékenysége folyik, egy belga bérlő számára kiadott szeg
mensben pedig mezőgazdasági termékek értékesítése tör
ténik. Hozzáteszem, hogy erre a funkcióra már tekintet
tel kellett lennünk a tervezésnél, amit a Swedsteellel való 
együttműködés során mindig nagyon megkönnyítenek azok 
a statikai és egyéb műszaki adatok, paraméterek, szá mításos 
igazolások, amelyeket a beszállítónk mérnökei meg adnak 
nekünk. A mi tervezőinknek ezeket csak integrál niuk kell, 

Hódmezővásárhely agrárgazdaság – magtároló nyitott színek
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azaz nagyban támaszkodhatunk a Swedsteel szakemberei  nek 
gyártmányismeretére és tapasztalatára. Gyakran  megesik,  
hogy az elképzeléseink előterjesztése, a specifikáció köz lése 
nyomán ők javasolnak alternatívát, optimálisabb megol
dást, néha olyat, amely olcsóbb is az eredetileg elgondolt
nál, de természetesen teljesíti a műszaki és funkcionális 
kö vetelményeket.

Ennél a kétszintes csarnoknál a közbenső födém kialakí
t ását pl. a Swedsteel magasbordájú trapézlemezeivel oldot
tuk meg. A termék használata jelentősen meggyorsítja a 
ki vitelezést, mert a nagy bordák olyan teherbírást biztosí ta
nak a lemeznek, hogy bennmaradó zsaluzatként alkalmaz
hatóak, semmilyen utómunkát nem igényelnek – persze 
ügyelni kell a hő és hangszigetelésekre és a megfelelő ré
tegrendre. 

Ennél a csarnoknál a Swedsteeltől kaptuk a teljes szele
menrendszert, a 100 mm vastag szendvicspaneleket a tető  
és falburkoláshoz, az előtetőhöz a trapézlemezeket, a sze
gésekhez a síklemezeket, valamint a csapadékvíz elveze
téshez szükséges komplett csatornarendszert.

Három hónap alatt összeraktuk a szerkezetet a tu laj-
donos és a bérlő legnagyobb megelégedésére, hiszen a 
befektető annak örül, ha minél gyorsabban megindul-
hat a tevékenyég: működni kezd a tőke.

–  Újszentivánon a Gordiusz és a Swedsteel kooperáció
jában megépült másik csarnokban kapott helyet az or
szág második legnagyobb bútorgyára is, a Faktum. Ez a  
tűz veszélyes tevékenység milyen kihívások elé állította 
önöket? 

Igen! Ez is egy szép feladat volt, amit négy másik pályázó 
elől sikerült elhoznunk. Ráadásul két objektumra kaptunk 
megbízást. Az egyik egy 20 × 60  m alapterületű ü zemcsar
nok, amit egy már meglévő téglaépülethez csatoltunk, a 
má sik pedig egy szociális helyiségekkel is ellátott 10 ×15  m 
méretű  kisebb épület, amelyben pedig a felületkezelés fo
lyik. Lévén tűzveszélyességi szempontból mindkettő magas 
koc kázatú, az általunk gyártott acél tartószerkezeten ún. 
tűzvédő festést kellett alkalmaznunk. Ez persze emeli a 
költ ségeket, hiszen a normál alapozó és fedőfestés közé 
egy hőre habosódó tűzgátló festékréteg is kerül, amely tűz 
esetén hőszigetelő rétegként megvédi az acélszerkezetet 
a teherbírásának elvesztésétől. A Swedsteel a vékony falú 
acélanyagú termékeihez, pl. a szelemenekhez pedig külön 
védelem nélkül, számítással tudja igazolni a megfelelő tűz
ál lóságot, amivel nagyon gazdaságos, mégis biztonságos 
meg oldásokat tudnak kínálni, itt is ezt alkalmaztuk. 

A tető és az oldalfali burkolatok kialakítása a Swedsteel –  
Metecno szendvicspanelekkel történt, amelyek esetén a hő

Faktum bútorgyár, Újszentiván

Hő  szi getelt csarnok, Kosztolányi Trans
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szigetelési és tűzvédelmi körülményekre való  tekintettel, 
az acéllemez fegyverzetek között többféle  hőszigeteléssel 
is rendelkezésre állnak (PIR vagy PURtöltettel, vagy akár 
ásványgyapottal) A habos töltetű paneleknek jobb a hőszi
getelő képessége és kisebb a súlya, a gyapottal töltött pa
neleknek viszont a tűzvédelmi tulajdonságai kedvezőbbek. 
Az adott felületi elem követelményeihez leggazdaságosab
ban igazodó típust mindig ki lehet választani. Nagy előnyük 
továbbá – bármilyen anyag kerüljön is a két fegyverzet közé 
–, hogy a nagy felületek fedését gyorsan meg lehet velük 
oldani. 

Különösen az ilyen csarnokok esetében, mint az újszent
iváni, versenyelőny a számunkra, hogy a Swedsteel nem 
csu pán az egyes termékeit, de az alrendszereit illetően is 
ren delkezik a legfrissebb tanúsítványokkal.

–  Milyen könnyebbséget jelent ez az Önök számára a gya
korlatban?

Véleményem szerint – de ezt más tervezők, gyártók és kivi
telezők is osztják – a hazai műszaki előírások – különösen a 
tűzvédelmi szabályozók – sokszor indokolatlanul szigorúak. 
Ráadásul a sűrű változások miatt nehéz nyomon követni 
azokat. Éppen ezért, ha az ember nem eléggé körültekintő 
és alapos, vagy ha rosszul választja meg a beszállítóját, 
könnyen bajba kerülhet a műszaki átadáson. Ezt mi nem 
engedhetjük meg magunknak a szabad piac szereplőjeként, 
mert egy ilyen esetnek azonnal híre menne, és rontaná a 
hitelünket. Mivel magunk is minősítéssel rendelkező acél
gyártó cég vagyunk, hiszen az EN10902EXC2 eljárás sze

rint gyártjuk a termékeinket, megnyugtató, mi több, egzisz
tenciális kérdés, hogy a Swedsteel esetében olyan partnerrel 
dolgozhatunk, amely szintén rendelkezik a szükséges certi
fikációkkal. A külföldi megrendelők ugyanis az interneten 
azonnal rákeresnek a minősítési listán az adott cégre. Ha 
nem szerepel a neve, nincs üzlet sem. Márpedig egy ilyen, 
szűkülő építőipari piacon, ahol egyre kevesebb megbízható 
szereplője marad a könnyűszerkezetes technológiákkal dol
gozó szektornak – ugyanis csökkenő tenden ciát mutat a 
beruházási hajlandóság –, ahol gyakran kó kány, azaz bar
kácsmunkát végzők veszik el a lehetőséget a valódi szakem
berek elől, tényleg létfontosságú.

–  Az Ön által vázolt nehéz helyzetben mi a titka annak, 
hogy a Gordiusz még mindig talpon van, sőt növekszik? 

A szakmai kompetenciákon és a minőségen túl a csa lá-
di vállalkozásban rejlő rugalmasságot tudnám megje-
lölni. Mivel nem gigaprojekteken dolgozunk, ahol egy egy 
építkezés leállása a kivitelező csődjét is okozhatja, gyorsan 
tudunk reagálni. Folyamatosan képesek vagyunk figyelni az 
igények változásait, rövid időn belül le is tudjuk követni 
azokat, tehát fürgébben alkalmazkodunk egyegy megválto
zott helyzethez. És nemcsak a trendek tekintetében, hanem 
konkrétan egyegy csarnok építése során is. Tudniillik mi 
nem csak vasat árulunk, hanem a „megrendelőnek min
dig igaza van” jegyében szolgáltatunk. Ez pedig folyama
tos készenlétet, figyelmet és kreativitást igényel, hiszen ha 
pl. menet közben változtatásra van szükség, azt nekünk el 
kell végeznünk. És ezekben az éles helyzetekben is min
dig számíthatunk a Swedsteelre, akiket szintén ez a fajta 
gondolkodásmód jellemez. Elképzelhető, mit szólt volna 
egy másik gyártó, amikor pár perccel a gyártás megkezdé
se előtt telefonáltam, miszerint a megrendelő kitalálta, 
 hogy nem a tervekben szereplő szín kell neki, hanem egy 
másik árnyalat. A Swedsteelnél minden további nélkül tel
jesítették a kérésemet. Vagy amikor az egyik építkezésen 
kiderült, hogy egy kötőelemünk mégsem felel meg a cél
nak, és ezt jeleztük a Swedsteelnek, másnap reggel sze
mély autóval szállították a kért alkatrészt a helyszínre. Ha 
statikai kérdésünk van pl. a szelemenekkel kapcsolatban 
– mert ebben különlegesen jók –, azonnal utánajárnak 
a do lognak, az adataik alapján számításokat végeznek az 
 adott építési szituációra vonatkozóan, és a legmegfelelőbb 
terméket ajánlják. Versenyképesek az árak tekintetében is. 
A Swedsteel termékek nem a legolcsóbbak, de engem hiába 
ostromolnak ilyenolyan gyártók a filléres portékáikkal, én 
ragaszkodom a minőséghez, mert a svédacél az svédacél. 

Szóval az elmondottakból talán az is kiderül, hogy a 
 fennmaradás egyik további titka az innovatív, megbízható 
és szintén rugalmas partner kiválasztása. A magunk részé
ről meg találtuk: a Swedsteelt. 

www.swedsteel.hu

http://csarnok.swedsteel.hu/ipari

Faktum bútorgyár, Újszentiván
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A történet Németországban kezdődött a XIX. század dereka után.

1867-ben Wilhelm Emil Fein vállalatot alapított fizikai és elektromos berendezések gyártására. Ezen a vállalaton 
belül találta fel fia, Emil Fein nem egészen 30 évvel később 1895-ben az első elektromos kézi fúrógépet. Ez volt 
a világ első elektromos kéziszerszáma és ezzel a találmánnyal alapozta meg azoknak a nagy megbízhatóságú 
elektromos szerszámoknak a történetét, amelyeket a FEIN a mai napig a németországi telephelyén gyárt, és ami 
megalapozta a FEIN jövőképét és hírnevét nagy- és kisiparban az egész világon.

KÖZÉPPONTBAN A TERMELÉS

A FEIN napjainkban 700-nál több aktív ipari jogvédelemmel, ebből kb. 500 szabadalommal, illetve szabadalmi be-
jelentéssel rendelkezik. Olyan termékekre és szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt, amelyek igazi problémameg-
oldónak számítanak a fémek feldolgozásában és megmunkálásában. A gyártó minden termékinnovációnál figye-
lembe veszi azt a saját igényét, hogy csak elnyűhetetlen elektromos szerszámokat fejlesszen. Ezeket világszerte 
16 leányvállalatán és 50 képviseletén keresztül értékesíti. A FEIN termékpaletta gerincét a kompakt sarokcsiszoló 
gépek, akkus ütve- és fúró-csavarozó gépek, mágnesállványos fúrógépek, valamint az ipari szalagcsiszoló gépek 
alkotják.

A FEIN MAGYARORSZÁGON

A FEIN hazai története 30 éve, 1991-ben kezdődött. Az azóta is Gombás Tibor irányítása alatt lévő vállalkozás 
kezdetben FEIN Információs Irodaként, később FEIN Hungária Kft-ként, majd 2013 óta EW 1867 Hungária Kft-
ként működik és folyamatosan fejlődik. A lelkesedés, elhivatottság, minőségben való gondolkodás alap filozófia 
a vállalkozásnál.

Az elmúlt három évtizedben nagykereskedőként, a területi vezetők közreműködésével országos viszonteladói 
hálózat került kiépítésre, miközben területi szaktanácsadóink ~ 5000 fém- és autóipari termelő cégnél végeznek 
műszaki szaktanácsadói tevékenységet.

A fejlődésnek köszönhetően, a német gyártó termékei mellett további, fémmegmunkálási szektort professzioná-
lis termékekkel kiszolgáló európai gyártót képviselnek. Fókuszban a csiszolóanyag, nagynyomatékú csavarozás, 
csőmegmunkálás és manipulátorok szakmai képviselete és professzionális értékesítése.

Az állandó szakmai edukáció nem csak cégen belül jellemző, de rendszeresek a kereskedői és felhasználói 
trainingek, gépbemutatók is, ezzel biztosítva az állandó minőségi szinten tartást.

HAB A SVÁB TORTÁN

A gépek mellett a tartozékok és alkatrészek 90%-át gödöllői raktárról szolgálja ki a FEIN képviselet, a szervizünk 
feladata pedig a 100% -os minőség mellett a 72-órán belüli vevő kiszolgálás.

www.fein.hu | www.ew1867.hu

154 ÉV | NÉMET ALAPOSSÁG | IPARI FÓKUSZ | FEIN

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 2021/1. szám 79

A történet Németországban kezdődött a XIX. század dereka után.
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a vállalkozásnál.
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hálózat került kiépítésre, miközben területi szaktanácsadóink ~ 5000 fém- és autóipari termelő cégnél végeznek 
műszaki szaktanácsadói tevékenységet.

A fejlődésnek köszönhetően, a német gyártó termékei mellett további, fémmegmunkálási szektort professzioná-
lis termékekkel kiszolgáló európai gyártót képviselnek. Fókuszban a csiszolóanyag, nagynyomatékú csavarozás, 
csőmegmunkálás és manipulátorok szakmai képviselete és professzionális értékesítése.

Az állandó szakmai edukáció nem csak cégen belül jellemző, de rendszeresek a kereskedői és felhasználói 
trainingek, gépbemutatók is, ezzel biztosítva az állandó minőségi szinten tartást.
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VALENCIA ÚJ NEVEZETESSÉGE: 
A MŰVÉSZETEK ÉS A TUDOMÁNYOK VÁROSA

Dr. Jankelovics János

25 éve kezdődött Spanyolország 
történetének egyik legnagyobb 
mű vészeti és tudományos fejlesz-
tése Valenciában. Az ismétlődő 
ár vizek miatt elterelt Túria folyó 
kiszáradt mederében, a 350 ezer 
négyzetméteres területen felépített 
városrész múzeumait, közösségi 
te reit helybeliek és turisták milliói 
látogatják évente. A terveket San
tiago Calatrava, egy Valenciakö 
zeli település szülötte dolgozta ki. 
A sztárépítész, nevéhez  számtalan 
meghökkentő, mármár futuriszti-
kus létesítmény fűződik világszerte. 
Az írás fotóit – a 2., a 11. és a 13. 
szá mú képek kivételével – a szerző 
készítette.

Valencia 800 ezer lakosával – Madrid 
és Barcelona után – Spanyolország 
har ma dik legnagyobb városa, ahol az 
óváros hangulatos, szűk utcái mellett, 
megcsodálhatjuk a modern építészet 
remekműveit is.

NÉHÁNY SZÓ  
A TERVEZŐRŐL

A 69 éves Santiago Calatrava épí tész, 
szerkezettervező és  szobrász 1974  
ben diplomázott a Valenciai Építészeti 
és Iparművészeti Egyetemen. Ezt kö
ve tően Zürichben, az Eidgenössische 
Tech nische Hochschule (ETH)n mér 
 nöki tudományokat tanult és sze rez te 
meg szakmérnöki diplomáját. Miután 
1980ban az ETH Építészeti Tanszékén 
megvédte doktori disszertációját, az 
egye temen asszisztensi beosztásban 
dol gozott. 1981ben, nyitotta meg épí
té szeti irodáját Zürichben. Kezdet ben 
egyedül dolgozott, kisebb feladatokra 
vállalkozott. Amint egy vele készített 
in terjúban elmondta: „iskolai tetőket, 
be járatokat és apróságokat” tervezett. 
Ké sőbb, cége a “Calatrava Valls SA” 
már hidakat, vasútállomásokat és me 
rész vonalú épületeket alkotott,  főleg  
Spanyolországban és Svájcban. 1987
ben adták át első hídját, a 129 méter 
hosszú barcelonai Bac de Roda  hidat.  
Nemzetközi hírnevét az 1992es nyá ri 
olimpiai játékok helyszínén Barce lo

nában épített 136 méter magas Mont
juic Kommunikációs Torony tervezé
sév el alapozta meg. 

Az 1990es évek közepére Calatrava 
irodája kilépett a nemzetközi piac ra, 
több nagyívű projektet tervezett vi
lágszerte. Néhány példa az iroda sok
rétű munkásságára a tervező webolda
la alapján: 

Hidak: Trinity gyalogoshíd (Salford, 
Anglia), Mujer híd (Buenos Aires, Ar
gentína), Alamillo híd (Sevilla, Spa
nyolország), Lusitania híd (Mérida, Spa  
nyolország), James Joyce híd (Dublin, 
Írország), Sundai híd (Redding, Egye  
sült Államok), Három híd (Haarlemmer 
főcsatorna, Hollandia), Rabin Medical 
Center híd (Petah Tikva, Izrael), Autó  
pályahidak (Reggio Emilia, Olasz
ország), Húrok hídja (Jeruzsálem, Iz
rael), Alkotmány gyalogoshíd (Velence, 
Olaszország), Samuel Beckett híd 
(Dub lin, Írország), Béke hídja (Cal
gary, Kanada), Margaret Hunt Hill híd 
 (Dallas, Egyesült Államok), WTC Köz 
 le kedési csomópont (New York, Egye 
sült Államok).

Vasútállomások: Oriente (Lissza
bon, Portugália), Mediopadana (Reggio 
Emilia, Olaszország), TGV  állomás  
(Liege, Belgium). 

Repülőtér: Új terminál (Bilbao, Spa  
nyolország). 

Múzeumok, kiállítóhelyek: Művé
szeti Múzeum (Milwaukee, Egyesült 
Ál lamok), Kiállítási Központ (Oviedo, 
Spanyolország), Holnap múzeuma (Rio  
de Janiero, Brazília).

Sportlétesítmények: Athéni Olim  
piai Sportkomplexum (Athén, Görög
ország).

Oktatás: ETH Könyvtár (Zürich, 
Svájc), Florida Műszaki Egyetem (Lake
land, Egyesült Államok), Zeneiskola, 
koncertterem (St. Galen, Svájc).

Lakóház: Turning Torso (Malmő, 
Svédország)

Komplex városközpont: Peninsula 
Square, (London, Anglia).

Santiago Calatrava korunk egyik leg
ismertebb és legtöbbet foglalkozta tott 
alkotója. Amint a felsorolás is mu
tatja, „művei” számos nagyvárosban 
lát hatóak. A Calatrava Valls SA cég 
irodát tart fenn Valenciában, Zürich
ben, Párizsban és New Yorkban. Ré
gi ónkban sajnos nem találkozhatunk 
munkáival. 

A MŰVÉSZETEK  ÉS  
A TUDOMÁNYOK VÁROSA
A helyszín

A tengerbe ömlő szeszélyes Turia fo
lyó gyakorta okozott pusztító árvizeket  
Valenciában. A halálos áldozatokat és 
komoly anyagi károkat okozó 1957 
őszi áradást követően az önkormány
zat új, szélesebb folyómeder építé
se mellett döntött a várostól délre.  
A meglévő mederben városi autópályát 
terveztek. Az elképzelés erőteljes la
kos sági ellenállásába ütközött, ennek 
ha tására új koncepciót dolgoztak ki, és 
egy városi, Turiapark létesítése mel
lett döntöttek. A tervek kidolgozásával 
Ricardo Bofill spanyol városépítészt 
bíz ták meg. A 9 km hosszú, 110 hek
tá ros szabadidőparkot 1986ban ad
ták át a nagyközönségnek. A  parkban 
kerékpárutakat, sportpályákat, játszó
tere ket, tavakat, pavilonokat és egyéb 

1. kép: Barcelona, TV-torony
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kö zösségi tereket alakítottak ki oly 
mó don, hogy a folyó 15 eredeti, XIV–
XVII. századi hídját megőrizték. 

Ebben a környezetben, az  egykori 
folyómeder belvároshoz közeli, délke
leti szektorában jelöltek ki egy 350 
ezer m2es területet a Művészetek és 
Tudományok Városa és a hozzá kap
cso lódó Oceanográfiai park létesí té
sére. A tervek elkészítésére Santiago 
Ca latravát kérték fel. 

A létesítmények

A hatalmas park és remek épületeinek 
„elrendezését” a Google térkép mű
hold ábrázolásán követhetjük nyomon.

A Művészetek és a Tudományok Vá
rosa első épületét, a L'Hemisferic-et – 
a Planetáriumot – 1997ben adták át. 
A hatalmas 130x180 méteres feszített 
víztükrű medencében elhelyezett, leg
inkább óriási szemre hasonlító ház 
leg nagyobb hosszúsága: 100 méter, 
szé lessége: 55 méter, magassága 25 
mé ter. Belső terében a planetárium 
mel lett, 3Ds mozi és lézerszínház is 
he lyet kapott. 

A következő épület a 2000ben meg
nyitott El Museu de les Ciències 

 Prín cipe Felipe – Fülöp  herceg Tu  do- 
 mányos Múzeum –, egy monumen
tális interaktív bemutatóhely. A leg in
kább egy bálna csontvázára hasonlí tó 
ház mé retei lenyűgözőek: 210 × 100 
méter, magassága 54 méter. A szer
ke zet futurisztikus formáját még mar
kánsabbá teszi az elé épített medence. 
A háromemeletes kiállítótér az elekt
romosság, a lézer, az emberi test, a 
fizikai törvények, a sportok, hangok, 

és fények világába nyújt betekintést. 
Ezen túlmenően olyan kiállítások is 
helyet kaptak, mint a Zéró gravitáció 
és az Űrakadémia.

A tudományos múzeummal párhu
zamosan emelt L'Umbracle – Park  
270 méterével a városnegyed  leghosz  
szabb épülete, ugyanakkor szélessége 
mind össze 35 méter. A Parkban egzo
tikus nö vényekben gyönyörködhetnek 

2. kép: A Google Earth műholdképe

3. kép: L'Hemisferic – Planetárium
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a láto gatók. A 25 méteres belmagasság 
pál  mák és narancsfák bemutatását is le
he tővé teszi. Érdekességként  em lít jük 
meg, hogy az épület – a  töb bi létesít
mény borsos belépődíjával szem ben – 
ingyenesen látogatható. 

Amennyiben a „legek” még fokoz
ha tók, a Művészetek Városának legim
po zánsabb épülete, a Palau de les  
Arts Reina Sofia – Operaház. A 2005
ben meg nyitott dalszínház különle ges 
megjelenése szinte semmihez sem ha
son lítható. Egyesek harci sisakot, má
sok óriási bogarat vélnek felfedezni 
 benne. Elnyújtott ellipszisre emlékez
te tő alaprajzának legnagyobb hossza 
200 mé ter, legnagyobb szélessége 86 
mé ter. 75 méteres magasságával ez 
Euró pa legmagasabb operaháza. Épí
tészek és művészettörténészek azt  
hangsú lyoz zák, hogy a Calatrava ál
tal alkalma zott tiszta fehér  beton és  
Gaudiféle összetört csempék  har mo 
 nikus egy séget alkotnak a szer ke zet 
egészével. A 37 ezer m2  alapterüle tű 
létesítmény legmagasabb pontja meg
haladja a 70 métert. A 4 ezer nézőt 
befogadó ház négy fő részből áll: a 
nagyteremből, a mesterteremből, a 
né zőtérből és a Martin y Soler szín
házból. A különle ges épület akusz
tikai adottságai ugyan csak kiválóak. 
Egyes vélemények sze rint, ma már 
Spanyolország egyik leglátogatottabb 
nevezetessége az Opera. 

A Művészetek városának 5. tagja a 
L'Ágora – Agora rendezvénycsar-
nok. A korábban bemutatott épületek
re merőlegesen elhelyezett hatalmas,  
70 méter magas, jellegzetesen mélykék 

színű épület egy multifunkcionális 
csarnokot rejt magában, ahol külön
féle rendezvényeket, koncerteket és 
sporteseményeket tartanak. A komp
lexum 6000 fő befogadására alkalmas.

4–5. képek: 
A Fülöp herceg 
Tudományos 
Múzeum  
– részletek

6. kép: A L'Umbracle – Park
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8. kép: 
Az Opera északnyugati bejárata

10. kép: 
L’Ágora – Agora

9. kép:  
Az Opera homlokzatának részlete

 7. kép. 
Az Opera főbejárat felőli oldala
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A Művészetek és Tudományok Vá ro 
sán belül a L'Oceanogràfic – Ócea ná-
rium önálló egységet képez. A 2003  
ban megnyitott mintegy 100 ezer  m2 
alapterületen kialakított létesítmény a 
tenger élővilágának sokoldalú be mu
tatása mellett, tudományos kutató és 
oktatási feladatokat is ellát. Az Ócea
nárium épületeinek terve zé sében San
t iago Calatrava, Fe lix Candela (1910–
1997)  spanyol szár mazású, Mexikóban 
és az Egyesült Államokban élt épí
tésszel dolgozott együtt. Candela a vé
kony, ívelt nagy szilárdságú vasbeton 
héjszerkezetek tervezésével és annak 
építészeti formaképzési  kérdéseivel 
fog lalkozott. A Valenciai projektet meg 

 előzően dolgozott a Mexikói Olim 
 pia létesítményein, tervezett és ok ta
tott az Egyesült Államokban.

A hatalmas park városi kapcsolatai
nak biztosítására Santiago Calatrava két 
különleges hidat is tervezett. Az Agora  
mellett 2008ban elkészült Pont de 
l'Assut de l'Or szépségével a város 
különleges színfoltja. A hófehérre fes
tett, hárfa formájú, ferde kábeles híd 
hossza 180 méter, ívelt pilonjának 
magassága 125 méter, amely  egyben  
Valencia legmagasabb pontja. A szer 
kezetet 29 + 4 kábel tartja. A for galmas 
hídon 2 × 3 közúti és 1–1 ke rékpáros 
sáv vezet át.

A park másik hídja az Operaház és 
a Planetárium között vezet át a ki
szá radt folyómeder felett. A Pont de 
Mon  tolivet 1986–1989 között épült.  
Ér dekessége, hogy a forgalom két, egy 
 más tól különálló pályán halad, 4–4 for
galmi sávon. Az enyhe ívet leíró szer 
 kezet közel 400 méter hosszú. Szép
sé gét különleges alépítménye adja, 
 amely harmonikusan illeszkedik a kö
zeli Opera merész vonalaihoz.

A Művészetek és a Tudományok Vá
rosától északnyugati irányban mint
egy másfél kilométerre további két 

11. kép: L'Oceanogràfic, Forrás: Wikipedia

12. kép: Pont de l'Assut de l'Or

13. kép: Pont de Montolivet, Forrás: Wikipedia
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Santiago Calatrava tervezésű híd ível 
át az egykori folyómederben létesített 
városi parkon. 

A közelebbi Pont de les Flors – 
Vi rá gok hídjának különlegessége a 
30 méter széles hídpálya két oldalán 
kialakított, egyenként 3 méter széles, 
szín pompás növénysáv. A járműforga
lom három, nyugati irányból kelet felé 
haladó sávon bonyolódik. A kerék pá
rosok és gyalogosok számára elkülö
nített utat alakítottak ki. A 145 méter  
hosszú átkelőn évente 4–5 alkalom
mal hídünnepséget rendeznek.

A másik átkelő, a 160 méter hosszú 
Pont del L Exposicio – a Kilátás híd-
ja, amelyet a népnyelv jellegzetes fel
építménye miatt „Fésűhídnak” nevez, 
1995ben épült. A 26 méter széles híd
pályán 3 közúti, 2 kerékpársáv, továb
bá elkülönített gyalogospálya vezet át.

A SZERZŐ  
SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNYE

A Santiago Calatrava tervei alapján 
fel épített városrész monumentális és 
egy ben meglepő, lehet szeretni vagy 
nem szeretni, de mindenképpen fi gye 
lemfelkeltő. A tervező  munkásá ga meg
kerülhetetlen a kortárs építé szet ben.  
A létesítmények kivitelezése az építő
ipari szakma csúcsát, a XXI. szá zadi 
modern építészet élvonalát  ké pezi.

14. kép: Pont de les Flors

15. kép: Pont de les L Exposicio

Amennyiben többet szeretne megtudni a LINDE DIGIGAS® 
rendszerről forduljon munkatársainkhoz, 
vagy látogasson el weboldalunkra: www.lindegas.hu

A LINDE DIGIGAS® rendszer egy intelligens gázkezelő 
és gáztartalom mérési rendszer, mind a lefejtők, 
mind a nyomásszabályozók esetében használható, 
kifejezetten a gázkezelés egyszerűsítésére tervezték. 
Költséghatékony megoldás, mely a palackokat 
egyszerűen digitalizálja a DIGIGAS® platformra 
csatlakoztatva.

Making our world more productive

DIGIGAS®: Intelligens
gázkezelő rendszer
A Linde legújabb technológiája lehetővé 
teszi, hogy folyamatos, távvezérelhető 
gázellátást biztosítson partnerei részére. 

Sematikus ábra a DIGIGAS® rendszer működéséről
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T-HORONY RENDSZERŰ HEGESZTŐASZTALOK

Pete Gábor 
REHM Hegesztéstechnika Kft.

A Förster Thornyos hegesztőasztal ideális munka-
helyet kínál, amely pontosan az Ön által gyártott 
különféle alkatrészek specifikus gyártási igényeihez 
igazodik.

A Thornyos rögzítési rendszernek köszönhetően a le szo rí
tók és ütközők az asztal tetszőleges pontjain elhelyez he tők, 
így a különféle hegesztési feladatok gyorsan és ponto san 
elvé gezhetők.

Pontosság

Az asztal és a szögütközők nagyon nagy pontossággal ké
szülnek. Ennek köszönhetően teljesítik az ISO 2768 T2 
szab vány H tűrésosztályban foglalt alaktűréseket.

Az asztalok felületét alkotó lécek ±0,05 mm tűréssel ren
delkeznek, ezért szükség esetén bármikor cserélhetők.

Moduláris rendszer

Az asztalfelület egyenként kivehető és cserélhető sínekből 
áll, ami sérülések esetén lehetővé teszi az egyszerű és gaz
daságos javítást, valamint az asztalfelület egyszerű, gyors és 
gazdaságos bővítését.

Maximális flexibilitás  
az individuális kialakításnak köszönhetően

A moduláris rendszer és néhány tartozéka már lehetővé 
teszi a sokrétű és szükséges asztalfelület összeépítését / 
létrehozását. A teljes asztalfelület határok nélkül alakítható.

Speciális igény szerint különböző kombinációk állnak 
ren delkezésre, akár vízszintes, vagy függőleges tengely kö
rüli forgatással.

Különösen előnyös azon gyakorlat alkalmazása, mely az 
egyedi formájú munkadarabok elhelyezését könnyíti az asz
talfelület megbontásával.

Az asztallécek cseréjének lehetősége is biztonságot ad 
a fel használónak különösen nagy munkadarab hegesztése 
esetén.

1. ábra: Sokrétű felhasználás

3. ábra: A kialakításnak tényleg csak a képzelet szab határt

2. ábra:  Vízszintes és függőleges tengely mentén egyaránt forgatható
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Az asztalok további komponensekkel kiegészíthetők, az 
asztalfelület több asztal összekapcsolásával megnövelhető.

Mi az előnye a horonyrendszernek?

A Thornyos rendszer az egyetlen olyan hegesztőasztal fe
lületrendszer, amely rugalmasan alkalmazható a legkülön
fé lébb rögzítési feladatokhoz, a legegyszerűbb eszközökkel, 
úgy, hogy az könnyen a munkafelülethez igazítható.

A Thornyok lehetővé teszik a szorító és ütközőegységek 
pontos, fokozatmentes pozicionálását az asztal bármely 
pontján. Ez az adottság nagy előny, és különösen hasznos a 
szekrény és vázszerkezet gyártásában, mert e  feladatoknál 
a hegesztendő szerkezet sarkainak rögzítéséhez több szög
ütközőt kell pontosan elhelyezni.

SZÜRKEÖNTVÉNY hegesztőasztalok

Ellenáll a hegesztési fröcskölésnek! 
A hegesztési fröcs kölé sekkel szembeni legbiztosabb védelem!
Miért nyújt optimális védelmet a speciális öntvény a le 
tapa dás ellen?

A magas grafittartalmú speciális szürkeöntvény asztalfe
lület ellenáll a hegesztési fröcskölés letapadásának.

Ugyanúgy, ahogy az öntödei berendezéseket védi a grafit 
a forró fémek letapadásától, úgy óvja a hegesztőasztalt a 
he  geszt ési fröccsenéstől.

A nyitott pórusú felületen keresztül közvetlen kölcsöhatás 
lép fel a porózusos öntvényszerkezetbe beágyazódott grafit
részecskék és a felvitt és beivódott védőszer között. Így az 

asz tal felületén egy olajosgrafitos keverék képződik, mely 
szin te tökéletes védelem a hegesztési fröcskölés letapadása 
ellen. 

A szürkeöntvény sínek további előnye, hogy kisebb a hő
tágu lási együtthatója az acélhoz képest, valamint a lécek 
szabad tá gulása és zsugorodási mértéke a hő hatására (mű
anyag deformáció nélkül).

Az asztalfelület anyagának köszönhetően hangelnyelő, 
mellyel csökken a termelési zaj, így biztosítja a kellemes 
mun kakörnyezetet.

Alumínium- és rézötvözetű hegesztőasztalok

A rozsdamentes termékek gyártásának asztalai
Miért alumínium–réz ötvözetű az asztalfelület?

A rozsdamentes acélok professzionális feldolgozása so rán 
a ferrites anyagok távoltartása elengedhetetlen, ami ugyan
úgy vonatkozik a hegesztőasztalokra is.

Az elkészült munkadarab felületi sérüléseit (korróziós 
forrás) rendszerint csak egy teljes merítőpáccal lehet or
vo solni. Ennek eredményeképpen a rozsdamentes acélfel
dol gozók élénken érdeklődnek a gyártandó termékeikhez 
il leszthető, megfelelően tervezett hegesztő és megmun 
káló asztalok iránt.

Ezért nem a ferrites asztalokat tartják optimálisnak, ha
nem az alumínium–réz ötvözetűeket.

Az alumínium–réz ötvözetű asztalok nagy felületi ke
mény ségének köszönhetően nem okoznak sérülést alacso
nyabb fe lületi keménységű polírozott rozsdamentes felüle
teken sem.

Az alumínium–réz ötvözet magas hővezető képességé
nek köszönhetően normál környezeti hőmérséklet esetén 
 szinte teljes mértékben kizárja a hegesztési fröcskölések le
tapadását.

Forrás

https://forsterweldingsystems.com/schweisstische/
Förster welding systems 08/2015 prospektus

4. ábra: Összekapcsolt asztalok

5. ábra: A szabadalmaztatott T-hornyos rendszer

6. ábra: Hegesztőasztal füstelszívással
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MEGBÍZHATÓSÁG  
ÉS OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIA 
A LINCOLN ELECTRIC-től

ÚJ SZÉRIA

POWERTEC®-i S

Évente és 
berendezésenként 

akár
3 700 kWh* (~ 500 €) 

is megtakarítható.
* 350 A, napi 2 műszak, 30%-os hegesztési idővel

További részletek a  
www.lincolnelectric.eu oldalon.

A hegesztőgépek új szériája 
POWERTEC® i350S, i420S, i500S
Inverter alapú különtolós hegesztőgépek MIG/MAG 
és MMA hegesztéshez. 
Két előtoló közül választhat:

LF52D Standard kijelzővel A/V 
LF56D Advance intuitív kezelőpanellel
ArcFX ™ technológiával és programokkal
szinergikus  

Opcionális hűtés Cool Arc® 26 folyadékhűtéses 
egységgel.

A LEGNEHEZEBB IPARI 
KÖRÜLMÉNYEKRE KÉSZÜLT
  Moduláris és rugalmas konfiguráció
  3 év garancia 
  Felkeszülten a mára és holnapra

  Megtakarítás az alacsonyabb 
energiafogyasztásnak köszönhetően

  Optimalizált ergonómia

ÉÉ

www.swedsteel.hutudastar.swedsteel.hu
Swedsteel-Metecno Kft.  •  2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 11.

Svédacél termékek változatos 
felhasználási területeken

Lakó- és középületek fémlemezfedései és bádogos anyagai 
Homlokzatburkolatok és felújítások

Ipari és mezőgazdasági csarnokok tető- és falburkolati rendszerei 
hőszigetelt és egyrétegű, hőszigetelés nélküli változatokban is 
(szendvicspanelek, szinusz- és trapézlemezek)

Könnyűszerkezetes tartószerkezetek, komplett csarnokok 
(szelemen, falváz, födémgerendák és keretszerkezetek)

magas minőségű alapanyag

modern gyártástechnológia

pontos szelvényméretek

hosszútávú garancia

teljeskörű piaci szolgáltatás
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ACÉLTERMÉKEK HASÍTÁSA, 
DARABOLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Magas színvonalú, komplex szolgáltatás az acéltermékek 
továbbfeldolgozásában és gyártás-előkészítésében

Dunaújváros, Papírgyári út 49. • Tel.: (25) 586-902 • Fax: (25) 586-900

www.dutrade.hu • dutrade@dutrade.hu

MINŐSÉG SZAKÉRTELEM

MEGBÍZHATÓSÁG

VEVŐSPECIFIKUS KISZOLGÁLÁS
– egyedi méretre történő gyártás
– egyedi csomagolás
– egyedi termékazonosítás
– speciális tárolóeszközök kialakítása
– termékfejlesztés
– vevői konszignáció
– vevői rendelés követése
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LEFEJTŐ DARABOLÓSOR ADOTT  
CSOMAGOLÁSI TECHNOLÓGIA SZERINTI  

KÖTEGKÉPZŐ RAKÁSOLÓJÁNAK PROTOTÍPUSA

minőségi követelményeket biztosító felületminősítő és szélesség-
hosszúság-átló méreteket ellenőrző és online dokumentáló rendszer

Nyikes Csaba,  
Lantai Miklós,  
Kovács György,  
Fülöp Tamás

2020. nyár végén a RaulCsom Kft., a Dutrade Zrt. 
és több kivitelező szakcég közreműködésével, annak 
lemeztábla darabolósorán mind műszakilag mind a 
ter melés kihasz nálása szempontjából egy jelentős fej
lesztést valósított meg a GINOP2.1.715201602401 
számú pályázati ki írás keretében. A darabolósorhoz 
eddig használt raká soló gépegység helyére egy mo
dernebb, hatékonyabb és mű szakilag sokkal fejlet
tebb rakásolót építettek be. Hogy mit is jelent ez? 

1. RAKÁSOLÓBERENDEZÉS

Az eddig használt rakásolóegység egy időben, egy rakat kép 
 zésé re volt alkalmas, illetve amíg a rakat kiszállítása meg  
tör tént a csomagolóterületre, a darabolási folyamatnak meg 
kellett állnia.

Az új rakásolóberendezés már képes a kialakításának kö
szönhetően folyamatos üzem mellett két helyre is rakásolni 
– így a mellékidők jelentősen csökkentek –, ezzel termelés
növekedést érve el. A két helyre történő rakásolás lehet vál
tott rakásolós üzemmód, illetve selejtképzéses üzemmód. 
1.  A selejtképzéses üzemmód során a későbbiekben részle

tezett kamerarendszer segítségével a hibafelismerő egy
ség lemezfelületi hibákat keres. A hibák felismerésének 
é rzékenysége programozható, esetünkben általánosan 
5  hi bahelyet keresünk táblánként. Amennyiben a tábla fe
lü letén a kamera által 5 hibahelynél több látható, a rend
szer automatikusan selejtbe, azaz a 2. rakásolóba küldi az   
anyagot. A hiba minősítése függ a lemez felületén talál
ha   tó hibamérettől (kiterjedéstől) és a hiba fajtájától, il
let  ve annak mennyiségétől. A fejlesztés során elértük, 
hogy lát ha tóvá vált, hogy egy kötegből hány hibás tábla 
ke letkezik. 

2.  Az ún. „váltott” rakásolós üzemmód esetén selejtkihor
dás nincs. 

A rakásolóberendezés ejtős kivitelű, szélesség és hosszú
ság  rendezővel ellátott, 2 darab 4000 mm hosszú rakat ke
zelésére alkalmas egy időben. Opcionálisan support aszta
lok alkalmazá sával 12 000 mmes táblalemez rakásolására 
is alkalmas. A gép részét képzi 2 darab ollós emelő görgő
sorral, ami fogadja a leeső acéltáblákat, illetve amelyekkel 
akár 5000 kgos rakatok képzése is lehetséges. Ezzel a 
konst rukciós megoldással a régi egységhez képest egy ki
emelt jelentőségű munkavédelmi szemponton javítottunk, 
nevezetesen a zajterhelés jelentősen csökkent. A gyártás 
utáni rakásolásból kikerülő kész kötegek rakatkihordó gör
gő sorokra futnak ki, ahol megtörténik a pántolás, csomago
lás. Kezelői szempontokat is figyelembe véve fejlettebb be
rendezést állítottunk elő, ugyanis számos munkafolyamat, 
mint például a méretre állás, illetve a kötegkihordás auto
matikus ciklus keretében valósul meg.

A jelenlegi berendezéssel kijelenthetjük, hogy a rakásoló 
és csomagoló termelőkapacitás ~40%kal növekedett a ko
rábbi berendezés termelési volumenéhez képest.

Az 1. ábrán és az 1. képen az újonnan telepített rakásoló
berendezés műszaki rajza és fotója látható.

A lemeztermékek fokozódó minőségi követelményei 
szük ségessé tették, hogy a felületet nagy találati arány
nyal ellenőrizzék, monitorozzák. Ez a szándék támogatás
ra talált mind a műszaki/technológiai szakemberek között, 
mind a cégvezetés részéről. Hosszas tájékozódást követően 
a választás egy RaulCsom Kft. által kifejlesztett automata 
felületellenőrző rendszerre esett, aminek beépítése 2020 
szeptemberében történt meg. 

A lemez felületén a gyártás, szállítás, feldolgozás során 
ke letkezett elváltozásokat, úgymint metallurgiai, alakítási, 
illetve technológiai hibák – nevezetesen a mechanikai karc, 
revés felület, behengerelt reve, felszakadások, törésvonal 
stb. – fajtáját, elhelyezkedését, intenzitását a rendszer de
tektálni tudja, mely megkönnyíti és automatizálja a döntést 
a termék minőségével kapcsolatban. Az automata felületel

1. ábra: 
Az újonnan 
telepített 
rakásoló-
berendezés 
műszaki rajza
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lenőrző rendszer feladata, hogy a lemez felületét kame
rák segítségével digitalizálja, a digitalizált képet elemezze 
és a lemez felületén anomáliákat keressen, azokat hiba
mátrixokba sorolja, majd előre elkészített formátumokban 
statisztikai elemzéseket végezzen az előállított adathalmaz
ra támaszkodva.

2.1. A kamera elvi működése

A felületellenőrzés folyamata négy fő lépésben történik:
– kameraképek felvételezése,
– kameraképeken anomáliák detektálása,
– anomáliák hibamátrixba történő besorolása,
– adatműveletek, eredmények megjelenítése.

A lemez felső felületének ellenőrzése közvetlenül a 
dara bolósor repülőolló egység után történik. A felvételek 
ké  szítése igen magas megvilágítási értéket előállító fény
emissziós gerenda, valamint két darab 21 Mpxes kamera 
segítségével történik. Az elkészült felvételeket egy nagy se
bességű képfeldolgozó számítógép folyamatosan kiértékeli, 
így a felületellenőrzés eredménye azonnal, még a gyártási 
folyamat közben láthatóvá válik. Gyakorlatilag már a gyár
tás közben látszik a felületi hibák mennyisége, fajtája, azok 
eloszlása a lemez felületén hossz és keresztirányban.

Az elkészült felvételek kiértékelése két lépésben valósul 
meg. Az első lépésben a berendezés a felvételen anomáliá

kat detektál, majd a megtalált anomáliákat minősíti és hiba
mátrixba (hibatípusok, hibaintenzitások) sorolja.

A kétlépcsős folyamathoz a kamerarendszer  
az alábbi bemeneti információkat gyűjti össze:
– kép,
–  hibakatalógusinformációk (hibatípusonkénti jellemző 

pa ra   méterek és értékek),
– osztályozási szabályok,
–  alapparaméterek (lemezszélesség, sori sebesség stb.).

A detektálás, majd hibaazonosítás után a felvételeket 
egy nagy kapacitású háttértárolóra menti el a rendszer:
– a hibák egyedi képe,
–  a hibák feltárt paraméterei (hely, méret, mennyiség, in

tenzitás),
–  a teljes folyamat visszakövetéséhez, adatok adatbázisszin

tű továbbfeldolgozásához felhasználható egyéb adatok.

2.2. A beüzemelés menete

A kivitelezett, felépített rendszer alapjában egy üres, csupán 
mintaadatokkal ellátott rendszer. Az egység  működésre 
kész, azonban egy „tanításra váró” felületellenőrző állo
más áll rendelkezésünkre. Ennek az az oka, hogy minden 
beépítési helynek saját, jellemző működési körülményei 
vannak (megvilágítási körülmények, lemez színe, jellemző 
hibatípusok, hibaformák, hibaprioritások stb.), mely miatt 
a rendszert elsősorban a felhasználás helyén célszerű saját 
igények szerint parametrizálni.

2.3.  Határértékek meghatározása  
– hiba detektálása a felületen

A felület minősítésekor a rendszer a kamerák képének so
ronkénti feldolgozását végzi (linescan), amiből egy refle
xiós diagramot készít, ahol az adott pixelek szürkeárnyala
tos jelsorát tartalmazza 0 és 255 érték között. Gyakorlatilag 
a diagram ábrázolja a lemez egyetlen pixelsorának refle xiós 
numerikus értékét. A sötétebb lemezfelület alacso nyabb 
értéket, és egyben alacsonyabb jelet eredményez, míg a vi
lágosabb lemezfelület magasabb értéket produkál. 

A határértékek azt a reflexiós értéket jelentik, amely ér
téken kívül eső reflexiójú pixeleket hibának értelmezi a 
rendszer. Másként: ha a lemez szürkeárnyalatos pixelsorai
ban bizonyos értéknél (határérték) sötétebb vagy világo
sabb pixelek helyezkednek el, akkor azokat hibaként keze li 

1. kép: 
Az újonnan telepített rakásolóberendezés 
– foto

2. ábra:  A felületellenőrzés működésének ismertetése,  
fénykibocsájtás, hely meghatározás, statisztikai adattáblából 
történő beazonosítás
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a rendszer. A küszöbértékek minél közelebb vannak a le  
mez természetes (normalizált) reflexiójához, annál érzéke
nyebb lesz a detektálás, így annál több hibát fog találni 
a rend szer. A határértékeket növelve pedig érzéketleneb
bé tehetjük a mérést. A hibadetektálási teljesítményt a 
ha tárértékek beállítása határozza meg, ezért a detektálási 
teljesítményt a beüzemelés közben folyamatosan vizsgáltuk. 
Ezt úgy végeztük, hogy összehasonlítottuk a rendszer által 
hibaként kiemelt képet a rendszer által rögzített nyers le
mezképfelvétellel. Amennyiben a határértékeket ér zékeny 
re állítottuk, úgy a hibák részletes rajzolatát kaptuk hibaként. 
Ez azonban időnként olyan mennyiségű hibát ge nerált,   
hogy az statisztikailag értelmezhetetlen, számítógépes erő
forrással is közel kezelhetetlen lett. A határértékek érzé
ketlen irányban történő állításával addig csökkentettük a 
hibák számát, míg a hibák rajzolata érdemben nem csök
kent, de a hibák száma kezelhető mennyiségre redukálódott.

A határértékek meghatározása döntő minden további be
állítás szempontjából, mivel alapjaiban határozza meg a 
detektálás és a későbbi azonosítás fényviszonyait. Így a kü
szöbértékek változtatása akár a teljes hibaazonosítási folya
mat újraépítését is maga után vonhatja.

2.4. Mintaképeket tartalmazó adatbázis felépítése 

A küszöbértékekkel leválasztott anomáliák lesznek a le
mezen lévő nyers hibák, a detektálás eredményei. Ezekről 
akkor még nem áll rendelkezésre információ, hogy mi
lyen hibák, csak azt tudjuk, hogy reflexiójuk eltér a lemez 
normalizált reflexiójától. Ezért a következő lépés a nyers 
hibák beazonosítása, melyeket a rendszer saját funkcióval 
képes az adatbázis képei alapján nagy biztonsággal el lát
ni. A detektált hibákból történik a hibakönyvtár felépítése,  
ami tartalmazza a legtöbb hiba legjellemzőbb képeinek 
gyűj  teményét. 

A könyvtár képeit a rendszer kiértékeli, és a képenkénti 
több mint 12 jellemzőből kiválasztja azt a néhány minősí
tett esetet, amik valóban jellemzik az egyes hibamátrixokat. 
Ezeket az értékeket felhasználva tudja a rendszer eldönteni, 
hogy egy adott, megtalált hiba milyen valószínűséggel tagja 
az adatbázis egyes hibamátrixainak. Így már rendelkezünk 
olyan mérőszámmal hibánként, ami megadja, hogy melyik 
hibamátrixba az adott egyedi hiba milyen valószínűséggel 
tartozik.

2.5. Beüzemelés során felmerülő problémák

Változó megjelenésű hibák követése

Az acéllemez felületén felfedezett és azonosított hibák ta
lálati pontossága (a rendszer teljesítménye) nem egy ál
landó érték. A legjobb esetben is csak egyfajta dinamikus 
egyensúlyi helyzetről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy az 
egyes hibák megtalálásának és azonosításának teljesítmé
nye tekercsről tekercsre és napról napra változik. Célunk, 
hogy statisztikailag egy elvárható azonosítási arány körül 
legyen a rendszer teljesítménye.

A lemez felülete, a rajta lévő hibák hosszabb távon nézve 
sem tekinthetők stabilnak. Változik az alapanyag, ezzel vál
tozik a metallurgiai és felületi hibák előfordulása, vagy for
mája, vagy változnak a gyártás műszaki körülményei is.

Hatékonyság

A felületellenőrző rendszer teljesítményét már a korai ké
szültségi stádiumtól kezdődően folyamatosan teszteltük.  

Létrehoztuk a saját értékelési módszerünket, hogy mérhe
tővé váljon a rendszer képessége, láthatóvá váljanak a gyen
geségek és visszaellenőrizhetőek a folyamatos változtatások 
eredményei.

A rendszer hatékonyságáz két módon vizsgáltuk.
–  a hibák megtalálásának vizsgálata, azaz a detektálási 

teljesítmény vizsgálata,
–  a hibák hibacsoportokba osztályozásának teljesítménye 

(hibafelismerés).

Közvetett teljesítmények

A rendszernek egyéb, statisztikákba nem foglalható előnyei 
is vannak.

Más nézőpontból láttatja a lemezterméket, amivel az ed
digi ismereteinkhez jelentős mértékben hozzájárul. Egé szé
ben láthatóvá válik a lemez teljes felülete, aminek révén 
soha nem látott módon ismerhetjük fel a hibák területi 
eloszlását, amiből a területi szakemberek műszaki, techno
lógiai, minőségi, minősítési, felülbírálási következtetéseket 
vonhatnak le.

Reklamáció kivizsgálásakor, kísérleti programok lebo
nyolításakor a felvételek visszanézhetők, ami az adott fel
adat korrekt elvégzésében képes segíteni a szakemberek 
munkáját.

A kamera szürkeárnyalatos anyagot – acéllemezt – vizs
gál, melynek felületi színe csak egyegy kategórián belül 
nem változik. A felületi hibák nem minden esetben okoz
nak elszíneződést –, ilyen például a rozsda. Ha acéltermék 
felületét szeretnénk kamerarendszerrel ellenőrizni, akkor a 
kamerákat szürke színre kell optimalizálni. 

A munka során a következő fotók mutatják be a rendszer 
működését:

Hibátlan felületű lemez (2. kép)

2. kép: 
Hibátlan felületű acéllemez

3. kép: Hibátlan felületű acéllemez képernyőképe
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Hibás felületű lemez

A felületi hibák előfordulása és annak megítélése gyártó 
és felhasználóspecifikus. A hiba mérete néhány tized  
millimétertőltől méteres nagyságig terjedhet. A hiba is
mét lődése egyegy darabtól több száz darabig feltűnhet 
négyzetméterenként. 

A példa során 0,3 mm széles 50 mm hosszúságú íves 
kar cot mutatunk be a kamerarendszerrel (4. kép). Ter
mé szetesen vizsgálataink a fenti hibán túl a hibafajtákra 
is jóval szélesebb körben terjedtek ki. Kijelenthető, hogy 
a rendszer a gyártás során keletkező hibákat szinte mara
déktalanul képes detektálni és rögzíteni. 

Az 5. kép a szoftver képernyőképe termelési módban, 
ahol a felvételen látható keresztek mind egyegy hibát jelöl
nek.

A munka folyamán célunk volt még a hossz és széles
ség mérése, melyhez a kamerával pontosan meg kellett ha
tároznunk a táblalemez szélét (6. kép).

ÖSSZEFOGLALÁS
A K+F projekt keretein belül sikerült egy olyan berende
zést kifejleszteni, melyet próbaüzemi tesztekkel alátámaszt
va bátran merünk ajánlani referenciaként a leendő vevő
ink részére. Az átgondolt és megtervezett szerkezeti és 
gé pészeti megoldásokkal, hossz és szélesség mérésére al
kalmas szenzorok beépítésével, valamint a felületi hibákat 

detektáló kamerarendszer segítségével a jelenleg piacon 
levő rakásolóberendezéseket felülmúlja, mind  termelési, 
mind karbantartási szempontokat figyelembe véve. A felü
letminősítő rendszer alkalmazásával ellenőrizhetővé vált 
a gyártott alapanyag, annak mérettartománya, valamint a 
felületi minősége is, mely nagy előnyt jelent a hibás ter
mékek vevőkhöz történő kiszállításának megelőzésében, az 
esetleges reklamációk elkerülésében, ezáltal a megrendelő 
elégedettségének növelésében. 

További fő célunk a jelenlegi eredményeink további fej
lesztése, tökéletesítése.

4. kép: 
Felületi hibák egy típusa,  
a karc 5. kép: Képernyőkép termelés közben (hibahelyek)

6. kép: 
Táblalemez szélének jelölése  
a szoftverben

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

Gépek és Rendszerek 
Szolgáltató Kft.

Messer Cutting Systems 
Magyarországi Képviselete

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

CNC láng-, plazma- és lézervágó rendszerek • Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz
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KOMPAKT ROBOTBERENDEZÉSEK  
A MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG ELÉRÉSÉHEZ

A Henke cég a kiváló hegesztési eredmények érdekében  
a MoTion Weld eljárásváltozatot alkalmazza

Szerző: Stefanie Nüchtern 
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Fordította: Steinbach Ágoston 
Crown International Kft.

Haiger/Altenstadt – A hegesztőüzem a Henke GmbH 
gyártásának központja. A Hesseni Altenstadtban 
üze  melő, az ipari lemezmegmunkálásban és a transz
for mátorok alkatrészeinek gyártásában specialista
ként számon tartott vállalat már több mint 30 éve a 
Carl Cloos Schweißtechnik GmbH hegesztéstechnoló
giájában bízik meg. 2018ban az üzem egy kompakt 
hegesztőrobotrendszerrel bővült. A berendezés töb-
bek között az új MoTion Weld hegesztési eljárásválto
zattal érkezett meg, mellyel maximális rugalmasság 
érhető el a gyártás során.

A Henke vállalat múltja egészen az 1970es évekig nyúlik 
vissza, amikor is Heinz W. Henke, frankfurti üzletember 
fel vásárolta a csődbe került MünchMotorradfabrik GmbH 
üze mét. A gépparkba történő folyamatos befektetéssel és a 
termékek körének bővítésével a Henke vállalat  hamarosan 
egy professzionális fémfeldolgozó ipari üzemet tudhatott 
magáénak. Napjainkra Jens Wolf lett a családi vállalkozás 
harmadik generációját képviselő vezetője.

Kereken 150 munkatárs egy bő 9000 négyzetméteres 
területen állít elő termékeket az elektronikai, az orvostech
nikai, a gépgyártás, az élelmiszer, a gyógyszeripar, az ener
getika és további számos más iparág számára. Az egyes ipar
ágak igényeire különböző anyagok és anyagvastagságok 
jellemzőek. Nem számít, hogy stancolás, hajlítás,  hegesztés 
vagy porfestés – a Henke Metall a bérgyártás területén szé
les tapasztalattal és sokszínű gépparkkal rendelkezik.

Növekvő vevői igények

„Rugalmas gyártásunknak köszönhetően egyedi megren
deléseket is optimálisan tudunk teljesíteni” – mondja Jens 
Wolf, a Henke igazgatója. „A vevőinket a fejlesztéstől kezdve 
a tervezésen keresztül, a gyártáson át az üzembe helyezésig 
egyenrangú partnerként támogatjuk.” A minőség, a gyártá
si idő és a rugalmasság terén tapasztalható vevői igények 
magasfokú kielégítése érdekében a Henke folyamatosan 
modernizálja gyártását, melynek keretében az automatizált 
termelési folyamatok fejlesztésébe is beruházott.

Miután a 25 évig megbízható robotberendezés már nem 
tudta teljesíteni a folyamatosan növekvő megrendeléseket, 
a vállalat 2018ban egy új CLOOS QIROX robotberendezés 
beszerzése mellett döntött.

Kompakt robotberendezés,  
hightech hegesztési technológia

Az új QIROX rendszerben a robotot fejmagasság felett, egy 
C állványon függesztve telepítették. A berendezéshez két 
forgóbillenő munkaállomás tartozik, amelyek között ho ri
zontálisan váltani lehet. A munkadarabforgató síktár csákat 
mindkét állomáson csapágyazott ellenoldali tartóval alakí
tották ki. A munkadarab befogatására alkalmas készüléket 
pedig a két síktárcsa közé rögzítették. Az ellenoldali csap
ágy a hosszú munkadarabok esetén is biztosítja az alkatrész 
stabilitását a hegesztés ideje alatt. A munkaállomás egyik 
ol dalát további egy, vízszintes elfordulást lehetővé tevő 
tengellyel egészítették ki, amire egy L alakú forgató került. 
Ez lehetővé teszi, hogy a munkadarabok a hegesztés során 
folyamatosan optimális pozícióban legyenek.

Gyakorlati alkalmazások

1. kép: A Henke 2018-ban beszerzett QIROX robotberendezése
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A kétállomásos kialakításnak köszönhetően amíg a robot 
az egyik oldalon hegeszt, a másik oldalon a  munkadarab 
cseréje történhet. A robot és a forgatórendszer összes ten
gelye egymással szinkronizáltan mozog. Ennek köszönhető 
a kiváló hegesztési minőség, a lecsökkent mellékidők, és 
hogy jelentősen felgyorsul a teljes gyártási folyamat.

A berendezéshez tartozik még egy online lézerszenzor, 
amely hegesztés közben méri fel a munkadarab pontos 
hosszát. Az online lézerszenzor közvetlenül végzi el a kor
rekciókat, ezzel hozzájárulva az optimális hegesztési ered
ményhez. 

Tovább növeli a gyártási rugalmasságot a robotberende
zéshez tartozó huzalelektródás, úgynevezett „multiprozess” 
QINEO NexT áramforrás. Az áramforrás egy nagy teljesítmé
nyű inverterrel készült, ami a hegesztési ív tulajdonságait 
tovább javítja, ezzel hozzájárulva az elérhető legjobb he
gesztési minőséghez.

MoTion Weld a speciális anyagok hegesztéséhez

„Függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi, vastag vagy vé kony, 
alumínium avagy acél, a berendezéssel a legkülönfélébb 
munkadarabokat is le tudjuk gyártani”, magyarázza Wolf úr. 
„A felhasználás igényei szerint tudjuk mindig a meg felelő 
MIG/MAG hegesztési eljárásváltozatot kiválasztani.”

Ahol különleges varratfelületi és esztétikai követel mé
nyeknek kell megfelelni, a Henke az új MoTion Weld eljá
rásváltozatot alkalmazza. Ezzel acél és alumínium munka

darabok hegesztésénél is kiváló hegesztési minőséget lehet 
elérni.

A MoTion Weld a már bizonyított CLOOS eljárásváltoza
tok – mint a Control Weld vagy Vari Weld – kombináció
jából, a huzalelektróda visszafelé is történő mozgatásával 
valósul meg. Az elektróda előrehátra mozgatását egy nagy 
frekvenciájú mechanikus egység valósítja meg.

Ezáltal a hegesztés során a rövidzárlat megszakítása tisz
tábban és kisebb energiabevitellel történhet, mint a hagyo
mányos, elektródavisszahúzást mellőző, rövidzárlatos ív 
ese tén. A MoTion Weld eljárásváltozat előnyei különösen vé  
kony lemezek, illetve változó tűrésű és gyökhézagú mun ka
darabok esetén érvényesülnek. A változó huzalelő tolásnak 
köszönhetően a hegesztés folyamata rendkívül stabil lesz. 
A kevesebb fröcskölés és kisebb füstképződés egyben keve
sebb utómunkát is jelent. Továbbá a kézben tartott hőbevi
telnek köszönhetően kiváló varratminőség érhető el.

Megnövekedett rugalmasság és hatékonyság

A robotberendezés kialakítása és az eljárásváltozatok szá
mossága maximalizálja a gyártási rugalmasságot. Függetle
nül attól, hogy hosszú és vékony, vagy kocka alakú munka
darabokkal kell dolgozni, a Henke az egyedi ügyféligényeket 
rugalmasan ki tudja elégíteni. Az igényeknek megfelelően 
az új berendezés akár két műszakban is dolgozik. Csak ar
ra kell ügyelni, hogy az alkatrészek tárolói, amiket az új 
robotberendezés összehegeszt, mindig fel legyenek töltve. 

2. kép:  A berendezés számos különféle munkadarab hegesztésére 
alkalmas a nagyfokú gyártási rugalmasságnak köszönhetően

3. kép:  A robotberendezés üzembe helyezésével a Henke jelentősen 
bővíteni tudta kínálatát

4. kép:  A két munkaállomásos forgató a teljes gyártási folyamatot 
jelentősen felgyorsítja

5. kép:  A MoTion Weld eljárásváltozat kiváló hegesztési minőséget 
biztosít
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Többek között az alumínium tetőcsomagtartókat, meny
nyezeti vilá gítótestek keretét és elektromos kapcsolószek
rényeket is már az új robotberendezéssel hegesztették. 
„Jelentősen nőtt azon termékek köre, amik gyártását el 
tudjuk vállalni” – mondja büszkén Jens Wolf. Időközben 
a profitunkat is maximalizáltuk a gyorsabb ütemidőnek 
és a kiváló hegesz tési minőségnek köszönhetően.” A ke
vesebb utómunka és a magas rendelkezésreállás is hozzá
járult,  hogy a Henke szá mottevően tudta növelni termelé
kenységét.

A munkatársak a CLOOS vállalattól intenzív képzést kap
tak, hogy ezt az innovatív technológiát megfelelően ki tud
ják aknázni. „A robotberendezést a munkavállalók nagyon 
megbecsülik” –, mondja Wolf úr. „Szívesen dolgoznak ezzel 
a jövőbe mutató technológiával”.

Hosszú évek óta tart az együttműködés

A CLOOS immáron több mint 30 éve élvezi a vállalat bi
zalmát. Altenstadtban a helyben nyújtott támogatást a sok
éves tapasztalattal rendelkező helyi CLOOS képviselet, a 
Schweißtechnik Schwalbach vette át. A QIROX robotberen
dezésen túl még további 20 kézi hegesztőállomás is van az 
üzemben, ahol CLOOS áramforrásokkal történik a munka
végzés.

A Henke a jövőben tovább kívánja automatizálni ter
me lési folyamatait. „Folyamatosan figyeljük az új eljáráso 
 kat, mint például a lézerhegesztést, és nem sajnálunk ezek
be befektetni, amennyiben ezzel termékeink minőségét 
és gyár tásunk kapacitását tudjuk növelni” – foglalja össze  
Wolf úr.

Amennyiben bármilyen kérdése felmerülne, látogasson el 
a honlapunkra: www.cloos.hu
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