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A MAGÉSZ elnöke a szövetség közgyűlését 2022. május 4-ére, megismételt
közgyűlését pedig 2022. május 11-ére hívta össze.
Az alábbiak szerint tájékoztatjuk a tagságot a közgyűlésről.

I.
Napirendi pontok
Napirend előtt az elmúlt évek diplomadíjasainak oklevélátadására került
sor. A nem jelenlévő díjazottaknak az
okleveleket postán juttattuk el.
ÆA
 z elnökség beszámolója
A szövetség elnöke ismertette az
„Elnökség beszámolója a 2021.
évi tevékenységről” tartalmú be
számolót, melyet az elnökség előző
ülésén már megvitatott és jóváhagyott.
1. sz. határozat: A közgyűlés az elnökség beszámolóját egyhangúlag
elfogadta.
Æ2
 021. évi pénzügyi beszámoló
és mérleg
A szövetség elnöksége a MAGÉSZ
2021. évi gazdálkodását megvitatta
és a közgyűlés elé való beterjesztésre alkalmasnak ítélte.
Az egyszerűsített mérleget és az
eredménykimutatást minden ta
gunknak a meghívóval együtt mel
lékeltük. A közgyűlés ezen terve
zeteket jóváhagyta.
2. sz. határozat: A közgyűlés a
MAGÉSZ 2021. évi gazdálkodását,
az egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást egyhangúlag el
fogadta, és megbízta az elnököt a
mérleg aláírásával.
ÆM
 unkaterv jóváhagyása
2022. évre
Az elnökség 2022. március 30-i ülé
sén megvitatta és beterjeszthetőnek
ítélte a 2022. évi munkatervet.
A munkaterv kiemelt jelentőséget
tulajdonít a szövetség 2022. júni
us 1–2-ra meghirdetett XVI. Acél
szerkezeti Konferencia szervezé
sének.
3. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal a szövetség
2022. évi munkatervét jóváhagyta.

Æ Tagdíj megállapítása 2022. évre
Az elnökség megvitatta a tagdíjak
mértékét. A szövetség általános, ki
egyensúlyozott pénzügyi helyzete
nem indokolja a jelenlegi tagdíjak
változtatását.
4. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíjak
mértékének 2021. évi szinten való
tartását.
Æ2
 022. évi költségvetési tervezet
Az elnökség egyhangúlag javasolta
a 2022. évi költségvetési tervezet
közgyűlés elé terjesztését. A terve
zet kiegyensúlyozott gazdálkodást
célzott meg a 2022. évre és javasolta a korábbi kintlévőségek hely
zetének rendezését. A be nem
hajtható kintlévőségeket az év fo
lyamán ki kell vezetni.
5. sz. határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MAGÉSZ
2022. évre beterjesztett költségve
tését a beterjesztett kiadási és be
vételi pozíciókkal.
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II.
Egyebek
Æ Alapszabály változtatása
A közgyűlés döntött az Alapszabály
változtatásáról és megbízta az elnököt a módosított Alapszabály ha
tósági benyújtásával.
Æ2
 022. június 1–2.
XVI. Acélszerkezeti Konferencia
Az elnök felhívta a figyelmet a konferencia fontosságára, és kérte a
tagságot az aktív részvételre.
Bejelentette, hogy a konferencia
előadásait az Acélszerkezetek újság
2022. évi 2. számában fogja a szö
vetség megjelentetni, melyet a konferencia résztvevői kézhez kapnak.
A konferencia időpontjáig fog megjelenni a Műszaki Egyetem által
szerkesztett különszám is.
Aszmann Ferenc
a MAGÉSZ-elnöke
Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja – Journal of the Hungarian Steel Structure Association
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Felföldiné Kovács Ágnes fenntarthatósági szakértő
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
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1 . ábra: Globális és az EU nyersacéltermelés millió tonna
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Magyarországon jelenleg két meghatározó nyersacélgyár
tó vállalat van: az ISD Dunaferr Zrt. és az Ózdi Acélművek
Kft., együttesen 2 millió tonnás éves nyersacélgyártó kapa
citással.
Az ISD Dunaferr Zrt. az ország legnagyobb és egyetlen
lapos termékeket gyártó integrált acélgyártó kohászati–
gépészeti komplexuma, melyben vasércalapú nagyolvasztói
(BF) nyersvaselőállítás és oxigénkonverteres (BOF) acél
gyártás biztosítja az alapanyagot a meleg és hideghengermű
és a továbbfeldolgozó profil és horganyzóüzem számára.
Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Magyarország kiemelkedő,
korszerűen felszerelt, melegen hengerelt betonacélt, kör
acélt, hengerhuzalt és hegesztett betonacélsíkhálót gyártó
és értékesítő üzeme. Az alapanyagellátást biztosító acél
mű egy korszerű elektrokemencéből, egy üstkemencéből
és egy négyszálas folyamatos öntőműből, valamint a szük
séges modern környezetvédelmi berendezésekből áll.

2 . ábra: Globális acéltermelés megoszlása
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Napjainkban hozzávetőlegesen 20 milliárd tonna acél van
használatban különböző termékekben és szerkezetekben.
A világ nyersacéltermelése éves szinten meghaladja az
1,8 milliárd tonnát. A kohászatban 6 millió alkalmazott
dolgozik világszerte, további kb. 40 millió munkahely sorsa
függ az acélipartól a globális ellátási lánc mentén. Jelen van
az életünk minden területén, alkalmazzák a gépjárműiparban, az építőiparban, háztartási berendezések gyártásához,
orvosi eszközökben, szállításban, energiaszolgáltatásban, és
még sok egyéb területen.
A világ nyersacélgyártása 2020ban 1862 millió tonna, az
EU termelése 177,6 millió tonna volt (1. ábra).
A legnagyobb acélgyártó országok Kína, India, Japán,
USA, DélKorea (2. ábra).
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3 . ábra: Nyersacéltermelés millió tonna az EU-ban
és Magyarországon

Alapanyaga acélhulladék, melyet különféle adalékanyagok
egészítenek ki.
Az ISD Dunaferr Zrt.nél a 2018as termelési csúcshoz
képest, a tulajdonosi körben fellépő zavarok és a Covid
járvány hatására visszaesés tapasztalható. Míg az Ózdi Acél
művek Kft. esetében 2015höz képest 2019re megduplá
zódott a nyersacéltermelés (4. ábra).
Az állományi létszám az ISD Dunferr Zrt. esetében folya
matosan csökken, míg az Ózdi Acélművek Kft. esetében
bővülés tapasztalható.
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Az acél a világ egyik leginnovatívabb, legsokoldalúbb és
az egyik legnélkülönözhetetlenebb mérnöki és építőipari
anyaga. Végtelenszer újrahasznosíthatósága lehetővé teszi,
hogy a gépjárműveket, konzervdobozokat és épületeket
újra és újra legyártsuk, felépítsük, az élet minden területén
alkalmazzuk.
Az acél a modern társadalom gerincét adja: munkahelyeket és gazdasági növekedést teremt, elválaszthatatlanul
összefonódik a gazdasági növekedéssel és jóléttel. Ösztönzi
a gazdasági fejlődést, miközben milliókat emelt és emel ki
jelenleg is a szegénységből.
A nyersanyagok közül csak az arany és az olaj éves forgalma nagyobb, mint a vasércé, ami 3500–4000 milliárd EURs
globális éves forgalmat jelent.
Mindezen műszaki és gazdasági érvek mellett a klímaváltozás elleni harc sem képzelhető el az acélipar nélkül.
Szinte minden üvegházhatású gázkibocsátást csökkentő
technológia az acélon alapszik. Idetartozik a geotermikus
és megújuló energia, villamosítás, tömegközlekedés, valamint a hidrogénalapú gazdaság is.
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ISD Dunaferr Zrt.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Állományi létszám (fő)
fizikai
szellemi

4 067
2 831
1 236

3 706
2 570
1 136

3 451
2 395
1 056

3 397
2 366
1 031

3 354
2 341
1 013

3 229
2 242
  987

238 181
93 803
144 388

202 544
76 915
125 629

290 944
90 824
200 120

335 563
105 689
229 874

288 828
101 446
187 382

242 909
83 598
159 311

ISD Dunaferr Zrt.
konszolidált adatok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Állományi létszám (fő)

5 437

4 967

4 601

4 561

4 491

4 316

273 876

231 346

318 282

368 161

325 801

242 909

2015

2016

2017

2018

2019

2020

426
347
79

426
347
79

493
403
89

538
439
99

594
493
101

597
491
106

Értékesítés nettó árbevétele (EUR)
belföld
export

71 812
37 480
34 332

92 750
45 715
47 035

135 850
67 592
68 258

169 749
81 396
88 353

168 823
91 232
77 590

141 868
65 915
75 952

Nyersacéltermelés (tonna)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 506 733

1 041 001

1 602 366

1 659 364

1 417 869

1 182 611

Értékesítés nettó árbevétele (M Ft)
belföld
export

Értékesítés nettó árbevétele
(M Ft)
Ózdi Acélművek Kft.
Állományi létszám (fő)
fizikai
szellemi

ISD Dunaferr Zrt.
Ózdi Acélművek Kft.
Összesen

167 314

238 163

298 446

329 139

351 630

330 556

1 674 047

1 279 164

1 900 812

1 988 503

1 769 499

1 513 167

Magyarország

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Állományi létszám (fő)

5 863

5 393

5 094

5 099

5 085

4 913

4. ábra: Magyarországi acélipari termelési, értékesítési és állományi adatok

A Magyarországon az acélipari termékek előállításához,
felhasználásához jelentős behozatal szükséges, míg az
előállított acéltermékek kb. 2/3-át exportáljuk, emellett

3,5–4 millió tonna az ország acélfelhasználása, melynek kb.
80%-a importból származik (5–6–7–8. ábrák).

5. ábra:
Magyarországi acélimport adatai
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6. ábra:
Magyarország acélbugaés vas- és acélhulladékimport adatai

7. ábra:
Magyar acél lapostermékés hulladékexport

8. ábra:
Magyar acéltermékexport
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MI VÁRHATÓ AZ ACÉLPIACON?
A szakemberek számára rendkívül nehéz feladatot jelent
gazdasági prognózisokat felállítani a világjárvány és az
ukrajnai háború hatásai által erősen sújtott gazdasági
környezetben.
Ez az előrejelzés 2022-re és 2023-ra az ukrajnai háború
hatásainak figyelembevételével készült, és nagyon bizonytalan előrejelzés. A worldsteel rövid távú, 2022-re és 2023ra szóló előrejelzése szerint az acél iránti kereslet 0,4%kal növekszik 2022-ben, és eléri az 1840,2 M t-t, miután
2021-ben 2,7%-kal nőtt, 2023-ra további 2,2%-os növekedés
várható. Máximo Vedoya, a World Steel Gazdasági Bizott
ságának elnöke a kilátásokat kommentálva kijelentette:
„Ez a rövid távú kitekintés az ukrajnai orosz inváziót kö
vető emberi és gazdasági tragédia árnyékában készült.
Mindannyian azt kívánjuk, hogy ennek a háborúnak a le
hető leggyorsabb békés vége legyen. 2021-ben a pandé
miás sokkból való kilábalás, a folyamatos ellátásiláncproblémák és a Covid-hullámok ellenére több régióban a
vártnál erősebbnek bizonyult. Kínában azonban a 2021-es
vártnál nagyobb lassulás alacsonyabb globális acélkeresletnövekedést eredményezett. Majd a világjárványból való stabil kilábalás reményét megrendítette az ukrajnai háború
és a növekvő infláció.” A konfliktus hatásának mértéke
régiónként eltérő attól függően, hogy az adott országnak
milyen közvetlen kereskedelmi és pénzügyi kitettsége van
Oroszországgal és Ukrajnával szemben. A háborúnak azonnali pusztító hatása van Ukrajnára, következményei vannak
Oroszországra nézve, és jelentős hatást gyakorolnak az EUra az orosz energiától való függés és a konfliktusövezethez
való földrajzi közelsége miatt. A hatás globálisan is érez
hető lesz a magasabb energia- és nyersanyagárakon – kü
lönösen az acélgyártás nyersanyagárain –, valamint az el
látási lánc folyamatos zavarán keresztül, amelyek már a
háború előtt is nyugtalanították a globális acélipart. Ezen
kívül a pénzügyi piacok volatilitása és a megnövekedett bizonytalanság aláássa a befektetéseket. Az ukrajnai háború
ilyen globális tovagyűrűző hatásai, valamint a kínai ala
csony növekedés arra utalnak, hogy 2022-ben csökkennek a globális acélkeresletre vonatkozó növekedési várakozások. További lefelé mutató kockázatokat rejt magában
a vírusfertőzések számának folyamatos növekedése a világ
egyes részein, különösen Kínában és az emelkedő kamatok.
Az Egyesült Államok monetáris politikájának várható szigo
rítása a pénzügyileg sérülékeny feltörekvő gazdaságoknak
fog fájni. A 2023-as kilátások még nagyon bizonytalanok.
Előrejelzésünk azt feltételezi, hogy az ukrajnai konfrontáció
2022 folyamán véget ér, de az Oroszországgal szembeni
szankciók nagyrészt megmaradnak.

MAGYAR GAZDASÁGI HELYZET
A 2020-as pandémia okozta válságból lényegében helyre
álltak a piacok, szinte visszarendeződtek a mélypont előtti szintre. Itthon az elsődleges cél a járvány elleni védekezés fenntartása és a gazdaság újraindítása volt 2021-ben.
A Covid-helyzet folyamatosan rengeteg bizonytalanságot
szült, ettől függetlenül éves szinten a gazdaság teljesítmé
nye több mint 7%-kal nőtt és 8% fölötti beruházásbővülést
könyvelhettünk el, a munkanélküliségi ráta pedig 4% alá
csökkent. 2022. januárban és februárban a járvány után
már látszódott egyfajta javulás: megindult az ipari termelés

növekedése, és az export is nőni kezdett, de jött a háború,
az infláció felgyorsult, az alapanyag-ellátás összeomlott, az
energiaárak az egekbe szöktek.
A háború miatt a közép-kelet-európai térség sokkal koc
kázatosabb régiója lett Európának, ami látszik a befekte
tések megítélésén, a térségi valuták árfolyamán és a kamat
szintek emelkedésén is.
2022-ben egy mérsékeltebb növekedés várható, az erő
södő belső kereslet és fogyasztás által megtámogatva.
Bár az ipart továbbra is hátráltatják a globális ellátási láncokban tapasztalható fennakadások, 2021. novemberben az
ipari termelés 2,5% fölötti bővülést mutatott az előző év
azonos időszakához képest, ami az októberhez viszonyítva is közel 3%-os erősödés. Ettől függetlenül a készletés chiphiány továbbra is rányomja bélyegét az autóipari
termelésre, a legsúlyosabban érintett ágazatban továbbra
is visszaesés tapasztalható, a helyreállása elhúzódhat (9.
ábra).
Mutató

2020

2021

2022

GDP

–4,7%

6,1%

5,0%

Beruházás

–6,9%

8,5%

6,5%

Ipari termelés

–6,0%

9,1%

5,5%

Infláció

3,3%

5,1%

10,0%

Munkanélküliség

4,1%

4,0%

3,6%

9. ábra: Magyar gazdasági mutatók

Forrás: Kopint-Tárki

„Ha a vállalatok megtalálják az alternatív beszerzési forrásaikat, akkor visszatérhet az exportpotenciál a magyar
gazdaságba, és bár kicsi az esély, de ha kitörne a béke, az
is nagyban segítene a magyar gazdaságon.”

ACÉLIPAR
Globális és hazai szinten is a kilábalás jeleit láthattuk az
iparágban 2021-ben, a kereslet és a piaci hangulat is rendkívül kedvezően alakult, akár csak az árak: májusra tulajdonképpen megduplázódott a 2020-ra jellemző árszint, és
az 1000 euró fölötti tonnánkénti tekercsár azóta is tartja
magát, az év végi minimális korrekciót követően most is
mét emelkedés tapasztalható.
Természetesen az energiaár-robbanás rendkívüli módon
rányomja bélyegét az acéliparra, mint az egyik legenergia
igényesebb ágazatra. Ez hazai és nemzetközi szinten is
rendkívül súlyos helyzetet eredményez, a rövid távon kiala
kuló folyamatok sok esetben ellehetetlenítik a szereplőket.
Ez már lecsapódni látszott 2021 utolsó negyedévben visz
szaeső globális termelési számokban is.
Az ukrajnai háború és az Oroszország ellen bevezetett
szankciók miatt 2022 tavaszán világszerte csökkent az acél
kínálat, az árak az egekbe szöktek.
Ukrajna és Oroszország a nemzetközi acélkereskedelem
mintegy tíz százalékát adta – mondta Jayanta Roy, az ICRA
indiai hitelminősítő intézet acélszakértője, aki mindkét or
szág exportjának jelentős visszaesésére számít.
Az EU az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel fo
lyamatosan büntetőintézkedéseket vezet be Oroszországgal
szemben, például az egyik szankciócsomag előírja az Orosz
Föderációból származó „alapvető vas- és acélágazati termé
kek” importjának tilalmát.
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Acélfelhasználó ágazatok súlyozott termelési mutatói (%-os változás előző évhez képest, SWIP)
%-os rész arány

2020
(%)

2021
(%)

2022
(%)

Építőipar

35

–4,5

6,4

4,2

Gépgyártás

14

–11,2

10,7

2,8

Közúti járműgyártás

18

–21,2

9,0

12,1

Háztartási berendezések gyártása

3

–2,8

15,0

1,4

Egyéb jármű gyártása

2

–10,6

1,0

4,3

Csőgyártás

13

–14,0

12,5

2,3

Fémtermék gyártás

14

–8,9

11,5

3,0

2

–8,1

7,7

2,6

100

–10,4

8,5

Ágazat

Egyéb
Összesen

4,7 worldsteel
Forrás:

10. ábra: Acélfelhasználó ágazatok termelési mutatói

Az indiai acélipari szakértő feltételezése szerint a világ
két legnagyobb acéltermelője, Kína és India pótolni tudja
a kieső kínálatot. India eddig acélexportjának több mint
harmadát értékesítette Európában.
A Német Acélkereskedelmi Szövetség (BDS) azonban
szkeptikus a távol-keleti acélszállításokkal kapcsolatban.
A szállítási díjak világszerte többszörösére emelkedtek, ami
a távoli régiókból történő szállítást kevésbé jövedelmezővé
tette – mondta Oliver Ellermann, a BDS igazgatótanácsá
nak tagja.
Az EU-ban évente felhasznált 150 millió tonna acél 20
százalékát importálják, ennek 40 százaléka Oroszországból,
Ukrajnából és Fehéroroszországból származott.

ACÉLFELHASZNÁLÓ ÁGAZATOK
Nemzetközi szinten a tartós vírushelyzet ellenére az acélfelhasználó ágazatok esetében már egy mérsékelt visszarendeződést láthattunk a 2021-es év elején, aztán egy látványos, közel 30% növekedés következett (előző év azonos
időszakához viszonyítva) a termelésben. A teljes 2021-es
évre az acélfelhasználó ágazatok kibocsátásának összessé
gében 8% fölötti bővülést könyvelhettük el, a 2022-es
évre pedig egy mérsékeltebb erősödést prognosztizál a
worldsteel (10. ábra).
Az acélárak már eddig is nagymértékben emelkedtek, az
építőiparban használt acélháló ára például 50–80 száza
lékkal emelkedett 2021 őszéhez képest. A betonacél közel
50 százalékkal lett drágább. A világjárvány miatt az árak
az elmúlt két évben történelmi csúcsot értek el” – mondta Ellermann. Tájékoztatása szerint ennek fő oka a megnövekedett energiaköltségek, a nyersanyagok, az érc, a
kokszszén és a vashulladék piacán kialakult árharc, valamint a megemelkedett fuvardíjak voltak.
A sok bizonytalanság és negatív tényező mellett alap
vetően biztató előjeleket láthatunk, a válságot követő erő
teljesebb visszapattanást követően az acéliparban is további
növekedésre számíthatunk. A pozitív szcenárió bekövetkeztéhez ugyanakkor elengedhetetlen az európai és állami szintű, az ipari szereplőknek nyújtott segítség az energiaválság okozta teljes iparági válság elkerülése érdekében.
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NYERSANYAG- ÉS ENERGIAÁR-ROBBANÁS
Az acélipar anyag-, környezet- és energiaintenzív ágazat
ként aggódva figyeli és tapasztalja 2021. szeptember óta az
energiapiacokon (földgáz, villamos energia) kialakult ext
rém magas energiaárakat. A néhány hónap alatt korábban
soha nem látott magasságba szökött energiaárak a gazdaság
minden területén éreztetik közvetlen vagy továbbgyűrűző
hatásukat, a hazai energiaintenzív iparágak működését,
köztük az acélipari termelést azonban különösen veszé
lyeztetik (11. ábra).
Az ábra alapján 2021 közepéig az energiaárak stabilan
alacsony szinten voltak: a földgáz 20 €/MWh körül volt,
a kőolaj ára 40–60 USD/bbl között mozgott, a villamos
energia 60–80 €/MWh között volt, és a szén-dioxid-kvóta ára
fokozatosan 25 €/t-ról 60 €/t-ra emelkedett ez alatt az egy
év alatt. Majd ezután az energiaárak jelentős emelkedésnek
indultak, és extrém magas szintekre is emelkedtek rövid,
akár napi szinten is. Jelenleg a földgáz ára 100 €/MWh
körül mozog, a villamos energia 200–230 €/MWh, kőolaj
10–120 USD/bbl áron vásárolható. A szén-dioxid-kvóta ára
80–90 €/t jelenleg.
A jelenlegi magas, és sok esetben rövid távon hisztérikus
emelkedésű energiaárak Magyarországon főleg az ipari fogyasztókat sújtják. Az energiaintenzív fogyasztók (acélipar,
műtrágyagyártás, vegyipar stb.) minden napi gazdálkodási döntéseiben hangsúlyos szerepet kap az energiaár, és a
termelés leállítása, folytatása, csökkentése függ az éppen
aktuális energiaáraktól.
A globális energiaválság mellett a kohászati alapanyag
árak is, főleg a kokszolható szén ára is, jelentősen emelke
dett az elmúlt időszakban, és a beszerzési források kénysze
rű szűkülése és módosulása is nehezíti a hazai kohászat
helyzetét (12. ábra).
Hiába a magas acélár sok esetben a magas alapanyagés energiaárak nem, vagy csak nehezen érvényesíthetők az
acélárakban, folyamatos elemzésre, folyamatos napi szintű
újratervezésre kényszerítve a gyártókat (13. ábra).
Az Ukrajnát körülvevő geopolitikai helyzet, jelentős hosz
szú távú következményekkel jár a globális acéliparra néz
ve. Ezek közé tartozik a globális kereskedelmi irányok és
az energiakereskedelem változása, annak a zöldátmenetre
gyakorolt hatása, valamint a globális ellátási láncok folya
matos újrakonfigurálása.
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Forrás: hudex.hu, theice.com, powernext.de adatai alapján szerkesztette: Kun Erika

11 . ábra:
Energiahordozó és CO2-kvóta
árváltozása 2020 .07 .01 .
és 2022 .05 .05 között

12 . ábra:
Vasérc, pellet
és kokszolható szén ára
2021–2022

13 . ábra:
Melegen hengerelt
acéltekercs ára
2021–2022
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14. ábra: Acélipari innovatív zöldtechnológiák

AZ ACÉLIPAR JÖVŐJE
Az acélipar elkötelezett az energiapolitikai célok megvaló
sításában, a zöldátálláshoz szükséges acélalapanyagok biz
tosításában, valamint a hosszú távú karbonmentes technológiaváltásban. Az acélipar nagymértékben hasznosítani
tudja az előállított zöldenergiát, valamint képes a jelenlegi
környezetigényes technológia átalakítására környezetbarát
gyártási folyamattá.
Az áttörést jelentő acél-előállítási technológiák hidrogénés megújulóenergia-alapúak lennének; ez azt is jelenti,
hogy begyűjtik és tárolják vagy nyersanyagként felhasználják a CO2-t, hogy termelésük környezeti lábnyoma a lehető
legjobban közelítsen a nullához (14. ábra).
Az acélipar zöldátállását biztosító, technológiaváltás során
a CO2-kibocsátás-csökkentési eljárások között alapvetően
két irány különböztethető meg: a Smart Carbon Usage
(SCU) és a Carbon Direct Avoidance (CDA) technológia.
A Smart Carbon Usage (SCU) folyamat során a keletkező
CO2 begyűjtés, majd tárolása Carbon Captur and Storage
(CCS), vagy a begyűjtött CO2 valamilyen vegyipari termék
előállításához nyersanyagként történő felhasználása Carbon
Captur and Usage (CCU) történik. A nyersvasgyártás so
rán keletkező szén-dioxidot összegyűjtik, elválasztják más
gázoktól. A szén-dioxidot ezután csővezetéken vagy ha
jón szállítják egy szárazföldi vagy tengeri tárolóhelyre vagy
nyersanyagként, vagy üzemanyagként, vagy biomasszaként
használják fel.
A felhasználás lehetséges módja a metanol szintézis:
CO2+3H2=CH3OH+H2O. A metanol értékes termék, mely
lyel fosszilis eredetű üzemanyagok helyettesíthetők.
A CCUS-rendszerek előnye, hogy meglehetősen egysze
rűen integrálhatók a meglévő hagyományos üzemekbe.
A technológia független az acélgyártástól, más iparágakkal
megoszthatják a fejlesztési és infrastrukturális költségeket
(például a szintetikus üzemanyagok piaca, a szállítás és a
raktározás stb.). A jövőbeni működési költségek nagyrészt
kiszámíthatók.
Hátrányok, hogy a CCUS nem lesz teljesen szén-dioxidsemleges, a szén-dioxid-tárolás elfogadottsága nem garan
tált. A kisebb szárazföldi tárolóhelyek kivételével, az Észa
ki-tenger kínálja az egyetlen megfelelő nagy tárolóhelyet
Európában. A CCUS berendezések emelik a karbantartási
terheket és a leállási időket is, ami jelentős hatással van az
üzemeltetési költségekre.
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A Carbon Direct Avoidance (SDA) eljárásnál a metallur
giai folyamat során a karbon kiváltása valamilyen egyéb redukáló ágenssel/módszerrel történik. A metallurgiai mód
szer CO2-keletkezés megelőzésén alapul (Carbon Direct
Avoidance – CDA).
Lényege, hogy az acélgyártás alapanyagául szolgáló nyers
vas előállításához a vasércek redukcióját karbon helyett
hidrogénnel végezzük, így a nyersvasgyártás CO- és CO2kibocsátása közel nullára csökkenthető.
A módszer teljesen új infrastruktúrát igényel, a BF-BOF
nyersacélgyártási technológiai kiváltása szükséges hozzá.
A hidrogén redukálóágensként történő felhasználására
az ún. direkt redukciós eljárás során mutatkozik a legjobb
esély. Ennek a folyamatnak a terméke a direkt redukciós
eljárással előállított nyersvas, direct redukált vas (DRI, vagy
más néven vasszivacs), vagy hot-briquetted Iron (HBI), melyet elektrokemencében (EAF) történő acélgyártásra hasz
nálhatunk fel.
Ha csak kizárólag zöld villamos energiával működik a
folyamat, akkor az elsődleges acélgyártási utat szén-dioxidsemlegessé és fosszilisüzemanyag-mentessé tesszük.
Egyéb előnyök közé tartozik a magas termelési rugalmasság: a folyamat könnyen elindítható, és leállítható a
gyártás, és a kisebb egységek használata nagyobb rugalmas
ságot tesz lehetővé.
A technológia azon képessége, hogy a DRI-t HBI-ként
táplálják be a BF-BOF rendszerbe, azt jelenti, hogy a meg
lévő hagyományos barnamezős üzemek működtethetők,
miközben a tengelykemence / EAF termelés felfut.
Hátrányok:
– A folyamathoz továbbra is vasércpelletekre van szükség,
amelyek előállítása a pelletgyár hőforrásától függően je
lentős kibocsátást okozhat.
– A nagy mennyiségű H2-szükséglet kielégítésére hatékony,
nagyméretű elektrolizálókat kell kifejleszteni és építeni.
– A folyamathoz óriási mennyiségű olcsó zöld villamos
energia is szükséges, így jelentős zöld-energiatermelés
is szükséges. Bizonytalanság van a jövőbeni működési
költségek körül is, például a hidrogén- és villamosenergia-árakkal kapcsolatban, bár a magas energiaárak kedveznek a zöldátállásnak.

ÖSSZEFOGLALÁS
Különlegesen nehéz és kiszámíthatatlan, válságokkal (pénz
ügyi válság 2008, Covid-járvány, ukrán háború) sújtott idő
ket élünk, ahol a közép- és hosszú távú üzleti tervezés
inkább tekinthető vakrepülésnek vagy jóslásnak, mintsem
tudatos kockázatelemzésnek és stratégiának.
Magas az infláció, és gyenge a magyar forint, a hagyomá
nyos ellátási láncok összedőltek, alapanyag- és chip-hiány
van, az energiaárak extrém magasak, a gazdasági növekedés
lassul, globális szinten élelmiszer válságvárható.
Mindez mellett az egyre növekvő fenntarthatósági kihí
vások minden társadalmi–gazdasági szereplő számára lé
péskényszert jelentenek globálisan és országok, ágazatok
szintjén egyaránt. Európa 2050-re, Kína 2060-ra klímasemleges kíván lenni, és az USA is a zöldgazdaság kiépítése
irányában indult el.
A világ gazdaságában az acél központi fontosságú, mivel
az egész értéklánc mentén alátámasztja a fő feldolgozóipari
ágazatok fejlődését, és nagy előnye, hogy az acél 100%-ban
újrahasznosítható.

Acélszerkezetek 2022/XVI. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA

Az acél a modern gazdaság alapját képezi, szilárdsága,
szívóssága és viszonylag alacsony előállítási költségei miatt
ott van az épületekben, a hidakban, az óceánjáró hajókban, a vonatokban, az autókban, a háztartási eszközökben
és a fegyverekben is. Szinte minden üvegházhatású gáz kibocsátását csökkentő technológia az acélon alapszik. Ide
tartozik a termál- és megújuló energia, a villamosítás, a
tömegközlekedés reformja, valamint a hidrogénalapú gaz
daság is.
A fenntarthatósági célok elérése érdekében azonban,
mint a legtöbb ipari szektor, az acélipar sem tudja magát
kivonni az össztársadalmi kihívások, például a hatékony
erőforrás-menedzsment, a klímaváltozás, a fenntartható
ság, a szociális mobilitás, a modern városi környezet és az
innovatív társadalmak jelentette kihívások alól.
Az is tény, hogy az acélipar reformja nélkül meddő
küzdelem a klímaváltozás elleni harc, az iparág „zöldítése”
elengedhetetlen, melynek technológiai irányai megvannak,
vagy kutatási fázisban vannak. A műszaki követelmények
óriásiak: önmagában az ágazatunknak 400 TWh megújuló
villamos energiára, ebből 250 TWh-ra az 5,5 millió tonna
hidrogén előállításához van szükség. Ez megegyezik Né
metország jelenlegi villamosenergia-igényével, és erre a
mennyiségre 2050-től minden évben szükség lesz.
Ennek a technológiaváltásnak a tőke és működési költ
ségei jelentősek, az így előállított acél tonnánkénti költsé
gei 35–100 százalékkal magasabbak a hagyományos tech
nológiához képest. Ez az oka annak, hogy az alacsony

s zén-dioxid-kibocsátású jövőbe való acélipari átmenet nagyban függ a megfelelő támogató feltételek meglététől.
A magyar acélipar is nehéz helyzetben van, napi szin
ten küzdelem az energia- és alapanyag-beszerzés, a magas
árak, a logisztikai problémák, a piaci körülmények folyamatos változása és nem utolsósorban a szakemberhiány.
A termelés fenntartása is kihívás, jelenleg a magyar acél
ipar a megmaradásáért küzd. Állami szerepvállalás (ösztönzőrendszerek, pályázatok, zöldhitelek, szakemberkép
zés stb.) nélkül nehezen elképzelhető a magyar kohászat
zöldátállása, de a szakemberek mindent megtesznek a ha
zai kohászat fennmaradásáért és zöldátállása érdekében.

FORRÁSOK
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/
worldsteel-short-range-outlook-april-2022/
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20220312/jobb-lesz-felkeszulni-egekbe-szokik-az-acel-ara-az-ukrajnai-haboru-miatt-532991ps://worldsteel.org/media-centre/press releases/
2022/march-2022-crude-steel-production/
https://www.eurofer.eu/publications/position-papers/agreen-deal-on-steel-update/
Lukács Ákos: A fenntarthatósághoz kötött kötvénypiacok és
üzleti lehetőségek bemutatása. előadás
Szalai Dániel kereskedelmi szakértő MVAE: Mérsékelt erő
södés, fenyegető energiaválság
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Lovas Róbert gyártási üzletág igazgató
Weinberg’93 Építő Kft.

ACÉL ALKALMAZÁSA EGYEDI FORMÁK VILÁGÁBAN
– A MAGYAR ZENEHÁZA ACÉLSZERKEZETE
A Magyar Zeneháza a Liget egyik leglátványosabb és
legkülönlegesebb épülete.
Az épületkülönlegesség acélszerkezetének kivitelezési
tervezését M-Teampannon Építészmérnöki Kft. Varga
Bence építész generáltervező, Kenese István, Kenese
Mérnöki Iroda Kft. és Puskás Balázs, Terraplan 97
Mérnökiroda Kft. végezte.
A projekt 2018-ban indult az beérkező ajánlatkéréssel.
A megküldött tervek alapján nem egy szokványos projekt
re kellett árajánlatot készítenünk. Első lépésként átvizsgáltuk a szerkezet csomópontjait és műszaki megoldásait,
amit a rendelkezésre álló gyártógépeink technológiai lehe
tőségeivel vetettünk össze.
A gyártás hatékonyságának elengedhetetlen eleme a már
folyamatban lévő technológiai fejlesztés és két új gyártó
gép megléte. Az új gépek megrendelése megtörtént, és a
beszállítási határidők egyeztetés alatt voltak. Ezen infor
mációk ismeretében elindítottuk a projekt kalkulációs fo
lyamatait.
A kalkuláció során begyűjttöttük a terveken feltünte
tett anyagokat, ezen listákat kereskedelmi árajánlatkérésre
küldtük ki az acélkereskedőknek. A jellemző gyártmányok
gyártási normáinak meghatározása következett az eddig ismert gyártási adatokból. A ház egyedisége miatt a jellemző
gyártmányok száma jelentős volt. Ebből az következik,
hogy szinte minden gyártmányt meg kellett vizsgálnunk,
amihez a leghatékonyabb gyártási technológiát és gyártási
időket, erőforrásokat hozzá kellett rendelnünk, ami alapul
szolgált a pontos árajánlat elkészítéséhez. Az árajánlat el
készítésénél kalkuláltuk az átfutási időket, és elemezzük a
gyártás és szerelés kritikus pontjait. A részletesen kidolgo
zott árajánlat benyújtásával cégünk megkapta a lehetősé
get a Zeneháza acélszerkezetének teljes körű kivitelezésére.
A teljeskörűség vonatkozott a meglévő tervek optimalizá
lására a gyárthatóság és szerelhetőség területén. Az opti
malizálást, felmodellezést és a gyártmánytervek kivitelezé
sét az ARC-S Engineering & Design Kft. végezte.
A projekt megvalósítása során felmerülő, előzetesen meg
határozott feladatrészeket csomagokba szedtük, kielemeztük az előre várható nehézségeket, azok elkerülését vagy
könnyítését.

TERVEZÉS
A rendelkezésre álló tervekből elindítottuk az acélszerke
zet 3D felmodellezését. Bonyolult, összetett feladatoknál
elengedhetetlen a digitális térben való ábrázolás. A fel
modellezés nagy segítséget nyújt a csomópontok pontos
kialakításához és gyárthatóságához. Amennyiben megszü
letik egy gyártmány a tervezési virtuális térben, úgy azt
átemelve egy gyártási virtuális térbe gyártási szimulációt
tudunk lefuttatni a tervezett gyártmányon. A szimuláció
végeredménye: ellenőrizni lehet a gyárthatóságot és a
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gyártási hatékonyságot. Így lehetett a tető acélszerkezetét
3D-ben felmodellezni. A nyers modell elkészítését köve
tően kell a projektet szerelési ütemekre fázisolni, mely a
helyszínre szállított acélszerkezet szerelési sorrendje is.
A sorrendet a generál építési haladással tettük párhuzamossá úgy, hogy az egymásra épülő szakágak akadálymentesen és kellő munkavédelmi biztonsággal tudják a feladataikat elkészíteni. A fázisolásokat követően egyeztettük
az egymásra épülő szakágak kivitelezési pontossági osztályait. Ez elengedhetetlen része a projektnek, mivel az
itt rögzített méretpontosságokat a kivitelezés folyamán be
kell tartani minden résztvevőnek. Tervezői feladat, hogy a
szerkezet tervezésekor figyelembe vegye toleranciasávon
belül elkészült szerkezetek továbbépítésének hatékony és
költségmentes kialakítását. Két különböző pontossági osztályú szakma kellett, hogy építkezzen párhuzamosan: a
vasbeton szerkezet és az acélszerkezet építése. A betonos
szakma centiméterekben tervez és kivitelez, ezzel ellen
tétben az „acélos” emberek milliméterben gondolkodnak.
A két méret összehangolása mérnöki kihívás. Ha minden
ki az előre rögzített mérettartományon beül teljesít, akkor
egy látványos, pörgős projektben vehetünk részt. Akár
mennyire is tervezzük előre a várható helyzeteket, van
olyan, amelyet az elkészülést követően lehet felmérni, és a
mért értékek alapján, üzemi körülmények között gyártani.
Az acélszerkezet helyszíni szerelése is tervezést igényel,
összpontosítva arra, hogy szűk helyen történik a kivitele
zés, több szakág együtthaladásával. A tervezéshez szüksé
ges, hogy az egymásra épülő szakágak egyeztessék a szere
lési technológiáikat, a hozzá tartozó felvonulási területet és
azok foglaltsági időtartamát. Pontosítottuk a területhaszná
latokat, az erőforrások igénybevételeit és az átfutási időket
– mely során társkivitelezői kompromisszumok köttetnek.
A kompromisszum néha oly mértékű, hogy tartószerkezeti módosítást vagy kivitelezési sorrendváltozást is igényel.
A Projekt terv szerinti megvalósítása a gyártási–szerelési
hatékonyság alapja. A módosításokat követően jóváha
gyási tervcsomagot készítettünk, amelyet az érintett szak
ágaknak, tervezőknek és generálkivitelezőnek elküldtük
véleményezésre, jóváhagyásra. Jóváhagyást követően a
gyártási és szerelési sorrendnek megfelelően elindult a fá
zisonkénti elem- és gyártmánytervezés.
A tetőszerkezet-gyártási csomag tervezése után követke
zett a fénykút, csigalépcső és hangdóm acélszerkezetének
tervezése.
A fénykút a tető acélszerkezetéhez közvetlenül csatlakozó kiegészítő váz, ami tartja a bevilágító üvegfelületeket.
A tervezés legfontosabb eleme a geometriai pontosság tar
tása, mivel az acélszerkezetek és az üvegszerkezetek gyár
tása párhuzamosam folyt. A filigrán acéltartókat sok apró
kis elemből alakítottuk ki. A csatlakozó csomópontok a
gyártási hibaforrások. A gyártandó elemeket Mazak lézer
profildarabolón terveztük gyártani, és ezért az elemek csat
lakozási csomópontjainak lézergravíros megjelölését kértük tervezőktől.
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A csigalépcső szerkezetét lemezekből hajlított és íve
sített elemekbőlképzeltük el, amit feszítőpászmákon ke
resztül kifeszítenek a tetőszerkezet és a pincefödém közé.
A szerkezetet ideiglenes acéltartókkal kellett kiegészíteni,
hogy szerelés közben megtartsa állékonyságát
A hangdóm acélszerkezetét a pinceszinten helyeztük el.
A tervek elkészítésénél figyelembe kellett venni a pince
szintre való lejuttatást. A zenei szentélyként is emlegetett
acélszerkezet egyedi formáját pontos elemgyártást követő
en, üzemi előszereléssel terveztük. A vékony szelvényekből
felépülő szerkezet hegesztés közbeni alakváltozásait mini
malizáltuk, amit a helyszíni szerelés után kvarchomokkal
fel kellett tölteni az akusztikai elvárások miatt.

GYÁRTÁS
A fázisolt gyártmánytervek alapján a technológiai osztály
az ellenőrzést követően gyártmánytechnológiai utasítást
készített a teljes gyártási folyamatra.
A lemez- és profilelem-gyártáshoz NC-munkafájlt kell
készíteni az CNC-gépeknek, amelyek az alapanyagokat az
elemekké alakítják. Az elemek nagy része 3D-s végmegmunkálást igényelt. Ezt a műveletet két technológiával való
sítottuk meg. A MAZAK cég speciálisan egyedi, magasépítési
acélszerkezetek lézeres elemgyártásához fejlesztett célgépe,
amely egy 3D profilmegmunkáló gép. Munkatartománya
20 mm átmérőtől 408 mm átmérőig terjed. Nyitott vagy
zárt szelvény profil megmunkálására alkalmas, vagy akár
egyedileg hajlított vagy gyártott profil megmunkálásra is.
A megmunkálás feltétele, hogy a kapott szelvény méret
azonos legyen a munkafájlban megkapott méretekkel.
Ha a profil mérettűrésen kívül esik, úgy nem hajtja végre
a megadott munkaműveleteket. A pontos elemgyártásokon
kívül elengedhetetlen volt az elemek illeszkedő felületei
nek előgravírozása lézerrel. Ezek a digitális adatokból jövő
jelölések nagyban elősegítették a lakatos összeállítást.
A másik 3D-s végmegmunkálási technológia a forgácso
lás. A 3D-s marásokat a Skoda FCW 150 és a Mazak VTC
gépeken végeztük. A két gép pontossági osztálya meghalad
ta a projekttel szemben támasztott mérettoleranciát, amely
segítette a lakatos összeállítást, és a pontos elemgyártások
miatt a hegesztési alakváltozások csökkentek. A tájoló zsákfuratok segítséget nyújtottak a gyártási és a helyszíni szere
lési munkálatoknál. A 3D-s végmegmunkált elemek mé

retellenőrzését Leica Tracker mérőberendezéssel végeztük,
amely mérés a következő gyártási fázisba lépés előfeltétele
volt (1. kép).
Az elkészült és ellenőrzött elemgyártásokat követően kezdődhetett a lakatos összeállítás majd a hegesztés. A pon
tosság feltételének tartása gyártósablon készítését indo
kolta, ahol a gyártmányokat méretre állítottuk és hegesz
tettük. Ezek a készülékek tervezők által megtervezve a
gyártóasztalokra felhelyezve kiadták a gyártmányok térbeli
alakját. Ezt követően kezdődhetett a megmunkált elemek
gyártósablonba történő behelyezése. Minden elemen a rög
zítővarrat elhelyezése előtt és után is mérést kellett végez
ni. Ezekkel az aprólékos munkalépésekkel, és a megelőző
pontos elemgyártásokkal, lehetett a projektet üzemi körül
mények között terv szerinti méretekre legyártani. A mé
rettartó hegesztett gyártmányok felületeinek tisztítása, elő
készítése szemcseszórással történt. Ezt a festési bevonat
üzemi körülmények között történő elkészítése követte.
A helyszíni szerelés egyik kihívása volt, hogy az alapos
tervezést és gyártást követően ugyanezen pontosággal helyezzük el az elkészített acélgyártmányokat. Előírt minőségbiztosítási irányelvek mentén készítettük el a terveket.
Kezdődhetett a helyszíni szerkezetszerelés.
A hangdóm gyártásánál a szerkezetet eredeti méretében
szereltük üzemi körülmények között a pontos gyártási mé
retek ellenőrzése miatt, amelyek szigorúbbak voltak az
acélszerkezeti tűrésektől. A hangdómra kerülő speciális
anyagból készülő ponyvát és rögzítési pontjait párhuzamosan készítették (2. kép).

SZERELÉS
Az építési helyszínt a tervezés megkezdése előtt ismert
volt, enélkül a tervezési feladatot nem lehetett volna kellő
alapossággal átgondolni és ellátni. A helyszíni szereléshez
a felvonulást követően a vasbetonba kerülő szerelvények
elhelyezése volt a első feladat. A munkafolyamatokat folya
matosan geodéta ellenőrzéssével készítettük, majd a beto
nozást követően visszamértük a bebetonozott elemeket.
Az épület főtartó szerkezetei közül először a födémeket
tartó vastagfalú csőoszlopokat helyeztük el. Az oszlopok
önmagában nem voltak képesek megállni, ezért azokat se
gédtámaszokkal kellett megtámasztani (3. kép).

1. kép: Leica Absolut 3D tracker
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2. kép: Hangdóm – üzemi körülmények között szerelve

3. kép: Szerelési segédszerkezet
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4. kép: Külső peremcső

Az oszlopok részbeni elhelyezését követően egy szakmailag nem szokványos szerkezeti elemeket helyeztünk el:
ezek a tetőt tartó nagy- és kisrácsos szerkezetek. Külön
legesség, hogy segédszerkezetre kellett kiszerelni a tető
két közbenső részét. Az elhelyezési pontosság magasságban és irányban elengedhetetlen volt, mivel az előre el
helyezett szerkezetekhez a későbbiekben több irányból is
csatlakoztak tartók. A szerkezet visszamérését követően
megindult az alatta készítendő vasbeton szerkezetek kivi
telezése. A vasbeton szerkezetek előrehaladásával párhuza
mosan helyeztük el az acéloszlopokokat. Nagyon gyorsan
elérkezett a kivitelezés idejében, amikor a tető acélszer
kezetének szerelésére alkalmas munkaterület készült el.
A vasbeton szerkezetben elhelyezett acélszerelvényeket
visszamértük, és a szükséges illesztési acélelemeket csomó
pontonként előkészítettük. Ezzel az előkészítő munkával
tudtuk a szerkezetet a tervezési modell méretére gyártani.
Elindult a tetőszerkezet vasbeton falon belüli szerelése.
A belső tető szerelésével párhuzamosan kezdődött a kül
ső szakasz szerelése a peremcsőig, majd a vitorlákig.
A gyártás közbeni jelölések segítségével lehetett visszamér
ni a térbeli szerkezet valós és tervezett méreteinek elté
rését. Ezek segítségével készült el a külső légies acélvonal,
amely kikerülte vagy körbeölelte a védett fákat.

Előttünk a vasbetonos szakág falakat és födémeket ké
szített, amíg mi, acélosak, szereltük a tetőszerkezetet a vasbeton falon belül és kívül. Az elkészült tetőszerkezeteket
ütemesen tovább kellett adni a vasbetonos szakágnak a
vasbeton tetőszerkezet zsaluzására és betonozására.
A projekt ütemezése és megvalósítása alapos felkészülést
igényelt. A tetőgeometria elkészítését követően kezdődött
az épületen belül elhelyezett látvány acél csigalépcső sze
relése. Fontos volt az ebben részt vevő társ szakterületek
összehangolódása.
A hangdóm helyszíni szerelése az épület készítésének
utolsó fázisában történt. A tervezők véleménye, hogy ez
nem egy szerkezet, hanem egy berendezési tárgy, ahol zenei
élményekhez juthatunk. A pincében történő szerelés egy
hónapot vett igénybe a lejuttatással és a szűk helyen törté
nő összeszereléssel együtt. A szerelési méretek ellenőrzé
se után kezdődhetett az üreges szelvények kvarchomokkal
történő feltöltése.
A Weinberg’93 Kft szakmai tapasztalatával és technoló
giai felszereltségével szakmailag és emberileg elhivatottan
vett részt ebben a hazai és nemzetközi szinten is elismert
projektben.
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Gyuricza Arnold statikus tervező
bim.GROUP Kft.

GYÁRTÁSRA ÉS GYÁRTMÁNYTERVEZÉSRE OPTIMALIZÁLÁS
A MOL CAMPUS PROJEKT KORONA ACÉLSZERKEZETÉN
Összeszerelték a bim.GROUP Kft. által gyártmánytervezett, a MOL torony tetején található korona acélszerkezetét, és az üvegezési munkák is elkészültek.
A generálkivitelező a KÉSZ Metaltech Kft.-t bízta meg a
Mol Campus Magasház – acél- és tetőszerkezetek komp
lett gyártmánytervezésével, gyártásával és helyszíni kivitelezésével. Az acélszerkezeteket a KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
gyártotta, míg az acélszerkezetek gyártmánytervezését, il
letve a gyártmánytervezés keretében kidolgozandó csomó
ponti számításokat a KÉSZ Csoport stratégiai partnere, a
bim.GROUP Kft. végezte.
A MOL Campus felszerkezete két dilatációs egységből áll:
•	a pódiumból,
amely földszint + 5 emelet + gépészeti szint
• és a toronyból.
A torony teljes magassága 143 méter, amely magában
foglalja a földszintet és 28 emeletet, valamint a korona
szerkezetet, illetve gépészeti szinteket is. A torony tetején
a korona acélszerkezete 24 méter magas, a 29. emeleten
található tetőterasz és kilátó körüli szélfogóként került kialakításra. A kilátó felül nyitott, míg körben az acélszerke
zetre – egy kiegészítő alumínium falvázrendszerrel – a torony általános szintjeivel megegyező paneles üvegszerkezet
került. Látszó szerkezet lévén esztétikai igény volt, hogy
kialakított acélszerkezeti csomópontok burkoltak legyenek
és látványban a szerkezeti acél profil jelenjen meg.

A korona komplex geometriájú szerkezet, síkbeli és térbeli dőlésekkel is rendelkezik. Ilyen típusú szerkezetek
esetében geometriai optimalizálással és nagyszámú elemegységesítésel jelentősen csökkenthető a gyártási átfutási
idő, így gazdaságosabb gyártás érhető el. Emellett a tervezés átfutási ideje és költségei is csökkenthetők. Ennek
okán az acélszerkezet gyártmánytervezésének megkezdé
se előtt felülvizsgáltuk a kiviteli tervet és a gyárthatósági
szempontok figyelembevételével javaslatot tettünk a falvázrendszer optimalizálására.
Javaslatunk a felületi síkok és dőlésszögek egységesíté
sére és ezáltal módosítására valamint a szerkezeti tükör
szimmetria pontosítására irányult. A kezdeti geometriai
eltérések ugyan kismértékűek voltak, de kellően bizonytalanok és véletlenszerűek ahhoz, hogy szabályszerűen
és kontrolláltan tudjuk lekövetni azt az acélszerkezettel.
Kontroll nélkül az eltérések a fellépő gyártási és szerelési
pontatlanságokon felül tervezési hibát is halmoztak volna a
szerkezetre. Ezzel a hibával egyrészt a tervezői munka lett
volna komplikáltabb, másrészt a gyártási átfutás hossza is
nőtt volna. Mindemellett az acélszerkezettel szigorú tole
ranciahatárokat kellett tartani, ami miatt ugyancsak fontos
volt, hogy minden hibát már a tervezőasztalon elimináljunk. A korona 24 méteres szerkezeti magassága miatt a kis
szögeltérések is jelentős összeadódó eltérést generálhattak
volna végeredményben. A generáltervezők a módosítási javaslatot elfogadták.

1. ábra: A korona acél- és üvegszerkezete (forrás: www.molcampus.hu/igy-epul)
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2. ábra:
A korona
acélszerkezete
építés közben

OPTIMALIZÁCIÓ A PARAMETRIKUS
TERVEZÉS ADTA LEHETŐSÉGEKKEL
A projekt feszített ütemtervével összhangban, a hibák ki
küszöbölésére – és ezáltal az optimális acélszerkezet elő
állításához – a kapott adatszolgáltatás újraszerkesztése
mellett döntöttünk, amit a parametrikus tervezéssel hajtottunk végre. A parametrikusan előállított acélhálózatot a
Grasshopper-Tekla Live Link plugin segítségével összekap
csoltuk a Tekla Structures szoftverrel is, ezáltal a gyárt
mánytervi modellt is parametrikusan hoztuk létre. Ez a
kapcsolat valós idejű, amivel vizuálisan azonnal önellen
őrizhető a parametrikus kód megfelelősége. Egy ilyen tervezési metódussal a 2D gyártmány- és elemtervek készítéséig
nem szükséges Tekla modellezést végző kollégát bevonni, a modellezést a parametrikus tervező végzi. Ebben a
parametrikus környezetben lehetőségünk van végeselemes
szoftverekkel való integrációra is, parametrikus végeselemes modellek is generálhatók hasonló elven valós időben
(például Consteel modell a Pangolin pluginen keresztül).
A térben változó geometriájú acél–acél és acél–vasbeton
csomópontokat csupán néhány megfelelően felparaméte
rezett Tekla felhasználói makró hozott létre – a Grasshop

3. ábra: A parametrizált típus csomópontok

per segítségével – a teljes falvázrendszerre. Ez praktikusan
azt jelentette, hogy a teljes falvázrendszer felén egy-egy
parametrikus csomópont felelt:
•	30–30 darab azonos elvi kialakítású falvázoszlop–falváz
gerenda csomópontért,
•	ugyanezen csomópontokra kerülő burkolati elemekért,
•	és az üveg- és acélszerkezet közötti 85 darab azonos elvi
kialakítású csomópontért.
A fél falvázrendszer a tükörszimmetria pontosításával
pedig megtükrözhető volt.

A MEGVALÓSULT
KORONA ACÉLSZERKEZET
A gyártói és kivitelezői visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az üveg drótváz és ezáltal a teljes acélgeometria
kontroll alatt tartásával a MOL korona falvázrendszerének
acélszerkezetét mind a költségeket, mind a gyártási átfutási
időt tekintve jelentősen kedvezőbb végeredményt értünk el
a kiindulási geometriához képest.
A hatékonysághoz elengedhetetlen eszköz volt a parametrikus tervezés, amivel elértük, hogy a falvázgerendák
– lekövetve az újraszerkesztett üveg drótvázat – egy sík
hengerpadon kifektethetők voltak, minden ívesített idom
azonos hajlítási sugárral készült, illetve több azonos geo
metriájú, és ezáltal nagyszámú elem lett kialakítva. Ez utób
bi esetében az egyes elemek jelölései megegyeznek elté
rő gyártmányoknál is, ami jelentősen lecsökkenti a prog
ramozási és technológiai átfutást, valamint megkönnyíti
a gyártmányok összekészítését és összeállítását. Ugyanezt
a feladatot a hagyományos modellezéssel lassabban és
néhány esetben csak nagyon nehezen lehetett volna kivitelezni.
A geometria újraépítése és optimalizációja során folyamatosan egyeztettünk a generáltervezőkkel és a burkolat
tervezőkkel, akik nyitottak voltak a javaslatainkra. Nekik ezt
ezúton is köszönjük.

Acélszerkezetek 2022/XVI. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA
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4. ábra: A korona acélszerkezetének megegyező alkatrészei és az egyszerűbb összekészítésük

A projekt megvalósításában közreműködő cégek
Koncepciótervezés

Foster + Partners

Építész kiviteli tervezés

Finta és Társai Építész
Stúdió Kft.

Generál tartószerkezet-tervező

HydraStat Kft.

Gyártmánytervezés

bim.GROUP Kft.

Generálkivitelező

Market Építő Zrt.

Projektmenedzsment

CÉH Tervező, Beruházó
és Fejlesztő zRt.

Acél- és tetőszerkezetek
helyszíni kivitelezése

KÉSZ Metaltech Kft.

Acélszerkezetek gyártása

KÉSZ Ipari Gyártó Kft.

Burkolattervező

Scheldebouw B.V.

Zárszóként pedig elmondhatjuk, hogy nagy büszkeséggel
töltötte el a bim.GROUP Kft. teljes tervezői projektcsapatát,
hogy Magyarország legmagasabb épületén dolgozhattunk.
Projektvezető

Martinovich Kálmán

Statikus tervezők

Berkes Péter Tibor
Feleki Attila
Gyuricza Arnold

Parametrikus
szakmai mentor

Juhász Márton István

Parametrikus tervező

Gyuricza Arnold

Gyártmánytervezők

Ágoston Balázs
Horváth Gergő
Domokos Béla
Oskolás Gergely
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"TŰZIHORGANYZÁS
MESTERFOKON!"

NAGÉV Cink Kft.
H-2364 Ócsa, Hammerstein Péter u. 1.
Tel.: 06 (29) 577 020, 577 000
Mobil: 06 (20) 233 0129
E-mail: kontakt@nagev.hu
Horganyozható méret: 15x1,8x3 m (HxSZxM)

nagev.hu

NAGÉV Kft.
H-4066 Tiszacsege, Ipar u. 30-34.
Tel.: 06 (52) 588 030, Fax: 06 (52) 588 033
Mobil: 06 (20) 227 0129
E-mail: csege@nagev.hu
Horganyozható méret: 7,2x1,05x2.4 m (HxSZxM)
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Fotó: Magyar Építők, Nagy Mihály // Design és híd terv: SPECIÁLTERV

INNOVATÍV MÉRNÖKI
MEGOLDÁSOK
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www.specialterv.hu

specialterv@specialterv.hu

Dr. Lengyel Gábor híd statikus tervező
Pál Gábor híd felelős tervező
Speciálterv Kft.

A SZENTENDREI DUNA-ÁG FELETTI KERÉKPÁROSHÍD
TERVEZÉSE
ELŐZMÉNYEK
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2021
májusában a Speciálterv Építőmérnöki Kft.t bízta meg a
Dunaághíd és kapcsolódó úthálózat teljes körű tervezési
munkáival. A tervezés során a tanulmánytervek újragondolásával kellett optimális javaslatot adni a szentendrei
Dunaág hídjára és a szükséges környezetvédelmi egyeztetések, illetve eljárások lefolytatásával megszerezni az
építési engedélyt, majd annak alapján a kiviteli terveket is
elkészíteni.

TANULMÁNYTERVEK
A korábbi tanulmánytervek több helyszínen vizsgálták a
legkisebb környezeti zavarással járó hídszerkezet és ke
resztezés lehetőségét. Az érintett településekkel, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi szakemberekkel történő
egyeztetések eredményeként, a kisoroszi oldalon a Hajós
utca nyomvonalán haladó, míg a dunabogdányi oldalon a
vízmű területének felhasználásával kialakított hídfőbe csatlakozó nyomvonalat választották ki.
Az út a nyugati oldalán a Dunaparton halad, látványos
szakaszát képezve az – Atlantióceán francia partjait a Fe
ketetenger romániai részével összekötő – EuroVelo 6 ke
rékpáros útnak. A csatlakozó útszakaszok tervezésénél a
meglévő természeti értékek megőrzésére kiemelt figyelmet
fordítottak.
A hídszerkezet tervezésénél a tájba illeszkedés, a transzparencia és a könnyedség volt az elvárás a gazdasági
szempontokon kívül. A tanulmánytervek során vizsgált
hídszerkezeti változatok közül a függőhíd volt a tájba illesz-

kedés szempontjából legmegfelelőbbnek tartott változat.
A ferdekábeles hídhoz hasonlóan karcsú merevítőtartó és
transzparens kábeles felfüggesztő rendszer alacsonyabb
pilonnal társul, melyet a környezetvédők rendkívül prefe
ráltak.

A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT
A változatok elemzése után végül egy önmagába horgonyzott
függőhídváltozatot választottak ki. Ennek a szerkezetnek a
pilonja mindössze 27 m magas az útpálya felett, magassága
így alig haladja meg a környező parti fák vonalát.
A kiválasztott, önmagába horgonyzott függőhídszerkezet
egy ritka csoport tagja a függőhidakon belül. A klasszikus
függőhíd főkábelei egy – a híd mögött található nagymé
retű lehorgonyzó – tömbbe csatlakoznak. Ilyen szerkezet az
Erzsébet híd vagy a márciusban átadott, világrekordernek
számító, törökországi 1915 Çanakkale híd. Ezzel szemben
az önmagába horgonyzott függőhíd (selfanchored sus
pension bridge) esetében a főkábelt a hídpályát alkotó
főtartóba kötik be. A híd látszólag azonos megjelenésű a
klasszikus függőhíddal, azonban a kialakításnak számos
előnye van. A legfontosabb, hogy elkerülhető a lehorgony
zó tömb, mely a híd alépítményeinek mennyiségeit és így
a költségeit is jelentősen csökkenti. A helyszínen továbbá
kiemelt előnyként jelentkezik, hogy a kisebb alépítmény,
kisebb környezeti zavarással jár.
A híd támaszkiosztása 60 méter+160 méter+60 méter =
= 280 méter. Ilyen nagy nyílásoknál a gyalogos és kerékpároshidak esetében kihívásként jelentkezik a karcsú pálya
merevítési igénye és annak dinamikai elhangolása.

1. ábra: Szentendrei Duna-ág feletti kerékpároshíd tájba illeszkedése – látványterv (Speciálterv Kft.)
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2. ábra: Szentendrei Duna-ág feletti kerékpároshíd oldalnézet és hosszmetszet (Speciálterv Kft.)

A híd fő részei
• a vasbeton hídfők és mederpillérek,
• az acélszerkezetű pilonok,
• az acél merevítőtartó,
•	illetve a merevítőtartó és a piloncsúcsok között futó
vezérkábelek,
• valamint az 5 méteres kiosztású függesztőkábelek.
Az alkalmazott oldalra döntött pilonok ferdeségéből
adódó döntött kábelsík növeli a felszerkezet keresztirányú
merevségét. A pilon és a főtartó minimalizált, esztétikus
kialakítással ad természetes megoldást a műtárgynak.
A részletek kialakítása során is a függőhíd formai egysze
rűségének a kihasználása és a minimumra törekvés vezette
a tervezést. Funkcionális extraként a pilonok környezetében kialakított pihenőpontok építése jelenti a kerékpáros
turisták által használható többletet.

MŰSZAKI ADATOK
A hídszerkezet négytámaszú, kétpilonos, önmagába hor
gonyzott függőhíd, acélszerkezetű merevítőtartóval és pá
lyalemezzel.
támaszközei:
60,00 m + 160,00 m + 60,00 m
híd hossza:
281,00 m
útpálya hasznos szélessége:
4,00 m
teljes szélesség:
5,70 m
pilon magassága:
30,00 m (gyártott: 22,00 m)
acélszerkezet:
1000 t 		
(pilon: 250 t + főtartó: 750 t)
A pályalemezt felfüggesztő rendszerrel, 5,0 m-enkénti
felfüggesztési ponttal függesztjük fel a főtartókábelekhez.
A Duna-ág medrében kialakított pillérekre telepített 2–2
pilonszár kifelé dől. A hídfők tömör hídfők, párhuzamos
szárnyfalakkal készülnek. Az alapozás cölöpalapokkal
történik.

3. ábra:
3D pilonnézet a kerékpáros
pihenőhelyekkel (Speciálterv Kft.)
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SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
Hídfők
A hídfők cölöpalapozású, tömör, monolit vasbeton szer
kezetek. A hídfőkhöz monolit vasbeton párhuzamos
szárnyfalak csatlakoznak töltéslezárásként. A szárnyfalakhoz
a töltés rézsűlezáró kúpokkal csatlakozik. A hídszerkezet
erőjátékából függőleges emelőerők adódnak, melyet lehorgonyzó ingaoszlopokkal vezettünk be a hídfőbe. A hídvég
vízszintes megtámasztására nyírófogat alkalmaztunk.

Közbenső támasz
A Duna-mederben épülő közbenső támasz cölöpalapozá
sú tömör, monolit vasbeton szerkezet. A mederpillérek

alaprajzi geometriája a minél kisebb hidraulikai ellenállás
érdekében a befolyási és a kifolyási oldalon is csúcsíves
kialakítású, a mederpillérek oldala 1:20 meredekségű.
A mederpillérek a fagy- és kopásálló gránit orrkövekkel
készülnek. A felső síkjuk MÁSZ + biztonsági magasság
szintje fölött található.

Pilonok
Az acélszerkezetű pilonok a vasbeton pillértestbe mere
ven befogva épülnek. A pilonszárak felső 27.00 m magas
része acél szekrény keresztmetszettel készül, melynek az
alsó 3.30 m-es szakaszát kibetonozzák. E részen az acél
pilon palástjára és diafragmáira felhegesztett fejes csapok
kapcsolják az acél pilonszakaszt az alsó monolit vasbeton
szerkezethez. A pilon légmentesen zárt kialakítással készül.

4. ábra:
A híd keresztmetszete
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6. ábra:
Függesztő- és vezérkábel csatlakozásának
kialakítása – 3D szoftver ábrázolása


5. ábra:
„B” támasz (mederpillér) nézete
a pilonnal

A pilonszárak keresztmetszete alul 1.90 m x 2.00 m, felül
0.90 m x 1.00 m befoglaló méretű, a külső homlokfelület
R=1.45 m sugarú hengerfelületként készül.

Kábelek
A főtartókábelekhez a pályalemez két görbült felületű ká
belezéssel van felfüggesztve, 5,0 m-enként felfüggesztési
pontokkal a pályalemeznél.
A vezérkábelek 120 mm névleges átmérőjű, teljesen zárt
keresztmetszetű „full locked coil” (FLC) acélkábelek, villás
bekötő fejekkel. A vezérkábelek a pilonoknál megszakadnak, a villás fejek a merevítőtartó, valamint a pilonok
csomólemezeibe csatlakoznak.
A függesztőkábelek a híd erőjátékához igazodóan 25, 30,
40 mm névleges átmérőjű, teljesen zárt keresztmetszetű
„full locked coil” (FLC) acél kábelek, villás bekötőfejekkel.
A függesztőkábelek alul a merevítőtartó oldalán található
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csomólemezekbe, felül pedig a vezérkábelre bilincselt
szerelvényekhez csatlakoznak.

Felszerkezet
A merevítőtartó acél szekrény keresztmetszetű, konzolos,
trapézbordákkal merevített ortotrop acél pályalemezzel
és alsó övvel. A teljes keresztmetszet szélessége 5.50 m,
szerkezeti magassága 85 cm. A pályalemez felső síkja 2.5%
tetőszelvényű. A merevítőtartó 2.50 m szélességű zárt szek
rénytartóból és 1.50 m-es konzolos részekből áll. A konzolokat a 2.50 m kiosztású kereszttartók támasztják meg.
A kereszttartó konzolok alsó öve 40 cm széles.
A merevítőtartó mederpillérek fölötti 22.50–22.50 m-es
szakaszát és a medernyílás középső, 40.00 m-es szaka
szát súlybetonnal kitöltjük, a szerkezet építéstechnológiájának, erőjátékának, dinamikai viselkedésének szabályozása érdekében.
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7. ábra: Végkereszztartó kialakítása a lehorgonyzó acéllemezzel – 3D ábrázolása

STATIKAI VISELKEDÉS
Vizsgált modellek
Az erőjátékot több végeselemes szoftverrel is vizsgáltuk.
Az építési állapotokat, úgymint a merevítőtartó gerenda
állapotait AxisVM szoftverrel, függőhíd építési állapotait
MIDAS Civil szoftverrel modelleztük. A végállapotot AxisVM,
illetve MIDAS Civil szoftverekkel analizáltuk.
A szerkezet nagyon lágy volta miatt az áramlástani
viselkedést is górcső alá vettük. A CFD (Computational Fluid
Dynamics) szimulációkat a nyílt forráskódú OpenFOAM
szoftverrel végeztük el.

Kezdetben a merevítőtartó elemeket emeljük a jármokra,
mely így kéttámaszú szerkezetek sorozataként viselkedik.
Az elemek közötti relatív véglapelfordulást támaszsüllyesztésekkel/emelésekkel szüntetjük meg. A támaszmozgatást
követően a tartót a kiindulási helyzetébe emeljük/süllyesztjük. Ezáltal a gerendatartó végállapotában egy nyolctámaszú
szerkezetet nyerünk. A tartó különböző állapotainak véges
elemes modelljei a 8. ábrán láthatóak.
A többtámaszúsítás befejeztével megtörténik a vezérkábelek, illetve a függesztőkábelek befűzése. A nyolctámaszú
tartó járomreakcióinak ellentettjei már a függőhidat terhelik, melyeket a kábelalak meghatározása során figye-

8. ábra:
AxisVM rúdmodellek, merevítőtartó
építési állapotai

9. ábra:
MIDAS Civil rúdmodell
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10. ábra:
AxisVM héjmodell

11. ábra:
AxisVM héjmodell, mezőközépen

lembe kell vennünk. A függőhíd rúdmodellje MIDAS Civil
szoftverkörnyezetben a 9. ábrán látható. A függőhíd építési állapotait úgynevezett „backward” analízissel vizsgáltuk
ezen modellen. A végállapot-vizsgálatokat már linearizált
modellen, de a geometriai merevség figyelembevétele mellett végeztük el.
A szerkezetet végállapotában AxisVM héjmodellel is vizsgáltuk, lásd a 10., 11. ábrákon. A szoftverben a kábeleket
rugókkal modelleztük, mely rugók normálmerevsége a kábel normálmerevségének és hosszának hányadosa. A rugók
keresztirányú merevségét a kábel geometriai merevsége
adja. Egy húzott kábel geometriai merevségének értelmezése a 12. ábrán látható. Ez alapján az említett „nyírási” merevség a MIDAS-ban állandó terhekre meghatározott

kábelerőnek és kábelhossznak a hányadosa. Természetesen
ezen modell a kábelerő változásából származó geometriai
merevségváltozást nem tudja lekövetni, azt elhanyagoltuk.

12. ábra: Kábel geometriai merevsége

13. ábra:
A merevítőtartó 2D CFD modellje
OpenFOAM-ban
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14. ábra:
A merevítőtartó első és utolsó
építési állapota szerkezeti önsúlyra
és 2 kPa építési teherre

Lágy szerkezet révén a széldinamikai hatások számot
tevőek, ezért áramlástani modellel is vizsgáltuk a híd
szerkezetet. A merevítőtartó síkbeli áramlástani modellje a
13. ábrán látható.
Az áramlást k-ε, illetve k-ω turbulenciamodellekkel vizsgáltuk.

Építési állapotok vizsgálata
Merevítőtartó építési állapotai
A merevítőtartót kéttámaszú elemekből építettük fel. Azok
folytatólagossá tétele után kialakul egy nyolctámaszú ge
rendahíd. A merevítőtartót nyolc építési állapotban vizsgáltuk, ezek közül az elsőt és az utolsót a 14. ábrán mutatjuk
meg. A kedvező járomkiosztás következtében a feszültségi
burkolóábra egyenletes kihasználtságot mutat.
A gerenda végállapotában, a szerkezeti önsúlyból kialakuló nyomatéki ábrát a 15. ábra mutatja. A szerkezet
saját súlyából származó feszültségei „befagynak” a függő
hídhatást erre szuperponáljuk rá, hasonlóan mint egy öszvérhíd esetében, mikor az acéltartó viseli a járomterhet,
míg az öszvértartó viseli a járomteher ellentettjét.
Függőhíd építési állapotai
Elsőként a kábelalak meghatározása a cél. A két legfőbb
teher, melyre a kezdeti kábelalak, és kezdeti igénybe
vételek meghatározandóak az inverz járomteher, illetve a
merevítőtartó kibetonozásából származó teher, ezeket a
következő ábrákon mutatjuk meg.

15. ábra: Nyolctámaszú gerendatartó nyomatéki ábrája

A tartó kibetonozását a következő megfontolások tá
masztják alá:
– tapasztalataink szerint ~3000 kN-os vezérkábelt feszítő
erő már számottevő geometriai merevséget tud bizto
sítani. Ezen feszítőerőt vagy külső lefeszítő kábelekkel
tudjuk biztosítani, vagy, mint jelen esetben, többletteherrel. A külső lefeszítő kábel alkalmazásához lehor
gonyzó szerkezet alkalmazása válna szükségessé, mely az
önmagába horgonyzott szerkezet előnyeit azonnal meg
is kérdőjelezné.
– a megnövelt tömegnek számottevő előnye van a szerkezet
aerodinamikai és gyalogosdinamikai viselkedésében.
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16. ábra:
A már függőhidat terhelő
inverz járomreakciók [kN]

17. ábra:
Merevítőtartó kibetonozásának terhe

Egy terheléssel végtelen sok lehetséges kábelalak tud
egyensúlyt tartani. Számításaink során, amennyire lehetett,
a hátrakötő kábeleket „egyenesen” tartottuk. Ennek előnye,
hogy a pilont ily módon tudjuk a legjobban merevíteni,
azonban a hátránya az, hogy a kis görbület miatt az ártéri
szakaszokon a függesztőkábelekben ébredő erő szintje
alacsony, mely így széldinamikai hatásokra érzékeny. Ezen
túl itt a merevítőtartót a kábelek által jóval lágyabban tá
masztjuk meg.
A kibetonozott szakaszok meghatározása során az volt a
cél, hogy amennyire lehet, a végállapoti, önsúlyból származó nyomatékokat optimáljuk. Ennek eredményeként a
merevítőtartó állandó terhekből származó nyomatéki diag
ramja látható a 18. ábrán.
A végállapoti igénybevételek meghatározása után úgynevezett „backward” analízist végeztünk. Tehát egy ismert

alakból és erőrendszerből a cél meghatározni a kezdeti állapotot, mintegy visszafejtve a szerkezetet érő hatásokat.
A következő lépésben a merevítőtartónak a függőhíd
hatásra feszültségmentes alakját határoztuk meg. Meg
szüntettük az összes terhet, illetve eltávolítottuk a kábe
leket, az így kialakuló alak a feszültségmentes tartóalak,
lásd a 19. ábrán.
Ezen feszültségmentes tartóalak természetesen bármilyen merevtestszerű mozgásra szintén feszültségmentes.
Az építés során kialakuló pilonnyomatékok kézbentartása
végett a merevítőtartót ezen alak felett 60 cm-ről kezdjük
el süllyeszteni.
A 20. ábrán megmutattuk a nyolctámaszú gerenda
szerkezet, a függőhíd túlemelését, illetve az ezek összegzéséből adódó „teljes” túlemelést. Szaggatottal azon építés
közbeni alakot tüntettük fel a hosszszelvény felett, mely a

18. ábra: Végállapoti nyomatéki ábra állandó terhekből

20. ábra: Hossz-szelvény feletti túlemelés különböző állapotokra

19. ábra:
Függőhíd hatásra feszültségmentes
tartóalak
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kábelek befűzése után, a jármok süllyesztése előtt várható,
kiemelve a jármok pozícióit a hosszelvény felett. A backward analízis során ezen szaggatottal jelölt alak elérése a
cél (mely nem tartalmazza a gerendahíd túlemelt alakját).
Az építési állapotokat az 1. táblázatban foglaljuk össze.
A keresztirányú pilonnyomatékokat, az építési állapotokat végigkövethetjük a 21. ábrán.
A vezérkábelerőket mutatja egyes építési állapotokban a
22. ábra.

Az előző két ábra, tehát a 21., illetve a 22. jó összhangot
mutat. Megfigyelhető, hogy a hátrakötő kábelben a
feszítőerő késve követi a mederkábelben fellépő erőt.
Ezen erőkülönbség okozta nyíró igénybevétel hajlítja a
pilont keresztirányban. Amint a feszítőerő-különbség el
kezd leépülni, a nyomaték is így tesz. A kezdeti állapotban
fellépő ~200 kN feszítőerő a kábelrendszer önsúlyából
adódik.

21. ábra: K
 eresztirányú pilonnyomatékok, negatív esetben
a hídfőhöz közelebbi oldal húzott

22. ábra: Vezérkábelerők pilonnál

1. táblázat: Építési állapotokat összefoglaló táblázata
Építési állapot
megnevezése

Sematikus ábra

Leírás

Kezdeti

befűzésre kerülnek
a vezér- és függesztő
kábelek

Süllyesztés S3/1

mezőközépi jármok
süllyesztése 45 cm-rel

Süllyesztés S1/1

szélső jármok süllyesztése
34 cm-rel

Süllyesztés S2/1

közbenső jármok
süllyesztése 28 cm-rel

Süllyesztés S3/2

mezőközépi jármok
süllyesztése 45 cm-rel,
a süllyesztett támasz
megszűnik
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Építési állapot
megnevezése

Sematikus ábra

Leírás

Süllyesztés S1/2

szélső jármok süllyesztése
34 cm-rel. a süllyesztett
támasz megszűnik

Süllyesztés S2/2

közbenső jármok
süllyesztése 28 cm-rel,
a süllyesztett támasz
megszűnik

Betonozás 1

részleges betonozás
mezőközépen

Betonozás 2

részleges kibetonozás
a pilonoknál

Süllyesztés A/1

A, B támaszok süllyesztése
30 cm-rel

Betonozás 3

mezőközép teljes
kibetonozása.

Betonozás 4

pilonoknál lévő szakasz
teljes kibetonozása

Süllyesztés A/2

A, B támaszok süllyesztése
30 cm-rel.

Járulékos

járulékos állandó terhek
felvitele.
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Végállapot vizsgálata
Az építési állapotokat követően kerül beépítésre az 5. áb
rán is látható húzott–nyomott saru. Tehát ezen megtá
masztás az állandó terhekre „nem dolgozik”, így a kábelek
felfeszítését „nem akadályozza”.
A szerkezetet szilárdsági szempontból 5 kPa hasznos
teherre és 8% dinamikai többletre, azaz 5.4 kPa-ra ellen
őriztük. A MIDAS Civil szoftver minden végeselemre meg
határozza a minden igénybevétel-komponensre a kritikus
teherállást hatásábra segítségével. Egy ilyen leterhelés lát
ható a 23. ábrán.
A 24. ábrán megmutatjuk a burkoló normálfeszültség
ábrát a merevítőtartó mentén. A mértékadó nyomófeszült
ség mezőközépen alakul ki. A betonozott tartományokon
0.04% zsugorodást vettünk figyelembe, mely a merevítő
tartóban –46 MPa nyomófeszültséget okoz.
Önmagába horgonyzott függőhíd révén a merevítőtartóba nyomóerőt vezetünk, mely így globális kihajlási stabili
tásvesztést szenvedhet. A 25., illetve 26. ábrán feltüntettük
az első két kihajlási sajátalakot. Az első sajátalak egy ke

resztirányú alak, míg a második egy függőleges kihajlási
alak.
A lehorgonyzólemez egy önmagába horgonyzott híd
szerkezet esetén természetesen kritikus szereppel bír.
A 27. ábrán megmutattuk a kritikus teherállásban keletke
ző összehasonlító, von Mieses feszültségeket.

GYALOGOSDINAMIKAI VISELKEDÉS
A hídszerkezetet a Sétra ajánlásai alapján vizsgáltuk, mely
az egyes rezgésalakokat komfortosztályokba sorolja a ma
ximális gyorsulás függvényében. A domináns alakok rezonanciavizsgálata során feltételezzük, hogy a beállás jelen
sége létrejön, tehát a gyalogosok a híd sajátfrekvenciájával
megegyező frekvencián gyalogolnak, ezzel rezonanciát lét
rehozva.
Gyaloglás vizsgálata során tömegterhelést alkalmaztunk,
tehát a gyalogosterhet mint felületi megoszló terhelést
modelleztük. Ekkor a megoszló terhelés dinamikus (lengő)
részét mindig úgy kell elhelyezni, hogy az a szerkezet szem-

23. ábra:
Mezőközepi gerenda hatásábrája
és annak leterhelése

24. ábra:
Végállapoti merevítőtartó-feszültségek burkolóábrája

25. ábra: Keresztirányú kihajlási alak

αcr

= 13,63

26. ábra: Függőleges kihajlási alak

αcr

= 13,80
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27. ábra:
Lehorgonyzólemezben keletkező
mértékadó von Mieses feszültségek

pontjából a legkedvezőtlenebb legyen, lásd a 28. ábrán
ábrán egy fiktív csavarórezgés esetén.
A számítás során egy végeselemes csomópont (k-adik)
gyorsulása a következő:

ségnyi felületi megoszló erőből nyertük. Annak érdekében,
hogy a legkedvezőtlenebb terhelési esetet ellenőrizzük a
fenti kifejezést a következőképpen módosítottuk:
.

,
ahol ξ csillapítási arány, fi a teher lengő részének értéke
az i-edik csomóponton, νi a vizsgált, tömegre normált sajátalak függőleges komponense az i-edik csomóponton,
νk a sajátalak a k-adik csomóponton. A teher lengő részének
csomópontokra ható koncentrált erőkomponensét ( fi ) egy

Ezzel biztosítjuk, hogy a teher mindig a legkedvezőtle
nebb irányban okozzon gerjesztést.
A következőekben feltüntetjük a vizsgált rezgésalakokat,
azok frekvenciáit, illetve a rezonancia során létrejövő gyorsulások burkolóábráját 4 méter széles járófelületen.

28. ábra:
A teher elhelyezése csavarólengés
esetén (Sétra)

29. ábra: 4., keresztirányú rezgésalak, f0=0.493 Hz, gyorsulásábra a járófelületen
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30. ábra: 7., vertikális rezgésalak, f0 = 1.274 Hz, gyorsulásábra a járófelületen

31. ábra: 12., vertikális rezgésalak, f0 = 1.553 Hz, gyorsulásábra a járófelületen

32. ábra: 20., vertikális rezgésalak, f0 = 2.237 Hz, gyorsulásábra a járófelületen

33. ábra: 23., vertikális rezgésalak, f0 = 2.237 Hz, gyorsulásábra a járófelületen

Összefoglaló táblázatban (2. táblázat) tüntettük fel az
egyes rezgésalak során számított maximális gyorsulás, és
így komfortosztály értékét.
Mint az látható, 3 rezgésalak esetén nem tudtuk elérni
a maximális komfortszintet. Ezen három rezgésalak ese
tében TMD-ket alkalmaztunk a rezgésalak maximális ordinátájának helyén. Az analízist MIDAS Civil szoftverben
időtörténet-vizsgálattal végeztük el. A következő, 34. ábrán
megmutatjuk a 12. rezgésalak gyorsulás–idő függvényét a
mértékadó helyen TMD-k nélkül, illetve TMD-kkel. Mint
látható, a szimuláció során meg kellett várnunk a tranziens rezgésrész disszipációját, hogy kizárólag az állandósult rezgésrészt vizsgáljuk. A bal oldali ábra extrémuma
jó egyezést mutat a „kézi” számítás 1.35 m/s2-es maximális értékével. A jobb oldali ábrán látható, hogy a TMD-k
nagyon effektíven képesek a gyorsulást csillapítani, így
elérve a maximális komfortszintet.

2. táblázat: E
 gyes rezgésalakokhoz tartozó
komfortosztályok
Rezgés
alak

Rezgés iránya

Maximális
gyorsulás

Komfortosztály

4.

keresztirányú

0.12 m/s2

maximális

7.

függőleges

0.77 m/s

2

közepes

12.

függőleges

1.35 m/s

2

minimális

20.

függőleges

1.14 m/s

2

minimális

23.

függőleges

0.39 m/s

2

maximális
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34. ábra: 12. rezgésalak rezonanciája esetén a maximális gyorsulás az idő függvényében TMD nélkül, illetve TMD-vel

A TMD alkalmazása mellett meghatározott komfortosztályok a 3. táblázatban láthatóak.

Megfigyelhető, hogy TMD-k segítségével már az összes
rezgésalak esetén biztosítható a maximális komfortosztály.

3. táblázat: E
 gyes rezgésalakokhoz tartozó maximális
komfortosztályok TMD-k alkalmazása
mellett

AERODINAMIKAI VISELKEDÉS

Rezgés
alak

Rezgés iránya

Maximális
gyorsulás

Komfortosztály

4.

keresztirányú

0.12 m/s2

maximális

7.

függőleges

0.06 m/s2

maximális

12.

függőleges

0.17 m/s2

maximális

20.

függőleges

0.15 m/s2

maximális

23.

függőleges

0.39 m/s2

maximális

Többek közt vizsgáltuk a hídpálya belebegését. A belebegés
egy öngerjesztő aerodinamikai instabilitási forma. Az alkalmazott eljárás a következő munkán alapul: Szabó Gergely,
Hídpályák kísérleti és numerikus alapú aerodinamikai
stabilitásvizsgálata, Doktori értekezés, BME 2013.
Ezen eljárás keretében a következő komplex sajátérték
feladat megoldása a cél:
,
ahol i az imaginárius egység γ szerkezeti csillapítás, K merevségi, M tömegmátrix, illetve L aerodinamikai erők mát-

36. ábra: A híd látványterve (Speciálterv Kft.)
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rixa, mely az úgynevezett belebegési együtthatók segítsé
gével határozható meg. A belebegési együtthatókat 2D
CFD szimulációból határoztuk meg. U belépő sebességű
áramlásba helyeztük a merevnek tekintett keresztmetszetet,
melyet függőleges irányú transzlációs mozgásra, illetve
rotációs mozgásra kényszerítettünk. Ezen mozgatás során
meghatároztuk a felhajtóerőt és csavarónyomatékot, me
lyet az áramlás gyakorol a keresztmetszetre. Ezen erőkből,
erőpárokból meghatározhatóak a belebegési együtthatók
(úgynevezett “flutter derivatives”). Az áramlásba helyezett
keresztmetszet kényszermozgatását a 35. ábrán mutattuk
meg.
A fenti complex sajátérték-feladat megoldásaiból az áramlásba helyezett szerkezet (i-edik) teljes csillapítása a követ
kezőképpen számítható:

,
ahol Im(.) adja meg ωi képzetes részét, míg Re(.) a valós
részét.
A fenti csillapítást különböző szélsebességek mellett
tudjuk számítani. Kezdetben ezen csillapítás mindig pozi
tív, hiszen, ha egy szerkezetet kitérítünk szélcsendben, az
visszatér az eredeti egyensúlyi állapotába.
A belebegési kritikus szélsebesség azon esetben jön létre,
mikor a teljes csillapítás (szerkezeti és aerodinamikai) előjelet vált. Ezen kritikus szélsebesség felett a csillapítás már
negatív, ha a szerkezetet kitérítjük, az nem tér vissza eredeti
egyensúlyi állapotába, hanem egyre nagyobb amplitúdóval
rezeg (lásd Tacoma híd katasztrófája).

35. ábra: Függőleges és elcsavarodó kényszermozgatás U sebességű áramlásban, k-ε turbulencia modell
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37. ábra: Első hajlító rezgésalak f0 = 0.44 Hz

A belebegés jelensége annál kritikusabb, minél közelebb
van az első hajlító rezgésalak és az első csavaró rezgésalak
sajátfrekvenciája egymáshoz. Ezen okból kifolyólag tartottuk a tervezés folyamatában mindvégig fontosnak, hogy
zárt keresztmetszetet alkalmazzunk. A következő két ábrán
megmutatjuk ezen két, belebegés szempontjából kritikus
rezgésalakot. Megfigyelhető, hogy a csavaró rezgésalakhoz
tartozó sajátfrekvencia megfelelő mértékben távol van a
hajlító sajátfrekvenciától.
A előzőekben ismertetett, komplex általánosított saját
értékfeladat megoldását a sajátvektorok alterében kerestük,
mégpedig az első 30 alak felhasználásával. Számításainkból
a 39. ábrán látható szélsebességcsillapítás görbét nyertük.
A 39. ábra alapján a kritikus szélsebesség (ahol a görbe
előjelet vált) ~47 m/s, mely az építési területre vonatkozó
maximális, még figyelembe veendő (39 m/s) szélsebesség
felett van, tehát belebegési aeroelasztikus instabilitás jelen
sége nem jöhet létre!
Bízunk benne, hogy a híd hamarosan megépül és az
építés és a terheléses próbák során további tapasztalatokról
tudunk beszámolni.

38. ábra: Első csavaró rezgésalak f0 = 2.43 Hz

39. ábra: Csillapítás, belépő szélsebesség közötti összefüggés
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SC605
Az SC605 oldószeres, borátmentes, magas
szárazanyag-, alacsony VOC -tartalmú, tűzvédő
bevonat. Bel és kültéri acélszerkezetek 60 perces tűz
elleni védelmére optimalizálva.

sc803

Az SC803 vízzel higítható tűzvédő bevonat. Beltéri és
időjárási behatásoktól védett kültéri acélszerkezetek
tűzvédelmére, 90 perces tűzállóságig.

SC902

Szabadalmaztatott hibrid technológián alapuló,
alacsony VOC-tartalmú, kétkomponensű, egyrétegű
tűzvédelmi bevonat.
Gyors száradás, acélszerkezetek hatékony tűzvédelme,
120 perces tűzállóság.

ETA
20/1210

MIPA HUNGÁRIA KFT
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR,
ZSURLÓ UTCA 2.
Tel: +36 22 514 510
Fax: +36 22 514 517
info@mipahungaria.hu
www.mipahungaria.hu

ETA
20/1216

A termékek gyártója:
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Kovalik-Deák Tamás ügyvezető igazgató
Salzgitter

GLOBÁLIS HATÁSOK AZ ACÉL ÁRÁBAN
Amikor a MAGÉSZ elnöksége megkeresett, arra kértek,
hogy a mai előadáson az acélpiacról beszéljek. Két
nappal később, amikor a felkérést elfogadtam, már
tudtam, hogy a globális acélpiacról, annak múlt
béli alakulásáról és a jövőképről szeretnék beszélni
Önöknek. Így lett a mai előadásom címe a: GLOBÁLIS
HATÁSOK AZ ACÉL ÁRÁBAN.
Meggyőződésem, hogy végleg búcsút inthetünk a polihisztorok korának. Ma a szűkebb értelemben vett szakmaiság,
a kontinuitás, a hosszú távú gondolkodás a jó kereskedő
ismérve. Mi a Salzgitternél és a Salzgitter Mannesmann
Acélkereskedelmi Kft.-nél legalábbis ebben hiszünk: minden vevőkapcsolatunkat hosszú távra tervezzük, minden
munkatársunkkal távlatokban gondolkodunk, mert csak ez
vezethet valamennyi szereplő megelégedésére. Még akkor
is, ha egyre gyakrabban hallom, hogy nehéz hinni a jövőben, minden bizonytalan, nem érdemes, sőt nem szabad
hosszabb távra tervezni. A koronavírus okozta szkepszist
az éppen zajló háború tovább fokozta és nem tagadhatjuk, nagy változások tanúi vagyunk a világban. Ahogy nagy
változások tanúi vagyunk a világ, az EU acélpiacán és az
acélkereskedelemben is.
Hadd kezdjem mindjárt egy pozitív irányú változással:
zöldül az EU, a klímapolitika a már ősréginek számító
acélgyártást is megújítja, és ennek eredményeképpen már
itt kopogtat a zöldacél. Egy másik alkalommal szívesen
beszélek a Salzgitter SALCOS (Salzgittter Low Carbon Steel
making) programjáról, melynek lényege a kisebb karbonlábnyom elérése az acélgyártásban.
A vaskohászat csak lassan léphet előre a CO2-emisszió
csökkentésében, pedig az üvegházhatást okozó gázok
kétharmadát a szén-dioxid teszi ki. A kibocsátott összes
szén-dioxid feléért az energetika és a közlekedés felelős;
az ipar egynegyedért. Ez utóbbi túlnyomó hányada azonban a vaskohászat rovására írható. A vaskohászat a szén-

dioxidot a ma még nélkülözhetetlen C-alapú redukciók
folyamán, továbbá fosszilis tüzelőanyagok elégetése során
emittálja. E tekintetben meghatározó technológiai fázis
az acélgyártás; a szén-dioxid mennyisége leginkább attól
függ, hogy az acéltermeléshez milyen alapanyagokat hasz
nálnak fel: hagyományos konverteres eljárás során 1 tonna
nyersvas (mint alapanyag) előállítása 1,8–1,9 tonna CO2-t
emittál, míg az elektrokemencék ennek csak az egynegyedét, cca. 0,45–0,5 tonna CO2-t bocsátanak ki. A SALCOS
programban nagyon komoly beruházások árán a CO2-kibo
csátás 95%-kal csökkenthető. Úgynevezett zöldárammal
elektrolízis során hidrogént állítanánk elő, és a hidrogén
bázisú redukciós technológiának köszönhetően csökkent
hető a CO2-kibocsátás. E technológia ipari szintű beveze
tése rengeteg pénzbe fog kerülni, jelenleg csak a világ és
Európa technológiailag vezető pozícióban levő vállalatai
lesznek erre képesek, így a karbonalapú acélgyártási technológiák a világban még sok évig meghatározóak lehetnek, és velünk maradhatnak. Terveink szerint a Salzgitter
által kibocsátott CO2 mennyiségét 2025-re 30%-kal, 2030ra 50%-kal míg 2033-ra 95%-kal fogjuk csökkenteni.
A SALCOS program közel 3 milliárd euróba fog kerülni.
A projekt egyharmadát reményeink szerint Brüsszel állja, a
fennmaradó 2 milliárd eurót azonban a Salzgitternek kell
finanszíroznia, és hasonló összegek fogják terhelni a többi
európai gyártót is. Ennek pedig az lesz a következménye,
hogy az EU a behozatali szabályok szigorításával igyekszik
ellensúlyozni a befektetéseket.  
Ez a szemléletváltás és az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a globalizáció által teremtett status quo
átalakulásban van. Látnunk kellett volna, de gyakorlatilag
senki nem vette észre, hogy az európai acélgyártás a világban teljesen elveszítette korábbi jelentőségét. A Dunaferr
30 évvel ezelőtt még Kínába exportált. Ma pedig ott tartunk, hogy a kínai piac a világ acélpiacát meghatározó és
alapjaiban befolyásoló tényezővé lépett elő.
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A világ acéltermelése 40 év alatt 1981-től 2021-ig több
mint 2,5-szeresére növekedett, 706 millió tonnáról 1951
millió tonnára emelkedett.
Ez alatt az idő alatt az európai acélgyártás (Szovjetunió és
volt utódállamai nélküli) aránya az akkori 30%-ról 10%-ra
esett vissza. Ez egy folyamat eredménye. Ha csak a közbenső
állomásokat nézzük, Kína a 20 évvel ezelőttihez képest az
akkori 145 millió tonnás termelését meghétszerezte, 145
millió tonnáról 1033 millióra emelte, míg az európai kibocsátás gyakorlatilag többé-kevésbé változatlan maradt.

Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy míg más iparágakban
nagyon komoly tőkekoncentrációt és meghatározó piaci
szereplőket látunk, az acélgyártás kifejezetten diverzifikált,
ugyanis a 10 legnagyobb acélgyártó is csak a teljes kapa
citás 25%-át adja.
Azt csak szomorúan jegyzem meg, hogy a 10 legnagyobb
között gyakorlatilag nincs európai gyártó, mert bár az
Arcelor Londonban van bejegyezve, Mittal úr indiai származású.

Forrás: visualcapitalist.com
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Ha az acélgyártás alapanyagait veszem sorra, akkor már
egy kicsit más a helyzet. Sokkal koncentráltabb forrásokat
látunk. A világ öt legnagyobb vasérc bányavállalata az éves
kitermelés közel 60%-át adja.
A szénkitermelés is koncentrált, Európa a még megemlíthető mennyiségű német és lengyel kitermelés ellenére
is jelentős mennyiségű importra szorul. Földrészünk ki
tettsége tehát jelentős.
Az ötvözőanyagok is a világ különböző tájairól érkeznek.
Említésre méltó mennyiségben sem nikkel, sem vanádium,
sem króm termelése nem zajlik Európában, így az európai
acélgyártás teljes mértékig a globális piacnak és az azt
kiszolgáló logisztikának van kitéve.
A vanádiumot főleg Dél-Afrikában, Északnyugat-Kínában
és Kelet-Oroszországban bányásszák. 2013-ban ez a három
ország bányászta ki a 79 000 tonna előállított vanádium
több mint 97%-át.

Ha közelebbről szeretnénk megvizsgálni a folyamatokat,
akkor látnunk kell, hogy a globális piac veszélyeiről tanúskodó első problémát egy amerikai tornádó okozta 2017-ben.
Ekkor fordult elő első ízben, hogy történt valami az egyik
kontinensen, és azt az egész világ megérezte. Engedjék
meg, hogy elmagyarázzam: a grafitelektróda az elektroacél
gyártásához nélkülözhetetlen, az elektrokemence katódja.
A grafit elektróda gyártók ún. oligopolisztikus piaci hely
zetben vannak, gyakorlatilag 3–4 gyártó uralja a teljes
piacot, az ellátás tekintetében nincs klasszikus versenyhely
zet. A tornádó az egyik gyártót súlyosan érintette, a termelése hosszú időre kiesett, és a rá következő fél évben az árak
nagyságrendileg tízszeresükre (!) nőttek. Közel 3 évig tartott, mire az árak normalizálódtak. Ez a költség kb. 40–50
€/to áremelkedést jelentett a kész termék árában. Akkor az
árak még csak 5–600 €/to körül jártak. Ez volt az első jele
annak, hogy az acélpiac is része a globális ellátási piacnak.
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Forrás: Dancarbon.com

A következő hasonlóan látványos hatást egy 2019. februá
ri brazíliai gátszakadás gyakorolta az acél árára, mely a
Vale nevű vasércbánya vállalat egyik zagytározójánál következett be. Azon túl, hogy a sajnálatos katasztrófa néhány
napig az akkori sajtónak sok témát biztosított, senki sem
gondolta volna, hogy ez a katasztrófa milyen hosszan tartó,
drasztikus hatással lesz a vasérc árára. A vasérc ára néhány
hét alatt megduplázódott, és azóta sem ment vissza az itt
látható kiindulási szintre.

Az ország két legfőbb exportcikke a kokszolható szén
és a vasérc. Mivel leállt a termelés, a kokszolható szén
ára a második negyedévben emelkedni kezdett, és az ellátás helyreálltáig 80%-kal jegyezték magasabban az árát a
tőzsdén.

Forrás: Salzgitter AG saját gyűjtés

Forrás: Salzgitter AG saját gyűjtés

A harmadik példámat a 2021-es évből hoztam. Európában
tavasz volt, amikor Ausztráliába olyan heves esőzésekkel
köszöntött be az ősz, hogy a fél országot elöntötték az
áradások.

Hasonló hatások jelentkeztek a koronavírus-járvány ki
törésével. A teljes globális ellátási lánc a feje tetejére állt,
megfordult a világ. A kikötőket a betegség miatt lezárták,
a hajókat nem tudták kirakodni, a konténerek nem a
megszokott körforgásuk szerint kerülték meg a Földet.
S mert nem rakodták ki a hajókat, lecsökkent a szállítási
kapacitás, és megemelkedett a hajózás díja.

Forrás: Salzgitter AG saját gyűjtés
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Ha nem állt rendelkezésre elegendő konténer, akkor
megemelkedett a konténerek díja, és ebből az ördögi körből a mai napig nem tudunk kikerülni, mert most éppen
nem Európa, hanem Kína partjai előtt vesztegelnek ezrével
március óta a teherhajók.

Forrás: Salzgitter AG saját gyűjtés

Ha csak az elmúlt 2,5 évet nézem, akkor bátran mondhatom, hogy a Covid-járvány megduplázta az árakat.
A korábbi 5–600 €/to árak helyett terméktől függően
1050–1100 €/to-s árakkal szembesültünk. Ez volt a Covidfelár, ami az Ázsiában most előállt helyzet/zárlat miatt
megszilárdulni látszik.
2021 negyedik negyedévében az energia ára kezdett
emelkedni, ami kb. 20–30%-kal emelte meg az árakat.
Ez az energiafelár.
Ezt követte a háború kitörése, ami szintén további 20–
30%-kal emelte meg az árakat. Ez a háborús felár.
Erre jött az acélpiaci szereplők legtöbbjét érintő pánik,
amit talán pánikfelárnak kellene neveznünk, ez is 20–30%os volt. Így jutottunk el oda, hogy áprilisban már bőven
2000 € feletti árakkal is találkozhattunk.
Ez a pánik most 2–3 hónap után múlni látszik, de az
energiafelár marad, sőt talán tovább emelkedik a szankciós politika miatt.
Az árak tekintetében a legtöbb, amit mondhatunk, hogy
jelentős csökkenésre nem, csak normalizálódásra számíthatunk.
Ha termékekre bontjuk le a fenti kilátásokat, akkor a
globális autóipart érinti a legjobban az összes tényező –
talán ennek is köszönhető, hogy a melegtáblalemezek ára

nem olyan mértékben növekedett, mint a durvalemezek
ára, illetve itt hamarabb elmúlt a pánik.
A durvalemezeknél már más a helyzet: a termék vagy az
alapanyag egy jelentős része Ukrajnából, Oroszországból
érkezett. Ma még nem tudjuk, hogy mi lesz a háborús fel
árral, és csak abban bízhatunk, hogy kivezetődik. A termé
kek árába bőven beárazták a pánikot is, de ma már minden
hengerműnél újra a valós világpiaci árakkal lehet találkozni.
A háború kitörésekor megemelkedett európai árakkal
szemben az akkori távol-keleti árak versenyképesnek tűn
tek, de mire a márciusi rendelésű áru a nyár végén vagy
ősszel Európába beérkezik, addigra itt is pont olyan árak
lesznek. Nagyon jól látszik, hogy a Távol-Keletről alkalmi
vásárlásnak nincs értelme, óriási a rizikó egy ilyen üzletben.
Mi magunk korábban rendeltünk Koreából idomacélt, a
konstanzai átrakáskor a HEA/HEAB 300-as és afölötti, tehát már erősebb tartók övei sérültek. Még 2008 előtt iráni
kisméretű IPE-ket rendeltünk, a szállítmányban gyakorlatilag nem volt olyan szál, ami ne lett volna kardos. Kínai lemezeink Antwerpenbe érkeztek be, az átrakott árut a Duna
alacsony vízállása miatt ki kellett rakni, a szállítási határidőt
nem tudtuk tartani. Legutóbb tavaly, 2021-ben rendeltünk
Törökországból idomacélokat, gyakorlatilag egy szállítmányhoz sem tudtak megfelelő műbizonylatot adni. Csak
akkor érheti meg, ha olyan hengerműtől rendelünk, ami
magas minőségben gyárt és az importőr/rendelő meg tudja
tenni, hogy rendszeresen vásárol, mert az öt-hat hónapos
átfutás csak így tudja a piac volatilitását kiegyenlíteni.
Ha most a jövőbe próbálok tekinteni, akkor egészen biz
tos, hogy néhány éven belül lesz egy úgynevezett zöldacélfelár is.
A személyes véleményem az, hogy a magyar piacról nincs
értelme Európán, sőt az EU-n kívülre kacsintgatni. Inkább
azzal a hosszú távú szemlélettel kell együttműködnünk,
amit a bevezetőben is említettem. Hosszú távon érdemes
tehát olyan beszállítókkal együtt dolgozni, akik mögött –
mint ahogy mögöttünk is – gyártói kapacitás áll, mert a
váratlan helyzeteket jobban tudják kezelni, az anyavállalati
kötődésük és kiterjedt értékesítési hálózatuk nagyobb biztonságot nyújt számukra. Ráadásul több információ áll rendelkezésükre a globális hatásokról, ami valljuk be, ebben a
bizonytalan környezetben erős kapaszkodót jelent.
Ez a tapasztalatunk, és ezt igyekszünk átadni a partnereinknek is.

Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Honlapunkon a MAGÉSZ Acélszerkezetek
előző számai is olvashatók.

www.magesz.hu
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Deák Bárdos András építésvezető
Acélhidak Kft.

A SZÉCHENYI LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁNAK
ACÉLSZERKEZETI VONATKOZÁSA
A Széchenyi lánchíd Magyarország és Budapest iko
nikus történelmi építménye. A több mint 30 évvel ezelőtti, legutóbbi átfogó felújítás óta a híd műszaki
állapota jelentősen leromlott, az útpálya és a járda
korábbi vasbeton szerkezete elöregedett, a pálya
szerkezet alatti acélszerkezetek, merevítőtartók, ke
reszttartók, szélrácsok korrodálódtak, így felújítása
halaszthatatlanná vált. A 2021-ben kezdődött re
konstrukció acélszerkezeti munkáira, vagyis az egyedi acélszerkezetek gyártására, beépítésére, a felújítást
kiszolgáló bakdarurendszer gyártására és szerelésé
re, valamint a megmaradó szerkezetek helyszíni ja
vítására szakalvállalkozóként az ACÉLHIDAK Kft.
szerződött, amely a MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK c.
folyóiratának 2022/1. számában is beszámolt a fel
újítás részleteiről.

A gyártás hosszas előkészítő munka és a tervezők mintagyártmányterveiről való egyeztetések után indulhatott meg.
A gyártmány előtervek véglegesítése és a mérnök általi
jóváhagyása után az ACÉLHIDAK Kft. szakemberei kidolgoz
ták és a mérnökszervezet számára benyújtották a gyártásés szereléstechnológiát, a hegesztési utasításokat, a minő
ségbiztosítási és minőségi terveket, és gondoskodtak a
műszaki előírásoknak megfelelő alapanyagok beszerzéséről.
Az üzem és a szerelőtér adottságaihoz igazodva kidolgozták a gyártás és szerelés organizációját, illetve a belső
ütemterveket, megtervezték és legyártották a munkálatok
megkezdéséhez szükséges gyártó- és előfeszítő padokat, az
elemek mozgatásához és forgatásához szükséges emelőhimbákat.

AZ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSA

AZ ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA
A Lánchíd háromnyílású, kőpilléres merevítőtartós függő
híd. Hossza 380,02 méter, teljes szélessége 14,5 méter.
A merevítőtartók közötti kocsipályaszegélyek közötti szélessége 6,45 méter, a konzolokon lévő járda 2,17 méter
széles. A többi szélességet a járdák és az út között elhelyezkedő, a hídszerkezetet merevítő tartók foglalják el.
Az A-Híd Zrt. mint fővállalkozó által végrehajtott re
konstrukció meghatározó eleme, hogy az elöregedett vasbeton pálya- és járdaszerkezetet elbontják, helyére pedig
ortotrop acélszerkezet kerül, amely jelentősen csökkenti
a híd önsúlyát, a megmaradó acélszerkezeteket pedig a
helyszínen javítják, és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről. A Lánchíd felújításához szükséges új
acélszerkezeteket a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tervei
alapján az ACÉLHIDAK Kft. csepeli üzemcsarnokában gyártják. A helyszíni szerkezetek javítását a MSc Mérnöki Tervező
és Tanácsadó Kft. tervei alapján végzik el a cég munkatársai.

FELSZERKEZET
A felszerkezet keresztmetszete 4 fő elemtípusra osztható:
az útpályaszerkezetre, a járdaszerkezetre, a szegélyszerke
zetre és a tartókonzolokra.

új járdaszerkezet

ELŐKÉSZÜLETEK

Az ortotrop pályalemezek gyártásának folyamata az alábbi
alapműveletekből áll össze:
1. lemeztoldások (pályalemez),
2. a pályalemezek fel-trapézbordázása,
3. normál és végkereszttartók előgyártása,
4. hossztartók előgyártása,
5.	fel-trapézbordázott pályalemezekre előgyártott keresztés hossztartók felhegesztése.
Az ortotrop pályaszerkezeten kívül készülnek még egyéb
acélszerkezetek is, ilyenek például a szélső és közbenső
konzolok, szegélyelemek, járdaszerkezetek, valamint vizsgálójárda stb. Az alábbiakban a pályatáblák gyártási folyamatát mutatjuk be.
Az acél alapanyagok az ACÉLHIDAK Kft. apostagi elő
készítő–leszabó üzemébe érkeznek, felhasználásukat csak
szigorú minőség-ellenőrzés után lehetett megkezdeni. A le
szabott, darabolt, illetve szálanyagokat egyedi azonosítóval
kellett ellátni.
A pályalemez szélessége miatt a keresztmetszetet két lemez toldásával kellett kialakítani. Ehhez a lemezeket sík
padra fektetve fogyóelektródás, aktív védőgázos ívhegesztés
(MAG-hegesztés) és fedett ívű huzalelektródás hegesztési

új pályaszerkezet
új szegélyelem

új tartókonzol
meglévő kereszttartó
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1. ábra:
Szerelési egységek

Feszítő kocsi

Hidraulikus sajtó

Elhelyező fésű

2. ábra:
Trapézborda pozicionálása

eljárással hegesztették, a toldóvarratot mindkét oldalon
elkészítették, a munkadarab átfordítása után.
A korábban már megtoldott pályalemezek hegesztési helyeit előbb felcsiszolták, majd a kereszttartók, trapézbordák helyét felrajzolták. A lehajlítva, méretre szabva érkező
trapézbordákat daru segítségével terv szerinti helyükre helyezték, majd pozicionálták.
A beállított trapézbordát fűzővarrattal rögzítették. A he
gesztési varratok által okozott alakváltozást ellensúlyozan
dó, a pályaelemeket hegesztés előtt előfeszítő padba
helyezték.

A korábban övlemezével összeállított kereszttartókat és
hossztartókat a trapézbordával merevített lemezre illesztették. A merőlegesség ellenőrzése mellett a kereszttartó
gerinclemezét a pályalemezhez szorítva készítették el a
fűzővarratokat.

2. kép: A trapézbordával merevített pályalemez

1. kép: Trapézborda hegesztése

A pályalemez-trapézbordák varratainak hegesztése kétfejes, fedett ívű hegesztőgéppel történt.
A hegesztés okozta deformálódások minimalizálása ér
dekében a kereszt- és hossztartó gerinceket lemeztáblákból
párban, hőhidakkal összefordítva vágták ki, és így állították
össze az övlemezekkel, majd meghegesztették őket.

Kereszttartó övlemez
Összeállító sablon
Hőhíd

Kereszttartó gerinclemez-pár

Elsőként a pályalemez és hossztartó varratát hegesztet
ték meg, egyszerre két hegesztővel párban, középről ki
felé haladva. A varratokat helyszíni illesztéseknél 150 mm
hosszan elhagyták, szintén a helyszíni szerelhetőség érde
kében.
Azért, hogy a régi hídszerkezet és a felújítás során be
építendő acél pályatáblák optimálisan illeszkedjenek egy
máshoz, minden harmadik új szerkezeti elemet hosszirá
nyú ráhagyásokkal készítettek el. A kőpillérek és a hídfők
melletti pályatáblák egységesen 50 mm-es ráhagyással ké
szültek. A hídtengelyben lévő pályatábla-illesztéseknél rá
hagyásokra nem volt szükség.
A gyártás befejezése előtt a varratokat megtisztították,
az éleket előkészítették a festéshez, a szerkezetet szükség
szerint egyengették, elvégezték az előírt méret-, alak- és
varratellenőrzéseket.
A kész hídelemek kiszállítása az elfogadott és érvényes
ütemterv alapján, minőség-ellenőrzés után történt. A legyártott hídelemek először a Hídtechnika Kft. festőüzemébe
kerültek, a festést követően pedig egyedi azonosítókkal
megjelölve szállították őket a helyszínre.

3. ábra: Párban, hőhidakkal darabolt kereszttartó gerinclemezek
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hidalva, így lehetséges a híd közepétől kifelé haladó bontás
és építés.

Darupálya
A darutechnológia kiviteli tervei a Lánchíd rajzai és a
helyszíni felmérések alapján készültek el. A tervek alap
ján a pályatest felett, a híd teljes hosszában 2 darab 8 t
teherbírású, 6,1 m fesztávolságú bakdarut és annak pályáját
szintén az ACÉLHIDAK Kft. gyártotta le.
A 8 t teherbírású darupályatartó rögzítésének kialakítása
lehetővé teszi a dilatációból és a híd mozgásából származó
pályairányú elmozdulások kezelését.

Bakdaruk a híd útpálya feletti részén,
1–1 darab a pesti és budai oldalon,
a középről két irányba haladó felújítás
kiszolgálásához
3. kép: 
Roncsolásmentes
varratellenőrzés

Darutechnológia
A kifejezetten a Lánchíd adottságaihoz és a felújítás igé
nyeihez illeszkedő, egyedi tervezésű és gyártású emelőgé
pek elengedhetetlen részét képezték a felújítás megvaló
sításának. A munkaterületre szállított acélszerkezeteket a
toronydaruk emelik a két 8 tonnás bakdaru hatósugarába.
A bakdaruk a Lánchíd 360 m hosszában közlekednek, a
hídfők és a híd közepe közti magasságkülönbséget is át

A hídra tervezett bakdaru speciálisan a hídpillér geomet
riai méreteihez került kialakításra úgy, hogy a lehető leg
szélesebb tartományban képes legyen a 8 t teher moz
gatására.
A daru kétfőtartós kivitelű. A főtartók a megfelelő me
revség és az alacsony szerkezeti tömeg érdekében hibrid
kialakításúak. A daru tervezésének egyik alapvető szem
pontja az volt, hogy a Lánchíd hossz-szelvénye a szerkezet
bontása által okozott tömegcsökkenés és hőmérséklet-ingadozás miatt folyamatosan változik, ezért a teljes szerelési
folyamat során biztosítani kellett az emelkedőn való haladást és a leejtőn való megállást, akár teljes terhelés mellett is.

4. kép: A
 hídon kiépített darupálya-rendszer
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5. kép: A bakdaru illeszkedik a hídpillér geometriájához

A futómacskán két főtartó közé elhelyezett 8 tonnás, a
kerékblokkokhoz hasonlóan szintén STAHL típusú köteles emelőmű biztosítja, hogy minél alacsonyabb legyen
a szerkezet. Ezzel az elrendezéssel elérhető, hogy a daru
főtartói a pilléren lévő „gallér” alatt fussanak úgy, hogy az
emelési magasság a 3450 mm-t elérje a pályatesttől.
A futóművek ingás felfüggesztéssel, láncelemen keresztül kapcsolódnak a macska vázszerkezetéhez. Az ingás be
kötés biztosítja, hogy az emelkedő pálya, vagy pályahiba
ellenére az emelőmű vízszintes helyzetben maradjon. Az ingás rendszer biztosítja a lökésszerű igénybevételek jelentős
tompítását is.

Függesztett daruk a híd északi és déli járdája
felett (2–2 darab)
A hídra tervezett, a járda- és a korlátszerkezetek felújításá
hoz szükséges 4 darab függesztett daru speciális kialakítású,
a híd geometriai méreteihez illeszkedik. A futóműveit
összekötő elem 2,8 m keréktávolságot biztosít, ezzel csökkentve a pályatartókra jutó terhelést. A daruk teherbírása
2–2 tonna.

Átadó pálya/kocsi
Mivel a 2 tonnás függesztett darupálya-szakaszokat a
híd kőpilléreinél meg kellett szakítani, a középső nyílás
járdáinak elbontásához és az új járdák építéséhez egy átadó
szerkezet kialakítására volt szükség. A bemozgatott terhek
átadását a középső, útpálya fölött közlekedő bakdaruk és
a járdák fölött futó függesztett daruk között egy kereszt
irányú pályán végzik, amely szintben keresztezi a bakdaru
darusínjét.

A LÁNCHÍD ACÉLSZERKEZETI
MUNKÁINAK HELYSZÍNI KIVITELEZÉSE
A híd felújításának műszaki szempontból legfontosabb
része, hogy a II. világháború után készült vasbeton pálya- és
járdaszerkezeteket elbontják, helyükre új, trapézbordákkal
merevített ortotrop acél pálya- és járdaszerkezetet építenek
be, a megmaradó tartószerkezetek helyszíni felmérését és a
szükséges javítások elvégzését követően. Mindez csökkenti
a híd önsúlyát, és így a hídszerkezet teherviselési, szilárdsági tulajdonságai javulnak.
A láncszerkezet egyensúlyának megtartása és a munkálatok átfutási idejének csökkentése érdekében a felújítás
során minden technológiai folyamat, a bontás és az új ele
mek beépítése is középről indult, és Buda és Pest irányába, párhuzamosan halad. A szerkezet mozgásait, a keletkező feszültségeket és az alakváltozásokat a BME szakértői
segítségével folyamatosan monitorozzák.
A felújítás során a vasbeton pályaszerkezetet a híd
közepéről indulva elbontották, és a bakdaruk segítségével
1,5–2 tonna tömegű táblánként emelték ki.
A híd régi, elbontásra ítélt acél hossztartóit a pálya
vasbeton szerkezetének bontásával egy lépésben távolították el.
A beépített, új, ortotrop acél pályaszerkezet elemei alá
támasztó konzolokkal csatlakoznak a híd felfüggesztett ke
resztartóinak gerincéhez.
A pályatáblák és a meglévő kereszttartók kapcsolatát
biztosító tartókonzoloknak alapvetően két fő típusa van,
az egyik a híd keresztmetszetét tekintve a szélső, a másik
pedig a közbenső konzol.
A két szélső a régi hossztartó furatképéhez csatlakozik.
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6. kép: A
 bakdaruval helyére vitt pályatábla

A közbenső tartókonzolok övlemezein lévő furatokról a
helyszínen készítik el a furatképet a meglévő kereszttartók
gerinclemezére.
Az új pályatáblák általában 2–2 kereszttartóra és 4 pár
konzolra ülnek rá.
A konzol felső gerinclemezét magasságirányú ráhagyással gyártják, szereléskor pedig a terv szerint megadott magassági méret precíz beállítását követően méretre vágják.
A pályatáblák pályalemezének folytonossá tétele toldóvarratokkal történik, porbeles huzallal történő fogyóelekt
ródás, aktív védőgázos ívhegesztés és fedett ívű huzal
elektródás hegesztés kombinációjaként.
Az első új acéltáblát még 2021 júliusának végén szállították a helyszínre, majd augusztusban helyezték el.
A bontás, a helyszíni javítások elvégzése és az új elemek
beépítése ütemezetten és összehangoltan követi egymást,
az új acélszerkezetek beépítésével párhuzamosan a hídfők
felé haladva az ACÉLHIDAK Kft. munkatársai a bentmaradó
acélszerkezetek javítását is elvégzik.
A Lánchíd nyitott, rácsos merevítőtartóján, a dilatációs
szerkezeteknél és a leromlott állapotú vasbeton pálya- és
járdaszerkezet hibái miatt bejutó víz és szennyeződések miatt a híd szerkezete jelentősen károsodott.
A vasbeton pálya- és járdaszerkezet bontása után feltáruló,
megmaradó tartószerkezeti elemek megtisztítását követően
szemrevételezték a szerkezetet. A felmérések tapasztalatai
alapján kereszttartóközönként legalább 35–40 hibát tártak
fel, így a hibatérkép több ezer hibahelyet tartalmaz.
A tervezők meghatározzák, mely hibákat milyen módon
kell javítani, és egyedi vagy típusterveket készítenek a legyártandó kisebb acélelemekre is. Ezen tervek alapján
gyártják le az új alkatrészeket, és végzik el a javításokat.
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7. kép: Beépített tartókonzol

8. kép: Korróziós károsodás
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Az egyes folyamatok egymással párhuzamosan zajlanak:
a régi szerkezetet előbb felkészítik az új pályatáblák fogadására, azok elhelyezése után pedig a híd alá függesztett
állványzatról tovább dolgoznak a szakemberek.
Jellemző hiba például, hogy a kereszttartók felső övének
szélein jelentős károsodások keletkeztek a régi pálya szegélyének tönkremenetele és ázása miatt. Az itt lévő szege
cselt hevederes kapcsolatot egy hegesztett villás alkatrészre
cserélik ki.

December közepén a két hídpillér közötti szakasz utolsó
pályatáblája már helyére került, vagyis az útpályát alkotó
94 pályatáblából 50 beépítése 2021. év végéig megtörtént.
A 380 méter hosszúságú Lánchídon ekkorra 200 méter
nyi egybefüggő részt alkottak a behelyezett pályatáblák, az
alattuk lévő régi acélszerkezeteken ugyanakkor még ezer
nyi hibát javítottak ki az elmúlt hónapokban. Emellett
januárban megkezdődött a kocsipálya kerékvetőinek és fo
gadószegélyének (taréjlemezének) beépítése is, amely szegecseltnek látszó kialakításával az egyik leginkább látható
eleme lesz az átalakításnak.

9. kép: Beépítésre váró villás alkatrész

11–12. képek: K
 erékvető és szegecsesnek látszó fogadószegély

10. kép: 2021. december 14.: helyére került a medernyílás
utolsó pályatáblája

2022 januárjában kezdődött el az új járdaelemek elhelyezése. A híd medernyílásában összesen 100 járdatáblát
használnak fel. Beépítésük az útpályához hasonlóan szimmetrikusan, középről kifelé, két irányban történik, és ebben
a sorrendben hegesztik is őket a helyükre.
A járda beépítésének hatékonyságát a táblás szerkezet kialakítása biztosítja, a járdatáblák régi fogadószerkezetének
rekonstrukciója azonban jelentős kihívásokat tartogatott,
mivel a szerkezet megbontását követő feltárások nyomán
kiderült, hogy a tervezettnél nagyobb beavatkozásra van
szükség. Az új járdán a dilatációk száma a korábbi harmadára csökkent, mivel ezek jelentették a legnagyobb kockázatot az alattuk lévő szerkezetek korróziós károsodásában.
Az új dilatációk más arányokban osztották fel a híd teljes
hosszát, ezért máshová építették be azokat.
A hídfőknél lévő Telekom aknák gyártása és cseréje még
2021. év vége előtt megtörtént. A feladatban külön kihívást
jelentett, hogy mindkét járda 8 darab aknájának cseréjét
működő optikai kábelek átvezetésének biztosításával kellett
megvalósítani. A kábeltálcák azbeszt fedőlemezét a megrendelő utasítására acél fedőlemezekre cserélték.
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13. kép: J árdaszakasz a medernyílásban

A járdatáblák bedaruzását az átadópálya és a konzolos
daruk segítségével rekordidő alatt, oldalanként 15–15 nap
alatt végezték el. A beépítés előtt a járdatáblák alsó felüle
tét – az útpálya-táblákhoz hasonlóan – a Hídtechnika Kft.
csepeli festőüzemében gyári korrózióvédelemmel látták el.
A ráhagyások levágása és a táblák hegesztésre előkészített
lefűzésével párhuzamosan hegesztésük 10–10 napot vett
igénybe. Tavaszra a pillérek közötti szakasz mindkét olda
lán elkészült az új gyalogosjárda.
2022 áprilisában a híd középső részén már elkezdődött
az új acél pályatáblák, a javított bent maradó szerkezetek,
valamint a láncok alsó szakaszának korrózióvédelme.
A medernyílás pályaszerkezetén végzett munkához eddig

14–15. képek: 
Beépítésre váró járdatábla és mozgatása
a Lánchídon
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16. kép: A
 darupályát a híd középső részén már elbontották

négy festősátort állítottak fel a hídon, amelyeket folyamatosan mozgatnak, ahogyan haladnak előre a régi bevonatok szemcseszórásos eltávolításával és az új korrózióvédelmi bevonatrendszer felvitelével. A láncok pilonokból le
érkező részeinek festését már tavaly év végéig elvégezték,
a pályaszinten azonban csak azután lehetett hozzálátni a
rozsdásodás elleni védelemhez, hogy az acélszerkezeti
munkákat befejezték, a járdákat és szegélyeket beépítették.
A korrózióvédelmi munkák elkezdéséhez szükség volt arra
is, hogy április első felében a két pilon között nagyrészt
elbontsák a hatalmas elemeket mozgató bakdaruk különleges sínpályáját. Az organizációs szempontok miatt a bakdaruk ezután is képesek arra, hogy a pilonok medernyílás
felőli részére anyagot mozgassanak be.
A láncok többi szakaszához hasonlóan a ponyvával borított állványzat alatt ezúttal is szemcseszórással távolítják el
a régi festékrétegeket, majd felviszik a meghatározott új
rétegrendet.

Áprilisban már a parti nyílásokban is megkezdődött és
ütemezetten zajlik az új ortotrop acél pályatáblák elhelye
zése. A parti nyílásokban, a medernyíláshoz hasonlóan, elő
ször a korrózióskárosodásokat, szelvényfogyásokat mérték
fel, majd a tervezők meghatározták a beavatkozások mód
ját, a szükséges szerkezeti elemek cseréjét. A pályatáblák
beépítése előtt a hídfők felé haladva elvégzik az előírt javí
tásokat, például a kereszttartó felső övének korróziós fogyása miatti cseréjét, az új pályatáblákat fogadó konzolok
furatainak felfúrását és felszerelését.
A szakemberek a pillérek és a partok közötti részen haladnak „kifelé” az új útpályát alkotó ortotrop acélelemek
elhelyezésével. Az eddigiekhez hasonlóan, a tervezők ki
fejezett kérésének megfelelően, szimmetrikusan, két irányba haladva dolgoznak, mielőtt a járda építése is elkezdőd
hetne ezen a szakaszon. Ez azt jelenti, hogy előbb a budai,
majd a pesti parti nyílásban emelik helyükre a pályatábla
párokat.

17. kép: 
Sátor alatt festik a pályaszint alatti részt
és a láncok alsó szakaszát
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18–19. képek: P
 ályatáblák a budai parti nyílásban, a pillér túloldalán festősátrakkal

20–21. képek: Javítások és konzolok előkészítése a pesti parti nyílásban
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22. kép: A
 pályatábla ráhagyásának levágása

24. kép: P
 ályalemez fedett ívű hegesztése

23. kép:
A pályatábla precíz beállítása.

A pályatáblákat továbbra is a bakdaru szállítja a helyükre.
Először a hosszúsági ráhagyásokat vágják le, majd beállítják
őket a tervezők által megadott magasságra, a pályaszerkezet
hossz-szelvényének megfelelően, és a magassági ráhagyá
sokat is levágják. Ezután hegesztik a helyükre az elemeket.
Jelen cikk írásával párhuzamosan kezdődik a hídrekonstrukció egyik legkülönlegesebb munkafolyamata: a
függesztőorsók cseréje, amely szintén számos műszaki
kihívást tartogat. A tenderterv 8 darab orsó kivételét és
vizsgálatát írta elő. A híd állapotfelmérése alapján kiderült,
hogy a tenderben megadott mennyiségnél valószínűleg
több orsó cseréjére lesz szükség, sőt, nemcsak magukat
az orsókat, hanem bizonyos esetekben előreláthatólag az
orsók bekötésére szolgáló elemeket is cserélni kell majd
a korróziós károsodások miatt. Ezeket a műveleteket a
híd tervezőinek és a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéké
nek felügyelete és irányítása alatt kell elvégezni.
A cserékhez ideiglenes kiváltó szerkezeteket terveztek,
amelyeket az orsócsere idejére felszerelnek a függesztő
rudakra. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a csere alatt se
az érintett függesztőrudakra, se a szomszédos függesztő
rudakra jutó reakció ne változzon meg – ezzel biztosítják
az eredeti hídalak állandóságát.

A Lánchíd 18 hónapos, teljes lezárása 2021. június 16-án
kezdődött, a forgalom 2022 decemberében térhet vissza az
átkelőre, míg a munkálatok befejezése 2023 őszére várható.
A Széchenyi lánchíd felújítása projekt közreműködői
Építtető

Budapest Főváros Önkormányzata

Támogató

Magyarország Kormánya

Megrendelő

BKK Zrt.

Lebonyolító,
műszaki ellenőr

Budapest Közút Zrt.

Hatóság

NKH, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Tervező

FŐMTERV – MSc – CéH konzorcium
és FŐMTERV Zrt.

Kivitelező

A-Híd Zrt.

í
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25. kép: A
 Lánchíd új pályaszerkezete május elején

FELHASZNÁLT KÉPEK ÉS ÁRBÁK
JEGYZÉKE
1. ábra: Szerelési egységek
2. ábra: Trapézborda pozicionálása
1. kép:	Trapézborda hegesztése.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
3. ábra:	Párban, hőhidakkal darabolt kereszttartó
gerinclemezek
2. kép:	A trapézbordával merevített pályalemez.
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
3. kép:	Roncsolásmentes varratellenőrzés.
Fotó: ACÉLHIDAK Kft./Bóka Attila
4. kép:	A hídon kiépített darupálya-rendszer.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
5. kép:	A bakdaru illeszkedik a hídpillér geometriájához.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
6. kép:	A bakdaruval helyére vitt pályatábla elhelyezése.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
7. kép:	Beépített tartókonzol.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
8. kép:	Korróziós károsodás.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
9. kép:	Beépítésre váró villás alkatrész.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
10. kép:	2021. december 14.: helyére került
a medernyílás utolsó pályatáblája.
Fotó: magyarepitok.hu/Dernovics Tamás
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11–12. kép: Kerékvető és szegecsesnek látszó
fogadószegély.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
13. kép:	Járdaszakasz a medernyílásban.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
14–15. kép: Beépítésre váró járdatábla és mozgatása
a Lánchídon.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
16. kép:	A darupályát a híd középső részén már
elbontották.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
17. kép:	Sátor alatt festik a pályaszint alatti részt
és a láncok alsó szakaszát.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
18–19. kép: Pályatáblák a budai parti nyílásban,
a pillér túloldalán festősátrakkal.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
20–21. kép: Javítások és konzolok előkészítése
a pesti parti nyílásban.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
22. kép:	A pályatábla ráhagyásának levágása.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
23. kép:	A pályatábla precíz beállítása.
Fotó: BKK/Nyirő Simon
24. kép:	Pályalemez fedett ívű hegesztése
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
25. kép:	A Lánchíd új pályaszerkezete május elején.
Fotó: magyarepitok.hu/Nagy Mihály
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PROFESSZIONÁLIS SZÓRÁSTECHNIKA

Ha a

tartósság a cél.
Wagner magasnyomású pumpák
és szórópisztolyok
Kimagasló teljesítmény
a vastag bevonatokhoz
Masszív, megbízható kialakítás
Könnyű tisztítás és karbantartás
Szakszervíz
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Szigeti Zoltán műszaki igazgató-helyettes
Gondár Péter irányító tervező
Bódi Miklós tervező mérnök
MSc Kft.

A SZÉCHENYI LÁNCHÍD MARADÓ ACÉLSZERKEZETEINEK
FELÚJÍTÁSI TAPASZTALATAI TERVEZŐI SZEMMEL
A Széchenyi lánchíd felújításáról számos, mostanában
megjelent cikk számolt már be. A híd meglévő és meg
maradó acélszerkezeteinek tervezőjeként mi is bepil
lantást szeretnénk adni abba a folyamatba, aminek
a végeredményeként a híd megújul. Cikkünkben rövi
den ismertetjük a híd acélszerkezetének általános ál
lapotát, a felújítás során általunk alkalmazott alap
elveket, a feltárt meghibásodások javítási rendszerét.
A teljesség igénye nélkül kiragadtunk néhány – nem
szokványos – feladatot, amivel a kivitelezés során
foglalkoznunk kellett, illetve ismertetünk pár statikai
érdekességet. A cikk végén jóslatba bocsátkozunk a
megtervezett és elvégzett beavatkozások után elvár
ható élettartamra vonatkozóan.

ELŐZMÉNYEK
Cégünk munkatársai a jelen felújítást megelőző 1986–88
évi felújítás aktív részesei voltak [1], és azóta is folyamatosan figyelemmel kísérték a híddal kapcsolatos történéseket, korábbi híd fő-, és célvizsgálatokban részt vettek.
A jelen felújítás előkészítése már 2014-ben elkezdődött,
ekkor a FŐMTERV–MSc–CÉH alkotta tervezői konzorcium készítette a felújítási terveket. A hosszú engedélyezési
procedúrának köszönhetően a Kiviteli terveket csak 2016.
év nyarán sikerült leszállítani, és bár úgy tűnt, hogy a kivitelezés „napokon” belül elindulhat, erre csak a 2021. év
tavaszán kerülhetett sor az A-Híd Zrt. fővállalkozásában.
A kivitelezés közben szükségessé váló tervezési feladatokat ugyanaz az előzményes konzorcium látja el, és a feladatmegosztások is azonosak a korábbiakkal. Cégünk főbb
feladatai:
– a meglévő híd statikai vizsgálata,
– meglévő és megmaradó szerkezetek javítási terveinek
elkészítése,
– hídtartozékok tervezése,
– építési állapotok statikai ellenőrzése,
– hídfő horgonykamrák szigetelési tervezése (alvállalkozó
bevonásával: Magyarádi Kft.).
A legutolsó felújítás óta eltelt 33 év rendkívül hosszú
felújítási ciklusnak számít, még a hazai állandó forráshiánynyal küzdő üzemeltetési gyakorlatban is. Ez a tény már
önmagában is előrevetítette a várható rossz hídállapotot.
De nemcsak ez, hanem számos más tényező együttesen
indokolhatja a híd jelenlegi állapotát, ezeket igyekeztünk
objektíven összeszedni. A híd fő tartóelemei a láncok,
ezeknek kb. 75%-a még az 1913. évi gyártásból származik
[2], vagyis életkoruk meghaladja a 100 évet. A világháború
során felrobbantott híd megsérült és a javíthatatlanná vált
láncait az újjáépítés során 1948–49-ben újragyártották, ezek

életkora is már 73 év. Ugyanennyi idősek a merevítőtartók
és a pályaszerkezet elemei is, vagyis ha a hatályos előírásokból indulunk ki, a láncok zöme túlhaladta az elvárt élettartamukat, a többi elem pedig az elvárható élettartama
végéhez közelít. Természetesen a szabványban rögzített 100
éves tervezett élettartam sem örök érvényű, a valóságban
ezt számos tényező befolyásolja, mint például a (i.) forgalmi viszonyok alakulása, ii.) konstrukciós megoldások,
anyaghasználat, vizsgálhatóság, iii.) a karbantartások és felújítások rendszeressége és minősége.
i.) Nyilvánvaló, hogy a régi hidak tervezésekor az élettartamra történő tervezés még nem volt bevett gyakorlat, noha a Lánchídnál egyébként kifáradási probléma
gyanúja nem merült fel sehol.
A hidak elvárt teherbírása (az igények) az utóbbi évtizedekben nőttek. A felújítási tervek készítésekor a híd
elvárt terherbírása „C” osztályú jármű (20 t), illetve a
BKV által járatni szándékozott buszflotta járművei voltak. Utóbbiak közül a Volvo 7700 A típusú busz adódott mértékadónak a maga 29,4 tonna össztömegével.
Noha a számításaink igazolták a típus járathatóságát,
ilyen nagy tömegű járművek rendszeres járatása nyilván a híd egyes elemeinek (pl. aszfalt, dilatációk stb.)
gyorsabb ütemű elhasználódását okozhatják.
ii.) A Lánchíd mindig az adott kornak (építés, átépítés,
újjáépítés) a kiemelkedő építménye volt. Azonban szerkezeti kialakítása a maga elismerésre méltó szépsége
mellett számos ma már nem követendő alap-, és részletkialakítást tartalmaz. Ilyenek:
– A láncok közti szűk hézagok nehezen karbantarthatók, a lánccsatornában olyan szűkületek is vannak,
amik a hozzáférést jelentősen korlátozzák.
– A kocsipályáról az agresszív vizek – szinte – akadály
nélkül le tudnak jutni a lentebbi szintekre (kereszttartók felső öveihez, a merevítőtartó alsó öveihez, a
szélrácsokhoz).
– Rengeteg összetett szelvényű rúd található a hídon, ezek olyan kis hézagokkal készültek, amikben
megáll és felhalmozódik a kosz. A dupla függesztések tartóinak hátoldalai úgyszintén nehezen hozzáférhetők, a függesztőorsókhoz bejuthat a víz. Számos
helyen megbosszulta magát a túl távoli szegecsosztás is, a lemezek között jellemző hiba a réskorrózió,
mely csak a lemezkötegek teljes bontásával lenne
javítható.
– A pályamegszakítások igen nagy számban voltak a
hídon, ezek alatt, és közvetlen környezetükben a
durva szelvényfogyások, átlyukadások sem ritkák.
– Noha az 1948–49-ben gyártott felszerkezet acélanyaga hegeszthető szerkezetű, számos helyen tapasztalható a lemezek rétegessége. Ezeket általában az
ultrahangos vastagságmérés eredményei is kimutatják, de néhol szabad szemmel is látható a jelenség.
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–A
 felszerkezet a megépítése után csak korlátozot
tan volt vizsgálható, gyakorlatilag csak a saruk kör
nyezetében volt lehetséges a testközelből történő
szemrevételezés. A fő- és célvizsgálatokat többnyire
e célból rövid időtartamra létesített, kizárólag pont
szerű vizsgálatra alkalmas állványról oldották meg a
vizsgáló mérnökök. Volt példa alpinista bevonásával
történő vizsgálatokra és csónakból történő szemre
vételezésre is, de egyik módszer sem egyenértékű
egy képzett szakember testközelből történő vizsgá
latával. Így sem a hibák teljes körű felderítésére,
sem azok kijavítására nem voltak adottak a körülmé
nyek. Sajnos ezen a jelenlegi felújítás sem fog tudni
jelentősen javítani.
iii.) 	Forráshiány miatt a felszerkezeten a legutolsó felújítás
óta a balesetveszélyes hibák (beszakadt járda, és kocsi
pályaszegély) elhárításán kívül jelentős karbantartásra,
vagy javításra nem került sor, csupán a tönkrement
hossztartó-megszakítások megerősítése történt meg.
Még a könnyen észlelhető problémákat sem javították
ki (pl. ázó dilatációk, tönkrement saruk). Ugyanakkor
a hídon olyan rendezvényeket is tartottak (tűzijáték),
amik a korrózióvédelmi rendszer, majd a védendő
elemek lokális tönkremeneteléhez vezettek.
Mindezek összessége miatt nem nehéz belátni, hogy bár
a jelenlegi átfogó felújítás célja a híd terhelésének csökkentésével összhangban a híd élettartamának meghosz
szabbítása, a felszerkezet esetében irreális elvárás lenne a
100 évet meghaladó élettartam garantálása. Tisztában va
gyunk azzal, hogy ez elsősorban nem műszaki, hanem finanszírozási kérdés, de ahhoz, hogy a felújítást követően
a felszerkezet még sokáig hibamentesen üzemben tartható
legyen, elengedhetetlennek tűnik a jelenlegi karbantartási
gyakorlaton változtatni.

ACÉLSZERKEZETI JAVÍTÁSI TERVEK
KÉSZÍTÉSE
Előkészületek
Nulladik lépésként (2021. június 2-án) helyszíni bejárással
kezdtünk, azt követően, hogy a pesti oldalnyílásban rész
legesen elkészült a függesztett állvány. Ekkor nyílt első al
kalommal lehetőségünk a szerkezet alá olyan helyekre is
eljutni, amik eddig megközelíthetetlenek voltak. Már ekkor nyilvánvalóvá vált a résztvevők számára, hogy a híd
általánosan rosszabb állapotban van, mint ahogy azt a ko
rábbi fázisok és vizsgálatok feltételezték. Ezen alkalommal
igyekeztünk a szemrevételezéssel megállapítható, nagy
számban előforduló, tipikus hibákat felderíteni, hogy azok
ra a javítási javaslatok időben elkészülhessenek. Mivel a
szerkezeteken olyan mértékű korróziót és egyéb szennye
ződést tapasztaltunk, hogy azok valós állapota sok esetben
nem volt felelősséggel megítélhető, a Vállalkozó egy több
mezőnyi mintafelület nagynyomású (5–600 bar) vizes előmosási technológiával történő tisztítása mellett döntött.
A tisztítás elvégzése után 2021. június 8-án a pesti hídfőnél lévő a 9., 10. és 11. kereszttartók hibáit tártuk fel
a Kivitelező és Laboros kollégákkal közösen. Ez azt jelentette, hogy kifolyási oldalról indulva tüzetesen átvizsgáltuk a kereszttartó szerkezeti elemeit, és ahol valamilyen
hibát láttunk (pl. korróziós szelvényfogyás, szegecshiány/
fogyás, elemátlyukadás, duzzadó rozsda stb.), ultrahangos
vastagságmérővel megmérték a szelvények vastagságait.
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Ezekről a helyekről a mérési jegyzőkönyvön felül fotó
dokumentációt is készítettünk, és a hiba helyét felvezettük
egy hibatérképre.
A három kereszttartónyi „mintavételi mező” adatainak
birtokában megvizsgáltuk a jellemző meghibásodásokat,
és a hibás szerkezeti elemekre megállapítottunk egy ún.
„megtűrt” lemezvastagságot. A megtűrt vastagságokat az
e-UT szabványsorozat ajánlott legkisebb lemezvastagságai
nak – vagy a statikailag szükséges lemezvastagságok figyelembevételével határoztuk meg oly módon, hogy az így
adódó méretekre a szemcseszóráskor várható fogyást, és
a következő felújítási ciklusig várható becsült fogyást is
hozzákalkuláltuk (ez elhelyezkedéstől, elem jelentőségé
től, feszültségállapottól függően kb. 0,5–1,0 mm többletet
jelent). Természetesen akadtak olyan kisebb jelentőségű
elemek is (pl. konzol alsó öv), mely esetében a statikai
megfelelőség biztosításán túl többletbiztonságot – annak javíthatatlansága okán – nem volt lehetséges előírni.
Amennyiben ezek az elemek teljesítik a meghatározott lemezvastagsági kritériumot, csak a szakszerű korrózióvédelmi megújításukat szükséges elvégezni (felület tisztítása, új
bevonatrendszer felépítése, esetlegesen a szükséges tartó
san rugalmas tömítések elvégzése). Amennyiben az elemek nem teljesítik a tervező által meghatározott kritériumot, a szerkezeti elem erősítése vagy cseréje szükséges.
Ezekre javítási terveket kell készíteni, és az alapján lehet a
javításokat elvégezni.
A „mintavételi mezőben” tapasztalt jellemző meghibáso
dásokra támaszkodva javítási jellegrajzokat („skicceket”)
készítettünk, melyeknél szem előtt tartottuk, hogy a lokális
javításokkal a lehető legkisebb többletfeszültséget juttassuk
a szegecselt/hegesztett szerkezetbe. Az így elkészült terveket
a helyszíni kooperációk alkalmával először „asztal mellett”
áttekintettük a Kivitelező és Szakalvállalkozó (Acélhidak
Kft.) kollégákkal közösen. Minden résztvevő bírálattal, javaslattal élt, és ahol igény merült fel, ott egy-egy hibahely
re több különböző megoldási variációt készítettünk. Mivel
előkerültek a hegeszthetőségi kérdések, így a megbeszélé
seket követő helyszíni bejárások alkalmával Hegesztő szakmérnök (Köber József) jelenlétében áttekintettük a hibá
kat és kijelöltük a hibásnak tapasztalt szerkezeti elemeket
(kereszttartó felső-, alsó öv, konzolgerinc, merevítőtartó
alsó öv stb.), melyekből mintát véve és a laborban bevizsgálva megállapították a vegyi összetételt. A laborvizsgálat
minden esetben igazolta a hegeszthetőséget. A bejárások
és az anyagösszetételre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvek
birtokában ki lehetett jelölni a „skiccek” közül a végleges
variánst, majd megkezdődhetett a gyártmányterv szintű
kidolgozás.
Tekintettel a várható nagyszámú hibára, Vállalkozóval kö
zösen egy olyan informatív, könnyen kezelhető rendszert
dolgoztunk ki, amellyel a hibás szerkezeti elem paraméterei
(elhelyezkedése, a hiba jellege, kiterjedése, mérési eredmé
nyek, a javasolt javítás módja stb.) minél egyszerűbben be
azonosítható a helyszínen is. Ennek a jelenleg is használt,
bemutatásra kerülő formája többszöri közös eszmecsere,
finomítás eredménye. A hibák és az adatok rögzítésére, a
rendszerezésre és feldolgozásra, a javítások nyomon kö
vetésére végül is többféle mintalap, valamint hibatérkép
készült.
Az azonosítás ugyan a kereszttartók sorszámával történik,
de egy kereszttartónyi távolságot („mezőt”) ölel fel, így a
felmérés kiterjed a merevítőtartóra, konzolra, fő és „alá
rendelt” szélrácsra, függesztőkre, azaz a teljes acélszer
kezetre.
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Szerkezeti elem azonosítója és megnevezése (a teljesség
igénye nélkül):
– a
– KERESZTTARTÓ felső övlemez
– b
– KERESZTTARTÓ gerinclemez
– … – …
– w
– JÁRDA konzol a szegélytartónál
– x
– MEREVÍTŐTARTÓ – LÁNC összekötő elem

A hibák beérkezése, illetve azok javítási, erősítési terveinek készítése az első néhány hónapban feszített tem
póban, párhuzamosan zajlott. Az idő előrehaladtával a
hibák többségét lefedtük, de még jelenleg is van olyan
hiba, mellyel eddig nem találkoztunk és egyedi megoldást
igényel (szerk.: a cikk írása közben a feldolgozás még
javában zajlik).

Hibák jele és megnevezése
– I.
– kiterjedt szelvényfogyás
– II. – kiterjedt átlyukadás
– III. – kagylós szelvényfogyás stb.
– … – …
– XI.		 felületi korrózió („felületi rozsda”)
– XII.		 deformáció

Folyamat a hiba feltárásától a javítási tervek
elkészítéséig (tervező szemszögéből)

Ezenkívül a felmérési táblázat tartalmazza a hiba kiterjedtségét, a mért szelvényvastagságot, a terv szerinti vastag
ságot, fényképet és egyéb fontos megjegyzést is.
A rendszer elképzelés szintjén megszületett, gyakorlati
próbájára 2021. július 2-án került sor, ugyanis a Kivitelező
ekkor szolgáltatta az első adatokat. A felmérés üteme a
technológiával azonosan a híd közepétől indult a pilonok irányába. A vasbeton pályatáblák bontását követően a
kereszttartókat 5–600 bar-os, a merevítőtartót és csomó
pontokat 2000 bar-os nagynyomású vizes technológiával
tisztították. Az első felmérés az 59–64. kereszttartó hibáit
tartalmazta. Ezen időszakban még zajlott a vasbeton pá
lyatáblák bontása, így volt idő a helyszíni egyeztetésekre,
szemrevételezésekre Kivitelezői, Szakalvállalkozói, Hegesztő
szakmérnöki és Tervezői körben, ezenkívül ez az időszak
lehetőséget adott a felmérés módját, a Tervező és Kivitelező
közötti adatcserét finomhangolni. Ezek nagyon hasznosnak
bizonyultak, ugyanis a körülményeket szakértői körben
megismerve, a későbbiekben beérkező adatokból jó esély
lyel gördülékenyen eldönthető volt, hogy milyen módon
kell az azonosított hibákat kijavítani, mely terve(ke)t szük
séges alkalmazni.

Normál esetben:
– A felmérést a Kivitelezői gárda végzi, mi tervezők az általuk felvett hibákat kapjuk meg [1. a) ábra].
– Minden egyes beérkezett hibát felülvizsgálunk, hogy
pontos-e a megnevezés vagy a hiba jellege, illetve rendelkezésünkre áll-e minden adat (fotó, vastagságmérés)
[1. b) ábra].
– Amennyiben az adatok, a fotók és a mért eredmények
alapján egyértelműen megítélhető a hiba, javaslatot te
szünk a kijavításának módjára. Ha az adatok közül bármi
hiányzik, megkérjük ezek pótlását.
– Van olyan eset is, ahol minden adat rendelkezésünk áll,
ennek ellenére a meghibásodás mértéke nem egyértel
műen eldönthető. Ilyen esetekben szükségesnek ítéljük
a pótmérést, esetleg több szögből készült fotókat kérünk.
– Amennyiben a pótinformációk alapján sem jutunk egyöntetű megállapításra, úgy ezeket a hibahelyeket a hely
színen szemrevételezzük, és ezután döntünk a javítás
módjáról.
Kiemelt eset:
– Abban az esetben, amikor a hiba olyan súlyos, hogy a
fenti köröket nincs idő végigjárni és gyors beavatkozásra
van szükség, a hiba feltárása után általában közös hely
színi bejáráson vitatjuk meg a problémát és a megoldást.
Ez esetben a hiba prioritást élvez, így az erősítési terv
1–2 napon belül elkészülhet. Ilyen volt például a 66.

1. a) ábra: H
 elyszíni felmérés jegyzőkönyve és hibatérképe (77. j. kttó.)
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1. b) ábra: D
 igitalizált felmérési táblázat (77. j. kttó.)
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1. b) ábra: D
 igitalizált felmérési táblázat (77. j. kttó.)

jelű kereszttartó gerincének szinte teljes magasságban
történő átlyukadása [1. a)–b.) képek].
A fentiekben leírt folyamat végterméke egy-egy kereszttartónyi mezőre egy javítási javaslattétel táblázat (tervezői
táblázat) [2. a) ábra] és egy ezzel szinkronban lévő javítási
hibatérkép [2. b) ábra].
Az alábbi képek néhány jellemző meghibásodást és azok
javításait mutatják be:
• 2. a)–b) képek: Kétoldali függesztőorsó környezetében
szelvényfogyott, átlyukadt kereszttartó gerinc és annak
javítása.

•3
 . a)–b) képek: Szelvényfogyott kereszttartó felső öv-, és
bekötőlemez, illetve annak cseréje.
• 4. a)–b) képek: Korrodált, átlyukadt szélrácsbekötés és
annak cseréje.

Érdekességek
A pesti oldalnyílásban (25 mezőben) 656 darab; a me
dernyílásban (55 mezőben) 1596 darab; budai oldalnyílásban (25 mezőben) 681 darab hibahelyet azonosítottak a
felmérést végző Kivitelező kollégák.
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a)
a)

b)

1. kép: a) Kereszttartó gerinc átlyukadása
(66. j. kttó. befolyási oldal)
b) Kereszttartó gerinc átlyukadásának hevederes erősítése
(66. j. kttó. befolyási oldal)

b)
3. kép: a) Szelvényfogyott kereszttartó felső öv-, és bekötőlemez
(61. j. kttó. kifolyási oldal)
b) Szelvényfogyott kereszttartó felső öv-, és bekötőlemez
kicserélve (61. j. kttó kifolyási oldal)
a)

a)

b)
2. kép: a) Kétoldali függesztőorsó környezetében szelvényfogyott,
átlyukadt kereszttartó gerinc
(63. j. kttó. kifolyási oldal)
b) Kétoldali függesztőorsó környezetében szelvényfogyott,
átlyukadt kereszttartó gerinc javítása még a korrózió
védelem nélkül (63. j. kttó. kifolyási)

b)
4. kép: a) Korrodált, átlyukadt szélrácsbekötés
(55. j. kttó. kifolyási oldal)
b) Korrodált, átlyukadt szélrácsbekötés kijavítva
(55. j. kttó kifolyási oldal)
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2. a) ábra: Tervezői táblázat részlete javítási javaslattételekkel (77. j. kttó.)

Mivel az oldalnyílásokban még zajlanak a feldolgozások
és javítások, így a továbbiakban csak a medernyílásra vonatkozó adatokat ismertetjük.
A medernyílásban feltárt 1596 darab (*) hibából 782 darabnál volt szükséges valamiféle szerkezeti beavatkozást
javasolni. A cikk születéséig 58 különböző javítási tervet
szállítottunk.
A legek:
– A legtöbb hibát a 77 j. kttó esetében azonosították, szám
szerint 52 darabot (*), ebből 28 hiba kijavítására tettünk
javaslatot.
– A legkevesebb hibát a 48 j. kttó esetében azonosították,
szám szerint 12 darabot (*), azonban ebből csupán 8 da
rab kijavítására tettünk javaslatot.
– A legjobb állapotú mező az 52 j. kttó-hoz tartozik, ahol
ugyan 21 hibát (*) azonosítottak, de ebből csak 1 esetben
tartottuk szükségét szerkezeti beavatkozásnak.
(*) A
 z összes többi hiba esetében a korróziós szelvényfogyás mértéke a „megtűrt” kategóriába tartozik, így nem
szükséges szerkezeti beavatkozás.

Egy konkrét meghibásodás ismertetése
– függesztőorsók és -tartók cseréje
A láncszerkezet és a merevítőtartó kapcsolatát biztosító függesztők kétféle rendszerrel kötnek be a kereszttartókhoz.
Általában magasan futó lánc esetén a 2 darab függesztő
végén kialakított tartó és az ezen átfűzött orsó segítségével
történik a teherátadás (függesztés) a kereszttartók tetején kialakított bekötő fülek csapos kapcsolatán keresztül.
Azokon a szakaszokon, ahol a lánc a merevítőtartó felső
öve alá bukik, 4 darab függesztőrúd található csomópontonként, amelyek páronként veszik fel a terhelést szintén
orsók segítségével. Ezek a kereszttartók gerincére oldalról
kapcsolódnak. Az előbbieket „egyszerű”, az utóbbi típust
pedig „kétoldali” függesztésnek nevezzük. Az 1986–88-as
felújítás során az utóbbi típus esetében mindegyik bekö
tésnél szükség volt az orsók cseréjére súlyos korróziós ká
rosodások miatt [1]. Ezen tapasztalatból kiindulva, illetve
az azóta megfigyelhető külső korróziós nyomok miatt elő
lett irányozva 8 darab függesztőorsó vizsgálata. A felújítás
során azonban újabb problémák bukkantak felszínre, ame
lyek miatt már nem csak az orsók vizsgálata, hanem a füg-
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2. b) ábra: K
 ivitelezést segítő javítási hibatérkép (77. j. kttó.)

gesztőtartók cseréje is indokolttá vált. Ilyen volt 2 esetben a
tartó alján található és statikailag szükséges erősítőlemezek
elválása [5. a)–b) képek]. Illetve a kétoldali felfüggesztéseknél számos esetben tapasztaltunk a tartók gerincének
belső, takart felületein jelentős korróziót, amely vélhetően
a nehéz hozzáférhetőség miatt a korábbi felújítás során elmaradt, vagy kevésbé precízen felvitt korrózióvédelemnek
tudható be [6. a)–b) képek]. A károsodott tartók és orsók
helyére a meglévőkhöz hasonló megjelenésűeket terveztünk. Az elemek kivétele és cseréje a bekötő kapcsolatok,
vagy a teljes függesztő erőtani kiváltása mellett történhet,
amelyhez speciális kiváltó szerkezeteket terveztünk [3.
a)–c) ábra].

ÉPÍTÉS KÖZBENI SZÁMÍTÁSOK
A megmaradó acélszerkezetek statikai számítása szintén
érdekes kihívások elé állította a tervezőket. Mivel az elmé
letileg csuklós rúdláncként működő főtartó erősen nemlineáris viselkedést mutat, ezért első körben az engedé
lyezési, majd kiviteli/tendertervi fázisban egy olyan globális
végeselemes modellt kellett megalkotni, amely segítségével
kellő pontossággal szimulálható volt a híd eredeti építési
sorrendje, a jelenlegi átépítés, majd a végállapotban rá
kerülő esetleges terhek hatása. Mivel a híd globális model
lezésének kérdései elegendő érdekességet szolgáltathatná
nak akár egy külön cikkhez is, ebben az írásban most nem
térünk ki ennek részletes ismertetésére, hanem csak a kivitelezés kapcsán eddig elvégzett főbb vizsgálatainkat és azok
tapasztalatait foglaljuk össze.
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Organizációs/technológia kérdések
statikai vonzatainak vizsgálata
az előkészítés, majd a megvalósítás fázisában
A kivitelezés előkészítő szakaszában a Vállalkozó és a Ge
neráltervező által elképzelt építési organizáció és fázisterv
statikai ellenőrzése volt a feladatunk. Itt a globális számítási modellben (4. ábra) végig kellett kísérni az elképzelt
építési ütemeket az aszfaltburkolat lemarásától kezdve, a
bakdaru, illetve a különböző állványzatok kiépítésén át a
kocsipálya és gyalogjárda-szerkezet bontásáig, majd az új
elemek beépítéséig. Már a korábbi tervezési fázisokban is
felmerült az elméletileg csuklós lánckapcsolatok korrózió
okozta bemerevedése. Ezt a feltételezést a BME Hidak és
Szerkezetek Tanszék által 2018-ban elvégzett próbaterhelés
is általában visszaigazolta [3]. Ezért a mostani számításainkat is kétféle statikai vázon végeztük el: tökéletes csuklókból álló láncokon, illetve merev kapcsolatú láncokon; azt
feltételezve, hogy a hídszerkezet valós viselkedése ezen
szélsőértékek között lesz. A számítások azt mutatták, hogy
egyik építési fázisban sem alakulhatnak ki az e-UT szabvány
által megengedett feszültségeknél nagyobb értékek, vagyis
az átépítést az elképzelt ütemezés szerint végrehajthatónak
ítéltük. Mint általában a függőhidakra, a Lánchídra is nagy
elmozdulások jellemzők. Ezért a számításaink alapján a
minél pontosabb új hossz-szelvény biztosítása érdekében a
Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy az új pályatáblák
beépítése lehetőleg közel szimmetrikus terhelési állapotban
történjen. Ez az állványozási, bontási és építési ütemezést
alapvetően befolyásolta. Érdekesség, hogy az északi és déli
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a)

a)

b)

b)

5. kép: a) „Egyszerű” függesztő elváló alsó pót övlemeze
(83. j. kttó. befolyási oldal, pesti irány)
b) „Egyszerű” függesztő elváló alsó pót övlemeze
(83. j. kttó. befolyási oldal, pesti irány)

6. kép: a) Kétoldali függesztés tartója elölről, látszólag hibamentes
(62. j. kttó. kifolyási oldal, budai irány)
b) Kétoldali függesztés tartója hátulról, komoly korróziós
károsodással (62. j. kttó. kifolyási oldal, budai irány)

oldali gyalogjárdák bontását és építését is párhuzamosan
javasolt végezni, vagyis keresztmetszeti értelemben is szimmetriára kell törekedni. Ennek oka, hogy a merevítőtartó
alacsony csavarómerevségének köszönhetően egy ilyen értelmű aszimmetrikus terhelés olyan mértékű elcsavarodást
okozhat (medernyílás közepén akár 6 cm-t is), amely az
újonnan beépülő pályatáblák szempontjából pontatlan vég
alakot eredményezne.

Mivel a függesztők kiváltásának megoldása meglehetősen
komplikált feladat konstrukciós szempontból, ezért meg
vizsgáltuk annak esetleges elhagyhatóságát is. Csuklós lánc
csapok esetében azt kaptuk, hogy a teljes felszabadított
rúderő (100–150 kN a híd aktuális globális bontási–beépí
tési állapota, illetve az előbb említett beszabályozási bizonytalanság függvényében) kb. fele-fele arányban átterhelődne
a vele azonos láncon lévő következő, ergo kettővel arrébb
található függesztőkre. Ehhez jelentős függőleges (több
cm-es) csomóponti mozgások társulnának. Merev lánc ese
tében a lánc folytatólagos többtámaszú tartó jelleggel mű
ködik, így az elengedett rúderő felénél még nagyobb erő
is átterhelődne az azonos láncon lévő következő függesztőkre. Az említett múltbéli bizonytalanságot is figyelembe
véve az átterhelődések következtében a szabványosan
meghatározható mértékadó rúderők közelébe kerülnénk,
ezért ezt a lehetőséget elvetettük, és a kiváltás szükségessége
mellett döntöttünk. Tekintve, hogy a függesztők állandó
terhelésének esetleges anomáliái a hasznos terhek viselé
sében is többletként jelenhetnek meg, ezért rúderő-érzé
kenységi vizsgálatot végeztünk a függesztők kiváltás utáni
pozíciójának visszaállítására vonatkozóan. Minél rövidebb
az érintett függesztő, annál érzékenyebb a hosszváltozásra,
vagyis a visszaállítás pontosságára. Vizsgálataink szerint itt
jelentős különbség mutatkozik a csuklós és merev statikai

Függesztőorsók és -tartók cseréjéhez szükséges
kiváltások
Érdekes technológiai kérdés a rossz állapotú függesztő
orsók és függesztők végén található átkötőtartók cseréjé
hez szükséges ideiglenes erőtani kiváltás megoldása, vagy
annak esetleges elhagyhatósága. Ehhez a kérdéshez szorosan kapcsolódik, hogy a függesztőkben lévő erőket sosem
sikerült igazán egységesen beállítani, pedig a múltban ezt
több ízben is megkísérelték. Szakirodalom szerint kb ±15%os eltérés lehet a rúderőkben [2] [4]. A merevítőtartóval
ellátott függőhidak hasznos terhe olyan arányban oszlik
szét a függesztők között, amilyen arányban azok az állandó
terheket viselik [5], ezért ez a 15%-os bizonytalanság a
hasznos terhek okozta igénybevételben is megjelenhet (ennek mértéke a lánccsapok elfordulási merevségétől függ).
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3. a) ábra: K
 ereszttartó függesztések javítási terve (tervrészlet)

3. b) ábra: 
Segédszerkezet az „egyszerű” függesztések kiváltásához
(tervrészlet)
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3. c) ábra: S
 egédszerkezet a „kétoldali” függesztések kiváltásához (tervrészlet)

váz között. Egy rövidebb függesztő esetében csuklós lánc
mellett 1 mm rövidülés +3,7 kN, míg merev lánc esetében +14,1 kN erőnövekményt okozna (az átépítés utáni
állandó terhekre elméletileg kb. 155 kN rúderő adódik,
vagyis ez kb. 10% növekményt jelentene milliméterenként),
ráadásul elhangolná az azonos láncon lévő következő függesztőket is (5. ábra). Ez egyrészt magyarázatot adhat arra,
hogy a korábbi beszabályozási kísérletek miért csak részben
tudtak sikeresek lenni, másrészt felhívja a figyelmet arra,
hogy az ideiglenes kiváltásokat rendkívüli odafigyeléssel,
erőmérés mellett és a függesztők pozíciójának mm-es pontosságú visszaállításával kell elvégezni.

Kivitelezés közben észlelt hőterhelés vizsgálata
A függesztett állvány kiépítését követően nyílt lehetőség
a híd állapotának és viselkedésének a korábbiaknál átfogóbb vizsgálatára. Az állapotvizsgálatok során a déli olda
li szerkezeteken szignifikánsan több meghibásodást észleltünk. Ennek okaként részben a déli oldalt érő magasabb
hőmérsékleti terhelést sejtettük, amelyet az állványzaton
járva, testközelből is érezni lehetett. Ezért a Vállalkozóval
közösen kidolgoztunk egy átfogó testhőmérséklet-mérési programot (2021.05.10–06.24.), amely kimutatta, hogy
erős hőmérsékleti besugárzás esetében a merevítőtartó és
a meglévő vasbeton járdalemez között jelentős hőmérsék
let-különbségek alakulhatnak ki (6. ábra). Az egyenlőtlen

hőmérséklet-változás ilyen értelmű eshetőségét a vonatkozó
e-UT tervezési szabványok nem kezelik, és az Eurocode
szabvány is csak érintőlegesen beszél róla. Az MSZ EN 19911–5 segítségével kidolgoztunk egy olyan eljárást, amellyel
próbáltuk lekövetni a mért hőmérséklet különbségeket a
merevítőtartó alsó és felső öve, illetve a vasbeton járdalemez
között. Ugyanezen eljárást követve (csak az acélra vonatkozó értékekkel) meghatároztuk a jövőbeni ortotrop járda
táblákra vonatkoztatott egyenlőtlen hőmérsékleti terhet,
amely az alsó övrudat referencia-hőmérsékletnek tekint
ve +23,3 °C-ra adódott a járdalemezre, illetve +13 °C-ra
a felső övrúdra (6. ábra). Mivel ez nem egy szabványos
jelenség, így a korábbi tervfázisok során nem számoltunk
vele, viszont most szükségesnek láttuk felülvizsgálni a
korábban megszakítások nélkül tervezett gyalogjárda és
a merevítőtartó közötti hőmérséklet-különbség hatásait.
Az elvégzett számítás kimutatta, hogy a feltételezett egyen
lőtlen hőmérsékleti teher hatása jelentős lehet. A belső
oldali gyalogjárda hossztartók egy szögvaspár segítségével
kapcsolódnak közvetett módon a merevítőtartó oszlopaihoz, ezért azok a gyalogjárda megnyúlása miatt jelentős
hosszirányú hajlítónyomatékot kaphatnak a kapcsolatnál
átadódó erőből. A vizsgálat eredményeképpen a tendertervtől eltérően végül a korábbi állapothoz képest csökkentett számmal, de kialakítottuk járdamegszakításokat,
amellyel a keletkező többletfeszültségek tolerálható szintre
csökkentek.
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6. ábra: Mért pontok (befolyási oldalon megegyezően) és ennek
alapján meghatározott egyenlőtlen testhőmérséklet-változás



4. ábra: 
Híd globális végeselemes modellje

5. ábra:

Függesztőerők

Feltárt korróziós károsodások statikai elemzése
A kivitelezés során feltárt számtalan szerkezeti (elsősorban
korrózió okozta) károsodás gyakorlatilag napról napra
döntés elé állítja a tervezőket, amelyek alátámasztására a
legtöbb esetben statikai számításra is szükség van. Ezeket
a probléma összetettségéhez mérten kézi módszerekkel,
lokális, vagy globális modell segítségével, illetve ezek
együttesével hajtjuk végre. A teljesség igénye nélkül a cikk
írásáig a következő jellemző kérdések merültek fel:
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érzékenységvizsgálata

1. M
 erevítőtartó rúdelemeink (főleg alsó övrudak) korró
ziós szelvényfogyásai megtűrhetők-e?
2. Merevítőtartó-végek gerinclemezének korróziós állapota
milyen beavatkozást igényel? [7. a)–b) ábrák]
3. Kereszttartók és konzolok övlemezének szelvényfogyásai
milyen mértékig tűrhetők meg?
4. Függesztőorsók, illetve a függesztőtartók szelvényfogyásai megtűrhetők-e?
5. Gyalogjárda hossztartók megtarthatók-e a mért szelvényfogyások függvényében?
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a)

b)

7. ábra: a) Merevítőtartó-vég VEM ellenőrzése
b) Merevítőtartó-vég javítási terve (tervrészlet)

ÖSSZEFOGLALÁS
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy részesei lehetünk a
Lánchíd felújításának. A felújítással párhuzamosan zajló
tervezés során számos, nem szokványosnak tekinthető fel
adatot kellett megoldanunk, a rendkívül nagyszámú hiba
javításának kezelésén felül is. A híd acélszerkezetein az elmúlt évtizedek olyan nyomokat hagytak, amiket egy fel
újítással már nem lehetséges teljeskörűen orvosolni, még
akkor sem, ha minden résztvevő a legjobb tudása szerint
dolgozik.
Bár a pálya átépítésének köszönhetően a láncokban rejlik
még némi teherbírási tartalék, ezeken is komoly korróziós
fogyások tapasztalhatók. A szegecselt felszerkezetet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetséges már az eredeti
állapotába, vagy ahhoz közelivé „varázsolni”. Szembe kell
nézni azzal a ténnyel is, hogy a felújítás végeztével a láncok
zöme több mint 100 éves, a felszerkezet többi eleme pedig
73 éves lesz, így az elvárt élettartamukat már meghaladták,
vagy közelítik.
A felújítást követően az eddigi hídkarbantartási gyakorlaton változtatásra lenne szükség (pl. sűrűbben/célzottan
végzett hídmosások, dilatációk rendszeres tisztítása, az észlelt hibák azonnali kijavítása, a felújítás után eltelt idővel
arányos fokozott vizsgálatok bevezetése, sűrített felújítási
ciklus) ahhoz, hogy a felszerkezet megélhesse a 100 éves
jubileumát. A kialakult gyakorlat szerinti felújítási ciklusok
kal kalkulálva azonban inkább azon szükséges elgondol

kodni, hogy a soron következő felújítás helyett milyen for
mában születhet újjá a híd. Ez az előttünk álló évtizedek
feladata lesz, addig pedig próbáljuk meg a művet befejezni,
és az elkészülte után még sokáig gyönyörködni benne.
Szeretnénk ezúton is megköszönni a projekten dolgozó
Kivitelező kollégák (az A-Híd Zrt., az Acélhidak Kft. és a
Hídtechnika Kft.), illetve a Generáltervező FŐMTERV Zrt.
csapatának kiemelkedő munkáját. A közös gondolkodás
és konstruktív, lelkiismeretes hozzáállásuk nagymértékben
segíti a mi munkánkat is.
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Kővári Ákos hídépítési irányító tervező,
Németh Gábor statikus tervező,
Bartus Róbert irodaigazgató
Unitef’83 Zrt.

ÚJ MOSONI-DUNA-HÍD GYŐRBEN
Ez a cikk a 2022. június 2-án Dunaújvárosban elhangzó
konferencia-előadás írott változata.

1. BEVEZETÉS
A Rába, a Rábca, a Marcal és a Mosoni-Duna találkozásánál
a rómaiak alapították az első települést Arrabona néven.
A római település romjain felépülő Győr életét, települését,
kialakulását a négy folyó nagyban befolyásolta, nem vé
letlenül hívják a „Vizek városának”. A város legelső hídja a
16. században épült, az első állandó híd a Mosoni-Dunán
a 19. században létesült Révfalu és a Belváros között.
Ezt állandó hidak sora követte. Az utolsó győri hidat 2018ban építették (813 sz. út, Klatsmányi híd).
A közlekedési igények teljes körű kiszolgálása érdekében
további híd építése szükséges Győrben. 2019-ben a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től az UNITEF’83 Zrt.
kapott megbízást egy újabb Mosoni-Duna-híd tervezésére
az Ipar utcát a bácsai városrésszel összekötő, új tehermentesítő körút keleti szakaszának részeként.

Az Új Mosoni-Duna-híd a keleti oldalon elválasztja a vá
rosias, beépítésre szánt területet a már kialakult ipari zó
nától (1. ábra), valamint itt van a Szigetköz Natura 2000
védettségű területének határa. A NIF Zrt. és a városvezetés
alapvető igényként fogalmazta meg az emblematikus,
jelképszerű megjelenést a tervezők felé. A folyó fölé dőlő
ferde pilonjával és egy oldalon megjelenő elegáns, párhuzamos ferdekábeleivel sajátos, aszimmetrikus, a város
meglévő hídjaihoz képest különleges szerkezeti megoldást
képvisel. A híd egyediségét erősíti, hogy az országban nem
épült még egy kábelsíkos felfüggesztésű, egypilonos, közúti
híd. A párhuzamos kábelvezetéssel a korábban lebontott
győri Vásárhelyi Pál hídra utaltunk vissza, mely az ország
első ferdekábeles hídja volt.
Az új híd a városi sziluettből kiemelkedik 65 m feletti
magasságával (2. ábra). Hozzá hasonló magasságú városi
építmények a Városháza tornya és az Árkád melletti víztorony, így a kortárs formákkal kialakított pilon a keleti térség
meghatározó jelképévé tud válni.

1. ábra: A terület helyszínrajza a híd láthatóságával
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2. ábra: A híd látványterve az ETO Park felől

A számos különlegességet és újdonságot felvonultató híd
tervezésének ismertetése a MAGÉSZ Acélszerkezetek folyó
irat 2021. évi 2. 3. és 4. számában részletesen megtörtént.
A számos kihívást jelentő hídtervezés során új technológiákat vezetett be az UNITEF’83 Zrt. A szerkezet terveinek kidolgozása 3D modelleken történt, valamint az
erőtani számítást is fejlett végeselemes programmal végeztük. A híd tervezési modelljével infrastruktúra kategóriában
I. helyezést, valamint a közönségszavazáson III. helyezést
értünk el a Construsoft BIM Award’s 2021. versenyen,
amely feljogosít az európai döntőben való szereplésre.
A KTE és a NÚSZ Zrt. által tavaly meghirdetett Közlekedési
Innovációs Díj pályázaton elismerő oklevélben részesült a
hídterv.

2. SZERKEZETTERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGOK
2.1 Szerkezeti rendszer
A kétnyílású híd építészeti koncepciójának leglényegesebb
eleme a 144 méteres, meder feletti támaszköz felé dőlő
pilon, 8 darab egy síkban, egymástól egyenletes távolságra,
hárfa alakzatban elhelyezett kábellel a meder és a pilon
között. A 68 méter támaszközű ártéri szakaszon nincsenek
függesztőkábelek, a döntött pilont 2–2 darab – a pilon felső
részéről a felszerkezet széleihez vezetett – hátrahorgonyzó
kábel egyensúlyozza.
A ferdekábeles hídszerkezet pilonjában igen nagy
igénybevételek keletkeznek, hiszen a tartókábelek a pilonra adják át a bennük keletkező húzóerőket. A pilon dőlése
és az aszimmetrikusan bekötött kábelek ezt fokozzák, így
kiemelten fontos volt az előtervezés során a megfelelő
szerkezeti rendszer kiválasztása. Hosszirányú megtámasztás
szempontjából a ferdekábeles hídszerkezet zárt vagy úszó

rendszerű kialakítással készülhet. Zárt rendszer esetén a pilon és a merevítőtartó mereven egybe van építve, és egyet
len hosszirányban fix saru biztosítja a szerkezet pozícióját.
Úszó rendszer esetén a pilon független a merevítőtartó
tól, az alépítménybe van befogva, míg a merevítőtartó sa
rui nincsenek megfogva hosszirányban, az a kábelekről
függesztve „úszik” a hosszirányban mozgó sarukon.
A szerkezeti rendszer különböző lehetőségeit egyszerű
sített rúdmodelleken vizsgáltuk. Vizsgáltunk úszó rend
szerű kialakítást a merevítőtartótól függetlenített pilonnal [3. a) ábra], a merevítőtartótól függetlenített pilonos
kialakítást a merevítőtartó közbenső támaszánál elhelyezett
hosszirányú rögzítéssel [3. b) ábra], és zárt rendszerű kialakítást a merevítőtartóba befogott pilonnal, ill. közbenső
támaszánál elhelyezett hosszirányú rögzítéssel [3. c) ábra].
A vizsgálatok során a pilonban és merevítőtartóban keletkező maximális nyomatékértékeket, illetve a merevítőtartó
és pilon elmozdulásait ellenőriztük.
Úszó rendszer esetén a pilonnak és merevítőtartónak
nincs közös csomópontja, zárt rendszer esetén azonban
a közbenső támasz felett egy egységet alkotnak. Ebből
adódóan úszó rendszer esetén a pilonban keletkező nyomatékérték jóval nagyobb a zárt rendszerhez képest, míg a
merevítőtartó esetében úszó rendszer esetén jóval kisebb
nyomaték keletkezik, mint zárt rendszernél. Egy szimmetrikus elrendezésű ferdekábeles hídnál az úszó rendszerű ki
alakítás jól működhet, azonban ebben az erősen aszimmet
rikus esetben a kisebb maximális nyomatékértékek annak
köszönhetőek, hogy a merevítőtartót hosszirányban nem a
pilontól függetlenül rögzítjük. A független pilon előnyei,
hogy a merevítőtartóban lényegesen kisebb nyomatékok
keletkeznek a zárt rendszerhez képest, illetve a komplex
pilon–merevítőtartó csomópont kialakítását is kiküszöböljük vele. Ekkor a feltételezett befogási merevségtől nagy
mértékben függenek a szerkezetben kialakuló igénybe
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3. ábra: A különböző hosszirányú megtámasztási variációk statikai modelljei és nyomatékábrái önsúly+feszítésre

vételek értékei. A széles körben alkalmazott, hagyományos
geotechnikai vizsgálatokból a különálló aszimmetrikus pilon
befogási merevségeit nem lehet pontosan meghatározni,
csak becslések léteznek, az érzékeny erőjátékú felszerkezet
esetében a kívánt pontosságú rugóállandó meghatározása
nehézségekbe ütközhet. Ezzel szemben a zárt rendszerhez nem szükséges ilyen jellegű becslésekkel számolni,
továbbá a szerkezet kívülről egy háromtámaszú tartó, amit
egyszerűbben lehet klasszikus szemlélet alapján vizsgálni.
Ezen megfontolások alapján végül a zárt, összeépített pilon–merevítőtartós kialakítás mellett döntöttünk.
A háromcellás szekrénykeresztmetszetű merevítőtartó
mind a négy gerince alatt saru van, a meder felőli hídfőnél
(1 j. támasz), a pilon alatti pillérnél (2 j. támasz) és az ártér
felőli hídfőnél (3 j. támasz) egyaránt. Az 1 és 3 j. támaszoknál az egyik közbenső gerinc alatt találhatóak a kereszt
irányban fix saruk (C tengely), míg a 2 j. támasznál szintén
az egyik közbenső gerinc alatt az egyetlen hosszirányban
fix saru. A többi saru mindkét irányban mozgó, ahogy az a
4. ábrán látható.
A hidat az aszimmetrikus kialakítás, a féloldalas forgalmi
terhek és a szélterhek elcsavarodást előidéző hatása ellen
vagy kereszt-, vagy hosszirányban két sarunál szükséges
megfogni. Minél távolabb vannak egymástól az adott irányban fix saruk, annál kisebb erők keletkeznek bennük, így
a keresztirányú megtámasztásokat az 1 és 3 j. hídfőknél
helyeztük el. A hosszirányú rögzítést azonban a pillér fe

letti 2 j. támasznál érdemes elhelyezni, mivel a hosszirá
nyú elmozdulások ebben az esetben minimálisra adódnak.
Az előzőekből következik, hogy a hídnak nincs mindkét
irányban fix saruja, azonban a saruerők és az elmozdulások
ebben a támaszrendszerben alakulnak a legkedvezőbben.
A tervezés során felmerült a 2 j. támasz felett egy további
hosszirányban fix saru kijelölése a földrengésteher okozta nagy hosszirányú erők szétosztása érdekében, azonban
ebben az esetben a híd már önsúlyterhekre is befeszült volna (5. ábra), hiszen az szabálytalan merevítőtartó keresztmetszet hatására minden terhelés kis kardosságot okoz a
hídban. A hatást tovább fokozza a kis erőkar miatti gyors
átterhelődés a hosszirányban fix sarukon.

2.2. Kábelegyensúly
Az ártéri szakasz feletti 2–2 darab hátrahorgonyzó kábel
célja egyrészt a meder felé vezetett kábelek egyensúlyozása, másrészt a pilon térbeli stabilizálása. Annak érdekében,
hogy a pilon ne hajoljon meg túlságosan előre, természetesen szükségesek a hátrahorgonyzó kábelek, amelyek
fontos szerepe, hogy helyben tartsák a pilon tetőpontját.
A meder felé egy síkban történő kábelvezetés mellett
továbbá szükséges, hogy a hátrahorgonyzó kábelek a hídkeresztmetszet széleihez kössenek be, így felülnézetben
egy háromszög alakzatot adnak, biztosítva a pilon kereszt
irányú stabilitását.

4. ábra:
A híd megtámasztása

5. ábra: 
Saruerők alakulása önsúly+feszítésre
a) 2 hosszirányban fix vagy
b) 1 hosszirányban fix saru esetén
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Ferdekábeles hidaknál fontos követelmény, hogy
a mennyiben kábelszakadás vagy kábelcsere miatt kiesik
egy kábel a teherviselésből, a híd – üzemi teherszinten
– továbbra is állékony maradjon. Ennek érdekében a me
revítőtartó széleihez vezetett hátrahorgonyzó kábeleket
kettesével szükséges elhelyezni, és úgy kell méretezni
azokat, hogy az egyik kábel cseréje esetén a másik egymagában is viselni tudja az előírt igénybevételeket.
Általánosságban törekedni kell arra, hogy az állandó terhek hatására lehetőség szerint ne keletkezzen nyomaték,
illetve függőleges elmozdulás a merevítőtartóban – a kábelátmérők és kábelerők beállítása ezen elv alapján tör
tént. Emellett további szempontok, hogy a pilontető ne
mozduljon el és a pilon ne görbüljön nagymértékben,
illetve a szomszédos kábelek előfeszítőerői között ne legyen túlzottan nagy különbség. Így alakult ki a kábelegyen
súly a pilon két oldala között, amelyet a 6. ábra mutat
be. Látható, hogy a kábelerők eredői a pilon két oldalán
(37 MN ≈ 36 MN) jó közelítéssel megegyeznek, illetve a
hátrahorgonyzó kábelek eredőjének függőleges irányú ve
tülete szintén jó közelítéssel megegyezik a lehorgonyzóerők
eredőjével [36sin(30°) = 18 MN ≈ 16 MN] (a különbségek a
szerkezet véges merevségéből és súlyából adódnak).
A 3 j. támaszhoz vezetett hátrakötő kábelekben ébredő
erő függőleges komponense a merevítőtartó végét meg
emelné, ennek elkerülése végett a felszerkezet alépítményhez való lekötése szükséges. A lekötés kialakításánál fontos
szempont továbbá, hogy biztosítsa a hídvég hosszirányú
(és kismértékű keresztirányú) elmozdulását is. A lekötés

oldalanként négy darab feszítőkábellel valósul meg, felülről
a végkereszttartóhoz, alulról a hídfő cölöpösszefogójához
rögzítve. A hídfőben kettő darab akna található, amelyekben a lekötő kábelek rögzíthetők.
A szélső gerincek alatti rögzítésnek és a keresztmetszet
alakváltozási képességének köszönhetően a közbenső ge
rincek alatti saruk minden teheresetben nyomás alatt vannak, míg a szélső gerincek alatti saruk csak az építés alatt
előálló teherkombinációkban dolgoznak nyomásra (végle
ges állapotban a saruk nem dolgoznak, hiszen a lekötő
kábelek veszik fel a húzó reakciókat).

2.3 Kábelbekötések
A merevítőtartó keresztmetszete a forgalmi sávok alatt
háromcellás szekrényszerkezet, a gyalogjárdát és az üzemi
járdát konzolok támasztják alá. A pilon szintén zárt, változó magasságú, egyszeresen szimmetrikus hatszög keresztmetszetű. A kábel–felszerkezet kapcsolat a szakmai gyakorlat alapján a merevítőtartó/pilon külső oldalán, illetve a
zárt keresztmetszeteken belül is elhelyezhető. A külső, leggyakrabban ágyúcsöves kialakítású lehorgonyzásokat esztétikai és vizsgálhatósági szempontok alapján kizártuk, emellett mind a merevítőtartó középső cellájának szélessége,
mind a pilon szélessége lehetővé teszi a rejtett, belül ki
alakított szárnylemezes megoldások alkalmazását.
A fentiek eredményeképpen a felszerkezetről a kábe
lekbe történő erőátadást általános esetben a pályaszint
alatti lehorgonyzó elemek biztosítják, amelyek a közbenső

6. ábra:
Kábelegyensúly

7. ábra:
Pilon hátrakötése és lehorgonyzás
a 3 j. támasznál
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cella gerinceihez vannak hegesztve. A kábelek lehorgony
zó, teherátadó lemeze két, kábelekkel párhuzamos nyírt–
hajlított szárnylemezre adja át terheit, amelyek a közbenső
gerinceknek közvetítik igénybevételeiket. A lehorgonyzó
elemek gerinchez csatlakoztatott részeit a fáradási gócpontok elkerülése érdekében le lettek kerekítve (8. ábra).
A kábelekről a pilonba hasonlóan, a pilon belső részén ki
alakított elemeken történik az erőátadás annyi különbséggel, hogy az erőirányú lemezek a szűkebb helyadottságok
miatt nemcsak a pilon gerinclemezeivel, de meder/ártér
irányú alkotólemezeivel is érintkeznek (9. ábra). Így a lemezek ugyan nem hajlítottak, csupán nyírtak, de a pilon
alkotólemezeiben összetettebb feszültségállapot alakul ki.
10. ábra: Kábellehorgonyzás csomópontja 3 j. támasznál

merevítőtartó felőli végei, ahogy a 10. ábrán látható.
A hátrahorgonyzó kábelek pilonban való rögzítése a meder
felőli kábelrögzítéshez hasonló, annyi különbséggel, hogy
egymás mellett két kábellehorgonyzás épül (9. ábra).
A könnyebb organizáció (megközelítés, kiszolgálás, mani
puláció és kábelbefűzés) miatt a kábelek feszítése és rögzítése a merevítőtartó felől történik.

2. ÖSSZEFOGLALÁS

8. ábra: Kábellehorgonyzás csomópontja merevítőtartóban

9. ábra: Kábellehorgonyzás csomópontja pilonban

A 3 j. támaszhoz vezetett hátrahorgonyzó kábelek a
mederkábelektől eltérően nem a középső cellába a pálya
lemez alá, hanem a szélső cellák mellé a gyalogos járdák
felé kötnek be, így biztosítva a pilon térbeli stabilitását.
Mivel a meder feletti kábelbekötések a merevítőtartóba
rejtett módon vannak kialakítva, a hátrahorgonyzó kábe
lek lehorgonyzó elemeit is célszerűnek tartottuk elrejteni,
így a szélső gerincek mellett egy-egy, esztétikai szempontok alapján kialakított doboz szerkezetet terveztünk, amelyen belül helyeztük el a lehorgonyzó elemeket. A meder
oldali, elválasztósávi kábellehorgonyzáshoz hasonlóan itt
is kettő darab, kábeliránnyal párhuzamos szárnylemez és
egy teherelosztó lemez segítségével rögzülnek a kábelek
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Jelen cikk az olyan kulcsfontosságú tervezési kérdések
megoldásait mutatja be, mint a globális szerkezeti kiala
kítás és a fő teherviselő elemek (ferdekábelek) kapcsolatainak részletei. Ezek mellett azonban egyéb, innovatív
megoldásokat igénylő szerkezeti problémák is felmerültek
a tervezés során, mint a MAGÉSZ 2021. évi 2. számában
körüljárt megfelelő csavarási merevség, kábelrezgés, pillér
áramlástani vizsgálat vagy építéstechnológia kérdése, a
3. számban taglalt anyagválasztás problematikája, illetve
a 4. számban részletezett 3D BIM tervezés és a modell
ből kinyert tervek elkészítésének megoldásai. A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, amely során
az elkerülő út és így a híd építését a STRABAG Általános
Építő Kft. végezheti, így remélhetőleg hamarosan sor kerülhet a híd kivitelezésére és az ebben a fázisban felmerülő és
megoldandó feladatokra is.

A MAGÉSZ Acélszerkezetek folyóiratban megjelent
kapcsolódó cikkek
Kővári Á., Németh G., Taierling J., Bartus R. (2021) Győr új
hídja a Mosoni-Dunán. MAGÉSZ Acélszerkezetek XVIII(2):
11–19.
Kővári Á., Németh G. (2021) Tervező válasza Hajós
Bence hidászmérnök a MAGÉSZ Acélszerkezetek szaklap
2021. XVIII. évf. 2. számában megjelent "Győr új hídja a
Mosoni-Dunán" című cikkhez írt hozzászólására. MAGÉSZ
Acélszerkezetek XVIII(3): 3–4.
Kővári Á., Berta R., Bartus R. (2021) A győri új MosoniDuna-híd 3D tervezése. MAGÉSZ Acélszerkezetek XVIII(4):
25–27.
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GYŐR, MOSONI-DUNA HÍD
Győr, belső tehermentesítő út, 2019-2021

MOSONI-DUNA HÍD
Győr, északnyugati elkerülő út, 2019-2020

TISZA HÍD
Tiszamogyorós és Lónya között, 2020

BABARC, AUTÓPÁLYA MÉRNÖKSÉG
M6. ap. Bóly-Ivándárda, 2019-2022
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KAPOSVÁRI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Autóbuszpályaudvar, Intermodális csomópont, 2018-2021
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Hegedűs József minőségügyi vezető
DAK Acélszerkezeti Kft.

ACÉLKORLÁTOK FEJLESZTÉSÉNEK SZEMPONTJAI,
ALKALMAZÁSUK A MŰTÁRGYVÉDELEMBEN
A DAK Acélszerkezeti Kft a közúti visszatartó rendsze
rek gyártása területén hazánkban piacvezető vállalkozás.
A vállalat pozíciójának megtartása érdekében rendszeresen
tesztel újabb és újabb megoldásokat. Erre a szabványok
és műszaki előírások változása is sarkallja a vállalkozást.
A visszatartó rendszerek harmonizált szabványa, az MSZ
EN 1317-5:2007+A2:2012 az alapvető termékjellemzőket a
következők szerint írja elő:
– visszatartási fokozat (korlát visszatartó képességének besorolása);
– az ütközés súlyossága (A személygépjárműben ülőkre
ható ütközés súlyosságának mutatóit határozzák meg,
mint a fej elméleti ütközési sebessége és a gyorsulás
súlyossági index, és ez alapján a teljesítményt súlyossági
szintekbe sorolják. Ezeket a mutatókat több irányban is
meghatározzák.);
– szabványosított munkaszélesség (a korlát ütközési síkjának és az alakváltozás utáni hátsó síkjának távolsága);
– szabványosított járműbehatolás (csak H és L visszatartási fokozatok esetén a teherautó ütközésoldali hátsó
sarkának 4 m magasságra vetített áthajlása az ütközési
síkon);
– tartósság (acélkorlát esetén jellemzően a felületvédelem
határozza meg);
– járműbehatolás (a későbbiekben elemezzük).
Könnyű belátni, hogy a felsorolt termékjellemzők egy
másnak akár ellentmondó követelményeket támasztanak a
korlátokkal szemben. A személyautók utasai védelmében
rugalmas rendszereket várnak el, ahol az ütközés súlyos
hatásai a rendszerek alakváltozása útján csökkenthetők,
ugyanakkor a nagy visszatartási fokozatú rendszereknek
kellően mereveknek, erőseknek kell lenniük a nagy erejű ütközések kárkövetkezményeinek csökkentésére. Ezek a
rendszerek az ütköző kisebb járművek vezetőire nagyobb
veszélyt jelentenek a hirtelen lassulás okozta terhelés és a
gépjárműben keletkezett gyűrődések miatt, de a nehézgépjárműveket nagy hatásfokkal tartják vissza.
A fejlesztőnek tehát mindig kompromisszumokat kell
kötnie, illetve a korlátok elhelyezkedésének és elsődleges
céljának tudatában kell az adott rendszert fejlesztenie.
Például a pillérvédelem esetében, ahol az elsődleges cél
az, hogy a járművek semmiképpen ne tudjanak a pillérnek
ütközni, akár olyan megoldásokkal is találkozhatunk, ahol
az ütközési síktól a pillérig nincs meg a korlát munkaszélességének megfelelő távolság. Azonban itt is arra kell tö
rekedni, hogy az ütközés energiáját a korlát a lehető legnagyobb mértékben tudja elnyelni!
Sajnos vannak olyan esetek, ahol megkérdőjelezhető a
korláttípus alkalmazása. A következő képek ilyen eseteket
ábrázolnak.
Ugyancsak a pillérvédelemnél, de igazából minden más
esetben is nagyon nagy fontossága van a korlátok le
vezetésének. Megfelelően kialakított levezetés hiányában
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A járművek szempontjából aggályos megoldások

ugyanis az ütközést jelentős részben visszatartó kötélerő
nem tud érvényesülni.

Beton, vagy acélkorlát?
Ez nehezen eldönthető kérdés. Mivel a cikk írója beton
elemgyárban még nem dolgozott, ennek a kérdésnek az
eldöntésétől egyelőre tartózkodnék. Tény, hogy a magas
visszatartási fokozatú betonkorlátok is tanúsítanak némi
rugalmasságot a teherautós törésteszteken, mivel a nagy
erejű ütközés képes a betonelemeket elmozdítani a he
lyükről, azonban a személyautós ütközéseknél a beton
korlátok merevségük miatt a járművekben és utasaikban
nagyobb kárt tudnak okozni, míg például egy H2-es visszatartási fokozatú acélkorlátrendszerünk törésekor a TB 11es teszten (900 kg személygépkocsi) a járműnek még az
üvegei is épen maradtak.
Nagyon érdekes a tehergépjárművek járműbehatolásának
kérdésköre is. Ez a jellemző a harmonizált szabvány 2012es kiadásában jelent meg először, előtte ilyen követelmény
nem volt, ezt a tulajdonságot a törésteszteken nem mérték.
A Magyar Útügyi előírás 2020-as kiadásába került bele.
Sajnos ennek a követelménynek a bevezetése a gyártókat
nagyon nehéz helyzetbe hozza, hiszen a 2012 előtt végzett
tesztekről ilyen adatok nincsenek külön dokumentálva a
bejegyzett szervezeteknél, ahol a teszteket végezték.
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Járműbehatolás meghatározása

Ha ezt a jellemzőt befolyásoló körülményeket alaposan
vizsgáljuk, rájövünk, hogy ez buszokra gyakorlatilag nem
jellemző, hiszen ezek a járművek billennek legkisebbet.
Különböző töréstesztek elemzése során lehetett következtetni arra, hogy míg a buszok váza szekrényes és merev, addig a nagy tehergépjárművek váza keskenyebb (kevesebb,
mint a plató 1/3-a), azok az ütközés hatására jóval nagyobbat csavarodnak, így azoknál 4 m magasban a járműbehatolás jelentősen nagyobb. Ezt a problémát a veronai ill. az
ahhoz hasonló balesetek hozták előtérbe. Ha egy műtárgy
védelmére egy magas visszatartási fokozatú, például H3-as
korlátot írnak elő, akkor azt a rendszert a szabvány előírásai szerint személy és nagy tehergépjárművel ütköztetik,
busszal nem. Így nem is derül ki, hogyan viselkedne egy
buszos ütközés alkalmával.
A közelmúltban a DAK Kft. elvégeztetett egy H2-es autó
buszos töréstesztet az új fejlesztésű H3-as korlátrendsze
rén, melyet ezt megelőzően teherautóval is teszteltek a
H3 visszatartási fokozat szerint.
A járműbehatolás értéke a tehergépjármű esetében 2,5 m
volt, míg a busszal végzett teszt esetén mindössze 1,2 m.
Végezetül ez a cikk arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy
az alkalmazandó korlát típusok kiválasztáskor a visszatartási fokozat megválasztásán felül rengeteg más körülményt
is érdemes mérlegelni. Számba kell venni, mitől kívánjuk
megvédeni az adott műtárgyat, vagy milyen járművet kell

Tehergépjármű és busz vázszerkezete

visszatartani. Mérlegelni kell, hogy a személyvédelem mellett, ami szerintünk elsődleges kell legyen, mennyire fontos, milyen kompromisszumot ér meg egy adott vagyon
tárgy megvédése. Fontos még hogy hova kívánjuk a korlátot elhelyezni, elválasztósávba vagy éppen pillérvédelemre,
bontható, kivehető kell-e legyen a korlát az esetleges forgalomelterelésekre lehetőséget adva, közúton, vagy hídon,
betonpadkán kell-e a rendszert elhelyezni stb.
A DAK Kft., mint Magyarország egyetlen acélkorlát gyártója a fenti igények kielégítésére már 30 különféle korlát
típust fejlesztett ki az utóbbi 20 évben. Célunk a közleke
dés biztonságának növelése a magyar utakon!

Nehéz tehergépjármű és busz viselkedése ütközés után.
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MCE Nyíregyháza
hidak kivitelezője

Jó ütemben halad Düsseldorfban ennek a látványos vasúti hídnak a szerelése.
A repülőtér melletti híd átível két autópálya felett is. Nyíregyházi gyárunkban
az utolsó elemeket készítjük, szerelőink a helyszínen építik a hidat.

78

Acélszerkezetek 2022/XVI. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA

www.mce-hg.com

Autóbusz viselkedése H3-as korlát töréstesztjén
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Gépek és Rendszerek
Szolgáltató Kft.

Messer
Cutting
Systems
Magyarorsz ág i
Ké pv isele te

Termikus vágógépek
Lézer- – Plazma- – Lángvágó
Forgalmazás – Vevőszolgálat – Szerviz

• Tervezés BIM környezetben
• Közúti, vasúti alul- és felüljárók
• Gyalogoshidak, gyalogos-aluljárók, csarnokok
• Közúti, vasúti folyami hidak
• Föld alatti műtárgyak, szerkezetek
• Csarnokok, ipari létesítmények, magasépítési szerkezetek
• Műtárgyak felújításának optimalizálása, élettartam tervezés
• Támfalak, bélésfalak
• Hagyományos és különleges alapozások
• Hidak és műtárgyak szerkezeti vizsgálata
Jelenlegi kivitelezés alatt álló munkáink...
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MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIA
A LINCOLN ELECTRIC-től
A hegesztőgépek új szériája
POWERTEC® i350S, i420S, i500S
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energiafogyasztásnak köszönhetően
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SÍ

JE

További részletek a
www.lincolnelectric.eu oldalon.

 Megtakarítás az alacsonyabb
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 Moduláris és rugalmas konfiguráció
 3 év garancia
 Felkeszülten a mára és holnapra

is megtakarítható.

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

TR

A LEGNEHEZEBB IPARI
KÖRÜLMÉNYEKRE KÉSZÜLT

ÉÉvente és
berendezésenként
akár
3 700 kWh*(~ 500 €)

Alkatrészre
és Munkára É
TM
ÉNY PLUSZ V

DE

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.

 Optimalizált ergonómia

Acélszerkezetek 2022/XVI. ACÉLSZERKEZETI KONFERENCIA

81

Jurányi Attila IIV; hegesztési felelős, IWE/EWE
Weinberg’93 Építő Kft.

NAGY FESZTÁVOLSÁGÚ ACÉLSZERKEZET
GYÁRTÁSA, SZERELÉSE
A MEGBÍZÁS
Az acélszerkezet-gyártásban és -építésben közel három
évtizedes múltra visszatekintő Weinberg ’93 Építő Kft.
megbízást kapott az Aeroplex Közép-Európai Kft.-től (ACE)
egy új légijármű hangárépület tervezési, gyártási és építési
munkáira. Az új hangár a Budapesti Liszt Ferenc Nemzet
közi Repülőtér területén meglévő hangárépületek mellett
kapott helyet. A megbízó repülőgépek ütemezett karbantartási feladatait ellátó nemzetközi vállalat. Az Aeroplex
célja ezzel a beruházással kapacitásának és portfóliójának
bővítése volt. A megvalósult épület lehetőséget és kellő
„teret” biztosít az Aeroplex számára széles törzsű Boeing
777-es és 787-es, valamint az Airbus A330-as és A350-es
típusok karbantartási munkáinak ellátására.

KONCEPCIÓ
Az új hangárépület tervezését a Weinberg ’93 Építő Kft.
alvállalkozójaként az ARC-S Engineering & Design Kft.
végezte. A megrendelő által biztosított adatszolgáltatás a
következő igényeket és kötött paramétereket tartalmazta.
Az épület helye három meglévő, aktívan üzemelő létesítmény közé ékelődik be (1. ábra). Az alapterület esetében
biztosítanunk kellett 80 × 88 m szabad belső területet.
A meglévő két hangár kapuháza belelóg az ideális tartó
szerkezeti sávba. Az új hangárépületnek a meglévő mű
szaki előkészítő térbe minél kisebb mértékben szabad be
lógnia, ugyanis ezzel a szomszédos hangárok működését is
akadályozná. Az eddig megismert helyi adottságok alapján,
a szerelési szempontokat is figyelembe véve realizálódott,

hogy a meglévő két hangár mellett maximum 1–1 m helyünk fog maradni.
Megbízói igényre a csarnok középső traktusában 30 m
szélességben 23 m szabad belmagasságot kell biztosítanunk, a két oldalsó sávban pedig 19 m szabad belmagasságot. Az épületen belül három egymástól elkülönített
sávban daruk fognak üzemelni, ezek felett a daruk szabad
mozgását biztosítandó 2 m teret kell tartanunk.
Mindezt olyan épületen belül kell biztosítanunk, melynek az építménymagassága a vonatkozó helyi szabályozás
alapján maximum 24 m lehet (2. ábra). Az alapterületre
és a szabad belmagasságokra vonatkozó megrendelői igé
nyeket az északi homlokzat külső oldalán 75 m szabad szélességű és 17,5 m magasságú, az épület sarkán beforduló,
Butzbach típusú, külső oldalfalon futó, 4 szárnyból álló
kapu követte. Mindegyik szárny 9 darab közel 2 méteres
szekcióból áll, így biztosítva a sarkon való befordulást.
A hangárban a legnagyobb belmagasságot és kapumagas
ságot a Boeing 777-es és az Airbus A350-es repülőgépek
függőleges vezérsíkjának magassága határozza meg, ezzel biztosítva a gépek akadálymentes bejutását az épületbe. Mivel ezekből a típusokból egy fér a hangárba, ezért
az épület tengelyvonalában egy 5 × 3,5 m-es üvegszálas
emelőkaput terveztünk (2. kép).
Az új hangárépületnél kiemelt tervezési szempont volt a
tűzvédelem. Mivel az alaprajzi terület nem teszi lehetővé,
hogy az új épület tűzvédő távolságot tartva épüljön be a
meglévő két hangár közé, így az új épület csak a szere
lést biztosító távolságra létesülhet. Ezen okok miatt az új
épület tűzgátló falakkal és szerkezettel kialakított épület
kell legyen.

1. kép
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1. ábra

2. ábra

2. kép

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
Az kiindulási adatok ismeretében elkezdődött a tervezési
folyamat, melynek első lépcsőfoka egy tanulmányszintű
tartószerkezeti rendszer elemzése volt. A tanulmányban
vizsgálatuk többek között a „klasszikusnak” mondható
szerkezeti kialakításokat, mint a hegesztett tartókat, a
vasbeton pillért acélrácsos tartóval, a síkbeli rácsos szer
kezeteket, négyövű rácsos tartókat. Az optimális szerkezeti
kialakítás háromövű rácsos tartószerkezeti rendszer lett.

A kialakítás főbb előnyei a hatékony és gazdaságos anyag
felhasználás, az alapozási munkák viszonylagos egyszerű
sége – szemben más kialakítással –, könnyebb szerelés,
emelés és szállíthatóság, észszerű komplexitás, térbeli
merevség. Második lépésként készült egy paraméter vezé
relt szerkezetoptimálás, amely hivatott volt a geometriát
optimálni minimális anyagfelhasználás mellett, ezzel biztosítva a szerkezet hatékonysági mérőszámait. Az optimálás
során így több száz szerkezeti geometriai kialakítást vizsgáltunk meg.
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3. ábra:
Geometriai optimálás

4. ábra

Harmadik lépésként a geometriailag optimált tartószer
kezet globális modellen történő vizsgálata következett,
amely további anyagfelhasználási, így költségoptimalizálást
tett lehetővé. A végleges szerkezeti kialakítás eredménye
látható a 4. ábrán.
A beruházások gazdasági értelemben is vett eredmé
nyességét elsősorban a bekerülési költségek és az átfu
tási idők befolyásolják. Ezért is szerencsés már a statikai
tervezés fázisában szorosan együttműködni a gyártónak
a tervezőkkel. Hiszen jelentős mértékben befolyásolni lehet a gyártási hatékonyságot a szerkezet komplexitásának
és struktúrájának meghatározásával. A gyártó infrastruktúrájának és műszaki felkészültségének alapos ismerete
lehetővé teszi a tervezés fázisában a szerkezet „személyre
szabását”, melynek eredménye a hatékony és pontos gyár
tás, melyhez hozzá tartozik az optimális szállítási és szerelési terjedelem előre történő meghatározása is.

OPTIMALIZÁLT GYÁRTÁSI MÓDSZEREK
Annak érdekében, hogy a szerkezet ne csak statikailag
legyen optimális kialakítású előre definiált paraméterek
alapján, hanem a gyártás is, szükséges a gyártó technológiai felkészültségének, gyártás-előkészítési rendszerének és
módszereinek ismerete. Nagyon fontos tényező, hogy milyen tervezői adatszolgáltatásra van szükség a gyártásban al
kalmazott CAD / CAM-rendszerek hatékony üzemeltetéséhez
és a technológia által nyújtott előnyök alkalmazásához.
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Így jelentősen csökkenthető a gyártás-előkészítésre fordított idő, csökkenthetők a gyártásközi utómunkálatok,
esetleg még munkafázisok is elhagyhatók vagy összevonhatók, nem beszélve a felhasznált alapanyagok előre tervezett optimális felhasználásáról. Így a közös munka eredménye alapján a gyártmánytervek széles palettáját sikerült
alkalmaznunk. Néhány példa: kétdimenziós CAD fájlok,
3D modellek, DSTV fájlok amelyek elemek geometriai
jellemzőit hordozzák CNC megmunkáló gépek számára,
IGS modellek 3D mérő berendezések számára, STEP fáj
lok szintén speciális megmunkálások számára. A gyártásés hegesztéstechnológia tervezése szinkronban futott a
gyártmánytervezéssel. Így eleve olyan gyártmányterveket
kaptunk, amelyek a saját technológiánkra készültek. Mivel
a főtartószerkezeti rendszernél alkalmazott szelvények csö
vek voltak, ebből következően jellemzően csőáthatásokkal
tűzdelt, komplexebb csomópontokat kellett előállítani.
Az ilyen jellegű szerkezetek „analóg” gyártása igen nehézkes és hosszadalmas, rendkívül idő- és energiaigényes a
csőáthatások kialakítása, a csövek geometriai mérése, a
csomóponti helyek geometriai meghatározása, a gyártmá
nyok összeállítása, és még számos tényező nehezíti a gyár
tási folyamatot. Azért, hogy a lakatos összeállítás hatéko
nyan és pontosan történjen, a csomópontokra alkalmaz
ható makrókat kellett készíteni a Tekla tervezőszoftverben.
A csövek megmunkálását egy speciális zárt és nyitott profilok vágására alkalmas 3D lézervágó berendezésen végeztük. A megmunkálás során a berendezéssel elvégeztük a
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csövek méretre vágását, az áthatások kontúrjának vágását.
A 3D-ban mozgó vágófej lehetőséget teremt a hegesztéshez
szükséges precíziós varratélek előkészítéséhez, valamint a
csövek egymásban csatlakozó, egymást metsző csomópontjaiban a palástfelületekre gravíroztuk a csatlakozó felületek
körvonalait.

5. ábra

A csőből készült gyártmányok végére tervezett karimák
pontos helyzetéről a cső palástjára gravírozott tengely és
tájolóvonalak, valamint a karimák homlokfelületére gra
vírozott tájolóvonalak gondoskodtak, lerövidítve ezzel
az összeállítási és előkészítési munkákat. A fent leírtak
egy gépen, egyetlen befogással készültek. A gyártmányok
szerelési egységeket alkotnak, amelyekhez gondos technológiai tervezéssel a gyártócsarnokban a csatlakozási
csomópontokra fókuszálva, az elemek pozícióban tartá
sához készülékeket gyártottunk és állítottunk be a névle
ges mérethez képest ±1 mm tűréssel. A szerelési egységek
csatlakozó csomópontjait a csavarozott gyártmány részét
képező homloklemezek közé hatékonyan és pontosan lehetett az előre jelölt elemekkel összeállítani. A szerelési
egységeket a készülékben történő összeállítás után gyártmányokra lehetett szétszerelni. A kiszerelt gyártmányokat
ezután megfelelő pozícióba állítva hegesztettük készre.

HEGESZTÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A szerkezet jellegéből és méretéből adódóan már a tervezés fázisában szükséges átgondolni azt, hogy hogyan
fogjuk biztosítani a gyártás során a termék megfelelőségét,
szerelhetőségét. A termék megfelelősége egy összetett és
szerteágazó fogalom. A szó szoros értelmében a termékmegfelelőséget a mindenkor hatályban lévő termékekre
és gyártási folyamatokra vonatkozó szabványok előírásai
definiálják. Ha betartjuk a szabványok előírásait, biztos,
hogy megfelelő terméket kapunk? Igaz az a bölcs ta
nítás, hogy élni kell a kritika eszközével. A gyártás előtt
álló szerkezet geometriáját és méreteit megvizsgálva, az
acélszerkezetek gyártására vonatkozó szabványok által meg
határozott méretekre vonatkozó toleranciákat figyelembe
véve, ebben az esetben nem biztos, hogy megfelelő vég
eredményéhez jutunk. Ezért a hagyományos értelemben
vett gyártási tűréseket szigorítanunk kellett oly módon,
hogy a szerkezet szerelése során a geometriai tűrések
esetleges szélsőértékei és azok kumulálódása ne okozzanak
problémát. Ezért is nagyon fontos, hogy már a tervezés
fázisában be kell vonni a gyártót a szerkezet végső kiala
kításának meghatározásába. Szerencsés a tervezőcsapattal
közösen meghatározni azokat a csomópontokat, amelyek
kritikusak lehetnek mind gyártási, mind pedig ellenőrzési
és szerelési szempontból egyaránt.
Egy ilyen jellegű szerkezet gyártása során a geometriai
méretek ellenőrzéséhez már nem elegendőek az analóg
módszerek. Már a gyártmányok összeállítása során is
igénybe kell venni a mai kor színvonalának megfelelő di
gitális mérőrendszereket. Az ACE hangár gyártása során is
egy ilyen digitális 3D mérőrendszert alkalmaztunk. A geo
metria ellenőrzése már a gyártmányelemek összeállítása
során elkezdődött. A szerkezet összeállítását, építését a
gyártóüzemünkben felállított sablonokban végeztük. A sab
lon építése során is folyamatosan méréseket végeztünk,
hiszen ez a készülék kellett, hogy biztosítsa a szerkezet geometriáját, ezért itt is elengedhetetlen volt a pontos, precíz
gyártás és mérés. Az összeállító készülék pontos bemérése
után kezdődhetett a gyártmányelemek fokozatos beépítése.
A gyártási folyamat során nemcsak a készüléket, hanem a
készülékben összeállított gyártmányt is folyamatosan ellenőriztük.
A megfelelő méretek beállítása után a készülékben el
végeztük azoknak a hegesztett kötéseknek a kialakítását,

6. ábra
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7. ábra

amelyek hegesztési szempontból nem kényszerpozícióban
álltak. Ezzel is biztosítani kívántuk a szerkezet állékony
ságát és méretének megtartását a gyártási folyamat közben. Törekedtünk arra a hegesztési folyamatok tervezése
során, hogy a lehető legkevesebb deformációt okozzuk a
szerkezet számára a hegesztési hőciklusokkal. A szigorú
geometria betartása miatt a hegesztési folyamatok tervezése során alkalmaznunk kellett kényszereket és gátolt
alakváltozást. A hegesztési folyamatokat felbontottuk és
olyan hegesztési sorrendeket alkalmaztunk, hogy a lehető
legkisebbre csökkentsük az alakváltozásokat. Az oszlop–
gerenda merevítőbordákkal erősített karimás csővég kap
csolatnál, a gondos előkészítés ellenére is, az első dara
bok készre hegesztése után, hegesztési sorrendet kellett
változtatnunk, hogy a homloklemez síklapúságtűrése a
megengedett mértéken belül maradjon (3. kép). Ezekkel
a módszerekkel elérhetővé vált, hogy a szerkezetet később
hézagolólemez-mentesen lehessen szerelni.
Alapvető cél az állandó minőség betartása és ennek
reprodukálhatósága. Ezért kiválogattuk azokat a kötése-

3. kép
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ket és kötéstípusokat, ahol gépesített hegesztést tudunk
alkalmazni. Ilyenek voltak például a szerkezet csöveinek
tompavarratos toldásai és egyes karimacsatlakozások.
Ezeket a kötéseket szinkronizált forgatóberendezések se
gítségével gépesített eljárással, a kötéskialakítás szem
pontjából legkedvezőbb hegesztési pozícióban végeztük.
A hegesztési folyamatok kivitelezése során külön kihívást
jelentett az eltérő falvastagságú csövek és zárt szelvények
hegesztése. Több szempontot is figyelembe véve a leg
több esetben bennmaradó gyöktámasz alkalmazása mellett
döntöttünk. Így az elemek esetében is pontosan tudtuk
az alkalmazandó gyökhézag mértékét – előre pontosan ki
tudtuk alakítani –, amelyet a gyártmányok hosszméretei
nél is figyelembe tudtunk venni kvázi mint egy konstans
értéket. Hiába tervezzük meg előre pontosan azokat a
technológiákat, amelyeket alkalmazni szeretnék, ha nem
veszünk figyelembe egy másik gyártói tűrést, mégpedig az
alapanyagok gyártási tűrését. Sok esetben bebizonyosodik
az, hogy két egymáshoz csatlakozó cső nem egyforma átmérőjű, vagy az egyik nem kör, hanem inkább ovális.
Az ilyen jellegű problémák kiküszöbölése a tervezési
folyamaton belül igényel finomhangolást. Ezeket az alap
anyagokat előzetesen mérni, majd kalibrálni szükséges,
a hegesztési varratok előkészítése során számolni kell az
alapanyagok geometriai eltéréséből adódó illesztési pontatlansággal. Ismerve a szerkezet geometriai méreteit és
a hegesztett kötések valamint a szerkezet erőtani kihasz
náltságát, kerülni kell a varratokon áthaladó erővona
lak irányának megtörését. Ezen problémák megoldására
egyetlen pontos és hatékony megoldás a forgácsolással
történő előkészítés. Több csomópont esetében a varrat
alak kialakítását módosítottuk hegeszthetőségi, anyagvizsgálati és előkészítési szempontokat is figyelembe véve.
A módosításokat visszavezettük a statikai számításokba.
A varratgyökök méreteinek és kialakításuknak optimálá
sával elő tudtuk segíteni a hegeszthetőségi kritériumok
betartását, valamint roncsolásmentes anyagvizsgálatok el
végezhetőségét.
Szeretném kiemelni a gyártási folyamatok ellenőrzésének
sorából a hegesztett kötések roncsolásmentes anyagvizsgálatát. A csőszerkezetek anyagvizsgálati szempontból
is különleges szerkezetek. Ebben az esetben is érvényes
a korábbi tézis, mégpedig a „hagyományos” vizsgálati
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módszerek sok esetben nem alkalmazhatók, vagy csak kor
látozott mértékben csőből készült szerkezetek esetében.
Az acélszerkezetek gyártása során szinte a teljes roncso
lásmentes anyagvizsgálati palettát alkalmaztuk, vizuális
vizsgálat, mágnesezhető poros repedésvizsgálat, folyadék
behatolásos repedésvizsgálat, ultrahangos térfogatvizsgá
lat és radiográfiai vizsgálat. Ezért a tervezőkkel szorosan együttműködve alakítottuk ki a hegesztett kötések
geometriáját oly módon, hogy a roncsolásmentes vizsgálatokat minél biztonságosabban el tudjuk végezni. Ezeknek a
kötéskialakításoknak és a vizsgálhatóság ellenőrzésére több
próbahegesztést és roncsolásos anyagvizsgálatot végeztünk
külső anyagvizsgáló laborok bevonásával.

HELYSZÍNI SZERELÉS
Az első szakaszban ismertetett épület méreteit és a helyszín
adottságait figyelembe véve a szerelési technológia terve
zése és kivitelezése sem volt egyszerű feladat. Első lépés
ként a helyszíni adottságok felmérése volt a feladat, majd
ezt követte a szállítási és szerelési egységek meghatározása.
A szállítási útvonalat, az építési terület szűkösségét és a
szállítási költségeket is figyelembe véve határoztuk meg a
szerelési egységeket. A nagy fesztávolságú, háromövű rá
csos tetőszerkezet egyben történő beemelése volt a cél.
Ki kellett választanunk a szereléshez szükséges emelő
berendezéseket.
Egy keretszerkezetet hét szerelési főegységre bontottunk, az oszlopokat két főegységre, míg a felszerkezetet
három főegységre. A nagy fesztávolságú, háromövű rácsos
tetőgerenda helyszíni szereléséhez is készítettünk szerelő
készüléket, ami a felállított rácsos oszlopok közé szerelhető
oly módon, hogy abból a daruk ki tudják emelni az ösz
szeszerelt gerendaegységeket.
A készülék alkalmas volt a kismértékben változó ke
retállás-távolságok differenciájának követésére, valamint
a gyártóüzemben kvázi állandó hőmérsékleten készült
és a helyszínre érkezés után bekövetkező hőmérsékletkülönbség okozta dilatációból adódó méretkülönbség
kompenzálására. Az emelésekhez terveztünk olyan emelő
himbákat és emelőfüleket, amelyek alkalmasak voltak a
különböző keretszélességek lekövetésére, így ezekkel az
eszközökkel emelhető volt az összes keret. A szerelés a
déli homlokzat felől indult, első lépés az 1 és 2 oszlop elemeinek összeállítása, amint ezek megvannak, úgy helyükre

emelhetőek, az oszlopok beállításához kiöntés és hézagoló
lemezek szükségesek.
A 2A és 2B keretlábak szerelésével egy egy időben a
2A és 2B keretállások közé beállítható a szerelősablon.
A szerelősablonba először a 2A keret gerendája kerül készre szerelésre. Ezt követően a két daru a 2A keret a he
lyére emeli, majd következik a 2B keretgerenda szerelése
ugyanebben a pozícióban. A 2B keretgerenda készre szere
lése után ezt is a helyére emeli a két daru. Ez követően
a szerelőkeretet áthelyeztük. Ilyen lépésekben jutunk
el a végső kaputartó keretig. A terület sajátossága miatt
egyes szerelési egységek emelése után rögtön át kellett helyezni a szerelősablont. Ezzel a technológiával egy keret
teljes szerelése kevesebb mint hat napot vett igénybe a
kiérkezéstől a készre szerelésig. Az összes szerelési álla
potról statikai vizsgálatok készültek, melynek segítségével
lettek méretezve a daruk teherbírása, állási pozíciója, alkalmazott himba, selyemkötél mérete és hossza, sekli mérete
és a kötelek állásszöge. A keretoszlopok pozicionálásához
alkalmaztunk rejtett vezetőkúpot, melynek segítségével
könnyen helyükre kerültek a csatlakozó furatok.

9. ábra

8. ábra
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4. kép

Az építkezési területen 2 univerzális munkagép és általában két-három autódaru várta a szerkezeteket. Az acélszerkezet szerelése több mint 6 hónapig tartott, ez idő alatt
szerelték össze kollégáink a hozzávetőlegesen 850 tonna
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acélt. Jelentős tapasztalatot jelentett számunkra ennek az
épületnek a megvalósítása. Nagy fesztávolságú, 90 m hoszszú, közel 6 m széles és több mint 40 tonnás szerkezeteket
emeltünk 30 m magasba bármiféle hiba és baleset nélkül.
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Szerkesztette: Halász Gábor
EWE/IWE hegesztő szakmérnök, hegesztés–vágás szaktanácsadó
Messer Hungarogáz

MERRE TART A LÉZERSUGARAS VÁGÁS?
AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEI

A CO2-lézerek hullámhossza 10,6 µm, hatásfokuk 5–15%.
Az iparban használt különböző típusú és kialakítású gyors
áramlású, lassú áramlású vagy SLAB, CO2-lézerek általá
ban 2,5–40 kW-os teljesítménytartományban jelenleg még
jelentős, de a jövőben egyre csökkenő szerepet töltenek
be a lézersugaras vágás területén. Egyre kevesebb gyártó
van, aki még ezek fejlesztésével foglalkozik. A CO2-léze
rek sugárvezetése rézből készült különleges bevonattal
rendelkező tükröket és ZnSe lencséket igényel. A beren
dezésekhez minden esetben nagy teljesítményű hűtő
rendszer tartozik. A rezonátorban nagy tisztaságú gázke
verékek gerjesztésével állítják elő a lézersugarat. A gázke
verék legfontosabb alkotórészei a hélium, a nitrogén és a
szén-dioxid. A berendezés típusától és gyártójától függő
en a gázkeverékben az alkotók aránya eltérő lehet. Egyes
speciális esetekben más alkotókat is, például szén-monoxidot, oxigént vagy xenont is tartalmaz a keverék.
A szilárdtest-lézereknél a sugár előállítása kristályrudak
segítségével történik. Ezen lézer egyik típusa a Nd-YAG

lézer, amelynek hullámhossza 1,064 µm, A hullámhossz
miatt a lézersugár 0,1–1 mm átmérőjű kvarc optikai szálban vezethető, és kvarcból készült lencsékkel fókuszálható.
A régebben készült változatokat még villanó fénnyel
gerjesztik, amelyek 1–2% hatásfokkal működnek, míg az
újabbakat már diódalézerekkel gerjesztik, amelyek hatás
foka lényegesen jobb, 10–20%. Napjaink szilárdtest-léze
rekre jellemző teljesítménye az 1–6 kW. Jelentőségük a
szállézerek megjelenésével rohamosan csökken.
Szállézer (fiber laser) esetén a lézermédium egy különleges kialakítású kvarcüveg vezeték, amely belső magját, az
ytterbiummal ötvözött optikai szálat, diódalézerrel gerjesztik. A rezonátor szerepét a hajszálnál is vékonyabb optikai
szál tölti be (1. ábra). A sugárzás hullámhossza 1,070 µm.
A szállézerek moduláris felépítésűek, kiváló a sugárminő
ségük és 30% feletti a hatásfokuk. A vágásra használt lézerforrások teljesítménye 1–40 kW, a fiber-sugárforrás maxi
mális teljesítménye elérheti akár a 100 kW-ot is (2. ábra).
A koronglézerek (Disk) a nagy teljesítményű lézersuga
rat egy vékony korongban, diódalézerekkel végzett ger
jesztéssel állítják elő (3. ábra). Nagy előnyük, hogy a su
gárminőség a teljes teljesítménytartományban állandó, és
nem érzékeny a reflexióra, továbbá, egy sugárforrással több
gép is üzemeltethető különböző arányú megosztásban
(4. ábra). A koronglézer kiemelkedő sugárminőséget biztosít, és a 15–25% hatásfokú lézerteljesítmény optikai kábelen továbbítható. Maximális teljesítménye többkorongos
változatban elérheti a 16 kW-ot.
A direkt diódalézer (DDL) lézerforrásánál a nagy teljesítményű diódakötegeket nem gerjesztésre, hanem direkt a
nagy energiájú lézersugár előállítására használják (5. ábra).
A harmadik generációs, DDL rezonátoros gépek hatásfoka eléri a 45%-ot. A szén-dioxid, fiber- és korongléze
rekhez képest egy nagyságrenddel jobb felületi minőségben (Ra = 0,150 µm) végezhetők el a vágási feladatok.
A jellemző hullámhossz 970 nm, ami a réz- és az alumíniumötvözetek jobb megmunkálhatóságát eredményezi.
A Mazak OPTIPLEX 3015 DDL lézervágógépe a 4 kW DDL

1. ábra: A szállézer műkődési elve

2. ábra: 100 kW szállézer sugárforrás

BEVEZETÉS
A jó vágást meghatározó 50–60 paraméter optimális
beállításához a lézergépgyártók igyekeznek az anyagtudomány, a technológia, a számítástechnika, a programozás,
a szabályozástechnika, a szenzortechnika és jelfeldolgozás legfrissebb eredményeit beépíteni a berendezéseikbe.
A lézersugaras vágástechnológiák területén az elmúlt idő
szakban bemutatott, számos fejlesztésből a termelékenység
és a minőség fokozását célzó újdonságokat foglalja össze a
cikk. Hol tart ma anyagvastagságok, illetve vágási minőség
tekintetében a lézersugaras vágás? Részletesen bemutatjuk
a lézerteljesítmény növelésében, a sugárparaméterek változtatásában, a direkt diódalézer alkalmazásában továbbá
az automatizálásban, valamint az okosgyárakban rejlő lehetőségeket.

VÁGÁS IPARI LÉZEREKKEL NAPJAINKBAN
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3. ábra: Koronglézer műkődési elve



4. ábra:
TruDisk kompakt kialakítás 4 kicsatolási ponttal

5. ábra: A diódalézer működési elve

6. ábra: 3. generációs lézervágógép DDL sugárforrással

sugárforrással egy új dimenziót nyitott a lézersugaras vágás
területén (6. ábra).
A 2009. év meghatározó volt a lézersugaras vágás terén.
Ekkor jelentek meg a nemzetközi vásárokon az első vágás
ra kifejlesztett szállézer-rezonátorral felszerelt fiber-lézer
vágó berendezések. Ezt követően a fiber-lézergépgyártó cégek száma robbanásszerűen emelkedett. Napjainkban több
mint száz gyártó kínálja berendezéseit a világban.

A GÉPGYÁRTÓK FEJLESZTÉSEI
A több évtizedes tapasztalattal rendelkező gyártók sok
százmillió eurót költenek évente fejlesztésekre, melyek el
sődleges célja a termelékenység és minőség fokozása mellett az automatizálás, a különböző kényelmi szolgáltatások
növelése, a vágási paraméterek monitorozása és a vágástechnológiák integrálása a digitális gyártási folyamatba.
Az élenjáró fejlesztők berendezéseinél az automata lemez-,
fúvókacserélés, beállítás, autófókusz állítása, a különböző
paramétereknek, illetve a vágófejoptika szennyezettségé
nek monitorozása szériafelszerelésnek számít. A nagyobb
gyártók gyakorlatilag évente dobnak piacra új modelleket,
sokszor egymást gyilkos fejlesztési versenybe hajszolva.
Ez az állandó fejlesztési és innovációs kényszer igen nagy
feladatot ró a szerviz szakemberekre, akiknek napra kész
tudással kell rendelkezniük a régi és új típusokból is.
A fontosabb fejlesztési irányok:
– s zállézer (fiber), koronglézer (disk), direkt diódalézer
(DDL) alkalmazása vágáshoz;
– teljesítmény növelése, gyorsabb megmunkálás;
– kompozit anyagokból készült gépágyak, szénszálas ke
resztgerenda;

– t ovábbfejlesztett fogaskerék-, fogasléchajtások, lineáris direkthajtások, párhuzamos kinetikai megoldások, akár 6 g
gyorsulásokat lehetővé tevő hajtásrendszerek;
– gyors adatfeldolgozás és vezérléstechnika;
– egylencsés vágástechnológia, autofókusz, automata fúvó
kacsere és -beállítás;
– folyamatok szenzoros felügyelete, monitorrendszerek a
vágás figyelésére;
– energiatakarékos megoldások, új fúvókatípusok kifejlesztése;
– új vágófejváltozatok beépített szenzorokkal;
– új szabástervező, gyártástervező és folyamatirányító szoftverek;
– felhőalapú szolgáltatások, anyag, műveleti, írtányitási
adatfolyam kezelése;
– automatizálás, moduláris felrakórendszerek, teljesen
automatizált vágóközpont;
– integrált gyártás, okosgyár-koncepciók megvalósítása.

TERMELÉKENYSÉG ÉS MINŐSÉG
NÖVELÉSE
Teljesítménynövelés
Az egyik fő csapásirány az egyre nagyobb teljesítményű források kifejlesztése. Még tíz éve arról lehetett hallani, hogy
a szállézerek alkalmazási területe a kisebb teljesítmény
(1–3 kW) és vékonyabb, zömében 5 mm alatti lemezvastagságok vágására korlátozódik. Nagyobb vastagságok ese
tén a szállézer nem versenytársa a CO2-lézereknek. Mára
ezek a kijelentések teljesen elavultak. Jelenleg ott tart a
technika állása, hogy az egyre nagyobb teljesítményű ko
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7. ábra: 100 mm-es vágási minta

8. ábra: A vágás felülete

rong- és szállézerforrások lehetővé teszik a vastagabb
20, 30 mm-es, vagy akár még vastagabb acél vágását is.
A BLECHEXPO 2021 szakvásáron a legnagyobb teljesítményű berendezés a lengyelországi központú EAGLE Group
30 kW-os fiber-lézere volt, amely 100 mm-es korrózióálló
acélt vágott a képen látható minőségben (7. és 8. ábra).
A kiállításon különböző teljesítménnyel végzett vágásokat
is bemutattak.
Egy 15 kW maximális teljesítményű lézergéppel összehasonlító tesztvágás során ugyanazt az alkatrészt vágták
ki 6 mm-es, majd 20 mm-es lemezből különböző teljesítményekkel. A 4 kW-ról 6 kW-ra történő teljesítménynö
velés esetén, 6 mm-es lemeznél 51%-os vágásisebesség-
növekedés érhető el, míg 20 mm-es lemez esetében ez
csak 26%-os volt. A 12 kW-ról 15 kW-ra történő emelés
esetén 6 mm-es lemeznél 2%, míg 20 mm-es lemeznél 1%
sebességnövekedés érhető el. Nem véletlen, hogy kezdő
szinten a berendezések általában 1–4 kW teljesítményűek,
míg egy már a tapasztalatot szerzett, több műszakban termelő vállalkozás az 5–10 kW-os teljesítményű berendezés
beszerzését célozza meg. A teljesítmény növelésének akkor van értelme, ha egyre vastagabb anyag (réz, sárgaréz,
rozsdamenetes acél) megmunkálása, vagy több műszakban,
nagy sorozatszámú alkatrészek vágása a cél.

Sugárparaméter változtatása

Az elmúlt három évben az egyre nagyobb teljesítmény
hajszolása a távol-keleti gyártókra volt jellemző. 2019ben a kínai HSG 20 kW-os és a szintén kínai BODOR
lézergépgyártó 25 kW-os sugárforrással működő berendezést helyezett üzembe. Ez utóbbi gyártó 70 mm vastag
szerkezeti acélt és 80 mm vastag korrózióálló acélt vágott
el. 2020 márciusában a BODOR tovább emelte a tétet,
30 kW fiber-sugárforrást tesztelt, amellyel 130 mm vastag korrózióálló acélt vágott, majd szeptemberben 40 kW
fiber-sugárforrással szerelt gépével elérte a 200 mm vas
tagságot. A 9. ábrán a vágási folyamat látható, illetve a
10. ábrán a kivágott darab.

9. ábra: 200 mm-es korrózióálló acéllemez lézersugaras vágása
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Egy másik fejlesztési irány, amikor nem a sugárforrás tel
jesítményének növelésével, hanem a sugárparaméterek
megváltoztatásával érik el a vágási sebesség növekedését,
illetve a minőség javulását. Ezt a másik irányt képviseli a
TRUMPF BrightLine technológiája és az Amada ENSIS és
VENTIS technológiája.
A TRUMPF TruDisk Standard technológiával végzett
vágásnál a hagyományos optikai kábelen vezetett sugarat a lencse egy pontra fókuszálja. A 11. ábrán a normál
sugárvezetés elve, a 12. ábrán pedig a standard tech
nológiával elérhető vastagságok és minőségek láthatók.
A BrightLine vágástechnológiájának lényege, hogy a lézersugár az anyagvastagságtól függően megosztásra kerül egy
koncentrikus, 2 az 1-ben optikai szálban (13. ábra). Vékony
lemez vágásánál az optikai szál belső magját (zöld szín)
használják, míg vastag lemez vágásához a gyűrűs (piros
szín) energiaközvetítést alkalmazzák. A BrightLine vágásoknál vagy a mag, vagy a gyűrű energiaeloszlása használható. Ezeket kombinálva az adott lemezvastagsághoz és a
BrightLine technológiához kifejlesztett megfelelő fúvókákkal jelentős teljesítmény- és minőségnövekedést értek el
(14. ábra).
A BrightLine technológia továbbfejlesztett változata
a BrightLine Welding, amelyben szintén a TRUMPF által
kifejlesztett 2 az 1-ben optikai kábelnek van kulcsszerepe.
Ebben a változatban már a megosztott sugár kombináltan
munkálja meg az anyagot. Különböző arányokban rugalmasan osztható el a sugárteljesítmény a mag és a gyűrű között
az alkalmazástól függően. Főleg rézhegesztéseknél értek el
kiváló eredményeket.
Az Amada ENSIS 3015AJ új fiber-lézere 2015-ben jelent
meg. Ennél az eljárásnál a 4 kW-os CO2-lézer vágási teljesítményét célozták meg egy új, saját fejlesztésű, 2 kW-os fiber-rezonátorral. Az eljárásváltozat lényege, hogy a nyaláb
energiaeloszlásának megváltoztatásával érik el a vékony

10. ábra:
A kivágott darab felülete
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11. ábra:

Normál
sugárvezetés
elve

12. ábra: Standard vágástechnológia minták


13. ábra:
BrightLine elve

14. ábra: BrightLine vágástechnológia minták

15. ábra:
ENSIS vékonylemez technológia

16. ábra:
ENSIS vastaglemez technológia
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17. ábra: VENTIS technológia elve

18. ábra: VENTIS technológiára jellemző mintázatok

(15. ábra), illetve a vastag (16. ábra) lemez egy lencsével
történő megmunkálását. Gyakorlatilag a vékony lemez vá
gását követően a lézernyaláb energiaeloszlását átállítják
a vastag lemeznek megfelelő módba, majd egy automata
fúvókacsere, központosítás, és a megfelelő vágási program
betöltése után már folytathatja a gép a vastag lemez vá
gását. A következő években az ENSIS gépeknél használt
szabályozást 3, 6 és 9 kW-os rezonátorokra is kidolgozta
az Amada.
A VENTIS 3015 AJ új fiber-lézert 2018-ban ismerhette
meg a nagyközönség. Ez egy különleges, 4 kW-os fiber-lé
zerforrást használó berendezés. Lényege, hogy egy lézersugár-vezérlő egységben (LBC) két galvo-tükör segítségével
a lézernyalábot megrezgetik. A különböző frekvenciájú
rezgések következtében eltérő mintázatokat képezve dolgozza meg az alapanyagot a lézersugár. A rezgetett nyaláb
energiaeloszlása TEM-00, amely a rezgetéseknek köszönhetően mindig a legnagyobb intenzitással a vastag anyagok
vágására is alkalmas.
Az új technológia jellegzetessége, hogy míg a hagyomá
nyos lézernyaláb esetében 100 µm széles a vágási rés, addig
a VENTIS technológiánál ez 2000 µm, ami főleg a vastag

anyagokból kivágott alkatrészek könnyebb kiemelését teszi
lehetővé. További előny, hogy ezzel a rezgetett nyalábbal
4 kW-os sugárteljesítménnyel a 6–9 kW-os hagyományos
fiber-lézerrel elérhető vágásteljesítményt értek el. A VENTIS
technológiának köszönhetően jelentősen, pl. 12 mm-es
korrózióálló acél vágásánál 150%-kal nőtt a vágási sebesség,
50%-kal jobb lett a felületi érdesség, és 85%-kal kevesebb
lett a szakálképződés (19. és 20. ábra).

Direkt diódalézer fejlesztése vágásra
A harmadik kiemelkedő fejlesztési irány az új sugárforrás,
a direkt diódalézer fejlesztése. Ezen a területen napjaink
ban a MAZAK Optonics Corp. által kifejlesztett sugárfor
rásokkal (4, 6 és 8 kW) működő OPTIPLEX 3015 DDL
lézervágók jelenleg iránymutatók. A DDL sugárforrásoknak
köszönhetően a szén-dioxid-, korong- és fiber-lézerekhez
képest nagyobb hatásfokkal a fiber- és koronglézerekhez
képest átlagosan 15%-kal gyorsabban és jobb felületi mi
nőségben (Ra = 0,150 µm) végezhetők el a vágási felada
tok. A jellemző hullámhossz 970 nm, ami a különböző
anyagok lézersugár-elnyelő képessége szempontjából jelent
különbséget a többi lézerhez képest (21. ábra). A rövidebb
hullámhossznak köszönhetően a réz és ötvözetei jobban
megmunkálhatók, és főleg az alumínium esetében jelent
nagy különbséget az abszorpciót illetően, ami vágásoknál
jelent nagy ugrást, akár 70–100%-ot a vágási sebességben
(22. ábra).
A fentiek ismeretében a direkt diódalézerek igen komoly
kihívói a jelenleg nagyon népszerű fiber-lézereknek.

Termelékenység növelése automata rendszerek
alkalmazásával

19. ábra: 12 mm-es vágási minták hagyományos vs VENTIS

20. ábra: 20 mm minták hagyományos vs VENTIS
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Az elmúlt időszak nagy tanulsága, hogy nem elég a vágási
sebességet növelni, mert sokszor nem ez a szűk keresztmetszet. Ha a gép végzett a vágással, akkor le kell rakodni,
a megfelelő alapanyagot oda kell szállítani, az új lemezt
felrakni, a hulladékot el kell szállítani stb. Az automatizálással a mellékidők jelentősen csökkenthetők, a gép
kihasználtsága megsokszorozható. Ez a fejlesztési irány
kiemelkedő szerepet kapott az utóbbi időben a legtöbb
gyártónál. Az automatizálás alapját a megbízható vágási fo
lyamat jelenti. Ebben kulcsszerepe van a megbízható su
gárforrásnak, a lézergép részegységeinek, a hajtásoknak,
a vágófejeknek, az automata fúvókacseréknek és beszabá
lyozásnak, a megfelelő paraméterválasztásnak, a vágási fo
lyamat monitorozásának, és az optimálistól eltérés esetén
a paraméterek automata korrekciójának, az adatok feldolgozásának és visszacsatolásoknak, a kiszolgálórendszerek
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21. ábra: Lézerek abszorpciója különböző anyagoknál

tökéletes működésének, amelyek biztosítják a folyamatos
termelést.
Az automatizálásnak különböző fokozatai vannak, ame
lyek a következők:
– Az első lépés az automata váltóasztalos berendezés.
Ezzel jó esetben akár 52% tiszta vágási idő érhető el egy
műszakban. A nyolcórás műszakból 3,8 óra nem vágással
telik, hanem anyagmozgatással, karbantartással, osztályo
zással stb. (23. ábra).
– A következő szint az automata fel/lerakó rendszerek al
kalmazása, amely lehetővé teszi azonos lemezek mozga
tását, illetve a hulladék eltávolítását. Itt a vágás hatékony
sága elérheti a 75%-ot. Kétműszakos munkarendben ez
8 óra tiszta vágási időt jelent. Egy operátor elvégezheti
a feladatait egy műszakban, és előkészítheti a második
műszakot is, ahol a gép automatán végzi a feladatait.
A gép kihasználtsága az előzőhöz képest 2,8 szoros.

22. ábra: Vágási sebességek Fiber vs. DDL

–A
 következő automatizálási szint a toronyrendszerű
lemezraktározó és fel/lerakó rendszerek alkalmazása.
Az ilyen típusú rendszerek különböző alapanyagú és vas
tagságú lemezek kezelését is lehetővé teszik. Ezen rend
szerek 2 vagy akár 3 műszakos üzemelésre is alkalmasak, a kiszolgálásra és felügyeletre pedig elegendő egy
operátor. Optimális esetben 92%-os lehet a tiszta vágási
idő egy 2 műszakos munkarendben. Ezzel a változattal 3,2-szeres gépkihasználtság is elérhető az automata
váltóasztalos változathoz képest.
Az automatizálás mértékének növelésével jelentősen nő
a gépek kihasználása, amint az a MAZAK által készített ösz
szefoglaló elemzés szemléltető infografikán (23. ábra) lát
ható.
A TRUMPF TruLaser Center 7030 egy jó példája annak az
automatizálási fejlesztési iránynak, amely a lemezrakodási

23. ábra: Automatizálási kategóriák, forrás: MAZAK
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24. ábra:
TruLaser Center 7030.
Forrás: TRUMPF

25. ábra:
Automata lemezraktárrendszer.
Forrás: Salvagnini

26. ábra: Okosgyár-koncepció. Forrás: Bystronic
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idők mellett a mellékidők csökkentésével, valamint az al
katrészek leválogatását egy folyamatba integrálva, jelentős,
53%-os megmunkálási idő és a gyártási költség 30%-os
csökkenését eredményezte. A TruLaser Center 10 × 10 m
területen, a lemezfeltöltést követően, képes több műszakon keresztül önállóan végezni a feladatát, amelynek
eredményeként a raklapokra vagy dobozokba leválogatott
alkatrészeket szállítják el a következő munkafeladathoz.
Ez a berendezés számos újdonságot, innovatív megoldást
tartalmaz, amely a kis alkatrészek szelektálását, a nagyobb
alkatrészek vágás közbeni folyamatos biztonságos eltávolítá
sát és leválogatását végzi.
Az automatizálás következő szintje, amikor akár több száz
különböző anyagú és vastagságú lemez tárolására alkalmas
automata rakodórendszerrel ellátott lemezraktár szolgál ki
egy vagy több lemezvágó gépet. Az ehhez hasonló rendsze
rekkel megvalósítható a folyamatos termelés, amely fontos
eleme a nagy termelékenységet biztosító „okosgyáraknak”.
„Okosgyárak” – ahol a vezérlőteremben dolgozó mi
nimális létszámú operátor a mesterséges intelligenciával
támogatott különböző adatfeldolgozó, folyamatirányító
szoftverek segítségével felügyeli az automata integrált ter
melést, a megrendeléseket, a raktárfeltöltést, a készleteket,
az anyagmozgatást, a feldolgozást, a csomagolást, a késztermék kiszállítását, a tervezett vagy nem tervezett gépkarbantartásokat, a termelés rugalmas átcsoportosítását stb.
Az okosgyárak jellemzői a nagy mennyiségű adatfeldolgo
zás, a megbízható gyártóegységek, az állandó kommuniká
ció az egyes egységek között, az átláthatóság, a moduláris
felépítés, a skálázhatóság, a folyamatos és rugalmas alkalmazkodás a változó körülményekhez és helyzetekhez.
Egy ilyen okosgyár-koncepciót láthatunk a 26. ábrán, ahol
egy nagy teljesítményű lézervágó, két élhajlító és egy he
gesztőrészleg robotok és szellemkocsik segítségével dol
gozza fel a lemezeket.
A digitalizáció és az ipar 4.0 célkitűzései között dobo
gós helyen szerepel az okosgyárak megvalósítása. Az első
okosgyárak csírái már megjelentek a világban. A TRUMPF
Smart Factory Chicagó-ban 2018-ban nyitotta meg okosgyárát. Az itt szerzett tapasztalatok nagymértékben hoz
zájárulnak az okosgyár elemeinek fejlesztéséhez, a meg
bízhatóság növeléséhez, a fenntarthatóan gazdaságos és
környezetkímélő termelés megvalósításához. A jövőben
egyre több ilyen okosgyár megjelenése várható nemcsak
a lemezmegmunkálás, hanem az additív gyártás és egyéb
területenken is.

ÖSSZEFOGLALÁS
Bemutattuk, hogy hol tart napjainkban a megmunkálha
tó anyagvastagságok, illetve vágási minőség tekintetében
a lézersugaras vágás. A cikk részletesen tárgyalta a lézer
teljesítmény növelésében, a sugárparaméterek változta
tásában, a direkt diódalézer alkalmazásában rejlő lehe
tőségeket, és bemutatta az eddigi eredményeket. Külön
foglakozott az automatizálás aktualitásaival, a gépkihasz
náltság növelésének lehetőségeivel, valamint az okosgyárak feladataival és megvalósíthatóságával.
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