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TARRTALOOM FFRROOM  THEE  COONTEENT

Öntészet rovatunkat az 1950-ben indí-
tott és 1991-ben megszûnt önálló szak-
lap, a BKL Öntöde utódjának tekintjük.
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Ádáám Thhiele: FFroom oore ttoo iroonn oobjectt � tthhe
bloooom iroonn mettaallurgy ... ... ... ... ... ... 2 

Humans have been knowing the iron for
several thousand years, but up to the
spread of the two-step indirect iron pro-
duction in the early modern age, they pro-
duced it in the form of iron blooms by one-
step direct process. The precedent of this
article was published in the 2010/2. issue
of the Kohászat [1], showing the ability of
our ancient metallurgist ancestors to pro-
duce iron material of proper quality and
quantity in their small bloomeries.
Since the issue of the previous article, for
learning the bloom iron metallurgy of
Árpád's age, using experimental archaeo-
logical tools, we have performed more
than 20 so called smelting tests in Fajsz-
type bloomeries (built into the side wall of
the working pit). In the course of these
experiments, under completely authentic
conditions (as we hope) we succeeded in
producing iron blooms of high malleability
and 2 to 3 kg mass. In this paper, after pre-
senting the results of instrumental mea-
surements performed during the smelting
tests, the subsequent material tests and
bloomery model tests performed under
laboratory conditions we are attempting to
explore and interpret the possible metal-
lurgic processes in the bloomeries using
up-to-date material science and testing.

Dáánniel Moolnnáár: Meaassuremenntt aannd ssimulaa-
ttioonn oof ressiduaal ssttressss oof caassttinngss ... ... 133

In recent years computer simulation
became an increasingly used auxiliary tool
for up-to-date casting production and
design. This paper summarizes a PhD dis-

sertation successfully defended and out-
lines the results achieved by the author in
the field of measurement and simulation of
residual stress of castings.

Láásszzló Cssennde � Zoolttáánn Baalooghh � Józzssefnnéé
FFoodoor: Devveloopmenntt oof reaacttivve aaluminnaa
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 299 

Special alumina calcined not for metallur-
gical purposes has been produced since
the early 1990s in the Ajka alumina plant
of MAL Zrt. (Hungarian Alumina Production
and Trading Company). The production of
ground alumina as a new product started in
the early 2000s.
Recently the technology of a new product
family, the so called reactive alumina was
developed. The present article deals with
this development.

Páál Báárczzy � Jáánnooss Szzõkke � Béélaa Soomoossvváári
� Péétter Szziroovviczzaa � Taamááss Báárczzy: Hunngaa-
riaann inndussttriaal fooaaminng experimenntt oonn
booaard oof Inntternnaattioonnaal Spaace Sttaattioonn ...  3399   

Industrial foaming experiment was carried
out on board of International Space
Station at 7th February 2010. The scientifi-
cal goal of the experiment was to clarify
the interconnections between foaming and
gravity. Two technological aims were also
defined: firstly to prove the Hungarian SME
readiness to develope space experimental
payloads, secondly to measure the gravity
sensibility of foam generator specimens.
On base of the evaluated data foam evolua-
tion model will be worked out for a new
metal foam production technology.
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Tisztelt Olvasó! Tisztelt Tagtársak!

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület Választmányának 2010. de-
cember 13-i döntésével az a megtisztelte-
tés ért, hogy a Bányászati és Kohászati La-
pok Kohászat felelõs szerkesztõjének vá-
lasztottak. Ennek kapcsán szeretnék né-
hány gondolatot megosztani Önökkel.

Elsõként köszönetemet és nagyrabecsü-
lésemet fejezem ki az elõzõ felelõs szer-
kesztõnek és szerkesztõtársainak. Hiszem,
hogy lapunk színvonalának és további
fennmaradásának csapatmunka az alapja.
Ezúton is kifejezem reményemet, hogy az
eddigi �csapat� támogatásával folytatni
tudjuk tevékenységünket. Kérem, hogy eb-
be a számomra új feladatba betanulásomat
szerkesztõtársaim és elõdöm is segítse.

Felkészülve erre a rövid bemutatkozás-
ra, elõvettem a 2007/5. számban megje-
lent Beköszöntõt. Elmondható, hogy an-
nak szinte minden egyes megállapítása ak-
tuálisnak tekinthetõ. Továbbra is elsõdle-
ges a bányászat és a kohászat egyetemes
érdekeinek szolgálata, tudományos, mû-
szaki és gazdasági fejlõdésének bemutatá-
sa, elõsegítése. A célkitûzések és az együtt-
mûködésre való felkérések ugyanúgy idõ-
szerûek, mint akkor voltak. Mi is akkor tud-
juk szerkesztési feladatainkat teljesíteni,
ha aktív partnerekre találunk Egyesületünk
szakosztályaiban, tagjaiban és cikkíróiban.
Ezúton is kérem, hogy megfelelõ informá-

ciókkal, javaslatokkal, szakirodalmi publi-
kációkkal lássanak el bennünket, de nyi-
tottak vagyunk építõ jellegû észrevételekre
és bírálatokra is. Azt sem tartanánk ördög-
tõl valónak, ha vitát gerjesztenénk.

Szerénytelenségnek tûnne, ha már
most �nálam a bölcsek köve� alapállásból a
lapra és annak jövõjére vonatkozóan
nagyívû kinyilatkoztatásokat tennék és ter-
veket szõnék, de néhány elképzelést azért
megosztok Önökkel, amire a jövõben job-
ban kell összpontosítanunk és súlyozottab-
ban megjelentetnünk. Szeretném célul ki-
tûzni, hogy a Miskolci Egyetem Mûszaki
Anyagtudományi (Kohászati) Karának a lap
mintegy híradója legyen. Ezt támasztja alá,
hogy a karon az utóbbi idõben jelentõs át-
alakulások és hatalmas innovatív fejleszté-
sek történtek. Célszerû lenne a tanszéke-
ken végzett kutatásokról és a doktorandu-
szok munkáiról a publikálható információk
folyamatos megjelentetése is. Természete-
sen az elõbbi megjelenési lehetõséget biz-
tosítjuk a Dunaújvárosi Fõiskolának is, sõt:
más felsõoktatási intézmények és K+F-he-
lyek bevonását is kezdeményezni kívánjuk.

Az anyagtudományi ismeretek és az
újabban fejlesztett anyagok elõállításának
technológiái hangsúlyosabban kaphatná-
nak helyet. Ez nem csak a fémes anyagokra
korlátozódna, hanem a nemfémes, külön-
leges adottságú anyagokkal kapcsolatos
publikációkra is, ezzel keltve fel olvasóink
érdeklõdését.

Úgy tûnhet, hogy csak az évfordulós kö-
szöntésekkor foglalkozunk jeles kollégá-
inkkal, holott emellett is vannak számo-
san, akik vagy jelenlegi beosztásukban,
munkahelyükön, vagy életútjukkal, élet- és
szakmai tapasztalatukkal érdeklõdésre
tarthatnak számot. Ehhez keresünk inter-
júkészítõ partnereket, de szíves javaslato-
kat várunk akár interjúalanyok, akár inter-
júkészítõk személyére is.

Szeretném megerõsíteni, hogy ezután
is kiemelt feladatnak tartjuk Egyesületünk
legkülönbözõbb szintû rendezvényeirõl ak-
tuális tudósítást és információt adni,
amennyiben lehetséges, fényképes illuszt-
rációval. A kohászathoz kapcsolódó szak-
mai szervezetek aktuális híreirõl továbbra
is tudósítani szeretnénk. Nem kívánjuk el-
hanyagolni szakmatörténeti tevékenysé-
günket sem.

Egyesületünk nincs könnyû gazdasági
helyzetben, ezért úgy vélem, a kényszerítõ
intézkedéseket meg nem várva célszerû
megvizsgálni, hogyan lehetséges a lapki-
adási költségek csökkentése az információ-
továbbítás színvonalának romlása nélkül.

E néhány gondolat ismertetésével re-
mélem, hogy szerkesztõségünk az eddigi
támogatást olvasóink részérõl továbbra is
megkapja, és így közös gondolkodásban,
valamint munkában tudjuk a kohászatot,
mint szakmát, és a lapot szolgálni.

- Balázs Tamás
felelõs szerkesztõ

BBeköszöntõõ

Felhívás
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik 2010-ben személyi jövedelemadójuk 1%-a kedvezményezettjének az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet jelölték meg. Tagjaink felajánlásából az elmúlt évben egyesületünk 2 919 000 Ft-ot ka-
pott. Kérjük, hogy 2010. évi adóbevallásuk készítésekor is válasszák az 1% kedvezményezettjének az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesületet.

A befolyó összeget elsõsorban hagyományaink ápolására és arra kívánjuk fordítani, hogy nyugdíjas tagtársaink és az egyetemis-
ták folyamatosan megkaphassák a Bányászati és Kohászati Lapokat.

Közhasznú egyesületünket úgy támogathatják, ha az adóbevallási csomagban található 1053-EGYSZA jelû
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatvány alsó részét a következõképp töltik ki:

A kedvezményezett adószáma:
1 9 8 1 5 9 1 2 - 2 - 4 1

Elektronikus adóbevallás esetében a fenti eljárást értelemszerûen kérjük követni. Kérjük, hogy ajánlják ismerõseiknek,
munkatársaiknak, barátaiknak is, hogy adóbevallásukban az OMBKE-t jelöljék meg kedvezményezettnek.

OMBKE választmánya
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11.. BBeevveezzeettééss

Az elõzõ cikk megjelenése óta végzett
kutatások fõ célja mindenekelõtt jó minõ-
ségû, kovácsolható vasbuca elõállítása
volt. Ezt elõsegítendõ, elõször fel kellett
deríteni, hogy mi volt a korábbi próbako-
hósítások során nyert vasbucák rossz, vagy
többségében lehetetlen kovácsolhatósá-
gának az oka.

Másrészt cél volt a bucavaskohászat
során végbemenõ metallurgiai folyama-
tok megismerése. Ennek érdekében a
már eredményesen és rutinszerûen mû-
ködõ kísérleti olvasztások során össze-
gyûjtött tapasztalatokat, a próbakohósí-
tásokhoz kapcsolódó anyagvizsgálatokat
(gyepvasércek és salakok kémiai vizsgá-
lata, a kapott vasbucák kémiai és metal-
lográfiai vizsgálata), illetve a laboratóri-
umi körülmények között elvégzett kohó-
modell-kísérletek eredményeit lehetett
felhasználni.

22.. AAnnyyaaggvviizzssggáállaattookk

2.1. Salakminták kémiai vizsgálata
A próbaolvasztások során nyert néhány sa-
lakmintán elvégzett röntgendiffrakciós
vizsgálatok kimutatták, hogy azokban egy-
részt kristályos fayalit (2FeO·SiO2) fázis,
másrészt jelentõs mennyiségû amorf fázis
van jelen. A salakok tehát nagy vastarta-
múak, ebbõl következik a bucavaskohásza-
ti technológia egyik legnagyobb hátránya:
a kis vaskihozatal. A gyepvasércek vastar-
talmának jelentõs része a kohósítás során a
salakba vándorol ahelyett, hogy a vasbuca
tömegét növelné.

A bucakemencékbõl származó salakok
ICP (plazmaemissziós) és XRF (röntgenflu-
reszcens) spektrométerrel végzett vegy-
elemzése alapján elmondható, hogy azok

minden esetben savanyú jellegûek voltak.
A vegyelemzési eredmények szerint a sala-
kok fõ összetevõi az FeO (40�60%), az SiO2
(30�40%) és a CaO (10�15%). Ezek alapján
az FeO-SiO2-CaO háromalkotós diagram se-
gítségével meghatározható elméleti olva-
dáspontjuk is. Így leginkább 1000�1200 °C
körüli olvadáspont értékeket kaptunk, a
gyakorlatban azonban ennél kisebb,
900�1100 °C közötti hõmérsékleten is le-
csapolható a salak, mivel annak nagy
üvegképzõ hajlama jelentõs túlhûthetõ-
séget eredményez.

2.2. Gyepvasércminták kémiai vizsgálata
A rekonstrukciós kísérletek során négy
magyarországi gyepvasérclelõhely ércét
kohósítottuk. A gyepvasércmintákon szá-
mos röntgendiffrakciós vizsgálatot, ill.
vegyelemzést (ICP és XRF spektrometria)
végeztünk. A négy gyepvasérclelõhely
gyepvasércének egyszerûsített (a kis
mennyiségben jelenlévõ alkotók elhanya-
golásával kapott), átlagos (több minta
vizsgálatával kapott) összetételeit az 1.
táblázatban mutatjuk be.

A röntgendiffrakciós eredmények alap-
ján általánosságban megállapítható, hogy
a gyepvasércek jellemzõ kristályos fázisa a
goethit (FeO(OH)), amely a lelõhelytõl füg-
gõen aminták tömegének 45�90%-át tette
ki. Megfelelõ vaskihozatal elérése érdeké-
benminél nagyobb vastartalmú gyepvasér-
cek kohósítására kell törekedni, azonban a
meddõbõl és wüstitbõl keletkezõ salakra is
szükség van a bucavaskohászat során (en-

RROOVVAATTVVEEZZEETTÕÕ:: dr. Takács István és dr. Tardy Pál

VVAASSKKOOHHÁÁSSZZAATT

AAzz eemmbbeerr mmáárr ttööbbbb eezzeerr éévvee iissmmeerrii aa vvaassaatt,, ddee eeggéésszzeenn aa kkoorraa úújjkkoorrbbaann eelltteerrjjeeddõõ kkéétt--
llééppccssõõss,, iinnddiirreekktt vvaassggyyáárrttáássiigg eeggyyllééppccssõõss,, ddiirreekktt vvaassggyyáárrttáássssaall jjuuttootttt hhoozzzzáá vvaassbbuuccaa
ffoorrmmáájjáábbaann.. AA jjeelleenn íírráássnnaakk aa KKoohháásszzaatt 22001100//22.. sszzáámmáábbaann mmeeggjjeelleenntt cciikkkk [[11]] aazz
eellõõzzmméénnyyee,, aammeellyybbeenn bbeemmuuttaattttuukk,, hhooggyyaann vvoollttaakk kkééppeesseekk õõsskkoohháásszz eellõõddeeiinnkk mmeegg--
ffeelleellõõ mmeennnnyyiissééggûû ééss mmiinnõõssééggûû vvaassaannyyaagg eellõõáállllííttáássáárraa kkiiss bbuuccaakkeemmeennccééiikkbbeenn.. 

AAzz eellõõzzõõ cciikkkk mmeeggjjeelleennééssee óóttaa,, kkíísséérrlleettii rrééggéésszzeettii eesszzkköözzöökk ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall,,
ttööbbbb mmiinntt hhúússzz úúnn.. pprróóbbaakkoohhóóssííttáásstt vvééggeezzttüünnkk ffaajjsszzii ttííppuussúú ((mmûûhheellyyggööddöörr oollddaallffaa--
lláábbaa bbeeééppíítteetttt)) bbuuccaakkeemmeennccéékkbbeenn aazz ÁÁrrppáádd--kkoorrii bbuuccaavvaasskkoohháásszzaattii tteecchhnnoollóóggiiaa
mmeeggiissmmeerrééssee ccéélljjáábbóóll.. EEzzeekk ssoorráánn,, rreemméénnyyeeiinnkk sszzeerriinntt,, tteelljjeess kkoorrhhûûsséégg mmeelllleetttt ssii--
kkeerrüülltt 22--33 kkgg ttöömmeeggûû,, jjóóll kkoovvááccssoollhhaattóó vvaassbbuuccáákkaatt eellõõáállllííttaannii.. JJeelleenn ddoollggoozzaattbbaann
kkíísséérrlleetteett tteesszzüünnkk aa pprróóbbaakkoohhóóssííttáássookk aallaatttt eellvvééggzzeetttt mmûûsszzeerreess mméérréésseekk,, aazz aazztt kköö--
vveettõõ aannyyaaggvviizzssggáállaattookk,, vvaallaammiinntt aa llaabboorraattóórriiuummii kköörrüüllmméénnyyeekk kköözzöötttt vvééggrreehhaajjttootttt
kkoohhóómmooddeellll--kkíísséérrlleetteekk eerreeddmméénnyyeeiinneekk bbeemmuuttaattáássaa uuttáánn aa bbuuccaakkeemmeennccéébbeenn lleezzaajjllóó
lleehheettssééggeess mmeettaalllluurrggiiaaii ffoollyyaammaattookk ffeellddeerrííttéésséérree ééss éérrtteellmmeezzéésséérree aa kkoorrsszzeerrûû
aannyyaaggttuuddoommáánnyy ééss aannyyaaggvviizzssggáállaatt sseeggííttssééggéévveell.. 

TThhiieellee ÁÁddáámm életrajzát a BKL Kohászat
2010/2. számában közöltük.

THIELE ÁDÁM

AAzz éérrccttõõll aa vvaassttáárrggyyiigg �� aa bbuuccaavvaasskkoohháásszzaatt mmeettaalllluurrggiiáájjaa

LLeellõõhheellyy
KKéémmiiaaii öösssszzeettéétteell,, ((ssúúllyy%%))

SSFFee
FFee22OO33 SSiiOO22 CCaaOO AAll22OO33 PP22OO55 HH22OO

Kék-Kálló völgye 42�54 28�30 0 0 n.a. 5�6 29�38
Fancsika 27�67 17�60 0�5 5...6 n.a. 4�9 19�47
Somogyszob 46�61 14...32 6�17 3...8 3 6...8 32...43
Petesmalom 80�82 3�5 0...3 0...1 7 9�11 56�58

11.. ttáábblláázzaatt.. Gyepvasércminták egyszerûsített, átlagos kémiai összetétele
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nek okait ld. késõbb). A petesmalmi gyep-
vasérc például nagyon alkalmas a buca-
vaskohászati technológiára, azonbanmed-
dõtartalma olyan kicsi, hogy a kohósítása-
kor hozzá homokból és fahamuból álló ke-
veréket kell beadagolni salakképzési céllal.

Az ércek meddõje minden esetben sava-
nyú jellegû volt, túlnyomórészt SiO2-ot tar-
talmazott. A savanyú ércek kohósítása so-
rán keletkezõ szintén savanyú, fayalitos
salak viszkozitása a bucavaskohászat kis
hõmérsékletén (1100-1300 °C) kisebb,

mint a bázikus salaké [2], ezért el kell ke-
rülni a nagyobb CaO-tartalmú ércek adago-
lását. Ebbõl a szempontból például a so-
mogyszobi lelõhely gyepvasérce kifejezet-
ten rosszul kohósítható, túlzottan bázikus
salakja nagy viszkozitású, ezért a kicsapo-
lása nehézkes volt.

A ma megtalálható gyepvasércek rossz
tulajdonsága a sokszor jelentõs foszfortar-
talom. Kérdés azonban, hogyan kerül a
foszfor a gyepvasércekbe? Vajon a kora kö-
zépkorban meglévõ gyepvasércek szintén

nagy foszfortartalmúak voltak? Ezekre a
kérdésekre egyelõre nem tudunk biztos vá-
laszt adni.

2.3. Vasbucák metallográfiai és (SEM-
EDAX) vizsgálata
A próbakohósítások eredményeképpen
több mint 15 kg-nyi kisebb-nagyobb vas-
buca állt rendelkezésre. Ezek metallográfi-
ai, pásztázó elektronmikroszkópos (SEM)
és röntgensugaras mikroanalizátorral
(EDAX) történt vizsgálatával fény derült a
korábbi kísérletek során nyert vasbucák
melegtörékenységének okára. Az 1. ábrán
egy tipikus fancsikai és egy tipikus petes-
malmi gyepvasércbõl készült vasbuca ösz-
szehasonlító metallográfiai és SEM-EDAX
vizsgálatának eredményét mutatjuk be.

A fancsikai gyepvasércbõl készült vas-
buca szövetszerkezetére jellemzõ a nagy
mennyiségben jelen lévõ vas-vasfoszfid eu-
tektikum. Ebben az eutektikumban ferrit-
szemcsék láthatók. Az eutektikum olvadás-
pontja 1048 °C, így ez a kovácsolás 1100-
1300°C-os hõmérsékletén megolvad. Ez
tehát a korai próbakohósítások során nyert
vasbucák melegtörékenységének az oka.

A petesmalmi gyepvasércbõl készült
vasbuca metallográfiai csiszolatán több-
nyire nem, vagy csak nyomokban lehet vas-
vasfoszfid eutektikumot megfigyelni, a
szövetszerkezet túlnyomórészt ferrites. A
ferrit oldott foszfortartalma azonban még

11.. áábbrraa.. Fancsikai (balra) és petesmalmi (jobbra) gyepvasércbõl nyert vasbucák metallográfiai
csiszolata és a fázisok kémiai összetétele. (N = 200x)

22.. áábbrraa.. Hõmérséklet és gázösszetétel mérések a kísérleti bucakemencében

EEuutteekkttiikkuumm
EElleemmeekk,, %%

As: 2,45
Si: 0,77
P: 9,42
Fe: 87,3

FFeerrrriitt
EElleemmeekk,, %%

P: 2,04
Fe: 97,67

EEuutteekkttiikkuumm
EElleemmeekk,, %%

P: 10,79
Fe: 89,21

FFeerrrriitt
EElleemmeekk,,  %%

As: 2,21
Si: 0,47
P: 2,33
Fe: 94,99



44 VVAASSKKOOHHÁÁSSZZAATT wwwwww..oommbbkkeenneett..hhuu

mindig jelentõs, emiatt hidegen ridegek,
törékenyek ezek a vasanyagok. A nagy
mennyiségû foszfor feltételezhetõen a
gyepvasércbõl származik. Bár a fancsikai
gyepvasérc foszfortartalmának vizsgálata
eddig még nem történt meg, valószínûleg
az igen nagy.

A késõbbiekben az újabb terepbejárások
során tehát szükséges lesz jóval kisebb fosz-
fortartalmú gyepvasércek összegyûjtése is.

33.. AA bbuuccaavvaasskkoohháásszzaatt tteecchhnnoollóóggiiaaii ppaarraa--
mméétteerreeiinneekk mmûûsszzeerreess mméérrééssee

A bucakemencében zajló folyamatok meg-
ismerése céljából néhány próbakohósítás
során hõmérséklet- és gázösszetétel-mé-
rést végeztünk a teljes folyamat alatt. A
hõmérséklet mérésére a bucakemence
négy pontjában (az akna felsõ, középsõ és
alsó részén, ill. a fúvóka elõtt), a gázössze-
tétel mérésére pedig az akna felsõ részén
alakítottunk ki mérési helyeket. A hõmér-
séklet mérésére az elsõ és az utolsó gyep-
vasércadag beadagolása között, tehát
mintegy 4�5 órán keresztül kezdetben 30,
majd 60 perces idõközönként került sor. A
kemencében uralkodó hõmérsékletet a
homlokfalba fúrt lyukakon keresztül Pt-
PtRh hõelemmel határoztuk meg, atmosz-
férájának összetételét pedig egy szondán
keresztül vett és eltárolt gázminták utóla-
gos, gázkromatográfiás vizsgálata adta. A
mérések helyét és eredményeit a 2. ábrán
foglaljuk össze.

A hõmérséklet mérések eredményeibõl
megállapítható, hogy a bucakemencében
uralkodó hõmérséklet viszonylag állandó,
ami kedvez a kemence egyenletes mûködé-
sének. Megfigyelhetõ továbbá, hogy a me-
dence hõmérséklete elegendõen nagy ah-
hoz (kb. 1200�1300 °C), hogy az olvadt ál-
lapotú salak kis viszkozitású, így könnyen
lecsapolható legyen.

A gázösszetétel-mérés eredményeibõl
látható, hogy a bucakemence atmoszfé-
rája redukáló és viszonylag állandó ösz-
szetételû.

44.. KKoohhóómmooddeellll kkíísséérrlleetteekk

A kohászat során zajló metallurgiai folya-
matok megismerése céljából a bucake-
mence aknájában végbemenõ folyamatok
modellezésére laboratóriumi körülmények
között is sor került. A modellkísérletek so-
rán faszén és gyepvasérc keverékét ellenál-
lás-fûtésû kemencében, zárt vastégelyben

hevítettük, ill. a cementáláshoz hasonlóan
hõn tartottuk. A kísérlet hõmérséklet-idõ
viszonyait a hõmérsékletmérések eredmé-
nyei és az elegyoszlop süllyedési sebessége
alapján határoztuk meg.

A gyepvasércnek a toroktól az akna kö-
zepéig tartó süllyedése modellezhetõ a ke-
veréknek 40 perc alatt 500 °C-ról 900 °C-ra
való hevítésével. A kísérlet végén kapott
gyepvasérc-darabokat metallográfiai vizs-
gálatnak alávetve megállapítható volt,
hogy a mintákban nagy mennyiségben
színült ki vas, miközben az érc meddõtar-
talma nemolvadt össze salakká. A gyepvas-
érc porózus szerkezetébõl következõ nagy
fajlagos felülete tehát gyors, szilárd fázisú
redukciót tett lehetõvé. A metallográfiai
csiszolatot a 3. ábra bal oldali képén mu-
tatjuk be.

Az akna alsó részén lezajlódó folyama-
tok az elõbbi kísérlet eredményeként ka-
pott, részben dezoxidált gyepvasércek fél
órás, 1100 °C-os hõntartásával modellez-
hetõk. A lezárt vastégelybe kis mennyiségû
faszenet helyeztünk a redukáló atmoszféra
biztosítása céljából. A kísérlet eredménye
�kis vasbuca� lett: a meddõ anyagok és a
wüstit olvadt salakot képeztek, így a koráb-
ban kiszínült apró vasszemcsék közel kerül-
tek egymáshoz, és diffúziós hegedéssel
összehegedtek. A �kis vasbuca� metallo-
gráfiai csiszolatát a 3. ábra jobb oldalán
mutatjuk.

55.. AA bbuuccaavvaasskkoohháásszzaatt mmeettaalllluurrggiiáájjaa

A próbakohósítások tapasztalatai, az el-
végzett anyagvizsgálatok eredményei és a
kohómodellek alapján nagy vonalakban az
alábbiak szerint vázolható fel a bucavasko-
hászat metallurgiája.

Az ércpörkölõ gödörben a pörkölés so-

rán eltávozik a goethit hidrátvíztartalma,
azaz hematittá alakul át. A pörkölés vé-
gén általában már megjelenik több-keve-
sebb magnetit fázis is. A bucakemence
kb. 500 °C-os torkába adagolt pörkölt
gyepvasérc maradék hematittartalma in-
direkt redukcióval javarészt magnetitté
redukálódik.

A tovább süllyedõ gyepvasérc, elérve az
akna 800 °C-os felsõ részét, indirekt és a
CO közvetítésével direkt redukcióval
wüstitté, majd színvassá redukálódik. A re-
akciófelület a gyepvasérc és a bucake-
mence atmoszférájának határfelülete. Az
indirekt redukció során keletkezõ CO2 az
adott 800 °C-os hõmérsékleten már java-
részt a karbonnal reagálva CO-dá bomlik a
Boudouard-reakció szerint [3].

A bruttó reakció a direkt redukció:

és

Amikor a gyepvasérc tovább süllyed az
akna 1000�1200 °C-os alsó részébe, az ed-
dig szilárd meddõ a wüstittel salakká olvad
össze. Az olvadt salakban egymáshoz közel
kerülnek és összehegednek a korábban
színült vasszemcsék, így nagyobb vasrögök
alakulnak ki. A vasrögök összehegedésével
jön létre a vasbuca a medencében. Az itt
uralkodó 1200�1300 °C-os hõmérsékleten
a salak viszkozitása lecsökken, és elválva a
vasbucától lecsepeg a medence aljára. A
medencét az olvadt salak egy idõ után fel-
tölti, ekkor le kell csapolni azt, mielõtt még
a fúvóka szintjét elérné.

33.. áábbrraa.. A kohómodell kísérletek során kapott, részben dezoxidált gyepvasérc darabok egyikének
metallográfiai csiszolata (balra) és a �kis vasbuca� metallográfiai csiszolata (jobbra). N = 200x
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A salak jelenléte azonban kedvezõen is
hat, ugyanis a vasbucát borító salakfilm
megakadályozza annak visszaoxidálódását
a fúvóka elõtti, feltételezhetõen oxidáló
atmoszférán, ill. a vasbuca késõbbi ková-
csolása és kovácshegesztése során lehetõ-
vé teszi a felületek egymáshoz való tûzi-
hegedését.

A vasbucát alkotó vas feltételezhetõen
javarészt a torokban színül ki szilárd fázisú
reakcióval. Azonban lehetséges egy má-
sodlagos vasszínülési folyamat is. A hígfo-
lyós olvadt salak wüstittartalmából direkt
redukcióval is színülhet ki vas, amikor az
átcsepeg a faszéndarabok között. A reak-
ciófelület ebben az esetben jóval kisebb,
mint a szilárd fázisú reakciók esetén volt,
ezért feltételezhetõen ezen a módon nem
színül ki jelentõs mennyiség. A folyamat-
nak a vasbuca kialakulásában játszott sze-
repét megállapítandó, laboratóriumi kö-
rülmények között kellene modellkísérlete-
ket végezni. Az elmondottakat a 4. ábrán
foglaljuk össze.

66.. ÖÖsssszzeeffooggllaallááss

A gyepvasércmintákon elvégzett vegy-

elemzések és a vasbuca-darabokon végre-
hajtott metallográfiai és vegyelemzési
vizsgálatok eredményei alapján megálla-
pítható, hogy a gyakran nagy foszfortartal-
mú gyepvasércekbõl a vasbucákba kerülõ
jelentõs mennyiségû foszfor hidegen ri-
degséget, rosszabb esetben melegtöré-
kenységet, a buca kovácsolásának lehetet-
lenségét okozza. Kérdés, hogy ez a problé-
ma milyen mértékben jelentkezett az õsko-
hászok esetében?

A próbakohósítások tapasztalatai, az el-
végzett anyagvizsgálatok eredményei és a
kohómodellek alapján nagy vonalakban
felvázolhatók a bucavaskohászat metallur-
giai folyamatai. Eszerint a torokban és az
akna felsõ részében a szilárd gyepvasérc és
a bucakemence atmoszférájának határfelü-
letén egyrészt indirekt, másrészt a CO köz-
vetítéssel direkt redukció megy végbe. Az
ennek eredményeként kiszínülõ vasszem-
csék az akna alsó részén és a medencében
kialakuló olvadt salakban összehegednek,
így építve fel fokozatosan a vasbucát.
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11.. BBeevveezzeettõõ

A Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesü-
let az általa létrehozandó Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM) szervezé-
séhez nemzetközi tapasztalatszerzésre is
lehetõséget kapott. Az Egyesület elnöksé-
ge � több alkalmasnak vélt helyszínt elõ-
zetesen megvizsgálva � egy Ruhr-vidéki
tanulmányút megszervezése mellett dön-
tött, tanulmányozandó a leállított egykori
nehézipari nagyüzemek területei revitali-
zálásának, technikatörténeti és ipari örök-
séghasznosítási lehetõségének gyakorlati
alkalmazását. A térség egykori ipari struk-
túrája, és ez által az ipari emlékek turiszti-
kai hasznosításának lehetõsége közel áll a
Miskolc környéki korábbi gazdasági szer-
kezethez, az e téren kínálkozó jelenlegi
helyi idegenforgalmi attrakcióbõvítés
unikális lehetõségéhez. A tanulmányút fõ-
leg egyesületi tag résztvevõi városunk és
megyénk meghatározó idegenforgalmi
szakemberei, vállalkozói voltak.

E beszámoló elsõsorban azokat a terület-
fejlesztési elemeket emeli ki, amelyek a tér-
ség gazdasági szerkezetátalakításából Mis-
kolcra és vonzáskörzetére nézve hasznosít-
ható tapasztalatokkal, átvehetõ példákkal
szolgálhatnak, különös tekintettel az örök-
ségturizmusra, az idegenforgalmi attrakci-
ók és az ipari kultúra hagyatékának körére.

22.. AA ttaannuullmmáánnyyoozzootttt ttéérrsséégg rröövviidd ggaazzddaa--
ssáággttöörrttéénneettee

A Ruhr-vidék az ipari forradalom idején
kezdett jelentõsen fejlõdni. Az iparosítás
elõtt, a 19. század elején a régió még
Vesztfália egyik leggazdagabb mezõgaz-
dasági térsége volt.

Az iparosodás kezdetén számos vasgyár
építésével kezdett kialakulni a Ruhr-vidék.
Az elsõ vasgyárakat nagy részben a mai
Oberhausen határában építették fel, majd
megnyíltak az elsõ kõszénbányák is
Mülheim környékén. A gazdag feketekõszén
lelõhelyeknek, a vas- és acélgyártás terjesz-
kedésének köszönhetõen a térség hatalmas
fejlõdésnek indult. 1850-re már 300 szén-
bánya mûködött a térségben. A kõszénbõl
elõállított koksz volt a vas- és acélgyártás
magas hõigényét kielégítõ fontos, abban az
idõben alkalmazni kezdett energiahordozó.

A gazdasági körülmények megváltozá-
sával a 20. század végére radikálisan leépí-
tett mai Ruhr-vidék a legjelentõsebb, min-
taszerûen revitalizált nehézipari tája lett
Európának. A több száz egykori kohászati
üzembõl és bányából � volt idõ, amikor
több millió embert foglalkoztattak � ma
már csak hat bánya és a ThyssenKrupp AG
egy üzeme dolgozik csupán, amelyek né-
hány száz embernek biztosítanak megélhe-
tést.

Ez a kor által diktált kényszerû termelé-
si szerkezetátalakítás � itt is, mint ahogy
mindenütt, így nálunk is � technikai gon-
dok, jelentõs gazdasági és társadalmi fe-
szültségek kíséretében ment végbe. Itt
azonban � ahogy azt a tapasztalatcsere al-
kalmával hallhattuk és láthattuk � a köz-
ponti és a tartományi kormányzat az érin-
tett városok önkormányzatának és a cég-
tulajdonosoknak a szoros összefogásával,
egységes támogatásával sikeres hasznosí-
tási programot dolgozott ki, amely mint-
egy 20 év óta folyamatosan és eredménye-
sen mûködik. A német alapossággal és kö-
vetkezetességgel végrehajtott program
mára ezt a térséget az élhetõség szem-
pontjából a 21. századi Németország és
egész Európa példás területévé tette. Bi-
zonyítéka ennek az, hogy az utóbbi idõben
évrõl évre növekszik az e térségbe költözõ,
letelepedõ emberek száma, 2010-ben a
térség ill. Essen városa nyerte el az Európa
Kulturális Fõvárosa megtisztelõ címet,
egyre több a világörökségi rangot elnyert
látványossága, egyre nagyobb a turisztikai
vonzereje a területnek, és dinamikusan
szaporodik a magas kvalitású szakembere-
ket igénylõ munkahelyek száma. Vagyis
napjainkban a 21. század igényei szerinti
korszerûen revitalizált városrészek jönnek
létre, és a fenntartható fejlõdés mintatér-
ségei alakulnak ki.

33.. AA sszzeerrkkeezzeettááttaallaakkííttáássii pprrooggrraamm ffõõbbbb jjeell--
lleemmzzõõii

A szerkezetváltás elindításakor törekedtek
arra, hogy az minél kevesebb anyagi és
emberi veszteséggel, minél kisebb munka-
nélküliséggel járjon. Ezt a legtöbb helyen
sikerült biztosítani az állami szervezetek
összefogása, az átgondolt helyi progra-
mok kidolgozása és következetes végre-

hajtása eredményeként (átképzés, új és
korszerû munkahelyek telepítése, egyéb
kedvezmények biztosítása stb.).

Az érintett állami szervezetek közremû-
ködésével olyan alapítványt hoztak létre,
amelynek feladatául szabták a teljes szer-
kezetváltási folyamat stratégiájának kiala-
kítását, a jogi, városrendezési és gazdasá-
gi kérdések stb. kezelését és megoldását.
Az alapítvány vezetésének elsõdleges fel-
adata a hatalmas kiterjedésû �barname-
zõs� ingatlanok racionális hasznosításá-
nak megoldása, a legjobb változatok meg-
keresése, erre a szükséges elõtervek kidol-
gozása, valamint az érintett szakmai szer-
vezetekkel és a lakossággal való elõzetes
egyeztetése volt.

44.. AA ffeellsszzaabbaadduulltt iippaarrii ttáájjaakk úújj ffuunnkkcciióóii

A legáltalánosabb az egykori ipari létesít-
mények teljes lebontása és a területnek
más városfejlesztési célú hasznosítása
volt. Gyakori, hogy logisztikai központo-
kat, hatalmas kereskedelmi és bevásárló
centrumokat alakítottak ki az egykori vas-
kohászati üzemcsarnokok helyén, ill. a
még hasznosítható ipari létesítmények be-
kapcsolásával.

Több helyen meghagyták a vas- és acél-
gyártás és a szénbányák jellegzetes üzem-
épületeit, és ezeket, ill. ezek környezetét
látták el új funkciókkal, körülöttük alakí-
tottak ki kulturális és szórakoztató centru-
mokat, valamint játszótereket.

Van olyan terület, ahol nemzetközi
vonzerejû sport- és élményparkot hoztak
létre egy korábbi bányaüzem térségében,
például fedett sípályának használva a
meddõhányóból sok évtized során kiala-
kult és rekultivált �hegyet�. Van, ahol egy
jelentõs, egykor robosztus technológiai
berendezés, építmény önmaga ad óriási
érdeklõdést kiváltó attrakciónak helyet.

Arra is van példa, hogy egy önálló kis
várost alakítottak ki � a korábbi bányatelep
hasznosítható épületeit is felhasználva � a
kismesterségek, a kézmûiparma is keresett
termékei elõállítására és árusítására.

Külön említést érdemel, és kiváló pél-
daként szolgálhat számunkra, a megte-
kintett egykori ipari lakótelep (kolónia)
jelenlegi állapota és hasznosításának
gyakorlata.

EEggyy RRuuhhrr--vviiddéékkii ttaannuullmmáánnyyúútt ttaappaasszzttaallaattaaii 
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Az 53 város konglomerátumából álló régió
2010-ben a �Ruhr 2010, Essen a Ruhr-vi-
dékért� címszó alatt szövetkezett a kultúra
nevében. Hihetetlenül gazdag program-
mal, óriási kulturális beruházásokkal igye-
keztek elérni, hogy ne csak most, de az el-
következendõ évtizedekben is Európa egyik
legizgalmasabb kulturális célpontjává vál-
jon az a vidék, amelyet nem is olyan régen
poros szénbányák, salakhegyeket létrehozó
kokszolók és füstokádó vasgyárak jellemez-
tek. Az egykori gigantikus ipari létesítmé-
nyek jelentõs része kulturális és szabadidõs
helyszínné alakult át. Ilyen például az
UNESCO világörökséggé nyilvánított esseni
Zeche Zollverein kohókomplexuma, a város
egyik fõ látványossága, vagy a Duisburg
Nord Park.

Essenbõl a kultúra és a kikapcsolódás
fellegvára lett, a mûvészet és a kreativitás
jegyében szervezi programjait. Az említett
komplexumban hozták létre többek között
a Designcentert, sok jelentõs intézmény-
nyel együtt. A zöldterület teljes kiépítése
most fejezõdik be. Igazi �érzelmi kombiná-
tok� alakultak ki itt.

A német vasipar egykori fellegvárában,
a Ruhr-vidéken ma 1000 ipari mûemlék,
200 múzeum, 100 kulturális központ, 120
színház és majd ennyi koncerthelyszín ta-
lálható. Erre alapozva évente több száz
fesztivállal, ünnepi programmal várják a
látogatókat.

Duisburg a Kultúrkikötõ nevet viseli,

rengeteg tartalmas információt kínálva
a Rajna történelmébõl az ókortól napja-
inkig.

A német kulturális �fõváros�, a Ruhr-vi-
dék már 2010 elsõ négy hónapjában annyi
látogatót fogadott, mint amennyit erede-
tileg csak az egész évre vártak. Találkozá-
sunkkor Fritz Pleitgen, a Ruhr 2010 irányí-
tója örömmel jelentette be, a közönség
száma minden várakozást felülmúlt, és
mintegy fél év alatt elérte a két és fél mil-
liót. Elmondta, elsõsorban annak tudja be
a nagy sikert, hogy a régió lakói a maguké-
nak érzik a rendezvényeket, azokat nem
csak tömegesen látogatják, hanem sokan
és sokféleképpen önkéntesként is segítik
azokat. A programsorozat fogadtatása is
mutatja, a kultúra immár ezen az egykori
iparvidéken sem számít luxusnak, hanem
az emberek természetes szükséglete, kö-
zös ügye.

A programigazgató idõszerûnek látta,
hogy felvesse: merre tovább, ha vége lesz
az Európai Kulturális Fõvárosa évnek? Né-
zete szerint a sikeres eseménysorozattal
annyi tapasztalatot szereztek, hogy azokat
feltétlenül hasznosítani kell valami más
nagyszabású rendezvénnyel, amellyel a
Ruhr-vidéket képviselhetik az ország és az
egész világ elõtt.

66.. AA ttaannuullmmáánnyyúútt ffoonnttoossaabbbb ttaannuullssáággaaii,,
MMiisskkoollccoonn iiss aallkkaallmmaazzhhaattóó ttaappaasszzttaallaattaaii

A Ruhr-vidéken látottak és hallottak ösz-
szevetése Miskolc és vonzáskörzete ez irá-
nyú eddigi tapasztalataival, számos tanul-

ságul szolgál. Ezek közül az alábbiak külö-
nösen érdemesek kiemelésre:
� Egy térségben a nehézipari örökség szel-
lemi, tárgyi hagyatéka a területfejlesztés
több kiugró lehetõségére kínálhat és ad-
hat alkalmat. Ennek gyakorlati hasznosí-
tása elsõsorban az adott vezetõk, dön-
téshozók szemléletének korszerûségén,
pragmatikus cselekvõkészségén múlik.
Hazánkban és régiónkban, Miskolcon ez
eddig sajnos hiányzott. Az ez irányú civil
kezdeményezések nagyobb részt hatás-
talanok voltak, amelynek következtében
óriási anyagi és mentális veszteségek ér-
ték és érik a térséget.

� A nehézipar örökségének feldolgozása
és hasznosítása olyan nagyságrendû
feladat, amely meghaladja a város és a
megye anyagi és szervezõ erejét.
Amennyiben Miskolc Önkormányzata
elõtt ez a téma a jövõben konstruktív
formában napirendre kerül, úgy min-
denképpen a kormányzattal és az érin-
tett vállalkozókkal közösen kidolgozott
projekt keretében, erre létrehozott al-
kalmas szakmai szervezet vagy csoport,
pl. alapítvány közremûködésével lehet a
feladatnak eleget tenni.

� Miskolcon és Ózdon az eddig e témában
civil szervezetek és vállalkozók, vala-
mint a Bay-Logi Kutatóintézet által ki-
dolgozott tanulmányok, javaslatok al-
kalmas kiinduló dokumentumok lehet-
nek egy Ruhr-vidéki jellegû szerkezetát-
alakítás helyi beindításához.

-- DDrróóttooss LLáásszzllóó

IIVV.. FFaazzoollaa--nnaappookk
2010-benmár negyedik alkalommal mond-
hattuk, hogy �ha szeptember, akkor Mis-
kolcon Fazola-napok�. A város bányászai,
erdészei és kohászai összefogásával és a
felsõhámori Kohászati Múzeum fõszervezé-
sével ismét nagyszerû szakmai és kulturális
élményekben volt részük azon érdeklõdõk-
nek, akik szeptember 17�19-én részt vet-
tek a már hagyományosnak mondható ren-
dezvény programjaiban.

A Fazola-napok szervezõi most is nagy
igényességgel állították össze a programo-
kat, melyekben a selmeci szellemiség � a
barátság, a szakmaszeretet kisugárzó ere-
je, a meghitt családias légkör � kellemes és

örömteli találkozást biztosítottak szakmá-
ink képviselõinek, egyben vendégmarasz-
taló élményeket nyújtottakminden korosz-
tályú résztvevõ számára.

A háromnapos programsorozat �beha-
rangozó� reklámját szeptember 17-én,
pénteken reggel a Szinva-teraszon népes
érdeklõdõ körében szorgoskodó népi ipar-
mûvész díszmûkovács Nics-házaspár üllõ-
jének csengõ hangja adta.

Az elõbb a munka, aztán a szórakozás
elvének betartásával a már megszokottak
szerint a rendezvénymegnyitó programja a
tudományos konferencia volt, melyet ez
évben a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtu-

dományi Kara rendezett, �Energia és Kör-
nyezet 2010� témakörrel. A témakör és az
elõadások telitalálatnak bizonyultak. A
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Te-
rületi Székháza dísztermének ajtajára már
a kezdést megelõzõ percekben nyugodtan
ki lehetett volna tenni a �megtelt� táblát,
oly nagy volt az érdeklõdés. Aki eljött, nem
csalódott.

Dr. Lakatos István akadémikus, az Aka-
démia helyi területi szervezet elnöke és a
konferencia elsõ részének levezetõ elnöke
megnyitó beszédét követõen dr. Patkó
Gyula, a Miskolci Egyetem rektora köszön-
tötte a konferencia résztvevõit, majd dr.
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Kovács Ferenc egyetemi tanár, akadémikus
�Igények és lehetõségek az energiaellátás-
ban a XXI. században�, dr. Gyulai Iván öko-
lógus, az Ökológiai Intézet Fenntartható
Fejlõdésért Alapítvány igazgatója �Bio-
massza korunk �aranyláza�, dr. Csõke Bar-
nabás egyetemi tanár, intézetigazgató
�Hulladékból energia�, Lukács Péter PhD
okl. kohómérnök, az ISD Dunaferr Zrt. stra-
tégiai-mûszaki vezérigazgató-helyettese
�CO2 kibocsátás csökkentése és az általa
vert hullámok� címmel tartottak elõadást.

A konferencia második részében dr. Ti-
hanyi László egyetemi tanár, a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar dé-
kánja elnökletével két elõadás hangzott el,
dr. Jung László c. egyetemi docens, az
EGERERDÕ Zrt. vezérigazgatója �Fenntart-
ható erdõgazdálkodás szerepe a magyar
energiapolitikában�, illetve Korózs András
okl. kohómérnök, a MIHÕ Kft. ügyvezetõ
igazgatója, �A zöldenergia belépése a mis-
kolci távhõszolgáltatásba� témakörökben.

A koradélutáni órákra a felsõhámori Ko-
hászati Múzeum szervezett programot. A
múzeum fennállásának 50. évfordulójára
az épületkülsõ és a telekkörnyezet teljes
felújításának befejezéseként Kócziánné dr.
Szentpéteri Erzsébet, a Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum fõigazgatója ünnepé-
lyes keretek között � az L-DUPLEX PIVÓ Kft.
által készített vasöntvény cégtábla leleple-
zésével � vette át a külsõleg megszépült
objektumot.

Az évforduló tiszteletére �50 év, 50 kép�
címmel idõszaki kiállítás nyílt. A megnyitó
ünnepség résztvevõit Porkoláb László mú-
zeumigazgató üdvözölte, majd Káli Sán-
dor, Miskolc város polgármestere mondott
köszöntõt. A kiállítást dr. Tolnay Lajos, az
OMBKE tiszteletbeli elnöke, a diósgyõri ko-
hászat egykori vezérigazgatója nyitotta
meg. A testvérmúzeum, az Öntödei Múze-
um részérõl dr. Lengyelné Kiss Katalin
igazgató ajándékkal kedveskedett.

A félévszázados jubileum alkalmából a
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum
részérõl Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsé-
bet fõigazgató, Porkoláb László igazgató,
az OMBKE nevében dr. Nagy Lajos elnök és
dr. Nyitray Dániel helyi egyesületi vezetõ a
múzeum épületén lévõ emléktáblához ko-
szorút helyezett el.

A délelõtti és a délutáni programokat
igen lényeges és kedves események egé-
szítették ki. A tudományos konferenciát
megelõzõen az ISD Dunaferr Zrt. és a Mis-
kolci Egyetem között Lukács Péter PhD

stratégiai mûszaki-vezérigazgatóhelyet-
tes, Serhiy Klyuchkin humánerõforrás ve-
zérigazgató-helyettes és dr. Patkó Gyula
rektor, dr. Gácsi Zoltán, a Mûszaki Anyag-
tudományi Kar dékánja, a múzeumi prog-
ram keretében pedig aMiskolcMegyei Jogú
Város Önkormányzata és az OMBKE között
Káli Sándor polgármester és dr. Nagy Lajos
az egyesület elnöke együttmûködési meg-
állapodást írt alá.

A szervezõk gondoskodtak arról, hogy a
nap hátralévõ részében az egész napos �fá-
radságos� munkát a vidám hangulat váltsa
fel. A vasgyári városrészben lévõ Bartók
Béla Mûvelõdési Házban este 7 órakor kez-
dõdött az �ökumenikus� szakestély. Hogy
ez a teljes valóságában érvényre is jusson
a mintegy 150 fõ erdész, bányász, kohász
résztvevõ a szakestélyt levezetõ funkcio-
náriusaként három presidentet választott
Markó István nyugalmazott bányamérnök,
Hulják Péter erdõmérnök, a telkibányai
erdészet igazgatója és dr. Márkus Róbert
kohómérnök, egyetemi adjunktus szemé-
lyében. Az elnökség az est majordomusá-
nak dr. Nyitray Dániel kohómérnököt,
cantus praesensnek Törõ György bánya-
mérnököt kérte fel. A komolypohár dr.
Nagy Lajos bányamérnök, egyesületünk
egy hete megválasztott új elnökére há-
rult.

Az elnökség által nagy összhangban irá-
nyított szakestélyen felváltva hangzottak
el a kedves selmeci nóták és a hangulatot
szinten tartó humoros történetek.

A szakmák himnuszának eléneklése

csak a rendezvény hivatalos részének a vé-
gét jelentette, Varga Lajos �öreg� acél-
gyártó barátunk tangóharmonikájával lét-
rehozta és közel éjfélig egyben tartotta azt
a kritikus tömeget, melynek közepébõl
csak az egymást követõ magyar nóták inst-
rumentális zenei kíséretének hangfoszlá-
nyai szûrõdhettek ki.

Szombaton, szeptember 19-én a sza-
badtéri programokmegkezdéséhez az égiek
is velünk voltak. A több napos esõ a kezdés
elõtt egy órával elállt. A Nap is kíváncsian
leskelõdött a felhõk mögül és adott bátorí-
tó hitet a rendezõknek, megnyugtató bizal-
mat a kockáztató korán érkezõknek.

Az erdei kisvonattal � ezen a napon
Fazola-vonattal � érkezõ Perecesi Bányász
Fúvószenekar és a kisiskolások vidám sere-
ge már a korábbi Fazola-napok önfeledt
hangulatát idézte vissza.

A vadászkürtösök, a klopacska és a ko-
hóharang jelzésére az újmassai kohótérre
összegyûlt bányászokat, erdészeket, kohá-
szokat és az érdeklõdõ vendégeket � a Pere-
cesi Bányász Fúvószenekar intonálásával a
három szakma himnuszait meghallgatva �
Porkoláb László múzeumigazgató megnyitó
szavai után Káli Sándor polgármester kö-
szöntötte, dr. Nagy Lajos egyesületi elnök
és Zay Adorján, az ÉSZAKERDÕ Zrt. vezér-
igazgatója pedig méltatta a rendezvényt
(1. kép).

A kialakult hagyomány szerint ez évben
is Miskolc város vezetése, az Országos Er-
dész Egyesület, az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület, a Magyar Mér-

11.. kkéépp.. Elnöki megnyitó
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nöki Kamara, a Vasas Szakszervezet, vala-
mint az MMKM Kohászati Múzeuma helyez-
te el az emlékezés koszorúit a diósgyõri ko-
hászok kopjafáján.

A nap kiemelkedõ eseményét, a mûem-
lékkohó �megcsapolását� és az aztmegelõ-
zõ tiszteletbeli kohászavatást sokan vár-
ták. A Perecesi Bányász Fúvószenekar vi-
dám egyveleg mûsora adott lehetõséget az
avatási kellékek színpadi elõkészítésére. A
tárgyi díszletek rendezõdését követõen dr.
Nyitray Dániel, a ceremónia levezetõje sor-
ban szólította segédeit, Pivarcsik Lászlót,
az L-DUPLEX PIVÓ Kft. igazgatóját és az ál-
tala vezetett kórust, dr. Gácsi Zoltán dékán
urat, dr. Dúl Jenõ egyetemi docens urat, és
dr. Kiss László címzetes docens urat, az
avató bizottság tagjait, Balikó László urat,
a Rotary ClubMiskolc exkincstárnokát, tisz-
teletbeli kohászt mint keresztapát és ter-
mészetesen az avatandót, Holló Csaba épí-
tõmérnök urat, a Magyar Mérnöki Kamara
alelnökét (2. kép).

A ceremóniamester szigorú kérdéseire a
jelölt válaszát a bizottság példásnak és ki-
merítõnek ítélte, így nem volt akadálya a
keresztelõvel egybekötött avatásnak. A je-
lölt a Balikó László keresztapától kapott
�fehér szakáll� alias névvel és Gambrinus
italával való alapos meglocsolással illetve
szervezetének egy kiadós belsõ átmosásá-
val jutott túl az elméleti rész megpróbálta-
tásain. Az avató társak köszöntése után a
tiszteletbeli kohász keresztapja, továbbá a
vizsgabizottság utasítására � a szükséges
védõeszközök felvételét követõen � szak-
avatott kohász egyetemi hallgatók segéd-
letével elvégezte elsõ szakmai gyakorlati
feladatát, elindította a mûemlékkohó csa-
polását.

A vaskohó, csapolás, napjainkban is
olyan szavak, melyeknek hallatán felcsil-
lannak a térségben élõk szemei, egyrészt
õseik szakmája iránti kíváncsiságból, más-
részt nosztalgiából. Így volt ez kint a kohó-
téren a csapolást váró, a csapolást figyelõk
körében is. Egyeseket a látvány halmozott
el minden széppel, amit e szakma a kívülál-
lónak adhatott, másokat, akik mûvelõi vol-
tak e szakmának egykoron a bátorságra, a
hõsies helytállásra, a ki nem törölhetõ
szakmaszeretetre emlékeztetett.

A délelõtti kötött program után, dél-
után az önfeledt szakmai és kulturális szó-
rakozás vette át a szerepet. Akik a kohóté-
ren lévõ Massa Múzeum épületébe látogat-
tak el, nem csak a Garadna- és Szinvavölgy
XVIII. és XIX. századi kohászkodásának
emlékeivel ismerkedhettek meg, hanem a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapít-
vány Kutatóintézetének igazgatója, dr.
Pungor András és munkatársai által bemu-
tatott nanotechnika világába is betekintést
nyerhettek.

Az anyagi mikrovilágot vallató és meg-
jelenítõ technika mellett Hajdú Béla, az
ALBERA '97 Kft. ügyvezetõ igazgatója se-
gítségével lehetõség volt a mûszaki gya-
korlatban alkalmazott modern anyagvizs-
gálati módszerekkel (ultrahang és felületi
repedést feltáró vizsgálatok gyakorlatával,
izotópos vizsgálatok technikai eszközeivel)
is megismerkedni.

A modern technika mellett az õsi szak-
mák bemutatása is gazdag kínálatot nyúj-
tott. A X. jubileumi Fazola díszmûkovács-
verseny kovácsai a kötelezõ feladatokon
túl is igazi versenyhangulattal (idõre ková-
csolás) láncolták magukhoz a kíváncsi né-
zõket (3. kép). A vízikerekes kovácsmûhely

minden egész órában szinte átrendezte a
tér látogatói létszámeloszlását. Mindenki
látni akarta az õsi berendezés mûködését,
aminek technikai korlátai Nics László népi
iparmûvész díszmûkovács szakmai ismere-
tei mellett szinte nem voltak. Aki eltelt a
kovácsmesterség szépségeivel az megis-
merkedhetett egy másik alakítási eljárás-
sal, a hengerlés tudományával. Tokodi Gé-
za és Molnár Ferenc hengerész szakembe-
rek egy mini hengerállvány mûködtetésé-
vel a rúdtermékek hengerlési technikáját
tárták az érdeklõdõk elé. Nem mindennapi
élményben volt részük azoknak, akik a ko-
hó feletti tisztásra látogattak. Az egykori
kohóelegy-elõkészítõ téren Thiele Ádám, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem hallgatója igazi kora középkori
bucagyártó telepet épített. Erre az alka-
lomra korhû öltözéket öltött magára és az
õsi berendezésben helyben pörkölt ércbõl
szakmai elõadás és filmvetítés kíséretében
kovácsolható bucát állított elõ (4. kép).

A Fazola-napokon már hagyomány az
erdészek részvétele. A kohó feletti tisztá-
son Rencsiné Ágh Márta erdõmérnök, az
ÉSZAKERDÕ Zrt. osztályvezetõje és munka-
társai erdei iskola keretében ismertették
meg minden korosztállyal a Bükk hegység
növény- és állatvilágát, játékos foglalkozá-
sokkal hívták fel a figyelmet az erdõ, a ter-
mészet szeretetére, megóvására.

Az elmélyültebb tudást, szakmai beszél-
getést igénylõknek sem maradt a rendez-
vénnyel kapcsolatosan hiányérzetük. Míg
Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara al-
elnöke és Drótos László nyugalmazott
gyárigazgató elõadásaikban a lokális ipar-
történeti emlékek megmentésére hívták fel
a figyelmet, addig Bartus Ferenc nyugal-

22.. kkéépp.. Holló Csaba tiszteletbeli kohásszá avatása 33.. kkéépp.. A díszmûkovácsverseny résztvevõi
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mazott diósgyõri kohógépész vezetõ közel
félévszázados szakmai élményeit osztotta
meg a köré sereglõ anyag- és földtudomá-
nyi kari hallgatókkal.

Miközben amûszaki érdeklõdésû látoga-
tók elmélyültek a technikai látványossá-
gokban, addig a mûvészetet kedvelõ gyere-
kek Gulya István fõmuzeológus és Ágoston
Katalin szervezõ, továbbá Nyitray Viktória
rajztanár vezetésével játékos múzeumpe-
dagógiai foglalkozásba, rajzversenybe kap-
csolódhattak be, vagy Alföldi Lászlóné ko-
reográfus, dramaturg szervezésével a Pécsi

Sándor Guruló Színház amatõr fiataljainak
musical-egyveleg elõadását, a miskolci is-
kolák modern táncmûsorait, a Diósgyõri
Kertbarátok Köre kórusát hallgathatták.

A rendezvény harmadik napján is ke-
gyes volt hozzánk az idõjárás. Az esõ a
programok kezdésére elállt, a kilátogató
érdeklõdõk a tartalmasabbnál tartalma-
sabb szakmai és kulturális élmények része-
sei lehettek. A X. Fazola díszmûkovács-
verseny résztvevõi a finisbe érkezve is tud-
tak idõt szakítani a humoros, játékos be-
mutatókra. Thiele Ádám is új oldaláról mu-

tatkozott be, a damaszkuszi acélpengék
kovácsolási fortélyait magyarázta gyakor-
lati bemutatóval egybekötve. A Gábor Áron
Szakközépiskola és Mûvészeti Középiskola,
a Diósgyõr-Vasgyári Szakképzõ Iskola
díszmûkovács, ötvös, keramikus szakos di-
ákjai, a Fügedi Márta Népmûvészeti Egye-
sület iparmûvészei a kismesterségek be-
mutatásával színesítették a rendezvény
szakmai kínálatát.

A napi kulturális eseményekben ezen a
napon is színvonalas mûsorral rukkolt ki a
Csantavéri Tünde vezette Kreatív Táncstú-
dió, a Guruló Színház fiatal énekesei, új
színt jelentett a Diósgyõri Vasas Vegyes-
kórus nívós hangversenye, fergeteges si-
kert aratott a Fazola-napok záró mûsora, a
Holló és a többi madár �banda�modern ze-
nekari hangversenye.

Összességben talán a IV. Fazola-napok
bizonyították a legjobban, hogy a bányá-
szatnak, kohászatnak a városban ma is
vonzó, nosztalgikus jelentõsége van, az er-
dõ, a természet szeretete az itt élõk létele-
me. A három szakma összefogásával a há-
rom napon a kedvezõtlen idõjárás ellenére
is közel 2000 kiránduló látogató, a mûsza-
ki szakmák iránt érdeklõdõ, az ország kü-
lönbözõ részeibõl idesereglõ bányász, ko-
hász, erdész szakember vett részt a tudo-
mányos elõadásokon, az interaktív techni-
kai bemutatókon, a selmeci hagyományo-
kat ápoló baráti összejöveteleken.

DDrr.. BBõõhhmm �� PPoorrkkoolláább �� DDrr.. NNyyiittrraayy

Az MTA Metallurgiai Bizottsága 2010. no-
vember 23-án az MVAE székházában tar-
totta ülését. Az ülés napirendje a követke-
zõ volt:
1. A vörösiszap hasznosítási lehetõsé-

geirõl
Elõadó: Szépvölgyi János, az MTA
KKK Anyag- és Környezetkémiai In-
tézetének igazgatója
Felkért hozzászóló: Kunhalmi Gábor,
a Kassai Egyetem nyugalmazott ta-
nára

2. Az acélipar fenntarthatósága, külö-
nös tekintettel a klíma- és környe-
zetvédelemre
Elõadó: Marczis Gáborné, az MVAE
igazgatója

3. Aktuális környezetvédelmi feladatok
a hazai öntészetben. Elõadók:
Sohajda József és Stokker Kálmán,
Magyar Öntészeti Szövetség

A legnagyobb érdeklõdést érthetõen
az 1. napirendi pont váltotta ki. Szépvöl-
gyi János � akinek intézete korábban
foglalkozott a témával, és aki a kataszt-
rófával kapcsolatban az MTA nevében
többször is szakértõként nyilatkozott �
áttekintést adott a vörösiszap hasznosí-
tással kapcsolatos korábbi kutatásokról
és annak eredményeirõl. Eszerint a vörös-
iszap jelentõs fémtartalmának (Fe, Ti, V)
hasznosításával kapcsolatban ugyan már
évtizedekkel korábban is intenzív K+F

munka folyt, gazdaságos technológiát
azonban sehol nem tudtak kifejleszteni.
Vannak olyan megoldások, amelyeket
helyenként az építõiparban hasznosíta-
nak, kis mennyiségekben egyéb haszno-
sítási lehetõségekrõl is vannak informá-
ciók, a vörösiszap legnagyobb részét
azonban tárolókba helyezik, vagy � rosz-
szabb esetben � a tengerbe juttatják.

Kunhalmi Gábor a szlovákiai vörös-
iszap tárolóról adott érdekes információ-
kat, és ismertette azokat a próbálkozáso-
kat, amelyek � részben nemzetközi
együttmûködés keretében � a vörösiszap
fémtartalmának hasznosítását célozták.
Gazdaságos megoldásról õ sem tudott
beszámolni.

TTáájjéékkoozzttaattóó aazz MMTTAA MMeettaalllluurrggiiaaii BBiizzoottttssáággáánnaakk  22001100.. nnoovveemmbbeerr 2233--ii
üülléésséérrõõll

44.. kkéépp.. Salakolás a bucakemencébõl
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Az MTA Metallurgiai Bizottsága 2010. november 23-i ülésén foglalkozott a vörösiszap hasznosítási lehetõségeivel. A témát a kö-
zelmúlt környezeti katasztrófája kapcsán a Bizottság � amelynek munkájában az alumíniumiparral foglalkozó kutatók is részt
vesznek � aktualitása és illetékessége miatt tûzte napirendre.

A vörösiszap több olyan értékes fémet tartalmaz, amelyek hasznosítása már évtizedekkel ezelõtt felmerült. Legnagyobb meny-
nyiségben vasat (30�40% Fe2O3) tartalmaz, de titán- (4�5% TiO2) és vanádium- (0,2�0,4% V2O5) tartalma is figyelemre méltó.
Számos próbálkozás ellenére hasznosításukra a 20. század második felében nagyüzemi eljárást sehol nem dolgoztak ki, aminek
alapvetõ oka az volt, hogy az akkori feltételek között nem lehetett gazdaságos.

A vas- és fémkohászat mûködési feltételei az elmúlt évtizedben drámai módon megváltoztak, amit elsõsorban a kínai ipar rend-
kívül gyors növekedése idézett elõ. A nyersanyagok iránti kereslet növekedése következtében az ércárak többszörösükre nõttek,
a vasérc ára pl. hatszorosára. Az ásványkincsekben szegény Európai Unió ipara egyre nehezebben fér hozzá több stratégiai anyag-
hoz, mert a lelõhelyek gazdaságilag és/vagy politikailag instabil régiókban találhatók. Ezért dolgozták ki Brüsszelben a Raw
materials initiative c. dokumentumot, amelyben 41 ún. stratégiai nyersanyagot azonosítottak; a Fe, Ti és V köztük van. Az is köz-
ismert, hogy a fenntarthatóság szempontjának elõtérbe kerülésével ma a korábbinál sokkal nagyobb összegeket fordítanak a kör-
nyezetvédelem fejlesztésére, a termelési hulladékok hasznosítására, ami szintén ösztönöz a vörösiszap feldolgozására.

Hazánkban 50 Mt-ra tehetõ a tárolt vörösiszap mennyisége, aminek vastartalma 15�20 Mt vasércével egyenértékû; a hazai vas-
kohászat ugyanakkor importból szerzi be a vasércet. 2,5 Mt körüli TiO2 tartalma (jelenlegi világpiaci ára ~2000 USD/t) és 100�200
ezer tonna V2O5 tartalma (~10 000 USD/t) pedig ennél is nagyobb értéket képvisel. A jelzett változások figyelembe vételével az a
véleményünk, hogy kidolgozhatók olyan technológiák, amelyek alkalmazásával a vörösiszapban lévõ stratégiai anyagok ma már
gazdaságosan kinyerhetõk.

AAzz MMTTAA MMeettaalllluurrggiiaaii BBiizzoottttssáággaa eezzéérrtt oollyyaann nnaaggyysszzaabbáássúú KK++FF pprrooggrraamm iinnddííttáássáátt kkeezzddeemméénnyyeezzii,, aammeellyynneekk vvééggssõõ ccéélljjaa aa vvöörrööss--
iisszzaappbbaann lléévvõõ fféémmeekk kkoommpplleexx hhaasszznnoossííttáássaa.. Megjegyezzük, hogy ismereteink szerint az említett fémek kinyerése után megmara-
dó anyag hasznosítására is van remény. A K+F munkában az MTA KKKI Anyag- és Környezetkémiai Intézete, valamint a Miskolci
Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke venne részt (mindkét helyen vannak a témának elõzményei), a vastartalom haszno-
sítóját pedig az ISD Dunaferrnél nemrég megalakult kihelyezett Metallurgiai Intézeti Tanszék képviselné.

A téma jelentõsége és mérete indokolttá és szükségessé teszi a nemzetközi együttmûködést; ennek megfelelõen EU szintû
program indítását is tervezzük.

A program indítását nagymértékben elõsegítené, ha az MTA támogatná kezdeményezésünket, ez ügyben kérjük az Elnökség ál-
lásfoglalását.

Budapest, 2010. november 23.

DDrr.. SSzzééppvvööllggyyii JJáánnooss DDrr.. TTaarrddyy PPááll DDrr.. TTöörröökk TTaammááss  
az MTA KKKI Anyag- és a Metallurgiai Bizottság a Miskolci Egyetem Metallurgiai és

Környezetkémiai Intézet igazgatója elnöke Öntészeti Tanszék vezetõje

AAzz MMTTAA MMeettaalllluurrggiiaaii BBiizzoottttssáággáánnaakk áálllláássffooggllaalláássaa aa vvöörröössiisszzaapp
hhaasszznnoossííttáássáátt ccééllzzóó KK++FF pprrooggrraamm iinnddííttáássáárróóll

A témához a korábbi hazai vaskohá-
szat és alumíniumipar jelenlévõ repre-
zentáns szakértõi (Sziklavári János, Ju-
hász Ádám és számosan mások) is hozzá-
szóltak, ismertetve az évtizedekkel ez-
elõtti próbálkozásokat (üzemi kísérletek
is voltak) és azok eredményeit. Végkö-
vetkeztetésük hasonló volt az elõttük
szólókéhoz: az akkori körülmények, elsõ-
sorban ércárak mellett nem volt lehetõ-
ség gazdaságos eljárás kidolgozására.

Az elhangzottakhoz kapcsolódva Tardy
Pál, a Bizottság elnöke rámutatott, hogy
az elmúlt tíz évben � elsõsorban a kínai
vas- és fémipar igen erõteljes növekedése
miatt � sokszorosára nõttek az alapanyag-

árak, amellett idõnként ellátási nehézsé-
gek is felmerültek. Az alapanyag kiterme-
lõk és szállítók, helyzetükkel estenként
visszaélve, nehéz helyzetbe hozzák a
nyersanyagkészletekkel nem rendelkezõ
fejlett régiókat, elsõsorban az Európai
Uniót. Az Európai Bizottság ezért dolgoz-
tatta ki a Nyersanyag kezdeményezés (Raw
Materials Initiative) c. dokumentumot,
amellyel megpróbálják a helyzetet kezelni.
A megoldások között az EU területén talál-
ható, eddig kiaknázatlan források haszno-
sításának kiemelt szerepe van. Ezek alap-
ján érdemes újra vizsgálni a hasznosítás
lehetõségeit, mert ami korábban gazda-
ságtalan volt, mamár nem biztos, hogy az.

Javaslatára a Metallurgiai Bizottság
állásfoglalást fogadott el, amelyben az
MTA vezetésének támogatását kérték az
ez irányú K+F munka indításához (l.
alább).

Marczis Gáborné a hazai és EU-beli
acélipar fenntarthatósági indikátorainak
áttekintése után ismertette az ágazat
környezetterhelésének alakulását, majd
az emisszió-kereskedelemmel kapcsola-
tos problémakört.

Sohajda József és Stokker Kálmán a
hazai öntödék környezetvédelmi helyze-
térõl adott tájékoztatást.

-- TTaarrddyy PPááll
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KKáárrppááttii ZZoollttáánn:: AA HHaarraannggöönnttõõ

Mindig nagyra becsültem azokat a szak-
májuknak elkötelezett embereket, akik hi-
vatásuk mellett � kikapcsolódásként, kihí-
vásként, szellemi feltöltõdés céljából vagy
egyéb okból � más, esetenként szakmá-
juktól nagyon távol esõ tevékenységet is
magas szinten folytatnak. Az orvosok kö-
zött különösen sok példát lehet találni er-
re: van, aki a zenében; van, aki valamelyik
képzõmûvészeti ágban, a történelemben
vagy mûtárgyak gyûjtésében leli kedvét és
jut el magas szintre. Amikor kézhez kap-
tam Kárpáti Zoltán könyvét, még csak sej-
tettem, hogy errõl van szó, mert csak any-
nyit tudtam a szerzõrõl, hogy ortopéd fõ-
orvos. A könyvet átlapozva további infor-
mációkat szereztem a szerzõrõl és egy ve-
le készült riportból megtudtam, hogy ma-
gas szintû orvosi tevékenysége mellett a
fényképezést mûveli mûvészi színvona-
lon. Szellemi érzékenységét és szemléle-
tét jól jellemzi, hogy néhány éve Erdély-
ben, Torockón és Gyergyószentmiklóson
az ottani cigánytelepekrõl készített fény-
képsorozatot. Akkor kezdett érdeklõdni a
régi, hagyományos mesterségek iránt, így
már ezzel az érdeklõdéssel beoltva talál-
kozott Gombos Miklós õrbottyáni harang-
öntõ mesterrel, aki meghívta egy harang
öntésére. Az elsõ látogatást továbbiak kö-
vették, és a mesterrel kialakult személyes
barátság eredménye lett ez a könyv.

A Harangöntõ kivitelét illetõen kiváló
minõségû fotóalbumnak tekinthetõ,
amely témájával � egy alapvetõen szakmai
mûveletsorozat, a harangöntés bemuta-

tásával � különbö-
zik a hagyományos
mûvészi albumok-
tól. Az öntésben
közremûködõket és
az öntési folyama-
tot hangulatilag jól
visszaadó kontrasz-
tos, esetenként sö-
tét tónusú fényké-
pek valóban mûvé-
szi összbenyomást
keltenek az olvasó-
ban. Az ábrázolt té-
mától függõ színdi-
namika jól szemlélteti a formakészítéshez
használt agyag plasztikusságát, a szerszá-
mok és a mûhely egy-egy részletének
fény-árnyjátékát, az olvadt fém izzását,
vagy az öntõmunkás gondoskodó figyel-
mét. A szerzõ igen szellemes megoldást
választott ahhoz, hogy a képeket milyen
szöveg kísérje: elkerülve azt a csábítást,
hogy orvosként öntészeti szakmai ismere-
teket közvetítsen, a harangöntés mûvé-
szetét a szó kiváló mûvészének, Friedrich
Schillernek Ének a harangról (Das Lied
von der Glocke) címû nagyszabású versé-
nek idézeteivel kommentálta, magyar, né-
met és angol nyelven. Az öntészek által jól
ismert vers emelkedett stílusban, szakma-
ilag máig helyesen írja le a harangöntés
teljes menetét, az agyagformától a ha-
rangszentelésig.

A könyvhöz hiteles személyiség, a Kos-
suth Rádió déli harangszavát hosszú idõn

keresztül felvezetõ Bõzsöny Ferenc írt ih-
letett hangú elõszót. A képek után ugyan-
csak három nyelven olvashatjuk Schiller
említett versét teljes terjedelmében, majd
Gombos Miklós aranykoszorús harangön-
tõ mester leírásában a harangöntés re-
ceptjét.

A recenzió zárásaként saját épülésünk-
re is jegyezzük meg Schiller szavait, ame-
lyek a szerzõ és a mester életszemléletét
egyaránt jól kifejezik:

Hitvány az, aki nem mereng el
Soha azon, amit teremt,
Hisz ez az ember éke éppen
És értelmet azért kapott,
Hogy érezze is a szívében,
Amit kezével alkotott.
A könyv a harangöntésrõl elõadásokat,

ankétokat szervezõ Öntödei Múzeumban
megvásárolható.

-- TTaarrddyy PPááll

LLuuccaa--nnaappii sszzaakkeessttééllyy
Az OMBKE Vaskohászati Szakosztályának Budapesti Helyi Szervezete 2010. december 13-án tartotta meg hagyományos Luca-napi
szakestélyét, immár a 12. alkalommal.

A szakestély lebonyolítása új helyszínen, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kollégiumában történt, több mint 70 fõ részvételé-
vel. Örvendetes módon sokan jelentek meg a testvérszervezetek részérõl, valamint több meghívott vendéget is köszönthettünk az
este folyamán. A szakestély jó hangulatban telt, sok dallal, nótával, sör és krampampuli fogyasztásával, tréfálkozással.

Köszönet a szakestélyen aktívan tevékenykedõknek, valamint a szakestélyt anyagiakkal is támogató tagtársainknak. Reméljük,
hogy 2011-ben is sikerül megfelelõ anyagi háttérrel megszervezni a 13. Luca-napi szakestélyt.

AA hheellyyii sszzeerrvveezzeett vveezzeettõõssééggee
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1. Bevezetés

A költséges kísérletsorozatok lerövidítése
ill. mellõzése, valamint a kialakuló
hibaokok feltárása érdekében napjaink-
ban már egyre szélesebb körben terjedt el
a különféle öntészeti szimulációs progra-
mok alkalmazása, melyek segítségével
már az öntvénytervezés fázisában tanul-
mányozhatjuk az öntéskor lejátszódó ter-
mikus és mechanikai folyamatokat. Fon-
tos, hogy a szimulációs programokba fo-
lyamatosan beépítsük a legújabb kutatási
eredményeket, ami folyamatos kutató-
fejlesztõ munkát feltételez.

2. A visszamaradó öntési feszültség mérése

Az öntvényekben a megszilárdulás és a le-
hûlés folyamán feszültségek keletkeznek.
Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy az
öntvények zsugorodnak és bennük hõ-
mérséklet-különbségek alakulnak ki. Ha a
keletkezett feszültségek nagyobbak az öt-
vözet folyási határánál, az öntvényekben
képlékeny alakváltozás jön létre, és a mé-
retei megváltoznak. Ha a lehûlés folya-
mán az öntvények képlékeny alakválto-
zásra nem képes részeiben rugalmas alak-
változás közben belsõ feszültségek hal-
mozódnak fel, akkor ez a visszamaradó fe-

szültség csökkenti az öntvények szerkeze-
ti szilárdságát. Kedvezõtlen körülmények
között (ütés, hirtelen terhelés) a felhal-
mozódott rugalmas feszültségek elõidéz-
hetik az öntvények törését, ugyanakkor a
megmunkálás során a feszültségekkel ter-
helt öntvényeknek változhat a méretük és
bekövetkezhet a vetemedésük, deformá-
lódásuk. A felhalmozódott rugalmas fe-
szültségek következtében hosszú idõ
alatt, kis mértékben változhat az öntvé-
nyek alakja, és a rugalmas erõk által elõ-
idézett vetemedés nagymértékben veszé-
lyeztetheti a készre munkált öntvények
méretpontosságát [1].

Az öntvényekben kialakuló visszamara-
dó öntési feszültségek mérése bonyolult
és nehezen kivitelezhetõ feladat. Ezért a
törvényszerûségek összefüggésének meg-
állapítására egyszerû próbatesteken vé-
geznek méréseket és gyûjtenek adatokat.
Összefüggéseket keresnek az ötvözetek
összetételétõl függõen a várható vissza-
maradó öntési feszültség, a rugalmas
alakváltozás, a vetemedés és a hosszú ide-
ig tartó öntvény-alakváltozás okainak fel-
derítésére. A visszamaradó öntési feszült-
ségek vizsgálatára leggyakrabban alkal-
mazott technológiai próbatest az ún.
szimmetrikus, kettõskeretû rácsok cso-
portjába tartozó, különféle átmérõjû ru-
dakból álló Bauer-Shipp-típusú feszült-
ségrács [2, 3].

Kísérleteink során különbözõ átmérõ-
aránnyal öntött feszültségrács próbates-

teket vizsgáltunk. A középsõ és a szélsõ
rudak átmérõje rendre 32-12, 32-20, 42-
20, ill. 42-30 mm volt. A próbatesteknek a
kémiai összetételét, telítési számát, grafi-
tosodási hajlamát, szakítószilárdságát,
keménységét, visszamaradó öntési fe-
szültségét, relatív feszültségét, rugalmas-
sági modulusát, relatív keménységét és
relatív szilárdságát mértük, ill. számítot-
tuk. A kísérleti adagokat 50 kg befogadó-
képességû középfrekvenciás tégelyes in-
dukciós kemencében olvasztottuk. A for-
ma anyaga minden esetben bentonitos
nyers formázókeverék volt.

2.1 A visszamaradó öntési feszültség és a
szilárdsági tulajdonságok kapcsolata
A visszamaradó öntési feszültség össze-
függ a lemezgrafitos öntöttvas mechani-
kai tulajdonságaival és szövetszerkezeté-
vel. A lemezgrafitos öntöttvasak mechani-
kai tulajdonságainak vizsgált jellemzõje a
szakítószilárdság és a Brinell-keménység.
Ezekbõl származtatott jellemzõ a rugal-
massági modulus.

A visszamaradó öntési feszültség és a
szilárdsági tulajdonságok kapcsolatát,
szabványos szilárdsági kategóriák szerinti
csoportokat képezve, a mérési eredmé-
nyek átlagértékei alapján mutatjuk be. Az
Æ32-12 mm-es geometriájú próbatestek
mért és számított értékeinek átlaga az 1.
táblázatban található.

A mérési eredmények statisztikai kiér-
tékelése alapján elmondható, hogy na-
gyobb szakítószilárdságú öntvényminõ-
séghez nagyobb visszamaradó öntési fe-
szültség, nagyobb Brinell-keménység és
nagyobb rugalmassági modulus tartozik.

A vizsgált próbatestek esetén a vissza-
maradó öntési feszültség és a szakítószi-
lárdság kapcsolatát az 1. ábra szemlélteti.

A számítógépes szimuláció az utóbbi években a korszerû öntvénygyártás és -ter-
vezés egyre nagyobb mértékben alkalmazott segédeszközévé vált. JJelen munka,
amely egy sikeresen megvédett PhD dolgozat összefoglalója, az öntvények vissza-
maradó öntési feszültségének mérése és szimulációja terén a szerzõ  által elért
eredményeket ismerteti.

MOLNÁR DÁNIEL

Öntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése
és szimulácciójja

Molnár Dániel szakmai életrajzát a PhD-
védésrõl szóló beszámoló tartalmazza.



Az 1. ábra trendvonalának egyenlete
s = 0,3834 Rm, a korrelációs együttható
értéke R2 = 0,63. A visszamaradó öntési
feszültség közelítõ értékeként elfogadha-
tó, hogy sátlag= 0,4 Rm.

A különbözõ összetételû, különbözõ
betétanyagból, különbözõ olvadékkeze-
léssel elõállított próbák mérési eredmé-
nyei azt mutatják, hogy azonos szakítószi-
lárdság esetén a visszamaradó öntési fe-
szültség jelentõs mértékben változik. A
vizsgált próbák metallurgiai jellemzõi
alapján a közelítõ összefüggéshez képest
nagyobb feszültségi értékeket a kedvezõt-
len betétanyagból (öntöttvas töredék,
forgács, acélhulladék), illetve a nemmeg-
felelõ olvadékkezeléssel, csíraképzõ beol-
tással elõállított próbák esetén kaptunk.
A közelítõ összefüggéshez képest kisebb
visszamaradó öntési feszültség értékeket
a kedvezõ betétanyagból (hematit nyers-
vasat is tartalmazó betét), illetve a hatá-
sos csíraképzõ beoltással elõállított pró-
bák esetén kaptunk.

A visszamaradó öntési feszültség érté-
ke összefügg a lemezgrafitos öntöttvas
szövetszerkezetével is. A szövetszerkezet
hatásának kimutatására a Brinell-
keménység értékeit használjuk. A vissza-
maradó öntési feszültség és a Brinell-
keménység kapcsolatát a 2. ábra szemlél-
teti. A 2. ábra trendvonala, vagyis a méré-
si eredmények kapcsolata, egyenes ará-
nyosságot feltételezve, a s = 0,83 HB � 85
összefüggéssel írható le, a korrelációs
együttható értéke R2=0,71.

Megállapítható, hogy az öntöttvas szi-
lárdsági és minõségi jellemzõi közül, az
EN�GJL HB 175�255 öntvényminõségek in-

tervallumában, a visszamaradó öntési fe-
szültség és Brinell-keménység összefüggé-
se adja a legjobbkorrelációt:sv = 0,83HB-85.

33.. AA vviisssszzaammaarraaddóó öönnttééssii ffeesszzüüllttsséégg sszzii--
mmuulláácciióójjaa

A technológiai próbákon mért feszültsé-
gek jellemzõek, de nem azonosak az önt-
vényeken mérhetõ feszültségekkel. Az
öntvényekben keletkezõ öntési feszültsé-
gek nagyságának megállapítására kidol-
gozott módszerek nehézkesek és pontat-
lanok. Ezért fokozott igény merül fel a szi-
mulációs módszerek alkalmazására.

Az �Öntvények visszamaradó feszültsé-
geinek számítógépes analízise� címû cikké-
ben Dúl Jenõ és Égert János [4] részletesen
ismerteti a visszamaradó öntési feszültsé-
gek szimulációjának elméleti alapjait. A je-
len számításaink során alkalmazott végese-
lemes modell alapvetõen megegyezik az
említett cikkben ismertetettel. A szimuláci-
ós számításokat az RWP GmbH által fejlesz-
tett SIMTEC/WinCast végeselemes program-
környezetben végeztem. A 3. ábrán a vizs-

gált próbatest CAD-geometriája látható.

A vizsgálat során a definiált kiindulási
és peremfeltételek az alábbiak voltak:
� az ötvözetek minõsége GJL-150, GJL-
200, GJL-300;

� az olvadék kiinduló hõmérséklete 1400 °C;
� a forma anyaga bentonitos homokke-
verék;

� a forma kiinduló hõmérséklete 25 °C.

33..11 AAzz öönnttééssii ffeesszzüüllttsséégg ééss aa lleehhûûllééssii vvii--
sszzoonnyyookk kkaappccssoollaattaa
A feszültségrács-próbatest hossztengely-
re merõleges szimmetriasíkjában a közép-
sõ és a szélsõ rúd középpontjában felvett
lehûlési görbék adatait vizsgáltam a szi-
muláció eredményei alapján. A különbözõ
keresztmetszet-arányú próbatestek lehû-
lési görbéit GJL-200 anyagminõség ese-
tén a 4. ábra szemlélteti.

A lehûlési görbék kezdõ (öntési hõ-
mérséklet) és végsõ értéke (szobahõmér-
séklet) azonos, a két szélsõ idõpont kö-
zött változó hõmérséklet-különbséget
mutatnak. Lemezgrafitos öntöttvasak
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11.. áábbrraa.. A szakítószilárdság és a visszamaradó öntési feszültség kap-
csolata

22.. áábbrraa.. A visszamaradó öntési feszültség és a Brinell-keménység
kapcsolata
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11.. ttáábblláázzaatt.. AzÆ Sc32�12 mm geometriájú próbatestek mért és számított értékeinek átlaga
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33.. áábbrraa.. A vizsgált geometria

esetén az öntési feszültség az A1 átalaku-
lási hõmérsékletet követõen alakul ki. En-
nek figyelembevételével vizsgáltuk a ki-
alakuló visszamaradó öntési feszültség és
a feszültségrács vastag és vékony rúdja
közötti hõmérséklet-különbség kapcsola-
tát. A különbözõ átmérõ-kombinációjú fe-
szültségrácsok esetén a vastag rúd A1 át-
alakulási hõmérsékletének idõpontjához
tartozó hõmérséklet-különbséget jelöltük
ki az összefüggések vizsgálatára.

A lehûlési görbéken jelöltem az A1 át-
alakulás hõmérsékletét. Ahol ez az egye-
nes metszi a vastag rúd lehûlési görbéjét,
ott az y-tengellyel párhuzamosan levetí-
tek egy egyenest, ami metszi a vastag és a
vékony rudak lehûlési görbéjét, és így
meghatározható a vastag rúd A1 hõmér-
sékletéhez tartozó hõmérséklet-különb-
ség (DTA1). Az így mért hõmérséklet-kü-
lönbségi értékek és a szimulációval meg-
határozott visszamaradó öntési feszültsé-
gi (középsõ rúd fõfeszültsége) értékek a
2. táblázatban láthatóak.

Az elvégzett szimulációs vizsgálatok
alapján megállapítható, hogy a visszama-
radó öntési feszültség várható értéke
meghatározható a vastag rúd A1 átalaku-
lási hõmérsékletéhez tartozó, idõben ki-
alakuló vastag-vékony rúd hõmérséklet-
különbsége alapján a következõk szerint:
GJL-150 anyagminõség esetén

sv = 0,0726 TA1+32,185;
GJL-200 anyagminõség esetén

sv = 0,0976 TA1+33,221;
GJL-300 anyagminõség esetén

sv = 0,1214 TA1+48,833.

44.. ÖÖsssszzeeffooggllaallááss

Laboratóriumi körülmények között öntött
feszültségrács próbatestek segítségével
megvizsgáltuk a visszamaradó öntési fe-
szültség és a mért és származtatott érté-
kek közötti összefüggéseket. A mért és
származtatott értékek közül kiemelten
vizsgáltuk a visszamaradó öntési feszült-
ség és a Brinell-keménység kapcsolatát,
mivel a mért keménység a szövetszerke-
zetre jellemzõ szilárdsági mérõszám. A
mérési eredmények kiértékelése alapján a
visszamaradó öntési feszültség várható
értéke jobb közelítéssel határozható meg
a Brinell-keménység értékébõl, mint a
szakítószilárdság alapján.

Az elvégzett végeselemes szimulációs
vizsgálatok alapján megállapítható, hogy
a visszamaradó öntési feszültség várható
értéke meghatározható a próbatest vas-
tag rúdjának A1 átalakulási hõmérsékleté-
hez tartozó idõpontban kialakuló vas-

tag és vékony rúd hõmérsékleteinek kü-
lönbsége alapján.
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2010. október 14-én Molnár Dániel okl.
kohómérnök sikeresen megvédte Vissza-
maradó öntési feszültség és méretválto-
zás mérése és szimulációja címû PhD-érte-
kezését a Miskolci Egyetem Mûszaki
Anyagtudományi Karán (1. kép).

A bírálóbizottság elnöke dr. Károly
Gyula DSc, egyetemi tanár, titkára dr. Bar-
kóczy Péter PhD, egyetemi docens, tagjai
dr. Roósz András egyetemi tanár, az MTA
tagja, dr. Bakó Károly PhD, egyetemi ma-
gántanár, dr. Diószegi Attila PhD, egyete-
mi kutató, dr. Ládai Balázs PhD, dr. Tóth
Levente PhD, ny. egyetemi docens és dr.
Réger Mihály PhD, fõiskolai docens volt.

Az értekezés hivatalos bírálói dr. Gácsi
Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora és
dr. Pintér Richárd PhD voltak.

A jelölt tudományos vezetõje dr. Dúl
Jenõ egyetemi docens volt.

Molnár Dániel 2002-ben köztársasági
ösztöndíjasként végzett a Miskolci Egye-
tem Kohómérnöki Karán öntészet szakirá-
nyon és marketing menedzsment ágaza-
ton. Állami finanszírozású nappalis dok-
toranduszként folytatta tanulmányait a
Kerpely Antal Anyagtudományok és Tech-
nológiák Doktori Iskolában, konzulense
dr. Dúl Jenõ egyetemi docens volt. Dokto-
ri kutatásainak egy részét Leonardo da
Vinci és Erasmus-ösztöndíjasként a né-
metországi RWP GmbH öntészeti kutató-
cégnél 13 hónapot töltve végezte, ahol
tudományos témavezetõi dr. Konrad
Weiss és dr. Christoph Honsel voltak.

2005-tõl egyetemi tanársegéd a Metal-
lurgiai és Öntészeti Tanszéken, az öntészeti
szakirányon tartott gyakorlati tantárgyak

elõadója. Részt vesz a nappali, ill. a levele-
zõ rendszerû BSc és MSc oktatásban, több
diplomamunka konzulense és számos kuta-
tási projektben dolgozik öntészeti folyama-
tok szimulációja témában.

2005�2006-ban OKJ-s képzés kereté-
ben öntõ szakmunkásokat oktat a Prec-
Cast Kft.-ben Sátoraljaújhelyen.

2005 és 2007 között a TÉT Alapítvány
szervezésében �Alumíniumöntvények mi-
nõségének javítása� témakörben kutató-
munkát végez a Brnói Mûszaki Egyetemen
Csehországban.

2008-ban részt vesz az Európai Unió
Leonardo da Vinci-programjában a �Cast
Products and Mould Designer Skills at the
European Context� címû, angol nyelvû
internetes távoktatási tananyag elkészí-
tésében dr. Bakó Károly irányításával.

2002 óta 38 hazai és nemzetközi kon-
ferencián tartott elõadást, 25 konferencia

kiadványban megjelent publikációja van
és három cikke jelent meg a BKL Kohá-
szatban, illetve a Materials Science
Forum-ban.

Molnár Dániel tagja az OMBKE-nek, a
BKL Kohászat szerkesztõbizottságának, a
Közép-Európai Öntészeti Kezdeményezés-
nek, a Demján Sándor Alapítvány bíráló bi-
zottságának, a Magyar Marketing Szövet-
ségnek és aNational Geographic Societynek.

2006-ban az OMBKE Öntészeti Szak-
osztályának Ifjúsági Tagozatában végzett
munkájáért OMBKE Plakett kitüntetésben
részesült.

Oklevelének átadására 2011. január
29-én, a doktori eskü letétele után, a dip-
lomaátadó ünnepi egyetemi szenátusülé-
sen került sor.

Fiatal kollégánknak szívbõl gratulálunk
és további sikeres pályafutást kívánunk!

-- SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg
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11.. kkéépp.. Molnár Dániel és a védés elnöksége

�Kihelyezett alumíniumöntészeti laborató-
rium létrehozása és mûködtetése a Nemak
Kft.-ben gazdaság és a Miskolci Egyetem
kapcsolata� címû konferencia keretében,
2010. november 4-én együttmûködési meg-
állapodást írt aláaMiskolci EgyetemaNemak
Gyõr Alumíniumöntöde Kft.-vel, a Magyar
Öntészeti Szövetséggel, valamint a Hoffer
Acélöntõ és Szolgáltató Kft.-vel (1. kép).

A Nemak Gyõr Alumíniumöntöde Kft.-
vel létrejött együttmûködési megállapodás

célja �Alumíniumöntészeti kihelye-
zett Nemak oktató laboratórium
létrehozása és mûködtetése� Gyõ-
rött, ezáltal az öntészeti technoló-
giákkal összefüggõ egyetemi szintû
oktatás fejlesztése, különösen az
alumíniumöntészettel foglalkozó
szakemberek képzésének régióbeli
elõsegítése. További cél a könnyû-
fémöntészethez kapcsolódó kuta-
tás és fejlesztés támogatása.

EEGGYYEETTEEMMII HHÍÍRREEKK

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii sszzeerrzzõõddéésseekk aallááíírráássaa

11.. kkéépp.. Angyalosi Béla (Hoffer Kft.), David Toth
(Nemak Kft.), dr. Sohajda József (MÖSZ)
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A megállapodás alapján a Nemak Kft. a
Mûszaki Anyagtudományi Kar képzési
programjaiban meghatározott szakok
öntészet szakirányos hallgatói részére
megszervezi és lebonyolítja a gyakorlati
képzést, és átadja a szakma elsajátításához
szükséges üzemi alumínium-kokillaön-
tészeti gyakorlati ismereteket. A társaság
ugyanakkor innovációs járulékfizetési kö-
telezettsége keretébõl, külön megállapo-
dások alapján, az átadott éves keret terhé-
re a jogszabály által meghatározott keretek
között kutatási és fejlesztési tárgyú meg-
rendeléseket ad az egyetem részére.

A Magyar Öntészeti Szövetséggel, vala-
mint a Hoffer Acélöntõ és Szolgáltató Kft.-
vel ugyancsak a konferencián kötött meg-
állapodás hosszú távú együttmûködés ki-
alakítását célozza �A Miskolci Egyetem

Technológia- és Tudástranszfer
Centrumának kialakítása és mû-
ködése� címû, TÁMOP-4.2.108/1-
2008-0006 számú projekt PP5
Öntészet projekteleme kereté-
ben. Az együttmûködés az Önté-
szeti Kutató-Oktató Labor orszá-
gos tevékenységi körû öntészeti
innovációs transzfercentrum mû-
ködési feltételeinek kialakításá-
ra, a K+F szolgáltatások megala-
pozására, a hazai öntvénygyártó
és öntvényfelhasználó iparág igé-
nyeinek biztosítására, az önté-
szeti szakirányú felnõttképzés és kutatási-
fejlesztési együttmûködés új struktúrájá-
nak kialakítására koncentrál.

A fenti megállapodásokon túl a Nemak
Gyõr Alumíniumöntöde Kft. igazgatója és a

Mûszaki Anyagtudományi Kar dékánja
szakképzési fejlesztési megállapodást írt
alá, mely szerint a hengerfejöntészet szak-
mai oktatását segítõ bemutató installáció
átadására és felavatására került sor (2. kép).

22.. kkéépp.. Dr. Gácsi Zoltán dékán, dr. Patkó Gyula rektor,
David Toth ügyvezetõ igazgató

A Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudomá-
nyi Kara javaslata alapján az egyetem sze-
nátusa David Toth ügyvezetõ igazgató
(Nemak Gyõr Alumíniumöntöde Kft.) részé-
re a �Miskolci Egyetem Kiemelt Támogató-
ja� kitüntetést adományozott. A díjat �A
gazdaság és a Miskolci Egyetem kapcsola-
ta� konferencia keretében, 2010. novem-
ber 4-én az egyetem rektora, dr. Patkó
Gyula professzor adta át dr. Gácsi Zoltán
dékán jelenlétében (1. kép).

A Nemak Kft. (és a jogelõd társaságok, a
Hydro Alumínium Gyõr Kft. és a VAW Kft.) a
Miskolci Egyetem oktatási és kutatási mun-
káját hosszú idõ óta kiemelkedõen segítõ,
együttmûködõ társaság. A kft. Gyõr-Moson-
Sopron megye legjelentõsebb gazdasági
társaságainak rangsorában a tizedik he-
lyen található, 2008. évi nettó árbevétele
27 831 MFt volt.

A Nemak Kft. a szakmai oktatást és tu-
dományos kutatást kiemelkedõen segítõ
tevékenységét a jármûipar, ezen belül a
hengerfejgyártás magyarországi fejleszté-
se és az öntvényfelhasználó gépipar ered-
ményessége érdekében fejti ki. Felsõokta-
tást és kutatást segítõ tevékenysége az
öntészeti és fémtani szakmai oktatás teljes
körére hatással van, ennek bemutatására
csak néhány példa:
� Öntészeti témákban minden évben jelen-
tõs hallgatói létszámot fogad szakmai és
diplomatervezõ gyakorlatra, melynek
eredményeként magas színvonalú TDK-

dolgozatok és diplomatervek
készülnek. Szakembereik
részt vesznek az öntõmérnök
hallgatók Állami Vizsgáztató
Bizottságában, diplomater-
vek bírálatában.

� A jogelõdökkel együtt meg-
alakulása óta törekszik a ku-
tatási együttmûködés kere-
teinek kialakítására és haté-
kony mûködtetésére.

� Elõsegítette az öntészeti ku-
tatási tevékenység fejleszté-
sét, kutatócentrum létrehozását. Támo-
gatta a Miskolci Egyetem Mechatronikai
és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási
Központja (MeAKKK) keretétben végzett
öntészeti kutatásokat, a finanszírozásá-
val 2005�2008 között végzett kutató-
munka eredményei segítik az öntvénymi-
nõség javítását, a nyomásos öntõszer-
számok élettartamának a növelését, a
termelés felügyeletét és a termelékeny-
ség javítását.

� Aktívan vesz részt nemzetközi oktatási és
kutatási projektekben, biztosítva a Mis-
kolci Egyetem közremûködését is.

� Elõsegíti a szakirányos hallgatók szakmai
közéletbe való bekapcsolódását, külön-
bözõ hazai és külföldi szakmai rendezvé-
nyeken való részvételét. A MÖSZ és az
OMBKE Öntészeti Szakosztály által két-
évenként szervezett Magyar Öntõnapok
keretében nemzetközi doktorandusz-

diák szekciót szervez, melyen a TDK-dol-
gozatokat a hallgatók angol nyelven ad-
ják elõ.

� Szerepet játszott a Miskolci Egyetem
TÁMOP 4.2.1-08/1 Tudáshasznosulást,
tudástranszfert segítõ eszköz- és felté-
telrendszer kialakítása, fejlesztése pályá-
zat elnyerésében. Együttmûködési meg-
állapodást kötött a Miskolci Egyetemmel
a TÁMOP projekthez kapcsolódóan, mely-
nek mintaprojektje Öntészeti Kutató-
Oktató Labor kialakítást teszi lehetõvé
42 654 320 Ft EU-támogatással, 15% ön-
rész mellett. A mintaprojekt célja többek
között olyan országos tevékenységi körû
öntészeti innovációs transzfercentrum
mõködési feltételeinek kialakítása, amely
a K+F szolgáltatások megalapozásával,
hosszú távú együttmûködés kialakításá-
val a hazai öntvénygyártó és öntvényfel-
használó iparágak K+F igényeinek kielé-

��MMiisskkoollccii EEggyyeetteemm KKiieemmeelltt TTáámmooggaattóójjaa�� ddííjj aaddoommáánnyyoozzáássaa

11.. kkéépp.. David Toth, dr. Patkó Gyula, dr. Gácsi Zoltán



Az oktatási miniszter 2000-ben az okta-
tást, a kutatást és a tudományt támogató
tevékenység elismerésére Kármán Tódor-
díjat alapított, melynek névadója magyar
születésû amerikai gépészmérnök, fizikus,
az aerodinamika világhírû mûvelõje volt.
Az évente kiadható legfeljebb öt elisme-
rést azok a személyek vagy vállalkozások
kaphatják, akik vagy amelyek a magyaror-
szági oktatást, képzést, felnõttoktatást,
tudományos kutatást szakmai közremûkö-
déssel és jelentõs természetbeni ill. anya-
gi juttatásokkal kiemelten támogatják.

A 2010. évi Kármán Tódor-díjat 2010.
december 22-én Hoffmann Rózsa állam-
titkár asszony adta át a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumban. A díjazottak között volt
a Magyar Öntészeti Szövetség is, amely az
elismerést tevékenysége társadalmi hasz-
nosságban kifejezésre jutó alábbi eredmé-
nyeiért kapta (1. kép).

A Magyar Öntészeti Szövetség megala-
kulása óta végzett gazdaságszervezõ, -irá-
nyító és -támogató tevékenysége jelentõs

hatással van a hazai
öntészeti ipar fejlõ-
désére. Elnöksége je-
lentõs tevékenységet
végez a magyarorszá-
gi öntészeti és anyag-
tudományi szakmai
oktatás és kutatás-
fejlesztés érdekében,
melyhez az általuk
képviselt gazdasági
társaságok kiemelke-
dõ anyagi támogatást
nyújtottak elsõsor-
ban a Miskolci Egye-
temnek, a Dunaújvá-
rosi Fõiskolának és a
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetemnek.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a Magyar Öntészeti Szövetség elmúlt
16 éve során a díj elnyeréséhez kiemel-
kedõ munkával, támogatással, szövetségi

tagsággal hozzájárultak. A díjat dr.
Sohajda József, a MÖSZ soros elnöke
vette át.

-- DDrr.. HHaattaallaa PPááLL
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gítését, az öntészeti szakirányú felnõtt-
képzés és a kutatási-fejlesztési együtt-
mûködés új struktúrájának kialakítását
célozza meg.

� Segíti a Mechatronikai és Anyagtudomá-
nyi Kooperációs Kutatási Központ jövõ-
beli mûködésének fejlesztése és meg-
erõsítése címû GOP 1.1.2-08/1 Kutatás-
fejlesztési központok fejlesztése, meg-
erõsítése tárgyú, az Uni-Flexys Egyetemi

Közhasznú Nonprofit Kft. által elnyert
1 Mrd Ft támogatású pályázat megvaló-
sítását.
A fenti kutatási projektek kiemelkedõ

hatással vannak az egyetemi oktatási és
kutatási tevékenységre. Jelentõs közre-
mûködõi feladatot biztosítanak a hallgatók
és doktoranduszok kutatási tevékenységé-
hez, felkészültségük javításához, eredmé-
nyes tevékenységükhöz.

A Nemak Gyõr Alumíniumöntöde Kft.
megalakulása óta végzett gazdasági szer-
vezõ, irányító tevékenysége jelentõs ha-
tással volt az öntészeti ipar hazai fejlõdé-
sére, elért eredményeire. Kiemelkedõ tevé-
kenységet végzett a magyarországi önté-
szeti- és anyagtudományi szakmai oktatás
és kutatás fejlesztése érdekében.

-- DDrr.. DDúúll JJeennõõ

2010 végén a Magyar Öntészeti Szövetség
két tagvállalata is rangos elismerésben ré-
szesült. Örömmel adunk hírt arról, hogy a
Fémalk Zrt. 2011. január 1-jei dátummal a
Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Németor-
szág) beszerzési és logisztikai elnökének
és elnökhelyetteseinek aláírásával díszes
oklevél kíséretében kapta meg a Bosch
GmbH kiemelt beszállítója címet.

Az indoklás szerint e megtisztelõ cím
odaítélésének indoka a nyomásos alumíni-
umöntvények gyártása és hosszú évek alatt
végzett beszállítása során tapasztalt ki-

emelkedõ elkötelezettség és beszállítói
teljesítmény volt.

Gratulálunk dr. Sándor Józsefnek, a
Fémalk Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a
cég vezetõinek és dolgozóinak a magas fo-
kú elismerés megszerzéséhez, és további
sikeres munkát kívánunk tevékenységük
folytatásához.
AMagyarmet Bt. a korábbi években elért si-
kereihez 2010-ben kiváló beszállítói telje-
sítménye alapján újabb rangos elismerést
kapott, a Knorr Bremse Magyarország Kft.
az Év beszállítója címet adományozta a tár-

saságnak a 2010 során reklamációmente-
sen beszállított termékek alapján.

A Magyarmet Bt. ügyvezetõ tulajdono-
sának, Gyõri Imrének a 2009�2010-ben
végzett kiemelkedõ színvonalú teljesítmé-
nye elismeréseként a Vállalkozók Országos
Szövetsége az Év Vállalkozója címet ado-
mányozta.

Gyõri Imrének és a Magyarmet Bt. vala-
mennyi dolgozójának, vezetõjének gratu-
lálunk az elért eredményekhez. További
sikereket és jó egészséget kívánunk a
szövetség tagjai és elnöksége nevében.

MMÖÖSSZZ HHÍÍRREEKK

RRaannggooss eelliissmmeerréésstt kkaappootttt aa FFéémmaallkk ZZrrtt.. ééss aa MMaaggyyaarrnneett BBtt..
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11.. kkéépp.. Hoffmann Rózsa, jobbján dr. Sohajda József, a díjazottak
körében
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SSzzaakkmmaaii ttaannuullmmáánnyyuuttaatt tteetttt aazz MMMMKKMM ÖÖnnttööddeeii MMúúzzeeuummaa
Egy szakmúzeum számára fontos, hogy
muzeológusai, munkatársai tisztában le-
gyenek azokkal a technológiákkal, ame-
lyeknek eredményeként a gyûjtõkörükbe
tartozó tárgyak létrejönnek. Ezért örültünk
annak a lehetõségnek, hogy a magyar
öntészet egyik legkorszerûbb öntödéje, a
nagypontosságú öntvényeket gyártó MA-
GYARMET Finomöntöde Bt. július 12-re
meghívta közösségünket egy üzemlátoga-
tásra. Kíváncsiak is voltunk arra az üzemre,
amelytõl amúlt év õszén, az Öntödei Múze-
um 40 éves évfordulóján szép ajándékot
kaptunk, õk készítették el ugyanis az em-
lékplaketteket, amelyeket támogatóinknak
adtunk ajándékba.

A Magyarmet Finomöntöde Bt. bicskei
gyára a város határában, az 1-es számú fõút
mellett található. A gyár elõdje az 1981-ben
átadott üzem volt, amelyet azMMGAutoma-
tikai Mûvek részeként létesítettek. Már in-
duláskor is a legkorszerûbb technológiával
rendelkezõ gyárnak számított kategóriá-
jában. Leginkább 5�6 kg-os precíziós önt-
vényeket készítettek az anyavállalat és
nyugat-európai cégek megrendelésére.

Eredetileg a kanadai CERCAST technoló-
giáját szerették volna Bicskén meghonosí-
tani, de ezt megakadályozta az, hogy az
észak-amerikai gyár 60%-ban az Egyesült
Államok hadseregének megrendelésére
dolgozott, amely nem engedélyezte az ak-
kori szocialista ország gyáraival történõ
együttmûködést. Ez okból egy svéd cégtõl
vásárolták meg a know-how-t, a gyártási
eljárások leírását. Talán ennek is köszön-
hetõ, hogy hazánkban elsõként alkalmaz-
tak bemártó robotokat a viaszminták bevo-
násához.

A rendszerváltás a nagy exporthányad

miatt nem érintette kedvezõtlenül a céget,
amelynek privatizációja 1993-ban követ-
kezett be. A német Schmidt & Clemens cég
vettemeg, amely ötvözött acélok gyártásá-
val, képlékenyalakításával, precíziós és
centrifugális öntéssel foglalkozott. Az ön-
töde tíz éven át a német cég leányvállalata-
ként mûködött. A német anyavállalat
2003-ban úgy döntött, hogy más gyártási
területre fekteti a hangsúlyt, és értékesí-
tette az üzemet. A tulajdonosváltás kap-
csán újra magyar kézbe került az öntöde.

A nemzetközileg is ismert cég tulajdo-
nosa és vezetõje Gyõri Imre kohómérnök
lett, aki látogatásunk során tájékoztatást
adott az öntöde történetérõl és jelenlegi
gyártási profiljáról.

A Magyarmet Finomöntöde Bt. gyakor-
latilag beépítésre kész, öntött szerelvé-
nyek beszállítója, amelyeket a feldolgozó-
ipar különbözõ ágazataiban alkalmaznak.
A cég elsõsorban kis- és közepes szériájú
precíziós öntvényeket és egységeket gyárt
viaszkiolvasztásos eljárással, max. 45 kg
tömeghatárig és 400 x 400 x 300 mm be-
foglaló méretig. 62-féle acélféleséget ol-
vasztanak, az alapanyagot német, svéd és
amerikai piacról szerzik be, sajnos a koráb-
bi diósgyõri forrásmegszûnt. Büszkék arra,
hogy ma már a repülõgépipar beszállítói, s
termékeik nagy százalékát exportra terme-
lik. Létszámuk 158 fõ, 35 szellemi munkás

dolgozik a cégnél. Európában jó hírnevet
vívtak ki, kapacitásuk teljesen lekötött.

Gyõri úr elmondta, hogy formailag bo-
nyolult alkatrészek, vagy különleges ötvö-
zetek esetében a Magyarmet Bt. mindig
megtalálja az utat az új megoldásokhoz,
fejlesztéssel, innovációval, s ezzel is pluszt
kínál vevõinek. Az öntöde szakembereimû-
szaki tanácsadással, konstrukciós javasla-
tokkal és tervekkel, valamint az optimális
alapanyag összetételének a kiválasztásával
vállalnak részt a vevõk gyártmányainak fej-
lesztésében, ezáltal elõsegítik a magas
mûszaki színvonalú termékek megvalósu-
lását.

Az üzem területét Bartha Gyula terme-
lési igazgató vezetésével jártuk be, az errõl
szóló beszámoló megírásában Káplánné
Juhász Márta nyugalmazott kohómérnök
segítségére támaszkodtunk.

Körutunk elsõ állomása a viasz-elõké-
szítõ mûhely volt, itt viaszgranulátum,
visszajáratott üzemi viasztörmelék és
speciális olaj felhasználásával történik a
130 °C-os viasz alapanyag elõállítása. A vi-
aszolvadékot hõszigetelt csõvezetékeken
juttatják el a szomszédos üzemrészbe, ahol
a minták préselése, javítása és bokrosítása
történik. A folyékony viaszt fémbõl, több-
nyire acélból vagy alumíniumból készült,
speciális, kétrészes szerszámokba nagy
erõvel nyomják be. A szerszámfelek szét-
emelése után a kész viaszminta kivételét
pneumatikus kilökõk segítik. A viaszminta
javítása különbözõ méretõ és alakú, meg-
felelõen elõmelegített célszerszámokkal
történik. A bokrosítás (az egyes viaszmin-
ták felhelyezése a közös beömlõrend-
szerre), a beömlõtölcsér és a beömlõrend-
szer további részeinek kialakítása saját
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anyaggal való ragasztással történik. Érde-
kes, hogy a javításokat és a ragasztásokat is
ugyanaz a dolgozó végzi, aki a viaszmintát
préselte. Így biztosítható a nyomonkövet-
hetõség.

A héjformakészítõ csarnok volt a legér-
dekesebb üzemrész. Elsõ lépésben a bokro-
kat mosó- és zsírtalanító oldatba mártják,
így a viaszminta-készítés során felhordott
olajat, ragasztót és viaszszöszöket, port és
egyéb tapadó szemetet eltávolítják. Azért
fontos ez a mûvelet, mert a szennyezõdés a
fémöntvény felületi minõségét leronthatja.

Ezt követõen a viaszbokrokra több ré-
tegben bevonatot visznek fel, amely meg-
száradva, ill. késõbb kiégetve, keramikus
héjat képez. A formatartó, tûzálló kerámia-
héjat alkohol- vagy vízbázisú szilikát-
szuszpenzióval, mint kötõanyaggal, és kü-
lönbözõ szemcseméretõ kvarc- vagy cirkon-
homokkal állítják elõ.

Az egyik héjformakészítési mód az, ami-
kor az ipari robot a héjformát szállító kon-
vejorsorra úgy dolgozik, hogy az egyes ré-
tegek a konvejor körbefordulási ideje alatt
a zárt és szigetelt szárítókamrábanmegszá-
radnak. A látogatásunk során éppen egy
eléggé bonyolult héjformát készítettek, 18
rétegbõl 18 lépésben alakították ki. A szá-
mítógépes vezérlésû mûvelet során a robot
megfogta és leemelte a konvejor füg-
gesztékérõl az éppen elõtte levõ bokrot,
bemártotta és megforgatta a szuszpenzió-
ban, majd kiemelte, megforgatva lecsepeg-
tette, s ezt követõen egy félig zárt szek-
rénybe dugva az esõszerûen aláhulló kvarc-
vagy cirkonhomok árambanmegforgatta. A
homokáramot a bokor szórószekrénybe va-
ló behelyezésekor egy szenzor vezérelte.

Megfelelõ tartózkodási idõ után a szusz-
penzióba ragadt szemcsékkel alakult ki egy
újabb héjréteg. Kihúzva e szekrénybõl a da-
rabot, megszûnt a szemcsék zuhataga, mi-
vel a szenzor érzékelte a robotkar, illetve a
héjforma kilépését. A még csak részben el-
készült héjformát a robot visszaakasztotta
a konvejorra, majd leemelte a következõt.
A darab elindult száradási körútjára. Vissza-
érve a robothoz megismétlõdik a folyamat,
annyiszor, ahányszor a technológia elõírja.
Az egyes héjrétegek kialakítása egyre dur-
vább szemcsézetõ tûzálló anyaggal történik.

Két robotot láttunk mûködésben. Az
egyik esetében a konvejor vezetése nyílt
térben volt, itt metilalkohol alapú szusz-
penzióba történõ mártogatással készültek
a héjformák. A gyors és kielégítõ száradás
környezeti hõmérsékletén és az éppen ural-
kodó páratartalom mellett történt. A másik
egy zárt konvejorra dolgozott, itt vízbázisú
szuszpenzióba történõ mártogatással ké-
szültek a héjformák. A víz eltávolítása, va-
gyis a szárítás, ennek következtében a héj-
képzés a konvejor körbefordulási ideje alatt
csak jól kézben tartott hõmérséklet (110°C)
és páratartalom (36%) mellett biztosítha-
tó, a rendszer ezért volt zártterû.

A másik esetben a héjforma készítése
kézzel történik. Kézzel mártják be a bokro-
kat a szuszpenzióba, majd kézzel tartják és
forgatják azokat a homokáramban. Az így
készült bokrokat egy harmadik konvejor-
sorra helyezik. Itt is a konvejor körbefutása
alatt száradt meg egy-egy héjréteg. A ma-
nuális héjformakészítést a darabszám és a
minta, illetve általa a héjforma bonyolult-
sága, mérete dönti el.

A következõ technológiai lépés a viasz

kiolvasztása a héjformából. Erre autoklávok
szolgálnak, amelyekben forró gõzzel ol-
vasztják ki a viaszt a héjformákból. A kiol-
vasztott viasz a tûzállóanyag szemcsék el-
távolítását szolgáló tisztítás után újrafel-
használásra a viasz-elõkészítõbe kerül.

Az öntésre kész héjak az öntõcsarnokba
kerülnek, ahol elsõ lépésként egy kör ala-
kú, a Tüzeléstechnikai Kutató Intézet által
tervezett és gyártott gázfûtésû kemencé-
ben a maradék viaszt kiégetik belõlük, egy-
ben elõmelegítik õket 1000�1100 °C-ra
azért, hogy biztosított legyen a jó forma-
töltés, a legkisebb részletben is felvegye a
megdermedõ fém a forma, a késõbbi önt-
vény alakját. Az így felhevített héjakat egy
villa segítségével kiemelik a körkemencé-
bõl és egy állványra helyezik, ami biztosít-
ja, hogy öntés közben ne mozduljanak el.

Az öntésre kerülõ, általában különleges,
erõsenötvözött acélokat 25, 50, 80és100kg
befogadóképességû indukciós kemencék-
ben olvasztják meg. Az acélolvadék hõmér-
sékletét öntés elõtt ellenõrzik, majd a tech-
nológiában elõírt öntési hõmérséklet eléré-
sekor elõmelegített kézi öntõüstbe csapol-
nak, és a fent említett módon elõkészített
kerámia héjformába öntik az olvadékot.
Öntés után hagyják a formákat lehûlni,
majd a héj eltávolítása után az egyes öntvé-
nyeket levágják a beömlõrendszerrõl és
nagy sebességû acélszemcse sugárral tisztít-
ják a felületüket. Az így megtisztított öntvé-
nyek közvetlen beépítésre is kerülhetnek, de
vannak olyanok, amelyeket további forgá-
csoló megmunkálásnak vetnek alá.

Az öntvénymegmunkáló üzemcsarnok-
ban nagy pontosságú, CNC-vezérlésû speci-
ális marógépek, köszörûgépek és esztergák
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állnak rendelkezésre az öntvények meg-
munkálásához. A gépek programjai hely-
ben, külön programozó szobában készül-
nek. Az öntvénymegmunkáló csarnok fel-
szerelését precíziós mérõmûszereket tar-
talmazó mérõszoba teszi teljessé.

Köszönjük a MAGYARMET Finomöntöde
Bt.-nek, hogy lehetõvé tette e nagy él-
ményt adó gyárlátogatást!

A szakmai napon kirándulásunk a festõi
szépségû Vértes-hegység északi részén
folytatódott.

Tatabányától mindössze pár kilométer-
re található hazánk egyik méltatlanul is-
meretlen kincse, Majkpuszta. Neve szláv
eredetû, Mojk nevû személyrõl kaphatta.
Majkon a Csák nemzetség alapított pre-
montrei prépostságot, majd a török idõk-
ben elnéptelenedett. A pusztaságot ké-
sõbb Esterházy József gróf vásárolta meg,
aki kamalduli szerzeteseket telepített ide
1733-ban. A rendnek adományozta az
1200 holdas pusztát a tavakkal, és a rajtuk
mûködõ malmokkal együtt, ráadásul még
az új kolostor felépítéséhez szükséges
anyagokat és munkaerõt is biztosította. A
kamalduliak anyakolostoruk mintájára ala-
kították ki ezt is. A kolostor két részre tago-
lódik, az U-alakú fõépületre (foresteria),
ahol a közös helyiségek, mint a refektóri-
um, könyvtár, betegszobák, gazdasági he-
lyiségek voltak. Itt kaptak helyet a prior
szobái, és a nem magányban élõ testvérek
is. A másik rész az úgynevezett clausura,
vagyis az a rész, ahol a remeték cellái áll-
tak. Az egész kolostort, és az egyes cellákat
is magas kõkerítés övezi. Minden cellában
külön kápolna, lakó- és hálóhelyiség, kam-
ra állt a remeték rendelkezésére, melyben
elmélkedéssel, írással, illetve munkával
töltötték napjaikat. E rend tagjai némasági
fogadalmat tettek, amely alól csak kará-
csony és húsvét képezett kivételt.

A 17 remetelak építését és az egyes cel-
laházak költségeit fõúri családok fizették,
így az Esterházyak, Erdõdyek, Gyulayak,

Czirákyak, Berényiek, Baranyaiak. Köszö-
netképpen a cellák homlokzatát az adomá-
nyozó család címerével díszítették.

A frissen elkészült kamalduli kolostor
azonban nem volt hosszú életû, II. József
1782-ben kimondta a kamalduli rend meg-
szüntetését. Az elhagyatott kolostort
1802-benMauthner és Kadisch pesti keres-
kedõk vették bérbe, kik a foresteriában
posztógyártó manufaktúrát rendeztek be,
a remetelakokba fonómesterek költöztek
be családjukkal.

1828-ban csere útján újra az Esterházy
család birtokába került. Az új tulajdonos a
foresteriát minden igényt kielégítõ kas-
téllyá alakította át. A remetelakokba a bel-
sõ cselédség költözött. A kastély körül an-
golkertet alakítottak ki, és ez a kastély
szolgált a család téli lakhelyéül.

A II. világháborút az épületek viszony-
lag jó állapotban vészelték át. Az Esterházy
család egy cellalakásban talált menedéket,
majd a család egyes tagjai Bécsbe távoztak.
Az idõs grófné és testvére azonbanmaradt,
és 1973-ig lakták az egyik cellaépületet. A
háború után a kastély tábori kórházként és
munkásszállóként is funkcionált. 1946-tól
a Magyar Írónõk Köre bérelte a kastélyt és
alkotóházként használták.

1962-ben az Országos Mûemléki Fel-
ügyelõség hozzákezdett a rekonstrukció-
hoz és 2001 óta a Mûemlékek Állami Gond-
noksága felügyeli az épületegyüttest.

Egy kedves tárlatvezetõ hölgy vezetésé-
vel megtekintettük az épületegyüttest,
majd bemehettünk egy cellaházba, mely-
ben a �majki nagymama� Esterházy Móric
grófné utolsó éveit töltötte. A mintegy 80
négyzetméteres cellaház elõtt kis elõkert
van, melyet fõszer- illetve gyógynövény-

termesztésre használtak, és jelenleg hasz-
nálnak.

A templomtoronyból negyedóránként
Esterházy Pál Harmonia Caelestis címûmû-
vének dallamai csendültek fel harangjáték
formájában. Ez különösen megdobogtatta
a szívünket, hiszen az MMKM Öntödei Mú-
zeuma õrzi Magyarország elsõ és egyetlen
harangadatbázisát, és így új ismeretekkel
gazdagodhattunk.

Az U alakú kastély felújítása még várat
magára, de a refektórium pompás freskóit
így is megcsodálhattuk, és láthattunk egy
érdekes fotókiállítást, mely a majkihoz ha-
sonló, olaszországi kamalduli remeteség
mai mindennapjait mutatta be.

Kirándulásunk igazi célja a kályhakiállí-
tás megtekintése volt, mely kifejezetten az
Öntödei Múzeumhoz kapcsolódik. Egy tö-
rökbálinti magángyûjtõ 40 darab öntöttvas
kályhát állított ki a kastély fõfolyosóján. A
gyûjtemény többsége a XIX. századi míves
darab, mely a Monarchia idején került ki a
kaláni, a nadrági, a frigyesfalvi, aninai vas-
öntödékbõl. Ismerõsként üdvözöltük a nõi
fejes, szecessziós díszítésû kaláni kályhát,
vagy a sarokban szerényen meghúzódó 5-
ös számú jancsikályhát, a vadászjelenetes
kaláni kályhát, melybõl két darabot is lát-
hattunk a kiállításban, hiszen ezek a mi ki-
állításaink jellegzetes darabjai is.

Nem kis vágyakozással tekintettünk vi-
szont a tûz körül melegedõ bányamanókkal
díszített hasas oszlopkályhára, vagy a szár-
nyas oroszlánokkal díszített fûtõalkalma-
tosságra, és a gyönyörû, vésett mintával
készült aninai teremkályhára, melyek az
MMKM Öntödei Múzeumának gyûjteményé-
ben még nem szerepelnek.

Szakmai napunkat a Ganz Exmérnök
Egyesület és anyaintézményünk támogat-
ta. Hasznos és kellemes napot töltöttünk
együtt. Köszönet érte! Reméljük, hogy le-
hetõségünk nyílik majd hasonló szép és ér-
dekes tanulmányutakon részt venni!

-- CCssiibbii KKiinnggaa �� MMiilllliissiittss MMááttéé
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2010 õsze eseményekben gazdag volt a Ma-
gyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Öntö-
dei Múzeuma számára.

Október 1-jét 1975-ben a Zene Világ-
napjává nyilvánították, és e patinás falak
között immáron másodjára emlékeztünk
meg egy zenés teadélután keretében a jeles
eseményrõl. Az idén egy zongorahatkezest
köszönthettünk, Balázsné Szatmári Éva,
Burányi Prokop Tünde és Katonáné Malmos
Edit zongoramûvészeket, a Józsefvárosi Ze-
neiskola oktatóit. Játékuk nyomán felcsen-
dült F. J. Haydn Menüettje, L. von Beetho-
ven Török indulója, Sz. Rahmanyinov Ro-
mánca és Keringõje. A koncert második ré-
szében a kissé könnyedebb mûfajból M.
Cornick három darabját hallhattuk: Any
one for Tennis?, Baroque to the Blues és
Bénodet Breeze. A számos érdeklõdõt von-
zó esemény résztvevõi, akik között kerületi
lakosokat, nyugdíjasokat, nagycsaládoso-
kat, az OMBKE fémkohászati szakosztályá-
nak és a múzeum baráti körének tagjait is
köszönthettük, élvezettel hallgatták a fül-
bemászó dallamokat. A koncertet teázással
egybekötött kötetlen beszélgetés zárta.

Október 8-án �A szlovén vasipar három
évezrede� és a �Szlovénia ipari mûemlékei�
címû kiállításokat nyitottuk meg, melyrõl
egymásik cikkben részletesen beszámolunk.

Október 10-én a II. kerületi Bolgár Ki-
sebbségi Önkormányzat tartotta rendezvé-
nyét a múzeum falai között. Az eseményen
fellépett a Zornica (Esthajnalcsillag) Bolgár
Hagyományõrzõ Együttes, amelynek tagjai
bolgár népdalokat énekeltek, valamint egy
szüreti táncot is bemutattak. A délután
díszvendége Milkana Jordanova közgaz-
dász asszony volt, akitõl �Orfeusz szülõ-

földje, bemutatkozik
a Rodope hegység�
címmel érdekes elõ-
adást hallhattunk
Genát Andrea tolmá-
csolásában, valamint
megcsodálhattuk a
bolgár tájak szépsé-
gét egy dokumen-
tumfilm segítségé-
vel. A délután befeje-
zéseképpen megíz-
lelhettük a Jordano-
va asszony cége által
elõállított ízletes saj-
tokat és a finom bol-
gár borokból is kós-
tolót kaptunk.

Természetesen programjaink közül nem
maradhatott ki az immár az Öntödei Múze-
um házikórusának tartott Acélhang férfikar
koncertje sem. Október 28-án az öntészeti
teadélután keretében lépett fel a kórus,
melynek karvezetõje és zongorakísérõje
egy személyben Gerenday Ágnes volt. A
2010-ben Budapest-díjjal kitüntetett kórus
újra kiváló koncerttel szórakoztatta a jelen-
lévõket, hiszen olyan fülbemászó dallamo-
kat énekeltek, mint W. A. Mozart: Bûvös
csengettyûje, vagy G. Verdi: Búcsú a hazá-
tól c. dala, valamint ugyancsak Verdi operá-
jából, a Nabuccoból való részlet. A közön-
ségnek már ismerõs volt néhány melódia,
mint a Litván dal vagy Bárdos Lajos: Tisza
partján címû mûve, lelkes tapssal kísérte az
elõadást. A délután folyamán felcsendült
még Erkel Ferenc születésének 200. évfor-
dulójára emlékezve két bordala is. Végezetül
Koltay Gergely: Honfoglalás címû dalát éne-

kelték el. A koncerten Varga Antal és Rédei
János énekelt szólót.

December 8-án nyitotta meg az Óbudai
Egyetem a múzeum galériáján az �Állam-
alapítástól egyetemalapításig� címû kiállí-
tását, mely az egyetem újjáalapítása 600.
évfordulójának állít emléket.

A tárlatot Kócziánné dr. Szentpéteri Er-
zsébet, az MMKM fõigazgatója köszöntötte,
megnyitó beszédet dr. Gáti József, az Óbu-
dai Egyetem kancellárja mondott. A 13 tab-
lóból álló sorozat korabeli dokumentumok
felhasználásával kíván betekintést nyújtani
a középkori óbudai egyetem életébe. Nagy
Lajos király 1367-ben Pécsett alapította
Magyarország elsõ egyetemét, majd ezt ha-
marosan követte a mai fõváros elsõ felsõfo-
kú intézményének megnyitása Budán. A
négy fakultásból álló Universitas Budensis
alapítólevelét Luxemburgi Zsigmond ma-
gyar király kérésére IX. Bonifác pápa adta

22.. kkéépp.. A Zornica együttes szüreti tánca
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2009 nyárutóján nagy érdeklõdést váltott
ki a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múze-
um kiállítása, amely a szomszédos Szlové-
niából érkezett hazánkba, s a Közép-euró-
pai Vaskultúra Útja mozgalom célkitûzésé-
nek megfelelõen országa vasipari emléke-
it mutatta be. A kiállítás � a szlovéniai
technikatörténeti emlékeket felvonultató
fotókiállítással együtt � 2010. október 8-
tól november végéig a magyarországi vas-
kultúra jeles emlékhelyén, az egykori
Ganz-féle vasöntödében mûködõ Öntödei
Múzeumban volt megtekinthetõ. Innen
hazaköltöztetik egy idõre, s jövõ nyáron
moszkvai bemutatása várható.

A szlovén mûszaki múzeumok és gyár-
történeti gyûjtemények összefogásával, a
ravnei Koro�ki pokrajinski muzej (Karin-
tiai Regionális Múzeum) irányításával el-
készült egy vándorkiállítás, amely a Szlo-
vénia területén talált ásatási emlékek bi-
zonysága szerint Kr. e. 800 körüli idõktõl
számítva, mintegy három évezredes múlt-
tal bíró vasipari tevékenységet mutat be
�A szlovén vasipar három évezrede � A vas
kultúrájának szlovén útja� címmel.

Hét óriási tablón, fotómontázsokkal,
térképekkel, dokumentumokkal, az egyes
korszakokhoz kapcsolódó gazdag tárgyi

anyaggal megjelenítve a híres Ravnei Vas-
mû emlékeit is õrzõ múzeum igazgatója,
mag. Karla Oder rendezte a tárlatot, s
ugyancsak õ szerkesztette a témát minden
oldalról körüljáró, angol nyelvû, repre-
zentatív kiállítású Three Millenniums of
Ironworks on the Slovenian Territory címû
kötetet és a kísérõ leporellókat is. A �torei
acélmû gyártörténeti múzeumának �Szlo-
vénia ipari mûemlékei� címû fotótárlatát
Tadej Brate ljubjanai mérnök képeibõl ál-
lították össze.

A kiállítás a szlovén vaskohászat korai
emlékei között a Kr. e. 8. századbeli karin-
tiai vasfeldolgozási maradványokat, sala-
kokat, ásatási emlékeket, a római kori le-
leteket, majd a vasipar fejlõdését mutatja
be a 16. századtól egészen a mai idõkig.
Megismerkedhetünk az egyszerû kovács-
szerszámokkal, az olvasztókemencék fej-
lõdésével, a gépekkel, berendezésekkel,
az öntészeti és képlékenyalakítási terme-
lési folyamatokkal, a ma is prosperáló
acélmûvek termékeivel, de még a szakkö-
zépiskolások vizsgamunkáival is (1. kép).

A kiállítás megnyitóján Lengyelné Kiss
Katalin házigazdai köszöntése után az
Öveges Szakiskola végzõs diákja Szent-
mártoni Bodó János 1636-ban írt, Az vas-

ról való énekét szavalta el, melyben a
szerzõ a vasról, mint a fémek leghaszno-
sabbikáról emlékezik meg.

Ezután Kócziánné dr. Szentpéteri Er-
zsébet a Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum fõigazgatója üdvözölte a megje-
lenteket. A Szlovén Köztársaság nevében
Darja Bavda� Kuret nagykövet asszony kö-
szöntötte az egybegyûlteket. A Ravne vá-
rosából érkezett Vres férfikar elõadása
nagy tetszést aratott, majd Maximilian
Veèko, a Szlovén Vaskultúra Útja Egyesü-
let elnöke kért szót. A vaskohász szakma
nevében dr. Tardy Pál az OMBKE ex-elnö-
ke mondott köszöntõt. A kiállítást dr. Ger-
hard Sperl, a Közép-európai Vaskultúra
Útja Egyesület elnöke nyitotta meg, sza-
vait Laár Tibor alelnök tolmácsolta (2.
kép). Ekkor nyújtotta át az MMKM fõigaz-
gatójának azt a két matricát, mellyel a
Vaskultúra útjának állomásait jelzik Kö-
zép-Európában, egyben gratulált, hogy az
intézmény két múzeuma, az Öntödei és a
miskolc-hámori Kohászati Múzeum is a
nemzetközi szervezet tagja lett. A kiállí-
tást a rendezõ, mag. Karla Oder, a ravnei
Koro�ki Pokrajinski Muzej igazgatója, ill. a
fotókiállítást Slavica Gláván igazgató asz-
szony mutatta be (3. kép).

11.. kkéépp.. A kiállítás mai vasipari termékeket bemutató részlete

ki 1395. október 6-án. Az egyetemet a kor
belviszályai miatt azonban 1403-ban bezá-
ratta, majd újraindította 1410-ben négy
klasszikus fakultással �szent teológia, a ká-
non- és polgári jog, az orvostudomány és a
szabad mûvészetek� karral. Ez az egyetem
szintén olyan kiváltságokkal mûködhetett,

mint a kor akkori nagy európai egyetemei.
A kiállítás érdekessége, hogy hazánkban itt
látható elsõ alkalommal kiállítva hiteles
másolatként az az 1410-es pápai bulla az
egyetem alapításáról, mely a Vatikáni Tit-
kos Levéltárban maradt fenn. A kiállítás
2011. február 28-ig tekinthetõ meg.

Reméljük, hogy a rendezvények sora
folytatódik a következõ esztendõben is,
és egyre többen élvezhetik az Öntödei Mú-
zeum kulturális és szakmai kínálatát.

-- CCssiibbii KKiinnggaa

22.. kkéépp.. Dr. Gerhard Sperl elnök szavait Laár Tibor tolmácsolta
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Az MMKM Öntödei Múzeuma 2010. október
14�15-én, Budapesten rendezte meg 8. ha-
rangtörténeti ankétját a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatallal közösen. A konferencia
során a harangöntödékkel és a harangokkal
kapcsolatos témakör mellett a toronyórák
fejlõdésérõl, történetérõl szóló elõadások is
elhangzottak.

A népes hallgatóság elõtt, a Magyarok
Házában tartott konferencia dr. Tamási Ju-
ditnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnökének köszöntõ szavaival kezdõdött. Az
elnök asszony beszédében a tulajdonos, a
KÖH és a szakmúzeum közötti együttmûkö-
dés fontosságát hangsúlyozta, hiszen csak
így lehet eredményes a tornyokban rejtett
értékek felkutatása.

Az elsõ elõadást dr. Patay Pál régész, a
XX. századi magyar harangkutatás legjelen-
tõsebb alakja tartotta: �Magyarország, mint
a külhoni harangöntõk felvevõpiaca� cím-
mel. Az idõs kampanológus felhívta a figyel-
met, hogy Magyarország leginkább a né-
metajkú harangöntõk számára jelentett pi-
acot (1. kép). Márton László gyergyószent-
miklósi mérnök a harangbordák számítási
metódusairól, Juraj Gembický régész pedig
az iglói Konrád mesternek és leszármazot-
tainak Szlovákia területén fellelhetõ ha-
rangjairól és keresztelõmedencéirõl adott
áttekintést. Dr. Kormos Gyula hangszertör-
ténész a Komárom-Esztergom megyei ha-
rangkutatás eredményeirõl számolt be.
Poór Péter teológus a Szent Józsefnek

szentelt harangok mûvelõdéstörténeti vo-
natkozásait mutatta be, kiemelve, hogy a
szent kultusza a XX. század elsõ felében ter-
jedt el. Ezt követõen Millisits Máté mûvé-
szettörténész és Lengyelné Kiss Katalin mú-
zeumigazgató közös elõadása hangzott el
Szlezák László (1870�1953) harangöntõ
munkásságáról, aki 1911-ben kezdte önálló
mûködését, s negyven év alatt több mint
5000 harangot öntött. Volt olyan év, amikor
a harangjainak száma elérte a 220, 240, sõt
a 290 darabot.

Az ankét délutáni részében toronyóra-
szerkezetek kutatói számoltak be kutatásuk
eredményeirõl. Elsõként Márton László az
idõmérõ eszközök fejlõdésérõl adott törté-
neti áttekintést. Takács József, a mechani-

11.. kkéépp.. Dr. Patay Pál elõadásával kezdõdött a
8. ankét

22.. kkéépp.. Kovács Jenõ a székesfehérvári Óramú-
zeumot mutatta be

33.. kkéépp.. A kézicsengettyûsök elõadása nagy
sikert aratott

Lengyelné Kiss Katalin múzeumigaz-
gató zárszóként meleg szavakkal gratu-
lált a vendégkiállítás létrehozóinak,
megköszönte a budapesti rendezést tá-
mogató Kovintrade Hungary Kft., a Ma-
gyar Olajipari Múzeum és az OMBKE segít-
ségét, s a Vaskultúra Útja további állomá-
sain is hasonló sikereket kívánt a tíz mû-
szaki- és helytörténeti múzeum, nyolc
termelõvállalat, oktatási intézmény, tá-
mogató szakmai szövetségek és cégek,
kereskedelmi vállalkozások, a kulturális
minisztérium és az önkormányzatok ösz-
szefogásával létrejövõ vándorkiállítás-
nak. Ezután a jelenlévõket az Öntödei
Múzeum szerény fogadásra hívta meg,
amit a szlovén vendégek finom hazai bor-
ral viszonoztak.

-- LL.. KKiissss KKaattaalliinn
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kus órák elismert kutatója �A
magyar toronyórák története a
reformkortól az I. világhábo-
rúig� címmel tartott elõadást.
Kovács Jenõ órásmester az ál-
tala alapított székesfehérvári
Óramúzeum toronyóráit mu-
tatta be (2. kép). Turok Margit
KÖH fõtanácsos elõadásából
megtudhattuk, hogy a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal a
Dunántúlon 2010-ben az ELTE
hallgatóinak bevonásával
megkezdte a toronyórák fel-
mérését és védelem alá he-
lyezését. Kapui Gyula villa-
mosmérnök a toronyórák vil-
lamosításával kapcsolatos ta-
pasztalatait osztotta meg az
érdeklõdõkkel.

A plenáris elõadások után a
rövidebb referátumokra került
sor; elsõként Bajkó Ferenc táj-
építész, a www.magyarharangok.hu inter-
netes portál szerkesztõje, Szlezák László ál-
tal a budapesti evangélikusok részére öntött
harangokatmutatta be. Különleges élményt
jelentett Vass Zoltán nyugalmazott erdélyi
református lelkipásztor beszámolója a saját
harangöntési tapasztalatairól. Több megje-
lent óraszakértõ is felajánlotta segítségét a
KÖH-nek a toronyórák felmérésében.

A konferencia bezárásaként jelen sorok
írója a magyar haragkutatók nevében kö-
szönetet mondott Lengyelné Kiss Katalin
igazgató asszonynak, aki immár 8. alkalom-
mal szervezte meg a harangtörténeti anké-
tot, valamint Turok Margit fõtanácsos asz-
szonynak, akinek személyében az évek so-
rán amúzeumés a kutatók kiváló partnerre,
segítõre találtak.

A tartalmas elõadássorozat végén aBap-
tista Harangzenekar kézicsengettyûkkel
játszott koncertje örvendeztette meg a
hallgatóságot, majd a KÖH fogadásán foly-
tatódott a közvetlen eszmecsere (3. kép).

Az ankét második napján buszba szállva
szakmai tanulmányutat tettünk. Elõször az
esztergomi Balassa Múzeumban õrzött leg-
régebbi, XI. századi magyar harang, a
�csolnoki harang� megtekintésére és meg-
szólaltatására nyílt lehetõség. Ezután a Ke-
resztény Múzeum gazdag gótikus és rene-
szánsz festménygyûjteményének megisme-
résével gazdagodtak a résztvevõk Millisits
Máté szakvezetésével. A tanulmányút kö-
vetkezõ állomása a Magyar Nemzeti Múze-

um Vármúzeuma volt, ahol a kora újkori ha-
ranggyûjteményt tekintettük meg. Ez a Ba-
zilikához felvezetõ várfal elõtt van elhe-
lyezve, lehetõséget biztosítva a kutatók
számára, hogy optimális fényviszonyok kö-
zött vizsgálhassák és fényképezhessék az
öntvényeket. Az Esztergomi Bazilika mind
az egyházmûvészeti, mind a mûszaki érté-
kek iránt érdeklõdõknek a tanulmányút
�koronájaként� szolgált: az óraszakértõk a
templom XIX. századi mechanikus óramû-
vének, a harangkutatók pedig a Szlezák
László által 1937-ben öntött, 5827 kg tö-
megû harangjának örülhettek.

Az esztergomi látogatás egy ízletes
ebéddel zárult.

Utunk következõ helyszíne a MNM viseg-
rádi Mátyás Király Múzeumába vezetett,
ahol Buzás Gergely régész, mûvészettörté-
nész a szlovák-magyar együttmûködés ke-
retében végzett felvidéki, középkori
bronzöntészeti kutatással kapcsolatos
eredményeket ismertette, majd bemutatta
amúzeumúj idõszaki kiállítását, amelyet az
Anjouk Visegrádjáról rendeztek. A tárlaton
az érdeklõdõk megtekinthették � többek
között � Konrád mester hatalmas, 280 cm
alsó átmérõjû visegrádi harangjának öntõ-
forma-töredékeit, a harang öntõmûhelyé-
rõl készített animációs filmet, valamint az
egykori bronzöntvény füles koronájának
mûanyagból készített rekonstrukcióját.

A Duna másik partjára átkelve, Gombos
Miklós õrbottyáni harangöntödéjénekmeg-

tekintése szerepelt a tanulmányút zárása-
ként (4. kép). Az öntõmester nemcsak a
mûhelyét mutatta meg, hanem mestersé-
gének titkaiba is beavatta az érdeklõdõket.
Az öntöde minden résztvevõ számára nagy
élményt nyújtott, mivel a mester több év-
százados technológiai hagyományok alap-
ján készíti a harangokat. A kutatók itt egy
éppen elkészült harangot is láthattak, ame-
lyet a Sárospataki Református Egyházköz-
ség készíttetett. A 325 kg tömegû, H-han-
gú harang alsó átmérõje 86,5 cm.
Felirata: �MEGÖNTETTEM ISTEN DICSÕSÉGÉ-
RE / A LORÁNTFFY ZSUZSANNA FEJEDELEM-
ASSZONY / EMLÉKEZETÉT HÛSÉGGEL ÕRZÕ /
ÉLETPÉLDÁJÁT KÖVETÕ EMBEREK JÓVOLTÁ-
BÓL 2010-BEN, / ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖL-
TÖZÉSE 350. ÉVFORDULÓJÁN�.
A másik oldalon egy kehely található, alat-
ta SÁROSPATAK felirat. Alul körben: �ÖN-
TÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTÕ MES-
TER ÕRBOTTYÁNBAN�. A harang 2010. de-
cember 28-án érkezett Sárospatakra. Fel-
szentelésére 2011 nyarán kerülmajd sor, az
öntvény addig a templom elõcsarnokában
tekinthetõ meg.

A konferencia elõadásainak teljes anya-
ga megjelent az Örökség lap 2010. 09-10.
számának 15-43. oldalán, és letölthetõ a
KÖH www.koh.hu honlapjáról. A tanul-
mányutat az OMBKE öntészeti és fémkohá-
szati szakosztálya támogatta, melyet ez-
úton köszönünk.

-- MMiilllliissiittss MMááttéé

44.. kkéépp.. Csoportkép a tanulmányút résztvevõirõl Gombos Miklós harangöntödéjében
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Tybulczuk, J. � Tybulczuk, I.: AA kkiihhoozzaattaall
nnöövveellééssee aa nnyyeerreessééggeesssséégg jjaavvííttáássáánnaakk ééss aa
vveerrsseennyyppiiaaccii ssiikkeerrnneekk aa kkuullccssaa
A cikk az öntvénygyártási kihozatal lénye-
ges problémáját mutatja be a nyereséges-
ség, mint az öntöde alapcélja szempontjá-
ból. A kihozatalt a jó öntvények mennyi-
sége és az olvasztáshoz és a jó öntvények
elõállításához szükséges fémbetét meny-
nyisége közötti arányként határozzák
meg. Figyelembe veszik a gyártási folya-
matban felmerülõ közvetlen költségek
többségét az alkalmazott technológiával
és a minõségi szinttel összefüggésben.
Tárgyalják az elért kihozatalra ható fõ ele-
meket és a viszonylag nagy kihozatal el-
érését lehetõvé tevõ alapvetõ mûvelete-
ket, a technológiai tartomány és a gyártá-
si folyamat szervezése és megfigyelése
vonatkozásában.
p. 108.

Gajewska, T.: AA ttáárrssaassáággookk sszzöövveettssééggii
ssttrraattééggiiáájjaa
A stratégiai szövetségek nem képeznek új
jelenséget, mivel az USA gazdaságában
már az 1930-as években is léteztek. A tár-
saságok közötti együttmûködés iránti ér-
deklõdés azonban csak az 1980-as évek-
ben növekedett gyorsan. Lengyelország-
ban a szövetségek létrehozásának az
alapja az új technológia és a tõke behozá-
sa, a hazai és a külföldi versenytársakkal
szembeni versenyképesség növelése cél-
jából. A jelen cikk kanadai cégek által
folytatott eredményeit mutatja be a stra-
tégiai szövetségek fõ feladataival kapcso-
latban. A lengyel és külföldi cégek straté-
giai szövetségekbe való belépését motivá-
ló fõ tényezõket is tárgyalják. Lengyelor-
szágban nincs rendszeres kutatás a stra-
tégiai szövetségek terén. A lengyel társa-
ságok közötti stratégiai együttmûködés
fontossága viszonylag csekély a fejlett or-
szágokéhoz képest. Ennek ellenére a stra-
tégiai szövetségek kilátásai a gazdaság
bizonyos szektoraiban (pl. a hadi-, a re-
pülõ- és a gyógyszeriparban) gyorsan nõ-
nek. Ez olyan tényezõknek köszönhetõ,
mint a világgazdaság makroökonómiai
irányai és különösen a globalizáció növek-

võ fontossága, valamint a tudományos és
mûszaki haladás gyorsasága.
p. 120.

Holtzer, M. � Bobrowski, A. � Grabowska,
B.: AAzz öönnttööddeeii bbeennttoonniittookk mmoonnttmmoorriill--
lloonniittttaarrttaallmmaa mmeegghhaattáárroozzáássii mmóóddsszzeerreeii--
nneekk aazz öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa
A cikk ismerteti az öntödei bentonitok ak-
tív montmorillonittartalma kvantitatív
elemzési módszereinek az összehasonlítá-
sát és alkalmassági értékelését. Három
különbözõ módszert alkalmaztak: a meti-
lén-kék adszorpciót (BM), a Cu (II)-tri-
etilén-tetraamin komplex adszorpciót (Cu
(II)-TET), valamint az infravörös spektro-
szkópiás módszert (FTIR). Vizsgálatokat
végeztek különbözõ gyártók által szállí-
tott kilencféle bentoniton. Szabványos-
ként a német VDG referenciabentonitját
(Bajorország) alkalmazták, amelynek a
paraméterei: metilénkék adszorpció 360
mg/g, CEC 70,04mmol/l, 75%montmoril-
lonit. A kapott eredmények azt mutatták,
hogy a FTIR módszer általában kisebb ér-
tékeket ad, még 10%-kal is, mint más
módszerek. A gyártók eredményeivel a
legjobb korrelációt a Cu (II)-TET módszer
mutatta. A legkisebb szórás is ezt a mód-
szert jellemezte. Elõnye az elemzés sokkal
rövidebb idõtartama és könnyû végrehajt-
hatósága, ami a valós gyártási körülmé-
nyek között fontos. Célszerûnek látszik
ezért bevezetése a lengyel öntödékben.
p. 128.
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Glovnia, J. � Mikulovski � Wojnar, A.: AA
mmiikkrroosszzeerrkkeezzeett hhaattáássaa aa kkúússzzááss ookkoozzttaa rree--
ppeeddéésseekk kkééppzzõõddéésséérree rreeffoorrmmeerr kkeemmeennccéékk
cceennttrriiffuuggáálliiss öönnttééssûû ccssöövveeiibbeenn
A cikk a rövid hõmérséklet-változások
problémáját vizsgálja HPNb ötvözetbõl
centrifugálisan öntött csövek üzeme so-
rán, az 1080 °C feletti hõmérséklet-tarto-
mányban. A kutatás fõ feladata a mikro-
szerkezet változásainak a kimutatása és
elemzése volt a csõ sérülési helyének a zó-
nájában. A kúszás okozta bemélyedések a
dendritközi térben képzõdnek és repedé-
seket generálnak, amelyek a csõ belsõ és
külsõ felületeiig terjednek. Kétféle karbi-

dot azonosítottak, amelyek rövid üzeme-
lés után képzõdnek. A mikroszerkezet
elemzése arról tanúskodik, hogy a csõ
roncsolódása és a kúszási hatás összefügg
a túl magas hõmérséklettel és a vizsgált
csõ túlhevülésével.
p. 194.

Rutkowski, M. � Grotomirski, Z.: AA
KKoonneecckkiiee ÖÖnnttööddee 112200 éévvee �� AA ttöörrttéénneelleemm
ééss aa jjeelleenn
A közlemény a Koneckie Öntöde történe-
tét mutatja be a 19. század végén és a 20.
század elején. A II. világháború után a
vállalat folyamatosan fejlõdött. 1948-ban
vette fel a Koneckie Öntöde nevet. Az
1960-as és az 1970-es években a gyár di-
namikusan fejlõdött. A vállalat 1998-ban
államkincstári társasággá alakult át, ami-
nek következtében sikerült túljutni a
stagnálás idõszakán, minõségi tanúsítvá-
nyokat szerezni és biztosítani a termelés
fejlõdését. Ezt elõsegítette új olvasztómû
építése, amely megfelel az EU szabályai-
nak.
p. 200.

Kupczak, P.: AAzz iinnnnoovváácciióókk mmeeggvvaallóóssííttáá--
ssáánnaakk aakkaaddáállyyaaii aa lleennggyyeell vváállllaallaattookknnááll
Az innovációk bevezetése a vállalatoknál
gyakran nem jár a várt eredménnyel, mi-
vel ennek útjában különbözõ akadályok és
gátak állnak. A versenyképességet kívánó
vállalatoknak képeseknek kell lenniük le-
küzdeni ezeket az akadályokat. El kell iga-
zodniuk abban, melyek a gyakoribb és me-
lyek a ritkább akadályok. A cikk kutatási
eredményeket mutat be, leírja az innová-
ciók fejlõdésének a fõ akadályait a lengyel
vállalatoknál. A közlemény elsõ része az
innovációk megvalósítását zavaró külön-
féle (gazdasági, piaci, az ismeretekkel
kapcsolatos) tényezõkrõl szól. Áttekintik,
hogy ezek közül melyek a legjelentõseb-
bek a vállalkozók számára a különbözõ
megyékben. Az akadályok egy részét ma-
guk a vállalati munkások és tisztviselõk
hozzák létre. Az akadályok leküzdését
megkönnyítõ módszereket javasolnak.
p. 208.

Borodako, K.: AAzz öönnttéésszzeettii áággaazzaatt pprroogg--
nnoosszzttiizzáálláássaa �� aa nneemmzzeettkköözzii ppiiaaccii vveerrsseennyy
eesszzkköözzee

TTeessttvvéérrllaappjjaaiinnkk ttaarrttaallmmáábbóóll
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A készenlét a változásokra és a tartós fej-
lõdésre nézve lényeges környezeti elemek
befogadására fontos tényezõ, amelytõl
függ az egyes ágazatok versenyképessé-
ge. Az ágazati prognosztikai projekt meg-
valósítását sok esetben azonosítják klasz-
szikus tudományos kutatások végzésével,
és ezzel összefüggésben megfosztják az
alkotó elemeitõl � a jövõrõl való gondol-
kodás kultúrájának a fejlõdésétõl. A ver-
senytársakkal szembeni elõnyre csak
olyan szervezetek gondolhatnak, amelyek
képesek kihasználni a létezõ ismereteket,
és ezek alapján összpontosítani az erõfor-
rásaikat és az erõfeszítéseiket (elsõsor-
ban a pénzügyieket) ahhoz, hogy vezetõ
helyet foglaljanak el az ágazatuk techno-
lógiájának a fejlesztésében. A munka szól
a prognosztika genezisérõl, a projektért
felelõs kulcsszemélyekrõl, valamint a
megfogalmazandó célok lényegérõl,
amely lehetõvé teszi a prognózisok ered-
ményeinek a megvalósítását az ágazat-
ban.
p. 212.

Seghini, A.: CCoolldd--bbooxx sszziilliikkááttrreennddsszzeerreekk --
ccssúúccssrraa kkeerrüüllhheettnneekk--ee??
A CO2-kibocsátás csökkentésének a prob-
lémája ma komoly vita tárgyává vált az eu-
rópai cégünkben. Az öntészeti ágazat szá-
mára ez azt jelenti, hogy a legközelebbi
idõben elõ kell készíteni a felhasznált
anyagok mérlegét és kilépni a CO2 piacá-
ra. Távolabbi perspektívában, a verseny-
képesség biztosításához az öntészeti vál-
lalatoknak csökkenteniük kell az emisz-
szió szintjét a szerves anyagok felhasz-
nálásának a csökkentése révén. A közle-
mény leírja a szervetlen kötõanyagok fel-
használását, elsõsorban a Cordis-mód-
szert, amely lehetõvé teszi a kibocsátás
meggátlását és hatást gyakorol a gyár-
tott termék minõségére. A szervetlen
anyagok és a Cordis-módszer használata
nemcsak a szénsavgáz kibocsátásának a
problémáját oldja meg teljesen, de a
kondenzátum problémáját is az alumíni-
um számára. Szerves kötõanyagok eseté-
ben, fõként autóipari öntvények gyártá-
sában cold-box módszerrel, a szilikátos
kötõanyagok használata lehetõvé tette a
múltban a kondenzátum képzõdésének a
részleges csökkentését, valamint a káros
anyagok és a szagok kibocsátásának a
csökkentését a karbontartalmú anyagok
mennyiségének a csökkentése következ-
tében.

SSlléévváárreennssttvvii ((CCsseehh KKöözzttáárrssaassáágg))
LLVVIIIIII.. kköötteett,, 22001100.. 33--44.. sszz..

Bolibruchová, D. � Bruna, M. � Sládek, A.:
AAzz ááttoollvvaasszzttááss hhaattáássaa aa ssttrroonncciiuummmmaall mmóó--
ddoossííttootttt AAllSSii77MMgg00,,33 ööttvvöözzeett ttuullaajjddoonnssáá--
ggaaiirraa
A közlemény az AlSi7Mg0,3 ötvözet több-
szörös átolvasztása hatásának a problé-
májával foglalkozik a vizsgált ötvözet me-
chanika alapjellemzõire, a vegyi összeté-
tel és az öntéskor nyert eutektikus szilíci-
um alakja hatásával, redukálható model-
lezési módszerrel. A kapott eredmények-
bõl következik, hogy az ötvözet megtartja
az alapvetõ �genetikai információt� és az
egész folyamat, amelynek során az eutek-
tikus szilícium alakja fordított morfológiai
változáson megy át a pálcástól a lemezes-
re, �demodifikációnak� nevezhetõ.
p. 79-82.

Cech, J.: � �olc, P. és társai: NNyyoommáássooss
öönnttééssûû aalluummíínniiuummööttvvöözzeetteekk ppoorroozziittáássáá--
nnaakk ééss mmiikkrroosszzeerrkkeezzeettéénneekk eellõõrreejjeellzzééssee,,
sszziimmuulláácciióó ééss kkíísséérrlleett ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall
Vizsgálták AlSi9Cu3 anyagú kiválasztott
nyomásos öntvények szerkezetét és poro-
zitását kísérletekkel, valamint a ProCast, a
MAGMA és a SIMTEC szimulációs progra-
mokkal. Értékelték az egyes szimulációs
programok lehetõségeit és összehasonlí-
tásokat végeztek a kísérleti mérésekkel (a
DAS azaz szekunder dendritágak közötti
távolság és a porozitás mérései).
p. 83-89.

Tesarova, H. � Petrenec, M. és társai: Nik-
kellel ötvözött ADI ciklikus plaszticitása
és fáradási élettartama
Kétféle, nikkellel ötvözött ADI-t
(ausztemperált képlékeny öntöttvasat)
vizsgáltak kis ciklusú fáradásra a teljes
deformáció szabályozott amplitúdójával,
azzal a céllal, hogy összehasonlítsák a cik-
likus plaszticitásukat és fáradási élettar-
tamukat összefüggésben a nikkelötvözé-
sük mértékével.
p. 90-94.

Vlasák, T. � Hakl, J. � Cech, J.: AAzz aauusszzttee--
nniitteess nnaaggyysszziilláárrddssáággúú öönnttööttttvvaass kkúússzzáássaa
Az EN-GJSA-XNi22 ausztenites nagyszi-
lárdságú öntöttvasnak nagyon jók a me-
chanikai tulajdonságai széles hõmérsék-
leti tartományban. A közlemény leírja en-
nek az anyagnak a kúszási tulajdonságait.
A kúszószilárdságot, a specifikus maradó

deformációs szilárdságot és a legkisebb
kúszási sebességet a vizsgálati eredmé-
nyek matematikai feldolgozásával érté-
kelték.
p. 95-98.

Petrík, J. � Tompo�, T.: AA vvíízzsszziinntteess ffoollyyéé--
kkoonnyyssáággii pprróóbbaa kkééppeessssééggeeii
Az Al-Si folyékonysági próba képességeit
mérési rendszerelemzéssel (MSA) vizsgál-
ták. Háromcsatornás vízszintes kokillát és
függõleges, hatbeömlõs többrudas kokil-
lát használtak mérõ berendezésként. A kí-
sérletet két operátorral, 10 szintû öntési
hõmérséklettel és három próbával végez-
ték (folyékonyság egy csatornában). A
vízszintes forma mérési rendszere nem
volt alkalmas (GRR = 46,4%), de alkalma-
sabb volt, mint egy függõleges. Megerõsí-
tették a jó korrelációt a vízszintes és a
függõleges módszerû folyékonysági próba
értékei között.
p. 99-103

Adamus, P. � Zítko, V. és társai: EEggyy úújj
ccsseehh bbeennttoonniitt vviizzssggáállaattaa
A közlemény leírja a Sedlecky Kaolin cég
által gyártott Sedlec Cmix bentonittal, a
Viadrus öntödében végzett vizsgálat ered-
ményeinek az értékelését.
p. 106-107

SSlléévváárreennssttvvii ((CCsseehh KKöözzttáárrssaassáágg))
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�enberger, J. � Zádera, A. és társai: NNeehhéézz
öönnttvvéénnyyeekk sszziilláárrdduulláássii kköörrüüllmméénnyyeeii ééss hhaa--
ttáássuukk aazz öönnttvvéénnyyttuullaajjddoonnssáággookkrraa
Nyomófejek nehéz öntvényeinek numeri-
kus szimuláción alapuló optimalizált
gyártását tervezték és ellenõrizték. Az
öntvény és a forma hõmérsékleti terei mé-
résével ellenõrizték a ProCast program
hûlési és dermedési számításaihoz hasz-
nált termofizikai paramétereket.
p. 136-140.

Cech, J. � Zádera, A. � és társai: NNeehhéézz
aaccééllöönnttvvéénnyyeekk hhiibbááii
A közlemény ismerteti a nehéz ötvözetlen
és ötvözött acélöntvények hibáinak csök-
kentésére irányuló munka eredményeit a
�d'as öntöde üzemi körülményei között.
Ezek a hibák a termelési költségek nem
tervezett növekedését okozzák.
p. 141-144.

Veselý, P. � Hrebicek, L. � Lánik, B.: KKeerraa--
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mmiikkuuss sszzûûrrõõkk hhaasszznnáállaattaa nneehhéézz aaccééllöönnttvvéé--
nnyyeekk sszzûûrrééssééhheezz aa DDSSBB EEUURROO öönnttööddéébbeenn
A cikk leírja két acél szelepöntvény (brut-
tó tömegük 8400 kg és 5474 kg) szûrõkkel
történt gyártása során elért eredménye-
ket. Ismertetik és tárgyilagosan értékelik
az öntvények minõségét és a vizsgálatok
alatt fellépett nehézségeket.
p. 145-147.

Ciesral, G. � Menou�ek, J.: SSíínneekkeenn ffuuttóó
jjáárrmmûûvveekk aaccééllöönnttvvéénnyyeeiinneekk ggyyáárrttáássaa aa
CCKKDD KKuuttnnáá HHoorraa öönnttööddéébbeenn
A CKD Kutná Hora Rt. öntvényeket szállít a
londoni földalatti vasút vonat-alvázaihoz a
Bombardier-Transportation cég számára
(UK). A Transom"A" és a Transom"B" önt-
vények bruttó tömege 390-400 kg, anyaga
BS 3100 A4. Az öntvények a vagonok alvá-
zainak a központi hátrészét képezik.
p. 148-151.

Trombik, J. � Walkarz, R.: NNeehhéézz öönnttvvéé--
nnyyeekk ggyyáárrttáássaa aa SSlléévváárrnnyy TTrriinneecc RRtt..--nnááll
A közlemény egy kokilla gyártásának a
problémáival foglalkozik, amelynek a
nyers öntvénysúlya 48 t. A Q50 jelzésû ko-
killát CSN 422212 TAB 1.2.3 anyagból ön-
tik (hasonló a GG-15-höz).
p. 152-153.

Saforek, P.: NNeehhéézz öönnttvvéénnyyeekk ggyyáárrttáássaa aazz
AArrcceelloorrMMiittttaall OOssttrraavvaa ttáárrssaassáágg öönnttööddééjjéé--
bbeenn
A múlt évben az ArcelorMittal Ostrava tár-
saság öntödéje elõállította a közel 60 éves
fennállása óta legnehezebb öntvényt. Ez
egy 140 tonnás, 4,2 m magas és közel 4 m
átmérõjû kokillakolosszus volt, amely egy
Sheffieldben mûködõ angol gépgyár ré-
szére készült.
p. 154-155.

Martinák, R. � �olar, S.: NNeehhéézz öönnttvvéénnyyeekk
ggyyáárrttáássaa aa ZZPPSS--SSLLÉÉVVÁÁRRNNAA RRtt..--nnááll
A közlemény GJL anyagú nehéz öntvények
gyártását tekinti át a zlíni ZPS-SLÉVÁRNA
RT.-nál. A geopolimer kötõanyagú, önszi-
lárduló keverékek használatának köszön-
hetõen optimalizálták ezeknek az átlagos-
nál nagyobb tömegû öntvényeknek a
gyártását.
p. 156-158.

Cech, J. � Ríhová, M. � Lefner, J.: TTeecchhnnoo--
llóóggiiaaii ééss mmeettaalllluurrggiiaaii ttéénnyyeezzõõkk nnyyoommáássooss
öönnttééssûû AAll--ööttvvöözzeetteekk ppoorroozziittáássáárraa ggyyaakkoo--
rroolltt hhaattáássáánnaakk éérrttéékkeellééssee
AlSi9Cu3 anyagú kiválasztott nyomásos
öntvényeken, amelyeket a csapágyak kör-
zetében helyi sajtoló öntésnek vetettek
alá, a következõket végezték: a szerkezet
vizsgálata, a DAS (dendritágak közötti tá-
volság) meghatározása, az ovalitás (s) és
a porozitás megállapítása az Rm és az
Rp0,2 mechanikai tulajdonságokkal ösz-
szefüggésben. A részleges következteté-
sek azt mutatják, hogy a nyomásos öntvé-
nyek egy statisztikailag kisebb számában
a DAS eredmények nõttek növelt Rm és
csökkent Rp0,2 mellett. A növekvõ porozi-
tás enyhén csökkent Rm-hez vezetett. A
porozitás erõsen függött a próbavétel he-
lyétõl. Hasonló következtetések vonhatók
le a meglévõ és az új alkatrészekre nézve.
p. 159-165.

Jelínek, P.: MMoonnttmmoorriilllloonniittooss aaggyyaaggookk
nnááttrriiffiikkáálláássaa ééss ffuunnkkcciióójjuukk bbeennttoonniittooss kkee--
vveerréékkeekkbbeenn
A közlemény a megfelelõ nátrifikálási folya-
matok technológiájával és az ioncsere pozitív
ésnegatívhatásaival foglalkozikabentonitos
formákban gyártott öntvényekminõségére.
p. 166-168.

Padera, V.: AAzz OOPPTTII rreennddsszzeerr áállllaappoottáánnaakk
éérrttéékkeellééssee aa DDSSBB EEUURROO LLttdd.. öönnttööddééjjéébbeenn
A cikk ismerteti a DSB EURO Ltd. Blansko
öntödéjében folyamatvezérlésre és ellen-
õrzésre használt OPTI információs rend-
szer vizsgálatának eredményeit. Tárgyalja
a rendszer tökéletesítésének a lépéseit és
lehetõségeit, és a rendszer ún. idõmegta-
karítási modullal való kiterjesztésének
egy lehetõségét.
p. 170-172.

Chrást, J. � Sochor, J.: AA ZZDDAASS RRtt.. mmeettaall--
lluurrggiiaaii üüzzeemméénneekk kkoorrsszzeerrûûssííttééssee
A közlemény megmutatja, hogyan lehet
jól átgondolt beruházásokkal, a jelenlegi
gazdasági világválság alatt korszerû ter-
melõegységet építeni, amely teljesen ver-
senyképes lesz a válság után. Tájékozta-
tást adnak a ZDAS Rt. acélöntödéjében
megvalósított fõ beruházási lépésekrõl.
p. 174-177.

SSlléévváárreennssttvvii ((CCsseehh KKöözzttáárrssaassáágg))
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Vajsová, V.: AAzz öönnttõõffoorrmmaa hhaattáássaa aazz
AAllCCuu44MMggMMnn ööttvvöözzeett sszzeerrkkeezzeettéérree
Ennek a kísérletnek a célja tanulmányozni
kétféle (fém és bentonitos) forma hatását
a dendrites cellák méretére és kristályin-
homogenitására az egyes dendritek fel-
tételei között, az AlCu4MgMn ötvözet jel-
lemzõ gravitációs öntésével. Többötvözõs
ötvözetet választottak, feltételezve a na-
gyobb kristályinhomogenitást, amely fel-
tárható mindkét formafajta dendritcella-
méretének színes korróziós, mennyiségi
értékelésével.
p. 269-272.

Burianová, K. � Rusín, K.: IInntteeggrráálltt mméérrõõ--
rreennddsszzeerr öönnsszziilláárrdduullóó hhoommookkkkeevveerréékkeekk
ddeeffoorrmmáácciióóss jjeelllleemmzzõõiinneekk ééss tteerrmmiikkuuss rree--
aakkcciióóiinnaakk eelleemmzzééssééhheezz
Az LRU-D 8.6 LabVIEW programmal vezé-
relt, integrált mérõrendszer lehetõvé teszi
szabványos homokpróbatestek nyomószi-
lárdsági értékeinek az automatikus érzé-
kelését állandó terhelési sebességgel és
deformációs görbéik felvételét valós idõ-
ben. Az eredményekbõl számítható az
adott keverék deformációs modulusa, azaz
plaszticitási jellemzése. Leírják a rendszert
és alkotóit. A mûködési és hasznosítási le-
hetõségeket mérésekkel mutatják be.
p. 273-275.

Jelínek, P.: CCssiillllooggóó kkaarrbboonnhháárrttyyáákk:: FFoorrmmáá--
zzóókkeevveerréékk--aaddaalléékkookk ppiirroollíízziisstteerrmméékkeeii--
nneekk ffeelleesslleeggee áállttaall ookkoozzootttt,, ssaajjááttooss öönntt--
vvéénnyyhhiibbaa
A közlemény elemzi a csillogó karbonhár-
tyák által képzett, specifikus (külsõ és
belsõ) öntvényhibák lehetséges okait. A
szerves adalékok (csillogókarbon-hor-
dozók) jelenléte mellett az egységes ben-
tonitos keverékben, és a pirolíziskarbon
nagy koncentrációja mellett fontos szere-
pet játszik a magokból (PUR cold-box)
származó pirolízistermékek jelenléte is,
amelyet fokoz a fafûrészpor-típusú adalé-
kok jelenléte. Javaslatokat adnak az ilyen
hibák megelõzésére.
p. 276-277.
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1. Elõzmények

A MAL Zrt. ajkai timföldgyárában az 1990-
es évek eleje óta folyik nem kohászati célú,
speciálisan kalcinált timföldek elõállítása.
Az újabb termékekként jelentkezõ timföld
õrlemények gyártása a 2000-es évek elején
kezdõdött. A legutóbbi idõben pedig sor
került egy új termékcsalád, az ún. reaktív
timföldek gyártástechnológiájának kifej-
lesztésére. Az alábbi cikk ezzel a fejlesz-
téssel foglalkozik.

2. A reaktív timföldek tulajdonságai

A reaktív timföld a tûzállóanyag- és kerá-
miaipar ideális alapanyaga kalcinált tim-
földekkel, õrleményekkel keverten, kötõ-
anyagként alkalmazva, különösen kismére-
tû, speciális alakú és nagy igénybevételnek
kitett termékeknél. Önmagában a reaktív

timföld elõnyösen befolyásolhatja a tûzálló
alapanyagok bedolgozhatóságát, illetve
felületre való felhordhatóságát.

A reaktív timföldek a nem kohászati cél-
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A BKL KOHÁSZAT 2010//6. számában a Magyar Alumíniumipar rendszerváltás utáni
sikeres átalakulásáról megkezdett sorozatunkat a reaktív timföldek gyártástechno-
lógiája kifejlesztésének bemutatásával folytatjuk. Célunk továbbra is ezen, a szak-
mai közvélemény által sem vagy csak részben ismert eredmények bemutatása.

Csende László 1979-ben szerzett vegyipari-gépészmérnök okleve-
let a Budapesti Mûszaki Egyetemen,majd 1987-ben oklevelesmér-
nök-közgazdász képesítést nyert. 1979-ben az Ajkai Timföldgyár
és Alumíniumkohóban kezdett dolgozni, a gépészeti karbantartás
területén, 1982�1995 között gyárrészlegvezetõ, gyáregységveze-
tõ fõmérnök beosztásokat töltött be. 1996-tól a zeolit gyártás
nagyipari üzemesítésén dolgozott. A privatizáció után 1997-tõl az
Ajkai Timföld Kft.-nél a Zeolit-Gallium Divízió igazgatója volt.
2002-tõl a Hidrát Feldolgozás Divízió igazgatója a MAL Zrt. Ajkai
Timföldgyárában. Munkaterülete a timföld kalcinálás és õrlés, va-
lamint a timföldhidrát szárítás és õrlés.
Balogh Zoltán 1980-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az Ajkai Timföldgyár és Alumíni-
umkohóban fejleszõmérnökként, majd 1990-tõl Timföld fejleszté-
si osztályvezetõként dolgozott. A privatizáció után az Ajkai Tim-
föld Kft. fejlesztõmérnöke, majd fejlesztésvezetõje, 2004-tõl pe-

dig a MAL Zrt. szárítás-õrlés termelésvezetõje. Pályafutása során
eleinte a körfolyamati technológiák (kikeverés, ülepítés-mosás,
kausztifikálás), majd késõbb új timföldipari termékek (szintetikus
zeolitok, speciális hidrátok, timföld és hidrát õrlemények) fejlesz-
tésén dolgozott. Több újságcikk társszerzõje, számos elõadást tar-
tott termékfejlesztésekrõl itthon és külföldön.
Fodor JJózsefné 1978-ban szerzett vegyészmérnöki diplomát a
Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipari szakán, a Szervetlen
Kémiai Technológia ágazaton. Az Ajkai Timföldgyár és Alumínium-
kohó Laboratóriumában kezdett dolgozni, ahol napjainkban is dol-
gozik. A klasszikus analitikai módszerek mellett AAS, ICP és XRF
spektrometriával, röntgen-diffraktometriával, szemcseméret meg-
határozásokkal, fajlagos felületméréssel is foglalkoznak. 1984-ben
mûszeres analitikai, 2002-ben környezetvédelmi analitikai szak-
mérnöki oklevelet szerzett. 1997-tõl a MAL Zrt. ajkai laboratóriu-
mát vezeti, 2004-tõl a telephely környezetvédelmi ügyeit is intézi.

1. ábra. ALO-EX 34 típusú kalcinált timföld és az õrleménye

2. ábra. ALO-GB1-K típusú kalcinált timföld és az õrleménye

CSENDE LÁSZLÓ � BALOGH ZOLTÁN � FODOR JÓZSEFNÉ

Reaktív timföldek fejlesztése a MALL Zrt. ajkai 
timföldgyárában 



ra felhasznált összes timföld mennyiségé-
nek mintegy 5%-át teszik ki; a különleges
minõség és bonyolult elõállíthatóság miatt
bizalmi terméknek számítanak.

Közös jellemzõjük a szabályozott nyers-
és égetett sûrûség, állandó értékre szabá-
lyozott zsugorodás, az igényeknek megfe-
lelõ vízfelvétel, jó szinteraktivitás, kedvezõ

reológiai tulajdonságok, különleges hõál-
lóság és jó mechanikai tulajdonságok ma-
gas hõmérsékleten.

Fontos tulajdonságuk, hogy alkalmazá-
sukkal alacsonyabb hõmérsékleten érhetõ
el a kívánt égetett (szinter) sûrûség, mint
azonos kalcináltságú timföldbõl készült,
de nem reaktív õrlemények használatával.

Ezeka timföldekazalaptimföldprimerkris-
tályméretét megközelítõ vagy annál kisebb
szemcsemérettel rendelkezõ õrlemények.

Primer kristályként definiáljuk a timföld
kalcinálása során kialakuló egyedi kristá-
lyokat, amelyekbõl a kalcinált timföld-
szemcsék felépülnek; méretük jellemzõ a
kalcinálás fokára és az alkalmazott körül-
ményekre.

A primer kristályok csak igen nagy faj-
lagos energiafelhasználással õrölhetõk
tovább, és õrlés során a szemcseméret
már csak kis mértékben csökken, míg a
fajlagos felület � tehát az aktivitás � ug-
rásszerûen nõ (innen származik az anyag
elnevezése: õrléssel újra aktivált, �reakti-
vált� timföld).

A bemutatott scanning elektronmikro-
szkópos felvételen jól megfigyelhetõk a
timföldszemcsét alkotó egyedi primer kris-
tályok. Az 1�2. ábrán két, különbözõ körül-
mények között kalcinált timföld scanning
felvételén szemléltetjük az egymástól elkü-
lönülõ primer kristályokat. A timföldekrõl
készített képek mellett bemutatjuk a reak-
tív õrlemények scanning felvételeit. A re-
aktív timföldszemcsék mérete láthatóan
azonos vagy kisebb, mint az alapanyag pri-
mer kristály mérete.

33.. AA rreeaakkttíívv ttiimmffööllddeekk aallaappaannyyaaggaaii

Az alábbiakban ismertetjük azokat a saját
fejlesztésû kalcinált timföldtípusokat,
amelyek alapanyagként megteremtették a
lehetõségét a reaktív õrlemények elõállítá-
sának.
AALLOO--GGBB11 típusú kalcinált timföld

Termékjellemzõk: alacsony fajlagos fe-
lület (0,9�2,2 m2/g), magas alfa-Al2O3
tartalom (95%)
Felhasználás: Kerámia õrlõgolyók, õrlõ-
testek, kopásálló (malom) béléstestek
elõállítása

AALLOO--GGBB11--KK típusú kalcinált timföld
Termékjellemzõk: alacsony fajlagos fe-
lület (0,6�1,0 m2/g), magas alfa-Al2O3
tartalom (98%)
Felhasználás: Mûszaki kerámiák elõállí-
tása

AALLOO--EEXX3344 típusú kalcinált timföld
Termékjellemzõk: alacsony fajlagos fe-
lület (0,4�1,0 m2/g), magas alfa-
Al2O3tartalom (98%)
Felhasználás: Tûzálló anyagok (téglák,
habarcsok, beton), finomkerámiák, mû-
szaki kerámiák (gyújtógyertya és egyéb
villamos szigetelõ alkatrészek) és tám-
szigetelõk elõállítása
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AALLOO--EEXX332255 típusú kalcinált timföld
Termékjellemzõk: közepes fajlagos fe-
lület (6�12 m2/g), közepes alfa-Al2O3
tartalom ( >70%)
Felhasználás: Tabulár (1700ºC körüli
hõmérsékleten szinterelt, táblás kristá-
lyokkal rendelkezõ tûzálló) timföld elõ-
állítása

AALLOO--EEXX3355LLSS típusú kalcinált timföld
Termékjellemzõk: alacsony fajlagos fe-
lület (0,3�0,7 m2/g), magas alfa-Al2O3
tartalom (98%) és alacsony (max.
0,1%) Na2O tartalom
Felhasználás: Tûzálló anyagok, mûszaki
kerámiák és támszigetelõk elõállítása,
azon területeken, ahol fontos az ala-
csony alkálitartalom a termékek térfo-
gat-állandósága, elektromos szigetelõ-
képessége és magasabb olvadáspontja
érdekében.

AALLOO--EEXX332255VVLLSS típusú kalcinált timföld
Termékjellemzõk: közepes fajlagos fe-
lület (6�12 m2/g), közepes alfa-Al2O3
tartalom (>70%) és nagyon alacsony
(max. 0,05%) Na2O tartalom
Felhasználás: Speciális tabulár timföld
elõállítása a szlovéniai SILKEM-nél (tûz-
álló anyag USA repülõgépipar részére).
Reaktív timföld õrleményt jelenleg

ALO-GB1-K, ALO-EX34, ALO-EX35LS és
ALO-EX325 típusokból állítunk elõ.

44.. AA rreeaakkttíívv ttiimmffööllddeekk eellõõáállllííttáássaa

A reaktív timföldek kalcinált timföldek õr-
lésével, illetve õrléssel és ezt követõ osztá-
lyozással állíthatók elõ.

Az alapanyagok száma és a szemcseel-
oszlási görbék alakja szerint megkülönböz-
tetünk monomodális, bimodális és multi-
modális reaktív timföldeket. Ezek elõállítá-
sa (adagolása, õrlése, a késztermék szállí-
tása és csomagolása) mûszakilag igényes
feladat, mert a finomra õrölt, aktív szem-
csék össze- és feltapadásra hajlamosak.

A reaktív timföldek elõállítására alkal-
mazható berendezés típusok a golyósmal-
mok, keverõmalmok, légsugár malmok, il-
letve speciális osztályozók.

A gyártás lehet szakaszos és folyama-
tos, az õrlés történhet száraz és nedves el-
járással egyaránt.

A MAL Zrt. ajkai gyárában jelenleg a he-
lyi technológiai adottságokhoz illeszked-
ve, folyamatos száraz õrlési és osztályozási
eljárást alkalmazunk reaktív timföldek elõ-
állítására.

Golyósmalmos õrlésnél a technológia
elsõ lépcsõjében a kalcinált timföldet go-

lyósmalomban (3. ábra) megõröljük, majd
második lépcsõben osztályozzuk, és az osz-
tályozót elhagyó finom frakció jelenti a
készterméket.

Az õrlõrendszer elvi technológiai vázla-
tát a 4. ábra, az osztályozó rendszerét az 5.
ábra szemlélteti.

A reaktív timföld õrlemények kisebb ré-
szét légsugármalomban állítjuk elõ.

Az alapanyagok átlagos szemcsemérete

(d50)40�60µm,az elõállított reaktív timföld
termékeké (d50) 1,5�3,5 µm között van.

Az 1. táblázatban összefoglaltuk a je-
lenleg gyártott terméktípusokat, amelyek
a kalcinált alapanyag minõségében és az
õrlemények szemcseméretében, eloszlásá-
ban (illetve az ezzel fordítottan arányos faj-
lagos felületben) különböznek egymástól.
A táblázat bemutatja ezek legfontosabb
jellemzõit, mint a szemcseméret (d50 és
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66.. áábbrraa.. A szemcseméret változása a feldolgozás során

77.. áábbrraa.. A végtermék reaktív timföld szemcseeloszlása

wwwwww..oommbbkkeenneett..hhuu 114444.. éévvffoollyyaamm,, 11.. sszzáámm  �� 22001111 3311



3322 FÉMKOHÁSZAT wwwwww..oommbbkkeenneett..hhuu 

KKoorruunndd-- ééss kkááddkkõõggyyáárrttáássuunnkk mmoozzggaallmmaass ttöörrttéénneellmmee ssoorráánn eebbbbeenn
aa ttéémmáábbaann ssookk éérrttéékkeellééss,, sszzaakkcciikkkk,, bbíírráállaatt kkéésszzüülltt.. VVoollttaakk kköözzttüükk
éérrddeekkeesseekk,, ccééllzzaattoossaann jjóó-- vvaaggyy rroosssszziinndduullaattúúaakk,, ddee vvoollttaakk ttéévvee--
sseekk iiss.. AAzz aalláábbbbii ssoorrookk bbiizzoonnyyííttjjáákk,, hhooggyy vvoollttaakk nnaaggyyoonn ttáárrggyyiillaa--
ggooss éésszzrreevvéétteelleekk iiss..

1965. április 2-i keltezéssel a Nehézipari Minisztériumban Sze-
pesváry Iván s.k. aláírással elõterjesztés készült a �Tárcaközi Bi-
zottsághoz�, melynek tárgya �A KGST tagállamok ömlesztett ko-
rund kádkõ ellátásának Magyarországra történõ profilozása�
volt. A három melléklettel kiegészített, hat gépelt oldal terjedel-
mû jelentéshez a mellékleteket Dobos György vezérigazgató és
Jeszenszky István vezérigazgató-helyettes aláírásával a Színes-
fémipari Fõosztályon állították össze, ezek egyike az Országos
Tervhivatalban 1963. május 11-én tartott értekezlet emlékezte-
tõje volt. Ennek tárgya a 10 mikron alatti üvegszál és ebbõl ké-
szített termékek profiljának a CsSzSzK (Csehszlovák Szocialista
Köztársaság) és az MNK (Magyar Népköztársaság) közötti, a KGST
(Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) keretében történõ ren-
dezése, s ehhez kapcsolódva hazánkban a �Corvisit� márkanév
alatti kádkövek gyártókapacitásának fejlesztése volt.

Az értekezletet Vályi Péter, OT elnökének elsõ helyettese ve-
zette, azon minden érdekelt fõhatóságot magas rangú vezetõk
képviselték. A gyártómûvet az értekezletre nem hívták meg.

�(�) Jelen voltak:
Lõrincz Imre Miniszterhelyettes Nehézipari Minisztérium
Szokup Lajos Építésügyi Minisztérium
Vad János Nehézipari Minisztérium
Muraközi Ernõ Nehézipari Minisztérium
Timár Vilmos Nehézipari Minisztérium
Russay István Külker. Minisztérium
Pál Gyula Építésügyi Minisztérium
Nógrádi László OT Építésügyi Fõoszt.
Molnár László OT Beruházási Fõoszt.
Bognár Jánosné OT Nehézipari Fõoszt.

dr. Hercog György OT Külkeresk. Fõoszt.
dr. Boglán Béla OT Távlati Fõoszt.
Monda János OT Anyaggazdálk. Fõoszt.
Mester Lajos OT Építési Fõoszt.(�)�

�(�) Szokup elvtárs által elõadott tájékozató alapján az értekez-
leten résztvevõk egyetértettek azzal, hogy a MNK és a CsSzSzK
kétoldalú tárgyalásokon tisztázza a kooperáció lehetõségét. A
tárgyalásra érkezõ CsSzSzK küldöttség partnereként az ÉM úgy
állítsa össze, (a tárgyaló küldöttséget, Szerk.) hogy abban az
ÉM-en kívül résztvegyenek:

a NIM részérõl: Vajda János
Muraközi Ernõ

a KGM részérõl Russay István
az OT részérõl Bognár Jánosné és

Mester Lajos elvtársak is.(�)�

�(�) A kádkõgyártó kapacitás bõvítését, függetlenül a tárgyalá-
sok kimenetelétõl, azonnal meg lehet kezdeni.
Budapest, 1963. május 13.(�)� [1]

A felterjesztés megállapítása szerint �(�) A tûzfolyósan
öntött kádköveket fejlõdés és összetétel szerint a következõ cso-
portokba lehet osztani:
1.) Mullit kövek (Corhart)
2.) Mullit kövek csekély zirkonoxid tartalommal (ZED kövek,

Magmalox, zirkonmullit kövek)
3.) Zirkon-korundkövek (ZAC, Bakor, Ziralit)
4.) Korundkövek (Monofrax H, M, Korvisit)
5.) Króm és magnéziumoxid tartalmú kövek

A szocialista tábor országaiban a következõ tipusu köveket
gyártják:
1.) A Szovjetunió zirkonoxid tartalmu Bakor köveket gyárt,

erõsen szorgalmazzák a ZAC minõségû kövek gyártástech-
nológiájának kidolgozását.

* Az idézetekben változatlanul, a helyesírási szabályok idõközben bekövetkezett változástól függetlenül meghagytuk az eredeti szöveget (Szerzõ).
[1] A MAT Exportgazdaságossági számítás kiértékelõ táblája 1964. június 22.

HARRACH WALTER
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d90), a fajlagos felület (BET), kémiai
szennyezõk, illetve a belõlük készített
próbatestek kerámiai sûrûség értékeit.

A szemcseméret változását a feldolgo-
zás során a 6. ábra alapján követhetjük
nyomon, ahol egymás mellett ábrázoltuk
a kiindulási kalcinált timföld, az elsõ lép-
csõben õrölt és a második lépcsõben osz-

tályozott termék szemcsegörbéjét. A vég-
termék reaktív timföld szemcseeloszlását
a 7. ábrán külön is bemutatjuk.

55.. ÖÖsssszzeeggzzééss

A MAL Zrt. a nem kohászati timföld piaci
jelenlétének erõsítése érdekében folya-

matosan bõvíti termékpalettáját. A speci-
ális kalcinált és õrölt timföldek után,
önálló technológiai fejlesztéssel, elkezd-
tük a reaktív timföld õrlemények gyártá-
sát. A reaktív timföld magas minõséget
képviselõ bizalmi termék, amellyel cégünk
jelentõsen erõsítheti pozícióját a nem ko-
hászati timföldek piacán.



2.) CsSzSzK: nem régen létesitett zirkontartalmu kövek
gyártására üzemet.

3.) Magyarország: alfakorund alapu korvisit köveket gyárt
(gyártó vállalatok: Mosonmagyaróvári Timföld- és Mûkorund-
gyár és a Sajószentpéteri Üveggyár). (�)�

�(�) a hazai gyártás igen gazdaságos, az exportgazdaságossági
mutató az 1963 évi adatok szerint Ft/$ = 15,5 (�)�

Az 1962 és 1963-ra történt számítás fõ adatai a következõk:
�(�)

Budapest, 1964. június 22.
Dobos György s.k. Jeszenszky István s.k.
vezérigazgató vezérigazgató h. (�)" [ 1]

Magyarország korvisit kádkõ exportja 1957 és 1964 között a
következõképpen alakult:

* Argentína, Libanon, Egyiptom, India, Kuba, Görögország

�(�) A táblázatból levonható következtetések:
1./ Exportunk a szocialista országokba töretlenül felfelé ível,

ami azzal magyarázható, hogy ezen országok � ugyanúgy, mint
mi � igyekeznek tõkés fizetési mérlegüket azáltal tehermen-
tesíteni, hogy importjaikat szocialista országokból fokozzák. De
az is tény, hogy egyes országok, mint pl. Románia, kedvezõtlen
tapasztalatok alapján beszüntette a korvisit importot.

2./ A fejlett tõkés országokban a korvisit kádkõ nem tudott
tért hódtani, ennek oka egyrészt az üvegipari vállalatok és a
tûzállóanyag-gyártó vállalatok tõkés érdekeltségei, másrészt a

korvisit minõsége összetételébõl kifolyólag kedvezõtlenebb
tulajdonságú, mint a Nyugateurópában elterjedt Corhart ZAC
minõségû kádkõ.(�)�

�(�) A Tûzálló Szekció magyar részlegének vezetõje
Matyus Béla elvtárs (Magnezitipari Mûvek) 1963. február 16.-
án közölte a NIM Iparpolitikai Fõosztályával, hogy a szekció
1962-ben foglalkozott egyes tûzállóanyagipari termékek sza-
kosításának lehetõségével. Az elõzetes javaslat szerint az
olvasztott korund (korvisit) kövek gyártását Magyarországra
tervezték profilirozni, az olvasztott korund-zirkon típusú ter-
mékeket (Corhart ZAC, Badelleit) a Szovjetúnióra.(�)"

�(�) A fentemlített profilírozási javaslat végrehajtása nem
történt meg, erre bizonyíték, hogy a CsSzSzK saját kádkõ
gyártási kapacitást épített ki és ezt be is jelentette. (�)�

1963. május 1-jén Vályi Péter vezetésével értekezlet volt a
magyar-csehszlovák üvegszál-korvisit együttmûködés beindí-
tása érdekében. Majd májusban Budapesten, decemberben
Prágában volt kétoldalú együttmûködési tárgyalás. Buda-
pesten a cseh fél a következõ igényt jelentette be:

Ez az igény a decemberi, prágai tárgyaláson a következõ
adatsorra módosult:

�(�) A cseh fél az igénybejelentés magyarázatául bejelen-
tette: A magyar fél évek óta nem tudta a CsSzSZK mennyiségi
igényeit kielégíteni. Ezért kénytelen volt saját gyártási
kapacitást létesíteni, fõleg zirkon tartalmú anyagok gyár-
tására. (�)�

Amíg tehát a Magyaróvári Mûkorundgyárban a gazdasági
vezetõ nehezítette a cirkontartalmú kádkõ gyártásának
bevezetését, az NDK-ban bevezették az SG (schmelzge-
gossen), Csehszlovákiában a KLB (Korund Lesni Brána)
elnevezésû korund-zirkon alapú kõtípusok gyártását.

�(�) a MNK és CsSzSZK tervhivatalainak elnökei (Prága
1965, február 9.-én) által aláírt, az 1966-1970 árucsereforga-
lom megállapodás jegyzõkönyve szerint a két fél a következõ
megállapodást kötötte korvisit kádkövek szállítására
vonatkozóan:
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ÉÉvv  
SSzzoocciiaalliissttaa FFeejjlleetttt ttõõkkééss    EEggyyéébb**          ÖÖsssszzeess            EExxppoorrtt aa    EExxppoorrtt SSaajjóó--
oorrsszz..--bbaa,,     oorrsszz..--bbaa,,      oorrsszz..--bbaa,,     kkoorrvviissiitt MMoottiimmbbóóll,, sszzeennttppéétteerr--

tt tt                tt                 eexxppoorrtt,, tt             tt                rrõõll,, tt
1957 272 6 22 300 - 300
1958 56 9 50 619 264 355
1959 488 24 1 513 507 6
1960 1281 16 14 1311 800 511
1961 1422 48,3 47 1517,3 1187 330,3
1962 1357 35 342 1734 1406 328
1963 1748 161,2 109 2018 2018 -
1964 2278 43 28 2349 2349 -

ÉÉvv 11996655 11997700 11997755 11998800
KKoorrvviissiitt mmiinnõõsséégg,, tt//éévv 500 850 850 1000
Corhart ZAC minõség, t/év 500 850 850 1000
Összesen, t/év 1000 1700 1700 2000

ÉÉvv 11996655 11997700 11997755 11998800
KKoorrvviissiitt mmiinnõõsséégg,, tt//éévv 11550000 11550000 11550000 11990000
Corhart ZAC minõség, t/év 1500 1700 1700 2200
Összesen, t/év 3000 3200 3200 4100

SSoorr--
MMeeggnneevveezzééss 

MM.. ÉÉ rr tt éé kk
sszzáámm eeggyyss.. 11996622 11996633
1. Gyártmány

utókalkulált Ft 6822 6971
önköltsége

2. ± akkumuiláció Ft 897 677
3. Ipari bttó

önköltség (1+2) Ft 5925 6294
DDeemmookkrr.. TTõõkkééss DDeemmookkrr.. TTõõkkééss

4. Csomagolási költség Ft - - - -
5. Ft-bn kifiz. fuvarkölts. Ft 112 76 125 126
6. Népgazd. bttó

reálkölts.(3+4+5) Ft 6037 6001 6419 6420
7/a. Importanyagok Ft 1642 1642 1548 1548
7/b. Csom. importtartalma Ft 3 3 3 3
8. Népgazd. nettó

reálönkölts (6-7/a,b) Ft 4392 4356 48968 4869
9. Gyártm. exportára

határparitásban $/t 330,45 387,25 334,35 338,14
10/a. Le: Importanyagok

deviza értéke $/t 34,54 34,54 23,89 23,89
10/b. Le: Csomagolás import-

anyagának értéke $/t 0,33 0,33 0,33 0,33
11. Devizanyereség (9-10) $/t 295.58 352,41 310,13 313,92
12. Exportgazdasági

mutató Ft/$ 14,9 12,4 15,7 15,5



(�)�
A Tárcaközi Bizottságnak címzett tanulmány szerkesztõje az

alábbi � nagyon logikus � következtetéseket vonta le:
�(�)

� Az ömlesztett, üvegipari célokat szolgáló kádkövek gyártásának
profilirozása a KGST tagállamaiban nincs elrendezve.

� A MNK nem tudja kihasználni az export lehetõségeket, bár a
kádkõ export a külkereskedelemnek egyik leggazdaságosabb
tevékenysége.

� A CsSzSzK 1963 májusában bejelentett ömlesztett kádkõ
igényeit egynegyedére csökkentette anélkül, hogy fel-
használása csökkenne, annak kielégítése érdekében jelen-
tõs gyártási kapacitást létesített. (�)�
�(�) 1964. október 7.-én LNK és MNK tervhivatalainak

elnökei jegyzõkönyvben rögzitették az 1966-1970 árucsere
forgalomra vonatkozó megállapodásokat. A jegyzõkönyvben
a LNK következõ korvisit igényt jelentette be:

A magyar fél a bejelentett igények kielégítését nem vállalta,
és az igényelt mennyiséggel szemben 380 to/év korvisit kádkõ
szállítását helyezte kilátásba .(�)�

A lengyel fél kérésére �(�) a magyar fél bejelentette,
lehetõséget lát 1966-tól kezdve növelni a korvisit tégla szállítá-
sokat 1000 tonnával, cserében anódmassza szállításokat kér a
lengyel féltõl.(�)�

�(�) a LNK állandó vevõje lenne a magyar korvisit kádkõnek,
de természetesen értelemszerûen, ha nem vállaljuk csak egy
töredékét az igényeinek, akkor elõfordulhat ugyanaz az eset
mint a CsSzSzK-nál, hogy esetleg az igényeik kielégítése
érdekében saját kapacitást létesít, vagy olyan országhoz fordul,
amely a teljes igényét ki tudja elégíteni.(�)�

�(�) A MNK és a SzU közötti tárgyalások anyagából, amelyet
az OT. Külkereskedelmi Fõosztály 1965. január 9.-én készített, a
magyar fél 1966-1970 évekre 326 t kádkövet ajánlott fel export-
ra. A tárgyalásokon a mennyiségek egyeztetésénél az ajánlott
326 tonnát a magyar fél 900 tonnára emelte. Megállapodás sze-
rinti export számok évenkénti bontása a következõ:

Az említett néhány példából látható, hogy az illetékes magyar
hatóságok nem törekednek az érdekelt szocialista országok öm-
lesztett kádkõ igényeit kielégíteni, annak ellenére, hogy a külke-
reskedelem szerint is a kádkõ a leggazdaságosabb cikkek közé
tartozik. Nehezíti a helyzetet, hogy az OT a kádkõ fejlesztését a
korundszemcse termeléstõl teszi függõvé.

Ezzel a kereskedelempolitikával várható, hogy az érdekelt or-
szágok, akik idáig jelentõs mennyiségû kádkövet vásároltak Ma-
gyarországról, más országokból fogják szükségletüket beszerez-
ni, vagy saját gyártásra rendezkednek be, mint pl. a CsSzSzK. En-
nek eredményeképpen veszélyeztetjük kádkõ exportunkat, ami
évi 1 millió $ értéket képvisel.(�)�

A kétoldali árucsere forgalom egyeztetési tárgyalások jegyzõ-
könyvei szerint az egyes országok (korvisit) igénye 1966�1970
között a következõ. Az egyéb országok igényeit statisztika alap-
ján becsülték meg.

Az országban rendelkezésre álló kapacitások:

1./ A Sajószentpéteri Üveggyár évi termelése 800 tonna, eb-
bõl a mennyiségbõl a hazai igényeket elégítik ki. Exportra max.
100-150 tonnával lehet számolni.

2./ Magyaróvár mintegy 2500 tonna gyártási kapacitással
rendelkezik, ez a kapacitás a szemcseigényektõl függõen
csökkenhet.(�)�

Ha figyelembe vesszük az üvegipar által felhasznált alfako-
rund alapu és zirkonkorund arányt, akkor az elõzõ táblázatban
leírt számok még nagyobbak.., Abból a megfontolásból, hogy
Magyarország komplett üvegolvasztó kemencebélést gyárthas-
son, célszerû lenne sürgõsen berendezkedni zirkontartalmu kö-
vek gyártására is.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss

A szocialista országokban eladott korvisit kádkõ mennyiség
1957�1964 években töretlen emelkedést mutat. Ugyanakkor a
kapitalista országokban a korvisit kádkõ nem tudott tért hódíta-
ni. A jelenlegi kapacitásunk alapján megállapítható, hogy az ér-
dekelt KGST tagállamok korvisit kádkõ igényeket 1966�1970
évek között Magyarország nem tudja kielégíteni 1966-tól.

Az igények kielégítése érdekében szükséges, hogy Magyar-
ország megfelelõ gyártási kapacitást létesítsen és biztosítani
kell a többtermeléshez szükséges timföldet. Annak érdeké-
ben, hogy üvegipari olvasztókemencék komplett bélését
gyárthassuk, be kell rendezkedni a korundzirkon tartalmu kö-
vek gyártására.

A KGST érdekelt tagállamainak kádkõ igények biztosítása ér-
dekében szükséges a profilirozási kérdést lerendezni, ennek ér-
dekében a NIM megfelelõ szinten meg kell keresse a KGST Vasko-
hászati Állandó Bizottságot (Dr. Horgos Gyula miniszter elvtárs,
vagy Kocsis József miniszterhelyettes elvtárs) és kérni kell az
ömlesztett korund és egyéb ötvözött üvegipari és acélipari kád-
kövek Magyarországra történõ profilirozását.

A kádkõgyártás kapacitás növelése gyakorlatilag tõkés fizeté-
si mérleg javítást eredményez, mert ha a kádkövet baráti vi-
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TTeerrmméékk// éévv 11996666 11996677 11996688 11996699 11997700
Korvisit kádkõ, t/év 500 800 800 500 800

TTeerrmméékk// éévv 11996666 11996677 11996688 11996699 11997700
Korvisit kádkõ, t/év 1000 1500 2000 3000 4000

TTeerrmméékk// éévv 11996666 11996677 11996688 11996699 11997700
Korvisit kádkõ, t/év 1000 900 900 900 900

[2] Szepesváry Iván: Elõterjesztés a Tárcaközi Bizottsághoz. T: A KGST
tagállamok ömlesztett korund kádkõ ellátásának Magyarországra történõ
profilírozása. 1965. ápr. 2.

OOrrsszzáágg 11996666 11996677 11996688 11996699 11997700
Sz.U.t t/év 1000 900 900 - -
Bulgár N.K. t/év 100 100 100 900 900
CsSzSzK t/év 500 800 800 500 800
LNK. t/év 1000 1500 2000 3000 4000
Szoc.orsz.össz. t/év 2600 3300 3800 4400 5700
Egyéb országok t/év 300 300 300 300 300
Mindösszesen t/év 2900 3600 4100 4700 6000
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[3] Muraközi Ernõ: Feljegyzés Lõrinc Imre miniszterhelyettes elvtársnak. Kereskedelmi fõosztály 91/111/964

szonylatban is adjuk el, az tõkés valutát eredményez, vagy he-
lyette olyan baráti import anyagokat vásárolhatunk, melyeket je-
lenleg is tõkés rubelben számolunk el.

Budapest, 1965. április 2.
Szepesváry Iván s.k.
fõosztályvezetõ (�)� [2]

Muraközi Ernõ, a NIM Kereskedelmi fõosztályának vezetõje
1964-ben kritikus szövegezésû feljegyzésben írtameg véleményét.

A levél objektív és nagyon találó megállapításai ellenére sok
év múlva sem állapítható meg, hogy célja a kádkõgyártásra való
figyelemfelhívás, vagy a gyártási profilnak az alumíniumipartól
való elvétele volt-e?

A levél a Tárcaközi Bizottsághoz írt feljegyzéssel hasonló gon-
dolatfelvetés miatt megérdemli a kihagyás nélküli idézést.

�(�) Feljegyzés
dr. Lõrinc Imre miniszterhelyettes elvtárnak
Tárgy: Kádkõgyártás átprofilozása

A Nehézipari Gazdaságossági Szakbizottság vezetõjeként
kénytelen voltam ismételten megállapítani, hogy az alumínium-
iparon belül a kádkõgyártásra, népgazdasági jelentõségéhez vi-
szonyítva, túl kevés erõ jut a nagy volumenû bauxit-timföld-
alumínium termelési vertikum mellett. Ezért népgazdasági ér-
dekbõl célszerûbb volna a cikk termelését olyan iparágnak átad-
ni, amelynél amúgy is sok cikk együttese alkotja a teljes terme-
lést és az ipar vezetõi kénytelenek mindegyik jó gazdaságosságú
termék fejlesztésével egyaránt foglalkozni, mert csak így tudják
termelési, export és önköltségi tervüket teljesíteni.

Ilyen lehetne tárcánkon belül pl. a szervetlen vegyipar,
amelynek karbidgyártási technológiája némileg hasonlít is a
kádkõgyártási technológiához. A timföldet ugyanúgy átvehetné,
ahogy jelenleg is átveszi az alumíniumszulfát gyártásához.

Ha azonban tárcánk presztizsérdekei fölé helyezzük a népgaz-
dasági érdeket, akkor vagy az ÉM üvegiparának, vagy a KGM
tûzállóanyagiparának kellene átadni a kádkõgyártást és a mûko-
rundgyártást, ahova profil szerint jobban is illik, s ahol saját ér-
dek is a fejlesztés (A KGST-ben is az üvegipari és a tûzállóanyagi-
pari munkacsoport foglalkozik vele.)

Lényeg: szûnjék meg az az állapot, hogy míg más iparoknál
(pl. gyógyszeripar) kénytelenek vagyunk igen rossz gazdaságos-
sági termékeket is exportálni, fizetési mérlegeink egyensúlyban
tartása érdekében, addig az alumíniumiparban ez az igen jó gaz-
daságosságú és más iparok termékeihez viszonyítva komoly volu-
menû termék nem kap kellõ szellemi és beruházási kapacitást a
fejlesztéshez, sõt minõségileg visszafejlõdik.

Mindenmás iparág igen fontosnak tartaná a jó, tõkés viszony-
latban is 12-14 Ft-os gazdaságosságú termék fejlesztését. Az el-
profilozás az alumíniumipart tehermentesítené és lehetõvé ten-
né, hogy még az eddiginél is jobban koncentrálja erejét a bauxit-
timföld-alumínium vonalra.

Példaképpen mellékelem a legutóbbi cseh-magyar kádkõ-
üvegszál együttmûködési tárgyalás jegyzõkönyvének kivonatát,
melybõl látszik, hogy a csehszlovák fél is helyesen ismerte fel:
nem bízhat a magyar kádkõ-fejlesztésben s ezért kiépíti a saját
kapacitásait. (A jegyzõkönyv egyúttal egyik bizonyítéka annak,
hogy újból lekéstünk egy lehetõségrõl.)

Kérem miniszterhelyettes elvtársat, tegye lehetõvé fentiek
megbeszélését.

Budapest, 1964. június 8.
Muraközi Ernõ sk.

Fõosztályvezetõ helyettes [3]

Az idézett anyagokat közel félszáz év távlatából értékelve
megállapítható, hogy Szepesváry Iván elõterjesztése és Murakö-
zi Ernõ feljegyzése a kádkõgyártás témakörében a legkonkrétabb
és legõszintébb hivatalos megnyilatkozások 1958 és 1973 kö-
zött.

Kár, hogy a magas szintû állami vezetõk által jegyzett anya-
gok megállapításai ellenére ugyanezen vezetõk nem tudtak ér-
demben intézkedni a kapacitásbõvítéshez szükséges feltételek
(beruházási fedezet) megteremtésére, és az üzemre hárult a fel-
adat, hogy rendkívül szûk mozgásterének határai között próbál-
jonmaximális eredményt kiizzadni. A korund-zirkon tartalmú kö-
vek gyártásának bevezetését, az üzem belsõ gazdasági vezetése
és a külkereskedelem vonakodó magatartása ellenére, csak mû-
szaki fejlesztésnek álcázott pénzügyi keret biztosításával lehe-
tett megvalósítani.

A lépés a következõ volt: az intézkedések elmaradása miatt
�(�) 1964-ben a Fémkut programba veszi a ZrO2 tartalmú kövek
témáját. Érdekes módon a külkereskedelem még 1965-ben is
negativ álláspontot foglal el.(�)�

Mivel a Motim fõkönyvelõjének számviteli gondolkodásmód-
jából eredõ aggódása nem tette lehetõvé kísérleti zirkosit kövek
gyártását, amíg nincs megrendelés, a külkereskedelem pedig
nem tudott rendelni, amíg nincs legyártott kísérleti kõ, a kérdést
a MAT fõosztályvezetõje, (korábban a Motim fõmérnöke) Berger
János oldotta meg: a Fémkut munkájához biztosított összeg volt
a kezdeti lépés.

�(�) Igazgató elvtárs tájékoztatására közöljük, hogy a Ma-
gyaróvári Timföld- és Mûkorundgyár 1964 évi mûszaki fejlesztési
alapját 300 eFt-al felemeljük. A vállalat rendelkezésére bocsátott
300 eFt-ot a kísérleti kádkövek gyártása címszó alatt kérjük sze-
repeltetni a vállalat mûszaki fejlesztési terveiben. (�)�

Ez az üzemi kísérlet folytatása volt néhány, már korábban, �il-
legálisan� elvégzett üzemi olvasztásnak.

Az eredmény meggyõzte a hozzáértõket, és biztosította a
korvisitnél keresettebb és jobb kádkõtípus gyártásának és az ezt
követõ sikeres exportjának a megindítását. Ebben a Motim mû-
szaki dolgozói említésre méltó eredményeket értek el.

Azóta a zirkosit kádkõ kitûnõen szerepel a világpiacon.
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MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSS
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztályának
2010. március 17-i vezetõségi ülésén
megemlékeztek dr. Dobos György
(1920�2000) halálának közelgõ, 10. év-
fordulójáról. Az ülésen dr. Schippert
László beszélt Dobos Györgyrõl, felidézte
életének, munkásságának fõbb esemé-
nyeit, méltatta érdemeit.

Dobos György a budapesti középisko-
lai évek után a jobb képzési színvonal és a
hazai egyetemre jutás korlátozottsága
miatt külföldi egyetemre igyekezett be-
jutni. Bár akkor még nem tudott franciá-
ul, a grenoble-i egyetemre iratkozott be,
és ott szerzett elektrometallurgiai irá-
nyultságú vegyészmérnöki diplomát.
Megélhetése érdekében a tanulással pár-
huzamosan dolgozott is. Doktori minõsí-
tést is a grenoble-i egyetemen kapott.

Tudományos pályáján � már Magyaror-
szágon dolgozva � további eredményeket
ért el, 1953-ban a mûszaki tudomány
kandidátusa, 1967-ben pedig a mûszaki
tudomány doktora lett. A Veszprémi
Vegyipari Egyetemen (VVE) már 1953-tól,
majd a miskolci Nehézipari Mûszaki Egye-
temen (NME) is meghívott elõadó volt,
ahol címzetes tanárrá habilitálták.

Külföldi tanulmányai után 1948-ban
hazatért, és 1949. augusztus 1-jétõl a
magyar tulajdonban lévõ alumíniumipart
összefogó Nehézipari Minisztérium (NIM)
Színesfémipari Fõosztálya vezetõjének
mûszaki helyettese lett. 1957�1961 kö-
zött a KGST budapesti székhelyû Színes-
fémkohászati Osztályának vezetõje, majd
1963-ig a NIM Színesfém Fõosztályának
vezetõje volt. 1963�1973 között a Magyar
Alumíniumipari Tröszt (MAT) vezérigaz-
gatójaként dolgozott, ezután 1973�1983
között az ENSZ UNIDO egyik legmagasabb
rangú magyar munkatársa volt Bécsben.

Dobos György tevékenységére mind-
végig jellemzõ volt a széles látókör, a ki-
tûnõ szakmai felkészültség és nyelvisme-
ret (angol, francia, német és orosz nyel-
ven beszélt), valamint a kiterjedt kap-
csolatok.

A magyar alumíniumipar 1950 és 1990
között igen gyorsan fejlõdött, a begyûj-
tött hulladékkal együtt az ország rendel-
kezésére álló fém mennyisége a húszszo-
rosára nõtt. Ez a fejlõdés csak úgy volt le-
hetséges, hogy megfelelõ nemzetközi
egyezményekkel fel kellett oldani az or-

szág energiaszegénységébõl eredõ korlá-
tokat. Ilyen volt a magyar-lengyel egyez-
mény, aminek eredményeképpen az or-
szág évi 17,5 kt fémhez jutott. Döntõ je-
lentõsége volt a magyar-szovjet timföld-
alumínium egyezménynek, ami a teljes
felfutás és kibõvítés után évi 205 kt fém-
hez juttatta az országot. Ma már nem tud-
ható, hogy kitõl származott az egyez-
mény ötlete, de az biztos, hogy a megala-
pozásában, kimunkálásában és végrehaj-
tásában igen jelentõs érdemeket szerzett
többek között Dobos György is, a NIM Szí-
nesfémipari Fõosztály vezetõjeként.

A végrehajtás során a szovjet fél nagy-
fokú rugalmasságára jellemzõ példa,
hogy bár tiltották a szovjet emblémás K-
tömbök KGST-n kívülre exportálását, át-
olvasztásukat és magyar emblémás K-
tömb formájában történõ kiszállításukat
nem korlátozták, sõt a szovjet kohókban
is engedélyezték magyar emblémás öntõ-
láncok telepítését és mûködtetését. A
�bérkohósítás� ellenértékét teljes egé-
szében mezõgazdasági termékek és olyan
áruk tették ki, amelyeket a tõkés piacok
egyébként sem fogadtak volna el, és ez az
ország számára még külön is nagyon ked-
vezõ volt. Volt olyan év, amikor a MAT
nettó devizahozama meghaladta a 200
millió dollárt.

Az országban 1957-ben kereken 70 kt
fém állt rendelkezésre, ezért egyre hang-
súlyosabban merült fel a kohófém tovább-
feldolgozásának igénye: ekkor zömmel a
Csepeli Fémmûben és a Székesfehérvári
Könnyûfémmûben mûködõ berendezések
évi kapacitása 20 kt körül volt.

A program indulását az tette lehetõvé,
hogy az ország számára ekkoriban nyúj-
tott 300 millió rubeles szovjet hitel egy
részét erre lehetett fordítani. Mint általá-
ban szokásos, a hitelnyújtó elvárta, hogy
a gépvásárlásoknál saját vállalatai elõnyt
élvezzenek.

A szovjet fél az üzemek létesítése so-
rán nagy számú, a technológiát betanuló
dolgozónk számára megnyitotta a külön-
ben zárt (a Repülõipari Minisztériumhoz
tartozó) üzemeit, beleegyezett, hogy �
különösen a hengermû esetében � a szov-
jet alapberendezéseket tõkés importból
származó kiegészítésekkel lássuk el.

1961 után az alumíniumipar felsõ ve-
zetõi kivétel nélkül a timföldgyártás és az

alumíniumelektrolízis területérõl kerül-
tek ki. Közöttük elfogadott volt az a véle-
mény, hogy a kohófémben megtestesülõ
nyereséget �csökkentõ� félgyártmány
gyártásra csak azért van szükség, hogy a
kohófémet, mintegy tetszetõsen �becso-
magolva�, eladhatóvá tegye. Dobos
György széles látókörére jellemzõ, hogy
megértette a felmerült nehézségek ere-
detét, és mindvégig segítette a kibonta-
kozást.

A Székesfehérvári Könnyûfémmûmár a
60-as évek közepén beszerezhetett egy,
az építõipari profilok gyártására alkalmas
olajhidraulikus Schoelmann-prést a kifu-
tó profilszál sajtolás közbeni levegõedzé-
sét lehetõvé tevõ hosszú kifutószállal.

A nem hadiipari termékek gyártásához
szükséges technológiai és gyártásszerve-
zési ismeretek gyorsított megszerzéséhez
külsõ segítségre volt szükség. A német és
a svájci alumíniumipar részérõl megta-
gadták az ilyen ismeretek átadását. Do-
bos György kapcsolatai is segítettek ab-
ban, hogy végül a francia Pechiney-cso-
porthoz tartozó CEGEDUR vállalat bele-
egyezett a minden félgyártmány techno-
lógiára kiterjedõ ismeretanyag átadására
és a magyar szakemberek betanítására.
Ezt az akciót az OMFB is hathatósan tá-
mogatta.

Dobos György segítette a technológiai
ismeretátvételt megkönnyítõ, azt adaptá-
ló és továbbfejlesztõ (K+F)-tevékenység
feltételeinek megteremtését is.

Dobos György jó vezetõ volt. Magáénak
vallotta azt az elvet, hogy a vezetõ alap-
vetõ feladata � az akkori körülmények kö-
zött � hogy a vezetése alá tartozó embe-
rek tudjanak és akarjanak jól dolgozni.
Felkészültsége és széleskörû kapcsolatai
ellenére nem volt sem nagyképû, sem ön-
telt. Nem tartozott azon vezetõk közé,
akik mindent és mindenkinél jobban tud-
nak. Nem szégyellt kérdezni. Ahogy maga
fogalmazta: �a timföldgyártáshoz értek,
ezért megengedhetem magamnak, hogy a
félgyártmányokról bátran kérdezzek az
ahhoz jobban értõktõl�. A munkatársaitól
követelt, de meg is védte � sõt szorult
helyzetben � ki is mentette õket. Nem
gyûjtött vagyont. Elhárított minden �
nemcsak a korrupciós � lekötelezettség-
hez vezethetõ kísérletet: csak azt fogad-
ta el, amit õ is tudott viszonozni a törvé-
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Mintegy száz résztvevõt köszönthetett a
szakmai konferencián házigazdaként dr.
Török Tamás, a Metallurgiai és Öntészeti
Tanszék vezetõje az egyetem újonnan fel-
újított �mûhelycsarnok� épületének
XXXIV. számú elõadótermében, akiknek a
zöme az ország legkülönbözõbb kohászati
és fémipari vállalataitól érkezett, és rajtuk
kívül sok egyetemi hallgató is érdeklõdés-
sel várta a délutáni elõadásokat. A szak-
mai programot Balázs Tamás, a rendez-
vényt szervezõ Fémkohászati Szakosztály
elnökhelyettese vezette le, aki bevezetõ-
jében kitért a szakmai nap egyik legfonto-
sabb céljára, hogy összefogja és ezáltal
hatékony együttmûködésre sarkallja a
magyarországi fémkohászati cégeket a
Miskolci Egyetemen mûködõ szakmai-tu-
dományos oktató-kutató mûhelyekkel és a
Mûszaki Anyagtudományi Karon tanulmá-
nyaikat folytató anyag- és kohómérnök
hallgatókkal. Balázs Tamás külön is kö-
szöntötte és felsorolta a rendezvényt tá-
mogatókat, akik között ez alkalommal is

számos jelentõs vállalkozás: Intermeta-
lex, Metalloglobus Fémöntõ, HWH Metal
Top, Glob-Metal, Copper Met, Metalex
2001, EBA, Metal Holding, Admatis, to-
vábbá az egyetemen mûködõ MTA Anyag-
tudományi Kutatócsoport érezte érde-
mesnek a szakmai konferenciát arra, hogy
anyagi hozzájárulásával is kifejezze az ügy
iránti elkötelezettségét.

A több mint négyórás konferencián hét
elõadás hangzott el, melyeket az ország
neves iparvállalatainak mûszaki vezetõi,
illetve egyetemi oktatók és hallgatók tar-
tottak. Hajnal János, aki a rendezvény
megszervezésébõl is nagyon sok feladatot
vállalt, elsõnek kapott szót, és tájékoztat-
ta a hallgatóságot a Magyarországon már
hat telephelyenmûködõ Intermetalex Cso-
port 15 éves fejlõdésének máig elért ered-
ményeirõl a különféle minõségi osztályba
sorolható fém- és elektronikai hulladékok
feldolgozásában. A �Fémhulladékból mi-
nõségi másodnyersanyag� címû elõadásá-
nak végén kiemelte, hogy a cégcsoport szí-
vesen fogad a Miskolci Egyetemrõl hallga-
tókat akár nyári szakmai gyakorlatra, akár
egy-egy szakdolgozat, illetve diploma-
munka-feladat kidolgozására.

�A fémtörvény és bevezetésének ta-

pasztalatai� címmel dr. Vitányi Márton
tartott gazdagon szemléltetett, igen tar-
talmas elõadást azokról az új keletû gon-
dokról, amit ennek a törvénynek a beveze-
tése jelentett a Magyarországon mûködõ
fémhulladék-átvevõk és forgalmazók szá-
mára.

A harmadik elõadást Marosi László, a
Metalloglobus Fémöntõ Kft. termelési
igazgatója tartotta, �10 éves a Metallo-
globus Fémöntõ Kft.� címmel, bemutatva
az általuk gyártott és forgalmazott leg-
fontosabb ón- és ólomalapú ötvözet ter-
mékeiket, és részletesebben is kitért a
korszerû, ólommentes lágyforrasz anya-
gok kifejlesztésének metallurgiai vonat-
kozásaira és választékára.

A világgazdasági válság hatásairól, és
az abból való kilábalás néhány elemérõl
is szólt elõadásában Sebestyén János, a
világ legnagyobb sajtolt alumíniumter-
mék-gyártó cége, a Sapa székesfehérvári
üzemének, a Profiles Kft. sajtolási folya-
mattervezõje. A gyártástechnológia szem-
léltetése érdekében az elõadó látványos
videofilmes vetítéssel is színezte elõadá-
sát.

Idén szót kaptak a prof. dr. Roósz And-
rás akadémikus által vezetett kutatócso-

nyes reprezentációs keretek között vagy
magánemberként. Sok kitüntetése volt.
Ezek közül kiemelhetõ az, amelyet azért
kapott, mert a II. világháború alatt aktí-
van bekapcsolódott a hitleri megszállók-
kal szemben a francia ellenállási harcba.

Dobos György az OMBKE-nek 1948-tól

haláláig aktív tagja, 1970�72 között alel-
nöke, 1972�76 között elnöke, 1985-tõl
pedig tiszteleti tagja volt.

Összefoglalva dr. Dobos György élet-
mûvét, elmondható, hogy megszervezte
az egységes alumíniumipart, és több mint
10 évig irányította azt a MAL élén, kezde-

ményezte és minden technológiai szinten
irányította a vállalat rendkívül gyors fej-
lõdését. Az ország és az alumíniumipar
számára több, igen elõnyös nemzetközi
szerzõdést hozott létre.

-- DDrr.. SScchhiippppeerrtt LLáásszzllóó

11.. kkéépp.. A Szakmai Nap szakestélyére készült díszkorsó terve
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A Csepeli Fémmû Baráti Köre � mely az
OMBKE Fémkohászati Szakosztály csepeli
csoportjának tagjaiból és régi fémmûs
dolgozókból áll � 2010. december 2-án
ismét találkozót tartott az Öntödei Múze-
umban. A múzeum kiállításainak megte-
kintése után az összejövetel kötöttség
nélküli baráti beszélgetéssel folytatódott.
A találkozóra 22 régi kolléga jött el, akik
örömmel üdvözölték egymást, hiszen
többen voltak, akik sok éve nem beszéltek
egymással. A jó hangulathoz hozzájárult a
KME Group és a PC Suli ajándéka, a finom
bor, sör és szendvics is.

A jelenlévõk elhatározták, hogy a kö-
vetkezõ évben is tartanak hasonló összejöveteleket a múzeumban. Várják újabb érdeklõdõ kollégák jelentkezését a következõ címen:
Varga Mária maria.varga@schmelzmetall.com.

11.. kkéépp.. A résztvevõk egy csoportja
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A 2011. május 17�21-e között tartandó
Alumínium 2000 Kongresszuson 25 külön-
bözõ országból érkezett szakember mu-
tatja be az alumíniumipar újdonságait. A
korábbi kongresszusokhoz képest rekord-
számú � 106 � elõadás szerepel a prog-

ramban. A háromnapos kongresszust Saj-
tolási Kerekasztal követi, amelynek szer-
vezésében közremûködik a Bolognai
Egyetem Mérnöki Tanszéke.

Azok számára, akik a gyakorlatban is
szeretnék megismerni a legújabb techno-
lógiákat és alkalmazásokat az alumínium-
ipar különbözõ területein (extrudálás, be-
fejezõ eloxálás és autóipari felhasználás),
a kongresszus zárását követõ napon
üzemlátogatásokra is lehetõség lesz. Az
egyik lehetõség egy Bologna közelében ta-
lálható automatikus sajtolóüzem megláto-
gatása. Azok számára, akik egymodern elo-
xáló- és festõüzem és innovatív szennyvíz-
kezelõ rendszerének megtekintése iránt ér-
deklõdnek, az ANOXIDALL Srl meglátogatá-
sa javasolt. A harmadik túraterv az alumíni-
um autóipari alkalmazása iránt érdeklõdõk-
nek egy látogatás a Maserati autók, Ducati

motorkerékpárok világába és a Ferrari Galé-
riába, ahol megcsodálható az összes új és
régi Ferrari-típus.

A kongresszus gazdag társasági prog-
rammal társul. Május 17-én valamennyi
résztvevõ számára egy reneszánsz palotá-
ban koncertet tartanak, május 19-én Gála
Vacsora lesz egy bolognai középkori palo-
tában. Mindenki megismerkedhet Bo-
logna hagyományos ételeivel és táncaival,
egy rövid idõre visszatérhet a múltba az
alumínium jövõjében tett háromnapos ki-
rándulás után.

A kísérõknek a kongresszus minden
napjára szerveznek rövid túrát vagy szer-
vezett tevékenységet. A kongresszus má-
jus 21-én Veronában ér véget az elõadók,
résztvevõk és a kísérõk számára szervezett
kirándulással.

(http://www.aluminium2000.com/)

port munkatársai is, akik a rézalapú tömbi
amorf fémek elõállításáról és vizsgálatá-
ról értekeztek; az igen tartalmas, tudomá-
nyos igényességgel összeállított elõadást
dr. Rontó Viktória tartotta. Ezt követõen
prof. dr. Bárczy Pál beszélt a közelmúlt-
ban óriási sikert aratott habgenerátorról
és annak az ûrkutatásban betöltött jelen-
tõs szerepérõl.

A forrasztási ónhulladékok tisztításá-
val kapcsolatban prof. dr. Kékesi Tamás

vezetése alatt dolgozó doktorandusz hall-
gató, Rimaszéki Gergõ tartott élénk ér-
deklõdést kiváltó elõadást, melynek társ-
szerzõje a negyedéves Kulcsár Tibor volt.

A hozzászólásokat és a vitát lezáró el-
nöki zárszó után fogadásra gyülekeztek a
megjelentek, melyhez a miskolci EMIK Vo-
nósnégyes nagy sikert aratott harminc
perces koncertje szolgáltatta a megfelelõ
hátteret, majd a Mûszaki Anyagtudományi
Kar dékánja nevében dr. Dúl Jenõ, a Me-

tallurgiai és Öntészeti Tanszék docense is
meleg szavakkal köszöntötte az egybe-
gyûlteket, és rövid tájékoztatást adott a
Miskolci Egyetemen folyó felújításokról és
fejlesztésekrõl. A fogadást követõ Hagyo-
mányápoló Kohász Szakestélyen a rendez-
vény során közremûködött hallgatók és
ipari képviselõk koccinthattak a szakmai
nap újabb sikerére.

-- TTöörröökk TTaammááss



Bevezetés
A hab lényegében egy folyadékhártyákból
álló épület. Ha a folyadéképületet meg-
dermesztjük, akkor üreges szilárd testet
kapunk, aminek sok elõnyös tulajdonsága
van. A XXI. század egyik reményteljes
anyagtípusa a hab, amit polimerbõl és ke-
rámiából évtizedek óta sikeresen gyárta-
nak, de fémbõl csak legújabban kezdõdtek
el a gyártási kísérletek. A fémhabgyártási
technológia kidolgozásához három ne-
hézséget kell egyszerre legyõzni:
� a nagy fajsúlyú habolvadék gyors össze-
omlását (ezt a gravitációs erõk okozzák);

� a fémolvadék átlátszatlanságát;
� a nagy hõmérséklet okozta technikai
nehézségeket.

Ezek a tényezõk hallatlan költségessé
és hosszadalmassá teszik a fémhab kuta-
tást. Ezért döntött úgy az ADMATIS, hogy
az új fémhabgenerátor fejlesztési munká-
jához kapcsolódóan szimulációs ûrkísérle-
tet végez, ahol részecske-stabilizált fém-
olvadék helyett transzparens vizes szusz-
penziót habosít mikrogravitációs körül-
mények között, s a habképzõdés folyama-
tát és a hab cellafalainak leépülését opti-
kai eszközzel vizsgálja. Ez lett a FOCUS
(FOam Casting and Utilization in Space,
habkészítés és hasznosítás az ûrben),
amit 2006-ban az ESA SURE nevû nemzet-
közi pályázatára az ADMATIS benyújtott.
Az ESA a beadott 32 pályázatból 10-et fo-
gadott el, köztük az ADMATIS projektjét,

mint a legjobb ipari kis- és középvállalko-
zástól érkezõ pályázatot.

A projekt döntõen négy részbõl állt.
Egyrészt tudományos kísérletekkel kellett
bizonyítani, hogy az ûrállomáson végzett
kísérlet választ adhat a feltett kérdésekre.
Ezek a kérdések a következõk voltak:
� Mekkora szerepe van a gravitációnak a
habképzõdésben?

� Milyen habgenerátor alkalmas leginkább
a gravitációs effektus tompítására?

� Összefügg-e a habképzõdés dinamiká-
jával a habszerkezet?
Másrészt meg kellett tervezni és kivite-

lezni a kísérleti eszközt, elvégezni az ösz-
szes tesztet, átmenni a többszörös zsûri-
zésen, egyszóval megszerezni az ESA be-
szállítói rangot. Harmadrészt a kész hard-
ver és a kész kísérleti program birtokában
be kellett gyakorolni a végrehajtást, meg
kellett tanítani az asztronautát, és együtt
kellett mûködni a Felhasználói Központtal
az operatív szakaszban az ûrkísérlet tény-
leges végrehajtása során. A negyedik rész
az ûrkísérlet adatainak a kiértékelése és
értelmezése.

JÖVÕNK ANYAGAI, TECHNOLÓGIÁI
ROVATVEZETÕK: dr. Buzáné dr. Dénes Margit és dr. Klug Ottó
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Ipari habosítási kísérletre került sor a Nemzetközi Ûrállomáson 2010. február 7-én.
A kísérlet tudományos célja a habképzõdés és a gravitáció kapcsolatának a
tisztázása volt. A technológiai cél pedig kettõs: egyrészt bebizonyítani, hogy egy
magyar kisvállalkozás is képes technikai eszközöket készíteni az ûrkutatás számára,
másrészt pedig a habgenerátor gravitációs érzékenységének a kimérése. A mért
adatok feldolgozása után habfejlõdési modell készül, amit az új fémhabgyártási
technológia kidolgozásához lehet majd hasznosítani.

BÁRCZY PÁL � SZÕKE JÁNOS � SOMOSVÁRI BÉLA � SZIROVICZA PÉTER � BÁRCZY TAMÁS
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Bárczy Tamás 2002-ben végzett a Miskolci
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Mivel az értékelés és a referenciakísér-
letek végrehajtása jelenleg is folyik, cik-
künkben csupán az elsõ három feladat tel-
jesítésérõl tudunk beszámolni.

HHaabboossííttáássii kkíísséérrlleetteekk

Az ADMATIS újszerû � és szabadalommal
védett � fémhabosító eszközének a lelke
az ún. habgenerátor, ami lényegében egy
üreges szilárd test, aminek az üregeiben
helyezkedik el a habosításra alkalmas fo-
lyadék. Mivel az ûrkísérlet a földi fémhab-
gyártást szimulálja, a habgenerátor geo-
metriai szerkezete, illetve a folyadék visz-
kozitása és nedvesítési szöge a generátor-
falon hasonló, mint a fémhabelõállítás
esetében.

Egészen nyilvánvaló, hogy a habgene-
rátor térgeometriáját úgy választottuk ki,
hogy alkalmas legyen egyenletes cellamé-
retû hab elõállítására.

A habfal anyaga egy víz alapú szusz-
penzió (0,05% nátrium-dodecil szulfát,
2% SiO2 nanopor). Az összetétel optimali-
zálásához hosszú kísérletsorozatra volt
szükség. A fejlesztés fõ szempontjai az
alábbiak voltak. (1) csak a NASA által jó-
váhagyott anyagok jöhettek szóba, (2) a
szuszpenzió szerkezete a bekeverés után
ne változzon (eltarthatóság), (3) a kelet-
kezett hab megfelelõen stabil legyen. E
szempontok közül az (1) pontot maradék-
talanul, a (2) és (3) pontokat csak részben
sikerült teljesíteni. Különösen nehéz volt
a �bármikor habosítható� anyag megtalá-
lása, mert a habképzõdést csak olyan
nanorészecskék segítik, amelyeket a víz
csak �közepesen� nedvesít, azaz a folya-
dékban lebegõ nanorészecskék összeta-
padása, illetve ülepedése elõbb-utóbb
törvényszerûen bekövetkezik. (Ez ugyanaz
a jelenség, mint a tejben lebegõ kazein
nanorészecskék koagulálása, ami miatt

egy idõ után a tej habosíthatatlanná válik).
A legjobbnak talált szuszpenziónk

habosíthatóságának romlásáról az 1. ábra
ad tájékoztatást. Az ábrán azonos körül-
mények között elvégzett habosítással ka-
pott habtérfogatokat látjuk a szuszpenzió
elkészítése után eltelt idõ függvényében.
Kiolvasható, hogy 14 nap tárolás után a
habosíthatóság mintegy felére csökken. A
habosíthatóság romlásának a megállítá-
sára az adott hardverkörnyezetben nem
találtunk mûködõképes megoldást.

Részletesen vizsgáltuk a tartályban való
tárolás közben lejátszódó folyamatokat. A
szuszpenzió szemmel látható módon, a
friss állapotú átlátszatlanból fokozatosan
egyre átlátszóbbá változott. Találtunk
mind a tartály aljára leülepedõ, mind a fo-
lyadék felszínére felúszó részecskepopulá-
ciókat. A nanorészecskék koagulációját és
a gravitációs szeparálódást lézeres szem-
cseeloszlás vizsgálattal követtük. A tapasz-
talatokat a 2. ábrán mutatjuk be.

A felsõ (krémszerû) és alsó (leülepe-
dett) tartományban az idõ elõrehaladtá-
val nõ a szemcsekoncentráció és nagy a
méretszórás. Középen a szuszpenzió ki-
tisztul, kicsi a koncentráció, és a méret-
szórás is kisebb (100 nm körüli szemcsék).

Laboratóriumi körülmények között ta-
nulmányoztuk a habképzõdést a habosí-
tási irány függvényében (függõlegesen
felfelé, ill. lefelé, továbbá vízszintesen).
Azt tapasztaltuk, hogy jelentõsek a kü-
lönbségek. Mindig vízszintesen kaptuk a
legkevesebb habot, míg a legtöbbet és a
legfinomabb cellaméretût akkor, ha felfe-
lé, vagyis a gravitációval szemben fújtuk.

Részletesen vizsgáltuk a megnövelt
gravitáció hatását a habképzõdésre Bré-
mában, a ZARM óriáscentrifugájában. Azt
tapasztaltuk, hogy a növelt gravitáció ha-
tására egyre kevesebb hab képzõdik. Az
eredményeket a 3. ábra mutatja. Érdekes-
ség, hogy maga a cellaméret egyáltalán
nem függött a gravitáció nagyságától.
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11.. áábbrraa.. Habtérfogatok a tárolási idõ függvényében

22.. áábbrraa.. A részecskék méreteloszlásának a változása a szuszpenzióban a tárolás során. A bal oldali ábra a tartályban felül, a középsõ a közbül, míg
a jobb oldali ábra az alul mért eloszlásváltozást mutatja.
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Köztudott, hogy a hab nem él örökké,
hisz a cellafalban a folyadék mozog a na-
gyobb rádiuszú falaktól a kisebb rádiuszú fa-
lak felé. Ennélfogva a fal vékonyodik, majd
kiszakad, s a folyadék a cellaélek csatornái-
ba kerül, ahol a gravitáció hatására lefelé
csurog, s a hab eltûnik. A hab tartóssága
vagy stabilitása azért fontos,mert ha szilárd
anyagot akarunk, a habot még összeomlás
elõtt meg kell szilárdítani. Ezért vizsgáltuk a
gravitáció és a stabilitás összefüggését is.

AA kkíísséérrlleettii eesszzkköözz

Az ûrkísérlet elõkészítése során elõször a
hardver környezetét kellett körvonalazni.
Mivel az ûrállomáson emberek élnek, a
légtérbe nem kerülhet semmilyen ártal-
mas anyag, még extrém helyzetekben
sem. A habosító eszközben hajtógáz és
nyomáskülönbség is van, így a felhasznált
anyagok légtérbe kerülését kettõs véde-
lemmel kellett megakadályozni. Az ûrállo-
más ugyan több zárt terû eszközzel is ren-
delkezik, amelyben biztonságosan elvé-
gezhetõk hasonló kísérletek, (Fluid
Science Laboratory, Biolab, és a Portable
Glove Box), ezeknek azonban sem a mére-
te, sem a bérleti díja nem tûnt elfogadha-
tónak. Ezért az ADMATIS a dupla védelem-

mel rendelkezõ kísérleti eszközét végül
maga tervezte meg és készítette el. Az ûr-
állomás légterének esetleges szennyezé-
sén kívül még sok egyéb más biztonsági
szempontot is figyelembe kellett venni a
tervezés során, például a könnyû felsze-
relhetõséget és a biztonságos üzemelte-
tést. A FOCUS kísérlet végrehajtásához
három eszköz volt szükséges:

1 � a FOCUS hardver,
2 � digitális fényképezõgép,
3 � az univerzális kamerarögzítõ konzol.
A FOCUS eszköz lényege a habosító

csõ. Ebben történik a habosítás. A csõ
egyik végében a folyamat megvilágítását
szolgáló LED helyezkedik el, a megfelelõ
tápegységgel és kapcsolóval. A csõ másik
végében kap helyet a hajtógáz tartálya,
ami szeleppel csatlakozik a habgenerátor-
hoz. A biztonsági elõírások miatt a habo-
sító csõ egy féloldalról átlátszó nyomás-
és szivárgásbiztos konténerben helyezke-
dik el. A kísérleti terv szerinti három
habosítási akció miatt a konténerbe há-
rom csõ került. Magát a konténert két ké-
zi csavar rögzíti a Columbus modul tartó-
sínjéhez (4. ábra).

A kamerarögzítõ konzol hasonlókép-
pen kézi csavarral csatlakozik a tartósín-
hez. A FOCUS kísérlet teljes elrendezését a

Columbus modulban az 5. ábra mutatja.
A FOCUS hardver végsõ változata négy

példányban készült el. A gyakorló példány
(Training Model) szolgált az asztronauta
tréningre, a kvalifikációs példány
(Qualification Model) szenvedte el az ös-
szes tesztet (rázótesztek, vákuumteszt,
szivárgásteszt, nyomásteszt), és végül a
két repülõ példány (Flight Model 1-2),
amibõl a betöltés utáni végteszttel dõlt
el, hogy melyik kerül fel tényleg az ûrállo-
másra (6. ábra).

A tervezés, a zsûrizés és a tesztek hosz-
szú idõt és sok erõfeszítést követeltek. Az
ESA gyakorlatában elfogadott módszer az,
hogy a tudományos tartalomért és az
eredmény kidolgozásáért egy egyetem,
vagy kutatóintézet felel, míg a kísérleti
eszköz elkészítése egy professzionális ûr-
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33.. áábbrraa.. Habtérfogatok változása a gravitációs szint függvényében. A hab stabilitását a kezde-
ti és a 3 perccel késõbb mért térfogatok százalékban kifejezett aránya mutatja

44.. áábbrraa.. A FOCUS berendezés a földi teszte-
lések során az Európai Ûrhajós Központ
(European Astronaut Centre) Columbus ma-
kettjében

55.. áábbrraa.. A FOCUS kísérleti elrendezés közelrõl

66.. áábbrraa.. A FOCUS doboz, benne a három ha-
bosító csõvel
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technikai cég feladata. A FOCUS kísérlet-
nél mindkét feladatot az ADMATIS látta el
(7. ábra). A legnagyobb kihívás az volt,
hogy a teljes végrehajtás az ESA elõírásai
szerint zajlott. A PM (project manager),
Neil Melville az ESTEC-bõl (Hollandia), a
PIM (payload integration manager), dr.
Raimondo Fortezza a MARS Centerbõl (Mi-
lánó) irányította a mûveleteket. Az adat-
közlés az ESA szerinti tagolásban történt.
Külön tartották a biztonságtechnikai, a
tervezési, a repülési zsûriket, a tudomá-
nyos tartalom zsûrijét. Az eljárás alapos-
ságára jellemzõ, hogy pl. a Flight Accep
tance Review (FAR)-re 26 dokumentum ké-
szült, összesen 1300 oldal terjedelemben.

A berendezés tervezése, gyártatása és
a tesztek mellett, a kísérlet elõkészítése is
folyt. Az elõkísérletek eredményei alapján
rögzítettük a felhasználandó anyagok lis-
táját, és gondosan megterveztük a kísér-
let minden mozzanatát. A mûvelet egy-
szerûsége ellenére is másodpercrõl má-
sodpercre sokszor végig kellett pörgetni
az eseményeket (összeszerelés, habosí-
tás, képrögzítés, szétszerelés stb.). A mû-
veletsor a próbateszt (�dry run�) és az ér-
vényesítés (Experiment Validation) után
lett végleges. Tapasztalt ûrhajós, akinek
az volt a feladata, hogy minden, mikro-
gravitációban esetleg nehézséget okozó
mozzanatra felhívja a figyelmet, elõször a
próbateszten találkozott a berendezéssel.
A végleges kísérlettervet elõször a repü-
lésirányítókkal ismertették meg a kiképzõk
(Flight Control Team Training), majd sorra
került Jeffrey N. Williams ûrhajós is, aki
februárban végül élesben próbálhatta ki a
FOCUS berendezést (Astronaut Training).

AAzz ûûrrkkíísséérrlleett

Mivel a szuszpenzió habzóképessége
gyorsan romlik, a kísérlet elvégzése elõtt
a lehetõ legkésõbb kellett betölteni az
anyagot. Erre végül 11 nappal a végrehaj-
tás elõtt került sor, így bõven benne volt a
lehetõség, hogy jelentõsen leromlik a be-
töltött anyag habzóképessége. (1. ábra.)
A betöltés után egy utolsó nyomás- és szi-
várgásteszten kellett átesniük a repülõ
modelleknek. Az átadást követõen ûresz-
közünk Bajkonurba indult, majd február
3-án a PROGRESSZ M-04M (36P) teherûr-
hajón a magasba emelkedett, egészen az
ûrállomásig (8. és 9. ábra).

A nagyjából háromórás kísérletet feb-
ruár 7-én, helyi idõ szerint vasárnap dél-

77.. áábbrraa.. Csoportkép az ESTEC-ben, az Experiment Sequence Test és a Flight Acceptance Review
alkalmával

88.. áábbrraa.. Berakodás a PROGRESSZ-be. (Roskosmos)

99.. áábbrraa.. A kilövés pillanatai (Roskosmos)
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elõtt végezte el Jeff Williams ûrhajós az
ESA Columbus moduljában. Az összegyûj-
tött képeket, videofelvételeket és a kör-
nyezeti paraméterek értékeit (hõmérsék-
let, nyomás, gravitációs szint) egy-két hé-
ten belül továbbították. A nagyszámú kép
kiértékelése, mérése jelenleg még tart, de
annyi bizonyos, hogy a fõ célt sikerült tel-
jesíteni: habgenerátorunk mûködõképes
volt mikrogravitációs körülmények között
is. A keletkezett habok fejlõdését és le-
épülését, a térfogatokat, cellaméret-el-
oszlásokat, és egyéb adatokat a földi refe-
renciakísérletekkel fogjuk összehasonlí-
tani (10. ábra). Az elõzetes eredmények-
rõl a júliusban Bulgáriában megrendezés-
re került EUFOAM 2010 tudományos kon-
ferencián számoltunk be.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss

30 évvel az 1980-as elsõ magyar ûranyag
tudományos kísérletek után az ADMATIS �
magyar kisvállalkozás � újra sikerrel kísér-
letezett az ûrben.

A FOCUS projekt ûrtechnikai sikere azt
bizonyítja, hogy megfelelõ szaktudás és
innováció esetén hazai kisvállalkozások
is képesek lehetnek részt venni az euró-
pai ûriparban. A magasan kvalifikált szek-
torban való fokozott hazai részvétel szor-
galmazása mindig is a hazai iparpolitika
eminens része volt és ez mára egyre sür-
getõbbé vált. Ezért a magyar ûripar fejlõ-
dését fontos stratégiai célkitûzésnek, a
magyar ipar egyik lehetséges kitörési
pontjának tekintjük. A magyar ESA tagság

szorgalmazása is ebbe az irányba mutat.

IIrrooddaalloomm::
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1100.. áábbrraa.. Balra: Földi elõkísérlet, vízszintes habosítási irány. Jobbra: Egy kép az ûrben végzett kísérletrõl, mikrogravitációban

EEggyy vviillllaannááss mmeeggvváállttoozzttaattjjaa aa vviillllaammooss eelllleenn--
áálllláásstt.. Egy szigetelõanyag lézersugár-im-
pulzussal szupravezetõvé alakítható, állapí-
totta meg a hamburgi Max-Planck Intézet
egy kutatócsoportja. A kísérlet során az inf-
ravörös lézerrel besugárzott kerámia a su-
gárzás megszûnése után is még kis ideig
veszteségmentesen tudta vezetni az áramot.

Az áramot veszteségmentesen vezetõ ká-
bel, vagy a szupergyors és egyidejûleg ener-
giahatékony mágnesvasút: a jövõben ezek
az álmok valósíthatók meg a nagy hõmér-
sékletû szupravezetõkkel. Ezek a szuprave-
zetõk réz-oxid kerámiák, amelyek az áramot
nagy hõmérsékleten tudják veszteségmen-
tesen vezetni. Amíg a fémek villamos ellen-
állásukat az abszolút nulla, azaz -273 °C kö-
zelében vesztik el, némely, nagy hõmérsék-

letû szupravezetõ a szupravezetési állapotot
akár -100 °C-ig is megtartja. Ez a tulajdon-
ság sokak szerint az anyagok réteges szerke-
zetével hozható összefüggésbe.

A kutatók célja olyan új kerámiák kifej-
lesztése, amelyek még szobahõmérsékle-
ten is szupravezetõk. Ezt a fizikai hatást a
laboratóriumból a mindennapi életbe is
szeretnék átvinni. Mivel minden részletük-
ben még nem tisztázottak a szupravezetés
okai, ezért nehézséget jelent a hétköznapi
szupravezetõk keresése.

A kísérletek során olyan réz-oxid kris-
tályt használtak, amelyben a réz-oxid réte-
gek között lantán, európium és stroncium
atomok találhatók. Normális körülmények
között ezen kerámiák kritikus hõmérsékle-
te a lantán és a stroncium koncentráció-

arányától függ. Azonban egy meghatáro-
zott összetétel esetén (La1,675Eu0,2Sr0,125
CuO4, röviden LESCO1/8) még a legkisebb
hõmérsékletig sem lép fel szupravezetés.
Ez valószínûleg a LESCO1/8 kristály különle-
ges felépítésével van összefüggésben,
amit a kutatók sávos elrendezõdésûnek
neveznek.

A hamburgi kutatók angol és japán tu-
dósokkal együttmûködve, infravörös lézer-
sugár-impulzust bocsátottak a LESCO1/8
kristályra, amit elõzõleg -263 °C-ra lehû-
töttek. A lézerimpulzus néhány femtomá-
sodpercig tartott (annyi ideig, amíg a fény
kevesebb mint egy ezredmilliméternyi utat
teszmeg). Közvetlen utána egy terahertzes
impulzust küldtek a kerámiára és mérték,
hogy ez milyen gyorsan reflektálódott az
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anyagról. A reflexió mértékébõl megálla-
pítható volt, hogy az a pont, ahol a lézer
becsapódott, szupravezetõvé vált. A kuta-
tók különösen attól voltak meglepve, hogy
a szupravezetési állapotmilyen gyorsan be-
következett.

A kapott eredmények hozzájárultak a
szupravezetõk egyik csoportjának, az ún.
nagy hõmérsékletû szupravezetõk jobb
megismeréséhez, amelyekkel egy nap a
veszteségmentes áramvezetés szobahõ-
mérsékleten is megoldhatóvá válik. Ez szá-
mos területen hozhat jelentõs áttörést.
- www.mpg.de

ÉÉppííttiikk aa vviilláágg lleeggggyyoorrssaabbbb aauuttóójjáátt.. Évekig
csak számítógépen létezett, hamarosan vi-
szont fizikai valójában is testet ölthet a vi-
lág leggyorsabb autója.

A Véreb (Bloodhound) névre keresztelt
szerkezetet úgy tervezték, hogy kb. 42 má-
sodperc alatt képes legyen az 1600 kilomé-
ter/óra körüli sebesség elérésére. A brit au-
tócsodával jövõ év végén, vagy 2013 ele-
jén, egy kiszáradt dél-afrikai tómederben
próbálják majd megdönteni a szárazföldi
sebességi rekordot. Az eddigi világcsúcsot
(1227 km/óra) 1997-ben állították fel.

A jármûvetmár három éve tervezik amér-
nökök: formáját tekintve, egy szárny nélkü-
li repülõgépre emlékeztet, 13méter hosszú,
a hihetetlen sebességet egy Eurofighter-
Typhoon motor és egy hibrid rakéta kombi-
nációjával éri majd el � írja a BBC. A rakéta
és a motor együttesen 200 kN tolóerõre ké-
pes, ami megegyezik a Concorde híres repü-
lõgépének, az Olympus 593-as hajtómûvé-
nek tolóerejével. A különbség csupán annyi,
hogy a Véreb súlya mindössze 6 tonna lesz.

Mark Chapman vezetõ mérnök közlése
szerint a megépítés során a repülés és ûr-
utazás legújabb ismereteit és anyagait is
alkalmazzák. A futómûhöz fémet, karbon-
és üvegrost-anyagokat használnak fel.
- www.bbc.co.uk

��AAnnttii--lléézzeerr�� aa sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaa úújj iirráánnyyaa??
Amerikai kutatóknak sikerült egy �anti-lé-
zert� alkotniuk, ami a koherens lézersuga-
rat kiválóan abszorbeálja. A Coherent
Perfect Absorber (= CPA) a megfelelõ hul-
lámhosszúságú, ráesõ lézersugár 99,4%-át
abszorbeálja. A kutatók szerint ez a fejlesz-
tés a jövõ nagy teljesítményû számítógép
generációjának fejlesztésében lényeges
elõrelépést jelent.

Hui Cao és kollegái a Yale Egyetem
�Science� szakfolyóiratában számoltak be a

kutatási eredményekrõl. Az alig 100 mikro-
méter vastag szilíciumlemez két oldalára
infravörös hullámhosszúságú, koherens lé-
zersugarat bocsátottak. A két sugár ebben
a vékony fénycsapdában csaknem teljesen
(99,4%) kioltotta egymást. A két lézersu-
gár energiája, miközben kioltották egy-
mást, hõvé alakult.

A kutatók ezzel a kísérlettel igazolták
Douglas Stone, egyetemi kollegájuk káosz-
elmélettel kapcsolatos teóriáját. Stone
ugyanis egy esztendõvel korábban elõre je-
lezte a lézersugarak kioltásának elvi lehe-
tõségét. Stone a kísérleteket értékelve úgy
nyilatkozott, hogy az elmélet és a gyakorlat
nagyon jól egyezik. �Ezt jobban nem is csi-
nálhattuk volna�, nyilatkozta a kísérletek
után, melyeknek õ is részese volt.

A fény a jövõ számítógép generációinak
fontos információhordozója lesz. A Yale
Egyetem kutatóinak eredményei utat mu-
tathatnak az extrém gyors optikai procesz-
szorok fejlesztõinek.

Cao és kollegái a jövõben az abszorpció,
vagyis a lézersugár-kioltás, ahogyan õk fo-
galmaznak az �anti-lézer� (CPA) hatásfokát
szeretnék javítani. Douglas Stone szerint a
valóságban a mostaninál jobban meg lehet
közelíteni a csapda elméleti, 99,999%-os
hatásfokát.
- Handelsblatt, 2011. 02. 20

RRéézzppoorrbbóóll ééppíítteetttt aallkkaattrréésszzeekk úújj uuttaakkaatt
nnyyiittnnaakk aa ppoolliimmeerrtteecchhnniikkáábbaann.. A technika
fejlõdési ütemének növekedése szülte a
gyors gyártási módszerek kialakulását, fej-
lõdését. Ennek egy, az utóbbi években
gyakran emlegetett ága a gyors prototípus
gyártás, aminek önmagában is számos irá-
nya született. Ezek között a szelektív lézer-
sugaras olvasztás (Selective Laser Melting
= SLM) már évek óta bebizonyította fontos-
ságát, megmutatta elõnyeit. Ezt a techni-
kát a réz és rézbázisú ötvözetek esetén
azonban eddig nem tudták alkalmazni. Az
aacheni Fraunhofer-Institut für Lasertech-
nik (= ILT) kutatói az SLM technikát úgymó-
dosították, hogy a réz fizikai tulajdonságai-
ból származó problémákat le tudták gyõzni.

Az SLM technika lényege szerint a kívánt
alkatrész testmodelljét számítógép segít-
ségével megalkotják, majd a modellt a szá-
mítógépi program egymással párhuzamos,
vékony szeletekre bontja. Ezeket a szelete-
ket alulról fölfelé haladva, porrétegekbõl
olvasztja össze a lézersugár. Ez úgy törté-
nik, hogy egy alaplapra leterítenek egy vé-
kony porréteget, aminek csak azt a részét

olvasztja meg a lézersugár, amelyik a kí-
vánt alkatrész számítógép által meghatáro-
zott szeletét adja. Ezt követõen egy újabb
vékony porréteg és az alkatrész következõ
szelete készül, a lézersugár segítségével.
Az új porréteg egyes pontjainakmegolvasz-
tásakor az olvadék az alkatrész elõzõ szele-
tével kohéziós kapcsolatba kerül, vagyis ar-
ra kristályosodik. Így szeletrõl szeletre,
alulról fölfelé épül fel az alkatrész. Az acé-
lok és a könnyûfémek esetén már bizonyí-
tást nyert, hogy az alkatrészek létrehozása
utáni hõkezelés eredményeként, a szoká-
sos anyagtulajdonságokkal rendelkezõ al-
katrészeket kaphatunk. Ezzel a technikával
olyan alakú alkatrészek is készíthetõk, ami-
lyeneket csak nagyon nagy befektetéssel,
vagy egyáltalán nem lehet létrehozni ha-
gyományos technikákkal.

Réz esetén eddig ezt a technikát annak
ellenére sem tudták alkalmazni, hogy a réz
olvadáspontja lényegesen kisebb, mint az
acélé. A porszemcsék lézersugaras össze-
olvadását ugyan el tudták érni, de a kelet-
kezett olvadékgömbök nem olvadtak össze
az elõzõ rétegbenmegolvasztott anyaggal.
A keletkezett golyócskák mérete is túl nagy
volt, nagyobb, mint a rétegek vastagsága.
A jelenség okainak többsége a réz két fizi-
kai tulajdonságára vezethetõ vissza. A réz
nagyon jó hõvezetõ és a lézersugarat csak
kis mértékben abszorbeálja. Ezeknek az a
következménye, hogy a nagy nehezen
megolvasztott porból kialakult olvadékgo-
lyó nem tud összeolvadni az elõzõ porré-
tegbõl létrehozott szelet kristályosodott
anyagával.

A SLM technika eszközeiben max. 200 W
teljesítményû lézer sugárforrásokat hasz-
náltak. Az ILT-ben 1000 W-osra cserélték a
sugárforrást és számos egyéb változtatást
hajtottak végre, ami az ötszörösére növe-
kedett energiabevitel miatt volt szükséges.
A sikeres átalakítások után csaknem 100%-
os tömörségû alkatrészt tudtak létrehozni a
Hovadur K220 típusú rézötvözet porból.

A réz alkatrészeket éppen a jó hõvezetõ
képességük miatt alkalmazzák elõszeretet-
tel, pl. mûanyag fröccsöntõ szerszámok be-
téteiként. Az SLM technikával lehet olyan
szerszámbetéteket készíteni, melyekben a
hûtõjáratok a felszínhez nagyon közel van-
nak, így a hûtõhatásuk fokozottan érvénye-
sül. Ezt a lehetõséget különösen a mû-
anyagipar tudja kihasználni a termelékeny-
ség növelése és gyártott termék méretpon-
tossága terén.
- http://idw-online.de
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A 2010. december 13-i ülést, amelyen 19
választmányi tag és 15 meghívott vett
részt, dr. Nagy Lajos elnök nyitotta meg.

Napirend elõtt Liptay Péter kért szót és
tájékoztatást adott arról, hogy elkészült a
szakmai évfordulókat tartalmazó összeál-
lítás, amely az OMBKE honlapján megtalál-
ható.

Ezt követõen a választmány egyhangú
szavazással elfogadta a meghívóban írás-
ban közölt napirendet.

1. napirendi pont: dr. Nagy Lajos elnöki
tájékoztatója
Egyesületünk elnöke tájékoztatást adott
arról, hogy a vörösiszap-katasztrófával kap-
csolatos választmányi állásfoglalás megje-
lent a BKL-ben és az egyesület honlapján. A
nyilatkozat korrekt álláspontot tükröz.

A továbbiakban kifejtette, egyesüle-
tünknek fel kell vállalnia, hogy szakmáin-
kat jobb pozícióba hozzuk. Ezért a kor-
mányzati vezetõk és politikusok számára
olyan tájékoztató anyagot készítünk,
amely szakmailag korrekt módon igyekszik
bemutatni a hazai nyersanyagvagyont, ill.
a bányászat és a kohászat potenciális lehe-
tõségeit. A tájékoztató összeállítására az
elnök koordinálásával ad hoc bizottságot
hoztunk létre dr. Bakó Károly, dr. Gagyi
Pálffy András, dr. Gácsi Zoltán, dr. Gál Ist-
ván, dr. Hatala Pál, Holoda Attila, dr. Horn
János, Kõrösi Tamás, dr. Lengyel Károly,
Molnár József, dr. Nagy Sándor, dr. Réger
Mihály, dr. Tardy Pál és dr. Tihanyi László
részvételével. A Bizottság munkájáról a vá-
lasztmányt folyamatosan tájékoztatjuk.

Fontos feladat az egyesületet és a szak-
mát támogató politikai kapcsolatrendszer
felderítése. Lobbizni kell a kiszámítható
jogi háttér megteremtése, a hosszú távú
gazdasági irányelvek megismerése céljá-
ból. Köztudottá kell tenni, hogy szakmáink
nem ráfizetésesek.

Szólt arról, hogy az egyesület együtt-
mûködési megállapodásokat tervez kötni a
szakmáink területén tevékenykedõ társ-
szervezetekkel, egyesületekkel.
Ennek érdekében:
� megújítjuk a Szlovák Bányászati Egyesü-
letek Szövetségével korábban megkötött

és lejárt együttmûködési megállapodást;
� csatlakozunk az MBFH-BDSZ-MBSZ-
Miskolci Egyetem között kötött megálla-
podáshoz;

� megállapodást kötünk a Magyar Mérnöki
Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagoza-
tával, a Bányavállalkozók Országos Szö-
vetségével, a BDSZ-szel és az MBSZ-szel.

� Selmecbánya új polgármesterével is fel
kívánjuk venni a kapcsolatot.
Sajnálattal jegyezte meg, hogy a Szent

Borbála központi ünnepségen három, az
OMBKE által felterjesztett egyesületi ta-
gunk kitüntetését nem hagyták jóvá. Prob-
lémát jelent, hogy az elbírálás szabályait
elõre nem ismerhettük. A döntéssel nem
értünk egyet. Véleményünk szerint egy élet
szakmai tevékenységét nem szabad negli-
gálni. Nem tudjuk azt sem elfogadni, hogy
a bauxitbányászatban tevékenykedõ kollé-
gánk a vörösiszap ügymiatt nem kaphat ki-
tüntetést. Végül kérte, a szakosztályok ál-
lítsák össze a 2011. évi rendezvénynap-
tárukat, hogy azokat egyeztethessük és
közzétehessük. A központi rendezvények
az egyesület honlapján megtalálhatók.

Javasolta, hogy az OMBKE 101. küldött-
gyûlése 2011. május 27-én Budapesten, az
MTESZ Kossuth téri székházában a Kong-
resszusi Teremben legyen.

A napirendhez többen hozzászóltak:
Erõs György: A négyesmegállapodáshoz

való csatlakozás nem pótolja a kétoldalú
megállapodásokat, így azokat is meg kell
kötni. A négyes megállapodásba nem fér
bele az MBFH. Rögzíteni kell, hogy mely
megállapodásokat köti az egyesület és me-
lyeket a szakosztály?

Dr. Esztó Péter: Nem véletlen, hogy a
megállapodásokhoz az MBFH nem csatla-
kozott. Ezt, mint állami hivatal, nem teheti
meg. A szakmát támogatja a rendelkezésre
álló pályázati keretekbõl. A partnerek nem
voltak egyensúlyúak.

Dr. Tardy Pál: Célszerû felvenni a kap-
csolatot az energiával foglalkozó egyesüle-
tekkel.

Dr. Lengyel Károly: Harcostársakat kell
keressünk. Az eddigi anyagainkat tegyük
közkinccsé, és küldjük meg a választmány
tagjainak.

Összefoglalásként dr. Nagy Lajos java-
solta, hogy a négy szervezet korábbi meg-
állapodását küldjük meg a választmány
tagjainak. Az együttmûködési megállapo-
dásoknál szervezet a szervezettel, szakosz-
tály a tagozattal vagy osztállyal ír alá.

A hozzászólások után a következõ hatá-
rozatok születtek:

(V. 55/ 2010. 12. 13 sz. határozat): Az
OMBKE 101. küldöttgyûlése 2011. május
27-én lesz Budapesten, az MTESZ Kossuth
téri székházában.

(V. 6/ 2010. 12. 13 sz. határozat): A Vá-
lasztmány egyetért azzal, hogy az OMBKE
az ismertetett együttmûködési megállapo-
dásokat megkösse.

A napirend lezárásaként dr. Gagyi Pálffy
András jelezte, hogy a felsõoktatási tör-
vénytervezethez három tagtársunk, dr. Ba-
kó Károly, dr. Dúl Jenõ és dr. Tardy Pál vé-
leményét továbbítottuk.

Dr. Horn János bejelentette, a Jó sze-
rencsét! köszöntés elfogadásának 117. év-
fordulója alkalmából az emlékülés Várpalo-
tán, a �Jó szerencsét!� Mûvelõdési Köz-
pontban lesz 2011. április 7-én.

Katkó Károly tájékoztatása szerint a ha-
gyományos Bányász-Öntész Bál Lillafüre-
den 2011. február 12-én lesz.

Dr. Havasi István jelezte, a Bányamérõ
Szakcsoport az 50. továbbképzõ konferenci-
áját 2011. június 8�10-én tartja Sopronban.

2. napirendi pont: Kitüntetések átadása
Dr. Nagy Lajos átadta Varga Mihálynak a
tiszteleti tagsággal járó gyûrût és okleve-
let, Solt Lászlónak a Kerpely Antal-emlék-
érmet, mivel azt a 100. küldöttgyûlésen
Selmecbányán távollétük miatt nem tudták
átvenni.

3. napirendi pont:  A 2011. évi egyéni tag-
díjak meghatározása
Elõterjesztõ: dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató

Dr. Gagyi Pálffy András emlékeztetett
arra, hogy 2010-ben volt tagdíjemelés. A
költségek folyamatos növekedése és a vál-
lalati háttér szûkülése indokolttá tenné,
hogy a tagdíjakat is évrõl évre emeljük.
Kismértékû emelés esetén az adminisztrá-

Emlékeztetõ az OMBKE évzáró választmányi ülésérõl
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ció nincs arányban az emelés hasznával,
ugyanakkor a tagokat egyébként is sújtják
az áremelkedések. A tagok jelentõs része
nem tud részt venni a támogatott egyesü-
leti rendezvényeken. Ezért javasolja, hogy
2011-ben az egyéni tagdíjak maradjanak
változatlanok, de az egyesületi rendezvé-
nyeken az ellátás (étel, ital, korsó) költsé-
geihez a résztvevõk helyben járuljanak
hozzá.

Liptay Péter támogatta az elhangzott
javaslatot.

((VV.. 77// 22001100.. 1122.. 1133 sszz.. hhaattáárroozzaatt)):: AA vváá--
llaasszzttmmáánnyy eeggyyhhaannggúú sszzaavvaazzáássssaall jjóóvvááhhaaggyy--
ttaa,, hhooggyy 22001111--bbeenn aazz eeggyyéénnii ttaaggddííjjaakk aa
22001100.. éévvii ttaaggddííjjaakkkkaall aazzoonnooss mméérrttéékkûûeekk llee--
ggyyeenneekk..

44.. nnaappiirreennddii ppoonntt:: AA VVáállaasszzttmmáánnyyii BBiizzootttt--
ssáággookk vveezzeettõõiinneekk jjóóvvááhhaaggyyáássaa
Elõterjesztõ: dr. Lengyel Károly fõtitkár

A Választmányi Bizottságok szakosztályi
javaslatok alapján kialakult személyi ösz-
szetételét a választmányi tagok írásban
megkapták. Az elõterjesztõ, részben
ugyancsak szakosztályi javaslatok alapján,
az egyes bizottságok vezetõire a következõ
javaslatot tette:

((VV.. 88// 22001100.. 1122.. 1133 sszz.. hhaattáárroozzaatt)):: AA VVáá--
llaasszzttmmáánnyy eeggyyhhaannggúú sszzaavvaazzáássssaall eelllleennsszzaa--
vvaazzaatt ééss ttaarrttóózzkkooddááss nnééllkküüll eellffooggaaddttaa aazz
eeggyyeess bbiizzoottttssáággookk vveezzeettõõiirree tteetttt jjaavvaassllaattoott..

Dr. Lengyel Károly kérte felmentését a
BKL Kohászat felelõs szerkesztõi teendõi-
nek ellátása alól, egyben javasolta, hogy a
szakosztályokkal történt egyeztetés alap-
ján a választmány Balázs Tamás okl. kohó-
mérnököt bízza meg a felelõs szerkesztõi
teendõk ellátásával.

((VV.. 99// 22001100.. 1122.. 1133 sszz.. hhaattáárroozzaatt)):: AA VVáá--
llaasszzttmmáánnyy eeggyyhhaannggúú sszzaavvaazzáássssaall,, eelllleennsszzaa--
vvaazzaatt ééss ttaarrttóózzkkooddááss nnééllkküüll jjóóvvááhhaaggyyttaa,,
hhooggyy aa BBKKLL KKoohháásszzaatt ffeelleellõõss sszzeerrkkeesszzttõõjjee
BBaalláázzss TTaammááss ookkll.. kkoohhóómméérrnnöökk lleeggyyeenn..

55.. nnaappiirreennddii ppoonntt:: AAzz eeggyyeessüülleett 22001111.. éévvii
kkööllttssééggvveettééssee iirráánnyyeellvveeii
Elõterjesztõ: dr. Gagyi Pálffy András
ügyvezetõ igazgató.

Dr. Gagyi Pálffy András bevezetésként
elmondta, hogy 2010-ben az egyesület a
költségek tartása mellett jelentõs tervezett
bevételtõl esett el. Az egyesületnek nincs
adóssága, de nem marad tartalék a
következõ év kezdéséhez. Ezt figyelembe
véve az alábbiakat javasolja megfontolni:
� Az egyéni tagdíjakat a 2011. január 1-jei
létszám alapján lehet tervezni. Azokat a
tagokat, akik két éve többszöri írásos
megkeresés ellenére sem fizették be
egyéni tagdíjukat, a 2011. évi tagnévsor-
ból töröljük.

� 2011-ben egyrészt számolni kell a koráb-
bi céges támogatások mérséklõdésével,
egyúttal minden szakosztálynak töreked-
nie kell a támogatók körét bõvíteni.

� A pályázati lehetõségek is csökkennek.
� Az egyesületi lapok kiadásánál a ko-
rábbi évekhez hasonlóan négy-négy
szám és két közös szám kiadását ter-
vezzük. Az egyes szakosztályokra a lap
költségeit létszámarányosan terheljük.

� Az egyes szakosztályok közvetlen mûkö-
dési költségeire (többnyire
rendezvények támogatására)
az egyéni tagdíjak 30%-át irá-
nyozzuk elõ.
� A közös költségeket lét-
számarányosan osztjuk szét
az egyes szakosztályok kö-
zött.

� Az Egyetemi Osztály a közös
költségekhez az egyéni tag-
díj 40%-ával, a lapkiadáshoz
pedig az egyéni tagdíjak
30%-ával járul hozzá.

� Az egyes szakosztályok
2011. január 15-ig megkapják
a szakosztályokra bontott
éves tervet, amely alapján dr.

Lengyel Károly fõtitkár a szakosztályok tit-
káraival egyeztet az egyesületi éves terv
véglegesítése érdekében.
� Év közben napirendre kerül az egyesületi
központ elhelyezésének kérdése is, mely-
ben akkor lehet dönteni, ha a Fõ utcai
irodaház sorsáról végleges ismereteink
lesznek.
A javaslatot követõen a vitában többen

hozzászóltak:
Dr. Lengyel Károly: Az egyesület szak-

mái között szolidaritásra van szükség, de a
szolidaritás nem eredményezhet az egye-
sület egységét megbontó megoldásokat.
Igen fontos, hogy ne legyen az egyesület
pénzügyi egyenlegében hiány. Meg kell kí-

sérelni több rendezvény tartását, illetve
szponzorok bevonását.

Dr. Nagy Lajos: A gazdálkodásnak bizto-
sítania kell, hogy a rendezvényeinknek le-
gyen stabil háttere. A szakosztályok és a
helyi szervezetek számíthassanak a ren-
dezvényeikhez betervezett anyagi forrá-
sokra. A tervezés menetébe vonjuk be in-
tenzívebben a szakosztályokat. Ezzel
együtt a szakosztályok is viseljenek na-
gyobb felelõsséget és egymás iránti szoli-
daritást. A tervezés során meg kell vizsgál-
ni a központ mûködési feltételrendszerét
is. Azt figyelembe kell venni, hogy az egye-
sület nem önállóan gazdálkodó szakosz-
tályok holdingja. Az elhangzottak alapján
készül egy elõzetes terv, amit a szakosz-
tályokkal egyeztetünk, mielõtt a választ-
mány elé terjesztenénk azt.

Katkó Károly: A szakosztályok és az ügy-
vezetés személyes egyeztetéssel együtte-
sen alakítsa ki az éves tervet, amely pénz-
ügyileg pozitív egyenlegû kell legyen. A kö-
zös költségek felosztásánál elfogadja a lét-
számarányos elvet. A szakosztályok által
kitermelt eredmény álljon a szakosztály
rendelkezésére. Legalább egy cikluson be-
lül minden szakosztály gazdálkodása kerül-
jön egyensúlyba. Javasolja, hogy a termé-
szetbeni közvetlen juttatásokat is szere-
peltessük a pártoló tagoknál. Bejelenti,
hogy 2011-ben az Öntészeti Szakosztály az
Öntõnapok szervezésével a Magyar Önté-
szeti Szövetséget bízza meg.

Erõs György: Javasolja, hogy a közös
költségek létszámarányos felosztásánál sú-
lyozottan vegyük figyelembe a nyugdíjas
létszámot is.

66.. nnaappiirreennddii ppoonntt:: EEggyyeebbeekk
Tóth János bejelenti, hogy elkészült a Ma-
gyar Bányászat Évezredes Története IV. kö-
tet. Az Öntödei Múzeumban és az Olajipari
Múzeumban átvehetõ.

Megjelentek a Nagybányáról és Mára-
marosról készült könyvek is, melyek szin-
tén kaphatók az Olajipari Múzeumban.

Hevesi Imre bejelenti, hogy a Dunaúj-
városi helyi szervezet saját honlapot indít.

77.. nnaappiirreennddii ppoonntt:: ÉÉvvzzáárróó
Dr. Nagy Lajos elnök megköszöni az egész
évben végzett munkát, amelynek során az
egyesület igen jelentõs rendezvényeket
szervezett.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván! Az OMYA Kft.
nevében a résztvevõket ebédre invitálta.

-- DDrr.. GGaaggyyii PPáállffffyy AAnnddrrááss

AA bbiizzoottttssáágg nneevvee
Alapszabály
Etikai
Érem

Fenntartható fejlõdés

Ifjúsági
Iparpolitikai
Kiadói
Környezetvédelmi és
hulladékhasznosítási
Oktatási
Történeti
Tiszteleti tagok és szeniorok

AA bbiizzoottttssáággvveezzeettõõ nneevvee
Dr. Esztó Péter
Dr. Bakó Károly
Csaszlava Jenõ
Dr. Tardy Pál - Nagy Sándor
társelnökök
Dr. Lukács Sándor
Dr. Gál István
Kõrösi Tamás

Halmai György

Dr. Dúl Jenõ
Tóth János
Dr. Mezei József
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Kedves meghívásnak tettünk eleget 2010.
május 21-én. A Budapesti Mûszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Kara valétáló évfolya-
mának elnöke, Kövecses András, a. Kövi, a
Baross Gábor Szakkollégiumban tartott
szakestélyükre invitált bennünket, mint
miskolci, ill. selmecbányai örökséget õrzõ
Firmákat, hogy faipari mérnöktársainkkal
és az idõsebb közlekedésmérnökökkel
együtt legyünk részesei búcsúzó ünnepsé-
güknek.

A meghívás nem volt véletlen, hiszen a
�közlekeseket�� ahogyan õk tréfásan ma-
gukat jelölik �, dr. Buza Gábor, a. Macedón
okl. kohómérnök, a Bay Zoltán Intézet
igazgatója, egyben a karon folyó anyagtu-
dományi tárgyak szigorú oktatója (s vélet-
lenül e sorok írójának egykori balekja) fer-
tõzte meg a selmeci gondolatokkal, tõle
hallottak elõször ifjúkori éveit felidézvén a
miskolci diákhagyományokról, s ellátogat-
va Selmecbányára, Sopronba és Miskolcra,
õk is megszerették a kedves nótákat, meg-
tetszett nekik az a közösségi élet, amely a
klasszikus bányász-kohász-erdész karok le-
gendás felnõttkori barátságát, összetarto-
zását építi.

A gyûrûavató szakestély a legõsibb ka-
rok tradícióinak megfelelõ házirend sze-
rint, ünneplõ öltönybe s sötét alkalmi ru-
hákba öltözött fiatalurak és hölgyek részvé-
telével, példás fegyelmezettséggel és meg-
felelõ jókedvvel zajlott le. Mindennek meg-
adták a módját, s rangját. Az elnökválasz-
tást és a házirend felolvasását a szakmai
himnuszok éneklése követte. Elõször a bá-
nyász-, a kohász- és az erdész himnusz

csendült fel, majd saját �Közlekes�
dalukat énekelték el. Szellemes
�Komoly poharat�mondott egyik je-
les oktatójuk, s a Kupaavató beszély
is frappánsan sikerült. A Cantusok
jó torkúak voltak, vidáman jártak az
asztalok között, s vígan koccintgat-
tak a vendégségbe hívott �oldalbor-
dákkal� is. Még Cantus kórus is fellé-
pett, s a Kontrapunktnak is jól fel-
vágták a nyelvét.

Az elfogyasztott tetemes meny-
nyiségû �komlószörp�, s a szabad-
ban, üstben fõzött kitûnõ krampam-
puli, melyet mellesleg dr. Lengyel
Károly, a. Charlie minõsített, meg-
tette hatását, s a társaság jó hangulatban
mulatta végig az estet. A Gyûrûavató nótá-
nál ugyan éreztem egy kis meghatottságot
az énekükben, de hát tegye szívére a kezét
minden Firmatársam, aki annak idején nem
érzékenyült el az elsuhanó diákévekre, a
közös emlékekre, barátokra gondolva.

A Gaudeamus igitur után felcsendült a
Ballag már a vén diák, s ezzel a szakestély
hivatalos része lezárult. Ezután a fiatalok a
mi miskolci, régi Tejbárunkhoz hasonló,
alagsori mûintézménybe, a �HABÁR szóra-
koztató és élménycentrum�-ba sûrûn láto-
gatva hajnalig folytatták a mulatozást, mi
öregek pedig szépen hazaballagtunk.

Hazafelé arról beszélgettünk, örül a szí-
vünk, hogy õsi diákhagyományaink most
már nemcsak Miskolcon, Sopronban, Szé-
kesfehérváron és Dunaújvárosban teremte-
nek egymáshoz erõsen kötõdõ barátságo-
kat, hanem más szakmabeliek is emlékeze-

tesebbé, élményszerûbbé teszik ezzel egye-
temi éveiket. Kialakulnak sajátos, rájuk jel-
lemzõ hagyományok is, pl. van Közlekes
nótájuk, hagyományõrzõ körük, de ez kívá-
natos is az összetartozáshoz. Különösen jól
esett, hogy az õsi szakokat s az alma ma-
tert, Selmecet mindig a legnagyobb tiszte-
lettel említették.

Azóta az õsszel a Közlekedésmérnöki
Kar Hagyományõrzõ Öntevékeny Köre ellá-
togatott az Öntödei Múzeumba, s õket is
olyan szeretettel fogadtuk, mint a többi
kohász-bányász-erdész hallgatót. Felhív-
tuk a figyelmüket az anyagtudomány jelen-
tõségére, a közös technikai múlt értékeinek
õrzésére, megbecsülésére, a szakmai ösz-
szefogás fontosságára. Diplomavédésük-
höz, életükhöz pedig ugyanúgy jó szeren-
csét kívántunk, mint minden pályakezdõ fi-
atal embernek.

-- LL.. KKiissss KKaattaalliinn aa.. KKááttyyaa

11.. kkéépp.. A két kohász firma, a. Macedón és a. Charlie
jókedvûen figyeli a fejleményeket

22.. kkéépp.. A cantusok megerõsített csapata 33.. kkéépp.. Buza tanár úr kedves tanítványai között

HHaaggyyoommáánnyyaaiinnkk mmááss sszzaakkmmáákkbbaann iiss kköözzöössssééggeett tteerreemmtteenneekk
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Az elmúlt évek folyamán kialakult együtt-
mûködés a Miskolci Egyetem Metallurgiai
és Öntészeti Tanszéke és a Jönköpingi
Egyetem Gépész, Öntvénytechnológia és
Öntészeti Tanszéke között hasznos ered-
ményeket hozott, folyamatosan bõvítve a
tanszékek közötti kapcsolatokat. A további
együttmûködés kiszélesítése érdekében a
két egyetem képviselõje � a Mûszaki
Anyagtudományi Kar részérõl dr. Gácsi Zol-
tán dékán, a Jönköping University, School
of Engineering részérõl Jörgen Birgersson
ügyvezetõ dékán � együttmûködési megál-
lapodást írt alá. A megállapodás bevezetõ-
je tartalmazza az elõzményeket, köztük két
végzõs hallgató és egy doktorandusz svéd-
országi látogatását 2008 nyarán [1].

Az együttmûködés célja többek között
az, hogy a Jönköpingi Egyetem Mechanical
Engineering Tanszéke (Component tech-
nology � castings) vendégkutató helyet
biztosít legalább egy évre szóló kutató-
munka végzésére a Miskolci Egyetem
Anyagtudományi Karán akkreditált Kerpely
Antal Anyagtudományi és Technológiai
Doktori Iskola Fémek és fémes anyagok ala-
kítása öntéssel címû témában felvett
doktoranduszai részére.

Ennek a megállapodásnak
keretében töltöttem 13 hó-
napot a Jönköpingi Egye-
temen. Kutatómunká-
mat részben az egyete-
men, részben a SCA-
NIA CV AB Södertälje
Anyagtechnológia
részlegénél végez-
tem. Ennek kereté-
ben részt vettem egy
kutatási projektben,
amelynek résztvevõi
a Jönköpingi Egyetem,
a SwereaSWECAST
(Svédországi Öntészeti
Egyesület) és a svéd öntõ-
ipar képviselõi (köztük a SCA-
NIA CV AB és a Volvo Powertrain AB
Skövde) voltak. Feladatom az öntött-
vas termomechanikus hõfárasztási vizsgá-
lata volt (1. ábra), melyet négy, különbözõ

molibdéntartalmú át-
meneti grafitos ön-
töttvas és egy, az EN-
GJL-300-hoz hasonló
összetételû lemezgra-
fitos öntöttvas anya-
gon végeztem el.

Kutatási tevékeny-
ségemet dr. Diószegi
Attila, a ME MAK
Kerpely Antal Anyag-
tudományi és Techno-
lógiai Doktori Iskola
Tanácsának tagja, dr.
Sjögren Torsten, a
jönköpingi tanszék
vasöntészeti témájú kutatómunkáit irányí-
tó professzora, és dr. Skoglund Peter, a
SCANIA CV AB képviselõje felügyelte.

A Jönköpingi Egyetem Svédország déli
részén, pontosabban a Småland nevû régi-
óban található. A legtöbb öntöde is ezen a
részen van [2, 3]. Az egyetem szerepel
azon a 2009. évi egyetemi Top10 listán,

amelyet a Svédországi Kereskedelmi és
Ipari Kamara készít 2003 óta 30 svédorszá-
gi egyetem rangsorolásával. A minõsítés fi-
gyelembe veszi az oktatási hatékonyságot,
a diákvonzerõt, a nemzetközi kapcsolato-
kat, a tanárok szakképesítését, és azt, hogy
milyen kutatási lehetõség van a helyi vál-
lalkozások számára. A bírálók ebben az év-
ben is arra a következtetésre jutottak, hogy
az egyes szakosodott egyetemeknek, ame-
lyek nem állami tulajdonban vannak, jobb

a helyezésük.
A �School of Engineering� az
egyetemmûszaki kara, egy a négy
kar közül, kb. 1800 hallgatója
van. A hallgatók nagy számban
szereznek BSc diplomát, ezen
kívül számos MSc mérnöki
program is szerepel a kínálat-
ban. 2009-ben a Jönköpingi
EgyetemMûszaki Kara kapta a
�Legjobb Mûszaki Oktatásért�
díjat.
A kutatás a Jönköpingi

Egyetem Gépész, Öntvénytech-
nológia és Öntészeti Tanszéken

multidiszciplináris, magába foglal
több területet, mint például az anyag-

technológiát, a tervezési és a gyártási
technológiát. A kutatások középpontjában
az anyagok szerkezetének, valamint az al-
katrészek mechanikai tulajdonságainak a

DDookkttoorraanndduusszz kkuuttaattáássii eeggyyüüttttmmûûkkööddééss aa MMiisskkoollccii EEggyyeetteemm ééss aa
JJöönnkkööppiinnggii EEggyyeetteemm kköözzöötttt

EEGGYYEETTEEMMII HHÍÍRREEKK

11.. áábbrraa.. A hõfárasztási vizsgálat laboratóriuma

22.. áábbrraa.. A Jönköpingi Egyetem Gépész, Öntvénytechnológia és Öntészeti Tanszék munkatársai
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vizsgálata áll, mivel ezek befolyásolják leg-
inkább a gyártási folyamatokat.
A kar kutatási területei:
Porozitások vizsgálata:

mikroporozitások
zsugorodási porozitások

Mikrostruktúra vizsgálata:
fázisok/struktúra törése
különbözõ fázisok/struktúrák
morfológia
durvulás

Mechanikai tulajdonságok vizsgálata:
szakítószilárdság
folyási határ
nyúlás
fárasztás

Termikus tulajdonságok vizsgálata
Folyamatok (eljárások) és termelékenységük
Formatöltés hibái
Termikus maradó feszültség, alakváltozá-
sok stb.

A 2. ábrán a tanszék dolgozói láthatóak,
közülük dr. Diószegi Attila az öntöttvas ku-
tatócsoport irányítója, és dr. Svensson
Ingvar L., a tanszék vezetõje.

Dr. Diószegi Attila kutatási területe az
öntészeti technológiához kapcsolódik. A
kutatási terület interdiszciplináris, és az
öntés során kialakuló jelenségek megérté-
sébõl áll, illetve abból, hogy segítse az ön-
tödéket a jó minõségû öntvények gyártásá-
ban. A kutatás középpontjában az öntött-
vas áll, beleértve a szürke, az átmeneti- és
a gömbgrafitos öntöttvasat. Kutatási terü-
letén szerepelnek olyan jelenségek, ame-
lyek kapcsolódnak az öntés során kialakuló
folyamatokhoz, pl. a formázóanyag-olvadt
fém közötti kölcsönhatás, a csíraképzõdés
és beoltás, a dermedés és kristálynöveke-
dés, a térfogatváltozás, a dendritek közti

áramlás és a hibák kialakulása. A mikro-
struktúra és a hibák hatása a mechanikai
tulajdonságokra is szerepelnek kutatási té-
mái között. Kiemelkedõ tevékenysége ezen
a területen az öntési folyamat modellezése
és szimulációja. Különös jelentõsége van a
termikus elemzésnek,melynek célja ameg-
figyelt jelenség összekapcsolása a termikus
folyamatokkal. Azonban jelentõs szerepe
van az öntés elõtti fémminõség elõrejelzé-
sének [4].

Jönköpingben mûködik a Svédországi
Öntészeti Egyesület (SwereaSWECAST) is. A
SwereaSWECAST kiszolgálja a svéd
öntészeti ipart. Az egyesület konzultációs
központként mûködik tagöntödéi számára,
ezen kívül különbözõ témák kidolgozásá-
ban is közremûködik, mint például:
� öntészeti tesztek;
� sérült (hibás) alkatrészek (öntvények)
vizsgálata;

� új anyagok kutatása és vizsgálata;
� formázási módszerek;
� környezetvédelmi problémákhoz tartozó
kérdések stb.
A SwereaSWECAST egy elméleti oktatási

központ is a tagöntödék számára, mivel itt
történik a felsõfokú szakmai képzés, ill. az
öntödék igényeihez igazodó, öntészettel
kapcsolatos tanfolyamok szervezése. Ezen
kívül felkínálja a lehetõséget különbözõ
konferenciák és szemináriumok befogadá-
sára is.

A Skandináv Öntészeti Iskolában (3. áb-
ra) oktatják a magasan képzett munkáso-
kat (mestereket), s van egy tanfolyam,
amelynek a címe �Öntött alkatrészek terve-
zése és gyártása", és közvetlen kapcsolat-
ban áll a SwereaSWECAST-tal.

A SwereaSWECAST-nak van egy folyó-

irata (GJUTERIET), amely évente kilenc al-
kalommal jelenik meg, és amelyben az
Egyesület kutatási projektjeivel kapcsola-
tos cikkek, valamint az öntészeti ipar szá-
mára releváns hírek találhatók. A folyóirat
tartalmaz öntészettel kapcsolatos külföldi
cikkfordításokat, vállalati híreket és jelen-
téseket, illetve új kiadványokkal, tanfo-
lyamokkal és konferenciákkal kapcsolatos
információkat [3].

-- DDiiaaccoonnuu VVaassiillee LLuucciiaann

IIrrooddaalloomm::

[1] Lucian, D. V. � Svidró J. T. � Páll G.: Mis-
kolci öntész fiatalok Svédországban.
BKL Kohászat, 141. évfolyam, 2008/2.
szám, 48. oldal

[2] Solding, P.: The Swedish foundry
industry's road towards more energy
efficient casting.

[3] Bondesson, C. � Diószegi, A. � Lucian,
D. V.: Raport despre industria de turna-
torie din Suedia (Report on Industry
Casting in Sweden). Revista de
Turnatorie, Nr. 11-12/2008, p. 13�17.

[4] http://www.jth.hj.se/doc/6988
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2011 januárjától az MMKM Diósgyõr-há-
mori Kohászati Múzeumából nyugdíjba
vonult Porkoláb László igazgató, azóta
megbízottként Gulya István történész-
muzeológus vezeti az intézményt.

A székesfehérvári Alumíniumipari
Múzeum korábbi igazgatója, Kovács
Istvánné is nyugdíjba vonult, munka-

körét Fülöp Krisztián múzeumpedagó-
gus vette át, szintén megbízottként.

2011. január 15-ével a Közlekedési
Múzeum fõigazgatói megbízatását pályázat
útján dr. Krámli Mihály történész, a Közle-
kedési Múzeum Adattárának korábbi mb.
osztályvezetõje nyerte el.

A nyugdíjba vonult vezetõknek ipari

emlékeink megmentéséért folytatott
munkásságát ezúton is köszönjük, további
életükhöz jó egészséget kívánunk, s kér-
jük, hogy a múzeumok munkáját erejük-
höz mérten továbbra is segítsék. Az új ve-
zetõknek pedig munkájuk folytatásához
tagtársaink és a szerkesztõség nevében
sok sikert és jó szerencsét kívánunk!

ÚÚjj iippaarrii mmúúzzeeuummii vveezzeettõõkk

MMÚÚZZEEUUMMII HHÍÍRREEKK
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OOMMBBKKEE Hagyományos Ünnepi Találkozó és vezetõségi ülés márc. 25. OMBKE Központ
Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia márc. 30.�ápr. 3. Gyergyószentmiklós
Jó szerencsét! Konferencia ápr. 7. Várpalota
Kunos Endre emléktábla avatás ápr. 7. Egyházashetye
14. Európai Knappentag máj. 13�15. Heerlen, Hollandia
101. OMBKE küldöttgyûlés máj. 27. Budapest
XVIII. Szigetközi Szakmai Napok jún. 17�18. Dunasziget
Szalamander ünnepség Selmecbányán szept. 9�11. Selmecbánya
Szénhidrogén vándorgyûlés szept. 14�16. Siófok
Fazola-napok szept. 17�18. Miskolc
Tiszta technológiák vaskohászati konferencia szept. 25�28.
XII. Fémkohász Szakmai Nap okt. 21. Miskolci Egyetem
Szent Borbála központi rendezvény dec. 2. Budapest
Szent Borbála-mise dec. 4. Budapest

FFéémmkkoohháásszzaattii Erdészbál február Visegrád, Kecskemét
Szakosztályi vezetõségi ülés és szakmai nap márc. 10. INOTAL
Ünnepi koszorúzás Mosonmagyaróváron márc. 15. Mosonmagyaróvár
Pécsi szakmai kirándulás márc. 25�26. Pécs
A timföldgyártás története márc. Ajka
Szakmai nap Enesén ápr. 21. Enese
Sóltz Vilmos síremlékének koszorúzása máj. 5. Budapest
Mûszaki Értelmiség Napja máj. 7. Kecskemét
Szakmai nap az Audinál máj. 12. Gyõr
Börzsönyi bányászati és erdészeti emléktúra máj. 20�22. Börzsöny
Szakmai kirándulás, Salker Kft. jún. Apc
Ajkai szakmai nap a Miskolci Egyetemmel jún. Ajka
Szakmai nap a NEMAK-nál júl. 21. Gyõr
60 éves az alumínumgyártás Inotán aug. Inota
Tiszántúliak Társasága szakmai nap szept. 23. Hódmezõvásárhely
Bányászati-kohászati emlékhely látogatás okt. Veszprém megye
Szakmai nap a Budapesti Mûszaki Egyetemen nov. 10. Budapest
Kunos Endre sírkoszorúzás (Székesfehérvári helyi szerv.) nov. Kálóz
Szakmai Nap Inotán nov. INOTAL
Év végi záró értekezlet nov. 18. Enese
Szent Hubertus, Szent Borbála Szakest nov. 26. Akasztó
Szent Borbála-ünnepség dec. 3. Lucsonyi kápolna
Mikulás-bál (Fehérvári helyi szervezet) dec. 6. Székesfehérvár
A Budapesti Helyi Szervezet évzárója dec. 8. Öntödei Múzeum

ÖÖnnttéésszzeettii MÖSZ közgyûlés máj. 25. Ráckeve
GIFA/NEWCAST konferencia és kiállítás jún. 28.�júl. 2. Düsseldorf, Németország
Szlovén Öntõnapok szept. Portorozs, Szlovénia
XXI. Magyar Öntõnapok okt. 7�9. Gyõr
Tudományos Ifjúsági Szakmai Nap dec. 8. Budapest

VVaasskkoohháásszzaattii Szakmai nap márc. 7. Diósgyõr
Baráti találkozó az újmassai õskohónál máj. 5. Diósgyõr
Dunaújvárosi fõiskolai szalamander máj. 19. Dunaújváros
Magyar Tudomány napja nov. 7. Dunaújváros
Szent Borbála szakestély dec. 9. Dunaújváros
Luca-napi szakestély dec. 13. Budapest
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KKoovvááccss GGyyõõzzõõ aranydiplomás gépészmér-
nök 1920-ban született Budapesten. Az
elemi iskola négy osztálya után a Vörös-
marty Mihály Reáliskolában tanult tovább.
Anyagi okok miatt
csak öt osztályt vég-
zett, s dolgozni ment
a Lampartba, ahon-
nan 1942 januárjá-
ban tényleges kato-
nai szolgálatra vonult
be a légierõkhöz.
Székesfehérváron ré-
szesült légi fényképész kiképzésben, s ha-
zai repülõterekre nyert beosztást. 1944
októberében páncéltörõágyús kiképzést
kapott, majd a Szt. László Hadosztály kö-
telékébe került. A front magával vitte az
Alpokon át és Karintiában került fogságba
� angol zónában � ahonnan 1945 októbe-
rében hazaszökött.

Régi munkahelye romokban hevert, de
a Ganz Vagongyárban kapott munkát, elõ-
ször villanyhegesztõként, majd admi-
nisztrátorként dolgozott. Eközben tanult,
és 1948-ban a Széchényi István felsõke-
reskedelmiben leérettségizett, majd meg-
nõsült.

1951�57-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetem esti tagozatára járt és gépész-
mérnöki diplomát szerzett.

Munkája során foglalkozott gyártmány-
tervezéssel, mûszaki fejlesztéssel, edzõ-
és hõkezelõ üzemvezetéssel, képlékeny-
alakítás terén szabadalakító és süly-
lyesztékes kovácsolással, mélyhúzással,
magas ötvözésû szerszámacél alakítási- és
hõkezelési kísérleteivel, majd üzemszerû
gyártásával.

1966. május 31-én forgácsnélküli ala-
kító szakmérnöki diplomát kapott a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen. Ekkor a Bu-
dapesti Kõolajipari Gépgyárban dolgo-
zott.

1968�80 közötti munkahelye a Kõbá-
nyai Vas- és Acélöntöde volt. Itt elõbb ku-
tatómérnök, majd kovácsüzem-vezetõ
volt, végül a Mûszaki Osztály vezetõjeként
ment nyugdíjba.

1958 óta tagja az OMBKE-nek, jelenleg
a vaskohászati csoportnak.

IIdd.. HHeevveessii IImmrree okl. kohómérnök a Heves
megyei Maklár községben született 1930.
október 10-én. Középiskolai tanulmányait
egyházi iskolában, Egerben végezte.
Érettségi után � kitûnõ bizonyítványa elle-
nére � vallási okokból nem tanulhatott to-
vább. Így Ózdra került, és az OKÜ-ben rö-
vid ideig segédmunkásként dolgozott.
Szorgalmát látva lehetõsége adódott,
hogy folytassa tanulmányait a miskolci
Nehézipari Mûszaki Egyetem vaskohászati
tagozatán. 1954-ben szerzett vas- és acél-
gyártó szakmérnöki oklevelet.

Az OKÜ-ben az acélgyártás területén
dolgozott a leghosszabb ideig. Volt ki-
emelt minõségi acél-
gyártó, üzemvezetõ,
fõmérnök-fõtechno-
lógus, kutatómérnök
és metallurgus szak-
értõ. Tevékenysége
során minden beosz-
tásban a minõségi
acélgyártási eljárások
és technológiák korszerûsítése szerepelt.
Összekötõ kapocs volt az OKÜ, az egyete-
mek és a Vasipari Kutató Intézet között.
Munkájának elismerését fémjelzi 11 Kiváló
Dolgozó, egy alkalommal a Vállalat Kiváló
Mérnöke, 3 Kiváló Újító arany fokozat és
az Alkotói Nívódíj kitüntetés.

1962-tõl tagja az OMBKE ózdi szerveze-
tének, és közel tíz éven keresztül volt a
metallurgus szekció vezetõje. Pályafutása
során szaklapokban 39 szakcikke jelent
meg, és többször tartott szakmai elõadá-
sokat országos és nemzetközi konferenci-
ákon.

Jelenleg is aktív tevékenységet végez a
római katolikus egyház világi lelkipásztori
kisegítõjeként.

RRaaaabbee IImmrree aranyokleveles kohómérnök
2010. augusztus 25-én ünnepelte 80. szü-
letésnapját. Pécsett
született, középisko-
lai tanulmányait Dom-
bóváron végezte,
ahol 1948-ban érett-
ségizett a Katolikus
Tanulmányi Alap Gim-
náziumában. 1948-

tól 1952-ig a soproni egyetemen folytatta
tanulmányait a Bánya-, Kohó-és Erdõmér-
nöki Kar vaskohászati szakán.

1952-ben került a Dunai Vasmûbe, ahol
az ércdarabosító beruházását irányította,
majd annak elsõ üzemvezetõje volt
1956�57-ben. 1957-tõl a nagyolvasztó
gyárrészleg mûszaki osztályát vezette,
majd 1963-ig a gyárrészleg mûszaki veze-
tõje lett. 1963-tól 1974-ig a meleghen-
germû gyáregységnél gyáregységvezetõ,
ill. a meleg- és hideghengermû fõmérnöke
volt. 1974-ben kinevezték a vállalat fej-
lesztési fõmérnökének, és ezt a tisztet töl-
tötte be nyugdíjazásáig, 1990-ig. Feladata
volt a konverter és a kokszoló állami nagy-
beruházásainak, valamint a Dunai Vasmû
saját fejlesztéseinek és beruházásainak
megvalósítása.

Munkáját számos kitüntetéssel is elis-
merték. Megkapta a Munka Érdemrend
bronz és ezüst fokozatát, valamint a Kohá-
szat Kiváló Dolgozója és Kiváló Kohász mi-
niszteri kitüntetésben is részesült.

Több szabadalom társtulajdonosa, és
kétszer nyerte el a Kiváló Újító arany foko-
zatot.

Kiemelkedõen eredményes szakmai
életpályájának elismeréseként 2000-ben a
Dunai Vasmû alapításának 50. évfordulója
alkalmából Dunaferr-díjjal tüntették ki.

AAccssááddyy IIssttvváánn 1935. december 25-én szü-
letett. Érettségi vizsgát 1954-ben a buda-
pesti Eötvös József Gimnáziumban tett.
Tanulmányait a mis-
kolci Nehézipari Mû-
szaki Egyetemen foly-
tatta, ahol 1959-ben
technológus szakos
kohómérnöki diplo-
mát szerezett. Ugyan-
itt levelezõ tagoza-
ton tanult tovább, és
1977-ben kohóipari gazdasági mérnöki
oklevelet kapott. Angol nyelvbõl 1972-
ben középfokú, 1992-ben pedig "A" típu-
sú felsõfokú nyelvvizsgát tett.

Elsõ munkahelyére, a KÖBAL Kõbányai
Könnyûfémmûbe 1959-ben lépett be, s
1997-ben innen is ment nyugdíjba. Pálya-
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futása alatt volt mûszakvezetõ üzemmér-
nök, üzemmérnök, üzemvezetõ-helyettes,
mûszaki fejlesztési osztályvezetõ, fejlesz-
tési fõmérnök, beruházási fõmérnök, pro-
jektmenedzser. Ezt követõen 1997�99 kö-
zött a cégnél szerzõdésesként, majd
1999-tõl egyéni vállalkozóként dolgozott
tovább 2003 márciusáig. 2001-tõl éves
keretszerzõdéssel a MAL Rt.-nél, majd az
INOTAL Kft.-nél Inotán dolgozott szakér-
tõként, tanácsadóként, szakfordítóként
és szaktolmácsként.

Munkája során a KÖBAL-nál számtalan
beruházás megvalósításában vett részt,
mûszaki-gazdasági döntés-elõkészítéssel,
a gépek átvételének, üzembe helyezésének
és a gyártás beindításának közvetlen irá-
nyításával. Ilyen volt a francia (PECHINEY)
alumíniumfólia gyártási know-how hazai
adaptációja, a hengersori (japán, KOBE
STEEL) és nemesítõsori (olasz, TECMO,
ROTOMEC) beruházás, a hazai alumínium
háztartási fólia és alumínium ételtálca-
gyártás kifejlesztése, a KÖBAL komplett fo-
tóreprodukciós technikája és mélynyomó
henger gyártása, a kecskeméti gyáregység
fólianemesítõ üzeme. 1992�96 között
részt vett a KÖBAL privatizációjának mû-
szaki elõkészítésében. 1997�2004 között
sikeres környezetvédelmi pályázatokat
dolgozott ki. A MAL Rt.-nél hengerállvány
beszerzésében, szalagöntõ berendezésé-
nek üzembe helyezésében, az INOTAL Kft.-
nél használt szalagöntõ berendezés be-
szerzésében vett részt.

1986-ban és 1987-ben, ENSZ alkalma-
zásban, Iránban egy alumínium félgyárt-
mány-gyártó üzemben dolgozott, alumíni-
umfólia hengersorok és szalagöntõ beren-
dezések technológiai intenzifikálásán.

A hazai szaklapokban többmint 20 pub-
likációja jelent meg. Szakmai elõadásainak
száma is meghaladta a 20-at, valamint két
vállalati szakmai film szakanyagát írta
meg.

A �Kiváló Dolgozó� kitüntetéseken túl a
70-es évek elején Magyary Ferenccel
együtt a hazai fólia-elõtermék kifejleszté-
sének terén kifejtett munkájáért nívódíj-
ban részesült.

KKoovvááccss JJeennõõ okleveles vas- és fémkohó-
mérnök Ároktõn született 1935-ben. Az
elemi- és a középiskolát, gimnáziumot Mis-
kolcon végezte. A Nehézipari Mûszaki
Egyetemen 1960-ban vas- és fémkohómér-
nöki, 1967-ben kõkezelõ szakmérnöki ok-
levelet szerzett.

Az egyetem elvégzése után a diósgyõri
Lenin Kohászati Mûvekben, az acélmûben
dolgozott, majd a me-
tallográfia osztályon
anyagvizsgáló lett.
1963-tól a hõkezelõ
laboratórium vezetõ-
je, késõbb osztályve-
zetõ-helyettes volt.

A Metalcontrol Kft.
megalakulását köve-
tõen annak mûszaki-kutatási fõmérnöke
lett.

Az OMBKE-nek 1961-tõl tagja. Munka-
helyén az anyagvizsgálati szakcsoport tit-
káraként több mint másfél évtizedig szer-
vezte a szakcsoport szakmai rendezvénye-
it, programjait.

Napimunkájamellett részt vett a vállalat
kutatási-fejlesztési feladatainakmegvalósí-
tásában. Ilyenek többek között a Csepel Au-
tó megrendelésére gyártott ún. ZF-acélok
törõpróbái cementálási technológiájának
kidolgozása, valamint a RÁBA MAN motor
alkatrészeihez felhasznált acélfajták gyár-
tási biztonságát segítõ hõkezelési-kémiai
összetételi vizsgálatok megvalósítása. A
különféle szerkezeti és szerszámacél fajták
edzhetõségi vizsgálata pontosságának nö-
velése céljából laboratóriumot alakított ki.

A 80-as években teamvezetõi feladatot
látott el az UEC-LKM mûszaki együttmûkö-
dés programjában részt vevõ amerikai
szakértõk és vállalati szakemberek munká-
jának szervezésében, közös feladatuk ki-
dolgozásában, annak megvalósításában.

A hatvanas évek elejétõl folyamatosan
végzett oktatási tevékenységet anyagis-
mereti, anyagvizsgálati és hõkezelési té-
mákban. Oktatott a 116-os számú Szak-
munkásképzõ Intézetben, a Kohó- és Ön-
tõipari Technikumban. Tagja volt a szak-
munkások vizsgabizottságának.

Az egyetem Fémtani Tanszékén több
évfolyam kohómérnök hallgatóinak gya-
korlati órákat vezetett metallográfia és
anyagvizsgálat tárgykörben. Ezen idõ-
szakban a végzõs gépész- és kohómérnök
hallgatók konzulensi feladatát látta el, és
diplomatervüket bírálta.

Munkája elismeréseként Kiváló Dolgo-
zó, Kohászat Kiváló Dolgozója, Kiváló Újí-
tó, Munka Érdemrend bronz fokozata ki-
tüntetésekben részesült.

Nyugdíjba vonulását követõen mûsza-
ki-igazságügyi szakértõként tevékenyke-
dik. 2001-tõl a Csavar- és Húzottáru Zrt.
fõmunkatársa.

BBuuzzggóó BBééllaa 1940. december 23-án szüle-
tett Csepelen a gyáróriás tõszomszédsá-
gában � akkor még nem tudhatta, hogy
élete késõbb milyen szoros kapcsolatban
lesz az öntvénygyártással. A gimnázium
elvégzése után mintakészítõ-tanuló lett a
Faáru- és Mintakészítõ Vállalatnál. Kato-
nai szolgálatának le-
telte után bekapcso-
lódott az ipari tanuló
képzésbe és a Munka-
ügyi Minisztérium 7.
számú Iparitanuló In-
tézetének szakokta-
tója lett.

Felsõfokú tanul-
mányait esti tagozaton végezte, elõször a
Budapesti Mûszaki Egyetemen gép-
gyártástechnológus-tanári oklevelet szer-
zett, majd késõbb az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karán pedagógia szakos elõadó ok-
levelet kapott. 1979-ben az iskola tanmû-
helyének vezetõje lett, és 1982-tõl 2003-
ig, nyugállományba helyezésének kezde-
téig az iskola, mostani nevén Ganz Ábra-
hám Kéttannyelvû Gyakorló Szakközépis-
kola és Szakiskola igazgatója volt. Végig õ
irányította az iskolában a mintakészítõ-
képzést, keze alól több száz fiatal szakem-
ber került ki, akiknek szakmai ismeret ta-
nára is volt.

A Mintakészítõ Szakcsoport vezetõsé-
gében megszakításokkal több cikluson ke-
resztül részt véve titkári funkcióban segí-
tette a szakcsoport munkáját. Részt vett a
mintakészítõ-tantervek, szakmai anyagok
írásában, tankönyvek bírálásában, és pe-
dagógiai, valamint szakmai cikkeket pub-
likált. Munkáját az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Öntészeti
Szakosztálya 2003-ban �Öntészeti Szak-
osztályért� emlékplakettel ismerte el.

ÉÉrrsseekk IIssttvváánn 1940. október 25-én szüle-
tett Borsodnádasdon. 1959-ben érettsé-
gizett a diósgyõri Gábor Áron Kohó- és
Öntõipari Technikumban. Egyetemi tanul-
mányait még abban
az évben a miskolci
Nehézipari Mûszaki
Egyetem Kohómérnö-
ki Karán kezdte el. Az
elsõ évfolyam elvég-
zése után tanulmá-
nyait a Leningrádi
Bányászati Egyetem

7700.. sszzüülleettééssnnaappjjáátt üünnnneeppeellttee
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Színesfémkohász szakán folytatta, mint a
Nehézipari Minisztérium ösztöndíjasa.
1965. december 15-én kiváló eredmény-
nyel szerzett fémkohómérnöki oklevelet.

Munkáját 1966 januárjában az Ajkai
Timföldgyár és Alumíniumkohóban kezd-
te, és a vállalat dolgozója maradt a 2006.
évi nyugdíjba vonulásáig.

A több mint 40 éves tevékenysége so-
rán a vállalat különbözõ területein, szá-
mos beosztásban dolgozott. Munkáját az
alumíniumkohó mûszaki fejlesztési osztá-
lyán kezdte mint fejlesztõ mérnök, majd
1968-ban mûszaki titkári beosztásba ke-
rült, ahol lehetõvé vált számára a teljes
gyári termelési és fejlesztési folyamat
megismerése, egyes területeinek koordi-
nálása.

1974-tõl kutatási-fejlesztési és terve-
zési osztályvezetõnek nevezték ki, majd
1979. augusztus 1-jétõl megbízás alapján
a 2. számú timföldgyár gyárrészlegvezetõi
feladatát látta el. 1980. január 1-jétõl a
Timföld Termelési Fõosztály vezetõjévé
nevezték ki. Megbízható, lelkiismeretes
munkája lehetõvé tette a vállalat egyéb
területein való alkalmazását is. Az 1983-
1994 közötti idõszakban személyzeti és
oktatási fõosztályvezetõként, beruházási
fõosztályvezetõ-helyettesként, majd érté-
kesítési osztályvezetõként dolgozott.
1994-tõl vagyonhasznosítási részlegveze-
tõként tevékenyen részt vett a timföld-
gyár privatizációjának mûszaki elõkészí-
tésében, majd 1997-tõl a 2006. évi nyug-
díjba vonulásáig a jogutód MAL Zrt. Be-
szerzési és Készletgazdálkodási Részleg
vezetõjeként vett részt a különbözõ szá-
mítógépes beszerzési, szerzõdéskötési
rendszerek kidolgozásában és bevezeté-
sében.

Munkáját több alkalommal a �Vállalat
Kiváló Dolgozója�, az �Alumíniumipar Ki-
váló Dolgozója�, a �NIM Kiváló Dolgozója�
kitüntetésekkel ismerték el. Az egyesület
�Sóltz Vilmos�-emlékéremmel tüntette ki.

GGaallaauunneerr BBééllaa 1940. október 3-án született
Budapesten. 1959-ben érettségizett Tata-
bányán, és még ugyanabban az évben fel-
vételt nyert a Nehézipari Mûszaki Egyetem
kohómérnöki karára, Miskolcra. Édesapja
hivatását követte, aki szintén � Sopronban
végzõ � kohómérnök volt. 1964-ben a Ta-
tabányai Alumíniumkohó ösztöndíjasaként
vas- és fémkohómérnök diplomát szerzett.

Pályafutása elsõ öt évét az alumínium-
kohóban töltötte mûszaki fejlesztõ, majd

kohóüzemvezetõ-he-
lyettes beosztásban.

1969-ben a Tata-
bányai Szénbányák-
hoz került, ahol részt
vett a bányameddõk,
pernyék, alacsony fû-
tõértékû palák komp-
lex hasznosítását cél-
zó programokban, és vezetõ beosztásban a
félüzemi kísérletekben. A magas alumíni-
um-oxid tartalmú pernyék timfölddé és ce-
mentté történõ feldolgozásának meleg-
üzemi kísérleteit vezette Almásfüzitõn,
majd a lengyelországi Opole közbeiktatá-
sával a Tatabányai Alumíniumkohóban ala-
csony Si-tartalmú fémet sikerült elõállítani
a pernyébõl. A magas nyomelemtartalmú
tatabányai palák hasznosítása céljából 1,2
MW-os elektromos ívkemencét tervezett,
amelyben üzemi körülmények között
komplex dezoxidálószer formájában hasz-
nosult a pala nyomelemtartalma. Ezt az öt-
vözõ dezoxidáló fémet éveken keresztül
használta az acélipar amagas ütõszilárdsá-
gú acélok gyártásához.

A kísérleti programok befejezése után a
szénbányákhoz kötõdõ HALDEX Rt.-hez ke-
rült. Itt a lengyelországi HALDEX üzemek
feketekõszén mosott meddõinek hasznosí-
tásával foglalkozott. Az 1980-as években a
HALDEX Rt. fõvállalkozóként építette meg
a Dunaújvárosi � és részben az Ózdi Acél-
gyári Salakfeldolgozómûveket. Beruházási
fõmérnökként vett részt a két üzem létre-
hozásában a tervezéstõl az átadásig.

1998-ban ment nyugdíjba.

HHuulllláánn SSzzaabboollccss okl. kohómérnök 1940.
szeptember 18-án született Budapesten.
Itt érettségizett 1958-ban a József Attila
Gimnázium humán tagozatán. Vas- és fém-
kohómérnöki (metal-
lurgus) diplomáját
1963-ban kapta a
miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemen.
Nagyapja, Hullán Já-
nos 1890-ben Selme-
cen, apja, dr. Hullán
Tibor 1925-ben Sop-
ronban szerzett fémkohómérnöki okleve-
let. Tanulmányi szerzõdés útján került a
Kõbányai Vas- és Acélöntödébe a dr. Hajtó
Nándor vezette Kísérleti Osztályra, ahol
kezdõ mérnökként a sav- és hõálló acélok
gyártásával és metallurgiájával ismerke-
dett.

A szerzõdés lejártakor a MÁV Központi
Felépítményvizsgáló Fõnökségen az akkor
megalakuló Anyagvizsgáló Osztályra ke-
rült, amelynek feladata a különbözõ gyár-
tóknál készített felépítményi anyagok vizs-
gálata és minõségi átvétele volt. A több-
szöri jogutódváltás után 2001-ben innen
ment nyugdíjba.

A vasútnál ún. szakaszmérnöki vizsgát
kellett tennie, ami a vasúti ismeretek alap-
követelményének számított a más ágaza-
tokból érkezett friss diplomások számára.
A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1978-ban
hegesztõ szakmérnöki diplomát szerzett.

1976-tól 1990-ig állandó résztvevõje
volt a kohászati és vasúti szakértõkbõl álló
KGST-bizottságnak, melynek feladta elsõ-
sorban a sínek gyártási és hõkezelési minõ-
ségének javítása volt. 1987-tõl 1998-ig a
Nemzetközi Vasút Egylet ugyanilyen tárgy-
körrel foglalkozó, de nyugat-európai acél-
gyárak és vasutak szakértõibõl álló bizott-
ságában képviselte a MÁV-ot.

A vizsgálat és minõsítés szempontjából
aktív szerepet játszott a Diósgyõri Kohá-
szati Üzemekben folyó sínfejlesztésekben,
így például az 1993-ban hengerelt � sajnos
már soha meg nem ismételhetõ � UIC 60
rendszerû sín kísérleti elõállításában is.

Ma is különös tisztelettel emlékezikmeg
a vasútnál korábban szolgálatot teljesítõ
elõdeirõl: Kovács Béla, Harmathy Lajos és
Fábián István kohómérnökökrõl.

Egyesületünknek 1961-tõl tagja, 40
éves tagságáért 2001-ben Sóltz Vilmos-
emlékérmet kapott.

PPaapp LLáásszzllóó 1940. január 29-én született
Hévízszentandráson (ma Hévíz). Középis-
kolai tanulmányait a
sztálinvárosi Kerpely
Antal Kohóipari Tech-
nikumban kezdte
1954-ben,melyet � az
1957 tavaszán történt
áthelyezése után � a
diósgyõri Gábor Áron
Kohó- és Öntõipari
Technikumban 1958-ban fejezett be.

Az iskola elvégzése után 1958 nyarán a
Székesfehérvári Szerszám- és Köszörû Gép-
gyár vasöntödéjében kezdett dolgozni,
elõbb technológusi, majd fõolvasztári be-
osztásban.

1963 májusában a Székesfehérvári
Könnyûfémûben helyezkedett el. Elõször
a Présmû Húzó részlegénél csoport-
vezetõként dolgozott. 1965 és 1969 kö-
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zött irodai tevékenységet folytatott a gyár
különbözõ területein.

1969 õszétõl az újonnan üzembe helye-
zett Szélesszalag Hengermû Kikészítõ Üze-
mében mint mûvezetõ ténykedett 1995
márciusáig.

1995. március 1-jével az akkor már
ALKOA KÖFÉM Vállalattól ment korenged-
ményesen nyugdíjba 39 év munkaviszony
után.

2003-ban � a Pécsi Szakosztályi Közgyû-
lésen � megkapta a 40 éves tagság után
adományozható Sóltz Vilmos-emlékérmet.

DDrr.. VVaallllóó FFeerreenncc okl. vegyészmérnök 1940-
ben született Gyõrben. 1964-ben végzett a
Veszprémi Vegyipari Egyetemen, elektroké-
mia szakon. 1968-ban szakmérnöki okleve-
let szerzett és mûszaki doktorrá avatták.

1964-tõl Ajkán a Timföldgyár és Alumí-
niumkohóban, valamint jogutódainál dol-
gozott nyugdíjazásáig, 2002-ig, majd
2005-ig, mint mûszaki szakértõ. 1979-ig
kutatómérnök, tervezési és kutatási cso-
portvezetõ. 1979-tõl kutatási, fejlesztési
osztályvezetõ, majd mûszaki fõosztályveze-
tõ. 1992-tõl a timföldgyár fejlesztési veze-
tõje volt.

1979-ig folyamatelemzõmûszereket fej-
lesztett, a 80-as években munkatársaival
elsõként alkalmazták a mikroszámítógépe-
ket folyamatirányításra.

1980-tól irányította Ajkán a galliummal
kapcsolatos, a timföldgyártás technológiájá-
hoz kapcsolódó és az alumíniumkohászati

fejlesztéseket. Az egy-
re romló bauxitminõ-
ség ellenére sikerült a
timföldgyártás anyag-
és energiafelhaszná-
lásának fajlagos mu-
tatóit szinten tartani,
több esetben javítani.

A 80-as évek köze-
pétõl az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumko-
hó vezetõi számára is világossá vált, hogy a
világpiacon a kohászati timföldgyártás
hosszú távon nem versenyképes, ezért az
erõket új, a helyi adottságokat figyelembe
vevõ, a piacon jól értékesíthetõ termékek
kifejlesztésére kell koncentrálni. E munka
irányítása, szervezése képezte többek kö-
zött a feladatát.

Munkássága is hozzájárult ahhoz, hogy
Ajkán egy korszerû innovációs struktúra
alakult ki nagylaboratóriummal és félüzemi
kísérletek végzésére alkalmas egységgel. A
Fémipari Kutató Intézet mellett más hazai
kutatóintézetekkel, egyetemekkel és a tu-
dományos élet jeles képviselõivel megszer-
vezte az együttmûködést.

A 60-as és 70-es években a Veszprémi
Egyetem munkatársaival, valamint Pungor
professzorral és munkatársaival dolgozott
együtt az ajkai fejlesztési feladatok megol-
dásán. 1980-tól az együttmûködés kibõvült
a JATE, a BME, a KKKI és aMÜKKImunkatár-
saival. A fejlesztésekkel együtt kibõvítette a
piackutatást, biztosítva ezzel a piacorien-
tált fejlesztést. Irányítása alatt széleskörû

iparjogvédelmi tevékenység is folyt.
A 80-as évek végére munkatársaival

együtt kifejlesztette több speciális timföld
és hidrát mellett a különbözõ zeolitok - kö-
zöttük a 4A zeolit - és a precipitált hidrátok
gyártástechnológiáját.

A 90-es évek alumíniumipari válságami-
att csak 1995-re sikerült a speciális termé-
kek közül elsõként a 4A zeolitüzemet meg-
építeni. A beruházás vezetésével is õt bízták
meg. A kidolgozott technológia az európai
átlagnál 30%-kal alacsonyabb önköltséggel
kiváló minõséget biztosít. Elsõ vásárló a
Henkel cég volt. Az üzem kapacitását indu-
lása óta többszörösére emelték. A precipi-
tált hidrátok,melyekma is Ajka kulcstermé-
kei, hasonló pályát futottak be.

Tevékenysége során 27 újítás és 28 elfo-
gadott találmány kapcsolódik nevéhez.
Munkásságát több kiváló feltaláló és kivá-
ló dolgozó jelvény és miniszteri kitüntetés
ismerte el. Elõadásokat tartott nemzetkö-
zi konferenciákon és a BME-n. Több cikke
jelent meg hazai és nemzetközi folyóira-
tokban.

Évekig tagja volt az MTA Kémiai Tech-
nológiai és Környezetvédelmi Munkabi-
zottságának. A Magyar Zeolit Társaság
alapítója, az MTESZ Veszprém megyei
szervezetének vezetõségi tagja volt.

Az OMBKE-nek 1966 óta tagja. A Fém-
kohászati Szakosztály Ajkai Csoportjának
2006-ig közel 20 évig volt a titkára majd
elnöke. Egyesületi munkáját emlékplaket-
tel jutalmazták.

Nemrég még 85. életévének betöltése alkalmá-
ból köszöntöttük lapunkban Illyés Jánost, gaz-
dag kohász életutat megjárt kollégánkat.

2010. augusztus 8-án tíz évig türelemmel vi-
selt betegség után õ is elmentminden élõk útján.

Temetésén, Budapesten az Új Köztemetõben
2010. szeptember 1-jén a református gyászszer-
tartás után Bacskai Antal búcsúzott Tõle a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetem öregdiákjai és
a hajdani Vasipari Kutató Intézet munkatársai
nevében.

Szerény, szilárd etikai alapokon álló ember-
sége és töretlen szorgalma, igazi mérnöki preci-
zitása példaértékû volt. Fiatal korában egy küz-
delmes korszak vaskohászati gyakorlati iskoláját
járta ki, s közben kohómérnöki oklevelet is szer-
zett a Nehézipari Mûszaki Egyetemen.

Kemény próbákban helytállt tervezõként,
nagyolvasztó építési, rekonstrukciós ellenõr-
ként, irányító mérnökként, az ércelõkészítés és

a nyersvas-metallurgia kutató-fejlesztõjeként.
Eseményekben gazdag, változatos politikai idõ-
szakban bizonyította kohász rátermettségét al-
kalmazott kutatási eredményeivel, fiatal kohász
kollégáinak a gyakorlati tudásmódszeres átadá-
sával, szakmai elõadásokkal, szakcikkekkel,
négynyelvû kohászati szakszótár kidolgozásá-
val, OMBKE szakcsoport-titkári teendõk ellátá-
sával. Pályafutása utolsó szakaszában azonban
még látnia kellett szeretett szakterülete nagy-
mértékû hazai elsorvadását is.

Nem a szavak, hanem a tettek embere volt,
aki mindig erõsen összpontosított idõszerû fel-
adatainak alapos, becsületes teljesítésére. A
konfliktusokat kerülte, s a gyümölcsözõ együtt-
mûködést lelkesedve nagyra becsülte. Gazdag
életutat hagyott maga után. A VASKUT-ban osz-
tályvezetõnek lenni szakmai rang volt.

Emlékét megõrizzük, s ezúton mondunk neki
utolsó Jó szerencsét!

IIllllyyééss JJáánnooss
(1925�2010)
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Mihalik Árpád vas- és fémkohómérnök, a
Miskolci Egyetem nyugalmazott adjunk-
tusa életének 76. évében, 2010. decem-
ber 5-én elhunyt. Aktív, munkás éveit
mindvégig az egyetem szolgálatában az
oktatásnak, kutatásnak szentelte. Min-
dig a szakmai fejlõdést és annak haszno-
sítását tartotta szem elõtt. A tudás át-
adása, a szakmájukat hasonló szenve-
déllyel szeretõ új mérnökgenerációk ki-
nevelése inspirálta. Nyugdíjasként is
tartotta a kapcsolatot tanszéki munka-
társaival, a szakmabeliekkel és barátai-
val. Temetésén, 2010. december 15-én a
miskolci Szentpéteri kapui temetõben,
az egyetem saját halottjaként búcsúz-
tatta számos kollégája, rokonai és sze-
rettei jelenlétében.

Családjának biztos támasza volt. Fe-
lesége, lányai, unokái mindig számít-
hattak szeretõ, megértõ figyelmére,
gondoskodására. Felesége 40 együtt
töltött boldog, harmonikus év után bú-
csúzott tõle.

Szerette a természetet, a kertészke-
dést. A hétvégeket családjával hobbi-
kertjében töltötte, majd nyugdíjba vo-
nulása után hétköznap is több idõt szánt
ennek a szenvedélyének. A munka em-
bere volt. Mindig tett-vett valamit, ide-
jét élete utolsó percéig úgy el tudta fog-
lalni, hogy soha ne unatkozzék. És az
élet megajándékozta azzal, hogy szelle-
me is épen mûködött halála napjáig.

1934. február 11-én született Nyír-
egyházán. Ott végezte az elemi és kö-
zépiskolát. 1952-ben érettségizett a
Kossuth Lajos általános gimnáziumban,
és még az évben megkezdte tanulmá-
nyait Miskolcon a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Kohómérnöki Karán, ahol
1958-ban szerezte meg vas- és fémko-
hómérnöki oklevelét. Diplomájának át-
vételétõl mindvégig a Miskolci Egyete-
men, a Fémkohászattani Tanszéken dol-
gozott, egy évig gyakornokként, 1964-
ig tanársegédként, majd adjunktusként
az 1994. évi nyugdíjba vonulásáig. A
Miskolci Egyetemtõl 2008-ban vette át
aranydiplomáját.

1977-ben avatták doktorrá. Kezdet-
ben a Tanszék minden tárgyát oktatta a
levelezõ hallgatóknak, késõbb az Elmé-

leti kohászattan és a Kémiai metallurgia
tárgyak gondozása és fejlesztése vált az
egyik legfontosabb oktatási feladatává;
de nagyon sok más területen is nélkülöz-
hetetlen tagja volt a tanszéki közösség-
nek. A Tanszék volt az élete: mérõberen-
dezéseket fejlesztett és épített, korszerû
laboratóriumi gyakorlatokat állított ösz-
sze, diplomatervezõket konzultált, éve-
kig szervezte és irányította a Kohómér-
nöki Kar �Szakmai Kör�-ét, ápolta az
ipari vállalatokkal és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesülettel ki-
épített kapcsolatokat, folyamatosan és
eredményesen vett részt az igen válto-
zatos tanszéki kutatási munkákban.
Mindezzel jelentõs mértékben járult
hozzá a Tanszék fejlõdéséhez, szakterü-
leteinek bõvüléséhez. Összességében tíz
tankönyv, illetve egyetemi jegyzet, 14
oktatási segédlet és 30 szakmai tanul-
mány szerzõje illetve társszerzõje; vala-
mint elõadásokat tartott bel- és külföldi
konferenciákon és mérnöktovábbképzõ
tanfolyamokon. Szerzõtársa a Mûszaki
Értelmezõ Szótár sorozat többnyelvû
Fémkohászat kötetének, valamint az EU
Leonardo da Vinci programja támogatá-
sával készült és az interneten hozzáfér-
hetõ, többnyelvû kohászati értelmezõ
szótárnak. Utolsó aktív éveiben még ok-
tatta a Könnyûfém-metallurgia és egy
új, a Fém- és fémtartalmú hulladékok
feldolgozása címû tárgyakat. Ez utóbbi
tantárgy anyagát is õ állította össze
jegyzet formájában, és nyugdíjazása
után is még évekig elõadta a környezet-
védõ ágazatos kohómérnök hallgatók-
nak.

Kiegyensúlyozott, nyugodt személyi-
sége, nagyon sokoldalú szakmai tájéko-
zottsága, megfontolt alapossága, preci-
zitása, önzetlen segítõkészsége és
õszintén barátságos, mindig igaz embe-
ri megnyilvánulásai mind volt hallgatói-
nak, mind szakmabeli társainak kivívták
az elismerését. Ezért is fogunk sokáig
emlékezni rá.

Megtört szívvel búcsúzom Tõle volt
tanítványai, munkatársai és barátai ne-
vében.

-- TTöörröökk TTaammááss

DDrr.. MMiihhaalliikk ÁÁrrppáádd
(1934�2010)
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Az alumíniumipar hazai és nemzetközi szak-
embereit, a kollégákat és barátokat megren-
dítette a hír, hogy Dr. Solymár Károly okl. ve-
gyészmérnök 2010. május 31-én elhunyt Bu-
dapesten.

1934. augusztus 26-án született Doro-
gon. Középiskolai tanulmányait a ferences
rendi Szent István Gimnáziumban végezte
Esztergomban, ott is érettségizett kiváló
eredménnyel. Ezt követõen felvételt nyert a
Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipa-
ri szakára és 1957-ben kiváló minõsítéssel
kapott vegyészmérnöki diplomát az egyetem
elektrokémiai ágazatán.

Ezután Budapesten dolgozott a Fémipari
Kutató Intézetben, és itt kötelezte el magát a
kutatómunkával és a magyar alumíniumipar-
ral, melyhez mindvégig hûséges maradt. Tu-
dományos munkatársként, elsõ kutatási fel-
adatát is sikerrel oldotta meg, mely a tim-
földgyári aluminátlúgból történõ gallium
elõállítás technológiája volt.

Dr. Solymár Károly szakmai-tudományos
pályája példamutatóan sikeres és eredmé-
nyes volt. Tehetségére, szorgalmára vezetõi
hamar felfigyeltek és 1964-ben megbízást
kapott a Timföldtechnológiai Kutatási Osz-
tály vezetésére. Szakmai pályája itt teljese-
dett ki igazán és vált amagyar timföldgyártás
fejlesztésének meghatározó szakmai egyéni-
ségévé. Kutató fejlesztõ munkájában arra tö-
rekedett, hogy hogyan lehetséges a timföld-
gyártás során végbemenõ kémiai és transz-
portfolyamatok megismerése révén növelni a
timföldgyártás hatékonyságát, versenyké-
pességét.

Az elért kutatási eredményeirõl több mint
150 közleményben számolt be, hazai folyó-
iratokban és publikációinak több mint a fele
külföldi, a szakmai szempontból igényes la-
pokban jelent meg.

Valamennyien tudjuk, hogy egy kutató-
fejlesztõ számára az a siker, ha a kutatási
eredmény a gyakorlatban is megvalósul. Õ
ezt is elérte, mert számos szabadalmát, eljá-
rását a gyakorlatban is bevezették.

Az általa vezetett laboratóriumokban
szinte a világ valamennyi bauxit-elõfordulá-
sát elemezték, és dolgoztak ki technológiá-
kat azok gazdaságos feldolgozására. Doktori
értekezését is a bauxitok technológiai érté-
kelésérõl írta. Ezek alapozták meg azon a si-
kereket is, amelyet az Aluterv, majd késõbb
az Aluterv-FKI a nemzetközi alumíniumipar-
ban elért.

Sokat tett az Intézet és az iparági timföld-
gyárak hatékony szakmai együttmûködéséért.

Elért eredményei, a magas szintû szakmai
ismerete és elismertsége túllépte az ország-

határt és egyre több külföldi feladatot ka-
pott, mint nemzetközileg is jegyzett kiváló
tudóst, elismert timföldgyártási szakembert
egyre gyakrabban kérték fel szakértõi felada-
tokra Jamaicában, Kínában, Vietnamban, In-
diában és Iránban, hogy csak a legfontosab-
bakat említsük.

E kiemelkedõ és eredményes szakmai
munkát számos kitüntetéssel is jutalmazták,
timföldgyártás terén elért hazai eredményei-
ért Eötvös Loránd-díjjal, bevezetett eredmé-
nyeit kiváló feltaláló díjjal ismerték el.

Életében nagy szerepet töltött be a szak-
mai-közéleti tevékenység, ebben is kimagas-
lót alkotott, neve összefonódott az ICSOBA
Nemzetközi Bizottságával, amely szervezet
nem mûködött volna erõfeszítése nélkül.

Sikeres kongresszusokat szervezett Milá-
nótól Teheránig és Tapolcától Sao Pauloig.
Mint e nemzetközi szervezet titkára, szervez-
te a kongresszusokat, dolgozott a kiadvá-
nyok szerkesztésén, kiadásán, hírnevet sze-
rezve a magyar alumíniumiparnak. Szervezte
a hazai bauxit geológusok, bányászok, tim-
földgyári és alumíniumelektrolízissel foglal-
kozó szakemberek számára az ICSOBA ma-
gyar nemzeti bizottságának üléseit is.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület vezetõségi tagja volt, állandó
meghívottként képviselte az ICSOBA-át az El-
nökségben. Sokat tett az OMBKE- ICSOBA
együttmûködésért a német és az indiai társ-
egyesületekkel. Munkáját az egyesületi ki-
tüntetései minõsítik.

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadé-
mia Kémiai Osztálya mûszaki kémiai munka-
bizottságának. Tagjává választotta a TMS, az
amerikai bányászati és kohászati egyesület
tudományos tanácsa.

Az a szerep, melyet az ICSOBA kivívott alu-
míniumiparban, és lehetõséget kínált a kelet-
nyugati párbeszédre, az európai alumínium-
ipar visszaesése miatt fokozatosan vesztett je-
lentõségébõl. Ezt felismerve az ICSOBA hagyo-
mányaira építve elérte, hogy a nemzetközi tit-
kárságot Indiába helyezzék át, biztosítva a
szervezet további mûködését.

A Farkasréti temetõ ravatalozójában bú-
csúztak el tõle azok, akik szerették tisztelték,
mindannyiunk számára veszteség, hogy
nincs többé közöttünk. Mindig csak önzetle-
nül adott, szakmai segítséget, új kutatási fel-
adatot, optimizmust, támogatást. Veszteség
ért nem csak minket, de veszteség érte a
nemzetközi alumíniumipari közösségeket is.

Megtört, fájó szívvel búcsúzunk és mon-
dunk utolsó

Jó szerencsét!
-- DDrr.. HHoorrvváátthh JJáánnooss

DDrr.. SSoollyymmáárr KKáárroollyy
(1934�2010)



Tisztelt Tagtársaink, kedves Cikkíróink!

A BKL Kohászat célja és feladata, hogy olva-
sóközönségét, az Egyesület tagságát tájé-
koztassa a kohászattal, öntészettel kapcso-
latos eseményekrõl, gazdasági és mûszaki
eredményekrõl, továbbá hogy beszámoljon
az Egyesület tevékenységérõl és a tagjaink-
kal történtekrõl. Ezt a feladatot a szerkesz-
tõség a beküldött kéziratok, hírek, tudósí-
tások felhasználásával tudja teljesíteni. Ez-
úton is kérünk és bátorítunk mindenkit,
hogy a megjelölt céloknak megfelelõ cikke-
ket, híreket küldjön szerkesztõségünknek!
Kérjük, hogy a szerkesztõség munkájának
megkönnyítése érdekében a cikkek, hírek
beküldésekor az alábbiakat vegyék figye-
lembe:
A.) Szakcikkek esetében
1.) Ha a szerzõ(k) a kéziratot nem csak a

BKL Kohászat részére nyújtották be,
kérjük a másik sajtótermék megnevezé-
sét és a megjelenés idõpontját; ha elõ-
adásonhangzott el, kérjük a rendezvény
megnevezését (név, hely, idõ). Feltét-
len kérjük a szerzõ(k) elérhetõségének
(e-mail cím, telefonszám) megadását,
valamint néhány soros szakmai bemu-
tatkozását.

2.) A kézirat terjedelme � ábrákkal együtt �
legfeljebb 15 hagyományos gépelt ol-
dal, illetve szövegszerkesztõvel írva ma-
ximum 23 000 karakter (betû + szóköz)
lehet.

3.) A kézirat elsõ oldalán szerepeljen a
szerzõ(k) neve, legmagasabb szakkép-
zettsége, tudományos fokozata, beosz-
tása, munkahelyének neve és telephe-
lye. Ezt rövid (5�10 soros) magyar és
angol nyelvû tartalmi kivonat, majd a
cikk szövege kövesse.

4.) A kézirat szövegében a forrásokra az iro-
dalomjegyzék [ ] zárójelbe tett számával
kell hivatkozni. A betûszavak jelentését
az elsõ elõforduláskor teljes szövegû ki-
írással kérjük megadni. Mindenhol az SI
mértékegységeket kell használni. Táblá-
zatok, ábrák számozására a szövegben
hivatkozni kell, tervezett elhelyezésü-
ket kérjük jelölni.

5.) A jó nyomdai minõség érdekében az áb-
rákat, táblázatokat, képeket külön fájl-
ban kérjük megadni, akkor is, ha a szö-
vegbe beillesztve is szerepelnek (pl. Ex-
cel táblázat, vagy jpg képfájl, 300 dpi
felbontással, 500�800 kB-ra tömörítve).

6.) A cikk végén fel kell sorolni az alábbia-
kat:

� irodalomjegyzék a szövegközi elõfor-
dulás sorrendjében és számával (folyó-
iratnál a szerzõ(k) neve, a mû címe, a
folyóirat címe, évszáma, évfolyama, a
mûvön belüli oldalszám; könyveknél a
szerzõ(k) neve, a kötet címe, kiadója, a
kiadás helye, évszáma, oldalszáma)
� lábjegyzetek
� ábrajegyzék (sorszám, aláírás)
� táblázatok sorszáma, címe

7.) A kézirat anyagát (szöveg, ábrák) lehe-
tõleg CD-lemezen vagy e-mailben kér-
jük, kinyomtatni nem szükséges. Termé-
szetesen írógépen írt változatot is elfo-
gadunk.

B.) Híranyagok esetében
A fentieket értelemszerûen kérjük alkal-

mazni, amennyiben a hír más formában is
megjelent már, a forrás megjelölésével.

A szerkesztõség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött anyagmegjelenésérõl döntsön,
a szükségesnek ítélt stiláris és formai javí-
tásokat, rövidítéseket elvégezze, de a meg-
jelent anyagok tartalmáért nem felel.

Kéziratot, és egyéb beküldött anyagot
nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza. A
munkánkhoz nyújtott segítségüket ezúton
is köszönjük!

- Szerkesztõség

CIKKÍRÓINKHOZ

Pályázzatti feelhíváss fiattal sszzakkeembeerreekk sszzámárra
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Választmánya az egyesület Ifjúsági Bizottságának kezdeményezésére
pályázatot hirdet fiatal tagjai számára a Bányászati és Kohászati Lapokban való megjelentetésre alkalmas formájú dolgozatok,
tanulmányok, szakcikkek írására.
A pályázzatt ttéémája: A dolgozat a pályázó által önállóan vagy szerzõtársakkal összeállított, szakfolyóiratban még nem publikált
munka legyen, mely bármely, a bányászattal, kohászattal, illetve ezek határterületeivel (pl. környezetvédelem, másod- és har-
madtermékek gyártása, anyagtudomány stb.) kapcsolatos témát ismertethet, kivéve a szakmatörténeti témákat. A pályázó által
készített szakdolgozat, diplomamunka, diákköri dolgozat a pályázatban felhasználható.
A pályázat terjedelme a táblázatokkal és ábrákkal együtt legfeljebb 12 gépelt oldal lehet (Word szövegszerkesztõ: Times 12-es nor-
mál betûmérettel). A pályázathoz rövid, maximum 10 soros összefoglalót kell készíteni.
A pályázzatt rréésszzttveevõõi: A pályázaton részt vehet bármely 1976. január 1. után született OMBKE-tag, aki 2011 elõtt lépett be az
egyesületbe.
A pályázzatt beenyújttássa: A pályázat egy nyomtatott és egy elektronikus (CD-n) példányban, zárt borítékban 2011. augusztus 31-ig
nyújtható be postán vagy személyesen az OMBKE titkárságán (1027 Budapest, Fõ u. 68.). A borítékra kérjük ráírni: Pályázat.
A pályázzatt éérrttéékkeelééssee ééss díjazzássa: A pályázatokat az OMBKE elnöke által felkért szakmai zsûri véleményezi és rangsorolja.
A legjobb pályázatok pénzdíjazásban részesülnek:

I. díj: 100 000 Ft II. díj: 75 000 Ft III. díj: 50 000 Ft
(1976 elõtt született szerzõtárs esetén a díj összege csökkenthetõ.)
Ha a zsûri arra érdemes pályázatot nem talál, nem köteles minden díjat kiosztani. A pályázatok eredményhirdetésére és a díjak
kiosztására 2011 decemberében kerül sor.
A pályázatokat azok díjazásától függetlenül a zsûri a Bányászati és Kohászati Lapokban megjelentetésre javasolhatja.

Budapest, 2011. február 2.
OMBKE Választmánya és Ifjúsági Bizottsága



TToorroocckkóó 
((nnéémmeettüüll EEiisseennbbuurrgg,,
rroommáánnuull RRiimmeetteeaa))

Az Aranyos mellékvize mentén,
a Székelykõ lábánál fekvõ
Torockón legalább fél évezre-
den át, megszakítás nélkül bá-
nyásztak vasércet, és gyártot-
tak vasat. Bár a bányamûvelés
és a kohósítás módszere alig
fejlõdött � nagyolvasztót sem
építettek � Torockó a magyar-
országi vaskohászat történe-
tébõl mégsem mellõzhetõ.

Torockót 1257-ben említi
elõször írott forrás. A 15. szá-
zadban már mezõváros. A be-
telepített szászok a 17. szá-
zadra elmagyarosodtak, a vá-
ros lakói környezetüktõl elzárkózva, szokásaikban, viseletükben, építészetükben sajátos néprajzi egységet alkottak.

Egy 1785-ben hamisított, III. Andrásnak tulajdonított kiváltságlevél alapján sokáig úgy tartották, hogy a vasmûvesek a
felsõ-ausztriai Eisenwurzelbõl (Eisenerzbõl) jöttek Torockóba. Az itteni vasgyártásról az elsõ hiteles oklevél 1470-bõl szárma-
zik: három egész és két fél vasolvasztót, továbbá nyolc és fél hámort említ. (A �fél� kisméretû berendezést vagy fél tulajdon-
részt jelenthetett.) A kemencék és a hámorok nagy száma alapján feltételezhetõ, hogy a vastermelés kezdete a 14. század el-
sõ feléig nyúlik vissza.

Az 1721�24. évi összeírás Torockón 19 vasbányát, 16 olvasztókemencét és 22 hámort vett számba. A vasgyártás a 18. szá-
zadban élte virágkorát, a kemencék évente átlagosan 40 héten át voltak üzemben, ez alatt dolgozták fel azt az ércet, amelyet
az olvasztási szünetekben bányásztak. Az évi vastermelés húszezer bécsi mázsa körül volt. A vasból a szomszédos Torockó-
szentgyörgyön kovácsoltak ásókat, kapákat, ekevasakat. A torockói vas jó minõségû volt, a termékek magas áron keltek el,
egész Erdélyben igen keresettek voltak, sõt a Havasalföldre is eljutottak.

A 19. században a kemencék és a hámorok száma s a termelés folyamatosan csökkent. 1847-ben már csak 11 bucakemence
és 12 hámor mûködött, a termelés 12 000 mázsát tett ki, 1870-ben pedig 7 kemencével és 5 hámorral mindössze négyezer
mázsa vasat készítettek.

A torockói bányászatot és vasgyártást Orbán Balázs részletesen leírja. A vasbányák a helységtõl nyugatra magasodó Tilal-
mas oldalában voltak. �E bányák, egypár kivételével, oly nyomorult szerkezetûek, oly kezdetlegesek, minõt másutt alig lehet-
ne találni, s emellett az azokba való behatolás oly veszélyes, hogy aki valamelyiknek megjárására elszánta magát, midõn fe-
nekére ért, bizonnyal jótékonysági fogadalmat tesz azon esetre, ha Isten szép egét meglátni megadatik neki.� Az ércet a bá-
nyász többnyire a hátán, zsákban hordja ki, csak két tárnában van fasínen járó csille. A bányától lóhátra erõsített kosarakban
viszik az ércet a kohó melletti pörkölõkamrákig. A bucakemencéket vízerõvel mûködtetett fúvókkal táplálják. A kemence ki-
bontása után kiemelt bucát (amelyet kenyérvasnak hívnak) kettévágják, és a hámorhoz viszik. Egy mázsa vas eladási ára
1846-ban 18 Ft volt, a nyereség 1,6 Ft-ot tett ki. Ezt a csekély hasznot is jórészt felemésztette a lovak pótlására, a városi köz-
költségekre fordítandó pénz, ezért a vasmûveseknek földmûveléssel is kellett foglalkozniuk.

A torockói bánya- és kohótulajdonosok helyi jobbágysorsú kisvállalkozók voltak, a földesúrnak a kitermelt érc és a gyár-
tott vas után cenzust fizettek, továbbá robottal is tartoztak (ezt rendszerint pénzzel váltották meg), s a bánya- és kohómun-
kásokkal, szénégetõkkel, fuvarosokkal jellegzetes, hierarchikus, hagyományápoló társadalmat képeztek, saját közigazgatás-
sal. Ez is magyarázatot ad arra, hogy a torockói bucakemencés kohászat századokon át szinte változatlan struktúrával fenn-
maradt. 1898-ban még mûködött két kemence és egy hámor Torockón.

- K. L.

Foorrrráássookk:
Heckenest G.: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában. Bp., 1991.
Orbán B.: A Székelyföld leírása. V. k. Pest, 1871.
Jankó J.: A torockói vasbányászat és kohászat. Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye, 1893.
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