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Öntészet rovatunkat az 1950-ben
indított és 1991-benmegszûnt önál-
ló szaklap, a BKL Öntöde utódjának
tekintjük.
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Cast o t s
Physical simulation on specimens is possible when
there is accurate control of the thermal andmechani-
cal conditions imposed upon them. While existing
Gleeble simulations offer substantial benefits in
reducing the time and cost. Recent developments by
Dynamic Systems Inc. such as the HDS-V40 control
the thermal andmechanical environment of a rectan-
gular specimen in such a way that an entire thin slab
casting process can be simulated from start to finish,
including deformation of solid or semi-solid materi-
al. Recent work has been done on different sized
specimens that can be melted and control cooled to
simulate different heat flow conditions in continuous
bar casting in order to directionally solidify the dend-
rites in different directions and velocities.

o s physical simulation, Gleeble simulator,
SICO test, thin slab casting
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The paper presents some results of the R&D project
"Development of multiphase steels". It was analysed
how the intercritical heat treatment of MP and TRIP
steels is possible on an already existing continuous
heat treatment line. The experiments were mainly
based on numerical modelling and theoretical
knowledge of phase transformation. It was stated
that MP and TRIP steels can be produced on continu-
ous hardening and tempering line, however on a
continuous galvanising line, which not have isother-
mal bainitic part only MP strip can be produced.

o s intercritical annealing, TRIP steels, MP
steels, continuous galvanising line
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Author surveys the career of Gyula Schön who was
one of the prominent persons of the Hungarian iron
metallurgy. Gyula Schön was engineer of the iron-
work at Diósgyõr and he collected historical docu-
ments of iron- and steelmaking. He concentrated
especially on the systematisation of the Hungarian
rolling mills.

o s iron- and steelmaking, Hungarian rolling
mills, translator activities
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Market requires castings of good surface quality. By
eliminating surface defects (burn-on, penetration)
formed as results of physical-chemical interaction
between themould and the liquid metal, production
costs (of fettling etc.) can also be decreased. This
article reviews the special literature of the question,
and establishes that many details of mechanism
forming surface defects still require further exami-
nation. Authors performed experimental studies.

Using SEM and EDS, they revealed penetration
processes occurring in cold hardening resin bonded
and green sand moulds and their relationships.

o s surface quality, SEM, EDS
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The increasing lack of rawmaterial makes the secon-
dary aluminium's role more and more important. In
Hungary several plants for processing the alumini-
um scrap have been established. They are fitted with
up-to-date equipment and are working at high tech
level. The paper enumerates the most known
Hungarian companies and shows their equipment.
The competition on the market of secondary alu-
minium remains strong in the future as well.

o s aluminium scrap, secondary aluminium,
aluminium slag, remelting, rawmaterial supply, alu-
minium beverage cans
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The first steps of the fused cast alumina tank blocks�
export began with the co-operation of the
Hungarian foreign trade company Mineralimpex.
The quality of the blocks in the starting period has
been not the best. The efforts to improve it resulted
in the enlargement of the export. There have been
changes in the technology end the product could be
commended for delicate uses in the glass- and steel
industry.

o s electrocast refractories, alumina based
fused cast products, mechanical strength of refrac-
tories, surface smoothness
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o
Because of the shutting off of the Russian pipeline
towards Europe in January of 2007 a dramatic activi-
ty has been started. Looking for new energy sources
and better use of present energies became more
interesting. Plans of new pipelines and storage, pos-
sibilities have investigated. Europe has awakened
from its sleep.

o s energy policy, glasshouse effect, fossil
energy sources, bioenergy, geothermic energy
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New method has been developed for separation of
carbon nanotubes produced during electrolysis of
molten salts. Correlation have been found between
the diamater of the carbon nanotubes and the com-
pound of the electrolyte. Impurities have been
found inside of the carbon nanotubes, that are the
same than the outside one's.

o s carbon nanotubes, electrolysis of molten
salts, SEM, TEM
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A folyamatos öntés fizikai szimulációja
csak akkor lehetséges, ha a folyamatos
öntés közben az öntött szál egy kiválasz-
tott térfogatelemére ható termikus és me-
chanikai igénybevételt a szimuláció során
pontosan meg tudjuk ismételni. A termo-
mechanikus szimulátorok, így a Gleeble-
szimulátorok alkalmazásának az a legfon-
tosabb elõnye, hogy az új acéltípusok ön-
tési technológiája rövidebb idõ alatt és ki-
sebb ráfordítással dolgozható ki, mint
üzemi kísérletek segítségével. Ugyanez a
megállapítás érvényes a már kidolgozott

technológiai utasítások esetleges módo-
sításakor is.

Az acélok hagyományos folyamatos ön-
tésén túlmenõen napjainkban fokozott ér-
deklõdés mutatkozik az öntést közvetlenül
követõ meleghengerlés, valamint a félig
megszilárdult állapotban végzett melegala-
kítás technológiája iránt is. Ennek a kétmo-
dern eljárásnak a fizikai szimulációja is le-
hetséges a Gleeble-típusú berendezésekkel.

A Dynamic System Inc. újonnan kifej-
lesztett berendezéseivel, például a
HDS�V40 típusúval a négyszög-
letes keresztmetszetû próbatestre ható

termikus és mechanikai igénybevételek
olyan széles tartományban és olyan pon-
tossággal tarthatók kézben, hogy a lapos-
bugák folyamatos öntésének teljes folya-
mata fizikailag szimulálható.

Képes a rendszer a félig megszilárdult
állapotban lejátszódó alakváltozás szimu-
lációjára is. A dermedés közben vagy az
annak befejezõdése után végzett �szakí-
tóvizsgálattal� az öntött állapotú acél ala-
kíthatóságáról kapunk értékes informáci-
ót. Ezzel összefüggésben az alakváltozás-
nak a szövetszerkezetre illetve annak ho-
mogenitására gyakorolt hatása is tanul-
mányozható. Hengeres próbatestek meg-
olvasztásával, majd ellenõrzött körülmé-
nyek közötti lehûtésével a bugaöntés ter-
mikus körülményei szimulálhatók. Ilyen
típusú vizsgálatokkal a dendritek irányí-
tott növekedésével kapcsolatban kapha-
tunk értékes adatokat. A nagy hõmérsék-
leten végzett zömítõvizsgálattal a dúsulás
és a melegrepedékenység közötti kapcso-
lat vizsgálható. A nagy, 25 mm átmérõjû

. ábra. A HDS�V40 fizikai szimulátor

A és

AS H S A

DAVID FERGUSON � JEREMY D. VOSBURGH � STAN T. MANDZIEJ

Ac lok folyama o ön n k fi ikai imulációja

. folyam, . ám



2 VASKOHÁSZAT

rudak esetében a radiális hõmérséklet-
gradiensnek köszönhetõen a hõmérséklet
hatása egyetlen próbatest vizsgálatával is
feltárható. Ez a hatás a próbatest egyetlen
keresztmetszeti csiszolatának vizsgálatá-
val számszerûsíthetõvé válik.

A HDS�V40 típusú szimulátorral végzett
vizsgálatok
Az acélok folyamatos öntésének és az ezt
követõ melegalakító mûveletek fizikai szi-
mulációjára a két folyamat fejlesztése vagy
az esetlegesen fellépõ hibák elhárítása mi-
att van szükség. A fizikai szimuláció támo-
gatja az anyagmegválasztást, pontosab-
ban annak eldöntését, hogymelyik acélmi-
nõség önthetõ problémamentesen, és me-
lyik nem. A szimuláció segítségével csök-
kenthetõ a fajlagos energiafelhasználás és
az öntési selejt is. A folyamatos acélöntés-
sel kapcsolatos fejlesztések döntõ részét
Gleeble-típusú termomechanikus szimulá-
toron végezték el. A fejlesztések során 10
mm átmérõjû próbatesteket olvasztottak
meg, majd ellenõrzött körülmények között
hûtötték azokat vissza .

Adott hõmérsékleten vagy megnyújtot-
ták a próbatesteket, vagy zömítésnek ve-
tették alá azokat . Ez utóbbi vizs-
gálatot nevezik SICO-vizsgálatnak, amely
betûszó a
angol kifejezés (magyarul: alakváltozás
indukálta repedéskinyílás) szavainak kez-
dõbetûibõl áll össze. Ez a vizsgálat vég-

eredményben a melegrepedési hajlamot
minõsíti. Ezek a vizsgálatok közvetlen in-
formációt szolgáltattak a felületi melegre-
pedések kialakulási hajlamáról.

Ez a vizsgálati módszer azonban nem
volt alkalmas a dendrites kristályosodás
különbözõ változataihoz rendelhetõ geo-
metriai adatok meghatározására, valamint
a dendritek növekedésével együttjáró
alakváltozás sem volt vizsgálható.

Ezek az adatok nagyon lényegesek a
laposbugák vagy kis keresztmetszetû bu-
gák mikroszerkezetének és dúsulásainak
jellemzésekor. Hasonlóan fontosak ezek az
adatok akkor, ha a leöntött bugák közvet-
len melegalakításának hatására bekövet-
kezõ homogenizálódást tanulmányozzák.

Az öntési hõmérséklet, a lehûlési sebes-
ség valamint a hõmérséklet-gradiens hatá-
sát vizsgálvamegállapították, hogy a külön-
bözõ összetételû acélok folyamatos öntésé-
nek teljes ideje alatt belsõ és felületi repe-
dések alakulhatnak ki. Adermedés közben a
porózus zónában végbemenõ alakváltozás
kedvezõtlen hatású a dúsulásra nézve, és
elõsegítheti a szemcsedurvulást.

Az utóbbi években jelentõs eredménye-
ket értek el a folyamatos öntés fizikai szi-
mulációjában. A nemrégiben kifejlesztett
HDS�V40 rendszer kifejezetten a folyama-
tos öntés, a félig megszilárdult állapotban
végzett alakítás és a melegalakítás fizikai
szimulációját szolgálja. A berendezés 150
kVA-es transzformátora � hasonlóan a

Gleeble-típusokhoz � közvetlenül átfolyó
árammal hevíti a próbatestet. A próbatest
jellemzõen 10mm vastag, 50mm széles és
155 mm hosszú. Speciális befogófejek
fogják meg vízszintes helyzetben, amelyek
egyben a hevítõ áram átvezetését is szol-
gálják. A próbatest hõmérsékleti szem-
pontból kritikus zónája alatt egy kismére-
tû tégely helyezkedik el, amely lehetõvé
teszi az olvasztási és dermedési kísérletek
végrehajtását . Az alakítást füg-
gõleges elhelyezkedésû, szinkronizált
mozgású hengerek segítségével oldották
meg. A nagy alakváltozási sebességgel
végrehajtott alakítás pontos mértékének
beállításához ékrendszert alkalmaznak.

A próbatestet értelemszerûen csak ak-
kor lehet alakítani, ha a felületénmár bizo-
nyos vastagságú szilárd kéreg van jelen.
Ha ez kialakult, az elõbb említett és a pró-
batest alatt elhelyezkedõ tégely eltávolít-
ható, és megtörténhet az alakítás

. A félig megszilárdult állapotban vég-
zett képlékenyalakításkor az alakítópofá-
kat hevíteni kell, mert különben a próba-
testtel érintkezve lehûtené azt. A megfele-
lõ lehûlési sebesség eléréséhez szükséges
hõelvonást elsõdlegesen a vízhûtéses, réz-
bõl készült befogópofák biztosítják. Így
közel 1D-s hõáramlási kép alakul ki, vagyis
a próbatest hossza mentén a hõmérséklet-
gradiens értéke közel állandó, míg a pró-
batest közepén egy viszonylag homogén,
nagy hõmérsékletû szakasz alakul ki.

2. ábra. A HDS�V40 rendszer vákuumkamrájának belseje (ebben a kamrában helyezkedik el a
próbatest, alatta pedig a tégely)

3. ábra. Viszonylag egyszerû igénybevétel
mellett HDS�V40 rendszerrel végzett meleg-
alakíthatósági kísérlet

4. ábra. A berendezésbõl kivett próbatest
képe: elõször megolvasztották, részlegesen
megdermesztették, majd melegen zömítették
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Ha a próbatest hosszát megváltoztat-
juk, megváltozik a hõáram, és így a hõ-
mérsékleti gradiens értéke is. Ha a próba-
test felületét argonnal hûtjük, a közel 1D-s
hõmérsékletmezõ 2D-ssé válik. Az argon
mennyiségének módosításával a hûtés in-
tenzitása változtatható, és ezzel együtt a
dermedési folyamat jellemzõi is a kívánt
módon befolyásolhatók.

Az üzemben mûködõ bugaöntõgépekre
a 3D-s hõmérsékletmezõ jellemzõ. A há-
romdimenziós hõelvonás a következõ té-
nyezõkbõl adódik össze:
� az acélolvadék kezdeti hõmérséklete,
� az öntõgép egyes szerkezeti elemeinek
felületi hõmérséklete,

� a buga alakja, méretei,
� az öntési sebesség (a buga haladási se-
bessége).
Adott összetételû bugában a hõáram-

lás irányától és nagyságától függõen elté-
rõ makrostruktúra alakul ki a dermedés
során. Ezek a hatások közvetlenül befo-
lyásolják a dúsulás jellegét és mértékét. A
hõáramlás jellemzõitõl, valamint a félig
megszilárdult állapotban végzett alakítás
mértékétõl függ az, hogy a buga kielégíti-
e a minõségi követelményeket.

Ezek a vizsgálatok arra nézve is felvilá-
gosítással szolgálhatnak, hogy a dúsult ol-
vadékból keletkezõ zárványok megreked-
nek-e a dendritek közötti résben vagy sem.

AHDS�V40 típusú berendezéssel a pró-
batestben különbözõ jellegû hõáramlási
kép biztosítható. Ezzel � és a félig megszi-
lárdult állapotban végzett alakítással � el-

érhetõ, hogy a gyakorlati körülmények
között fellépõ helyzetet nagyon pontosan
lehessen utánozni, szimulálni. A lehûlési
viszonyok és az alakítási körülmények tu-
datos kombinációjával többlépcsõs tech-
nológiai mûveletek is szimulálhatók. A
hõmérséklet, a hûtés sebessége, az alak-
változás mértéke programozható és nagy
pontossággal mérhetõ is, így számszerû-
sített eredményeket szolgáltató kísérletek
bonyolíthatók le.

Apróbatest viszonylag nagymérete ked-
vezõ a szemcsedurvulás és a dendrites kris-
tályosodás zavartalan végbemenetele
szempontjából, elõnyös, hogy a szabad fe-
lületek hatása kevéssé érvényesül. A nagy
méret lehetõvé teszi továbbá a próbatest
szimuláció utáni mechanikai vizsgálatát. Az
eddig említett elõnyök mellett hátrányként
kell megemlíteni, hogy a nagyméret a lehû-
lési sebesség maximális értékét csökkenti.

A eddig említett beavatkozási lehetõsé-
geken túlmenõen a próbatest vízszintes
irányban is elmozdítható, így a próbatest
különbözõ részein is végezhetünkmelegala-
kítási kísérleteket. Így lehetõvé válik, hogy
egyetlen próbatesttel végzett kísérletek se-
gítségével információt kapjunk a hõmérsék-
let, a megszilárdulás mértéke valamint a
szövetszerkezeti jellemzõk között. Ez utób-
biak pedig szoros kapcsolatban vannak az
öntött állapotú acél tulajdonságaival.

Az ilyen jellegû kísérleteket úgy célsze-
rû elvégezni, hogy az olvadék/szilárd
arányt három, jól definiált értékre állítjuk
be, és ebben a három tartományban vé-

gezzük el az alakítási kísérletet. Így lehe-
tõvé válik a szilárd/olvadék arányának,
valamint az alakváltozás mértékének a
szennyezõk eloszlására gyakorolt hatásá-
nak vizsgálata.

A lehetséges vizsgálatok újabb csoport-
ját jelentik a dermedés után végzett
melegzömítõ vizsgálatok. Ezekkel a me-
legalakítás közbeni szemcsefinomodás és
homogenizálódás követhetõ nyomon. A
melegalakítás optimális hõmérséklete, az
alakítás mértéke és az alakváltozási sebes-
ség optimuma kereshetõ meg így. A hidra-
ulikus rendszer biztosítja, hogy az alakvál-
tozási sebesség értéke széles határok kö-
zött változtatható úgy, hogy az alakválto-
zás mértéke is pontosan szabályozott. Az
alakítási hõmérséklet, az alakítási mérték
és az alakváltozási sebesség együttes ha-
tása nem csak a valódi feszültség � termé-
szetes nyúlás diagram lefutásában jelenik
meg, hanem a folyamat végén kialakuló
szövetszerkezet jellegzetességeiben is.

A legújabb metallográfiai vizsgálati
eredmények igazolták, hogy az ipari kö-
rülmények között öntött vékonybrammák
oszlopos zónájának dendrites szövete
nagy hasonlóságot mutat a szimulációs
próbatestek öntött szövetével.

A dermedés közben kialakuló dúsulás
meleghengerlés közbeni módosulása a
szimulációs kísérletekkel közvetlenül
megítélhetõ. A meleghengerlési szimulá-
ciós kísérletek közben lejátszódó szem-
csefinomodás a dúsulások kedvezõtlen
hatásait ugyanúgy szünteti meg, mint va-

5. ábra. A próbatest alakja a HDS-V40 berendezésen végzett szimuláció után. A tégely hátra-
húzása után válik lehetõvé az alakítás, illetve a próbatest kivétele

6. ábra. 1 inch, azaz 25,4 mm átmérõjû pró-
batest kvarctégellyel. A tégely tartja meg az
olvadékot a megolvasztás majd lehûtés közben



lós ipari körülmények között.
Kör vagy négyszögszelvényû bugák folya-
matos öntése közbeni dúsulás szimulációja

A kör vagy négyszög keresztmetszetû bu-
gák folyamatos öntése közben lejátszódó
folyamatok fizikai szimulációja céljából
egy hagyományos Gleeble-rendszerrel ké-
sõbbi szakítóvizsgálatot is lehetõvé tevõ
méretû próbatesteken végeztek kísérlete-
ket. A kísérletek célja a dendritnövekedés
és a dúsulási hajlam közötti kapcsolat ki-
mutatása volt, beleértve a szövetszerkeze-
ti jellemzõk és a melegrepedékenységi
hajlam közöttit is.

A fizikai szimuláció során � ahogy az a
szimuláció lényegébõl következik �
ugyanazt a feltételrendszert hozzuk létre,
mint ami a folyamatos öntõmûvön leön-
tött buga adott pontjában, adott térfogat-
elemében kialakul. A folyamatos öntéssel
ipari körülmények között gyártott bugák
változatos alakúak és különbözõ méretûek

Ebbõl adódik, hogy a teljes öntési
folyamat a buga egészére nézve egyetlen
próbatesttel nem szimulálható. A buga egy
adott térfogatelemére vonatkozó szimuláció
azonban elvégezhetõ.

Az ismertetendõ szimulációs kísérletek
során 1 inch, azaz 25,4 mm átmérõjû pró-
batesteket olvasztottak, majd dermesztet-
tekmeg egyhagyományos kiépítésû Gleeble-

rendszerben. Apróbatest egy résekkel ellá-
tott kvarctégelyben, kvarccsõben helyezke-
dett el. A résekre az olvadék hõtágulás
okozta térfogat-növekedése és a termo-
elem kivezetése miatt volt szükség.

Megolvasztás után a próbatesteket az
ún. SICO-tesztnek vetették alá, amelynek
során a próbatestet alakváltozásnak teszik
ki, és azt vizsgálják, hogy a próbatest me-
lyik részén milyen nagyságú melegrepedé-
sek keletkeznek. (A a folyamatos
öntés közben kialakuló repedések jelleg-
zetes képzõdési helyeit mutatja.)

A SICO-tesztet a Gleeble-berendezés
sajátosságának megfelelõen alakították
ki, és az különbözteti meg az ismert me-
legrepedékenységi és melegszakító vizs-
gálatoktól, hogy a SICO-teszt során a pró-
batest érzékenyen reagál a másodlagos
igénybevételekre, és így ez a módszer kü-
lönösen alkalmas a felületi repedésérzé-
kenység kimutatására.

A SICO-teszthez szakítópróbatestet
használnak. Felhevítés után a próbatestet
elõre meghatározott mértékben össze-
nyomják, zömítik. Mivel a próbatest köze-
pén alakul ki a legnagyobb hõmérsékletû
tartomány, a próbatest alakítás hatására
csak ezen a helyen hasasodik ki.

A SICO-teszt nagyon érzékenyen jelzi a
vizsgált minta melegrepedési érzékenysé-
gét. A fizikai szimuláció feltételeit úgy kell

megszabni, hogy azok pontosan feleljenek
meg azoknak a feltételeknek, amelyek az
ipari körülmények közötti öntés esetén a
repedésveszélyes helyeken alakulnak ki.

A 10 mm átmérõjû próbatestek jól be-
váltak az olvasztási és kristályosodási je-
lenségek tanulmányozásakor. A Gleeble-
berendezéssel ilyen méretû próbatesteken
végzett kísérletek elsõsorban a repedésér-
zékenységgel kapcsolatban szolgáltattak
hasznos eredményeket. A nagyobb, 25,4
mm átmérõjû próbatestek használata ma
még viszonylag újdonságnak számít

, és alkalmazásuk csak bizonyos
esetekben indokolt. A nagyobb átmérõjû
rudak használata két okból kedvezõbb:
� A nagyobb méret miatt a dendritek nö-
vekedését és a szemcsedurvulást nem
befolyásolják a méretek, illetve kisebb a
felületi hatások szerepe.

� A nagyobb próbatestben kialakuló hõ-
áramok jellegüket és mértéküket tekint-
ve sokkal közelebb állnak a gyakorlati
esetekben kialakulókhoz.
Folyamatos öntéskor a dermedés jellem-

zõ módon a kristályosító falához legköze-
lebb esõ tartományban kezdõdik el, és a
dendritek a kristályosító falára közel merõ-
legesen befelé növekednek. A Gleeble-
berendezésben a 10 mm átmérõjû próba-
test használatakor a dermedés a befogófe-
jekbõl a próbatest közepe felé játszódik le,
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8. ábra. Folyamatosan öntött bugákban kialakuló repedések jellemzõ
típusai

9. ábra. 25,4 mm átmérõjû próbatest olvasztás és dermesztés után 10. ábra. 25,4 mm átmérõjû próbatest a SICO-teszt elvégzése után

7. ábra. Néhány, folyamatos öntéssel gyártott buga keresztmetszete.
Ma már csõbugákat is öntenek. A méretek mm-ben vannak megadva



de a próbatest felületének hõelvonóhatása
miatt a dermedési front mozgásának erre a
felületre merõleges komponense is van. A
folyamatosan öntött bugák repedésérzé-
kenységének vizsgálatához a viszonylag kis
átmérõjû próbatest nem mindig ideális,
mert a dendritek növekedésének irányát és
mértékét jelentõsen befolyásolhatják a ko-
rábbi szövetszerkezet jellemzõi, továbbá az
olvadék korlátozott mennyisége is gátolja a
dendritek növekedését. Az elsõként említett
zavaró hatás azért lép fel, mert a dendritek a
próbatest meg nem olvadt részén és az olva-
dék határfelületén heterogén csíraképzõdés-
sel keletkeznek. Mindezek alapján célszerû a
próbatest méreteinek növelése, mert így a
dendritek növekedése zavartalanabbá válik.

A nagy átmérõjû próbatestekkel végzett
vizsgálatok azt bizonyították, hogy a felüle-
ti és a belsõ repedések keletkezésével kap-
csolatban egyaránt reprodukálható ered-
mények adódnak. A hûlési viszonyok és a
dendritnövekedési és dúsulási jellemzõk kö-
zötti kapcsolatot már kellõ mértékben tisz-
tázni lehetett, de a szövetszerkezet és a tu-
lajdonságok közötti kapcsolat feltárásamég
várat magára. Hasonlóképpen sok munkát
igényel a szimuláció és az ipari gyakorlat
közötti kapcsolatrendszer kidolgozása.

A egy megolvasztott, meg-
dermesztett és SICO-tesztnek alávetett
próbatest keresztmetszetének képe látha-
tó. A metszet szélén, illetve annak felsõ
részén mély repedések láthatók. A vizsgá-
lati paraméterek szerint ezek a repedések
1385 °C-on, 0,5 sec-1 alakváltozási sebes-
ség mellett alakultak ki. Az alakváltozás
mértéke pedig 0,35 volt. Repedésmentes
zóna is megfigyelhetõ a sugár felének
megfelelõ helyen, ami kb. 1400 °C számí-
tással meghatározott hõmérsékletnek, 0,2
becsült alakváltozásnak felel meg. A pró-
batest közepén kb. 0,03 alakváltozás lé-
pett fel, és a hõmérséklet kb. 1425 °C volt
számításunk szerint. Ezen a helyen ismét
csak repedések alakultak ki. A hõmérsék-
letre vonatkozó adatokat a vizsgált acél-
minõségre vonatkozó hõvezetési adatok
alapján határozták meg.

A nagy átmérõjû, megolvasztott és meg-
dermesztett próbatestek SICO-tesztjének
továbbfejlesztése
A következõ területeken folynak további
kísérletek és fejlesztések:
� a próbatest felületérõl való hõelvonás
tökéletesebb szabályozása;

� az alakváltozás dermedésre, dúsulásra

és hõvezetésre gyakorolt hatásának tisz-
tázása félig megdermedt próbatesten;

� a termikus tulajdonságok pontosabb jel-
lemzése kiegészítõ mûszerezéssel és be-
ágyazott termoelemek használatával.

Összefoglalás
A folyamatos öntés és a közvetlen vagy di-
rekt (egymeleges) hengerlés folyamatá-
nak � a próbatest anyagának szabályozott
megolvasztásával és megdermesztésével,
valamint félig illetve teljes mértékben
megszilárdult állapotában végzett
alakításával � fizikai szimulációja hasznos
információkat szolgáltat a vizsgált acélmi-
nõség repedésérzékenységérõl, a dendri-
tek növekedésérõl, a dúsulások kialakulá-
sáról, valamint a végsõ szövetszerkezet ki-
alakulásáról. Ilyen vizsgálatok elõnyösen
végezhetõk HDS�V40 típusú fizikai szimu-
látorral.

Ezek az eredmények jól hasznosíthatók
az ipari körülmények között végzett folya-
matos öntés paramétereinek meghatáro-
zásakor. A megolvasztott, majd részlege-
sen megdermesztett próbatestek SICO-
tesztjével olyan eredményekhez jutha-
tunk, amelyek az üzemi gyakorlat során
hasznosíthatók. Megbízhatóbban választ-
ható meg a leöntendõ acélok összetétele,
csökkenthetõ a selejt és a fajlagos ener-
giafelhasználás, továbbá a gyártás volu-
mene is növelhetõ.

A 25,4 mm átmérõjû próbatestekben a
dendritek növekedésének feltételei kevés-
bé zavartak, mint a 10 mm átmérõjû, ko-
rábban használt próbatestben. Mivel a na-
gyobb átmérõjû próbatestben a radiális
irányú hõelvonás fokozottan érvényesül,
az ilyen méretû próbatestben kialakuló
hõtani viszonyok jobban közelítik az ipari
folyamatos öntés körülményeit, mint a vé-
konyabb próbatesteké. Több nagy acélmû
közremûködésével folytatódnak azok a ku-
tatások, amelyek a folyamatos öntés e na-
gyobb méretû próbatesttel végzett fizikai
szimulációjára irányulnak.
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11. ábra. SICO-tesztnek alávetett próbatest
keresztmetszetének makrofotója
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1. Bevezetés

A többes fázisú acélok (MP-acélok, MP =
multi-phase) ma már az acélmûvek ter-
mékkínálatának integráns részét képezik.
Fõ felhasználójuk az autóipar. A többes
fázisú acélokhoz bizonyos mértékig ha-
sonló tulajdonságkombinációjú és alkal-
mazási területû TRIP-acélok (TRIP = Trans-
formation Induced Plasticity = átalakulás
által kiváltott képlékenység) széleskörû
elterjedése még várat magára. A hazai
vaskohászat termékválasztékának nagy
hozzáadott értékû termékcsaláddal való
kibõvítése érdekében egy NKFP-téma
(Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program)
keretében [1] vizsgáltuk meg az MP- és
TRIP-acélok gyártásának technikai és
technológiai feltételrendszerét. Az NKFP-
téma feladatainak teljesítésével az MP- és
TRIP-acélok közvetlen meleghengerléssel
történõ elõállításával kapcsolatban elért
eredményeinket egy korábbi dolgoza-
tunkban [2] már ismertettük.

Ebben a dolgozatban az interkritikus
lágyításon alapuló technológia bevezeté-
sének lehetõségeivel és az eredmények
bemutatásával foglalkozunk. Az interkri-

tikus lágyításon alapuló technológia fo-
lyamatos hõkezelõ soron vagy folyamatos
tûzihorganyzó soron valósítható meg. A
megvalósíthatóságot a vizsgált sor egyes
részeinek elrendezése, egymásutánisága,
ezek méretei, az egyes egységek termikus
viszonyai mellett döntõen a szalag sebes-
sége határozza meg. Dolgozatunkban
ezeknek a tényezõknek a szerepét részle-
tesen elemezzük.

2. A kiinduló anyagok lehetséges változatai

A kérdéses acélok interkritikus hõkezelé-
sen alapuló technológiájának háromféle
kiinduló anyaga lehet. Az egyik lehetsé-
ges alapanyag a hidegen hengerelt,
0,5�2,5 mm vastag szalag. A megfelelõ
ferrit/ausztenit arányt biztosító hõmér-
sékletet szobahõmérsékletrõl kiindulva
érjük el, az interkritikus hõmérsékletre
való felhevítésig a szalag újrakristályoso-
dik, majd részben ausztenitesedik. A hi-
degen hengerelt szalag alapanyagául
szolgáló melegen hengerelt szalag me-
chanikai tulajdonságainak és szövetszer-
kezetének az elõbb említett két folyamat-
ra � és így a végtermék tulajdonságaira is

� jelentõs hatása van. A kiindulásként szol-
gáló melegen hengerelt szalag jellemzõit
elsõsorban technológiai és technikai sajá-
tosságok szabják meg, nevezetesen az,
hogy a melegen hengerelt szalag lehetõleg
közbülsõ lágyítás nélkül a végméretre hi-
degen kihengerelhetõ legyen. Ezért általá-
ban az MP- és TRIP-acélok alapanyagának
meleghengerlésekor lehetõleg lágy, ferrit-
perlites szövet elérésére törekednek.

A második lehetséges kiindulási félter-
mék a melegen hengerelt vékony szalag
(1,0�2,5 mm) lehet, ahol értelemszerûen
a hidegalakíthatósággal kapcsolatos kö-
vetelmény nem merül fel.

Harmadik esetnek azt tekinthetjük, ha a
kiinduló féltermék ferrit-bénites, esetleg
teljesen bénites állapotú. Ekkor a részleges
ausztenitesedés végére a ferrit-perlites ki-
indulási szövetû szalagétól eltérõ szemcse-
méretû és esetleg ötvözõfém-eloszlású szö-
vet jön létre. Ez a körülmény a készre hõke-
zelt lemez tulajdonságaiban is érzékelhetõ.

3. Az interkritikus lágyításon alapuló
technológia kritikus pontjai

A lehetséges kiindulási anyagok áttekin-
tése után vizsgáljuk meg, hogy egy általá-
nos célú folyamatos hõkezelõ soron (pl.
egy Ebner-típusún), valamint egy folya-
matos tûzihorganyzó soron (pl. egy
Sendzimir-típusún) melyek az interkri-
tikus hõkezelés végrehajtásának kritikus
pontjai. A két gyártástechnológia közös
jellemzõje, hogy a szalag a technológia
adott szakaszában fémfürdõn halad át. A
két fémfürdõ paraméterei eltérõek, ezt
mutatják az adatai.

VERÕ BALÁZS � HIRKA JÓZSEF � TÖRÖK PÉTER � KOPASZ LÁSZLÓ � FELDE IMRE �
TAKÁCS MÁRTON � DOBRÁNSZKY JÁNOS � SZABÓ DÁVID

Az MP- és TRIP-acélok interkritikus hõkezelésen alapuló
gyártástechnológiája

1. táblázat. Az Ebner- és a Sendzimir-típusú sor fémfürdõjének jellemzõi
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Az MP- és a TRIP-acélok hõkezelésekor
egyaránt követelmény, hogy a technoló-
giai folyamat adott pontjában a szövet
kellõ arányban tartalmazzon ausztenitet.
Mivel az ausztenitesedési folyamat lénye-
gesen gyorsabb, mint az ausztenit® ferrit
átalakulás [3], technológiai szempontból
elfogadható az az állítás, hogy a felheví-
tés közben keletkezõ ausztenit térfogat-
hányadát lényegében a szalag maximális
hõmérséklete szabja meg.

A hõn tartás idejének e tekintetben
csak másodlagos szerepe van, nem feled-
kezhetünk meg azonban a hõn tartás so-
rán lejátszódó folyamatokról és azok ha-
tásairól sem [3]. Szobahõmérsékletrõl in-
dulva, az interkritikus lágyításnak megfe-
lelõ izotermán a hõn tartás idejének függ-
vényében a következõ folyamatok követik
egymást:
� a felfûtés közben keletkezett ausztenit
mennyiségének kis mértékû növekedé-
se,

� az ötvözõelemek megoszlásának módo-
sulása az ausztenit és a ferrit között,

� az alapanyag szövetében jelen lévõ kar-
bidok durvulása, majd részleges oldódá-
sa,

� a szövetet alkotó ferrit és ausztenit
szemcsedurvulása.

A hûtésre használt fémfürdõk eltérõ jel-
lemzõibõl adódó kötöttségek rögzítése
után az MP- és TRIP-acélok gyárthatósá-
gát a két eltérõ adottságú technológiai
soron külön-külön tárgyaljuk.

4. MP-acélok folyamatos hõkezelési tech-
nológiájának általános követelményei

Egy szokásos, pl. Ebner-típusú folyamatos
hõkezelõ sor elrendezési vázlata az

látható. A Pb-Bi fémfürdõben a sza-
lagnak a hõkezelendõ acél MS-hõmérsék-
lete alá kell kerülnie, hiszen a hõkezelés
alapvetõ célja a részlegesen auszteni-
tesített szalag ausztenitjének martenzitté
való átalakítása. A Sendzimir-típusú fo-
lyamatos tûzihorganyzó soron
az MP-acélszalag gyártásakor az alábbi

kötöttségeket kell figyelembe vennünk,
ha a szalag bevonatának minõségét is biz-
tosítani akarjuk:
� A Zn-Al fürdõbe való belépéskor a szalag
hõmérséklete a fürdõ 470-480 °C-os hõ-
mérsékleténél csak kevéssel (~10�15
°C) lehet nagyobb.

� A szalagnak a Zn�Al fürdõben le kell
hûlnie a fürdõ hõmérsékletére.
Mivel a szalag sebessége 10 m/perc

nagyságrendû, és a szalag a fürdõben
~12 métert tesz meg, a tartózkodási idõ
15-60 s hosszúságú. Ez a közel izotermi-
kus szakasz a viszonylag vékony szala-
gok lehûlési viszonyait alig módosítja,
mégis az MP- és fõleg a TRIP-acélok
Sendzimir-soron való hõkezelésekor ki-
élezett helyzetekkel találjuk szemben
magunkat.

1. ábra. Az Ebner-típusú folyamatos hõkezelõ sor elrendezési vázlata

3. ábra. Néhány MP-acél kritikus lehûlési sebessége
4. ábra. A szalag interkritikus hõmérsékletrõl való lehûlésének

lefutása szimuláció alapján, az Ebner-sorra vonatkozóan

2. ábra. A Sendzimir-típusú tûzi horganyzósor elrendezési vázlata

2. táblázat. Néhány MP-acél számított BS és MS hõmérséklete

Hõkezelõ kemence

1. zóna

3,3 m

2. zóna

3,3 m

3. zóna

3,3 m

Hõkezelõ kemence

H
or
ga

ny
fü
rd
õ

Elõ-
mele-
gítõ

3,7 m

Leégetõ
1. zóna

4,5 m

Izzító és hõntartó
2-6. zóna

17,8 m

Hûtõ
7-10. zóna

21,0 m 4,5 m

Ól
om

fü
rd
õ

Légfúvó

16,0 m0,5 m

Acél C Mn Si Al Cr Nb Bs Ms
Bs� Ms�

C-ban dúsult
MP1 0,07 1,4 0,03 640,1 466,8 604,6 348,4
MP2 0,1 1,5 0,1 1,2 0,5 617,8 445,1 567,0 275,9
MP3 0,12 1,2 0,1 0,8 0,04 622,2 442,1 561,2 239,0
TRIP1 0,15 1,5 0,1 1 625,0 430,0 605,9 366,5
TRIP2 0,2 1,5 1,5 0,04 618,6 408,8 593,2 324,2
TRIP3 0,3 1,5 0,3 1,2 605,9 366,5 567,8 239,6



A két különbözõ
technológiai sor fém-
fürdõjében, illetve a
fémfürdõt elhagyó sza-
lag levegõn való lehû-
lése közben a lehûlési
sebességnek meg kell
haladnia a kritikus le-
hûlési sebesség érté-
két. Néhány MP-acél BS

és MS, valamint az
adott acél összetételé-
nek megfelelõ, de kar-
bonra nézve kb. ötszö-
rösére feldúsult ausz-
tenit BS és MS hõmér-
sékletét a

foglaltuk össze. A pedig a vkr
kritikus lehûlési sebesség nagyságát tün-
tettük fel. Az adatokból kiolvasható, hogy
a martenzitképzõdés kezdési hõmérsékle-
te az acélminõségtõl függõen 240-350 °C
közötti tartományban van. A martenzites
átalakulás befejezési hõmérséklete pedig
a tapasztalat szerint mintegy 120 °C-kal
kisebb, mint az MS hõmérséklet.

Az elérhetõ legnagyobb fajlagos ke-
menceteljesítmény miatt a szalagot olyan
sebességgel kell húzni, amely mellett a
szalag hõmérséklete a Pb-Bi fürdõben, il-
letve a horganyfürdõ elhagyását követõen
rövid idõn belül eléri az Ms hõmérsékle-
tet. Az interkritikus ausztenitesítés hõ-
mérsékletérõl (720-760 °C) való lehûlés
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4. táblázat. Az MP-acél Ebner-soron végzett üzemi kísérleteinek
technológiai paraméterei

5. ábra. A szalag interkritikus hõmérsékletrõl való lehûlésének lefu-
tása szimuláció alapján, a Sendzimir-sorra vonatkozóan

6. ábra. Az izzítási szakasz végén kialakuló szalaghõmérsékletre vo-
natkozó szimulációs eredmények az Ebner-soron

7. ábra. Az izzítási szakasz végén kialakuló szalaghõmérsékletre
vonatkozó szimulációs eredmények a Sendzimir-soron

8. ábra. A DP01-jelû acél interkritikus Jominy-vizsgálattal meghatáro-
zott átalakulási diagramja

1. kísérlet 2. kísérlet 3. kísérlet 4. kísérlet

Szalag jellemzõi

Húzássebesség 3 m/perc 3,5 m/perc 5 m/perc 1 m/perc

Vastagság 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 2 mm

Szélesség 32 mm 32 mm 32 mm 396 mm

Termikus adatok: hõmérsékletek [oC]

Hevítés 810 810 810 810

Pb-Bi fürdõ 230 230 230 260

A hõkezelt szalag mechanikai jellemzõi

Rm [MPA] 860 805 625 846

Rp0,2 [MPA] 405 370 288 428

A80 � � � 16

Rp0,2 / Rm 0,471 0,459 0,461 0,506
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viszonyait matematikai szimulációval ta-
nulmányoztuk, így kaptuk a gör-
beseregeit. A görbék 0,8 mm, illetve 0,61
mm vastagságú lemezekre vonatkoznak.

A alapján megállapítható, hogy
a 720-760 °C-os szalag lehûlési sebessé-
ge 25 °C/s nagyságú � abban az esetben,
ha a szalag ilyen hõmérsékleten lép be a
Pb-Bi fürdõbe, és a fémfürdõ hõmérsékle-
te 240°C-os �, és a fémfürdõbõl kilépõ
szalag hõmérséklete pedig már a fémfür-
dõbõl való kilépés elõtt eléri a fürdõ hõ-
mérsékletét. Ebbõl az következik, hogy a
szalagot 1,0-3,5 m/perc sebességgel le-
het húzni, és ez a szalagsebesség benne
van a berendezésen beállítható sebesség-
tartományban. Ezek után már csak azt kell
megvizsgálni, hogy a folyamatos hõkezelõ
kemencénél az elsõ, hevítési szakaszban
az adott szalagsebesség-tartományon
biztosítható-e a részleges ausztenitese-
déshez szükséges hõmérséklet. Az Ebner-
sorra vonatkozó termikus szimuláció azt
mutatta, hogy az interkritikus hõmérsék-
letnél mintegy 40 °C-kal nagyobb kemen-
ce-hõmérsékletnél a kívánt hõmérséklet
biztonsággal elérhetõ, amint azt a
mutatja.

A Sendzimir-típusú horganyzósoron a
hevítési szakaszt követõ hûtõszakaszban
kell a szalagot a 720�760 °C-os hõmér-
sékletrõl 470�490 °C-ra lehûteni. Ebben a
szakaszban az elérhetõ hûtési intenzitás
viszonylag kicsi, és a beépített hûtés a
lágyacélok tûzi horganyzása által megsza-
bott követelményeknek megfelelõ, vi-
szonylag lassú, fokozatos hûtést biztosít.

A hûtõszakasz 25 m-es hosszát és a
szalag szokásos, 20m/perc sebességét ala-

pul véve a mintegy 300 °C-os hõmérsék-
let-csökkenésre 20-30 s áll rendelkezésre,
vagyis a lehûlési sebesség 5-10 °C/s kö-
zötti. Említettük már, hogy a Zn-Al fürdõ-
ben csak csekély hûlés következik be. A
fürdõbõl ~470-480 °C-on kilépõ szalag lé-
nyegében levegõn hûl, a nyugvó levegõn
való hûlésnél azonban gyorsabban, hi-
szen egy ún. levegõkéssel a felesleges
horganyt eltávolítják, továbbá a szalag
relatíve nagy sebességgel szalad. E há-
rom, eltérõ körülmények között lezajló
hûlésnek kell megfelelõ sebességûnek
lennie, és a szalagnak a fürdõbõl való ki-
lépéstõl számított kb. 15m-re el kell érnie
az MS hõmérsékletet .

Az Ebner-típusú és a Sendzimir-típusú
hõkezelõ berendezés telepítési hossza kö-
zött nincs akkora különbség, mint ameny-
nyi a szalagsebességi értékek arányából
adódna. Ezért a Sendzimir-soron sokkal
kritikusabb a technológiai ablak pontos ki-
jelölése, különös tekintettel a részleges
ausztenitesítési hõmérséklet elérésére, hi-
szen a Sendzimir-soron nincs hõntartási
lehetõség. A hevítési szakasz lehetséges
térhõmérsékletének és a szalag sebességé-
nek függvényében mutatja a a le-
mez középvonalában és a lemezvastagság
felénél a szalag hõmérsékletét 1 mm vas-
tag szalagra nézve. Látható, hogy a szoká-
sos, 900 °C-os térhõmérséklet esetén max.
30 m/perc húzási sebesség képzelhetõ el.
Mivel ezen a soron nincs lehetõség hõntar-
tásra, a max. 30 m/perc sebességgel hala-
dó szalagnak a 25m hosszú hûtõszakaszon
le kell hûlnie 470-480 °C-ra. Ez a tapaszta-
lat és a számítások szerint el is érhetõ. Ön-
magában ez a lehûlési sebesség nembizto-

sítja azt, hogy a karbonban dús ausztenit
lehûlés közben ne alakuljon át részben fer-
ritté vagy perlitté, és a horganyfürdõbe va-
ló belépés elõtt bénitté.

A részlegesen ausztenitesített MP-acél
átalakulási viszonyait speciális Jominy-
vizsgálattal, és az erre az esetre kidolgo-
zott matematikai modellel követve megál-
lapítható [4], hogy legalább 15
°C/s lehûlési sebesség kell a végered-
mény szempontjából káros, elõzetes át-
alakulási folyamatok elkerüléséhez. Ez
pedig csak akkor lehetséges, ha a szalag a
hûtõszakaszon 20-30 s alatt szalad végig,
~ 300 °C-os hõmérséklet-csökkenést el-
szenvedve. Egyértelmû tehát, hogy a rész-
leges ausztenitesedéshez szükséges hõ-
mérséklet elérésének és a megfelelõ hûlé-
si sebesség biztosításának követelménye
a szalag sebessége tekintetében ellenté-
tes követelményt támaszt.

A hõkezelési kísérleteket a sze-
rinti összetételû, 32 mm, illetve 396 mm
széles, 0,8 mm, illetve 2,0 mm vastag kes-
kenyszalagokon hajtottuk végre. A kísér-
leti gyártás legfontosabb paraméterei a

olvashatók.
A 0,8 mm vastag, interkritikusan

hõkezelt szalag legfontosabb mechanikai

6. táblázat. Az MP-acél Ebner-soron végzett üzemi kísérleteinek technológiai paraméterei

8. táblázat. A TRIP-szalagok Sendzimir-soron történõ hõkezelésének technológiai paraméterei

7. táblázat. Az Ebner-soron hõkezelt TRIP-sza-
lag tekercseinek mechanikai jellemzõi

3. táblázat. Az Ebner-soron végzett üzemi kísérletek MP-acéljának kémiai
összetétele

5. táblázat, Az MnSiAlP-ötvözésû TRIP-szalag alapanyagának ké-
miai összetétele
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jellemzõit a szalagsebesség függvényében
a mutatja. Látható, hogy helyes
paraméterek esetén a technológia stabilis,
vagyis a legfontosabb paraméternek, a hú-
zási sebességnek a vizsgált tartományban
nincs lényeges hatása a mechanikai jel-
lemzõkre. Az MP- (korábban DP-) acél szö-
vetére a szerinti kép a jellemzõ.

Az acélban rejlõ, szinte kiaknázhatat-
lan lehetõségek bizonyítékaként megem-
lítjük, hogy ugyanebbõl az összetételû
szalagból kötözõpánt szalagot is elõ lehe-
tett állítani [5].

A Sendzimir-típusú folyamatos tûzihor-
ganyzó soron ún. "full hard" hidegen hen-
gerelt szalagot hõkezeltünk. A szalag név-
leges vastagsága 0,6 illetve 1,2 mm volt. A
vékonyabb szalagot 30 m/perc sebesség-
gel, míg a vastagabbat 17 m/perc sebes-
séggel húztuk át. A hevítési szakasz végén
a kemence térhõmérséklete 850 °C volt,
míg a horganyfürdõ hõmérséklete 450 °C.

A hõkezelési kísérlet alapvetõen ered-
ményesnek bizonyult. Megfelelõ tapadású
és esztétikai megjelenésû bevonat alakult
ki a lemezen. A részletes mechanikai és
metallográfiai vizsgálatok a ferrit-perlites
szövet kialakulását bizonyították. Bár a
Sendzimir-soron nem értük el az Ebner-
soron kapott eredményt, de a 0,6�0,65
Rp0,2/Rm arány mellett 650-690 MPa szakí-
tószilárdságot mértünk. A tûzihorgany-
zott MP-szalag a további feldolgozás so-

rán is kedvezõen viselkedett, élhajlítható-
sága is megfelelt az elõírásoknak.

A TRIP-acélok hõkezelésekor a BS-BF hõ-
mérsékletközre való lehûtés sebességét,
és ebben a hõmérséklet-tartományban
való hõn tartás idõszükségletét tartjuk
specifikusnak, hiszen a TRIP-acélok inter-
kritikus hõkezelésének döntõ mozzanata
a részlegesen ausztenitesített szövetû
szalag ausztenitjének bénitté való átala-
kítása úgy, hogy az átalakulás során a
bénittûk között kellõ mennyiségû mara-
dék ausztenit legyen (lásd 2. táblázat,
BF~MS). A karbonra nézve feldúsult
ausztenit esetében BS-BF hõmérsékletköz
a 600-240 °C tartományban helyezkedik
el, és dilatométeres méréseink szerint a
TRIP-acélok interkritikus izzításakor al-
kalmazandó 820-850 °C-ról általában ~15
másodperc áll rendelkezésre ahhoz, hogy
a bénites átalakulás kezdetére vonatkozó
C-görbeág elõtt elérjük a kívánt hõmér-
sékletet. Az elérendõ átlagos lehûlési se-
besség így 40 °C/s körüli érték.

A TRIP-acélok interkritikus hõkezelése-
kor az MP-acélokhoz viszonyítva nagyobb
ausztenithányadot kell elérni, ennek meg-
felelõen a szalag hõmérséklete az izzító
szakasz végén mintegy 80-100 °C-kal na-
gyobb, mint az MP-acélok esetében. Az 1,2
mm vastag, 820-860 °C hõmérsékletû sza-
lagnak a Pb-Bi fémfürdõben való lehûlését
termikus szimulációval követtük. A bénites
átalakulás leggyorsabb lezajlását biztosító

hõmérsékletû fémfürdõt feltételezve, a
szalag hõmérsékletének idõbeli változását
a szalagsebesség függvényében a
mutatja. A lehetséges sebességek közül a
bénites átalakulás idõszükséglete és a ke-
mence izotermás szekciójának hossza
alapján kell a megfelelõt kiválasztani.

A az MnSiAlP-ötvözésû szalag
bénites átalakulására jellemzõ diagram-
részletét is mutatja, 820 °C-os részleges
ausztenitesítés után. A bénites átalakulás
idõtartama perc nagyságrendû, az adott
esetben 9 perc. Az IBS hosszát figyelembe
véve, ez a körülmény a kisebb húzási se-
besség körüli választást preferálja.

Az MP-acél hõkezelésével kapcsolat-
ban elmondottak szerint a viszonylag kis
húzási sebességek esetén a szalag részle-
ges ausztenitesedésére megfelelõ idõ áll
rendelkezésre, ha a hevítési szakasz hõ-
mérsékletét az interkritikus hõmérséklet-
nél mintegy 20-40 °C-kal nagyobbra vá-
lasztjuk. Hasonló meggondolások alapján
a TRIP-acélok interkritikus hõkezelésekor
is a kemencetér hõmérsékletét mintegy
20-40 °C-kal nagyobbra választottuk, az
elméletihez képest.

Az Ebner-típusú hõkezelõ berendezésen az
adatainak megfelelõ összetéte-

lû, ferrit-perlit-bénites kiinduló szövetû,
melegen hengerelt, 330 mm szélességûre
hasított, 3,0 mm vastag szalagból 1,2 mm
vastagságúra hidegen hengerelt szalag

9. ábra. Az Ebner-soron hõkezelt MP-acélszalag mechanikai jellemzõi
a szalagsebesség függvényében

10. ábra. Az Ebner-soron hõkezelt, legkedvezõbb mechanikai tulaj-
donságú MP-acélszalag jellemzõ szövete (Eredeti nagyítás: 300x)
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szolgált. A termikus szimuláció eredmé-
nyeinek elemzése alapján hajtottuk végre
az ipari kísérleteket. A hõkezelési kísérlet
legfontosabb paramétereit a
adatai tükrözik, a tartalmazza a
hõkezelt szalag egyes tekercseinek me-
chanikai jellemzõit. A folyamat teljes
hõciklusát a 11. ábra 2 m/perc sebességre
vonatkozó görbéjemutatja. A TRIP 700mi-
nõségnek megfelelõ szalag jellemzõ szö-
vetképe a tanulmányozható. A
szövet 55 tf.-% ferritet, 33 tf.-% bénitet és
12 tf.-%maradék ausztenitet tartalmaz. Ez
utóbbi adatot röntgendiffrakciós fázisana-
lízissel határozták meg [6].

A MnSiAlP-ötvözésû TRIP-acél tulaj-
donságai a hõkezelés egyes paramétereire
érzékenyen reagáltak: például a hevítési
szakasz hõmérsékletének mintegy 20 °C-
os, és ezzel együtt a szalag legnagyobb

hõmérsékletének mintegy 15 °C-os növe-
lésére a hõkezelt szalag Rm . A80 szorzatá-
nak jelentõs, mintegy 30%-os csökkené-
séhez vezetett. Ennek oka lényegében a
maradék ausztenit mennyiségének erõs
csökkenésében jelölhetõ meg.

TRIP-acélok tûzihorganyzó soron való hõ-
kezelése szinte önként kínálja magát, hi-
szen a horganyfürdõ hõmérséklete a TRIP-
acélok szokásos BS-BF hõmérsékletközébe
esik. Ennek ellenére a Sendzimir-típusú
sorok csak bizonyos módosítások után le-
hetnek alkalmasak tûzihorganyzott TRIP-
szalagok elõállítására. Ennek alapvetõ
oka az, hogy általában nincs olyan szaka-
sza a berendezésnek, amely biztosítaná a

bénites átalakulás kellõ mértékû lejátszó-
dásához szükséges feltételeket, vagyis
nincs IBS-egységük.

Ha figyelembe vesszük a bénites átala-
kulás perc nagyságrendû (5-10 perc) idõ-
szükségletét és a szalag szokásos, 10-40
m/perc sebességét, akkor legalább 50 m
hosszan kellene biztosítani a 450-520 °C-
os szalaghõmérsékletet. Ez technikailag
megoldható, de jelentõs átalakítást igé-
nyel. Kérdés továbbá, hogy perc nagyság-
rendû hõn tartás utánmilyen lesz a bevonat
minõsége. Az elõzetes elemzés során feltárt
problémák ellenére az 5. táblázatban sze-
replõ TRIP-acéllal üzemi kísérletet hajtot-
tunk végre, melyhez a 3,2 mm vastagmele-
gen hengerelt szalagot közbensõ lágyítás
nélkül 0,61mm-re és 1,23mm-rehengerel-
tük. Az így elõállított, hidegen hengerelt
tekercseket húztuk át a Sendzimir-típusú

13. ábra. Az Ebner-soron hõkezelt TRIP-szalag szövetképe
14. ábra. A TRIP-szalag Sendzimir-soron történõ hõkezelésének teljes

hõmérséklet-idõ diagramja számítógépes szimuláció alapján

11. ábra. Az Ebner-soron hõkezelt, 1,2 mm vastag TRIP-szalagra
vonatkozó termikus szimuláció eredménye

12. ábra. Az MnSiAlP típusú acél részleges ausztenitesítési állapotára
vonatkozó átalakulási diagram jellemzõ részletei
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tûzihorganyzó soron. A sor legfontosabb
paramétereit a foglalja össze.

A szalag hõmérsékletének idõbeli vál-
tozását � amely megfeleltethetõ egyben a
horganyzósor hossza menti hõmérséklet-
változásnak � a 0,60 mm vastag szalagra
nézve a mutatja. A termikus szi-
mulációs görbe világosan mutatja, hogy a
TRIP-állapot elérésének feltételei a
bénites átalakulás kezdeti szakaszáig biz-
tosíthatók, de a fémfürdõbõl való kilépés
után nincs meg a kellõ hosszúságú izoterm
szakasz: ezt világosan tükrözik a hõkezelt
szalag maradékausztenit-mennyiségére
vonatkozó mérési adatai is. A 0,61 mm
vastagságú szalagban nem lehetett mara-
dék ausztenitet kimutatni,míg az 1,23mm
vastagságúban ~5% maradék ausztenit
volt jelen. Ez a mennyiség a TRIP-hatás ér-
vényesüléséhez szükséges mennyiség alsó
határértéke, így nem is volt várható az
Rp0,2/Rm arány számottevõ javulása.

6. Összefoglalás

A többes fázisú és a TRIP-acélok ma már a
vaskohászati vállalataink versenyképessé-
gének fokozása érdekében a nagy hozzá-
adott értékû termékek gyártására törek-
vés kitûnõ példáját jelentik. Ez a törekvés
indokolta annak az NKFP-témának a kez-
deményezését, amely az MP- és a TRIP-
acélok hazai gyártásának technikai és
technológiai feltételrendszerének elem-
zését tûzte ki feladatul. A �Többes fázisú
acélok kifejlesztése� rövid címû témának
az MP- és TRIP-acéloknak közvetlen me-
leghengerléssel való elõállítását ismerte-
tõ korábbi cikk után ebben a dolgozatban
az MP- és TRIP-acélok másik gyártástech-
nológiai lehetõségével, az ún. interkri-
tikus hõkezelési technológiával foglalkoz-
tunk. A dolgozatban foglalt eredmények a

következõkben összegezhetõk:
a) MP-acélszalag (késõbbDP-szalag) folya-

matos hõkezelõ és folyamatos tûzihor-
ganyzó soron egyaránt eredményesen
gyártható. A folyamatos hõkezelõ soron
2-3m/perc szalagsebesség, az elméleti-
nél mintegy 20-40 °C-kal nagyobb ke-
mencetér-hõmérséklet és 240 °C közeli
fémfürdõ-hõmérséklet mellett megfele-
lõ acélösszetétel esetén igen kedvezõ
mechanikai jellemzõk adódnak. A tûzi-
horganyzó soron végzett üzemi kísérle-
tek is sikeresek voltak. Amechanikai jel-
lemzõk kielégítették az MP-acélokkal
szemben támasztott követelményeket,
de a jellemzõk kissé kedvezõtlenebbek
voltak, mint a folyamatos hõkezelõ so-
ron kezelteké. A tûzihorganybevonat
minõsége is megfelelõ volt.

b)Megfelelõ hõkezelési paraméterek esetén
a folyamatos hõkezelõ soron az MnSiAlP-
ötvözésû acél TRIP-szövetre való hõkeze-
lése sikeres volt, a hõkezelt szalag meg-
felelt a szabványos TRIP-700-asminõség-
nek. A hevítési szakasz térhõmérsékletét
a mintegy 50% ausztenit kialakulásához
szükséges elméleti hõmérsékletnél mint-
egy 20-40 °C-szal nagyobbra választva,
450 °C-os fémfürdõt és viszonylag kis
szalagsebességet alkalmazva stabil tech-
nológiát kaptunk. A TRIP-állapotra való
hõkezelés alapvetõ feltétele az ún. IBS
(izotermikus, bénites szakasz) megléte,
mert csak így biztosítható a bénites át-
alakulás idõszükséglete. A szokásos fel-
építésû folyamatos tûzihorganyzó soro-
kon TRIP-szalag gyártása az IBS hiánya
miatt nem lehetséges.
A bemutatott eredmények elérésében,

pontosabban az üzemi hõkezelési kísérle-
tek megtervezésében meghatározó szerepe
volt a számítógépes folyamatmodellezés-
nek. Megemlítjük, hogy a folyamatos hõke-

zelõ soron már az elsõ üzemi kísérlet teljes
sikerrel járt: a hõkezelt szalag megfelelt a
TRIP 700-as minõségnek, és a további üze-
mi kísérletek során sem lehetett kedvezõbb
tulajdonságokat elérni. Ez jólmutatja amo-
dellezés költségkímélõ és hatékony voltát.

Köszönetnyilvánítás

A szerzõk ezúton is köszönetet mondanak
az NKTH KPI-nek az NKFP-3A/0063/2002
számú NKFP-téma támogatásáért. Az
interkritikus hõkezelési kísérletekben a
Dunaferr ZRt. állította elõa szükséges anya-
gokat. Köszönjük az acélmû, a folyamatos
öntõmû, a meleghengermû és a hideghen-
germûmunkatársainak segítõkészségét.
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Id. Hevesi Imre, okl. kohómér-
nök (1930). Mivel tanulásra
nemvolt lehetõség, azÓzdi Ko-
hászati Üzemekben helyezke-
dett el mint segédmunkás.
Módot kapott, hogy munka
mellett folytassa tanulmányait
a Nehézipari Mûszaki Egyetem,
Ózdi Vaskohászati Tagozatán.
1954-ben szerzett vas- és acél-

gyártó szakmérnöki oklevelet.
Az ÓKÜ-nél legtovább az

Acélmûben dolgozott mint ki-
emelt minõségi acélgyártó,
majd üzemvezetõ, diszpécser,
fõtechnológus és fõmérnök.
1979-tõl 1988. december 31-i
nyugdíjazásáig kutatómérnök-
ként és metallurgus szakértõ-
ként támogatta az acélgyártási

tevékenységet. Beosztásaiban a minõségi
technológiák korszerûsítése kiemelt fon-
tossággal szerepelt. Õ volt a kapocs az ÓKÜ,
az egyetemek és a Vasipari Kutató Intézet
között. Eredményes munkáját fémjelzi szá-
mos kitüntetése, melyek sorában a legran-
gosabb az Alkotói Nívódíj.

1962-tõl tagja az OMBKE ózdi szerveze-
tének: közel tíz éven keresztül a metallur-
gus szekció vezetõje volt.

Az acélgyártás volt a szenvedélye



140. évfolyam, 2. szám � 2007 13

Bevezetés

A diósgyõri vasgyárnak egy értelmiségi
csoportja az 1950-es és 1960-as években
nagy érdeklõdéssel fordult a vasgyártás
múltja felé. Kezdeményezte Újmassa ro-
mos maradványainak restaurálását és a
múlt technikai-kulturális emlékeinek
gyûjtését. A múlt-kutatás stafétabotját

, a vasgyár budapesti kiren-
deltségének vezetõje vette kezébe, aki a
muzeológiában nagy jártasságra tett
szert, majd nagy lélegzetû vállalkozásba
fogott. 1956-ban megalakította a Kohá-
szati Történeti Bizottságot, amelybe régé-
szeket, levéltárosokat, történészeket és
mérnököket szervezett be, támaszkodva
az összefogás erejére. A mérnökök elsõ-
sorban a vasgyártás történeti anyagának
gyûjtésébe kapcsolódtak be, közöttük ta-
láljuk kohómérnököt, aki
1960-tól 1979-ben bekövetkezett halálá-
ig gyûjtött írásos anyagot a múltról, elsõ-
sorban az acélhengerlés területérõl.

Schön Gyula olyan családnak volt lánc-
szeme, amely több generáción át szolgál-
ta a felvidéki vaskohászatot, és sorsa egy-
befolyt a vasipari tevékenységgel. Elvé-
gezte a Selmeci Akadémiát (befejezésére
már Sopronban kerített sort), 1923-ban
Diósgyõr szolgálatába lépett, és a máso-

dik világháború végéig a MÁVAG ranglis-
tán az igazgatóhelyettes fokozatig emel-
kedett. Teljes szakmai pályáját Diósgyõr-
ben futotta meg, diósgyõri törzstagnak,
egyúttal pedig hengerész szakembernek
számított, miután pályafutása során végig
hengerléstechnikával, hengersorok tele-
pítésével és hengerek üregezésével fog-
lalkozott. Méltatói és emlékezõi jelentõs
fejlesztõ és üregezõ tevékenységét emelik
ki, történetkutató tevékenységérõl azon-
ban még nekrológjában is csupán annyit
említenek, hogy nyugdíjazás után jutott
ideje a kohászat történetével való foglal-
kozásra is. Történeti anyaggyûjtõ tevé-
kenysége azonban kiterjedtebb volt annál,
semhogy azt egy futó említés nyugtázhat-
ná. Ezért az alábbiakban hiányt szeretnénk
pótolni, és arra vállalkozunk, hogy Schön
Gyula történeti anyagot gyûjtõ és rendezõ
tevékenységét röviden felvázoljuk.

Az anyaggyûjtõ-rendezõ tevékenység

A Kohászati Történeti Bizottság 1964-ben
kérte fel Schön Gyulát a magyar
hengerészet történetének megírására. Ezt
a felkérést � mint írja � örömmel fogadta,
miután 1963�64-ben éppen 100 éves év-
fordulója volt az elsõ hazai hengersor
üzembe helyezésének. Megszállottként
fogott az anyag gyûjtéséhez, még az ide-
gen nyelvû anyagok fordítására is szentelt
idõt. Természetesen mindezt üzemi tevé-
kenysége mellett végezte, amely pedig a
hatvanas években alaposan lekötötte egy
fejlesztéssel foglalkozó szakember ener-
giáját. Nagyobb lélegzetû levéltári kuta-
tásra nem is gondolhatott, ezért elsõsor-
ban a XIX. századi és késõbbi szakírók
könyveibõl jegyzetelte ki a hengersorokra
vonatkozó ismereteket. A nagy mennyisé-
gû anyagot

és a szlovák szerzõk nyomtatásbanmegje-
lent mûveibõl gyûjtötte össze, és rendez-
te át egységes tanulmánnyá. A henger-
léstechnikát felölelõ nagy mennyiségû
anyagból a lelkes gyûjtõ két tanulmányt
állított össze, egyik a hazai hengermûvek
történetérõl szól, a másik a sorvonó mo-
torok fejlõdését tárgyalja.

A �Vázlatok a magyarországi hengeré-
szet 150 éves történetébõl� címû tanul-
mány tulajdonképpen egy nagyobbra ter-
vezett könyv rövidre fogott összefoglalá-
sa, az minden Kárpát-medence területén
mûködõ hengermûvet sorra vesz, egészen
1965-ig. Teljességre törekszik és úgy ta-
lálja, hogy az országban 49 hengermû te-
lepítésére került sor, az elsõként telepí-
tett rónicitól a Dunai Vasmûig. Az enciklo-
pédikus munka idõrendet követ, és jó rá-
tekintést tesz lehetõvé a teljes hazai hen-
germûi állományra. Az áttekinthetõséget
az összeállított vonalas ábra is elõsegíti.
Az így összeállított ábrákból leolvasható
az összes hazai hengermû létesítési idõ-
pontja és mûködési idõtartama.

A a XIX. század elsõ felében lé-
tesített hengermûveket állítja idõrendbe,
lényegében azokat a hengermûveket,
amelyeket a szabadságharc elõtt helyez-
tek üzembe. Amint látható, ezek száma
egyáltalán nem kevés. Ha a hazai henger-
sorok az európai hengermûvek élvonalá-
tól követõleg jelentek is meg, elterjedé-
sük gyors ütemben ment végbe. Ez a cso-

REMPORT ZOLTÁN

Schön Gyula technikatörténeti tevékenysége

1. ábra. Schön Gyula (1897�1979)
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port a történelem során létesített összes
hengermûnek mintegy harmadát tette ki.
Érdekes megfigyelni, hogy az elsõként te-
lepített rónici hengermûvet kb. 20 éven át
nem követték újabbak. A hosszú követés
oka nyilvánvalóan az elsõ hengermû kis
teljesítménye. A lényegesen nagyobb
költséggel telepített hengermû teljesítõ-
képessége alig múlta felül a lényegesen
kisebb költségen felállítható nyájtó há-
morokét. A berendezéstechnikának is,
pontosság szempontjából még fejlõdnie
kellett ahhoz, hogy nagyobb teljesítmé-
nyû és hosszabb élettartamú hengersorok
létesüljenek. Az 1830-as években már
ilyenekre is lehetett támaszkodni; közöt-
tük akadt, amely a század végét is megér-
te. Az is látható, hogy az elsõ hengersorok
a Garam mentén jelennek meg, ennek vi-
szont az a magyarázata, hogy a kohászati
kultúra a XIX. század elsõ felében az ún.
Alsó-Magyarországon a fejlett fémkohá-
szatra támaszkodhatott. Már a szabadság-
harc elõtt megjelennek a gõzgéppel mû-
ködtetett hengersorok is, és felsorakoz-
nak a finomítógyárak Betléren, Ózdon,
Resicán és Pécsett.

A a neoabszolutizmus korának
telepítésérõl ad összefoglaló képet. A vi-
lágosi fegyverletételt követõ ötvenes évek
a hengersorok telepítésének nagy számá-
val tûnnek ki, ekkor szinte kizárólag vízi-
kerekes hajtású hengersorokat telepíte-
nek, viszont ennek az évtizednek a végén

létesül az évtized legnagyobb gõzüzemû
hengermûve Aninán. A Bach-korszak nagy
ütemû fejlõdése mindenesetre azt igazolja
itt, hogy a politikai mélypont nem oly' biz-
tos, hogy gazdasági mélypontot is jelent.

A század közepén telepített hengermû-
vek azonban a század végére elavultak és
többségükben felszámolásra kerültek. A
IX. századmásodik felében telepített hen-
gersorok közül is többmegszûnt, amint az
a leolvasható, a század végére
ugyanis a vízikerekes hengermûveket
rendre felszámolták. A XX. században pe-
dig az országban mindössze négy henger-
mû létesült; az elsõ világháború elõtt a
Lipták és a Weiss Manfréd hengermûve. A
két háború között újabb hengerlõ üzemet
nem állítottak fel, csupán a meglévõket
egészítették ki újabb sorokkal, a második
világháború után pedig a Lõrinci Henger-
mû és a Dunai Vasmû jelentett újabb hen-
germûvet.

A hengermûvek nagyságrendje és jellege

A Schön-gyûjtemény a hengermûvek
számbavételén túlmenõen megállapítja a
hengermûvekben foglalkoztatott sorok
számát és jellegét is. Az arról ad
felvilágosítást, hogy a 49 ismertetett hen-
germû egyenként és összesen hány hen-
gersort foglalkoztatott. Az ábra szerint az
egysoros hengermûvek száma elérte az
összesen létesített hengermûvek felét.

Egészen nagyméretû hengermûüzem, 8-9
hengersorral felszerelve a történelem fo-
lyamán csak három vas- és acélmûben fej-
lõdött ki, Ózdon, Resicán és Diósgyõrben.
A közepes méretûek száma sem volt jelen-
tõs. Az ország összes hengersorának szá-
ma a 49 hengermûben összesen 121 dara-
bot tett ki.

A történelmi Magyarország területét a
trianoni diktátum utódállamokra szabdal-
ta. A bemutatott 49 telephely közül 11,
azaz 22,5% maradt meg az ország számá-
ra, 29 került Csehszlovákiához 59%-kal,
9, vagyis 18,5% Romániához. Ezek közül
azonbanmindössze öt hazai üzemelt a XX.
század végén, és az elcsatolt területen is
csupán a Resicán, Kudzsiron és Zólyom-
brézón lévõ érte meg a század végét.

Természetesen a nagy számú henger-
sor rendeltetése és jellege is különbözõ
volt. Blokksor az országban csupán kettõ
létesült, Ózdon és Diósgyõrött még a na-
gyobb hengermûvek is durvasoron vagy
középméretû soron kezdték meg a hen-
gerlendõ darab nyújtását. Ezért a durva-
sorok száma tekintélyes lett. Rendelteté-
sük szerint pedig végezhettek nyújtást, de
termeltek bugát és készárut is, sínt és tar-
tót. A 32 durvasornál nem sokkal volt ke-
vesebb a középsorok száma, azok 24 egy-
séggel szerepeltek, közöttük egy volt foly-
tatólagos rendszerû. Jelentõs arányt kép-
viseltek a lemezsorok is; a 31-bõl 23 fi-
nom-, 3 közép-, és 9 durvalemezsor volt.

2. ábra. Az 1848/49-es szabadságharc elõtt létesített hengermûvek
mûködési ideje

3. ábra. A Bach-korszakban létesített hengermûvek üzembe helyezési
ideje és élettartama



140. évfolyam, 2. szám � 2007 15

A 33 finomsor szintén sokszínû volt, és
rendeltetése szerint több néven is szere-
pelt. Ebben a csoportban található finom-
sor, gyorssor, drótsor, szegrúdsor és ab-
roncssor. A XIX. század közepétõl kedvelt
lett az univerzál állvány, amelyet a közép-
sorok egyik állványaként járattak.

A hengersorok termelõképessége je-
lentõs mértékben a sorvonó motorok tel-
jesítményétõl függ, amely a történelem
folyamán fokozódó ütemben nõtt. Az elsõ
hengersorokat 15�25 lóerõs vízikerék haj-
totta, gyakran jelentkezett azonban vízhi-
ány, ezért a vízikerekes hengersorokat
30-35 hétnél nem igen járatták évente to-
vább. Hengersorvonó motorként Magyar-
országon elsõként 1847-ben alkalmaztak
gõzgépet Betléren. A gõzgépek teljesít-
ményét gyors ütemben fokozták, azok na-
gyobb beruházási költsége miatt mégis fél
évszázad kellett ahhoz, mire a vízikerekes
hajtást kiszorították. Uralkodó helyzetük
sem tartott sokáig, miután a XIX. század
utolsó évtizedében megjelent az elektro-
motor, és nagy fölénnyel lépett a gõzgép
helyébe. Az országban elsõként a zólyomi
unióban hajtottak meg hengersort vil-
lanymotorral az 1890-es évek végén, majd
a XX. század elsõ két évtizedében az ösz-
szes mûködésben maradt hengersort
elektromos meghajtásra állították át. A
század közepén pedig a sorvonómotorok
több tízezer lóerõig fejlõdtek fel.

Hasonlóképpen váltogatták egymást a
hengermûvek tüzelõanyagai is. Az elsõ
hengersorok betétjét fával és faszénnel he-

vítették fel, de 1847-tõl, a finomítógyárak
beléptével tüzelõként jelent meg az ásvá-
nyi szén, majd a XIX. század utolsó negye-
dében az összes hengermûi kemence átállt
gáztüzelésre. A gázok választéka is rendre
bõvült, a generátorgázt kiegészítette a to-
rokgáz, a kokszkemencegáz, majd kiszorí-
totta a földgáz. Elszigetelten ugyan, de he-
lyenként és koronként a kemencék fûtésé-
hez még a pakurát is igénybe vették.

Összegyûjtött anyagára támaszkodva,
Schön Gyula nagyobb könyv megírását ter-
vezte, erre azonban � valószínû vállalkozó
kiadó hiányában � nem került sor. Mindösz-
sze a Kohászati Történeti Bizottság készített
néhány példányban összefoglaló gépelt
anyagot a múzeumok és kutatók részére.

Fordítói tevékenység

Schön Gyula, mint a legtöbb Felvidékrõl
elindult értelmiségi, három nyelvet uralt:
írt, olvasott, beszélt a magyaron kívül né-
metül és szlovákul. Nyelvtudása lehetõvé
tette, hogy a vaskohászat történeti iro-
dalmát német és szlovák (tót) nyelven is
tanulmányozza. Németül

szlovákul és írásai-
ból készített magának jegyzeteket. Két
nagyobb mû fordítására is vállalkozott;
magyarra fordította szlovákból P. Hapák,
németbõl Bidermann könyvét.

Pavel Hapák szaktörténész, két írótár-
sával együtt a Csáky-levéltárra támasz-
kodva, feldolgozta a prakfalvi vasgyár tör-

ténetét, s azt 1960-ban, Pozsonyban,
könyv alakban megjelentette �200 Rokov
Závody Prakovce� (a prakfalvi vasmû 200
éve) címmel. A könyv magyarra fordított
szövege, mint szakszerûen feldolgozott
üzemtörténet végigvisz a Felvidék egyik jó
nevû vasgyárának történetén, egészen a
könyv megjelenésének évéig.

A prakfalvi vasgyártás múltjáról a XVI.
századból már írásos nyomok maradtak,
annak fellendülése azonban akkor kezdõ-
dött, amikor Szepes vármegye urai, a
Csákyak vették birtokukba Prakfalva kör-
zetét erdõivel és bányáival együtt. A
Csáky-uradalom Prakfalván 1802-ben
nagyolvasztós hámortelepet létesített,
annak kohóját Ludmilla-kohónak nevezte.
Prakfalva vasmûve jóllehet sohasem fejlõ-
dött kohászati nagyüzemmé, mint jól kon-
zervált középüzem azonban 200 éven át
állta a versenyt. Fénykora a millennium
idõszakára esik, ekkor az üzemet kb. 50
éven át, a tekintélyes selmeci öregdiák,

vezette. Az üzem a Gölnic ví-
zének energiájára támaszkodott, nagymé-
retû hámortevékenységet folytatott, le-
mezsort és rúdhengersort is foglalkozta-
tott. Kiemelkedõ tevékenysége azonban a
vas- és acélöntészet lett, amelyet magas
színvonalon mûvelt. Az elsõ világháború
elõtt részvénytársasággá alakult, beren-
dezkedett a nemesacélok gyártására, a
háború alatt meggazdagodott, még a há-
borút követõ területrendezést is túlélte. A
második világháború után pedig gépgyár-
rá alakították át.

4. ábra. Az utolsó száz évben létesített hengermûvek élettartama 5. ábra. Hengermûvek osztályozása soraik száma alapján
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Bidermann a Bach-korszak elsõ évei-
ben a pesti egyetemen a nemzetgazdaság
német nyelvû elõadója volt, majd osztrák
területre távozott. Pesti éveit arra hasz-
nálta fel, hogy felmérte a korabeli Ma-
gyarország vasgyártásának teljes körét,
azt közgazdasági keretbe ágyazva, és a
hozzáférhetõ történeti visszaemléke-
zésseI kiegészítve, nagyobb formátumú
könyv alakjában jelentette meg. Könyvé-
nek címe: "Das Eisenhütten-Gewerbe in
Ungarn, und dessen früheren Annexen
einschliesslich der Militargrenze" (Vasko-
hóipar Magyarországon és korábbi terüle-

tein, beleértve a Határõrvidéket). A könyv
nyomtatásban 1857-ben jelent meg Pes-
ten és Grazban (állítólag 50 példányban).

Bidermann könyve a hazai kohászszak-
mai történetírás alapvetõmûve, amelykorá-
nak magyarországi vaskohászatáról hiteles
leírást ad. Történeti visszaemlékezései, né-
hány évtizedre visszatekintve, szintén meg-
bízhatónak ítélhetõk. Ezért a XIX. század vé-
gi szakmai történészek bázismunkának te-
kintették, és adatait munkáikban hasznosí-
tották. A könyvet Schön Gyula a hatvanas
években fordította magyarra, maximális hi-
telességre és szakszerûségre törekedve.

Schön Gyula tanulmányai és fordításai
nyomtatásban nem jelentek meg. Két ta-
nulmányának gépelt szövegét a Kohászati
Történeti Bizottság néhány példányban a
múzeumoknak és szakembereknek hozzá-
férhetõvé tette. Ugyancsak gépelt formá-
ban terjesztette a bizottság a Bidermann-
könyv fordítását is, Prakfalva története
azonban csupán a fordító kéziratában ta-
lálható. Schön Gyula kéziratos szöveg-
gyûjteményét fia, kohómér-
nök rendezte, azt a budapesti Öntödei
Múzeum vette át megõrzésre.

KÖNYVISMERTETÉS

Lehet-e egy társadalmat az olvasónak úgy
bemutatni, hogy nem készítünk arról té-
teles számvetést, nem végzünk tudomá-
nyos elemzést az életviszonyokat mozga-
tó erõkrõl, és nem világítjuk át a társadal-
mat távolból ráirányított külsõ fénysugár-
ral? Erre a kérdésre ad igenlõ választ Ózd
jó tollú hely- és szakmatörténésze,

. A szerzõ belsõ forrásból indulva
mutatja be a társadalmat, miután egy
egész csomó humoros történetet gyûjt
össze és köt csokorba, fellebbentve a fáty-
lat a gyári társadalom vidámabb oldaláról.

Könyvének lapjain történetek jelennek
meg, amelyek arról szólnak sorba, hogy az
olvasztárok, forrasztárok, hengerészek, sze-
relõk energiát emésztõ munkájuk közben és
után letörlik homlokukról a verítéket, és tré-
fák, ugratások kieszelésével oldják fel a ne-
héz munka által kiváltott feszültséget. Ezál-
tal kísérlik meg a zord, kemény és monoton
ipari életet hangulatossá tenni.

Vass Tibor korábban megjelentetett
könyveiben legtöbbet az ózdi gyár mûsza-
ki fejlõdésével foglalkozik, de az életmód-
történeti kutatásokat sem hanyagolta el.
Munkája során a levéltári kutatások mel-
lett rendszeresen felhasználta az üzem-
ben több évtizeden át dolgozók visszaem-
lékezéseit. A gyár törzsdolgozói a mûszaki
változásokon kívül az emberi kapcsolatok-
ról is sok információval szolgáltak, elbe-
széléseikbõl számos anekdota is elõke-
rült, ezeket gyûjtötte a szerzõ csokorba és
helyezte el újabb könyvébe.

A könyv a legnagyobb palóc, Mikszáth
Kálmán aranymondásával indít: �A humor

a szellem olyan szikrája, amely a szíven
keresztül kacagtat meg�. Elõszót a tárgya-
lás elé Mokri Pál aranyokleveles kohómér-
nök helyez, amelyben remek életképet
rajzol a II. világháború elõtti Ózd nyüzsgõ
forgatagáról. A könyv anyaga három rész-
bõl áll. Az elsõ részben a szerzõ az ózdi
gyár sûrített történetét vázolja fel, a fino-
mító gyár létesítésétõl 1985-ig. A gyár
technikatörténetét fölényesen kezeli, an-
nak sorsát befolyásoló intézkedések kije-
lölésének avatott mestere.

A könyv központi fejezete az anekdota-
csokor, amely 68 kisebb-nagyobb történet-
tel ismerteti meg az olvasót, érdekes esete-
ket és tréfákat jelenítvemeg a gyári élet szé-
les területérõl. Ezekbena történetekbencsa-
varos kópéságok, rászedések, mosolyt keltõ
tréfák és szellemes nagyotmondások jelen-
nek meg, agyafúrt kópékkal és bugyuta rá-
szedettekkel. Víg kedélyû emberekkel ismer-
kedhetünkmeg,akik egymásugratásán is jó-
ízûeket mulatnak ugyan, de tevékenységük
mögött felfedezhetõ igazi arcuk, munkasze-
retetük és derekas helytállásuk. Tréfáik ne-
hézkesek, gyakran durvák, kemények, mint
munkájuk és életük, amelyet a vas- és acél-
gyártás szolgálata követel meg tõlük. Ezt a
társadalmat a munkahûsége kapcsolja egy-
be, de azt a benne résztvevõk származása és
szokásai még változatossá is teszik. Az egy-
ségben ezáltal valósul meg a sokszínûség.

A könyv központi anyagát egy harmadik
fejezet zárja le; rövid ismertetés a munká-
sok életviszonyairól, valójában étkezési
szokásaikról. A nehézmunka bírásának fel-
tétele a kielégítõ táplálkozás, és a kohá-

szok gyomruknak is jó gazdái. Nem vélet-
len, hogy az életvitelben az étkezés ki-
emelt szerepet visel. A gyár már a XIX.
században reggeli idõt és ebédidõt veze-
tett be, amelynek kezdetét korábban a
klopacska, majd a gõzduda jelezte. A fo-
lyamatos üzemben dolgozók számára
azonban a szabályozott étkezés megold-
hatatlan. Olvasztárok, forrasztárok, hen-
gerészek és segédeik munka közben ét-
keztek, amikor erre a teendõik éppen rés-
nyi idõt engedtek. Ilyenkor sütötték meg
magukkal hozott szalonnájukat vagy me-
legítették meg ételüket; a kemence tüze
ehhez jó lehetõséget kínált számukra.
Ételeik választéka ugyanazt a változatos-
ságot mutatta, mint származásuk és ma-
gukkal hozott szokásaik.

Az ipari élet ma nem sok örömet tarto-
gat Ózd társadalma számára, a gyár múlt-
ja azonban kitörölhetetlen a történelem
folyamatából. Ez a múlt pedig gazdag és
felemelõ, és még humorral is szolgál. Ezt
igazolja Vass Tibor könyve, ismeretet és
derût árasztva. Gratulálunk a szerzõnek.

Vass Tibor: Anekdoták és történetek az ózdi gyár dolgozóinak életébõl



A vevõk jó felületi minõségû öntvényeket
igényelnek. Ilyen öntvényekkel a gyártók
csökkenthetik az öntvénytisztítási és más
költségeiket is. Kiváló felületû öntvények
elõállításához nemcsak a fém összetéte-
lét, hanem a formázástechnológiai para-
métereket is jól kell beállítanunk. Az önt-
vény felületén megjelenõ legtöbb hiba a

szilárduló fém és a formázóanyag fizikai-
kémiai kölcsönhatásának eredményeként
alakul ki. A formázóanyag rásülésének és
a penetrációnak a folyamata igen bonyo-
lult. Az ilyen felületi hibák gyakorlatilag
az öntészettel egyidõsek.

Az elmúlt évszázadban a kérdésnek szé-

leskörû irodalma keletkezett. A ráégéssel
és a penetrációval foglalkozó szakirodal-
mi közlemények alapvetõen két csoportba
sorolhatók:
� közlemények, amelyek szerzõi a problé-
makörnek tisztán az elméleti vonatko-
zásait taglalják,

� közlemények, amelyek szerzõi a problé-
makört tisztán empirikus alapon tár-
gyalják.
Ebbõl következik, hogy mind az elméle-

ti, mind az empirikus megállapítások csak
igen szûk technológia paraméterek na-
gyon pontos betartása esetén nyújtanak
valós magyarázatot. Részben ezért van
még a hibák keletkezési mechanizmusá-
nak sok fel nem tárt részlete.
A különféle elméletek szerint a hibák az

alábbi fõ csoportokba sorolhatók:
� termikus rásülés
� kémiai rásülés
� penetráció.
Meg kell jegyezni, hogy a felületi hibák

csak ritkán sorolhatók be a fenti csopor-
tok egyikébe. Rendszerint az öntvényeken
elõforduló termikus és/vagy kémiai rásü-
lésnek a kísérõje a penetráció (a fém be-
hatolása a formázókeverék pórusaiba), de
a penetrációnak nem feltétlenül kísérõje a
termikus ill. kémiai rásülés.
Az öntészeti szakirodalom szerint a pe-

netrációs hibák kialakulását elsõdlegesen
a következõ tényezõk határozzák meg:
� a formakészítéshez használt kvarcho-
mok tûzállósága,

� a formázókeverék lágyuláspontja
és/vagy összesülõ-képessége,

� a forma vagy mag porozitása,
� a formázástechnológia: a beömlõrend-
szer kialakítása és az öntési mód,

� a fémolvadék összetétele, az öntési hõ-
mérséklet, az olvadék felületi feszültsége,

� a folyékony fém nyomása (mégpedig a
metallosztatikus nyomás, a kristályoso-

:
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dást kísérõ fémnyomás, továbbá a zsugo-
rodás folytán fellépõ nyomás stb.).
Ha a kvarchomok tûzállósága vagy a for-

mázókeverék lágyuláspontja nem illeszke-
dik az ötvözet öntési hõmérsékletéhez, az
öntvény felületén kialakulhat a termikus
ráégés.
A különféle típusú felületi hibák kialaku-

lása az [1] szerint az öntés kezdetétõl eltelt
idõ függvényében az látható.

A penetrációs hibák az öntés kezdeté-
tõl a dermedés befejezéséig tartó idõ-
tartam alatt jelennek meg. Kezdetben a
dinamikus penetráció, majd a gázexpló-
zió, ezt követõen a metallosztatikus pe-
netráció, végül az expanziós penetráció
alakul ki.

2.1. Dinamikus penetráció

A dinamikus penetráció nem, vagy csak
nehezen értelmezhetõ hiba. Formatöltés-
kor, ha a fém áramlási energiája egy bizo-
nyos szintet túllép, már nem a dinamikus
penetráció, hanem a formázóanyag elmo-
sása, �formarombolás� következtében
képzõdik selejt. Amikor az öntödei gyakor-
latban ilyen hiba kialakulása várható, a
kritikus helyekre nagy szilárdságú (pl. sa-
mott) tûzálló téglát építenek be, vagy a
beömlõrendszert elõre gyártott kerá-
miaelemekbõl készítik.

2.2. Gázrobbanásos
penetráció

A formázóanyag elõ-
készítésekor köny-
nyen kialakulhat-
nak porszerû anya-
got, bentonitot és
sok vizet tartalma-
zó�azátlagosnál lé-
nyegesen nagyobb
nedvességtartalmú
� agglomerátumok,
amelyek formaké-
szítéskor véletlen-
szerûen a forma-
üreg felületére ke-
rülhetnek. Öntés-
kor, amikor a folyé-
kony fém érintkezik
az ilyen agglomerá-
tummal, annak a
nedvességtartalma
hirtelen elgõzölög.
A képzõdõ vízgõz
(gáz) miatt a forma

pórusaiban a gáznyomás pillanatszerûen
megnõ, azaz gázrobbanás következik be.
A gázrobbanás következtében a kérdéses
helyeken, vékony rétegben a formatö-
mörség lecsökken, az olvadék a formázó-
anyag szemcséi között kialakult nagyobb
pórusokba, kis mélységben behatol. Az
ilyen hiba ugyan növeli az öntvénytisztí-
tási költséget, de többnyire nem vezet az
öntvény leselejtezéséhez. Az �explóziós
penetráció� arról ismerhetõ fel, hogy az
öntvény felülete a kérdéses helyeken ér-
des. A gázexplóziós hiba a formatöltés
közben és a dermedés kezdeti szakaszá-
ban alakulhat ki [2].

2.3. A forma�fém kölcsönhatás fizikai�ké-
miai megközelítése

A penetráció kialakulásakor a folyékony
fém úgy tör be a forma pórusaiba, hogy az
olvadék és a formázókeverék nem lép egy-
mással kémiai reakcióba. Vasötvözetek
esetében öntés közben az olvadék felüle-
tén mindig különbözõ összetételû,
(FeOx,MnOy)SiO2 típusú hártya van jelen.
Az oxid-szilikát hártya egyrészt kémiai re-
akcióba léphet a formázókeverékkel és ké-
miai ráégést eredményezhet, másrészt
módosítja a forma-fém határfelületen a
fémolvadék nedvesítési feltételeit. Függõ-
leges formafal mentén emelkedõ olvadék-

nak az érintkezési ponttól domborodó a
felülete, azaz az olvadék nem nedvesíti a
formafalat, az érintkezés tompaszögû. Ha
a fém nedvesíti a formafalat, akkor az
érintkezés hegyes szögû [3].
Ahhoz, hogy a formában a nem nedvesí-

tõ olvadék a pórusokba behatoljon, le kell
gyõznie a domború meniszkusz felületi fe-
szültségébõl eredõ ellennyomást, azaz
elegendõen nagy metallosztatikus nyo-
más szükséges:

P=h.r= 2s
.cosq (1)

ahol: s - a felületi feszültség;

s = h.r.r (2)

h: a kapilláris csõ és a fém szintkülönb-
sége,

r: a csatorna sugara, amelyben a fém
áramlik,

r : a folyékony fém sûrûsége,
q: a fém és a forma által alkotott szög,

nedvesítési szög (különbözõ szerzõk
szerint, az öntöttvasolvadék esetén a
q értéke 130°-145° között változik).

A fenti összefüggés szerint az olvadék-
nak a forma pórusaiba történõ behatolá-
sakor a fém metallosztatikus nyomása
mellett a felületi feszültségének is nagy
szerepe van. A felületi feszültség értékét a
képletben feltüntetett tényezõkön kívül az
öntött ötvözet összetétele és
az öntési hõmérséklet is jelentõsen befo-
lyásolja Az 1. táblázat és az
ábrák adatainak összevetése alapján meg-
állapítható, hogy a felületi feszültség ada-
tai jelentõs szórást mutatnak. Ennek a vél-
hetõ oka, hogy a vizsgált adagok az öt ele-
men kívül (C, Si, Mn, P, S) változómennyi-
ségben tartalmaztak különféle szennyezõ
elemeket is. Megállapítható az is

, hogy a kénaktivitás és az oxigéntar-
talom növekedésével a felületi feszültség
csökken. Említést érdemel, hogy a két öt-
vözet esetén a C-tartalomban is van elté-
rés. Az ábrán feltüntetett adatok azt mu-
tatják, hogy a magasabb karbontartalmú
ötvözet felületi feszültsége kisebb [4-10].

és mérési eredményeivel
szemben, a skövdei Volvo öntödében a le-
mezgrafitos öntöttvas olvadékában
ELEKTRONITE szondákkal csak 2,0-4,0 ppm
oxigéntartalmat tudtak mérni [10].

személyes adatszolgáltatása,
nem publikált adat.) Ez lényegesen ala-
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2. ábra. A forma és a fém felületének érintkezése [3]

1. ábra. A penetrációs hibák kialakulása az öntés után eltelt idõ függ-
vényében [1]
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csonyabb érték, mint amit korábban
ugyanõk mértek.

[11]
vizsgálták az öntöttvas foszfortartalmá-
nak a hatását.

és munkatársai az
látható próbatest segítségével vizsgálták
ötvözetlen acélok metallosztatikus nyo-
másának a hatását. Formázóanyag-vizs-
gáló laboratóriumokban, szabványos la-
boratóriumi tömörítõ készülékkel olyan
gyûrû alakú próbatesteket készítettek,
amelyek külsõ átmérõje 50 mm, belsõ át-
mérõje 11 mm, magassága 50 mm volt.
A próbatesteket 10 mm külsõ átmérõjû

vascsõre húzták fel, a legutolsó próbates-
tet szorítócsavarral rögzítették. A pró-
batestoszlopot elõre meghatározott ideig
acélolvadékba merítették. Kiértékeléskor
meghatározták a penetráció mélységét,
és azt a formázókeverék közepes szem-
csemérete, a metallosztatikus magasság
és a tömörített próbatestek pórussugará-
nak a függvényében ábrázolták. A vizsgá-
latok szerint, azonos kísérleti feltételek
és azonos metallosztatikus nyomás ese-
tén, a fémbehatolás (penetráció) mértéke
a formázóhomok közepes szemcsemére-
tének a növekedésével arányosan növe-
kedett. Szárított, agyagkötésû formázó-
keverékek esetén, a formázóhomok átla-
gos szemcseméretének és a forma illetve
a mag átlagos pórusátmérõjének a penet-
ráció mértékére gyakorolt hatását is a 5.
ábrán láthatjuk.

2.4. Tágulási penetráció

[13], va-
lamint [15] vizsgálta az ex-
panziós penetráció kialakulását és a mér-
tékét befolyásoló tényezõk hatását. Ilyen
hibák kialakulására elsõsorban közepes
és vastag falú öntvények esetén lehet szá-
mítani. A [13] vizsgálatokhoz a próbates-
tet nedves keverékbõl készült formába
öntötték. Változtatták az öntöttvas és a
mag-formázókeverék összetételét. A ma-
gok készítéséhez furángyantás, vízüveges
és cementkötésû keverékeket használtak
[11]. Szerintük az expanziós penetrációt
a még folyékony öntöttvas mennyiségé-
nek a növekedése okozza, ami a grafitki-
válás következménye. Ez a kialakuló
�fémtöbblet� képes behatolni a formázó-
anyag szemcséi közé, és kiterjedt penet-
rációt eredményezhet. Öntöttvas esetén
az ausztenit-grafit eutektikum kristályoso-

3. ábra. Összefüggés az átmeneti- és gömbgrafitos és különbözõ P-tartalmú lemezgrafitos
öntöttvas felületi feszültségének változása és a hõmérséklet között [12, 13]

4. ábra. A felületi feszültség változása az oxigéntartalom, ill. a kénaktivitás függvényében [10]

5. ábra. Ötvözetlen acélolvadék penetrációja a fémoszlop magasságának, a formázóhomok
közepes szemcseméretének és átlagos pórussugarának a függvényében [14]

1. táblázat. Fémek felületi feszültsége

Anyagminõség
Hõmérséklet Felületi feszültség

Szerzõk
°C dyn/cm

Réz 1150 1115 Sauerwald
3,9% C-tartalmú öntöttvas 1400 1300 Sauerwald és munkatársai
Thomas-nyersvas 1200 1097 Becker, Harders, Kornfeld
Nyersvas 1250�1350 850/950 Marincek
Foszfortartalmú nyersvas 1300 1050 Sauerwald és munkatársai
Öntöttvas 1300 1120 Scheil, Pohl
Lemezesgrafitos öntöttvas 990 Patterson, Ammann
Gömbgrafitos öntöttvas 1270 Engler
Öntöttvas, C = 3,9% 1300 1150 Nándori Gy.
Tempervas, C = 2,2% 1420 1500 Nándori Gy.
Acél 1520 1500 Nándori Gy.



dása tágulást okoz, ami jelentõs nyomást
gyakorol a formafalra. Ha a forma nagyszi-
lárdságú, akkor a fém visszapréselõdik a
tápfejbe, csökkentve a fogyási üreg kialaku-
lását ill. annak a méretét. A kristályosodási
nyomáshoz a metallosztatikus nyomás is
hozzáadódik, és ez, adott feltételek teljesü-
lése esetén, elõsegítheti az expanziós pe-
netrációt.

A fém betörésének ezt a fajtáját elõször
és azonosí-

totta. Õk a jelenséget �szivárgásos� pe-
netrációnak nevezték el. Azt tételezték
fel, hogy az eutektikus kristályosodás so-
rán fellépõ tágulás az eutektikus fázis be-
szivárgását okozhatja a forma felületi ré-
tegébe olyan helyeken, ahol a szilárduló
kéreg nem zárja el a szivárgás útját, és a

penetráció által megtámadott formafelü-
let kizárólag konvex geometriájú. Párhu-
zamosan vizsgálták a formázóanyag és a
rendelkezésre álló fém mennyiségi válto-
zásait, és azt a következtetést vonták le,
hogy a penetráció, és esetleg a zsugoro-
dásos porozitás kialakulása is visszave-
zethetõ az elégtelen formatömörség
okozta méretnövekedésre.
A skövdei Volvo öntödében a szürketö-

retû öntöttvas formafaltól induló kristá-
lyosodását tanulmányozták. A kísérletek
során vizsgálták a primer ausztenit kiala-
kulását, valamint azt, hogy az ekviaxiális
ausztenit kristályok növekedését mi és
hogyan blokkolja, valamint az oszlopos
ausztenit ekviaxiális ausztenitté történõ
átalakulásának folyamatát és ezek hatá-
sát a szivárgásos penetráció kialakulásá-
ra. A megfigyelések alapjául olyan tech-
nológiai próbatest szolgált, amelynek a
vizsgálata során kimutatták az öntöttvas-
ban lévõ primer ausztenit dendriteket,
valamint színes maratás után vizsgálták
az eutektikus cellákat, a dendrithálózatot
és összefüggésüket a penetrációval. Kü-
lönbséget tettek az ekviaxiális ausztenit-
té történõ átalakulás elõtt és után végbe-
menõ fémbetörés között.

a kísérlethez hengeres, bel-
sõ maggal rendelkezõ próbaöntvényt ter-
vezett, amelyet úgy alakított ki, hogy a
próbaöntvény hõközpontja a forma-fém
határfelületen legyen . A próba-
test geometriájának optimalizálását a
MAGMAsoft szimulációs szoftverrel készí-
tette el. A próbatest formájának metszeti
fényképe és a legfontosabb méretek szin-
tén a 6. ábrán láthatók. A kísérletek során
a próbatesteket felülrõl öntötték, és csak
a próbatest öntése után helyezték a forma
felületére a forma felsõrészét, amelybe
elõre beépítették a hõelemet. Diószegi kí-
sérletei szemléletesen mutatják be a der-
medési morfológia változásának a hatását
a mechanikus penetrációra
A penetrációs vizsgálatokhoz a Miskolci

EgyetemMetallurgiai és Öntészeti Tanszé-
kén a �hétlépcsõs� hengeres próbatestet
használtuk [16], és elemeztük a mechani-
kusan regenerált, hidegen kötõ, gyantás
formázóhomokok hatását az öntvény felü-
leti minõségére .
Az egyik mérési sorozatból kiválasztott

öntvényeken végeztük el a penetrációs te-
rületek pásztázó elektronmikroszkópos
(SEM) és energiadiszperzív mikroszondás
(EDS) vizsgálatát, és ezeknek az eredmé-

20 ÖNTÉSZET

6. ábra. A próbaöntvény formájáról készült fénykép a méretekkel, valamint annak dermedési
szimulációja [15]

7. ábra. A dermedési morfológia hatása a penetráció kialakulására

8. ábra. A lépcsõs, hengeres próbatest képe öntési helyzetben, az öntvény metszetének fény-
képe a mintavételi hely jelölésével és a jelölt helyrõl pásztázó elektronmikroszkópon készített
fényképfelvétel
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nyeit értékeltük. A kapott eredményeket
összehasonlítottuk olyan integrált kipu-
fogócsonk-öntvény vizsgálatakor kapott
eredményekkel, amelyeken penetrációs
hibákat találtunk. Ezeket az öntvényeket
bentonitos nyers formázókeverékbõl ké-
szült formába öntötték, és a magokat
Hardox-eljárással készítették. (E vizsgála-
tokról részletesen a következõ dolgo-
zatunkban számolunk be.)
A �hétlépcsõs� hengeres próbatest sa-

játossága, hogy vertikálisan, meghatáro-
zott mértékben változik a homok/fém
arány, ami alapvetõen meghatározza a
magrészek hõigénybevételét.
A formakészítéshez mindig nyers ben-

tonitos formázókeveréket használtunk,
amelynek az összetétele: 11% bentonit,
amely 16% karboadditívet tartalmazott,
4% víz, a többi kvarchomok.
A mag összetétele: 85% mechanikusan

regenerált, hidegen kötõ gyantás formá-
zóhomok, 15% új (sajdikovói) homok,
1,2% �Isophen 651� fenol-rezol gyanta,
40% �H-760� márkanevû katalizátor (a
gyanta mennyiségére számítva).
Keverés: szakaszos mûködtetésû, �S�-

lapátos keverõben.
Olvasztás: 50 kg-os tirisztoros indukci-

ós kemencében.
A betét 100% gépöntvénytöredék volt.

1470 °C-os túlhevítés és 10 perces hõn-
tartás után öntöttünk úgy, hogy az adagot
1430 °C-ra visszahûtöttük és csapoltuk.
Csapolás közben a fémsugárra 0,2%
Foundrysil-t adagoltunk, majd a salak el-
távolítása után öntöttünk.
Az ürítésre 24 óra múlva került sor.
A formaszekrény ürítésekor a mag eltá-

volítása nem jelentett gondot, mert a

gyanta ki tudott égni, és ürítéskor a mag
kipergett. Az öntvény belsõ és külsõ felü-
letét csak drótkefével tisztítottuk, azért,
hogy az öntés közben lejátszódott folya-
matokról minél több információ maradjon
érintetlenül.
A megtisztított öntvényeket a próbatest

hossztengelye mentén kettéfûrészeltük. A
próbatestekrõl makrofotó készült, majd a
8. ábrán jelölt helyekrõl további vizsgála-
tok céljára próbát vettünk ki.

Pásztázó elektronmikroszkópos és EDS-
vizsgálatok

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgá-
latokat elõször a nagyobb hõterhelésnek
kitett próbán végeztük el. A vizsgálat cél-
ja az volt, hogy eldöntsük, a mûgyantakö-
tésû mag nagyobb hõterhelésnek kitett
helyén a fémbehatolás melyik típusa ala-
kult ki: termikus ráégés, kémiai ráégés
vagy penetráció, továbbá, hogy feltárjuk a
hiba kialakulásának mechanizmusát.
A felsõ részén, a próbaöntvé-

nyen a mintavétel helye és kis nagyítás-
ban a penetrációs felületrõl készített
fényképfelvétel, az alsó képen a formázó-
anyag pórusaiba beszivárgott �fém-for-
mázóanyag kompozit� látható. A felvéte-
len: a világos felületek a forma pórusaiba
beszivárgott fém, a sötét színû részek a
formázóanyag szemcséi.
A és , amelyek a 8. áb-

rán jelölt terület kinagyított részletei, a
fém-forma határfelületrõl pásztázó elekt-
ronmikroszkópon készült felvétel látható.
A forma felülete pontosan követi a formá-
zóhomok-szemcsék felületét, kivéve azo-
kat a helyeket, ahol a fém beszivárog a for-

ma pórusaiba. A fémfelületet (öntvényfe-
lületet) vékony, oxigéntartalmú hártya
vonja be. Az öntvény felületén rögzült for-
mázóhomok-szemcséken helyenként kar-
bontartalmú tapadványok láthatók, ame-
lyek el nem égett gyantamaradványok
vagy fényeskarbon-tapadványok lehetnek.
A felvételek alapján egyértelmû, hogy

sem a pórusokba beszivárgott fém, sem az
öntvény felületét borító salakhártya és a
formázóanyag szemcséi között nem ját-
szódott le kémiai reakció. A fém csak be-
szivárgott a mag pórusaiba, és körülölelte
a formázóhomok szemcséit. Vélhetõen a
próbatest elõkészítésekor kipergett for-
mázóhomok-szemcsék a fémfelületen
visszahagyták a lenyomatukat. Látható az
is, hogy a kipergett szemcsékrõl el nem
bomlott gyantamaradványok maradtak
vissza a fém felületén. A felvételeken
megfigyelhetõ árkok, bemélyedések nagy
valószínûséggel grafitlemezek fészkei,
amelyekbõl a grafit vagy a próba elõkészí-
tésekor pergett ki, vagy, ami sokkal való-
színûbb, kristályosodáskor a grafitleme-
zek a fém felületét bevonó hártya oxigén-
jével léptek reakcióba, és kiégtek

. Ez utóbbi feltételezést az is valószí-
nûsíti, hogy számos grafitfészek környé-
kén nem, vagy csak nagyon vékony oxi-
géntartalmú hártya látható. A
az is megfigyelhetõ, hogy a fém a formá-
zóanyag kvarcszemcséjét nem tudta töké-
letesen �átölelni�, a folytonossága meg-
szakadt. Ennek az oka az lehet, hogy a fe-
lületi feszültség a hõmérséklet csökkené-
se miatt, vagy az említett redukció �áldo-
zatául esett� alacsony olvadáspontú oxid-
hártya lebomlásának következtében any-
nyira megnõtt, hogy a fém nem tudott to-

9. b ábra. A 9. a ábrán bejelölt töretfelület nagyított részlete9. a ábra. A 8. ábrán jelölt terület nagyított részlete
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11. ábra. A penetrációs hibáról pásztázó elektronmikroszkópon ké-
szült felvétel10. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel penetrációs hibáról

13. ábra. A penetrációs hibáról pásztázó elektronmikroszkópon ké-
szült felvétel. A felvétel közepén bejelöltük azt a keresztmetszetet, ame-
lyen keresztül a fém a forma pórusaiba szivárgott

12. ábra. A penetrációs hibáról pásztázó elektronmikroszkópon
készült felvétel. A felvételen feltüntettük a kipergett formázóhomok
szemcséinek körvonalát

15. ábra. A jellemzõ forma�fém határfelület a �hétlépcsõs hengeres�
próbatest felsõ részén. A felvételen feltüntettük a valós és elméleti fém-
forma határfelületet jelzõ vonalakat is

14. ábra. A penetrációs hibáról pásztázó elektronmikroszkópon ké-
szült felvétel. A felvételen feltüntettük a kipergett kvarcszemcsék lenyo-
matának körvonalát is
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vább haladni a formázókeverék pórusaiba.
A reakció során képzõdött, kis mennyisé-
gû CO a köztes térben összegyûlhetett, és
�légzsákot� alkotva a fém további áramlá-
sát meg tudta akadályozni.
Az eddigvizsgált töretek jellegétõl az önt-

vény felsõ részébõl kivágott töretek jellege
elsõ ránézésre ugyan nem tér el, de a pász-
tázó elektronmikroszkópos és az EDS-vizs-
gálatok érdemi különbségekremutattak rá.
A makrotöret-vizsgálatok során megál-

lapítottuk, hogy ezeken a helyeken is
alapvetõen a mechanikus (szivárgásos)
penetráció a jellemzõ, nem a ráégés. Te-
hát kémiai reakció a fém és a formázó-
anyag között nem játszódott le. A kristá-
lyosodás során az olvadék csak beszivár-
gott a forma pórusaiba

A következõ, a forma-
fém határfelületrõl SEM és EDS, különbö-
zõ nagyításban készített fényképfelvéte-
lek és spektrumképek láthatók.
Az ábrák szerint az öntvény felsõ részén is

jelentõs fémpenetráció figyelhetõ meg, bár
lényegesen kisebb mértékû, mint az önt-
vény alsó részén. Az is látható a felvétele-
ken, hogymind az öntvény felületét, mind a
formázókeverék pórusaiba behatolt fém fe-
lületét oxigéntartalmú hártya vonja be.
A 16. és a 21. ábrákon különbözõ nagyí-

tásban olyan felületrészlet látható, ami-
lyennel az öntvény alsó részérõl kivett
minták vizsgálatakor nem találkoztunk.
Az EDS-vizsgálatok szerint, helyenként az
öntvény felületén, és a formázókeverék
pórusaiba behatoló fém felületén is, lé-

nyegesen nagyobb kéntartalmat tudtunk
a terület elemzésekor meghatározni, mint
amilyet a fémes töret felületén mértünk

Az I-es és II-es számmal jelzett terület
kinagyított részletei láthatók a és

. Az ábra baloldalán az oxigént, szi-
líciumot, mangánt és vasat tartalmazó
komplex salakhártyán szabályos kristá-
lyok láthatók. A jelzett területrõl EDS-
spektrumkép szerint a szabályos kristá-
lyok piritkristályok lehetnek.
Ezt a feltevést igazolják a II.

számmal jelölt terület kinagyított részle-
tei és az EDS-spektrumképek, amelyek a
17. és a 18. ábrán láthatók. A fényképfel-
vételeken a szabályos kristályok az elem-
zések eredménye szerint piritként azono-

17. ábra. A 15. ábrán bejelölt terület kinagyított részlete, amelyen
jól látható, hogy a salakhártya felületén szabályos kristályok fordul-
nak elõ

16. ábra. A 15. ábrán bemutatott töretkép részletének kinagyított
felvétele

18. ábra. A 17. ábrán bejelölt terület kinagyított részlete, amelyen jól látható, hogy a salakhártya felületén szabályos kristályok fordulnak elõ. Az
ábra jobb oldalán a bal oldali képen jelölt terület EDS-spektruma látható
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síthatók, míg a 19. ábrán homogénnek tû-
nõ, 2. számmal jelölt terület nagy kéntar-
talma utalhat mind oxiszulfid jelenlétére,
mind a szilícium-, mangán-, króm-, titán-
és nagy vastartalmú oxidhártyában disz-
perz eloszlású pirit jelenlétére is, ami
adott külmények között már a megoszlási
hányados értékének megfelelõen, részle-
gesen oldódhatott a fémben is.
A , a kvarcszemcsék közötti

teret kitöltõ fém felületén piritkristályok
halmaza és a kvarcszemcséket körülölelõ,

fayalitot tartalmazó zónák is láthatók.
A olyan pásztázó elektronmik-

roszkópon készült felvétel látható, ahol a
kvarcszemcsék közötti teret, �a pórusokat�
olyan beszivárgó fém tölti ki, amelynek a
felületét oxigéntartalmú hártya vonja be. A
töretfelületen az ábrán jelzett területrõl
készült spektrumkép látható, ahol az oxi-
gén, a szilícium, a mangán és a vas mellett
jelentõs mennyiségû kén is található.
A �hétlépcsõs hengeres� próbatest na-

gyobb hõterhelésnek kitett alsó részébõl

kivett próbatöret vizsgálata során a kén-
tartalmú vegyületeket vélhetõen azért
nem találtuk meg, mert a hosszabb der-
medési idõ és az 1100 0C feletti hõmérsék-
leten való tartózkodás lehetõvé tette,
hogy ezek a vegyületek a fémben oldódja-
nak. Más megfogalmazás szerint, a vizs-
gált töretek esetén nagyobb mértékû pe-
netráció ott volt, ahol a vizsgálat során
nem találtuk meg a kénvegyületeket a for-
ma-fém határfelületén a fémet borító sa-
lakhártyában, csak a kvarcszemcsék felü-
letén. Mondhatjuk azt is, hogy adott eset-
ben, kisebb mértékû penetrációra akkor
kerül sor, amikor a kénvegyületek még
megtalálhatók az öntvényfelületet borító
oxigéntartalmú salakhártyában, mert
nem voltak adottak a termodinamikai és
reakciókinetikai feltételek a beoldódásuk-
hoz. A fém felületére került kénvegyület-
bõl a kén, ha a feltételek adottak, oldódik
a vasban. A mostani vizsgálataink során
nem tudtuk kimutatni a töret(ek)ben (pl.
13. ábra) a kéntartalom növekedésének
%-os értékét. (A kéntartalom változását
nem tudtuk meghatározni a póruscsator-
na átmérõjének függvényében sem). A
napi üzemi tapasztalatok szerint a formá-
zókeverékbõl oldódott kéntartalom hatá-
sa közvetve kimutatható, ugyanis az önt-
vényfelülethez közeli zóna szövetszerke-
zete a kén hatására módosul. (Pl. gömb-
grafitos öntöttvas esetén az öntvény felü-
leti rétegében az oldott kén hatására a
grafit alakja � néhány mm-es zónában �
erõsen torzulhat, szélsõ esetben gömb
alakú grafit helyett lemezes grafit kristá-
lyosodik, de a felületi réteg nagy kéntar-
talma élkeményedést is okozhat lemez-
grafitos vasöntvények esetén stb.)
A formázókeverék hõterhelésének mér-

téke a 8. ábrán A-val jelzett terület felõl a
C-vel jelzett terület felé növekszik, ezzel
együtt változik a formázókeverék pórusai-
ba behatolt fém felületén kivált vegyüle-
tek, fõleg az oxidok morfológiája. A vizs-
gált töret (8. ábra) A-val jelzett részén a
penetrálódott felületen minimális
mennyiségû, Si-tartalmú hematitkristály
jelenléte mutatható ki.
A hõterhelés növekedésével, tehát a B-

vel jelzett terület felé haladva, a hematit-
kristályok eltûntek, helyettük magnetit-
kristályok jelentek meg a forma pórusaiba
behatolt fém felületén. A kristályok szi-
getszerûen és füzérekbe rendezõdve he-
lyezkednek el . A jelölt terület
részletét és a jelzett kristály spektrumké-

19. ábra. A 18. ábrán bejelölt terület kinagyított részlete, amelyen jól látható, hogy a salakhár-
tya felületén szabályos kristályok fordulnak elõ. Az ábra jobb oldalán a bal oldali képen jelölt pont
és a területek EDS spektrumképei láthatók

20. ábra. A kvarcszemcsék közötti teret kitöltõ fém felületén piritkristályok és a kvarcszemcsé-
ket körülölelõ, fayalitot tartalmazó zónák spektruma

1

2

1

3

2

Kvarcszemcse
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pét a mutatjuk be. Az elemzési
eredmény és a morfológia alapján is az
elemzett kristály magnetit.
A látható felvétel a 13. ábrán

a töret B-vel jelzett területérõl készült. A
töretrõl készített fénykép négy jellemzõ
területbõl áll. A két sötétebb terület a
mikroszondás vizsgálatok szerint vissza-
maradt formázóanyag. A kép nagy részét
kitöltõ terület három részbõl áll. A kép bal

oldalán a formázókeverék pórusaiba beha-
tolt fém felületére tapadt magnetitkristá-
lyok halmaza látható. Ezen a területen a
magnetitkristályok már nem önállóan vagy
füzérekbe rendezõdve fordulnak elõ. A szá-
mukolyanmértékbenmegnõtt, hogy inkább
egy bordás szõnyeghez, mint füzérek hal-
mazához hasonlítható, de az egyes kristá-
lyokmégegyértelmûen felismerhetõk.A kép
közepén látható sötétebb felületen oxigén-

tartalmú, hálószerû kiválások vannak.
Ennek a kiválásnak a bal oldalán a felületet
bevonó réteg, a spektrumképe alapján szin-
tén magnetit, bár a képzõdmény mor-
fológiája jelentõsen eltér a korábban látot-
taktól.
A 25. ábrán látható felvétel a 13. ábrán

jelzett töret C-vel jelölt részletérõl ké-
szült. A bemutatott képmezõn három jel-
legzetes terület látható. A két sötétebb
folt a spektrálelemzés szerint visszama-
radt formázóanyag. A világos terület egy
határozott ív mentén két részre oszlik. Az
1 számmal jelölt területen határozottan
kisebb oxigéntartalmú hártya van, amely-
nek a felületén számos kisebb-nagyobb
képzõdmény látható.

4. Összefoglalás

Az öntvények felületi hibáit okozó penet-
ráció jelenségével már régóta foglalkoz-
nak mind üzemi, mind irodalmi szinten.
Az elmúlt évszázadokban nagyon sok iro-
dalmi közlemény jelent meg a témakör-
ben. Ezeknek a hiányosságai fõként abban
állnak, hogy a penetráció kialakulásának
pusztán elméleti vonatkozásait tárgyal-
ják, elégmélyrehatóan ugyan, de az elmé-
leti eredményeket nem vetik össze a napi
gyakorlattal. Ez az oka annak, hogy a pe-
netrációval kapcsolatos elméleti megfon-
tolások alapján meghatározott összefüg-
gésekkel számolt elméleti és a gyakorlati
értékek jelentõs mértékben eltérnek. Az
ipari gyakorlatban e hibák okainak a feltá-
rásával keveset foglalkoznak, mert egy-
szerû technológiai lépésekkel (pl. feke-
cseléssel) a mértékük elviselhetõ szintre
csökkenthetõ, vagy adott esetben meg is
szüntethetõ. A témakörrel foglalkozó ko-
rábbi szerzõk vizsgálataik során a fémnek
a forma pórusaiba szivárgását mindig a

21. ábra. A pórusokba beszivárgó fém jelentõs mennyiségû S-t mutató spektruma

22. ábra. A Fe-S egyensúlyi diagram, a FeO-MnO-FeS-MnS, továbbá a FeS-FeO-MnO egyensúlyi
diagramok

23. ábra. A magnetitkristályok füzérei 24. ábra. A magnetitkristályok pásztázó elektronmikroszkópos képe és EDS-spektruma

1

Az 1
számmal jelölt
pont spektruma



26 ÖNTÉSZET

fém viselkedése alapján igyekeztek meg-
magyarázni. Vizsgálták a formázókeverék
szemcseösszetételének és a forma tömör-
ségének, továbbá a fém összetételének,
az öntési hõmérsékletnek, a metalloszta-
tikus nyomásnak és a dermedési morfoló-
gia változásának a hatását és a fém felüle-
ti feszültségét módosító paraméterek sze-
repét, de a forma-fém határfelületen le-
játszódó kémiai folyamatok reakciókineti-
kájának és a kémiai reakciók dinamikus
egyensúlyának nem tulajdonítottak meg-
határozó szerepet. Tudomásul kell venni,
hogy a fémnek a forma pórusaiba történõ
behatolási folyamatát csak akkor lehet
egyértelmûen leírni, ha a jelenséget rend-
szerbe kapcsolva vizsgáljuk, a kölcsönha-
tások figyelembevételével. Így ahiba kiala-
kulásához vezetõ folyamatot mindig az
adott feltételeknek megfelelõen tudjuk ér-
tékelni, és ezáltal az elkerülés módját pon-
tosabban tudjuk meghatározni.
A kísérleti eredményeink újszerûségét

az adja, hogy a szivárgásos penetrációt
fokozó folyamatok pásztázó elektronmik-
roszkópos és EDS-vizsgálatával olyan ké-
miai folyamatok láncolatát tudtuk feltár-
ni, amelyek új megvilágításba helyezik a
hidegen kötõ gyantás és a nyers formázó-
keverékeknél jelentkezõ szivárgásos pe-
netráció kialakulását. Az általunk megálla-
pítottak jól illeszkednek a korábbi kutatá-
sok megállapításaihoz, és esetenként a
náluk tapasztalt anomáliákra is magyará-
zatot adhatnak.

A vizsgálati eredmények alapján az
alábbi, a nemzetközi szakirodalomban ed-
dig nem ismertetett megállapításokat fo-
galmazhatjuk meg:
A mechanikus penetráció mértékét nö-

veli minden olyan folyamat,
� amely a formázókeverék kérdéses zóná-
jában in situ emelni tudja a hõmérsékle-
tet (pl. a gyanta égése, továbbá a hõfel-
szabadulással járó kémiai reakciók), a
hõmérséklet növekedésével pedig ará-
nyosan csökken a felületi feszültség, és
így csökken a behatolási küszöbnyomás
értéke is,

� amelynek az eredményeként a forma
kritikus zónájában, a formázókeverék-
ben olyan kémiai reakció játszódik le,
amelynek a végtermékeként képzõdõ
vegyületek a póruscsatornákba szivár-
gott fém felületén adszorbeálódnak,
majd oldódnak, így pillanatszerûen tud-
ják csökkenteni a formába beszivárgott
fém felületi feszültségét, ami a behato-
lási küszöbnyomás értékének számotte-
võ csökkenéséhez vezet.
A vizsgálatok során arra a következte-

tésre jutottunk, hogy ha a formázókeve-
rékben kéntartalmú vegyületek vannak je-
len, akkor a határfelületen, az említett kri-
tikus zónában, olyan átmeneti, kéntartal-
mú vegyületek alakulhatnak ki, amelyek a
salakon keresztül eljuthatnak a póruscsa-
tornákba szivárgott fém felületéig, ahol
vékony hártyában, pillanatszerû reakciók
lejátszódása révén csökkenthetik a felületi

feszültséget és az olvadáspontot, növelve
a fémbetörés mértékét. A határfelületen,
kisebb hõterhelés mellett, a nagy kéntar-
talmú fázisok kialakulásához a termodina-
mikai és reakciókinetikai feltételek nem
adottak, de ahhoz igen, hogy a fém felüle-
tén különbözõ összetételû oxidok alakul-
janak ki, amelyek hatásukban ugyanolyan
folyamatok lejátszódását eredményezhe-
tik, mint az elõbb említett kénvegyületek.

Köszönetnyilvánítás

A szerzõk köszönetüket fejezik ki
tanszékvezetõnek, a Fémtani és

Képlékenyalakítástani Tanszéken pásztázó
elektronmikroszkópos és EDS felvételek
készítéséhez való hozzájárulásért, vala-
mint tanszéki mérnöknek a
munkához nyújtott önzetlen segítségért.
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Az öntészeti rovat vezetõi, Lengyelné Kiss
Katalin (L.K.K.) és Szende György (Sz.Gy.)
beszélgetést folytattak dr. Bakó Károly c.
egyetemi tanárral, a MÖSz elnökével, akit
a közelmúltban a CAEF elnökévé válasz-
tottak.

Sz.Gy.: Elõször is gratulálunk a CAEF el-
nökévé történt megválasztásához. Össze-
foglalná olvasóink számára, mi is a CAEF?
B.K.: 1953-ban hat nyugat-európai or-

szág öntészeti szövetsége együttmûkö-
dést kezdeményezett azzal a céllal, hogy a
szakmát érintõ, egymást kölcsönösen ér-
deklõ mûszaki és gazdasági kérdéseket
megvitassák. Ebbõl alakult ki az évek so-
rán az Európai Öntészeti Szövetségek Bi-
zottsága (franciául: Comité des Associa-
tions Européennes de Fonderie, rövidítve
CAEF), amely mára 20 európai ország
öntészeti szövetségeit fogja össze. Ezek
az országok: Ausztria, Belgium, Cseh Köz-
társaság, Dánia, Finnország, Franciaor-
szág, Hollandia, Lengyelország, Litvánia,
Magyarország, Nagy-Britannia, Németor-
szág, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlo-
vénia, Törökország. Az együttmûködést
nem zavarja, hogy amíg például 2005-ben
Franciaország 2.342.536, addig Norvégia
96.871 tonna öntvényt gyártott.
A CAEF mint szervezet, az öntött fémek

teljes palettájával foglalkozik, kombinálva
a kamarai és amûszaki feladatokat. Felépí-
tésében munkabizottságokat, csoportokat
és szekciókat egyaránt találunk. A munka-
bizottságok általános érdeklõdésre szá-
mot tartó témákkal foglalkoznak, mint a
szakmai képzés, környezetvédelem, közös
kutatások, statisztika (benne a bérekkel
összefüggõ értékelések), addig a csopor-
tokban az egyes anyagminõségekre (duk-
tilis öntöttvasak, acélöntvények, fémönt-
vények) figyelnek. A szekciók témája: bi-
zonyos öntvényfélék, termékek,mint a jár-
mûipari öntvények, finomöntvények vagy
a hengermûvi hengerek.
Jómagam leginkább a CAEF 1. �Szakmai

képzés� bizottságának a munkáját isme-
rem, mivel azt 2002 óta vezetem. Plenáris
találkozókat évente egyszer tartunk. Eze-
ken vitatjuk meg többek között a szakkép-
zés, a minõsítés eredményeit, feladatait;
megismerkedünk egymás szakmai oktatá-
si rendszerével; egyeztetjük a fiatal szak-

emberek számára kétévente rendezett
szakmai tanulmányutak programját; hogy
csak e hármat említsem. Mostanában fe-
jezzük be az Euro Foundrymen Qualifica-
tion Pass EFQP (Euro Öntõszakemberek
Minõsítõ Igazolványa) kidolgozását,
amely a tagországok öntödéiben dolgozók
egységes minõsítését, elméleti, gyakorla-
ti tudásuk meglétét bizonyítja.
A Magyar Öntészeti Szövetség aktívan

részt vesz a CAEF részére történõ adat-
szolgáltatásokban, tagvállalatai közül
kollégáink a duktilis öntöttvasak és a fi-
nomöntvények csoportban tevékenyked-
nek. Büszkék vagyunk arra, hogy idén,
2007 júniusában a CAEF elnöksége Buda-
pesten tartja éves közgyûlését. Ennek elõ-
készítése a MÖSz feladata.

L.K.K.: Melyek az öntõipar legfonto-
sabb felvevõpiacai?
B.K.: Az öntvénygyártás meghatározó

felvevõpiaca a jármûgyártás, beleértve a
személy- és tehergépkocsi-, a vasútijár-
mû-, a hajó- és a repülõgépgyártást. Ezt
követi a szerszámgépek és a berendezések
gyártása, a bánya- és az építõipar. Gon-
doljon bele: 2006-ban az európai sze-
mélygépkocsi-gyártás megközelítette a
18,5 millió darabot, ami 2%-kal haladja
meg a 2005-ös adatot. És ez csak Európa:
Kína tavaly 8 millió autót gyártott, és ott
van még Japán, India, Dél-Korea is, nem
beszélve az amerikai kontinensrõl. Mi � a
CAEF � egy dinamikusan fejlõdõ iparágat
képviselünk. Európa öntõipara összessé-
gében világelsõ, alumíniumöntvénybõl
Európában gyártják a legtöbbet. Kiemel-
kedõen fejlõdik a vasöntvénytermelés (Kí-
na után a második), míg az USÁ-ban, Ja-
pánban és Oroszországban ez csökken.
Európa napjainkban is meghatározó ipar-
ral rendelkezik, a világ ipari potenciáljá-
nak csaknem 40%-a itt mûködik. Különö-
sen fontos az, hogy az öntödék a felhasz-
nálók közelében helyezkednek el. De ez
már a logisztika területére tartozik.

L.K.K.: És a jövõbeni kilátások? Mely
területekre irányul a világ iparának a fej-
lõdése?
B:K.: Az öntvényigény fejlõdésében

hosszabb távon sem várható változás, in-
kább átrendezõdés. És ez nem csak arra vo-
natkozik, hogy például a jármûgyártásban
tovább emelkedik az alumínium- és mag-

néziumöntvények aránya, hanem arra is,
hogy az öntvénygyártás egyes országokra
szakosodik: Németország a jármûipari önt-
vényekre, Franciaország az infrastrukturá-
lis, így a csatornaöntvényekre, Olaszország
a nemvasfém öntvényekre � a termelése
2006-banmeghaladta az 1millió tonnát. A
szakosodás az öntödéket közvetlenül érin-
ti, dönteniükkell, hogy beszállítókéntmely
végtermékre építenek. Szorosan együtt
kell mûködniük a felhasználókkal, nem
öntvényeket, hanem beépíthetõ, megmun-
kált, szerelt egységeket kell gyártaniuk.
Megjelent Kína és India, mint az európai
öntödék potenciális versenytársai. Ameny-
nyiben az öntödék fejlesztései a felhaszná-
lók folyamatosan növekvõ minõségi igé-
nyeinek a kielégítésére irányulnak, piacuk
kiépítésével egy részük a nagysorozatú,
míg más részük az egyedi vagy kissorozatú
bonyolult, igényes öntvényekre összpon-
tosít, az öntõipar változatlanul meghatá-
rozó szereplõi maradnak, nem kell tartani-
uk az egyszerûbb öntvényeket gyártó tá-
vol-keleti konkurenciától. A fejlesztési
irány eldöntése rendkívül szerteágazó, ne-
héz feladat. A CAEF egyébként az öntödék-
nek a következõ három ötöst ajánlja: évi
5% növekedés, a forgalom 5%-a beruhá-
zás, 5% eredménynövekedés pedig a ter-
melékenység javulásából származzon.
Kérdésében egy másik kérdés is rejlik,

amelynek a megválaszolása különösen az
olyan országokban fontos, amelyekben a
munkaképes korú lakosság jelentõs része
nem dolgozik, nem termel adóztatható jö-
vedelmet, nem járul hozzá a nemzetgaz-
daság terheinek a viseléséhez. Ez a kérdés
pedig az, hogy teremt-e az öntvénygyár-
tás fejlõdése új munkahelyeket. Megvála-

Beszélgetés Bakó Károllyal, a CAEF elnökével
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szolása nem egyszerû. Jó példa erre a Kö-
zép-Európába települt autógyárak esete:
ez a várakozásokkal ellentétben az illetõ
országok öntõiparát eddig még igazán
nem érintette. Számos öntöde gyárt ugyan
jármûipari öntvényeket, de többnyire nem
közvetlenül a felhasználóknak szállítanak.
Így könnyen megeshet, hogy a magyar
alumíniumöntvény Szlovákiában elõállí-

tott személyautó alkatrésze lesz. Ma
egyébként Európa leginkább fejlõdõ, és
egyben a legtöbb új munkahelyet teremtõ
gazdasági ágazatai a szoftverfejlesztés, az
egészségügyi, például kórházi és az alter-
natív energiaforrások kihasználásához
szükséges berendezések gyártása.
Sz. Gy.: Bár célunk a CAEFmegismerése,

mégis végül egy utolsó kérdés: a Magyar

Öntészeti Szövetség elnökeként hogyan
látja a hazai öntõipar helyzetét?
B.K.: Kérem, hogy erre a kérdésre egy

javaslattal élhessek: készítsünk elõ olyan
kerekasztal-beszélgetést, amelyen aMÖSz
tagvállalatainak vezetõi fogalmazzák meg
a válaszukat. Ezek összegzése minden bi-
zonnyal híven tükrözi majd a magyar
öntészet helyzetét.

Üres cella: nincs adat **2002. évi termelés *2004. évi termelés

Jelmagyarázat
A temperöntvénnyel együtt E nemvasfémöntvényekkel együtt
B gömbgrafitos vasöntvénnyel együtt F csak vasalapú öntvények
C magnéziumöntvénnyel együtt G 720.000 t speciális öntvénnyel együtt
D cinköntvénnyel együtt

A világ öntvénytermelése 2004-ben, t

MÛSZAKI-GAZDASÁGI HÍREK
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2006. szeptember 25-26-án a Hüttenes-
Albertus Chemische Werke GmbH (HA)
munkatársainak közremûködésével két-
napos, üzemlátogatással összekötött mû-
szaki ankétra került sor a gyantabevonatú
homokok gyártásáról és öntödei felhasz-
nálásáról. A rendezvény apropóját egy-
részt az adta, hogy a TP Technoplus Kft.,
mint a HA magyarországi képviselõje, je-
lentõs mennyiségû speciális, elsõsorban a
fémöntészetben használatos gyantabevo-
natú homokot forgalmaz, másrészt az,
hogy a most már hosszabb ideje gyanta-
bevonatú homokot is gyártó Kvarc-
Minerál Építõanyaggyártó Kft. a HA gyan-
táját használja a bevonatoláshoz.

A tapolcai Pelion Hotelben összegyûlt
szépszámú hallgatóságot

a HA, a Kvarc-
Minerál Kft. nevében üdvözölte. A TP
Technoplus Kft. képviseletében dr. Bakó
Károly az üdvözlésen túl évtizedekkel ez-
elõtti személyes élményeit is elmesélte az
akkor induló MAN-program keretében a
HA-héjhomokok csepeli felhasználásáról.
Az összejövetel egyben jó alkalmat terem-
tett arra, hogy bemutassa a TP Technoplus
Kft. kétéves EU-program keretében to-
vábbfejlesztett, OVOTRAIN név alatt futó
hétnyelvû on-line kohászati szótárát és
oktató programját (www.ovotrain.hu).

Ezt követõen termékme-
nedzser mutatta be a HA-t . Az
öntödei segédanyaggyártás területén ér-
dekelt cég Németországban nyolc, Euró-
pában húsz, a világ többi részén még har-
mincöt üzemet mûködtet, összesen 1900
embert foglalkoztat, és termelése megha-
ladja a 690 M eurót. Termékskálája gya-
korlatilag felöleli az öntödei segéd-
anyagok teljes területét a no-bake kötõ-
anyagrendszerektõl a fémöntészeti pre-
parátumokig. A HA célja az innováció és
az alkalmazástechnika terjesztése a kör-
nyezetvédelmi szempontok minél telje-
sebb figyelembevételével.

A továbbiakban Baumgartner úr, aki a
HA-nál a gyantabevonatú homok gyártá-
sához szükséges gyanták elõállításának
projektmenedzsere, az eljárást és e terü-
leten a HA tevékenységét ismertette.

A német a róla elnevezett eljá-
rást 1944-ben találta fel. Az eljárás hábo-
rús jóvátételként az Amerikai Egyesült Álla-

mokba került, Európában az ötvenes évek
elejétõl kezdve foglalkoztak vele újra, s a
technológia több módosítás után nyerte el
jelenlegi formáját. Ez nagyvonalakban úgy
foglalható össze, hogy a 120-150 °C-ra fel-
hevített homokot speciális keverõkben,
leggyakrabban Webac-Speedmullorban
összekeverik pikkelyformájú szilárd novo-
lakgyantával, hexametilén-tetramin vizes
oldatával és kalcium-sztearáttal, közben
vízzel és levegõvel szabályozzák a reakció
hõmérsékletét. Az így bevonatolt homokot
rázószitára engedik, hogy az esetlegesen
összetapadt szemcséket szétválasszák,
majd fluidágyas hûtõben hûtik és zsákol-
ják. Újabban a hexametilén egy része he-
lyett folyékony rezolgyantát használnak.
Az eljárás fontosságátmutatja, hogy a vilá-
gon a maggyártás közel 10%-a folyik e
módszer szerint.

A Hüttenes-Albertus részben a saját
gyantabevonatú homok gyártásához, rész-
ben más vállalatoknak mintegy 6000 t 5%
körüli szabad fenoltartalmú Resital és ke-
vesebbmint 1% szabad fenoltartalmú Cor-
rodur márkanevû szilárd gyantát és 2000 t
rezolípusú folyékony gyantát gyárt. Mint a
HA szinte minden termékénél, ez esetben
is alapvetõen a potenciális felhasználók
egyedi igényeinek felelnek meg a termé-
kek. Természetesen azért olyan széles a
termékskála, hogy minden felhasználó
megtalálja az öntvényminõségnek, önt-
vénygeometriának és öntési technológiá-
nak megfelelõ gyanta- ill. homoktípust.

Az elõadás során a résztvevõk megis-
merkedhettek a gyanták és a bevonatos
homokok elõállításának technológiájával,
berendezéseivel, vizsgálati eljárásaival, a
héjforma- ill. héjmaggyártás során elõfor-
duló problémákkal és elhárításukkal, a
bevonatos homok alkalmazásának elõ-
nyeivel és hátrányaival.

Dahlmann úr a speciális homokokról
tartott elõadást. Széleskörû alkalmazásuk
mamég nem jellemzõ, de vannak olyan fi-
ligrán, nagyon tagolt magok, amelyek
kvarchomokkal nem, vagy csak nagy ne-
hézség árán gyárthatók, ill. az eresedés
csak ilyen homokok használatával küszö-
bölhetõ ki. Az elõadó a Kerphalite KF, a
Cerabeads, a J-Sand és a bauxithomokok
jellemzõit, tulajdonságait és felhasználási
lehetõségeit ismertette. A felsorolt speci-

ális homokok szemcséi elsõsorban a
gömbalakot megközelítõ alakjukkal � ki-
vétel a Kerphalite KF � és magas hõállósá-
gukkal tûnnek ki.

A szakmai program befejezése után
borász Szent György-hegyi

pincéjében oldott hangú beszélgetéssel
zártuk a napot.

Másnap Nemesgulácson a Kvarc-Mine-
rál Építõanyaggyártó Kft.-t látogattuk
meg. A cég fõ tevékenysége a legkülönbö-
zõbb építõanyagipari termékek (vakola-
tok, ragasztók stb.) elõállítása mellett a
bevonatos homok gyártása. A 4 t/óra
max. teljesítményû, szinte hiba nélkül
mûködõ magyar automatikával vezérelt
Webac-keverõt és kiegészítõ technológiai
berendezéseket tartalmazó gyártósort
eredetileg Kisörsre tervezték, de a Bala-
ton közelsége miatt ott nem engedélyez-
ték a beruházást. A homok viszont a cég
kisörsi homokbányájából származik,
amely az európai színvonalú homok-elõ-
készítõ mûvének köszönhetõen messze-
menõen kielégíti a vas- és acélöntödék
igényeit. Alumíniumöntvények gyártásá-
hoz szükséges formák és magok készítésé-
re azonban nem alkalmas az itt gyártott
gyantás homok az alaphomok nem kielé-
gítõ szemcseszerkezete és alakja miatt. A
homokmû alapvetõ vizsgálóberendezé-
sekkel is rendelkezik, terveik között a
meleghajlítószilárdság-mérés megvalósí-
tása szerepel.

A jól szervezett, érdekes elõadásokat
tartalmazó és hasznos információkat
nyújtó program a tapolcai Gabriella étte-
remben elfogyasztott ebéddel zárult.

 L. K.

A Hüttenes-Albertus mûszaki ankétja Tapolcán

1. kép. A Hüttenes-Albertus képviselõi:
Dahlmann, Martin termékmenedzser és Baum-
gartner Ferenc projektmenedzser

http://www.ovotrain.hu)
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Évtizedek óta az érdekelt szakemberek kö-
rében az egyik legjelentõsebb esemény a
Düsseldorfban négyévente megrendezett
technológiai szakvásár, amely számos kiál-
lítót és látogatót vonz a világ minden tájá-
ról. Az idei vásárra az elõzetes jelentkezé-
sek alapján mintegy ötven országból több
mint 1200 kiállítót várnak.

Hagyományosan a GIFÁ-ra, az öntészeti
szakvásárra jelentkezik a kiállítók többsé-
ge, több mint felük külföldrõl érkezik, fõ-
ként a kínai és a kelet-európai gyártók ér-
deklõdése ugrott meg jelentõs mértékben,
de az USA is 50%-kal nagyobb területet bé-
rel az elõzõ vásárhoz viszonyítva.

A NEWCAST-ra, az öntészeti termékek
szakvásárára feltûnõ módon megnõtt a

török öntészeti vállalkozások jelentkezé-
se. E szakvásár keretében az indiai öntõ-
szövetség most is megrendezi a vevõk és
eladók találkozóját.

A METEC fémkohászati és a THERMPRO-
CESS hõkezelési technológiai szakvásáron
is jelentõsen megnõtt a kiállítók száma. Az
újonnan létrehozott METALS PLAZA kereté-
ben elõször mutatkozhatnak be az acél- és
színesfémgyártók.

Elõször jelenik meg a vásáron az ITD
Hungary, a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium gazdaságfejlesztési szervezete,
amely aMagyar Öntészeti Szövetséggel kar-
öltve szemináriumokból és elõadásokból ál-
ló kísérõ rendezvénysorozatot szervez.

A német Szövetségi Gazdasági Miniszté-

rium (www.bafa.de) pedig olyan közös
standdal jelenik meg, ahol az új és innova-
tív német vállalkozások mutatkoznak be a
minisztérium exporttámogatási programja
keretében.

A nanotechnológia egyre nagyobb nem-
zetközi jelentõségemiatt idén elõször lesz a
vásár keretében NanoEurope (www.na-
noeurope.com) néven innovációs park,
ahol többek között a jármûiparhoz és az
öntészeti segédanyagokhoz szorosan kap-
csolódó nano- és mikrotechnológiai termé-
kek és innovációk mutatkozhatnak be.
A vásárokkal kapcsolatos további informá-
ció a www.gmtn.de vagy a www.bdexpo.hu
honlapról szerezhetõ be.

GIFA, METEC, THERMPROCESS és NEWCAST szakvásárok
Düsseldorf, 2007. június 12-16.

Egy vándorkiállítás megnyitójára kaptam
meghívót a Koblenz mellett fekvõ Ben-
dorfba a múlt év õszén. Egy nemzetközi
projekt keretében, többéves kutatást kö-
vetõen, Németország két múzeumának és
egy lengyel múzeumnak az összefogásával
az európai öntöttvasmûvesség elsõ, leg-
szebb kollekcióit felvonultató tárlat be-
mutatása vált lehetõvé.

A 19. század elején mûködõ három po-
rosz királyi � az egykori Szilézia területén
fekvõ 1796-ban alapított gleiwitzi, az
1804-ben alapított berlini és az 1770-ben
alapított és 1815-tõl porosz királyi tulaj-
donban lévõ sayni � vasöntöde történetét
máig õrzik, gondozzák és dokumentálják
az eredeti mûködési he-
lyükön található városi in-
tézmények.

A poroszországi vasön-
tés kezdettõl fogva a régi-
ón túlmutató jelentõségû
volt, és komoly hatást
gyakorolt az öntöttvas to-
vábbi technikai és mûvé-
szettörténeti fejlõdésére.
Az alkalmazottak és a ko-
hóépítés, majd a gyártás
során szerzett technikai
tapasztalatok folyamatos
cseréje általános gyakor-
lat volt akkoriban, nem is

beszélve az öntés során
felhasznált modellekrõl
és mintákról. A három
együttmûködõ kincstári
öntöde fejlõdése része
volt Poroszország kezdõ-
dõ iparosodásának is.
Ezek a technológiák és
modellek kerültek át né-
hány éves késéssel a
cseh�morva, osztrák és a
leghíresebb magyar mû-
öntödébe, Munkácsra is.

A kiállításon érméket,
mellszobrokat, emlékmû-
vek kicsinyített másolatait,

aranyozott keresztelõme-
dencét, díszvázákat, újévi
plakettsorozatot csodál-
hattunk meg .

A mai látogató számára
különösen érdekesek a
mindennapi használatra
való finom öntésû tár-
gyak: tûpárnák, óraállvá-
nyok, papírnehezékek,
tintatartók, gyertyatar-
tók, állványok stb. Leg-
szebbek az öntöttvas ék-
szerek; láncok, karkötõk,
diadémok, kitûzõk, fülön-
függõk

Ilyen, milliméter vékony-
ságú, finom motívumokkal
díszített, néhány grammos
mestermunkák legköze-
lebb csak a bécsi Mûszaki
Múzeumban láthatók.
Örömmel fedeztem fel az
Öntödei Múzeumban is ki-
állított, de nálunk munká-
csi jelzéssel ellátott filig-
rán öntésû áttört tányéro-
kat, az ún. Falstaff-tin-
tatartót, vagy az aninai
jelzésû Utolsó vacsora-
plakett párhuzamát. A do-
kumentumok között is

igen értékes lapokat állítottak ki, pl. a
gleiwitzi 1847-es katalógust.

Mindenkinek figyelmébe ajánlom a ki-
állítást, de mindhárom múzeum megte-
kintése önmagában is élményt jelent. Az
Europäischer Eisenkunstguss (Gliwice-
Berlin-Sayn) kiállítás szeptember közepé-
ig a Gliwicei Városi Múzeumban, az év vé-
gétõl pedig jövõ õszig a Stiftung Stadtmu-
seum Berlinben lesz látható.
Az interneten a www.museum.pl, a
www.stadtmuseum.de, a www.bendorf.de
portálokon lehet információhoz jutni.

Kiállítás a mûvészi vasöntés európai kezdeteirõl

1. kép. A Berlini Porosz Kirá-
lyi Vasöntöde 1825-ben készí-
tett díszvázája

2. kép. 27 grammos öntött-
vas nyakék. Gleiwitzben és Ber-
linben is öntötték 1820 körül

http://www.bafa.de)
http://www.gmtn.devagyawww.bdexpo.hu
http://www.museum.pl
http://www.stadtmuseum.de,awww.bendorf.de


(A cikk a Metal Bulletin 14. Nemzetközi
Másodlagos Alumíniumkonferenciáján �
Budapest Hotel Sofitelben, 2006. nov.
19-21. � elhangzott elõadás rövidített
változata.)

Amagyar alumíniumipart az ezredfordulót
megelõzõ 50 évben a teljes vertikum ki-
épülése és egy szervezeti egységben tör-
ténõ mûködtetése, továbbá a Magyar-
Szovjet Timföld-Alumínium Egyezmény lé-
te határozta meg. Ezt évi 3000 kt/év bau-
xit, 900 kt/év timföld, 75 kt/év kohófém
és kb. 250 kt/év félgyártmánytermelés
jellemezte.

A szerény mértékû � mintegy 20 kt/év-
es � szekunder alumíniumgyártás és annak
fõ felvevõpiaca, a formaöntészeti szektor a
primer alumíniumipart összefogó MAT
majd HUNGALU keretein kívül mûködött.

Az 1960-as években a hazai motorke-
rékpár-gyártás alumíniumöntvényei a sa-
ját kategóriájukban világszínvonalú ter-
mékek voltak. Késõbb a hazai jármûgyár-
tás fokozatos elsorvasztása a hazai alumí-
niumöntvény-elõállítás hanyatlását is je-
lentette. Abban az idõszakban, amikor a

világ alumíniumöntészetében robbanás-
szerû technológiai fejlõdés ment végbe, a
jármûipar megnövekedett öntvényigénye
a másodlagos alumíniumgyártást önálló
iparággá avatta, kiléptetve a primer fém-
termelés árnyékából.

Itthon a rendszerváltást követõen még
a kilencvenes évek elejének iparpolitikai
koncepciói is az öntészet visszafejleszté-
sével számoltak. Ennek következtében
öntészetünk ez idõ tájt semminõségi, sem
mennyiségi igényeket nem támasztott az
alapanyaggyártók felé. Ugyanezen idõ-
szakban a hazai kohóalumínium-termelés
mellett a Magyar-Szovjet Timföld-Alumí-
nium Egyezmény eredményeként 300-400
kt/év kohófém érkezett az országba. Az
egyetlen jelentõs hazai alumíniumhulla-
dék-feldolgozó a Qualital volt. A fémbõ-
ségre jellemzõ, hogy 20 kt/év-es termelé-
séhez 8 kt kohófémet használt fel akkor,
amikor a korszerû európai hulladékfeldol-
gozókat a minimális primerfém-felhasz-
nálás jellemezte.

A fémbõség és az öntészeti igények hi-
ánya következtében tehát nem alakulha-
tott ki a hazai másodlagos alumíniumipar.
A Hungalu távol tartotta magát a hulla-

déktól akkor, amikor az alumíniumipar
multinacionális cégei élenjárók voltak a
másodlagos alumíniumipar fejlesztésében.

Ez idõ tájt a hazai alumíniumhulladék-
begyûjtõ rendszert az exportigények fo-
kozatos élénkülése tartotta életben. A ro-
hamosan fejlõdõ osztrák, olasz, német
hulladék-feldolgozók olcsó piaca lettünk.

A 80-90-es évek fordulójára tehetõ politi-
kai és gazdasági rendszerváltás idõszaká-
ban a primer fémbázis elapadása, majd a
Magyarországra folyamatosan betelepülõ
autóipari cégek hatására élénkülõ
alumíniumöntészet együttesen jelentõs
helyzetváltozást eredményeztek.

Mielõtt részleteznénk a hazai alumíni-
umhulladék-begyûjtés és szekunder alumí-
niumgyártás szerkezetváltását, illetve felfu-
tását, vessünk egy pillantást az 1990 és
2005 közötti idõszak hazai alumínium-alap-
anyag gyártáskapacitásának alakulására.

A rendszerváltás jelentõs szerkezeti és
tulajdoni változásokat hozott a magyar
alumíniumiparban: a 90-es évek elején a
tatabányai, majd az ajkai alumíniumko-
hók leállítása és a Magyar-Szovjet Tim-
föld-Alumínium Egyezmény fokozatos fel-
számolásának egyenes következménye
volt a HUNGALU legjelentõsebb cége, a
kb. 200 et/év kapacitású Köfém félgyárt-
mányüzem privatizációja, amely ma is az
ALCOA egyik gyöngyszeme. Ezzel megin-
dult a HUNGALU üzemek privatizációja,
amely 1997-ben fejezõdött be. (Ez érde-
kes módon egybeesik a fémhulladék-be-
gyûjtés privatizációjának befejezésével.)
A korábban leállított kohók helyére új alu-
míniumipari vállalkozások � öntödék és
ötvözetgyártók � települtek.

Az a hazai alumíniumalapanyag-
termelést (kohófém és szekunder alumíni-
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um), és az alumíniumöntvény-gyártást mu-
tatja be egy diagramon. A diagramban nem
szerepel a tárgyi idõszakban 240 et/évrõl
350 et/év-re növekedett alumínium-fél-
gyártmány termelés. Jelzi viszont a diag-
ram a félgyártmánygyártáshoz felhasznált
hulladékmennyiséget, mivel az jelentõs ha-
tással van a szekunder alapanyaggyártásra.
A2005-ös20et-áshulladék-felhasználásuk
a két félgyártmányöntöde � ALCOA és Inota
� tervei szerint hamarosan 50-60 et/év kö-
rül várható. Ez a tény tovább rontja a sze-
kunder ötvözetgyártás minõségi hulladék-
hoz jutását, másrészt erõsen importbeszer-
zésre ösztönöz.
Az ábrából megállapítható tények:
� Az inotai elektrolízis üzem 2006. év ele-
ji bezárásával a korábbi hazai kohófém-
gyártás teljesen megszûnt, az elektrolí-
zis üzemeket már leszerelték, tehát újra
sem indíthatók.

� A hazai formaöntészetet az 1995. évi
6000 t alatti mélypontot követõen len-
dületes felemelkedés, azaz azóta töret-

len termelésnövekedés jellemzi. A ki-
lencvenes években megtelepedett autó-
ipar a multinacionális öntödék soroza-
tos betelepülését (Sátoraljaújhelyen a
Prec-Cast, Gyõrben a VAW majd Hydro,
Ajkán a Le Belier, Apcon a Mössner majd
ADACAST, Tatabányán a Suoftec, Rétsá-
gon a Gibbs) hozta magával. Emellett a
hazai öntödék fokozatosmegerõsödésé-
vel (Csepelen a Fémalk, Békéscsabán a
Csabametal) a hazai alumíniumöntvény-
gyártás 1995-tõl 2005-re több mint 85
kt/év-re, vagyis 14-szeresére nõtt. Kor-
szerû technológiák alkalmazásával né-
hány év alatt a világ gépkocsiiparának
egyik jelentõs országa lettünk, különö-
sen az alumíniumfelnik és a motorblok-
kok gyártásában.

� Az öntészet termelésfelfutása jelentõs
hatással bírt az öntészeti ötvözetgyár-
tásra, így a hulladékgazdálkodásra. Az
öntészeti ötvözetgyártás a tárgyi idõ-
szakban � követve a formaöntvény-
gyártás kapacitás kiépülését és termelé-

si eredménye-
it � több mint
megtízszere-
zõdött. Új tár-
saságok is
alakultak, míg
a szakma tra-
dicionális cé-
gei technoló-
giafejlesztõ és
kapacitásbõ-
vítõ beruhá-
zásokba kezd-
tek. A terme-
lésfelfutás el-
sõ éveiben

még a raktár- és cégfelszámolások biz-
tosították a szekunder ötvözetgyártás-
hoz szükséges alapanyagot, késõbb az
ipari termelés fokozatos növekedésével
együtt járó gyártásközi hulladék volu-
mennövekedés, továbbá a begyûjtés
szervezettségének javulása biztosította
az alapanyagforrást. Szükséges azonban
megemlíteni, hogy a hazai ötvözetgyár-
tás komoly versenytársai a térségben a
szlovák, cseh és lengyel ötvözetgyártók.
Jelentõs mértékben beszállítók is a hazai
öntészetbe. Amagyar szekunder ötvözet-
gyártás viszont hasonló mértékben ex-
portál, fõként osztrák és német piacokra.
Az ötvözetgyártás és öntészeti termelés
közel párhuzamos felfutása így nem köz-
vetlen a hazai, mindinkább a nemzetközi
tendenciákkal magyarázható. Meg kell
jegyezni, hogy nincs olyan jelentõsebb
magyar termelõ társaság, amely mind az
ötvözetgyártásban, mind az öntészetben
együttesen tevékenykedne.
Összefoglalva, Magyarországon az el-

múlt 10 évben fokozatosan kiépült egy
100 et/év feletti szekunder alumíniumöt-
vözet-gyártó kapacitás.

3. A hazai másodlagos alumíniumötvözet-
gyártás szereplõi

Az ötvözetgyártás korábbi bázisai, az apci
Qualital és a Hungalun belül Ajka � vi-
szonylag korszerû formaöntödéjének ol-
dalán � ha nehezen is, de túlélték az alu-
míniumipar kilencvenes évekbeli válsá-
gát. Az ajkai üzem a leállított alumínium-
kohó tuskóöntödéjével kiegészülve � és a
szomszédban épült francia formaöntöde
piacteremtõ képességének hatására �
technológiai fejlesztésekkel élte át a vál-
tozások idõszakát. Ma az ország második
legnagyobb ötvözet-kibocsátója, mintegy
20 kt/év kapacitással.

A tatabányai alumíniumkohó leállítá-
sát és privatizációját követõen, szintén a
volt félgyártmányöntöde bázisán alakult
az az EURAL Kft., amely ma a hazai másod-
lagos alumíniumipar legjelentõsebb cége,
közel 50 kt/év kapacitással. Az egyetlen,
amely huzalöntvehengerlésre és folyé-
kony fémszállításra is berendezkedett.

1993-ban a szocialista idõszak egyet-
len hulladék-feldolgozóját, az apci Quali-
talt is privatizálták. Ma az ALUBLOCK Kft.
kapacitása 12 kt/év. Szomszédságában és
érdekkörében létesült az ország egyetlen
hideg alumínium salak feldolgozó üzeme,
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1. ábra. A magyarországi alumíniumötvözet-gyártók összesített termelési adatai

1. táblázat. Magyarországi alumíniumötvözet-gyártók

Ötvözetgyártó Székhely
Kapacitás kt/év

Megjegyzés
össz. ÖÖ DÖ

Eural Tatabánya 45 30 15 foly. fémszáll.
MAL Alufém Ajka 20 20
Alublock Apc 12 12 salakfém,forgács
Eurocart Mocsa/Komárom 12 12
Salgó Metal Salgótarján 4 1 3
MI - INVEST Miskolc 4 3 1
Metallurgia Szigetszentmiklós 3 3
Metalwest Gyõr 2 2 foly. fémszáll.
Kis üzemek 3 3
Összesen 105 86 19

ÖÖ=öntészeti ötvözet DÖ = dexoxidáló ötvözet
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a SALKER Kft., amely egyben potenciális
alapanyagforrása is.

Az ezt követõ idõszakban, a folyamato-
sanegyre jobb eredményeket felmutató ön-
tõipar hatására további, fõként barna me-
zõs telepítéssel újabb cégek létesültek,
ezek közül azonban csak a mocsai EURO-
CAST öntöde kapacitása haladja meg a 10
kt/év-et.

Az az ötvözetgyártás fõ sze-
replõit foglalja össze, székhelyüket, kapaci-
tásukat és gyártmányszerkezetüket is jelez-
ve. A négy 10 kt/év-et meghaladó üzem
együttes kapacitása az országos összes
gyártókapacitás 85%-a. Termékszerkeze-
tükben dominálnak a szekunder bázisú
öntészeti ötvözetek. Bár a nagyobb cégek
mind alkalmasak primer bázisú, kényes öt-
vözetek elõállítására is, az utóbbi idõben a
térség alumíniumkohói visszaszorították
õket ezen a piacon. Jelentõsebb dezoxidáló
ötvözetgyártó az EURAL, amely öntve-
hengerléssel huzal illetve pálca alakú ter-
méket gyárt.

4. Az ötvözetgyártás alapanyagellátásá-
nak helyzete

Az örökké vitatott hazai hulladékbázis
becslésére a hulladékfelhasználó kohá-
szati üzemek termelési adatainak és az
összes külkereskedelmi adatoknak az
együttes vizsgálatával van lehetõség.

A 2005. évi adatokat vizsgálva a két
hazai félgyártmányöntöde (ALCOA Köfém,
MAL Inota) felhasználása kb. 20 kt/év
volt. A 105 kt/évvel jellemezhetõ másod-
lagos alumíniumgyártási kapacitás 90%-
os kihasználtságát feltételezve kb. 95 kt
alumíniumhulladékot használhatott fel
(feltételezve, hogy az ötvözetgyártók ko-

hófém- és ötvözõanyag-felhasználási vo-
lumene kb. megegyezik a gyártási anyag-
veszteséggel).

A látható alumínium-
hulladék külkereskedelmének elmúlt 10 évi
összefoglalója szerint a 2005. évi külkeres-
kedelmi egyenlege 22 et/év kivitelt mutat.

Eszerint a hazai hulladékbázis � a fenti
adatok összegzésébõl adódóan � 137
et/év, azaz valahol 130 és 145 kt/év közé
tehetõ. Ez az adat nem tartalmazza � az
exportra kerülõ alumínium salakok kivéte-
lével � a belsõ kohászati visszajáró hulla-
dékokat, illetve a SALKER-nél feldolgozott
salakokat sem.

Az ötvözetgyártás termelésének alaku-
lásától függetlenül a szakmát folyamatos
hulladékhiány jellemzi. A felfutó öntésze-
ti termelés egyre nagyobb öntészeti ötvö-
zetigényt jelent, ugyanakkor a 90-es évek
végétõl egyre több hulladékot használnak
fel a félgyártmánygyártók is. A hiánynak
ellentmond, hogy a külkereskedelmet be-
mutató táblázatra állandó jelleggel a ne-
gatív szaldó, azaz a kivitel a jellemzõ. Ez
az itthon kevéssé keresett hulladéktípu-
sokkal indokolható: a hazai kohászati-ön-
tészeti gyártmányszerkezetre sem az ala-
kítási, sem az öntészeti ötvözetek vonat-
kozásában nem jellemzõek az erõsebben
magnéziumos ötvözetek, így a magnéziu-
mos hulladékokat külföldre értékesítik.
Másrészt olyan speciális hulladékokra,
mint a forgács és a salakfém, korábban
nem települt korszerû feldolgozómû, így
azok is nagyrészt importra kerültek.

A MÉH privatizációját követõen a kilenc-
venes évek közepére kialakult egy igen
sokszereplõs begyûjtési rendszer, amely

1997-tõl, a Metal-
loglóbus privatizáci-
ója óta teljes egé-
szében magánkéz-
ben van.

Amíg a nyolcva-
nas évek végének el-
sõ cégalapítási hul-
láma erõs szakmai
felhígulással járt,
napjainkra elsõsor-
ban a vezetõ társa-
ságok a korábban
gyakran pejoratív
kicsengésû hulla-
dékkereskedelem

helyett hulladékgazdálkodásban, sõt a
környezetvédelemben érdekeltek. A meg-
határozó társaságok közös jellemzõi,
hogy nem kizárólag alumíniummal, ha-
nem minden más típusú nem vas fémmel,
és a legtöbbjük vas-acél hulladékok be-
gyûjtésével is foglalkozik. A feldolgozási
technológiákat vizsgálva uralkodó tech-
nológia a bálázás és ollós aprítás. Néhány
cég rendelkezik öntvénytörõvel, illetve el-
sõsorban acélhulladék feldolgozása céljá-
ból shredderrel, amelyet idõnként alumí-
niumhulladék feldolgozására is igénybe
vesznek. Több helyen kábelnyúzó gépek is
üzemelnek.

A fokozatosan kialakuló verseny, illetve
az öntészet és ötvözetgyártás fejlõdésé-
nek hatására egyre nagyobb figyelmet kap
a minõség. Ma már közel 20 hulladékbe-
gyûjtõ-feldolgozó társaság rendelkezik
ISO minõsítéssel. A vezetõ cégek már nem
hulladék, hanem másodnyersanyag érté-
kesítésben érdekeltek. A fenti folyamatok-
ra élénkítõen hatottak a hazai öntészeti
fejlesztésekben rejlõ piaci lehetõségek.

A privatizációs folyamatokat követõen
a technológiai fejlesztések a teleprende-
zésekre (szilárd burkolat, tárolási rend-
szerek), valamint a logisztikai rendsze-
rekre koncentráltak. A 2000 utáni évekre
a stabil értékesítési piacokra alapozott,
korszerû hulladék-elõkészítési, -feldolgo-
zási technológiák telepítése a jellemzõ.
Mindez napjainkban is tart, kiegészülve az
elektromos- és elektronikai hulladékok
feldolgozásának újkeletû igényeivel. Így
az elmúlt évek során a nagykereskedõk
shreddereket és különbözõ osztályozási
rendszereket (úszó-ülepítõ térfogatsúly
szerinti flotálók, örvényáramos szepará-
torok), kábelfeldolgozó mûveket telepí-
tettek. Élenjáró cégek e területen az
Intermetalex (Bp.), a Klein-Metals (Job-
bágyi) és a Metalex (Bp.).

Ma a sokszereplõs rendszerben a vál-
lalkozások száma nehezen számszerûsít-
hetõ. Az biztos, hogy mind a 298 magyar
városban mûködik begyûjtõ telep. A tele-
pek száma összesen kb. 2000-re tehetõ,
amelyek között vannak csak átvevõhely-
lyel, max. egy jármûvel rendelkezõ kiske-
reskedõk, már teleppel, jármûparkkal és
némi elõkészítési technológiával dolgozó
középvállalkozások. Végül a legfelsõ szint
a nagykereskedõi kör, ahova 14-16 cég
sorolható, akik alumínium vonatkozásá-
ban legalább 500 t/hó mennyiséget for-
galmaznak. Gépesített technológiával mi-

2. táblázat. Magyarország alumínium-formaöntvény termelése és alu-
míniumhulladék külkereskedelmének összefoglalása

Al formaöntvény- Export- Import- Külker
termelés (t) Év mennyiség (t) mennyiség (t) egyenleg (t)

10 495 1996 12 890 1 583 -11 307
13 811 1997 15 747 11 640 -4 107
20 335 1998 17 355 9 638 -7 717
30 387 1999 16 587 8 864 -7 723
39 135 2000 23 098 8 929 -14 169
53 735 2001 28 556 6 719 -21 837
63 401 2002 22 186 16 061 -6 125
66 823 2003 23 977 16 489 -7 488
73 838 2004 34 389 11 864 -22 525
85 335 2005 38 817 16 964 -21 853
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nõségi kohászati másodnyersanyagot állí-
tanak elõ, és csakúgy mint a begyûjtés je-
lentõs részét, az értékesítést is saját jár-
mûparkukkal bonyolítják le. Ezek közül 5
társaság (közülük 4 volt központi MÉH te-
lep) országos, illetve térségi begyûjtõ
rendszerrel rendelkezik. A nagykereske-
dõi körön túl mûködik két "trader" keres-
kedõház, akik az export mellett a nagyobb
hazai gyártókat látják el másodnyers-
anyaggal, közvetlenül a nagykereskedõi
vagy középvállalkozói kör telepeirõl.

5. Az ötvözetgyártók technológiai korsze-
rûsítései az új évezredben

Az évezredfordulón egy jelentõs technikai
forradalom zajlott le a másodlagos alumíni-
umiparban. A jó minõségû hulladékoknak a
primer kohászati fázisba és a félgyártmány-
gyártásba történõ egyre nagyobb mértékû
visszajáratása következtében a szekunder
ötvözetgyártók egyre gyengülõ minõségû
hulladékok feldolgozására kényszerültek. A
technológia fejlesztések elsõdleges célja a
gyenge minõségû (idegen anyaggal erõsen
szennyezett vagy társított, illetve kis falvas-
tagságú, nagy fajlagos felületû) hulladékok
gazdaságos feldolgozásához való alkalmaz-
kodás volt, a fémkihozatal növelése (fém-
veszteségek csökkentése), az energiafel-
használás csökkentése, továbbá az egyre
szigorodó környezetvédelmi elõírások telje-
sítése érdekében. Így a fejlesztések elsõdle-
gesen az olvasztástechnológiára koncent-
ráltak, új, korszerû tüzelõberendezések (re-
kuperátoros hõhasznosítás, váltóregenerá-
toros égõk, oxigéntüzelés stb.), merõben új
kemencekonstrukciók (kétmunkateres fém-
szivattyús kemencék, billenthetõ forgódobos

stb.) jelentek meg. A gyártási ciklusidõ csök-
kentést céloztákmegaz új típusú nagyméretû
kemenceajtók, kemenceadagoló berendezé-
sek, folyékony fürdõt keringetõ elektromág-
neses, illetve mechanikus fémszivattyúk. (A
ciklusidõ rövidülése a termelékenység nö-
velése mellett jobb fémkihozatalt és ki-
sebb energia-felhasználást is eredményez.
A fémszivattyúk alkalmazása ezentúl a fém
minõségre is kedvezõ hatást gyakorol.) A
fémmegtakarítást helyi melegsalak-feldol-
gozó berendezésekkel fokozták.

A fejlesztések másik kiváltó oka a ter-
mékminõség kérdése. Elsõsorban a gépko-
csiipart kiszolgáló öntödék fokozódóminõ-
ségi követelményei, egyre nagyobb odafi-
gyelést igényeltekmind a betétösszeállítás,
mind az olvasztási technológiai fázisban, új
és szigorodó laborellenõrzési elõírások
mellett.

Az elmúlt 10 évben a hazai ötvözetgyár-
tók fejlesztései is a fenti fejlesztési tenden-
ciákat követték. Anagyobb (10 et/év felett)
ötvözetgyártók az új évezredben kemence-
parkjukat korszerûsítették (tüzelõrendsze-
rek, adagolás, fémszivattyú, rekuperátoros
hõhasznosítás), illetve új típusú kemencé-
ket helyeztek üzembe. Új típusú öntõlánco-
kat telepítettek. A salakok feldolgozására
az Európában két legelterjedtebb berende-
zést, a TARDIS salakprést illetve a Wágner-
Bíró berendezést telepítették. Mindezekkel
párhuzamosan jelentõs laboratóriumi fej-
lesztések realizálódtak, a korszerûbb spekt-
rométerek és gáztartalom-elemzõ készülé-
kek mellett szövetszerkezeti vizsgálati
módszereket vezettek be. Az elmúlt évek
eredménye, hogy elõbb az EURAL, majd a
METALWEST is megoldotta és bevezette az
ötvözetek folyékony állapotban történõ

közúti szállítását Tatabányáról Gyõrbe, il-
letve Gyõrbõl Székesfehérvárra.

A a négy legnagyobb hazai
ötvözetgyártó technológiai jellemzõit, il-
letve az elmúlt években végrehajtott fej-
lesztéseit foglalja össze.

6. Kilátások

A formaöntödéink bemutatott
közel lineáris termelés növekedése a to-
vábbiakban is prognosztizálható. Ez vál-
tozatlanul jelentõs kihívást jelent az ötvö-
zetgyártóknak. Továbbra is kapacitásfej-
lesztési kényszerhelyzetben vannak.

Ugyanakkor mind az alapanyag-ellátás
oldalán, mind a termékpiacon erõs konku-
renciával kell számolniuk.

Az alapanyagpiac egyrészt szûkül, mi-
vel a félgyártmányöntödék a korábbiak-
hoz viszonyítottan háromszoros hulladék-
felhasználással számolnak. Ez a szekun-
der ötvözetgyártóknak továbbra is maga-
sabb hulladékárat és gyengébb hulladék-
minõséget ígér. Másrészt az elmúlt évek-
ben kibontakozó EU-normák szerinti gép-
jármû- és elektronikai hulladék bontás-
feldolgozás kiszélesedése újabb alumíni-
umhulladék-forrásokat jelenthet, csakúgy
mint az általános ipari termelés növeke-
désbõl származó megnövekedett hulla-
dékmennyiség.

Az ötvözet termékpiacán is további
konkurencia verseny van kilátásban. A sze-
kunder bázisú ötvözeteknél a cseh, lengyel
és szlovák termelõkkel, a primer bázisú öt-
vözeteknél a szlovák és szlovén alumíni-
umkohóval kell megküzdeni. Az utóbbi
versenyben tõlünk független tényezõ, a
sajtolási és hengerlési tuskók árfekvése és

kereslete is igen
nagy jelentõségû
tényezõ. Amennyi-
ben a kohók a tus-
kókkal szemben az
ötvözetgyártást ré-
szesítik elõnyben,
úgy a hazai primer
ötvözetgyártás a
keleti kohófém 6%-
os import vámja és
a kínai szilícium 6%
import vámján túli
� teljesen indoko-
latlan � 49%-os an-
tidömping vámja
esélytelenné teszi
a hazai gyártókat.

3. táblázat. 10 et / év feletti kapacitású másodlagos ötvözetgyártók technológiai jellemzõi

Kapacitás(t/év)

45

20

12

12

Cég

EURAL

MAL ALUFÉM

ALUBLOCK

EUROCAST

Kemencerendszer

Duplex:
� Kétmunkaterû fémszivattyús
kemence + teknõs pihentetõ

� Teknõs kemencék hõhasznosítással
Részben duplex:
� Teknõs kemence
fémszivattyúval + teknõs kemence

� Forgódobos kemencék
Részben duplex:
� Billenthetõ forgódobos
� Hagyományos forgódobos �
Csurogtató kemence
Duplex:
� Forgódobos + teknõskemence

Jellemzõ technológiák
Korszerû forgácselõkészítõ mû
Regeneratív tüzelõrendszer
Tömb rakásoló berendezés
Folyékony fémszállítás (60 km)

Öntvénytörõ, bálázó, olló
Rekuperatív tüzelõrendszer

Bálázó
Oxigénes tüzelés
Sótakaró alatti olvasztás
Salakfém feldolgozás

Oxigénes tüzelés

Salakfeldolgozás

TARDIS salakprés

WAGNER-BIRO
TARDIS salakprés

SALKER KFT.

TARDIS salakprés
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Elöljáróban el kell mondanom, hogy a kö-
vetkezõkben leírt adatok, dátumok, nevek
felsorolásában csak az emlékezetemre ha-
gyatkozhatok, miután sajnos nem vezet-
tem olyan feljegyzést, amely az elõbbie-
ket rögzítette volna.

Lehet, hogy kicsit körülményes leszek,
de meggyõzõdésem, hogy egy-két olyan
dologról is beszélni kell, amelyek inkább
az ügy elõzményéhez tartoznak.

Itt kell elmondani, hogy a régi érte-
lemben vett népköztársasági rendelkezés
szerint az állami Magyar Külkereskedelem
1949-ben alakult KELIMPEX név alatt. Eb-
bõl a szervezetbõl vált ki 1953-ban vagy
1954-ben a mai Chemolimpex és ebbõl a
Chemolimpexbõl vált ki 1956 elején önál-
ló cégként a Medimpex és a Mineralimpex.

Ez utóbbi feladványa volt � nevébõl
adódóan � az ásványi kincsek export- és
importforgalmazása. Nyilvánvaló, a tûzál-
ló ipari alapanyagok importja adta a gon-
dolatot, hogy a tûzálló késztermékek ex-
portjával is foglalkozzék a cég. Bár ma
már talán komikusnak hangzik, az akkori
viszonyok szerint ez az új exportpaletta
számos utazási lehetõséget is kilátásba
helyezett. Azt is meg kell említeni, hogy
ezek az utazási lehetõségek nemcsak a
KGST-re vonatkoztak, hanem tõkés reláci-
ókra is, hiszen a mai Magnezitipari Mûvek
elõdje, a Magnezit Tûzállóanyag-ipari

Gyár csehszlovák és osztrák import alap-
anyagból az akkori eljárásoknak aránylag
megfelelõ bázikus tûzálló anyagot gyár-
tott.

Én itt és most nem kívánok a dollárbe-
vétel nagyságáról ill. annak gazdasági vi-
szonyszámáról beszélni, de kétségkívül
üzleteket kötött a Mineralimpex Egyip-
tomban, Indiában stb.

Az akkori tevékenységet a Tûzállóanyag
Export osztály bonyolította, élén Fillencz
Jenõ úrral. Óhatatlanul meg kell emlékez-
ni a legpotensebb üzletkötõrõl, Kóla Mici-
kérõl (rendes keresztnevét nem tudom),
aki hihetetlen magas szinten gyakorolta a
francia nyelvet, és jól beszélt németül is.

Ez az osztály amagas fokú nyelvi tudásán
és a külkereskedelmi gyakorlatán kívül sem-
miféle szakmai ismerettel nem volt terhelve.

Így jött az a gondolat, hogy fel kellene
venni egy mérnök üzletkötõt, akinek leg-
alább 5 év szakmai gyakorlata van, továb-
bá szilikátipari szakmai képesítéssel ren-

delkezik. Baráti kapcsolatoknak tulajdonít-
ható, hogy erre a tényre felhívták a figyel-
memet, és 1957. július közepén � teljesen
ismeretlenül � jelentkeztemaMineralimpex
akkori igazgatójánál (nem tévedés, nem ve-
zérigazgatónál), Korda Ferencnél, aki � le-
het, hogy tévedés volt � felvett a céghez az-
zal a feltétellel, hogy a személyzeti ov. sze-
mélyesen fogja kontrollálni volt kenyér-
adómnál, a Tatabányai Cement- ésMészmû-
veknél az 1956-os magatartásomat.

Miután Réti Nándor et. (1957-rõl van
szó) nem talált mákot a rizsában, 1957.
augusztus 2-án jogfolytonosan kerültem a
Mineralimpexhez.

Emlékezetem szerint 1958 tavaszán je-
lentkezett egy magas, vékony, vöröses-
szõke úriember, aki Harrach Walter néven
mutatkozott be és közölte, hogy õ a Mo-
sonmagyaróvári Timföld- és Mûkorund-
gyár csiszolókorund üzemének vezetõje.
Elmondotta, hogy a csiszolószemcse-
gyártás palettáját bõvíteni kívánják.

Itt most egy pillanatra vissza kell nyúlni
az elõzõ idõkre. Ugyanis általam pontosan
ismeretlen idõkben Vissy László vegyész-
mérnök kolléga szabadalma alapján az ÉM
Sajószentpéteri Üveggyárában mûködött

BÁNHIDI TIBOR

Kádkõgyártás Magyarországon, avagy hogy került a
kádkõ a magyar külkereskedelem asztalára

1. ábra. A Motim kádkõexportja 1957�1975. években
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egy tûzállóanyaggyár. Ebben a gyárban
üvegipar részére szükséges nagyméretû
tömböket gyártottak elektromos ívfény ke-
mencében az amerikai Carbomudum Co.
Monofrax H jelû termékével azonosan.

Ehhez néhány megjegyzést kell fûzni.
Az azonosság kizárólag a minõség megje-
lölésére és nem a két termék azonosságára
vonatkozott. Ezen nem lehet csodálkozni,
hiszen a gyártást a sajószentpéteri gyár fe-
lesleges nyûgnek, a saját termék választé-
kából kirívónak tartotta. Tehát fejlesztésé-
vel is vajmi keveset foglalkozott.

Ha finoman akarom magamat kifejezni,
akkor azt kell mondani, hogy az üzemrész-
ben középkori manufakturális állapotok
uralkodtak és boldogult emlékû id. Déri At-

tila bátyámat sem tudtammeggyõzni � nem
utolsósorban anyagi eszközök hiányában �
az állapotok megváltoztatásáról. Bár az
elõzõkben kicsit elõreszaladtam, folytassuk
Harrach Walter úr látogatásánál. Ugyanis a
látogatás alapvetõ célja az volt, hogy a Mo-
sonmagyaróvári Korundüzem részben ma-
gasabb szintû szakmai ismeretekkel rendel-
kezik, mint Sajószentpéter, továbbá ami
szintén szempont volt, az alapanyagot, a
timföldet nemkellett több száz km-en át fe-
leslegesen szállítani.

A kérdés aránylag hamar rendezõdött, és
ebben elévülhetetlen érdemei vannak Berger
János úrnak, aki akkor a Magyaróvári Tim-
földgyár fõmérnöke, késõbb a NIM fõosztály-
vezetõje volt, és mint a magyar ALUTRÖSZT

kereskedelmi igazgatójament nyugdíjba.
Köznapian kifejezve, a téma magyaró-

vári megvalósítása tetszett a Mineralim-
pexnek. Lehet, hogy gonoszkodom, de eb-
ben nyilvánvalóan benne volt a �többlet�
utazási lehetõség feltételezése is.

Emlékezetem szerint valamikor az 50-es
évek végén � 1958-1959 � öntöttük le
Mosonmagyaróvárott az elsõ formázott,
öntött darabokat. Nagy volt az öröm, és va-
lamennyien meg voltunk gyõzõdve, hogy
olyan tevékenységet hajtottunk végre,
mint amikor a katonaorvos a beteg katoná-
nak kamillateát ír fel receptre. Ez ugyanis
jó a torokgyulladásra, de a feltört láb fáj-
dalmas állapotán is segít.

Export elképzeléseinkben kiemelkedõ
szerepe volt Csehszlovákiának. Ebben az
országban tradicionális, egyik vezetõ ipar-
ág az üvegipar. Nagy erõbedobással indul-
tunk el ebben az irányban, azonban a várt,
elképzelt, átütõ siker váratott magára.
Ahogy telt, múlt az idõ, egyre inkább kezd-
tünk ráébredni, hogy ennek az áruféleség-
nek az exportja maximálisan bizalmi bázi-
son nyugszik. Konkrétan fogalmazva, ha
egy üvegolvasztó kád megépítése (már
meglévõ rendszerben telepítve) x értéket
tesz ki, akkor ehhez képest az üvegolvasztó
kád építõanyaga ennek csak törtrészét teszi
ki. Más szóval a potens csehszlovák felhasz-
nálók nem kívántak kockáztatni, és csak
nagy nehézségek árán építették be a ma-
gyar anyagot a teljes biztonságot nyújtó
amerikai és francia � több nincs, illetve ak-
kor nem volt � termékkel szemben.

1. kép. A fénykép egy, a szerzõ által emlí-
tett, kettétört, �betétes� kádkõ keresztmet-
szetét mutatja2. ábra. A Szovjetunióba irányuló Motim kádkõexport 1957�1975. években
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Eme gazdasági megfontolások mellett
napimunkánkbanmi is kezdtünk ráébredni,
hogy a magyar korund bázisa, a kádkõ nem
kamillatea, tehát nem alkalmazható bárhol
és bármikor.

De ezen túlmenõen azt is látni kellett,
hogy sajnos a kamillatea minõsége is gyak-
ran elégtelen. Csak hogy egy-két példát
mondjak: nem tudtunk megfelelõ mértani
pontosságú és elfogadható illesztési felüle-
tû darabokat kialakítani. Nem volt megfele-
lõ az utólagos hõkezelés, a legkülönbözõbb
felületeken hajszálrepedésnek minõsített,
de annál mélyebb repedések keletkeztek,
amelyek az üzem közbeni erózió közép-
pontjaként szolgáltak. Olyan is volt, hogy a
vagonba rakott kádkõidomok gyakorlatilag
prézli formájában érkeztek a felhasználók-
hoz. Ezt a jelenséget csak elõsegítette a va-
gonok kisorolása a gurítódombokon, ahol
gyakorlatilag a fékezõ-sarusok tevékenysé-
gétõl egyenes arányban függött az, hogy az
idomok egybenmaradtak vagy sem.

Ekkor találtunk ki egy korszakalkotó öt-
letet, amelyet szabadalmaztattunk is. (A
történeti hûséghez tartozik amit elmondok,
de kérem ne mosolyogjon a kedves olvasó,

az eljárás címe: �Eljárás öntött tûzálló
idomtestek elõállítására�. A szabadalmi
lajstromszám 151, 150, idõpontja 1962. II.
2.) A szabadalmi bejelentés lényege � nyu-
godtan bírálok, mert én is bejelentõ voltam
� az volt, hogy a hõfeszültség túlzottanma-
gas a középponti és a külsõ felületi részek
között. Ezt csökkentendõ a szabadalomelõ-
írja, hogy a formába egy saját anyagból ke-
letkezett belsõmagot kell elhelyezni, amely
hivatott saját hõ kapacitásánál fogva a bel-
sõ és a külsõ hõfokgrádiens csökkentésére.
Ez a tézis elméletben kifogástalanul meg-
állja a helyét, azonban a gyakorlatban azt
jelentette, hogy olyan idomokat szállítot-
tunk, amelyeken �lyuk volt a nagyvilágra�.
Más szóval a mag kiesett.

A humoros epizódot félretéve alapvetõ
problémánk volt, hogy összes exportunkból
aránylag kis mennyiséget képviselt a tõkés
értékesítés, továbbá a demokratikus reláci-
óból is meghatározó volt a Szovjetunióba
kiszállított mennyiség. Erre vonatkozóan
mellékelem a három diagrammot, amelyek
az 1974-ig felmérhetõ helyzetet ábrázolják.

A fentieken túlmenõen érdekes megje-
gyeznivalóm csupán annyi, hogy a 80-as

évek elejétõl elindult egy intenzív fejlesz-
tés, és tudomásom szerint ez komoly ered-
ményekkel is járt. Errõl sajnos már nem tu-
dok beszámolni, mert 1980. augusztus 1-
jén kiléptem a Mineralimpextõl.

A szerkesztõ megjegyzése:
A fenti írást a magyaróvári kádkõgyártás
kis epizódjaként adjuk közre. A szerzõ a
Motim szakembereivel együtt nehéz har-
cot folytatott a Korvisit és továbbfejlesz-
tett termékei külföldi elismertetésért. Ez
azonban külön megemlékezést érdemelne.

Szükséges megemlíteni, hogy Vissy
László kitartásának és meggyõzõ érvelé-
sének köszönhetõen a Korvisit kádkövet
elõször csehszlovákiai üveggyárak kádjai-
ba építették be. A magyaróvári kádkõ-
gyártás egyik fõ elõnyét, a saját timföld
felhasználását joggal említi a szerzõ. Ez a
megoldás a minõség és a rendelkezésre
állás miatt sokat segített a Motim kádkõ-
gyártásának fejlesztésében.

Azóta Mosonmagyaróváronmegszûnt a
timföldgyártás, a korund- és kádkõgyártás
alapanyagát Ajkáról szállítják közúton a
Motimba.

Az olajcsap elzárása
2007. január 8-án váratlanul megszûnt az
olajszállítás a Barátság olajvezetéken Len-

gyelország és késõbb Magyarország felé.
Az azonnal kialakult vitában és nyilat-

kozatháborúban a politikusok vádoltak,

cáfoltak, bizonygattak. A vita ugyan át-
menetileg megszûnt, de az energiagazda-
ság szakembereinek nem sikerült egyezõ
véleményre jutniuk.

Az orosz�fehérorosz olajvita részmegol-
dásaként Fehéroroszország 2007. január
10-én visszatáplálta a rendszerbe a �meg-
õrzésre átvett� és az oroszok által visszakö-
vetelt 79 Mt olajat. A Transneft (közép-eu-
rópai idõszerint 6óra22 perckor)újból ola-
jat pumpált Fehéroroszország felé.

a Transneft vezérigazgató-he-
lyettese közölte, hogy a Barátság vezeték a
szokásos módon mûködik. 50 órai kimara-
dás után január 10-én éjfél körül újra meg-
indult az orosz nyersolaj szállítása.

Az ezt követõ Putyin�Merkel találkozón
az orosz elnök hangsúlyozta tárgyalókész-
ségét az EU-val, és Putyin közös gáztároló
Németországban történõ létesítését is fel-

HARRACH WALTER � SZENTIMREYNÉ HARRACH ORSOLYA

Megmozdult Európa energiagazdasága és
környezetvédelme
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ajánlotta.
orosz energiaiparimi-

niszter közölte, hogy Oroszország középtá-
von a fehéroroszországi szállítási útvonalat
elkerülõ megoldást keres, mivel a háromna-
pos olajvámvita Európaolajellátásának több
mint 12 százalékát veszélyeztette. De két-
három éven belül évi 110 Mt-ra növelhetõ a
balti-tengeri Primorszk kikötõjében lévõ
terminál jelenleg 75 Mt-ás kapacitása.

Jelenleg Oroszország csak a vasúti és fo-
lyami olajszállítás fokozásával enyhítheti a
Barátság vezeték esetleges kiesését. Az
összes többi csõvezeték töltve van. A napi
kétmillió hordó kapacitású Barátság veze-
ték Közép-Oroszországból indulva a nyu-
gat-szibériai olajmezõktõl európai finomí-
tókhoz vezet. Ebbõl 1,4-1,6 millió hordó jut
közvetlenül az EU fogyasztókhoz.

A viták során több dolog vált világossá:
ezeket a továbbiakban részletezzük.

Csökkenteni kell Európa egyetlen szállító-
tól való energiafüggõségét (olajban, gáz-
ban, villamos energiában).
Az EU-nakközös energiapolitikával kell elér-
nie, hogy biztonságos legyen a közösség
energiaellátása. EU ellenõrzés alá kell vonni
a néhány energiaóriás kezében lévõ villa-
mos energiahálózatot, hogy azok ne élhes-
senek vissza helyzetükkel. Németországban
pl. három nagy konszern uralkodik a villa-
mosenergia piacon (EON, RGW, Wattenfall).

Az EU csupán a villamos áramban áll
jól, azt is fõleg a sok tagállamban vitatott
atomenergiának köszönheti. Piebalgs is-
mét elmondta: a tagállamok saját hatás-
körben elállhatnak az atomenergia fel-
használásától, ez esetben azonban gon-
doskodniuk kell a hiánypótló, nem szén-
hidrogén-alapú forrásról.

Azt atomenergia jelentõsége tovább nõ.
A CEZ (Cseh Energetikai Mûvek) mintegy

200 millió korona költséggel korszerûsíti a
Pocerady erõmûvet és a Pocerady erõmû
hatodik 200 megawattos blokkját. Az ener-
giablokk 2015-ig lesz teljes mértékben
üzemképes. Poceradyban jelenleg hat ener-
giablokk üzemel. Az eddigi korszerûsítések
összesen 350 millió koronába kerülnek.

A CEZ szénalapú erõmûvei többségének
az élettartama 2015-ig van tervezve, utána
átfogó korszerûsítés szükséges. Ezekre a
munkákra 100 milliárd vagy 150 milliárd
koronás alapot hagyott jóvá a társaság.

A Poceradyban és Ledvicében épülõ 600
MW-os blokkok, a Tusimice II. és a Prunérov

II. erõmûvek négy újjáépített blokkjának
élettartamát 40 évre tervezik.

Az EU-nak csökkentenie kell energiafüg-
gését egyetlen szállítótól
Ezt a tézist 24 órával késõbb
gazdasági miniszter szinte ugyanezen sza-
vakkal megismételte. Alternatív szállítók
felkutatásával csökken a Barátság olajveze-
ték jelentõsége, bár amúltban az alternatív
partnerek (Algéria, Közel-Kelet) sem bizo-
nyultak mindig megbízható szállítónak.

Már 2007. febr. 12-én
is magáévá tette az energiafüggés csök-
kentését, és bejelentette, hogy új energia-
politikát kell kidolgozni. Errõl és a CO2 ki-
bocsátás témájáról azóta is vitatkoznak a
parlamentben.

Az EU részeleges energiapolitikai füg-
getlenítését szolgálja a Nabucco gázveze-
ték terv, amely halványan elõrevetíti egy
OPEC-hez hasonló gazdasági szövetség
gondolatát. Egyébként Irán mellett Orosz-
ország, Algéria, Katar és Venezuela részvé-
telével jönne létre. A Nabucco vezetékben
Oroszország csak kismértékben lenne érde-
kelt. Egyelõre bizonytalanok a vezeték be-
táplálási csatlakozási pontjai és azok telje-
sítõképessége. A tervezett kapacitás vi-
szont jóval nagyobb, mint a magyar-orosz
�Kék áramlat� vezetéké. Ez az elképzelés
azeri gázra alapoz, még tisztázatlan Irán
szerepvállalása. A két vezeték magyar
szempontból nézve nem valósítható meg
egyszerre.

Mégáprilisban is bizonytalan, hogy poli-
tikusaink melyik vezeték mellett teszik le a
voksukat. Gyurcsány Ferenc nyilatkozata
szerint a Nabucco csak álom.

A magyar miniszterelnök moszkvai láto-
gatása után, március 26-án a parlamenti,
napirend elõtti felszólalásában burkoltan
az orosz gázvezeték mellett szállt síkra.
Kóka János miniszter, aki március 21-én
még azt jelezte, hogy Magyarország a nem-
zetközi Nabucco projektben aktív szerepet
kíván vállalni, a 26-i parlamenti ülésen el-
sõsorban a Nabucco terv még tisztázatlan
kérdéseit hangsúlyozta.

A magyar ál-
láspont változatlanul nem világos.

Idõközben Szerbia, Horvátország és
Olaszország harmadik vezeték létesítésérõl
kezdett tárgyalásokat. A készletek azonban
változatlanok maradnak.

Pillanatnyilag magyar részrõl célszerû
mindkét terv támogatása, s végül a nekünk

elõnyösebb változatban veszünk részt.
Mindkét létesítményben nem tudunk egy-
szerre részt venni.

, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Középkeresztjével kitünte-
tett tudós, a Római Klub alapító tagja sze-
rint a magyar gazdasági-politikai életet je-
lenleg leginkább az energiafüggõség fenye-
geti. Az ország kiszolgáltatott helyzetben
van, mert az energiaellátása 60%-ban kül-
földrõl, nagyrészt politikailag bizonytalan
térségekbõl történik.

A CO2-kibocsátás csökkentése a másik
napirenden lévõ téma. Hazánk már koráb-
ban vállalta a káros gázemissziók csökken-
tését, széleskörû gázprogram bevezetése
folyik az országban. Ennek során a lakosság
is nagy áldozatokat vállalt a gázvezetékek
kiépítésénél és a lakásfûtések átállításánál.
Kár, hogy a gázkampány alatt a fogyasztó-
kat csak a gázról, mint a legtisztább ener-
giahordozóról tájékoztatták, és nem esett
szó arról, hogy az egyben a legdrágább is.
Ez a tervezetten túl, azenergia-áremelés je-
gyében váratlanul nagy áldozatokat jelen-
tett a fogyasztóknak.

Magyarország gáztárolók építésével már
a kilencvenes években próbálta csökkente-
ni függõségét a szállítási bizonytalansá-
goktól. 1996. november 8-án egy újabb,
600millióm3-esmagyar gáztárolót adtak át
Zsanán. Ez napi 18millióm3 gázt tudott ad-
ni a hálózatba. Akkor tervezték, hogy a tá-
roló kapacitását három éven belül megdup-
lázzák. A tulajdonos és üzemeltetõ Mol Rt.
1996-ig öt hazai és két ukrajnai tárolóból
biztosította Magyarország folyamatos gáz-
ellátását. A tízmilliárd forintos befektetés
része volt a Mol Rt. és az orosz Gazprom 20
évre szóló gázszállítási szerzõdésének. A
gáz részben a Testvériség vezetéken, rész-
ben az ugyancsak 1996 novemberében át-
adott Baumgarten�Gyõr vezetéken át érke-
zik hazánkba

A tárolás bõvítésébe Ukrajna is szeret-
ne bekapcsolódni. Az ukrán miniszterel-
nök 2007. márciusi, magyarországi láto-
gatásán javaslatot tett egy újabb, immár
magyar-ukrán együttmûködéssel épülõ 10
Mrd forint költségûre tervezett gáztároló
létesítésére.

2007. márc. 30-án a visegrádi négyek az
energiafüggõségük csökkentésére együtt-
mûködésben állapodtak meg. A lényegmég
nem ismert, és az sem látható, hogy ez tá-
mogatja vagy hátba támadja-e az EU ener-
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giapolitikai terveit.

Gazprom németországi, ausztriai és
nagy-britanniai tárgyalásokat folytat euró-
pai földalatti gáztároló hálózat kialakításá-
ra. A Gazprom eddig szerzõdéses kapcso-
latban állt az európai gáztárolókkal, most e
kapcsolatokat tulajdonviszonnyá kívánja
alakítani Németországban, Ausztriában és
az Egyesült Királyságban.

A RIA Novosztyi arról is beszámol, hogy
a Gazprom, a német RAJ és az orosz-német
Wingas az ausztriai Haidachban kíván új
gáztárolót létesíteni. Szergej Han Szent-
pétervárott beszámolt egy gázfórumon ar-
ról, hogy a tároló vállalkozásban a három
cég azonosan 33 százalékkal vesz részt. A
Gazprom a fentieken kívül félmilliárd köb-
méteres kapacitású földalatti gáztárolót kí-
ván nyitni Belgiumban, számos projekt in-
dítására készül Kínában, Pakisztánban, In-
diában, Iránban, Romániában és Olaszor-
szágban is. Ezért új céget jegyeztetett be
Gazprom-PHG néven. A Gazprom helyi le-
ányvállalataiból az érintett országokban re-
gionális gázszállító leányvállalatok válnak
majd le.

Felül kell vizsgálni, hogy két, esetleg há-
rom hónapos energiahordozó-tartalék
elegendõ-e váratlan helyzetek kivédésére.
Több ország kormánytisztviselõje szerint a
meglévõ kötelezõ állami energia-tartalékok
rövid idejû energiaszállítási megszakítások
esetén elegendõk, amíg átmenetileg más
szállítóra, szállítási útra térnek át. A tarta-
lék nem oldja meg egy fõszállító tartós ki-
esését. Merkel asszony háromhavi, a len-
gyelek kéthavi tartalékukat minõsítették
elegendõnek, a magyar tartalék 90 napos.

Hazánk esetében a napi 27 kt kapacitású
Adria kõolajvezetékre történõ átállás 30-35
napba kerül. Ennek a szállítási kapacitása
jóval nagyobb,mint aBarátság vezetéké, és
bármikor lehet rendelni Fiumében vagy
olajszállító hajókon lévõ készletekbõl
nyersolajat. (A vezetéken 1988 óta nem
történt szállítás.)

Nem biztos, hogy Magyarország, Szlová-
kia és Csehország teljes igényének kielégí-
tésére elegendõ a Barátság kõolajvezetéket
felváltó Adria vezeték. Ezen még nem érke-
zett komolyabb mennyiségû olaj

Õ úgy véli, hogy Merkel asz-
szony az EU nevében is nyilatkozik, Német-
ország sokkal hatékonyabban tud fellépni
egy nemzetközi tárgyaláson, mint Magyar-

ország vagy Csehország. A kõolaj-finomí-
tóknál, tehát a termelõknél lévõ készletek
még mindig elegendõek, hogy egy-két he-
tes problémás idõszakot áthidaljanak. A
biztonsági készletek pedig jóval több ideig
biztosítanák az ellátást.

Ismert, hogy az orosz kõolaj rendkívül
rossz minõségû, feldolgozása a szennyezé-
sei miatt nem minden finomítóban végez-
hetõ el a szigorú környezeti elõírásokmiatt.

Csehország ipari és kereskedelmi mi-
nisztere, Martin Ríman március 20-án beje-
lentette, hogy az eddigi 90 napról 100 nap-
ra növeli az ország hivatalos kõolajtartalé-
kait. A kormány erre a célra 300millió koro-
nát hagyott jóvá. Csehországban az állami
kõolajtartalékokat a Cepro és a Mero állami
tulajdonú társaság kezeli. A Mero amúlt év-
ben döntött új tartályok építésérõl.

Megfontolandó (egyes államok, politikusok
által) az atomenergiával szemben tanúsított
ellenállás ésszerûsége és szükségessége.
Európában Angela Merkel fogalmazta meg
elõször, hogy megfontolandó, vajon he-
lyes-e Németország 2020-ra tervezett ki-
lépése abból az atomenergiából, amely
biztos ellátást nyújt a jelenlegihez hason-
ló kiesések esetére. Inkább az atomerõ-
mûvek üzemidejének meghosszabbítási
lehetõségeit kellene megvizsgálni. A kér-
désrõl heves vita alakult ki a német koalí-
ciós pártokon belül és az ellenzékkel is. A
�zöldek� természetesen továbbra is tilta-
koznak, és a kormánykoalíción belül sincs
egyetértés, de a biblis-i reaktor élettarta-
mának meghosszabbítása továbbra is na-
pirenden van. Nem csökkenti az atom-
energia híveinek elkötelezettségét a nor-
vég atomreaktorok két üzemzavara, to-
vábbá a svédországi Ringhals reaktorban
2006 novemberében történt tûzeset és a
Forsmark erõmûben korábban bekövetke-
zett üzemzavar sem.

A német zöldek brunsbütteli atomerõmû
üzemben tartásának meghosszabbítását
azért ellenzik, mert a reaktort üzemeltetõ a
Vattenfall konszern forsmarki üzemzavara
után helytelen tájékoztatást adott a helyi
biztonsági hatóságnak. Ez nem szolgált a
nukleáris energiával kapcsolatos tájékozta-
tás iránti bizalom erõsítésére.

Egy 2007. január 15-én elvégzett közvé-
lemény-kutatás szerint Németországban a
polgárok51%-a tartja indokoltnakaz atom-

energiából történõ kiszállás döntésének új-
bóli megvizsgálását.

Érdekes, hogyMerkel asszony idõközben
látszólag vitába száll az atomenergiával
kapcsolatos korábbi nyilatkozatával, ami-
kor a megújuló energiák felhasználási ará-
nyának növelése mellett száll síkra.

Franciaország nagyon is meg van elé-
gedve nukleáris energiaforrásaival (ener-
giatermelésének több mint 90%-a szárma-
zik nukleáris erõmûvekbõl) és nem fogja
csökkenteni ezek termelését, hogy több
megújuló energiát használhasson.

A magyarországi Energia Klub szerint
egy atomerõmû nem helyettesíti a kiesett
kõolajat, pl. a vegyiparban). Döntõ szerepe
van azonban a CO2-kibocsátás csökkentésé-
ben, és elvitathatatlan a nukleáris energia
által nyújtott biztonság.

Helyes lépés volt Paks élettartamának
meghosszabbítása. A nukleáris energia
mellett érvel a Napi Gazdaság 2007. január
15-i száma is. �A hazai energiaellátásban
megkerülhetetlen a nukleáris erõmû.� En-
neka szerepérõlmármegoszlanak az elkép-
zelések. Aszódi Attila, a BME Nukleáris
Technikai Intézete igazgatójának elképze-
lése szerint minél elõbb szükség van még
egy újabb atomerõmûre is, melyet a paksi-
val párhuzamosan kell mûködtetni.

Az Európai Bizottság január közepén
foglalt egyértelmûen állást a nukleáris
energia mellett.

Paks esetében az 1980-as évek végi ter-
vekbenmár szerepelt két további, 1000me-
gawattos blokk építése.

Egy 1600-1700 MW kapacitású, kb. há-
rom Mrd euróba kerülõ erõmû hat év alatt
kivitelezhetõ lenne. A szakértelem, a tech-
nológia ismerete is helyben rendelkezésre
áll. A harmadik generációs erõmûvek a ma
használt második generációsakra épülnek,
mûködtetésük nem jelent forradalmi válto-
zást. Az esetleges döntésig a külföldön (Kí-
nában, Japánban, Finnországban) mûködõ
erõmûveknél elég tapasztalat gyûlik fel.

A svéd Forsmark atomreaktor távlati képe
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A nukleáris energia fontosságát igazolja
a Budapesten 2007 márciusában megren-
dezett, �Új atomerõmûi technológiák� c. �
nemzetközi szakmai konferencia is. A kü-
lönbözõ energiapolitikai elképzelések sze-
rint 2030-ig a leselejtezésre kerülõ régi
erõmûvekés anövekvõ energiaigényekpót-
lására mintegy 6-8 ezer MW új erõmû kapa-
citást kell építeni Magyarországon, ebbõl
2010-ig nagyjából 1300, 2020-ig pedig to-
vábbi 3200 MW teljesítményt jelent. Szinte
elengedethetetlen a paksi erõmû üzemidõ-
hosszabbítása, és esetleg újabb blokkok
építése is, mondták a szakértõk egy buda-
pesti konferencián.

A TVO és a Fortum finn energetikai cégek
közölték, hogy egymástól függetlenül kör-
nyezeti hatástanulmányt készíttetnek a két
jelenlegi atomerõmû mellé építendõ egy-
egy további blokkra Olkiluoto és Loviisa te-
lephelyeken. A blokkok legkorábban 2015
után indulhatnak. Eddig sem a beruházás-
ról, sem a reaktortípusról nincs döntés.

Olkiluotoban jelenleg két blokk üzemel,
és építés alatt áll az 1600 megawattos har-
madik, európai nyomott vizes reaktor (EPR)
típusú blokk, amely várhatóan 2011 elején
kezdi meg üzemét. Loviisaban két szovjet-
tervezésû blokk üzemel, amelyek 20 éves
üzemidõ-hosszabbítására a Fortum 2006.
novemberben kérte meg az engedélyt.

Az atomerõmûvek elõnyeit D.L.
Meadows részben vitatja, mert a sugárzó
hulladékok elhelyezési gondjai és az általá-
nos környezetvédõ kritikák, továbbá a
gyenge energiamérleg-mutató (EROI)* mi-
att kétkedik anukleáris energia elõnyeiben.

Nemzetközi tanulmányok állítják, hogy
az atomerõmûvekmegépítésével ésmûköd-
tetésével járó energiaráfordítás alig 10 szá-
zalékkal alacsonyabb annál, mint amennyit
az atomerõmûvek élettartamuk alatt ter-
melnek. Az utólagos hulladék kezelésével
és hosszú õrzésével számolva még rosszabb
az EROI-mutató.

Az aszódi nyilatkozatra is azonnal meg-
érkeztek a bírálatok. A helyzet sokkal ár-

nyaltabb annál, semmint hogy pusztán azt
kellene eldönteni, a földgáz és a kõolaj he-
lyettesíthetõ-e az atomenergiával.

Az atomenergia ellenzõi a pécsi uránbá-
nya tervezett rekultivációjának késésével is
érvelnek a nukleáris energia ellen.

Ellenkezésre talál az ausztrál Wildehorse
cég terve a magyarországi uránbányászat
újraélesztésére is. A cég magyarországi le-
ányvállalata által négy területre tervezett
uránérc kutatásai Tolna és Baranya megyé-
ben több mint ötven települést érintené-
nek. Él a Pé-
csi Bányakapitányság jóváhagyása kutatási
mûszaki üzemi tervre, a dinnyeberki térség-
re, és a kérelmezõ cég ügyvezetõ igazgató-
ja szerint remélik, hogy a Bátaszék és Pécs
környéki térségre is megkapják a kutatási
engedélyt. AWildHorse eddig négy, az ösz-
szesen hét engedélykérelmet adott be a
Pécs, Bátaszék, Mohács és dinnyeberki tér-
ségekre. Mindegyik területre megkapták a
kutatási jogot, a dinnyeberki területre már
jóváhagyták a kutatási mûszaki üzemi ter-
vet is, a Bátaszék melletti területre pedig
várhatóanmég ebben a hónapbanmegkap-
ják a jóváhagyást. Az engedély kézhezvéte-
lét követõ fél éven belül kell elkészíteniük a
részletes mûszaki üzemi tervet, ennek elfo-
gadása után kezdõdhet a tényleges munka.

Barabás András ü.v. igazgató szerint a
kutatási engedély kiadása után legfeljebb
két év, legrosszabb esetben azonban akár
tíz év is eltelhet, mire megkezdõdhet a bá-
nyászkodás. A WildHorse kutatásai nem
érintik a korábbi uránbányászati területe-
ket, melyeken a Mecsek-ÖKO Zrt. mármajd-
nem befejezte a rekultivációs munkákat,
bár nagyrészt ugyanazon az érctelepen vizs-
gálódnak.

Szlovákia a Bohunicében leálló reakto-
rok kiesõ kapacitását új blokkokkal kívánja
helyettesíteni. A kormány várhatóan egy
évben belül egy vagy két blokk építésére ki-
írja a pályázatot, a projekt pedig �legké-
sõbb 2010-ben� elindul.

Szlovákiában ma 5 reaktor üzemel. A
szovjet típusú VVER-440 blokkokkal sze-
relt Bohunice atomerõmû 1-es blokkját az
EU csatlakozás feltételeként 2006. de-
cember 31-én állították le, és 2008-ban
ugyanez a sors vár a második blokkra. A
szlovák áramszolgáltató (Slovenske Elekt-
rarne) többségi tulajdonosa, az olasz Enel
öt éven belül befejezi a Mohi atomerõmû
harmadik és negyedik blokkját.

Fokozni kell amegújuló energiák felhaszná-
lását
Az EU 2007. márc. 9-10-i csúcsértekezlete
Brüsszelben a megújuló energiák felhasz-
nálási arányának 20%-os növelését hatá-
rozta el az összes energiafelhasználáson
belül. Az aránynövelésmegosztásában nem
állapodtak meg. Franciaország nem hajlan-
dó csökkenteni a nukleáris energia felhasz-
nálási arányát, Magyarország pedig nem
tudja vállalni az ilyenmértékû növelés költ-
ségeit. Egyelõre ellentétes a környezetvé-
delmi és a gazdasági miniszter véleménye.
Gyurcsány Ferenc szerint a megújuló ener-
gia felhasználásának 1%-os növelése 30
Mrd euróba kerül.

Ugyancsak elhatározta az EU csúcsérte-
kezlete, hogy 10%-ra növelik a biodízel
adagolást a gépkocsik üzemanyagába.

Kóka miniszter megszüntetné a megúju-
ló források jelenlegi támogatási rendszerét
az árampiac 2008. január 1-i teljesmegnyi-
tása után. A teljes liberalizáció után a meg-
újuló forrásoknak is versenyezniük kellene
egymással, ne az állam döntse el, mely
zöldáramtermelõket támogatja, hanem a
szolgáltatók.

Vízierõmûvek kiépítése Magyarországon
csak hosszú távon lehetséges. Figyelembe
veendõ azonban hogy az EU szigorú víz-
használati és vízminõségi irányelvei egyre
költségesebbé teszik hidroerõmûvek létesí-
tését. Drágábbá teszi az új beruházásokat,
hogy a sok évvel ezelõtt bekövetkezett gát-
szakadások miatt is szigorodtak az építési
elõírások. Ausztria régebben épített vízi
erõmûveit az EU irányelveinek megfelelõen
nagy költséggel kell kiegészítõ berendezé-
sekkel ellátni. Ez ügyben az osztrák vízierõ-
mûveket mûködtetõ társaság már jelentke-
zik állami támogatásért.

Ausztriában a szocialista párti és nép-
párti koalíciós kormány elhatározta, hogy a
megújuló energia hányadát 2010-ig 80%-
ra, 2020-ig 85%-ra növelik. Jelenleg 60%
alatt tartanak.

A szándékot az �Ökoáramtörvény� 2007
márciusára elõirányzott módosításával
váltják valóra. A vízi energiának nagy szere-
pet szánnak.

Egy 1885. évi statisztika szerint hazánk
akkori területén 22647 vízkerék és 99 turbi-
na üzemelt, 56 MW összteljesítménnyel. A
ma üzemelõ 100 kW-nál kisebb teljesítmé-
nyû vízierõmûvekmintegy 58%-a amásodik
világháború elõtt épült.

Magyarországmûszakilag hasznosítható
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vízi energia teljesítménye kb. 1000 MW,
amely természetesen jóval több a valóban
villamosenergia-termelésre hasznosított
vagy hasznosítható vízerõ-potenciálnál.

A teljes hasznosítással 7000-7500
GWh/év (25-27 PJ/év) lenne termelhetõ.

Jelenleg
� a Dunán nincs � és várhatóan a közeljövõ-
ben sem lesz � villamos erõmû,

� a Tiszán a Tiszalöki Vízerõmû (11,5 MW)
és a Kiskörei Vízerõmû (11,5 MW és 28
MW) mûködik,

� a Dráván jelenleg nincs erõmû,
� a Rábán, a Hernádon, illetve mellékfolyó-
ikon üzemel hazánk kis és törpe vízerõmû-
veinek döntõ többsége, köztük az ország
legrégibb erõmûve, az ikervári (a Rábán),

� egyéb vizeinken nincsmûködõ vízi erõmû
Európában egyre terjed a szélenergia

hasznosítása. A német WEB cégnek 2005.
december 31-én 124 erõmûve mûködött
196,9 MW beépített teljesítménnyel. A tár-
saság két vízerõmûvet is vásárolt, ami bizo-
nyítja, hogy a szélenergia önmagában nem
oldjameg az energiaellátás gondjait. A szél-
erõmûvek hazánkban is ígéretes beruházá-
sok, különösen a garantált (23 Ft/kWh) át-
vételi árból és az energia szolgáltatók átvé-
teli kötelezettségébõl eredõen. Utóbbi vi-
szont � a szélerõmûvek erõsen ingadozó tel-
jesítményemiatt � elsõsorbanaz átvételi ol-
dalon okoz problémát. A szélturbinák
ugyanis nem tartalmaznak a teljesítmény
felsõ határát korlátozó (fojtó) berendezést.

Magyarország Persányi miniszter márci-
us 3-i nyilatkozata szerint

2500 MW telje-
sítményû szélerõmû-kapacitást tudna ki-
építeni, de a villamos rendszerünk rugal-
matlansága miatt csak 330 MW, szélerõmû-
vekbõl származó villamos teljesítményt tud
biztonságosan fogadni.
D.L. Meadows állítja, hogy a szélenergia

esetében a szükséges hálózatfejlesztés és a
szükséges háttérkapacitás kiépítése is je-
lentõs energiát igényel. A villamosenergia-
rendszer csak egy minimális szintig viseli el
a szeszélyesen termelõ, idõjárásfüggõ szél-
erõmûveket.

A 2006 novemberében, Nyugat-Európá-
ban bekövetkezett közel 120 perces feszült-
ség-kimaradás egyik okaként az észak-raj-
na-vesztfáliai kormány gazdasági miniszte-
re, Christa Thoben a szélerõmûrendszer túl-
termelését jelölte meg. A túlfeszültség el-
lensúlyozására nem sikerült idõben csök-
kenteni a többi erõmû termelését.

A hazánkban meginduló napelemgyár-

tás is egy lépés a megújuló energia felhasz-
nálásának bõvítésére. Rétságon 16,5 Mrd
forint költséggel egy 800 embert foglalkoz-
tató napelemgyár épül, amelytõl a beruhá-
zók évi 100 Mrd forint exportbevételt vár-
nak, közölte Kóka János egy Gödöllõn,
2007. március elején tartott sajtótájékozta-
tón. A kormány a következõ hét évre 100Mrd
forintot irányoz elõ megújuló energiák hasz-
nosítására. Egy, még 2007 tavaszán megnyí-
ló pályázat hárommillió forinttal támogatja a
megújuló energiaforrások használatát, pél-
dául napkollektorok beszerzésével.

A HelioGrid Magyarország Napelem-
gyártó Kft. közlése szerint a rétsági beruhá-
zást 60%-ban magyarok, a többi részét
svájci és amerikai befektetõk finanszíroz-
zák. A gyár a tervek szerint 2008-tól évi
500.000m2napelemet gyárt. A800 újmun-
kahelyet jelentõ beruházás elvárt megtérü-
lési ideje hozzávetõleg 5 év.

A szélenergia használatának tervezett,
fokozott bevezetése újból felveti egy, az ed-
diginél rugalmasabb energiahálózat meg-
teremtését. Tombor Antal villamosmérnök,
a Mavir volt elnök-vezérigazgatója szerint a
hazai vízenergia hasznosítása elmarad a le-
hetõségektõl. A 2005-ben termelt vízi, vil-
lamos energia gyakorlatilag elhanyagolha-
tó. Ennél lényegesen több lenne a haszno-
sítható. A Duna Bizottság is három vízlép-
csõt képzel el a Duna magyarországi szaka-
szára300-500MWkapacitással. A hazai víz-
erõmûvek a szélerõmûvek fogyasztásválto-
zását tudnák kiegyenlíteni. Jelenleg ezt a
Mavir hazai nagy alaperõmûvekkel (Paks,
Mátrai Erõmû), gáztüzelésû erõmûvekkel és
importtal oldja meg.

Jelenleg a gáztüzelésû erõmûvekkel vég-
zett kiegyenlítés igénynövekedés esetén
csak 15 MW/perc teljesítményváltoztatással,
igénycsökkenés esetén 9-10 MW/perc telje-
sítményváltoztatással követhetõ. Ezért len-
ne létfontosságú egy 600 MW teljesítményû,
szivattyús tározós erõmû létesítése. A Ma-
gyar Energia Hivatal (MEH) a szabályozható-
ság fenntartása érdekében 330 MW-ban kor-
látozta a szélerõmûvek építését.

szerintegy 600megawattos szivattyústá-
rozós erõmû létesítésemintegy 150-170Mrd
forintba kerülne. Ennek megvalósítása azért
megkerülhetetlen, mert az EU klímavédelmi
elképzelései szerint a megújuló energiafor-
rások részarányát 2020-ra húsz százalékra
kell emelni, ehhez pedig a szélenergia jelen-
tõs elõretörését kellene biztosítani. Tombor
ismét felveti a már korábban, a nyolcvanas

években tervezett Prédikálószék környéki tá-
rozós erõmû gondolatát.

Németországban 2015-re 26 ezer MW
szélerõmûi kapacitást terveznek, aminek
27%-át (kb. 6000 MW) fõleg vízerõmûi tar-
talékkal szabályozzák.

Fel kell kutatni a nagyobb költséggel ki-
termelhetõ energiafajtákat is.

Makó alatt 6000 méter mélységben 600
Mrd m3 gázkészletet talált egy kanadai-ma-
gyar cég, a TXM Kft., melynek kanadai tulaj-
donosa a Falcon konszern. A vállalat állító-
lag már kiépítette a gyûjtõ vezetéket, de
Esztó Péter (Magyar Bányászati Hivatal el-
nöke) szerint még a kitermelési technológi-
áról sem döntöttek. A kitermelés megold-
ható, de költséges lesz. A mûszaki megol-
dást még meg kell találni. A MOL nyilatko-
zata szerint a kitermelés kockázatos.

A Falcon egy Észak-Amerikában alkal-
mazott technológiával akarja kitermelni a
gázt. A vállalkozás a többmint 2000 km2-es
koncessziós területén már a hatodik és he-
tedik kút fúrásánál tart. A cégnek még
�messze nincs rálátása a termelés költség-
vonzatára�,mivel a geológiai viszonyok és a
nagymélységmiatt egy kút a hagyományos
módszerekhez képest sokkal kisebb �meg-
csapolási körzetet biztosít�, mint a hagyo-
mányos módszerrel hasznosított kutak.

De hazánkban is csökkenteni kell a föld-
gázfogyasztást, hiszen Magyarország vál-
lalta, hogy 2010-ig teljes villamosenergia-
igényének 3,6 (más közlés szerint 6) %-át
megújuló energiából nyeri.

D.L. Meadows is elismeri, hogy az alter-
natív energiaforrásokma ismert formái csak
kis mértékben segíthetnek Magyarország
energiaproblémáin. Nagy a lobbizás a bio-
erõmûvek körül. Ezt az energiaforrást is fi-
gyelembe kell venni a jövõ energiaellátásá-
ban. De folynak az elõkészületek bioetanol
üzemek létesítésére is.

Az ikervári vízi erõmû a felvíz felõl nézve
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Meadows a biomassza alapú zöldener-
gia-források közül a bioüzemanyagokban
egyáltalán nem, a bioültetvényekben pedig
csak részben látmegoldást.A bioetanol és a
biodízel energiamérlege miatt sem lehet az
igazi megoldás, mert szerinte a bioüzem-
anyagok elõállítása gyakran több energiát
emészt fel azok energiatartalmánál.

Az ültetvényeken megtermelt faanyag,
az erdõkben összeszedhetõ erdei fahulla-
dék korlátozott mértékig jó energiaforrás,
de természetvédelmi kockázatai lehetnek.
Megfigyelése szerint a biomassza tüzelésû
erõmûvek megjelenése óta terjed Magyar-
országon az illegális fakivágás és a falopás.

Legújabb bioenergetikai beruházás a 35
milliárd forint befektetéssel tervezett, 49,9
MW névleges teljesítményû biomassza erõ-
mû Szerencsen. A beruházó BHD Hõerõmû
Zrt. 2010 januárjától évi 270-280kt szalmát
és energiafüvet kíván elégetni. Ennek a pel-
letezésére külön üzem épül a Vegyépszer
gondozásában. A villamos energiát az
Émász értékesítené. A beruházás 15%-ban
saját forrásból, 85%-ban banki hitelbõl va-
lósulna meg. Az erõmû tervezett éves
üzemideje 8 000-8200óra, ami felülmúlja a
másmegújuló energiaforrásoknál elvárható
üzemelési idõt. Távlatban 10 egységbõl ál-
ló biomassza tüzelésû erõmûlánc építése is
szerepel az elképzelésekben.

Hazánkban a geotermikus energia jobb
kihasználása még várat magára.

A MOL a 2002 óta elõkészített projektje
során két meddõnek bizonyult szénhidro-
génkutat alakít át hévíz kitermelésérea
Zalamegyei Iklódbördöcén. 120-150 °Chõ-
mérsékletû vizet termelnek majd ki, ame-
lyet aztánenergiatartalmának hasznosítása
után visszasajtolnak a mélyebb rétegekbe.
A projekt 2005 karácsonya óta zajló kutatá-
si fázisában a szakértõk keresik a választ,
hogy a kinyert víz elég meleg-e, elegendõ
van-e belõle, és könnyenvisszasajtolható-e
� közölte a MOL szakembere,
Szerinte nyárra várhatók az erõmû sorsát
megalapozó tesztelési eredmények.

A hévíz tesztelésének költségeit a 2006-
ban a MOL Rt., az ausztrál Vulcan Kft. és az
izlandi EnexHf. részvételével alapított kon-
zorcium fedezte.

A Mol a zalai eredményektõl függõen új-
raértékelheti eddig tervezett geotermikus
projektjeit is. Azokkal azért hagyott fel a
társaság, mert korábbi vizsgálataik szerint
nem volt lehetséges geotermikus erõmûvek
gazdaságos létesítése az akkori szabályozá-
si környezet keretei között.

Az iklódbördöcei erõmû építése hozzá-
vetõleg 3-4Mrd forintba kerül,megtérülése
kb. 10 év. Mintául az izlandi Husavikiben
üzemelõ, 2 MW teljesítményû geotermikus
erõmû szolgál.

Az izlandi rendszer 124 °C hõmérsékletû
vize elsõ körben villamos áramot termel,
majd 70 °C- ra lehûlve távfûtésre szolgál. A
továbbvezetett 40-50 °C meleg víz helyi
üvegházakat fût, majd azt 30 oC-on fürdõ-
medencéibe vezetik.

A világonmaközel 440 geotermikus erõ-
mûi blokk üzemel kb. 9000 MWösszteljesít-
ménnyel.

A szélturbinák és napkollektorok Közép-
Európában átlagosan 1800-2000 órában
termelnek, a geotermikus erõmû ennek
négyszeresét tudja teljesíteni. Azaz egy 3
MW-os, geotermikus erõmû egy 12 MW-os
szélerõmûvel egyenértékû.

Ausztriában 27 geotermikus erõmû mû-
ködik 41,5 MW teljesítménnyel, köztük két
villamos (ORC) erõmû 7 MW villamosener-
gia-termelõ kapacitással. Az energia költ-
sége a betáplálási ponton 7 US cent/kWh.

Újra kell értékelni az elhagyott fosszilis
energiahordozók újbóli hasznosítását.

Angela Merkel a nukleáris energia és a
környezetvédelem melletti elkötelezett-
sége ellenére támogatja 26 új, �szenes�
erõmû építését, fejlesztését is. A legna-
gyobb német energiaipari társaságok ösz-
szesen mintegy 40 milliárd dolláros fej-
lesztései több ezer új munkahelyet terem-
tenek, és az öreg erõmûveket mindenkép-
pen le kell cserélni. Németország 2020-ig
az üvegházhatású gázok 40 százalékos
csökkentésére vállalt kötelezettséget, en-
nek ellenére a legnagyobb energiaipari
cégek, mint az EON, az RWE, a Wattenfall,
és az EnbW összesen 26 új széntüzelésû
hõerõmû építését tervezik.

Wattenfall új, 800 MW-os erõmûvében 2
Mt/év, Lengyelországból származó fekete-
szenet égetnek majd el. Az erõmû kilowatt-
óránként 949 gramm CO2-t juttat a légkör-
be. A gyengébb minõségû szenek, vagy lig-
nit felhasználása kilowattóránként 1153
gramm szennyezést termel.

Összehasonlításként a földgázerõmûvek
egységnyi áramtermeléshez 428 gramm
CO2-t bocsátanak ki, az atomerõmûvek vi-
szont egyáltalán nem szennyezik a légkört.

A bitterfeldi (Németország) felhagyott
barnaszénvagyon eltüzelésére épülõ erõmû
füstgázait 800 m mélybe visszanyomják a

föld alá, így ennek az erõmûnek nem lesz
CO2-kibocsátása a légkörbe.

Másmegoldások is léteznek a felhagyott
szénkészletek kitermelésének újbóli meg-
kezdésére.

Gazdaságossági okok miatt gondol-
kodnak egyes felhagyott Ruhr-vidéki kõ-
szénbányák újraindításáról is. Hosszú tá-
von is kívánnak tovább üzemeltetni jelen-
tõsen szennyezõ erõmûveket, de több ter-
vezett beruházást leállítanak, pl. az RWE
tulajdonában lévõ, Grevenboich barna-
szén külfejtésébõl ellátott, 2083 MW net-
tó teljesítményû Neurath erõmû 2×1000
MW blokk építését befagyasztották. Ezt az
erõmûvet egyébként a világ legszennye-
zõbb erõmûvének tartják

Pécs mellett, Nagymányokon a külszíni
fejtéssel kitermelt szenet az ottani felha-
gyott brikettgyárban kívánják elgázosítás-
sal feldolgozni. Az energiaárak drámai
emelkedése miatt a terv logikusnak látszik.

A Német Vegyészek Szövetsége (Gesell-
schaft Deutscher Chemiker = GDCh) szerint
a CO2 föld alatti, tározókban történõ elhe-
lyezése viszonylag drága megoldás, ezért a
gazdaságosság és eredményesség érdeké-
ben világméretû fásítási programot javasol-
nak. A fásítás, illetve sivatagos területek
zöldebbé tétele sokkal olcsóbb, mint a CO2
bármilyen tárolása. A káros gázok ellen
azonban a legjobb megoldás a takarékos és
hatékony energiatermelés, illetve az alter-
natív energiaforrások kiaknázásának a fo-
kozása. Az üvegházhatást okozó CO2 külön-
választása, szállítása és tárolása ton-
nánként 28-84 euróba, biológiai lekötése
pedig legfeljebb 1-5 euróba kerülne.

Az erdõsítéssel több legyet is lehetne üt-
ni egy csapásra. A biomassza energiaterme-
lésre, valamint vegyipari alapanyagként is
kiaknázható lenne. Meg lehetne fékezni ve-
le a sivatagos területek terjedését, és javítja
az esõvíz megkötési fokát a Föld felszínén.

A hosszú távú CO2-mérleget így ter-
mészetsemleges módon lehetne kiegyenlí-
teni. Ezért sokkal hasznosabbnak tûnik a
rendelkezésre álló pénzeszközök biológiai,
például fásítási projektekre, mint különféle
technikai megoldásokra történõ felhaszná-
lása.

Az energiatakarékosság is sokat javíthat
az energiahelyzeten. Ennek módozatait, és
a bevezetett �CO2-kereskedelem� kérdéseit
külön értekezésben lehetne tárgyalni.
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A szén nanocsõ a fullerének családjába
tartozó molekula, amit 1991-ben fedezett
fel Japánban az NEC-nek dolgozó

amikor elektronmikroszkóppal
vizsgálta a fullerének szintetizálásának
folyamatában keletkezett kormot [1]. A
szén nanocsõ hengerpalást mentén felte-
keredett grafitsíkkal modellezhetõ

, a csõ végei vagy nyitottak, vagy egy-
egy fél fullerén gömbbel vannak lezárva.

Az egyfalú nanocsövek mellett létez-
nek többfalúak, amelyeket egymásban
koncentrikusan elhelyezkedõ csövek al-

kotnak. Ezek vastagsága a falak számától
függõen néhány nanométer, hossza a
több mikrométert is elérheti. A héjak kö-
zötti távolság 0,34 nm, alig nagyobb a
grafit rácssíktávolságánál (0,335 nm) [2].
Az egyfalú szén nanocsövek a grafitsík fel-
tekerésének mikéntjétõl függõen három
csoportba sorolhatók: karosszék, cikkcakk
és királis nanocsövek A szerke-
zet meghatározza az egyfalú nanocsõ
elektromos tulajdonságait; minden karos-
szék konfigurációjú nanocsõ fémes visel-
kedésû, a cikkcakk nanocsövek közül azon-
ban csakminden harmadik ilyen, a többiek
félvezetõ tulajdonságokkal rendelkeznek.

A királis nanocsövek esetén a kiralitás ha-
tározza meg a csõ viselkedését [3].

A munkánk során feldolgozott és vizsgált
szén nanocsövek sóolvadékok elektrolízi-
se során keletkeztek, ami nem tartozik a
legelterjedtebb elõállítási módszerek kö-
zé. A szén nanocsöveket fõleg gázfázis-

GÁBOR TAMÁS � KÁRMÁNNÉ HERR FRANCISKA � JAROSLAV SYTCHEV � KAPTAY
GYÖRGY � KÁLMÁN ERIKA
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ban, nagy energiájú sugárzással (ív, lézer
stb.) vagy szénhidrogéngázok katalitikus
bontásával állítják elõ.

Az ívkisüléses módszer során nanocsö-
vek elõállítása hûtött elektródok között,
He atmoszférában húzott ív segítségével
történik. Az anódot a katód felé tolják
mindaddig, amíg a köztük levõ távolság
olyan kicsi nem lesz (< 1 mm), hogy az át-
folyó áram erõssége meghaladja a 100 A-
t, és ívkisülés jön létre. A keletkezett plaz-
ma hõmérséklete elérheti a 4000 K-t, ami
elég nagy ahhoz, hogy az anód anyaga
szublimáljon, így fokozatosan fogy, ezért
az anódot folyamatosan mozgatják a ka-
tód felé. Az anód anyaga lehet grafit [4],
vagy grafitpor és katalizátorként alkalma-
zott fémpor keveréke [5, 6], amelyek
együtt szublimálnak, majd a keletkezett
nanocsövek a katódon kondenzálódnak.
Az utóbbi módon, az alkalmazott fém (Ni,
Y, Co, Fe) minõségétõl függõen egy- és
többfalú nanocsövek is elõállíthatók. Ab-
ban az esetben, ha hélium helyett metán-
argon keveréket alkalmaznak, egyfalú
nanocsövek jönnek létre.

A lézerablációs technika [7] során kvarc-

csõ közepébe helyezett grafitkorongra
1000�1200 °C-on lézerfényt fókuszálnak.
Az elpárolgó nanoméretû grafitszemcsék
adott gázkeverékben katalizátor (Ni, Co, Fe,
Y, Ni-Fe, Ni-Co) hatására nanocsövekké ala-
kulnak, amiket az inert gázáram (N2, Ar)
magával ragadva kimos a nagy hõmérsékle-
tû zónából, és egy vízhûtéses � általában
réz � hûtõn rakódnak le. A gázsebesség a
minõség szempontjából fontos paraméter.
Ha kis mennyiségû átmeneti fémet adnak a
grafithoz, egyfalú szén nanocsövek is elõál-
líthatók. A keletkezett csövek tiszták, sem
fémrészecskék nincsenek beléjük ágyazód-
va, sem amorf szén nem szennyezi a felszí-
nüket. Ezzel a módszerrel nagyobb arány-
ban nyerhetõ egyfalú nanocsõ,mint az ívki-
süléses technikával, de a keletkezett csövek
kevésbé egyenesek.

A kémiai gõzfázisú leválasztás (CVD)
során a szénhidrogén nanocsõvé való át-
alakulása 700-1100 °C hõmérsékleten
hígítógáz (Ar, N2) és katalizátor (Fe, Ni,
Co) jelenlétében megy végbe. A leggyak-
rabban alkalmazott szénhidrogén nagy
széntartalma miatt az acetilén, de hasz-
nálnak pl. metánt, etilént, propánt, vala-
mint CO-ot [8] és benzolt is. A szén nanoc-
sövek külsõ átmérõje fõleg a katalizá-
torszemcsék méretétõl függ. Ha az aktív
centrumok a katalizátor szélén körben he-
lyezkednek el és állandó a képzõdési se-
besség, egyenes nanocsõ keletkezik. Ha az
aktív centrumok ellipszisben állnak és kü-
lönbözõ a katalitikus aktivitás, spirális
nanocsõ képzõdik. Porózus (zeolit) vagy
pórusrendszerrel nem rendelkezõ (alumí-
nium-oxidok) katalizátorhordozók járatai-
ba megfelelõ szénforrást juttatva is elõál-
líthatók a nanocsövek. A zeolit kristály
csatornáiban lévõ szerves molekulákból

egységes átmérõjû szén nanocsövek kép-
zõdnek, mert azt a csatornák átmérõje ha-
tározza meg [9]. Az alumínium-oxid hor-
dozós katalizátoroknak a szén nanocsõ
szintéziseket tekintve nagyobb az aktivitá-
sa. Tetszõleges méretû csatornákat tartal-
mazó alumínium-oxid-film hozható létre
elektrokémiai úton, amelyben propén
800°C-on történõ hõbontásával nano-
csövek keletkeznek. Ez a módszer úttörõ
jelentõségû az átmérõ szabályozhatóságát
tekintve, és abból a szempontból is, hogy
nincs jelen átmenetifém. Géleket is alkal-
maznak katalizátor-hordozóként. A katali-
zátort tartalmazó gélbe komplexképzõ
(acetil-acetonát) szénforrást építenek be,
ami 300 °C-on elbomlik, és Co katalizátor
hatására nanocsõ képzõdik [10]. A gélc-
satornák méretének és alakjának szabá-
lyozásával többdimenziós, egymáshoz
kapcsolódó szén nanocsövek szintézise
válik lehetõvé. Más módszerekkel összeha-
sonlítva a katalitikus úton elõállított szén
nanocsövek általában sokkal több szerke-
zeti hibát tartalmaznak, de megfelelõ elõ-
állítási paraméterekkel szerkezetileg és
minõségileg hasonló termék is nyerhetõ,
mint az ívkisüléses technikával, azonban
alacsony termelékenységgel. Katalitikus
módszerekkel jóval enyhébb körülmények
között viszonylag nagy mennyiségû és
egységes átmérõjû szén nanocsövek nyer-
hetõk. Egyenes nanocsövek is elõállítha-
tók, sõt olyan eljárás is ismert, ahol csak a
szénhidrogén-alapanyag minõségétõl
függ, hogy egyfalú vagy többfalú nano-
csövek keletkeznek, és spirális nanocsövek
növesztésére csak ez a módszer alkalmas.

A klasszikus elõállítási módszerek mel-
lett léteznek egyéb eljárások, mint például
az elektrolízis. fedezte fel 1995-ben,

A Az
Az

Elektrolíziskor
Elektrolíziskor

Nanocsõ EDS-sel
minta elektrolit

elektrolízis
alkalmazott

alkalmazott
átmérõ kimutatott

jele anyaga
idõtartama

potenciál [V]
végsõ külsõ

[nm] elemek
[perc]

áramsûrûség
[mA/cm2]

Ca2 CaCl2 20 -1,86 - (-1,15) - 80-300 Ca, Fe, Si, Cr
Ca4 CaCl2 20 -2,42 - (-1,68) 1290 40-250 Ca, Fe, Si, Mn
Ca5* CaCl2 11 -6,2 - (-2,1) 1230 200-300 Ca, Fe, Si, Cr
Ca6 CaCl2 60 3,2 - 4,7 3600 80-180 Ca, Fe, Si, Na,
Ca3 CaCl2 20 -2,5 - (-1,3) 400
Ca1 CaCl2 15 -1,9 69

1. táblázat. A CaCl2 elektrolitban készült minták elõállítási paraméterei szén nanocsõ tartalmuk csökkenõ sorrendjében. A szintézis Ca1 mintánál
állandó potenciálon, a többi esetben állandó áramerõsségen, 850°C-on történt. (A vastag vonal alatti mintákban egyáltalán nem találtunk nano-
csövet.) (A táblázat 'nanocsõ átmérõ' és a 'mintákban kimutatott elemek' oszlopai a SEM és TEM vizsgálatok összesített eredményeit tartalmazzák.)

* üvegszén katóddal

2. ábra. [3] A szén nanocsövek lehetséges
konfigurációi

a: karosszék, b: cikkcakk, c: királis

a b c
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hogy a szén nanocsöveket elektrolízissel is
elõ lehet állítani [11]. és munkatársai
LiCl, NaCl és KCl elektrolitokban állítottak
elõ szén nanocsöveket [12], míg és
munkatársai alkáliföldfémsó (Mg és Ca)
elektrolitokban is [13]. Fray mutatott rá
elõször a képzõdés mechanizmusára [14,
15], miszerint az elektródokra kapcsolt fe-
szültség hatására a sóolvadékban lévõ kati-
onok a katódhoz vándorolnak, és interka-
lálódnak. Kaptay és munkatársai pontosí-
tották a nanocsõképzõdés folyamatát [13]
azzal, hogy az alkáli- és alkáliföldfém-kati-
onok a katódon elektronfelvétellel atomok-
ká alakulnak, és nem ionok, hanem atomok
interkalálódnak a grafitban, ottmechanikai
feszültséget keltve. Az interkaláció folya-
matát az [16-18] irodalmak részletesen tár-
gyalják. Az atomok interkalációjának hatá-
sára a grafitkatód tágul, repedezik és be-
mosódik az olvadékba. Az így levált grafit-
síkdarabok, hogy energetikailag kedvezõbb

állapotba kerüljenek, itt ismét összekap-
csolódnak nanorészecskéket és nanocsöve-
ket képezve [19]. Fray és munkatársai sze-
rint az interkalálódó alkálifém szénatomo-
kat présel ki a grafitszerkezetbõl, amely
atomokból szén nanocsövek jönnek létre
közvetlenül a katód felületén [20].

A módszer elõnye, hogy nem igényel
magas hõmérsékletet, ezért energiatakaré-
kos, olcsó, hátránya az alacsony termelé-
kenysége. Az elektrolízises módszer hasz-
nálható szénnel bevont fémdrótok készíté-
sére is, ha kis olvadáspontú fémet vagy sót
adunk az elektrolithoz. Például LiCl elektro-
lithoz SnCl2-ot advaSn-nal töltött nanocsö-
vet kapunk [21]. A módszer óriási elõnye,
hogy a töltött nanocsövek in situ keletkez-
nek. Az elektrolízis során az alkáli- vagy al-
káliföldfémek összegyûlnek az elektrolit
felszínén, ezért és munkatársai
[22], hogy megakadályozzák a katód érint-
kezését ezzel a területtel, a felszínközeli ré-

szére alumíniumtokot húztak. Elektrolit-
ként LiCl-ot vagy LiCl - SnCl2 99 : 1 arányú
keveréket használtak. Az elektrolízis 700°C-
on, 100 cm3/perc mennyiségû Ar áramban,
4 - 8,4 V állandó feszültségen történt. Ta-
pasztalatok szerint ugyanis a feszültséget
állandó értéken tartva nagyobb hozam ér-
hetõ el, mint változtatva azt, és a cellapo-
tenciál növekedésével exponenciálisannõ a
kitermelt nanocsõ-koncentráció. Tiszta LiCl
elektrolitban, 8,4 V feszültséget alkalmazva
mosás és extrakció után 35±5%-os tisztasá-
gú nanocsövet kaptak. Az elõállított nano-
csövek 10-100³mhosszúak, 20-40 nm szé-
lesek, többfalúak és kanyargósak voltak.

Szén nanocsövek tisztítása

A különbözõ módszerekkel elõállított szén
nanocsövek minden esetben tartalmaznak
egyéb komponenseket, mint pl. a katalizá-
torfém részecskéit és a különbözõ szénszár-

A Az
Hõmérséklet

Az
Elektrolíziskor

Elektrolíziskor
Nanocsõ EDS-sel

minta elektrolit
° C

elektrolízis
alkalmazott

alkalmazott
átmérõ kimutatott

jele anyaga
[ ]

idõtartama
potenciál [V]

végsõ külsõ
[nm] elemek[perc] áramsûrûség

[mA/cm2]
Li2 LiCl 700 18 -1,6 - (-3,2) 2000 20-130 Ca, Fe, K, Mg, Si
Li1 LiCl 700 20 -1,6 - (-3,2) 2500 50-200 Fe, Si, S
Li6 LiCl 800 8 -2,1 - (-3,8) 3913 40-140 Cr, Fe, K, Si
Li8 LiCl 700 18 -1,6 - (-2,9) 2093 60-100 Fe,Si, S
Li7 LiCl 700 17 -1,4 - (-3,0) 3000 90-190 Si, Fe
Li4 LiCl 20 1,6 - 3,4 233 80-110 Fe, Si, S
Li10 LiCl 900 20 -1,69 - (-3,27) 1450 - Fe, Si, S
Li9 LiCl 700 20 1,35 - 3,27 182 - Fe, Si, S, Al
Li3 LiCl 700 5 4,54 - 4,62 4500
Li5 LiCl 700 60 2,5 - 0,5 254

3. táblázat. A LiCl elektrolitban készült minták paraméterei szén nanocsõ tartalmuk csökkenõ sorrendjében. A szintézis minden esetben állandó
áramerõsséggel történt. (A vastag vonal alatti mintákban egyáltalán nem találtunk nanocsövet.) (A táblázat 'nanocsõ átmérõ' és a 'mintákban
kimutatott elemek' oszlopai a SEM és TEM vizsgálatok összesített eredményeit tartalmazzák.)

A Az
Hõmérséklet

Az
Elektrolíziskor

Elektrolíziskor
Nanocsõ EDS-sel

minta elektrolit
° C

elektrolízis
alkalmazott

alkalmazott
átmérõ kimutatott

jele anyaga [ ] idõtartama
potenciál [V]

végsõ külsõ
[nm] elemek

[perc]
áramsûrûség
[mA/cm2]

Na5 NaCl 850 20 -0,63 - (-1,74) 714 40-100 Al, Ca, Fe, Si
Na6 NaCl 850 20 -0,57 - (-1,76) 1270 60-100 Fe, Si
Na3 NaOH 400 20 -0,69 - (-0,49) 69 50-200 Fe, Na, Cr
Na1 NaCl 850 120 3,9 - 4,1 2368
Na2 NaOH 400 17 -1,78 - (-0,2) 192
Na4 NaCl 850 6 -0,98 - (-2,42) 1270

2. táblázat. A NaCl és NaOH elektrolitban készült minták elõállítási paraméterei szén nanocsõ tartalmuk csökkenõ sorrendjében. A szintézis minden
esetben állandó áramerõsségen történt. (A vastag vonal alatti mintákban egyáltalán nem találtunk nanocsövet.) (A táblázat 'nanocsõ átmérõ' és a
'mintákban kimutatott elemek' oszlopai a SEM és TEM vizsgálatok összesített eredményeit tartalmazzák.)
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mazékokat (amorf szén, grafit, szén polié-
derek). A sóolvadékok elektrolízisénekmel-
léktermékeként keletkezett szén nanocsö-
vek nem tartalmaznak katalizátornyomo-
kat, viszont az elõállításuk során elektrolit-
ként alkalmazott sóval és a különbözõ szén-
származékokkal erõsen szennyezettek.

Ma a legelterjedtebb és leghatékonyabb
tisztítási módszerek a különféle oxidációs
eljárások, amelyekkel nemcsak a katalizá-
tornyomok, hanem a nem grafitos szén is
eltávolítható a mintából. A hõkezelés vagy
a vegyi oxidációs tisztítás alapja, hogy az
eltávolítandó szénszármazékoknak sokkal
több szerkezeti hibájuk van, mint a nano-
csöveknek, ezért könnyebben oxidálódnak.
Az amorf szén, a szén poliéderek és egyéb
nanorészecskék sok, nagy reaktivitású élt
tartalmaznak, ezzel szemben a szén nano-
csövek csak a végeik felõl és a felületen lé-
võ szerkezeti hibahelyeken oxidálódhat-
nak. Tehát a nanocsövek és az amorf szén
párhuzamos reakcióban vesznek részt, csak
eltérõ reakciósebességgel. Erõs oxidáció
hatására a csövek is sérülnek, ekkor rövi-
dülnek, és a szerkezeti hibáik száma nõ. Mi-
vel a reaktivitásbeli különbség kicsi, a
szennyezõanyagok mellett a szén nanocsö-
vek mennyisége is jelentõsen csökken.
Ezért a kezelés erélyessége (hõmérséklet,
kezelés idõtartama, atmoszféra, koncentrá-
ció stb.)meghatározó a további feldolgozás
szempontjából, tehát fontos a megfelelõ
paraméterek gondos meghatározása és be-
állítása. Ennek ellenére az irodalomban kö-
zölt adatok nagy szórást mutatnak, ami a
különbözõ szén nanocsövek különbözõ
mértékû hõállóságára utal. A hõkezelés le-

vegõn, vákuumban vagy valamilyen inert
atmoszférában is történhet. Az átmene-
tifém-ionok közismerten jó katalizátorai a
szén elgázosításának, ezért tisztítás során
az oxidációs reakciókat is katalizálhatják. A
hõkezelést gyakran kombinálják vegyi oxi-
datív kezeléssel, amihez elsõsorban tömény
savat, fõleg salétromsavat [23] sósavat
[24] vagy ezek kombinációját [25] alkal-
mazzák. Gyakran a katalizátor részecskéket
szénréteg fedi, így azoxidálószer számárane-
hezen, vagy ha a fedõréteg grafitos, egyálta-
lán nem hozzáférhetõ, ezért a savas kezelés
elõtt gyakran elõtisztítást alkalmaznak, mint
a benzollal való átmosás [26] vagy a toluo-
los extrakció [27].

Az oxidatív tisztítási módszereken kívül
kevésbé drasztikus eljárások is léteznek a
szén nanocsövek egyéb komponensektõl
való elválasztására. Ezek általában kisebb
hatásfokú és gyakran nehezen kivitelezhe-
tõ, összetett módszerek, de óriási elõnyük,
hogy alkalmazásuk során a nanocsövek
nem sérülnek, ezért kis nanocsõ-tartalom-
mal elõállított minták tisztítására csak ezek
amódszerek alkalmasak. Legelterjedtebbek
a kromatográfiás [28], a méretszeparációs
[29] és a különféle szuszpendálásos [30]
eljárások. és munkatársai [31]
ultrahangos rázatással összetört nanoré-
szecskéket és nanocsöveket tartalmazó
mintát engedtek át vízben eloszlatott K-po-
liakriláttal töltött oszlopon. A polimer üre-
geiben elakadtak a nanorészecskék és a na-
nocsövek, így elválasztódtak a kisebbmére-
tû szennyezõanyagoktól. ésmunka-
társai [32] nátrium-dodecilszulfáttal (SDS)
stabilizált vizes nanocsõ szuszpenzióból
centrifugálással és szedimentációval távolí-
tották el az 500 nm-nél nagyobb gra-
fitszemcséket, majd a maradékot átszûrték.
A legjobb eredményt 0,4 µm pórusátmérõjû
szûrõvel és erõs rázatással kapták. és
munkatársai [33] polimetil-metakrilát
(PMMA) tartalmú monoklór-benzolhoz
lézerablációval elõállított egyfalú szén
nanocsövet adtak, 5 órás ultrahangos ráza-
tás után szûrték, centrifugálták, dekan-
tálták és szárították. Tapasztalatuk szerint a
PMMA elválasztja a nanocsöveket egymás-
tól és a szénszennyezéstõl. és
munkatársai [34] egy polimer toluolos ol-
datában a szennyezõanyagoktól szelektí-
ven szuszpendálták a szén nanocsöveket.
Ezután a polimer mátrix szûréssel könnyen
eltávolítható volt. HiPCO egyfalú nanocsö-
veket a ésmunkatársai [35, 36]
által kifejlesztett új eljárás során szerves

funkciós csoportokkal láttak el: azometin
ylid DMF (dimetil-formamid) szuszpenzió-
ban a széngyûrûk 1 és 3 pozícióira kapcso-
lódnak. Ezt úgy érték el, hogy a nanocsö-
veket valamilyen aldehiddel és módosított
glicinnel együtt szuszpendálták DMF-ben,
és 5 napig 130°C-os hõmérsékleten tartot-
ták. Ezáltal a nanocsövek könnyebben
szuszpendálhatóvá váltak a DMF-ben, és el-
különültek a fémszennyezéstõl. Ezután klo-
roformban szuszpendálták a mintákat és
dietil-étert adtak hozzá, majd a nem szusz-
pendálódott amorf szenet elválasztották a
nanocsõ szuszpenziótól. Beszárítás után
900°C-on hõkezelték a nanocsöveket, ami-
nek hatására a funkciós csoportok leváltak,
és a nanocsövek visszaalakultak eredeti ál-
lapotukba. Tapasztalatuk szerint a minták
tökéletesen megtisztultak. A módszer elõ-
nye, hogy a funkciós csoportokkönnyebben
kezelhetõvé teszik a nanocsöveket. Kimu-
tatták, hogy a funkciós csoportok a nano-
csövek elektromos tulajdonságait megvál-
toztatták, de visszaalakítás után az elektro-
mos tulajdonságok is visszaálltak az erede-
ti állapotba. Azt tapasztalták, hogy a hõke-
zelés során a kisebb átmérõjû csövek eltûn-
tek. [37] a nano-
csöveket térhálósított amfifil kopolimermi-
cellákba ágyazva diszpergálta poláris és
apoláris oldószerekben, valamint polimer
mátrixban. Különbözõ kopolimereket DMF-
ben oldottak, mivel ebben a polimerek jól
oldódnak, és nem alakulnak ki micellák. Ez-
után egyfalú nanocsöveket szuszpendáltak
az oldatban, majd fokozatosan vizet ada-
goltak hozzá, aminek hatására amfifil mi-
cellaképzõdés ment végbe. A micellák a
vízoldékony diamin láncok és egy karbodi-
amid aktivátor hatására térhálósodtak. A
reagens többletet dialízissel távolították el.
A micellába zárt nanocsöveket többszöri
centrifugálással választották el az üres mi-
celláktól, majd az uszadékot kiöntötték. A
nanocsövek tiszta vízzel visszadiszpergál-
hatók voltak. Ismételt centrifugálás és
visszadiszpergálás után az üres micellák el-
különültek. A micellák inkább egyedülálló
nanocsöveket tartalmaztak, mint nanocsõ-
kötegeket, és toroid, illetve lasszó formájú-
akat is találtak bennük. A beszárított
nanocsövek könnyen visszadiszpergálhatók
voltak hidrofil és hidrofób oldószerekben,
és polimer oldatokban is. A nanocsöveket
minden esetben vissza lehetett alakítani a
térhálósodott polimerek deszorpciója nél-
kül. Dimitrov és munkatársai [22] elektro-
kémiai módszerrel lítium-klorid-elektrolit-

3. ábra. Az elektrolizáló cella
1 � reaktor, 2 � üvegszén tégely (anód), 3 �
olvadék, 4 � referenciaelektród, 5 � katód
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ban elõállított minták mosása és extrakció-
ja után 35 ± 5%-os tisztaságúnanocsõmin-
tát kaptak. Az elõállított nanocsövek 10-
100 µm hosszúak, 20-40 nm átmérõjûek,
többfalúak és kanyargósak voltak. A szilárd
elektrolit vízben való feloldása után, elsõ-
sorban a nagyobb cellapotenciál alkalmazá-
sával elõállított minták esetén, grafitdara-
bokat találtak a tégely alján. A vizes szusz-
penziókat egy órán át keverték mechaniku-
san és ultrahangos rázatóban. Majd a sze-
net hagyták ülepedni, és a felsõ tiszta vizet
dekantálták. Azt tapasztalták, hogy a keve-
rés és a meleg víz hatásosan megtisztítja a
szénszármazékot a sótól. Ezután elválasztó
tölcsérben toluollal extrahálták.A szénszár-
mazék a toluol � víz és a toluol � üveg fázis-

határon volt található, ezért a vizet leen-
gedték. Vizsgálataik alapján megállapítot-
ták, hogy ezekben nemcsak LiCl, hanem
Li2O, Li2CO3, karboxilcsoportok és a szén-
szerkezetekhez hidrogénhíd kötéssel kap-
csolódó vízmolekulák is lehettek. Tapaszta-
latuk szerint mosás után a részecskék ki-
sebbek lettek, valószínûleg feldarabolód-
tak az ultrahangos rázatás hatására. Ez
azért fontos, mert a mikrorészecskék túl
nehezek ahhoz, hogy fennmaradhassanak
a víz-toluol fázishatáron. Sóolvadékok
elektrolízise során keletkezett szén nanoc-
sövek tisztítását más források is [11, 38] vi-
zes szuszpenziók toluolos extrakciójával
végezték. Az eljárások során a részecskék
feldarabolásához szintén ultrahangos ráza-
tást alkalmaztak. Kaptay ésmtsi. egy dialízi-
sen alapuló eljárást dolgoztak ki a sótól való
elválasztásra [39].

Kísérleti rész

Az elektrokémiai szintézis nagytisztaságú
(99,998%) argon atmoszférában, egy füg-
gõlegesen álló, rozsdamentes acél reak-
torba állított üvegszén tégely-
ben történt. Két-, illetve háromelektródos
cellát alkalmaztunk. Az üvegszén tégely
anódként volt kapcsolva. Katódként a té-
gelyben lévõ alkálifém-, alkáliföldfém-, vagy
átmenetifém-klorid-só (vagy sókeverék),
illetve nátrium-hidroxid olvadékba mártott
grafitrúd szolgált. A háromelektródos cel-
lában az olvadékba mártott üvegszén rúd
képezte a referenciaelektródot. A szintézis
vagy állandó áramerõsségen (50-1800
mA), vagy (az üvegszén referenciaelektród
potenciáljához viszonyítva) állandó poten-
ciálon (-1,36�-1,9 V) történt. Az elektrolí-
zis hõmérséklete 400 és 900°C között, az
idõtartama pedig 5 és 120 perc között vál-
tozott. A szén nanocsövek elõállítása során
elektrolitként lítium (Li-minták), nátrium

(Na-minták), magnézium (Mg1) kalcium
(Ca-minták), alumínium (Al1, Al2) és nikkel
(Ni1) sókat alkalmaztunk .

A sótömbök feloldása bõ vízfeleslegben
(500 cm3) 80°C-on, idõnkénti keverés és
vízpótlás mellett történt, 1-2 órán keresz-
tül. Többszöri vízcserével hígítottuk a sóol-
datot. Oldás közben ultrahangos berende-
zést alkalmaztunk a mintákban lévõ na-
gyobb aggregátumok széttöredezése érde-
kében. A só feloldódása után fekete, oldha-
tatlan anyag maradt a vízben, amelynek
egy része leülepedett, egy része a felszínen
és a vízben lebegve volt jelen. A minták 5-
15 napig tartó melegvizes oldása után a le-
begõ fázis eltûnt, az oldhatatlan szénszár-
mazék teljes mennyiségben leülepedett,
vagy a víz felszínén úszó formában maradt,
ezért a sóoldat nagy része eltávolítható és
friss vízre cserélhetõ. Ultrahangos rázatás
után a minták vízben homogenizálódtak,
majd néhány nap múlva az oldat kitisztult,
a széntartalmú anyag részben leülepedett,
részben felúszott a felszínre az egyes min-
táknál különbözõ arányokban.

A kísérleti munka elsõ fázisában, az Li1,
Li2, Li3, Li4, Li5, Li6, Li7, Li8, Li9, Li10,
Ca1, Ca2, Na1, Al1, Al2, Mg1, Ni1 minták
tisztítása során, az elektrolízis eredménye-
ként visszamaradt sótömbök vizes oldása
után az irodalomból ismert toluolos extrak-
ciót [11, 22, 38] alkalmaztuk, amelytõl azt
vártuk, hogy a vízben oldatlan, apoláros
nanocsövek és egyéb szénszerkezetek
(amorf szén, grafitszemcsék, nanorészecs-
kék stb.) a vizes fázis fölött lévõ, apoláros
toluolos fázisba vándorolnak, és így elkülö-
nülnek a vizes sóoldattól. Miután a minták
széntartalmát elválasztottuk a sótól, 25 ml
toluolt öntöttünk az oldatokra, majd rázó-
tölcsérben összeráztuk, és állni hagytuk. Az
összerázást naponta kétszer megismétel-
tük. A toluolos extrakció után ez az anyag
négy látható módon volt jelen:

4. ábra. Ca2 minta a: toluolos extrakciója
b: extrakció után leengedett rázótölcsér

5. ábra. Ca4 minta a: etil-acetátos extrak-
ciója b: extrakció után leengedett rázótölcsér

6. ábra Különbözõ sóolvadékokban keletkezett szén nanocsövek SEM képei a: Ca2, b: Li2, c: Na5

a

a b

b

a b c
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1. a toluol felszínén
2. a toluol � víz fázishatáron
3. a vízben lebegve
4. a vízben leülepedve.
A toluolos kirázás során a szénszárma-

zék egy része az üveg falára tapadt. Kü-
lönbséget mutatnak a minták az üvegedé-
nyek nedvesítése szempontjából is. Az Li8-
ban az összes szénszármazék az üvegfalra
tapadt, míg az Li10 minta maradéktalanul
lemosódott a rázótölcsérrõl. A szén levá-
lasztására a rázótölcsér felületérõl � több-
féle szerves oldószer kipróbálása után � az
aceton bizonyult a legalkalmasabbnak.

A Ca3, Ca4, Ca5, Ca6, Na2, Na3, Na4,
Na5, Na6 mintáknál etil-acetátos extrakciót
alkalmaztunk. Az extrakció során a széntar-
talmú anyag nem szeparálódott, a további
feldolgozás során egységesen kezeltük.

Az eredmények értékelése

Tapasztalataink szerint, függetlenül az
elõállításuk során alkalmazott elektrolit
összetételétõl, az egyes minták ülepedési
tulajdonságai mind vízben, mind a szerves
fázisokban eltérnek egymástól, ezért a
tisztításukhoz szükséges idõ, és a minták-
ban lévõ szénszármazék különbözõ fázi-
sokban és a fázisokon belüli fellelhetõsé-
ge is különbözõ.
A szén nanocsövek toluolos extrakcióval

való elválasztása a sóoldattól (4. ábra)

hosszú ideig, néha hónapokig tartó eljárás,
és a jelentõsmennyiségben az üvegedények
falára tapadt szénszármazék lemosásához
egy harmadik oldószer (aceton) szükséges.
Így aminta két részre különül, ami bonyolít-
ja az amúgy is kis mennyiségû minták fel-
dolgozását, ezért olyan, vízzel nem elegye-
dõ szerves oldószert kerestünk, amely ext-
rahálószerként hatékonyabb. Számos oldó-
szer kipróbálása után az etil-acetátot talál-
tuk a legjobbnak, ezért az újabbminták sze-
parálásánál (Ca3, Ca4, Ca5, Ca6, Na2, Na3,
Na4, Na5, Na6) etil-acetátos extrakciót al-
kalmaztunk. Az etil-acetát azonnal és ma-
radéktalanul elválasztja a szenet a sóol-
dattól. Extrakció után a vizes fázis azonnal
kitisztul , és a szén teljes mennyi-
ségben a szerves fázisba kerül, míg toluol-
lal végezve az extrakciót a szén egy része a
vizes fázisban marad, ami több nap eltelte
után ülepedik ki, tehát vízcsere az utolsó ki-
rázást követõen csak néhány nap elteltével
lehetséges. Az etil-acetáttal extrahálva 3-6
órára csökkent a minták feldolgozásának
idõtartama és az üvegedények falára tapadt
veszteség, és a minták szenes fázisa részek-
re tagolódásának kiküszöbölésével lényege-
sen nõtt a hatékonysága.

Pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM)
(Hitachi S-570) vizsgáltuk a szén nano-

csõ minták morfológiáját
A SEM vizsgálat kimutatta, hogy a mag-

nézium-, az alumínium- és a nikkelsó elekt-
rolitokban az említett fémek leválási poten-
ciálján elõállítottmintákban (Mg1, Al1, Al2,
Ni1) nem keletkeztek szén nanocsövek.

A tisztítás során szeparálódott � fel-
úszott, lebegõ és leülepedett � anyagrésze-
ket az Li1, Li2, Li4, Li5, Ca2mintáknál külön
kezeltük, és azt vizsgáltuk, hogy van-e
olyan fázis, amelyben a nanocsövek prefe-
ráltan jelennek meg. A SEM vizsgálatok
alapján megállapítottuk, hogy nincs össze-
függés az egyes minták azonos fázisainak
nanocsõtartalma között.

Amintákat az elõállítás soránalkalmazott
elektrolit anyagi minõsége szerint osztályoz-
va táblázatokba foglaltuk nanocsõtartalmuk
csökkenõ sorrendjében

A nanocsövek morfológiáját tekintve az
egyes minták között csak a csövek átmérõ-
jében látható különbség. A mintákban lé-
võ nanocsövek átmérõjét a

tartalmazza. A CaCl2 elektrolitban ki-
alakult nanocsövek kb. 80%-kal vastagab-
bak (80-300 nm) mint a lítium (40-200
nm) és nátrium (50-200 nm) sók olvadé-
kában keletkezettek, de utóbbiak között
nincs egyértelmû vastagságbeli különb-
ség, ezért az interkaláló fématom átmérõ-
je és a keletkezett szén nanocsõ vastagsá-
ga között párhuzamot vonni nem tudtunk.

A Li2, Ca2, Ca4, Na3 és Na5mintát vizsgáltuk
Philips CM20 típusú transzmissziós elektron-
mikroszkóppal (TEM). Az Li2 minta etanolos,
a Ca2 acetonos, Ca4 és Na5 etil-acetátos
szuszpenzió formájában került a rézrostély-
ra feszített vékony szénhártyára, ami a vizs-
gálat során mintatartóként szolgált.

A felvételeken jól látható a
nanocsövek csõmivoltát igazoló belsõ üreg,
ami a külsõ palásthoz hasonlóan egyenet-
len átmérõjû. A felvételek tehát bizonyítják,
hogy a sóolvadékokelektrolízisénekmellék-
termékeként keletkezett szén nanocsövek
valóban csövek, nem tömör szálak.

A TEMmérések szerint a nanocsövek vas-
tagsága a Li2 mintában 20-50 nm, a Na5
mintában 40-80 nm, Ca2-ben 100-200 nm,
Ca4-benpedig kétmérettartománybaesnek:
40-80 nm és 150-250 nm. A csövek hosszá-
ban nem láttunk különbséget, kb. 3-10 µm
hosszúak.

A mintákban szennyezõdés figyelhetõ
meg a csövek között és azok felületén, sõt a

7. ábra. A minták TEM felvételei 200000-szeres nagyításban. a: Ca2, b, c: Ca4, d: Li2, e: Na3, f: Na5

a b c
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belsõ üregük egyes szakaszaiban is, ami a
7a és 7b ábrán jól megfigyelhetõ. A töltött
belsõ üregek aránya a Ca2 és Ca4 mintában
nagyobb mértékû, mint a másik kettõben,
ezeknél szinte minden csõben jelentkezik a
szennyezõdés. Amintákról elemanalízis ké-
szült, amellyel megállapítottuk, hogy a
szén nanocsövek belsejében lévõ szennye-
zõdést ugyanazok az elemek alkotják, mint
a külsõ szennyezõdést, és ezek mennyiségi
arányaiban sem találtunk számottevõ kü-
lönbséget

A legtöbbmintáról a SEM-hez kapcsolt Rön-
tec EDR288 típusú EDS-sel röntgen elem-
analízis készült. A szénen és az oxigénen kí-
vül amintákban talált különbözõ egyéb ele-
meket,mint P, S, Si, K, Ca,Mg, Al, Fe, Cr,Ni,
a 2-3. táblázatban tüntettük fel. A minták-
ban lévõ szennyezõanyagok minõsége és
mennyisége nemmutat összefüggést sem a
nanocsövek mennyiségi arányával, sem a
vastagságukkal.

Eredmények összefoglalása

Szén nanocsövek elõállításának egyik ke-
vésbé elterjedt, de ígéretes módja az
elektrokémiai eljárás, amelyet a Miskolci
Egyetem Kémiai Tanszékén is alkalma-
zunk. A sóolvadékokban grafitkatódos
elektrolízis melléktermékeként keletkez-
nek a szén nanocsövek. Az elõállított
minták nagy mennyiségû szervetlen só
szennyezõdést tartalmaznak, amelyek el-
távolítására dolgoztunk ki eljárást. Ez az
általánosan elterjedt toluolos extrak-
ciónál nagyobb hatásfokkal választja el a
szén nanocsöveket tartalmazó szénszár-

mazékot a sótól, a ráfordított idõ pedig a
töredékére csökkent. Pásztázó elektron-
mikroszkóppal és transzmissziós elekt-
ronmikroszkóppal vizsgáltuk a minták
szén nanocsõ tartalmát, mértük a csövek
átmérõjét, és EDS elemanalízissel mu-
tattuk ki a mintákban lévõ szennyezõ-
anyagokat. A minták szén nanocsõ tar-
talma és az elõállítási paraméterek kö-
zött nem találtunk összefüggést. Az alu-
mínium, a magnézium és a nikkel sóinak
olvadékában nem alakultak ki szén
nanocsövek.

Megállapítottuk, hogy a kalciumsók ol-
vadékaiban keletkezett nanocsövek átmé-
rõje kb. 80%-kal nagyobb, mint a lítium-
vagy a nátriumsók olvadékaiban keletke-
zetteké. Transzmissziós elektronmikro-
szkópos felvételekkel igazoltuk, hogy a
sóolvadékok grafitkatódos elektrolízise
során keletkezõ szén nanocsövek valódi,
belsõ járattal rendelkezõ csövek, nem tö-
mör szálak. A transzmissziós elektronmik-
roszkópos vizsgálatok során szennyezõ-
dést találtunk a szén nanocsövek belsõ já-
ratában, amely a vastagabb, CaCl2 elekt-
rolitban elõállított szén nanocsövekben
nagyobb mennyiségben volt jelen, és
ugyanazok a kémiai elemek alkották, mint
a nanocsövek mellett lévõ szennyezõdé-
seket.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki
a pásztázó elektronmikroszkópos vizs-

gálatokért, a transz-
missziós elektronmikroszkópos vizsgálato-
kért, (�) és

a hasznos diszkussziójukért.
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Szupererõs sportkocsi gyártását kezdi meg
az Audi. A Lemans sportautó (Audi R8-as)
utcai változata áprilisban kerül a vevõkhöz,
a gépkocsi 300 km/h feletti végsebessége
már szinte a Forma-1-et idézi. Az Audi gyõri
gyárában készülnek a gépkocsi 450 lóerõs
motorja mellett a karosszériaelemek is.

Az idén több technikai újdonsággal is ta-
lálkozhatunk az Audinál. Ilyen az úgyneve-
zett Laneassist, amelynek lényege; ha sáv-
váltáskor a sofõr nem használja az irányjel-
zõt, az autó kormánya elkezd rázkódni. A
szakemberek azt remélik, a Laneassist se-
gítségével nagyon sok olyan baleset elke-
rülhetõ lesz, amelynek kiváltó oka az index
nélküli sávváltás. Egy másik technikai új-
donság a Trevolution nevet kapta. Ez a be-
rendezés az autó és a közlekedési jelzõlám-
pák közötti összhangot biztosítja, haszná-
lata esetén automatikusan olyan sebessé-
get választ az autó, hogy a zöld lámpát ide-
ális sebességgel érje el, és ha kell, az autó
magától fékez, vagy éppen gyorsít. Haszná-
lata nemcsak az autóba beépített berende-
zést feltételezi, hanem a közlekedési jelzõ-
lámpákon elhelyezett jelkibocsátót is.

Három dimenzióban mutatják a Nap felszí-
nét. Elkészítette elsõháromdimenziós felvé-
teleit a NASA két szondából álló Nap-Föld
Kapcsolatok Obszervatóriuma (STEREO). A
tavaly októberben felbocsátott két szonda a
Nap körül kering, az egyik egy kicsit a Föld
elõtt, a másik a Föld mögött helyezkedik el,
ésmint egy szempár figyelik a Napot, és tér-
képezik fel háromdimenzióban. Az adatokat
a NASA pasadenai Sugárhajtómû Laborató-
riumában rakják össze 3D-s képekké. Az új
ismeretek nagyban segítik a napfizika meg-
értését, ezáltal az ûr és idõjárás-elõrejelzést
is. A kutatókadupla szonda segítségével azt
szeretnék elérni, hogy a napkitöréseket úgy
tudják elõre megjósolni, mint a hurrikáno-
kat a meteorológusok.

Zajcsökkentés gömbhéjakkal. A fémgömb-
héjak, mint a fémhabok egy speciális for-
mája, a zajszigetelõ anyagok körében egy
új lehetõséget jelentenek. Elõnye, hogy
zajcsökkentõ hatása könnyen modellez-
hetõ, így speciális hangárnyékolásra ter-
vezhetõ. Akár nagy hõmérsékletû közeg-
ben is önhordó konstrukció.

A tudomány orgonája. A középkori orgonák
hangzásának reprodukálása jelentette ed-
dig a legnagyobbgondot amai orgonakészí-
tõknek. Megállapították, hogy az egyedi
hangzása az orgona nyelvsípjainak speciális
fémötvözetének köszönhetõ. A stuttgarti
Max Planck Fémkutató Intézetben az orgo-
nanyelv fémötvözetét kielemezték, majd
elõállították annak hiteles másolatát, és
vizsgálták ezek hangzását.

Miniatûr csontimplantátumok. Egy spe-
ciális por-fröccsöntési eljárással 5,4 mg-
os tömegû hallócsontot gyártottak. A bio-
kompatibilis titán- és titánötvözet-port
speciális szerves kötõanyaggal keverve,
fröccsöntés technológiájával alakítják a
kívánt formára. A fröccsöntést követõ
szinterelés során távozik a kötõanyag, s
így reprodukálható minõségben, komplex
mikrodarabok készíthetõk. Az eljárással
nemcsak implantátumok állíthatók elõ,
hanem nagy szilárdságú és különleges, pl.
mágneses tulajdonságú alkatrészek is. Az
eljárás szériagyártásra is alkalmas.

MÛSZAKI-GAZDASÁGI HÍREK
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Amikor 1987-ben át-
vettem lapunk szerkesztõségi munkájának
vezetését, baráti beszélgetés közben az-
zal adta át a stafétabotot: vigyázz, egy év-
nél tovább ezt nem lehet csinálni, köny-
nyen infarktust kaphatsz. Azóta 20 év telt
el, és ezt a majdnem emberöltõnyi idõt
megelõzte még vagy 15 évnyi rovatvezetõi
szerkesztõségi munka.

Lajos bátyám intelmét megfogadva két
dolgot fogalmaztam meg magamban,
amikor végül is elvállaltam a felelõs szer-
kesztõi megbízatást:

� Mindaddig, amíg a felelõs szerkesztõ
nevének helyén az enyém áll, a lap folya-
matos megjelenését biztosítom, függetle-
nül a külsõ körülményektõl;

� A szerkesztõségi ülésekre mindig vi-
szek magammal egy üveg bort, annak je-
léül, hogy a szerkesztõséget nem munka-
helynek, hanem sokkal inkább egy baráti
közösségnek tekintem.

Ami az elsõ vállalásomat illeti, tapasz-
talhatja a tisztelt olvasó, hogy a BKL Ko-
hászat immár 140. évfolyamába lépett, és
a 120. évfolyamtól kezdve a most leköszö-
nõ szerkesztõség munkájának köszönhe-
tõen jelenhetett meg. A lap rovatvezetõi-
nek áldozatkész munkája nélkül nem ké-
szülhetett volna el rendszeresen és � a
visszajelzések szerint � a tagság elismeré-
sét elnyerõ színvonalon.

Ami nem változik, fejlõdik, az elõbb
vagy utóbbmegszûnik. Az, hogy a BKL Ko-
hászat az egyik legelismertebb mûszaki
folyóiratunk, elsõsorban ennek az állandó
fejlõdésnek köszönhetõ.

Csak címszószerûen felsorolva a válto-
zásokat, megállapíthatjuk, hogy

� a lap arculata kétszer is módosult, re-
ményeink szerint elõnyére,

� az ólomba való szedés helyett áttér-
tünk a számítógépes technikára,

� a �90-es évek közepén új rovatot indí-
tottunk �Jövõnk anyagai, technológiái�
címmel,

� az Öntöde címû testvérlapunk be-
csatlakozott a BKL Kohászatba: ennek
problémamentes megtörténtét

tiszteleti tagunknak, az önálló Ön-
töde felelõs szerkesztõjének ezúton is kö-
szönöm,

� létrehoztuk az Egyesületi Hírmondó
rovatot, amely az egyesületi élet bemuta-
tásának egyik legfontosabb fóruma.

Amikor a lap megjelenésének rendsze-
rességérõl szólok, nem feledkezhetünk
meg a mûszaki-tudományos cikkek szer-
zõirõl sem, hiszen õk a lap � modern szó-
val élve � tartalomszolgáltatói. Mindezt
anyagi ellenszolgáltatás nélkül tették, hi-
szenmár többmint 10 éve nincs mód szer-
zõi honorárium fizetésére.

Örömmel tapasztaltuk ugyanakkor,
hogy fiatal szakembereink alkotókedvé-
nek serkentésére az egyesület vezetése
megfelelõ eszközt talált.

Azoknak is köszönöm a munkáját, akik
egy-egy kisebb tudósítással, híranyaggal
színesítették elsõsorban az Egyesületi
Hírmondó rovatot.

Újításnak, új színfoltnak tekinthetjük a
riportok közlését, egyes jubileumokkal
kapcsolatos célszámok megjelentetését.
Szívesen emlékszem vissza a

, a Weis Manfred Mûvek volt fõmér-
nökével folytatott beszélgetésre, kohásza-
tunk meghatározó személyiségeivel (pl.

stb.) és az egyesület vezetõi-
vel készített riportokra. A célszámok közül
talán legnagyobb ilyen vállalkozásunk a
balatonfüredi Knappentag-ra készült ket-
tõs szám volt, melynek második kötetében
hazai szakmai múzeumainkról adtunk kör-
képet. Szakmai és közösségi hagyománya-
ink ápolását szolgálta az 1948-49-es for-
radalom és szabadságharc 150. évforduló-
jára összeállított cikksorozat, illetve az el-
múlt évben az 1956-os emlékek felidézése.

Bizonyára sok mindenrõl megfeledkez-
tem e sorok írásakor. Nem feledkezhetem

meg azonban azokról � még ha neveket
nem is említek �, akik a lap kivitelezésé-
ben tevékenykedtek. A nyomdai elõállítás
pénzügyi és technikai kérdéseivel csak
egyesületi vezetõink konfrontálódtak
közvetlenül. Húsz+tizenöt év tapasztalata
alapján megalapozottan állíthatom: lé-
nyegében a szerkesztõség tagjainak áldo-
zatkészségétõl függ, hogy a lap rendsze-
resen megjelenik-e vagy sem, és ezért a
nyomdai kivitelezésben olyan megoldást
kell találni, amely a szerkesztõségmunká-
ját a legjobban segíti.

Két vállalásról szóltam az elején. Az el-
sõrõl � úgy hiszem � eleget írtam. Mi van
a másodikkal?

A szerkesztõség tagjai � akikrõl a lap
hátsó belsõ borítóján látható csoportkép
készült � bizonyíthatják, hogy ezt is telje-
sítettem. Sõt, van közöttük olyan is, aki
�bornemissza�, nekik egy üveg sör dukált.
Nem hencegni akarok e pár mondattal.
Bevallom, nagyon jólesett, amikor a cso-
portkép készítésekor aki tudott eljött,
olyanok is, akik már nem aktív tagjai a
szerkesztõségnek. Még csak fokozta a ba-
ráti hangulatot az az üveg bor, amelyet
egyik rovatvezetõnk tett az asztalra,
mintegy jelezve: a továbbiakban sem ma-
radnak üresen a poharak.

Mit is kívánhatnék utódomnak? Elsõ-
sorban azt, hogy találjon olyan munkatár-
sakra, mint amilyenekre én találtam. Hi-
szen, mint már mondtam, a lap folyama-
tos megjelenése elsõsorban a szerkesztõ-
ségi tagok áldozatkészségén áll � vagy
bukik. Kívánom, hogymunkájuk legyen si-
keres, vívja ki az olvasók megelégedettsé-
gét.

A mi utolsó palackunk kiürült, abban a
reményben, hogy idén is kiváló lesz a szõ-
lõtermés, kívánok a BKL Kohászat szer-
kesztõsége nevében minden tagtársunk-
nak, minden kedves olvasónknak

Jó szerencsét!

er
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Az OMBKE öntészeti szakosztálya 2006.
december 12-én tartotta az Öntödei Mú-
zeumban év végi vezetõségi ülését.

szakosztálytitkár áttekintette az
egyesületi ügyeket, majd rátért a szakosz-
tály tevékenységére.

Szervezeti élet
Továbbra is mind egyesületi, mind szak-
osztályi szinten sajnos csökkent a taglét-
számunk, mintegy 3-4%-kal. Ezért szak-
osztályunk ebben az évben is rendkívül
fontos feladatának tekintette a tagmegújí-
tó, tagszervezõ tevékenységet. Ezt az
OMBKE alapszabályának szellemében,
mindenkor megértéssel és tapintattal kell
végeznünk. Egy tagunkat sem szeretnénk
kizárni, hanem tagtársunk egyéni körül-
ményeit figyelembe véve, próbáljuk ösztö-
nözni aktivitása fokozására. Ha a meggyõ-
zés nem eredményes, akkor tagságát meg-
szüntetve válunk el. Helyén valónak és
szükségesnek tartjuk, hogy az OMBKE ügy-
vezetése évenkénti, személyre szóló tag-
megújító, fizetési értesítõ levelet küld ki.

Szakosztályunk szervezeti életét, tevé-
kenységét döntõen a helyi szervezetek ve-
zetõségein keresztül szervezi és végzi.
Mondhatjuk, hogy õk a szakosztályi mun-
ka tartópillérei.

A 2006-os évet a szakosztály 339 fõs
létszámmal kezdte. Az év során taglétszá-
mot, tagdíjfizetést elõször áprilisban
egyeztettünk a helyi szervezetekkel, mely
közel azonos létszámot eredményezett.
Ezt a tevékenységet 2007. jan. 20-ig is-
mét elvégezzük. A helyi szervezetek egye-
sületi adatbázisból kiindulva december
elején megkapták a teljes szakosztályi
névsort, lebontva helyi szervezetekre, a
2006. okt. 30-ig megtörtént tagdíjbefize-
tésekkel. Ezen adatokat kell ellenõrizni és
pontosítani 2007 elején. Reméljük, az
egyeztetés sikeresebb lesz az eddigieknél!

A választmány 2001. évi döntése alap-
ján, az egyesületben nyilvántartott ún.
�vegyes vidéki tagságot� a helyileg legkö-
zelebbi helyi szervezetbe kellett átsorol-
ni. Mára elég tapasztalatot szereztünk
ezen intézkedésrõl. A mi szakosztályunk-
nál sajnos ez a döntés nem vált be. Mivel a

helyi szervezetek szinte mindegyike egy
gazdasági egység, cég, kft. mellett tevé-
kenykedik, az ott már nem dolgozó tago-
kat körülményes és költséges elérni, szer-
vezni. Ráadásul a cég, a tulajdonos nem
nézi jó szemmel � joggal �, hogy a már
esetleg kilépett egyént az õ cégüknél mû-
ködõ egyesületi szervezet tartsa nyilván.
Úgy gondoljuk, hogy a módszeren változ-
tatnunk kell a vidéki tagok megtartása ér-
dekében. Jelenlegi taglétszámunk 320-
330 fõ.

A szakosztályvezetés az egyesületi tag-
ság vállalásában fontosnak tartja a tagdíj
fizetését. Ugyanakkor fontos az egyesület
részérõl az ezért nyújtandó szolgáltatás
megvalósulása is. Választmányi döntés ér-
telmében 2006-ban változott a tagdíj, így
rendes tagnak évi 6000 Ft, 60 és 70 év kö-
zötti nyugdíjasnak 3000 Ft, 70 év feletti
tagnak és diáknak 1000 Ft az éves tagdíj.
Tudnunk kell, hogy ezen összeg az egye-
sület éves költségvetésének kis részét ad-
ja, de ugyanakkor erkölcsileg, a hovatar-
tozást bizonyítandóan nagyon is fontos.

A tagdíj fejében a tagok ingyen kapják
a BKL Kohászat számait, a helyi szerveze-
tek pedig a befizetett tagdíj 30%-át tevé-
kenységük finanszírozására használhat-
ják. Jelenleg a szakosztályi tagdíj-befize-
tési arány 81-83%-os, rosszabb, mint a
többi szakosztályé. Ezért az átadott helyi
szervezeti névsor alapján kérjük a helyi
szervezetek vezetõit, hogy az év hátralevõ
részében szorgalmazzák az elmaradt befi-
zetéséket.

Helyi szervezetek, szakcsoportok
A nehéz és változó gazdasági helyzet elle-
nére, 2006-ban megmaradtak és élnek
helyi szervezeteink és szakcsoportjaink.
Megítélésünk szerint már ez is komoly
eredmény. Tagságunk nyolc helyi (apci,
sátoraljaújhelyi, diósgyõri, orosházi, cse-
peli, budapesti, székesfehérvári és mo-
sonmagyaróvári) szervezetben és két
szakcsoportban tevékenykedik. Az óvária-
ké regionális helyi szervezet. Itt az
öntészek mellett fémkohászok s más (pl.
vegyész) szakmát mûvelõk is tagok.

Az azonos szakmai érdeklõdésû tagja-

ink a mintakészítõ és az öntészettörténeti
és múzeumi szakcsoportban tevékenyked-
nek.

Szinte mindegyik szervezet éves, írá-
sos, elfogadott program alapján tevé-
kenykedik. Tisztünk, hogy itt és most rövi-
den szóljunk róluk, az általuk elküldött
írásos beszámolók alapján:

A budapesti helyi szervezet a legna-
gyobb létszámú, tagságunk mintegy 1/3-
a ide tartozik. A szervezet sajátossága,
hogy többségében nyugdíjas kollégák al-
kotják, akik már cégekhez nem tartoznak.
Ebben az évben ismét érdekes és szép ren-
dezvényeik voltak. Május 11-én sikeres
üzemlátogatást szerveztek a Csepel Metall
Vasöntöde Kft.-nél. A céget

tulajdonos vezérigazgató mutatta
be, majd üzemlátogatás következett. Utá-
na baráti beszélgetéssel fejezõdött be a
program. Május 25-én Budapesten, az Ön-
tödei Múzeumban , az
Öntészeti Tanszék tanársegédje tartott si-
keres elõadást �Beömlõ- és táplálórend-
szerek tervezése számítógépes szimuláció
segítségével� címmel. Szeptember 28-án
ugyanitt , a MÖSZ elnöke
tartott érdekes elõadást �Helyünk a világ
öntõiparában� címmel. November 23-án
szintén az Öntödei Múzeumban tartottak
rendezvényt, melyen megismerkedtek a

professzorunk életútjá-
ról szóló kiállítással, valamint

tárlatvezetésével
az �Ajándékba kapott tüzes lovak� címû
vasalókiállítással. Évzáró összejövetelü-
ket december 15-én tartották közösen az
öntészettörténeti és múzeumi szakcso-
porttal. Itt ipartörténész
tartott elõadást a Hegyi Bánság iparának
fejlõdésérõl. Eredményes, sikeres évet
zárnak.

A csepeli helyi szervezet a régi Csepel
Mûvek területén dolgozó tagtársakat fog-
ja össze. Eredményes, szervezett munkát
végeztek. Taglétszámuk jelentõsen nem
változott, felvettek egy fiatalt. Szép szám-
ban vettek részt az V. öntész-bányász bá-
lon, a selmecbányai szalamanderen, a 95.
küldöttértekezleten és az V. bányász-
kohász-erdész találkozón Egerben. Jelen-

Az öntészeti szakosztály beszámolója a 2006. évi munkáról

SZAKOSZTÁLYI HÍREK
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tõs szerepet vállaltak dr. Nándori Gyula
professzorunk szobrának elkészítésében,
a szoboravató rendezvény szervezésében.
Sajnos, ez évben nem került sor a hagyo-
mányos közös kirándulás szervezésére. Év
végi záró összejövetelüket 2006. decem-
ber 6-án tartották. Egész éves munkájuk
sikerességéhez nagymértékben hozzájá-
rult két bázis cégük, a Fémalk Rt. és a Cse-
pel Metall Vasöntöde Kft. önzetlen anyagi
támogatása.

A mosonmagyaróvári helyi szervezet is
eredményes, értékes munkát végzett.
Márciusban tartották évindító, program-
elfogadó vezetõségi ülésüket. Fõ rendez-
vényük, mely már szakosztályi, sõt egye-
sületi hírû és szintû rendezvény, a 13. szi-
getközi szakmai napok, amelyet június 2-
3-án tartottak. A rendezvény a korábbiak-
ban már megszokott színvonalú volt. A
helyi tagság szinte teljes létszámban ki-
vette részét a szervezésbõl, s részt vett az
elõadásokon és baráti beszélgetéseken. A
mintegy 35-40 résztvevõ jó hangulatú, si-
keres rendezvény részese volt. Ezen felül
részt vettek a selmecbányai szalamande-
ren, jelen voltak dr. Nándori professzo-
runk szoboravatásán is. Évzárójukat de-
cember végén tartják.

A diósgyõri helyi szervezet létszámá-
ban az egyik legkisebb szervezetünk, 9 fõs
a tagságuk. Munkájuk mégis értékes, pél-
damutató. Hárman vettek részt a februári
öntész-bányász bálon. Részt vettek a kül-
döttértekezleten, a B-K-E találkozón. Kez-
detektõl tevékenyen segítik az OMBKE
Miskolci Területi Koordinációs Szervezet
munkáját, a Kohászati Múzeumnak
Fazola-emlékoszlopot öntöttek. Sajnos,
bázisvállalatuk nehézségei miatt lehetõ-
ségeik jelentõsen beszûkültek.

A székesfehérvári helyi szervezet is ne-
héz évet élt át. Egyik bázisvállalatukat, a
Vasöntöde Kft.-t sajnos felszámolják. Így
még jobban felértékelõdik másik bázisvál-
lalatuk, a Nehézfémöntöde Zrt. támogató
segítsége. Részükrõl komoly eredmény az,
hogy továbbra is léteznek.
titkár ismét csatasorba állt, így jövõre ak-
tívabb munkájukra számíthatunk. Évzáró
összejövetelüket december 5-én tartották.

Az apci helyi szervezet a BT. Holding
Kft.-hez kapcsolódva, több kisebb fémön-
tészeti vállalkozás szakembereit fogja
össze. Tagjaik közül többen részt vettek a
Nándori-szobor avatóünnepségén, Buda-
pesten. Ugyancsak részt vettek a 95. kül-
döttgyûlésen, a B-K-E találkozón, vala-

mint a selmecbányai szalamanderünnep-
ségen. Az év során két tagjuk temetése
után gyászszakestélyt szerveztek. Évzáró
rendezvényüket december közepén tart-
ják.

A sátoraljaújhelyi helyi szervezet
2001-ben alakult újjá. Bázisvállalatuknál,
a Prec-Cast-nál történt változások miatt
ez évben nem tudtak az elõzõ évekéhez
hasonló munkát végezni. Év végi rendez-
vényüket december közepén tartják.

Az orosházi helyi szervezet létszáma a
februári adatok szerint 12 fõre csökkent.
Az AKG Zrt. mint bázisvállalat nehéz gaz-
dasági helyzete miatt a helyi szervezet le-
hetõségei jelentõsen beszûkültek. Egy
tagtársuk részt vett a szeptember 26-i
szakmai nap rendezvényén. Részükrõl ko-
moly eredmény, hogy tovább mûködnek.

Az öntészettörténeti és múzeumi szak-
csoport ez évben is kiemelkedõ munkát
végzett. Március 8-án tartották évnyitó
ülésüket, melyen megbeszélték a 2006-os
év célkitûzéseit. Ekkor tartott

�Az alumínium-elõállítás rövidebb
és az alumíniumöntészet technológiájá-
nak részletesebb kronológiája� címmel
elõadást. Június 14-én Dunaújvárosban, a
Dunaferr Karbantartó- és Fejlesztõ Kft.-
nél tartották ülésüket. Meglátogatták a
kft. öntödéjét, majd meghallgatták dr.

elõadását az internetes mûsza-
ki szótár használatáról.
�55 éves a Dunai Vasmû öntödéje� címmel
tartott a helyszínhez kapcsolódó elõ-
adást. Szeptember 26-án az Öntödei Mú-
zeumban tartottak összejövetelt. Itt

tartott elõadást �Földalatti
Magyarország� címmel. Év végi összejöve-
telüket december 15-én, a budapesti helyi
szervezettel közösen szervezik.

A mintakészítõ szakcsoport a Budapes-
ten és környékén dolgozó egyéni vagy tár-
sas vállalkozásokkal kapcsolatot tartva
mûködik. Évenként 2-3 rendezvényt, ösz-
szejövetelt tartanak egy-egy tagtársuk
vállalkozásánál. Olyan szakmai rendezvé-
nyeket, melyen a mintakészítéssel kap-
csolatos számos új anyaggal, eljárással,
géppel ismerkednek meg. Ezeket az elõ-
adásokat régi kapcsolataik segítségével
szervezik. Évzáró összejövetelüket de-
cember közepén tartják.

A BKL Kohászat helyzete
Szakmai lapunk megjelentetése az OMBKE
ügyvezetése által 2004-ben kezdeménye-
zett és végrehajtott szervezési, ésszerûsí-

tõ tevékenység szerint történt 2006-ban
is. Az átfogó átszervezés eredményeként
megvalósult, hogy egy nyomdánál, egysé-
ges szerkezetben, elõre meghatározott
idõpontban és éves megjelenési lapszám-
ban jelenik meg a lap. Így jelentõs mérté-
kû megtakarítást sikerült elérni a megje-
lentetési költségben. Megmaradtak és
mûködnek az alapszabályunknak megfele-
lõen a szerkesztõbizottságok és a felelõs
szerkesztõk. A választmány 2004. decem-
ber 14-i döntése alapján létrehozott egy
kiadói bizottságot, melynek tagjai a szak-
osztálytitkárok, a felelõs szerkesztõk, az
OMBKE ügyvezetõ igazgatója, s vezetõje
az OMBKE fõtitkárhelyettese. Ez a nevé-
ben foglaltak szerint a BKL kiadásával
foglalkozik. Ez évben márciusban és no-
vemberben üléseztek. Elõre meghatároz-
ták, hogy hány egyéni és közös lapszám,
mikor jelenjen meg. Megkötik, ill. felül-
vizsgálják a nyomdával kötött szerzõdést,
s így elõre tudható a lapok költsége. Biz-
tosítják a lapok tagokhoz való eljuttatá-
sát. A lapok tartalmi szerkesztõi, felelõsei
továbbra is a felelõs szerkesztõk és szer-
kesztõbizottságok, ill. az egyes rovatok
vezetõi. Megítélésünk szerint az elmúlt
két év tapasztalatai szerint ez az átszerve-
zés, ez a mûködési forma a lapok javát, és
így végsõ sorona tagság érdekeit szolgálja.

A szakosztály-vezetõség tevékenysége
A szakosztály-vezetõség 15 választott
tagból és 20, a helyi szervezeteket, szak-
csoportokat képviselõ elnökbõl, titkárból
áll. Állandó meghívottak: egy fõ a Miskol-
ci Egyetemrõl (jelenleg ),
a BKL Kohászat öntészeti rovatának szer-
kesztõi, valamint tiszteleti tagjaink (je-
lenleg 7 fõ). A választott vezetõségi tagok
mindannyian az OMBKE választmányában
és annak bizottságaiban, megbízott fel-
adatot végezve tevékenykednek.

A szakosztály-vezetõség, az elõre ter-
vezetteknek megfelelõen három vezetõ-
ségi ülést tartott:

Budapest. Témák: a
szakosztály 2006. évi munkaprogramja,
beszámoló a nemzetközi kapcsolatok bi-
zottságában és az ifjúsági bizottságban
végzett tevékenységrõl, 2006. évi kitün-
tetési javaslatok elõterjesztése, elfogadá-
sa, egyebek.

Tatabánya. Témák:
tájékoztató a P-Metál Kft.-rõl és az üzem
megtekintése, taglétszám, tagdíjfizetés,
pártoló jogi tagdíjak fizetésének helyzete,
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beszámoló a 95. küldöttgyûlésrõl és az V.
bányász-kohász-erdész találkozóról,
egyebek.

2006. december 12. Budapest. Témák:
beszámoló az öntészeti szakosztály és a
helyi szervezetek és szakcsoportok 2006.
évi munkájáról, a 2007. évi tisztújítás elõ-
készítése, egyebek.

A szakosztályi ügyvezetés tevékenysége
A szakosztály ügyvezetése az elnök, a két
elnökhelyettes, a titkár és a titkárhelyet-
tes személyébõl áll. Õk végzik, szervezik
az operatív munkát a vezetõségi ülések
között, az ezeken született döntések és
alapszabályunk szerint. 2-3 hetes rend-
szerességgel üléseznek. Feladatuk szerint
tartották a kapcsolatot az OMBKE ügyve-
zetésével, szervezték az egyéb szakosztá-
lyi feladatokat, rendezvényeket. Képvisel-
ték szakosztályunk érdekeit a 2006-ban
eddig tartott választmányi üléseken. A zá-
ró választmányi ülés december 13-án lesz.

Kapcsolataink
Az OMBKE ügyvezetésével tényszerû, elfo-
gadható a kapcsolatunk, szinte 2-3 heti
rendszerességgel kölcsönösen tájékoztat-
juk egymást feladatainkról, rendezvénye-
inkrõl. Az ez évben végrehajtott személyi
változtatásoktól további javulást várunk a
szakosztályokat szolgáló tevékenységek-
ben, így a tagnyilvántartás pontosságá-
ban, a szakosztályokat érintõ posták gyor-
sabb továbbításában.

A MÖSZ-szel való kapcsolatunk az
1999. december 8-án aláírt együttmûkö-
dési szerzõdésen alapul. Ezen túl szinte
napi, kollegiális a kapcsolat. A két szerve-
zet között objektíven létezõ személyes át-
fedések segítik, katalizálják a sikeresebb
együttmûködést. Ez évben is megvalósult
a vezetõségi üléseken való kölcsönös
részvétel, rendezvények közös szervezé-
se. Külön ki kell emelni az ez évben közö-
sen megszervezett két szakmai napot, va-
lamint a dr. Nándori Gyula professzorunk
szobrának elkészítésében, a szoboravató
ünnepség lebonyolításában való szoros
együttmûködést. Közösen dolgozunk egy
sor, a szakmánkat legjobban érintõ prob-
léma megoldásán, így pl. a környezetvé-
delem, az oktatás, a szakember-utánpót-
lás, az EU-csatlakozás feladatai területén.

Az OMM Öntödei Múzeumával is jó a
kapcsolat. A szakosztály vezetõsége, de
szinte minden tagunk szívügyének tekinti
amúzeummunkájának segítését, támoga-

tását, rendezvényein való részvételt.
Örömmel tapasztaljuk, hogy az Öntödei
Múzeum oszlopos tagja az Országos Mû-
szaki Múzeumok szervezetének. A múze-
um akcióit örömmel építjük be a szakosz-
tály éves programjaiba. Szinte minden
múzeumi program szponzorai vagyunk,
lehetõségeinkhez mérten anyagiakkal is
támogatjuk a múzeum tevékenységét.
Ugyanakkor reméljük, hogy a továbbiak-
ban is megmarad a mi otthonunk is lenni,
továbbra is számíthatunk és élhetünk kü-
lönleges lehetõségeivel.

A társszakosztályokkal a kapcsolattar-
tást tovább kell erõsíteni. Közös témák,
megoldandó problémák vannak szép
számmal, így pl. választmányi anyagok
elõzetes átbeszélése, a Kohászat megje-
lentetése, közös rendezvények szervezé-
se, kitüntetési javaslatok egyeztetése.

A választmány ülésein két fõvel képvi-
seljük a szakosztályt, de az egyesületi, vá-
lasztmányi bizottsági funkcióból adódóan
még hárman vesznek részt a választmány
ülésein. Úgy ítéljük meg, hogy itteni kép-
viselõink � az egyébként is kevés szabad-
idejükbõl nem kis idõt feláldozva � ered-
ményesen képviselik a szakosztály anyagi,
gazdasági és erkölcsi érdekeit.

A választmány mellett mûködõ bizott-
ságokban dolgozó szakosztály-vezetõségi
tagok is eredményesen képviselik szak-
osztályi érdekeinket, errõl mindenhonnan
pozitív visszajelzést kaptunk, kapunk.

A fiatalokkal való kapcsolatainkban az
utóbbi években sikerült érezhetõ eredmé-
nyeket elérni. Érezhetõeket, de sohasem
elégségeseket. A szakosztály minden tag-
jának ki kell használnia személyes és céges
kapcsolatait, hogy minél több fiatalt tud-
junk bevonni az egyesületi életbe. Mint
tudjuk, immár két éve újra mûködik a vá-
lasztmány mellett az ifjúsági bizottság,
benne szakosztályunk is képviselve van.
Megítélésünk szerint ennek a bizottságnak
mûködése, munkájának komolyan vétele
és segítése lehet csak az egyesület fenn-
maradásának záloga. Magunk között meg-
jegyezve, van mit javítani a bizottságmun-
káján. Ugyanakkor a szakosztályon belül a
kialakított személyes kapcsolatok remé-
nyeink szerint mihamarabb lehetõvé teszik
egy fiatal, a tényleges utánpótlást jelentõ
szakosztályi tagcsoport megszervezését.

Szakmai rendezvényeink
A rendezvények, összejövetelek szervezé-
sénél elvünk az, hogy tagjaink szakmai tu-

dását, baráti kapcsolatait gyarapító, erõ-
sítõ rendezvényeink legyenek. Magunké-
nak érezzük, és lehetõségeinkhez mérten
anyagiakkal is támogatjuk a helyi szerve-
zetek, a szakcsoportok rendezvényeit.

V. bányász-öntész bál, Lillafüred. A bá-
nyászati szakosztály borsodi helyi szer-
vezetével közösen rendeztük, 256
résztvevõ, ebbõl 136 fõ szakosztályunk
részérõl.

Környezetvédelmi szakmai nap. Buda-
pest, OMBKE székház. A MÖSZ-szel kö-
zösen szervezve, 25 fõs részvétel.

Szakosztály-vezetõségi ülés Budapesten.

�Az öntöttvas dicsérete� kiállítás szer-
vezésében segítés, részvétel Salgótar-
jánban. Fõ szervezõ az Öntödei Múzeum.

VIII. bányászati, kohászati és földtani
konferencia, Sepsiszentgyörgy.
Az utóbbi évek legnagyobb létszámú
egyesületi megjelenése, közte szakosztá-
lyunk tagjai is. Emlékezetes elõadások-
kal, kirándulásokkal, szakestéllyel. Ki-
emelkedõen tartalmas rendezvény volt.

Hannoveri Vásár, benne öntészeti kiál-
lítás. A lehetõségekhez mért részvétel.

Budapesten, a Hungexpo területén, az
INDUSTRIA kiállítás keretein belül �Bá-
nyászatunk és kohászatunk a változó vi-
lágban� címmel, szakmai konferencia.
Dr. Bakó Károly �Öntvénygyártás a vál-
tozó világban� címmel tartott elõadást.
Szakosztályunkból 7 fõ vett részt.

Dr. Nándori Gyula emlékkiállítás meg-
nyitása Miskolcon, az Egyetemi Könyv-
tár aulájában. Megható, szép ünnepség
volt. A kiállítás szervezésében, támoga-
tásában jelentõs szerepet vállalt szak-
osztályunk is. Természetesen nagy lét-
számban voltunk itt is jelen.

MÖSZ tisztújító közgyûlés Ráckevén.

95. küldöttgyûlés Egerben. Küldöttein-
ken keresztül képviseltük a szakosztályt.

Eger. V. bányász-kohász-erdész találko-
zó. 36 fõvel vettünk részt a hangulatos,
szép, �boros� rendezvényen. Elõször a
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találkozók történetében, külön, komoly
létszámú erdész csapat is jelen volt.

XIII. szigetközi szakmai nap. Szervezõ a
mosonmagyaróvári helyi szervezet.

Harrogate (GB), 67. öntészeti világkon-
ferencia és technológiai fórum. A ma-
gas részvételi költségek miatt csak kis
létszámú csapat tudott részt venni a
rendezvényen.

Új Ganz-emlékkiállítás megnyitója az
Öntödei Múzeumban. A kiállítás szerve-
zésében, szponzori támogatásában is
részt vettünk.

Selmecbányán részvétel a szalamander-
ünnepségen. Szervezõ az OMBKE. Egye-
sületi és szakosztályi szinten is rendkí-
vül magas részvétellel. Természetesen
az idén is a magyar csapat volt a legna-
gyobb létszámú. Úgy érezzük, hogy nél-
külünk szinte elhalna maga a rendez-
vény. Mindenesetre most is igazolódott
azon tény, miszerint a résztvevõk külön-
leges élménnyel lettek gazdagabbak.

Portorozs. Részt vettünk a szlovén öntõ-
napokon. Egyidejûleg a MEGI éves veze-
tõségi ülését is megrendezték, magyar
elnökséggel és aktívmagyar részvétellel.

Öntészeti szakmai nap Budapesten, az
OMBKE székházban, a MÖSZ-szel közö-
sen szervezve. Két külföldi és három
magyar elõadás, 30 fõs részvétel.

Dr. Nándori Gyula szobrának avatási ün-
nepélye, Budapest, Öntödei Múzeum.
Az egész öntõ társadalom összefogásá-
val, szeretett professzorunk halálát kö-
vetõ másfél éven belül sikerült elkészít-
tetni mellszobrát. A szobor méltó hely-
re került az Öntödei Múzeum szobor-
parkjában, nagy kohász elõdeink társa-
ságába. Az ünnepségen nagyon sokan �
szinte a múzeumkertet megtöltve � vet-
tünk részt. A múzeumban pedig egyút-
tal nagyon szép és igényes emlékkiállí-
tás nyílt Nándori Gyula életútjáról. A
rendezvényt a MÖSZ, az öntészeti szak-
osztály és az OMMÖntödei Múzeuma kö-
zösen szervezte.

2006. október 25.
Szakosztály-vezetõségi ülés Tatabá-
nyán. A P-Metál Kft. látta vendégül a
rendezvényt. Ezúton is köszönet érte.

Szent Borbála-megemlékezés a GKM-
ben, a Bányászati Hivatal és az OMBKE
rendezésében. A szakosztály részérõl
két fõ kapott Szent Borbála-kitüntetést.

Évzáró, beszámoló vezetõségi ülés Bu-
dapesten, az Öntödei Múzeumban.

Támogatóink, szponzoraink
Az Öntészeti Szakosztály 2006. évi tevé-
kenysége nem valósulhatott volna meg
ilyen színvonalon támogatók, szponzorok
nélkül. Ezért ezen a helyen is köszönjük az
alábbi cégeknek, vállalkozásoknak a se-
gítséget:

Alba Metal 1991 Kft.
Ba&Co Bt.
Casting Kft.
Csepel Metall Vasöntöde Kft.
Filt-Mix Kft.
Fémalk Rt.
K+K Vas Kft.
MÖSZ
Nehézfémöntöde Rt.
Patina Kft.
Prec-Cast Öntöde Kft.
RDX-REDEX Kft.
TP Technoplus Kft.

Kitüntetettjeink
Beszámolónk végén felsoroljuk azon tag-
társaink nevét, akik 2006-ban egyesületi
munkájukért kitüntetésben részesültek:
Tiszteleti tag:
Szent Borbála-emlékérem:

Kerpely Antal-emlékérem:

Egyesületi plakett:

40 éves egyesületi tagságért Sóltz Vilmos-
emlékérem:

Öntészeti Szakosztályért Emlékérem:

A szakosztály gazdálkodása
2006-ban is sikerült kialakítanunk azon
lehetõségeket, melyekkel élve elõre tud-
tuk, tudjuk tervezni a szakosztály bevéte-
leit és kiadásait.

A szakosztály 2006-ban is az OMBKE
keretén belül szervezte rendezvényeit.
Így a februári öntész-bányász bált, amely
pozitív eredménnyel zárult.

Az elõzõ és ez évi rendezvényekbõl, a
körültekintõ gazdálkodás eredményeként
akkumulált pénzösszegek, a tagdíjbevéte-
lek, valamint a pártoló támogatói adomá-
nyok ez évben is lehetõvé tették a szak-
osztály rendezvényeinek, a szervezeti
életnek, a helyi szervezeteknek és szak-
csoportoknak, a BKL Kohászat kiadásának
finanszírozását.

Támogattuk a helyi szervezetek, szak-
csoportok tevékenységét, eddig 270-290
E Ft-tal.

Elõzetes számításaink szerint az
öntészeti szakosztály 2006. évi gazdálko-
dását pozitív eredménnyel zárja, ami
rendkívül komoly eredmény. Ugyanakkor
meg kívánom jegyezni, hogy szakosztá-
lyunk 2001 óta minden évben pozitív
eredménnyel zárta gazdálkodását!

A 2006. évi tényleges pénzügyi elszá-
molás az OMBKE mérlegének zárásával és
elkészültével ill. a választmány által tör-
tént elfogadásával lesz végleges. Ez vár-
hatóan a 2007 áprilisában tartandó vá-
lasztmányi ülésen fog megtörténni.

Összességében elmondhatjuk, hogy a
2006-os év a nehézségek ellenére is sike-
res, mozgalmas, sok rendezvénnyel gaz-
dagított éve volt az öntészeti szakosz-
tálynak. Továbbra is munkálkodnunk kell
a helyi szervezetek, szakcsoportok mun-
kájának segítésén, a fiatalok szakosztályi
munkába történõ bevonásán, a szakosz-
tály taglétszámának növelésén. Termé-
szetesen a napi munkánkban folyamato-
san dolgoznunk kell a szeretett egyesü-
letünkért, szakmánkért, hagyományain-
kért, a bányász-, vas- és fémkohász kol-
légákkal együtt! Folyamatosan dolgoz-
nunk kell a kohászati, öntészeti vállalko-
zások fennmaradásáért, sikeréért is, úgy
is mint alkalmazottak, úgy is mint tulaj-
donosok. Meggyõzõdésünk, hogy ezen
vállalkozások léte elengedhetetlenül
szükséges az öntészeti szakosztály, s
végeredményben egyesületünk fennma-
radásához.

-



A szokásos vidám hangulatban és jó ered-
mények ismertetésével zajlott le a szak-
osztály hagyományos tavaszi ülése.

elnök köszöntõje után a
tisztségviselõk,

beszámoltak az elmúlt
év eseményeirõl.

Hajnal János szak-
osztályi titkár beszá-
molt a taglétszám
alakulásáról. 2006-
ban 404, 2007-ben
389 tagot tartottunk
nyilván. A csökkenés
a tagdíjfizetés ellen-
õrzése során követ-
kezett be, mert az is-

mételt felszólítás után sem fizetõ tagokat
töröltük a névsorból.

A 2006. évi 6 406 E Ft bevétellel 4 272
E Ft kiadás állt szemben. A bevételbõl
1 696 E Ft tagdíj és 4 710 E Ft pártoló tagi
valamint egyéb támogatás szerepelt. A ki-
adásból 1 758 E Ft-ot a BKL kiadására, 711
E Ft-ot közvetlen költségek fedezésére for-
dított a szakosztály, 1 803 E Ft a közös
költségek viselése címén került elszámo-
lásra.

Pártoló tagvállalataink száma a vezetõk
következetes munkájának eredményeként
idén is növekedett. A vállalatok támogatá-
sát ezúton is köszöni a szakosztály.

Pártoló tagok voltak betûrendi névsor-
ban: Alcoa, Antal Kft., EBA, Glob-Metal,
Invertmetal, Kõnig Kft., MAL, MOTIM,
Rath Hungaria, Schmelzmetal.

Legnagyobb támogatónk, aMAL az ösz-
szes támogatás háromnegyed részét adta.

A szakosztály 2006-ban két nagyren-
dezvénnyel tudta megörvendeztetni a tag-
ságot. A miskolci szakmai nap rendezõje a
Miskolci Egyetem volt, míg a dunaújvárosi
szakmai napért a Dunaújvárosi Fõiskolát
illeti dicséret.

Az elõzõ rendezvény az Intermetalex, a
Csepeli Fémmû FA, a második a Feferrum,
az E-elektra Zrt., a Globmetal, a HWH Me-
taltop, a Schmelzmetal, az OMBKE anyagi
támogatásával valósulhatott meg.

Mindkét szakmai nap rendkívül nívós
rendezvény volt, és külön örömöt jelen-
tett, hogy Dunaújváros önként vállalta a

rendezést. Itt még bõséges lehetõség van
az egyesületi munka kiterjesztésére.

A támogató cégek ráéreztek a reklám-
lehetõségekre, és többen színvonalas elõ-
adásokban ismertették vállalatuk munká-
ját, termékeit és eredményeit.

Az év során négy vezetõségi ülésen a
tisztségviselõk beszámolóin és a javasla-
tok megvitatásán kívül öt szakmai és tör-
ténelmi elõadásra, valamint egy gyárláto-
gatásra (Glob-Metal) és a helyi szerveze-
tek beszámolóira került sor.

A szakosztály helyi szervezetei az éves
programnak megfelelõen több (sokszor a

helyi jelleget meghaladó) gyûlést, talál-
kozót szerveztek.

A teljesség igénye nélkül a Tatai tótól in-
duló (hagyományos) Általér vízi túra és a
XIII. szigetközi napok érdemelnek említést.

Egyesületi életünkben Csepelen és
Inotán objektív okok miatt szünetekkel
folyt az egyesületi munka. A tatabányai
kollegák pedig csatlakoztak a helyi bá-
nyász szervezethez, de azért a fémkohá-
szati szakosztály tagjai maradnak.

A szakosztály tagsága aktívan részt vett
a sepsiszentgyörgyi bányász-kohász-föld-
tani konferencián, az egri bányász-ko-
hász-erdész találkozón (ahol a szakosztály
tánccsoportja ismét nagy sikert aratott
szereplésével), a selmecbányai szalaman-
deren. Sajnos az idén az OMBKE zenekar
nélkül volt Selmecbányán.

Több tagunk is kapott idén kitüntetést:
tiszteleti tag lett,

éremkitüntetésben részesült,
emlékplakettet,

oklevelet kapott.
A szakosztályi munka kudarcaként kel-

lett elkönyvelnünk, hogy csak többszöri
nekifutással és nagy rábeszélésre sikerült
megalakítani a 2007. évi tisztújító köz-
gyûlés jelölõ bizottságát.

Javítanunk kell a kommunikáció szín-
vonalát és a közös munkában való részvé-
telt. Tagjaink egy része nagyon sokat és
eredményesen dolgozik, a többség élvezi
a kisebbség munkájának eredményeit.

A BKL Kohászat a nyomdával kapcsola-
tos nehézségek ellenére, a cikkíró tagok
segítségével megjelenhetett.

Az ülés résztevõi megismerhették a he-
lyi szervezetek megválasztott új tisztség-

viselõinek névsorát is. (lásd a táblázatot)
A megválasztott új tisztségviselõk kö-

zül bemutatkozott a mo-
sonmagyaróvári helyi szervezet elnöke,
aki eddig még nem volt a helyi szervezet
vezetõségének tagja.

, az
országos vezetõség
tisztségviselõinek je-
lölésére felkért bi-
zottság vezetõje is-
mertetett a jelöléssel
kapcsolatos néhány
részletet.

2007 tavaszán sem
maradhatott el

történelmi ismertetõ elõadása, ami-
hez hozzákapcsolta amár korábban (BKLKo-
hászat 2002. 5-7. számban) is felvetett té-
mát, az �elnök-titkári irányítási rendszert�.

Néhány hozzászólás után az ülés hiva-
talos részét az elnök lezárta, és a társaság
vidám poharazgatás közben fogyasztotta
el a szokásos csülökuzsonnát.

- (H.W.)

56 EGYESÜLETI HÍRMONDÓ

2006-ban is jól mûködött a fémkohászati szakosztály

Helyi szervezet Elnök Titkár
Ajka

Budapest
Csepel
Inota Még nem volt választás
Kecskemét
Mosonmagyaróvár
Székesfehérvár
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Dr. Bognár János 1922. március 31-én
Jászkiséren született. Elemi iskolát Sas-
halmon, középisko-
lát és Állami Felsõ-
ipariskolát Budapes-
ten végzett. Ez utób-
bi végzésekor 1942-
1945-ig a Magyar-
Német, majd a Ma-
gyar-Olasz Olajtársa-
ság izaszacsali fúró-
üzemében helyettes
üzemvezetõként a fúrótornyot leszerelve
a hajdúszoboszlói kincstári mélyfúráshoz
juttatta. Még ez utóbbi évben

hívására a Budapesti Iparügyi
Minisztérium fúrási osztályához került,
ahol üzemi segédtiszt lett. 1947-tõl
évente 10 havi oktatási szabadsággal, a
Soproni Egyetem Bánya-Kohó-Erdõmér-
nöki Karán 1952-ben ásványkutatóként
végzett. Az olajtanszéken

kérésére tanársegéd lett. 1956-ban
az egyetem geofizikai mérõcsoportjával
Kínába menve olajkutatásra alkalmas te-
rületeket találtak. 1958-ban visszajõve
Sopronba azzal szembesült, hogy a bá-
nyászati kart ugyanekkor áthelyezték a
miskolci, pár éves egyetemre. Az olajtan-
széken adjunktus, mûszaki doktorként
egyetemi docens lett. A Munkaügyi Mi-
nisztérium �Kõolaj- és földgázbányá-
szat� szakértõjének nevezte. 1983-ban
nyugdíjba ment, 2002. szeptemberében
aranyoklevelet kapott.

Bognár János a kõolaj-, földgáz- és
vízbányászati szakosztály tagja.

Dr. Kúti István okl. kohómérnök 1932.
március 7-én született Legyesbényén. Óz-
don nevelkedett, az
elemi és a putnoki
polgári iskola elvég-
zése után az ózdi
közgazdasági gim-
náziumban érettsé-
gizett. 1952�55 kö-
zött végezte egyete-
mi tanulmányait,
amelyek befejezté-
vel technológus kohómérnöki diplomát ka-

pott. Az elsõ munkahelye az Ózdi Kohásza-
ti Üzemek beruházási fõosztálya, ahol mint
létesítményfelelõsnek legnagyobb munkái
a finomhengermûi IV. sz. tolókemence, a
drótsori motollák és az oxigéngyár beruhá-
zása voltak.
1963-ban a Salgótarjáni Acélgyárba ke-

rült, ahol beruházási, késõbb szervezési
osztályvezetõként, majd vezérigazgatói
szaktanácsadóként dolgozott. Ebben az
idõben végezte el a kohóipari gazdaság-
mérnöki szakot (1965), majd 1979-ben
szervezés- és vezetéselméletbõl doktorált.
Az Öntödei Vállalatnál, majd késõbb a

Kohászati Gyárépítõ Vállalatnál a Centrolit
Központi Vasöntöde beruházásának elõké-
szítésében tevékenykedett.
Nyugdíjba vonulása elõtt három kft.-nek

és egy gmk-nak volt a gazdasági vezetõje.
Munkája elismeréseként Kiváló Dolgozó

és Kiváló Kohász kitüntetésben részesült.
Az OMBKE-nek már az egyetemen tagja

lett. 1997-ben és 2004-ben Sóltz Vilmos-
emlékérmet kapott.
A Szervezési és Vezetési Tudományos

Társaság Nógrád megyei szervezetének tit-
kára, majd elnöke volt több cikluson át. Itt
konferenciákat, munkahelyi vezetõképzõ
tanfolyamokat szervezett, amelyeknek elõ-
adója illetve jegyzetírója volt. Szakcikkei
különbözõ lapokban jelentek meg. Társa-
dalmi munkájáért Hevesi Gyula-emlékérem
kitüntetésben részesült.
A nyugdíj mellett még mindig foglalko-

zik egy kisvállalkozással, elfoglaltsága a
kertészkedés, utazás, rejtvényfejtés és
írogatás.

Dr. Schippert László okl. kohómérnök
1932. január 2-án született Felsõgallán
(ma Tatabánya III.
kerülete). Középisko-
lába Tatán és Kecske-
méten a piaristákhoz
járt, majd 1950-ben
érettségizett a kecs-
keméti Katona József
Állami Általános Gim-
náziumban. 1950-54
között Miskolcon volt kohómérnök-hall-
gató, és 1954-ben kapott fémkohómérnö-
ki oklevelet.
Szakmai tevékenysége:
� 1954�55: tuskóöntés (Csepel Mûvek,
Fémmû)

� 1956�57: vékony- és finomhuzalhúzás
rézbõl (Kábelgyár, Taskent)

� 1958�61: lemezhengerlés (Székesfehér-
vári Könnyûfémmû)

� 1962�63: (félgyártmány) területi fõmér-
nök (Nehézipari Minisztérium, színes-
fémipari fõosztály)

� 1964�73: fõmérnök (Székesfehérvári
Könnyûfémmû)

� 1974-tõl 1992-ben történt nyugdíjazá-
sáig különbözõ beosztásokban tudomá-
nyos tanácsadó az Alumíniumipari Fej-
lesztõ és Tervezõ Intézetben.
1973-ban a Leningrádi Politechnikai In-

tézetben megvédte disszertációját az alu-
míniumszalagok hideghengerlésekor meg-
figyelhetõ súrlódás és kenés témakörben,
és elnyerte a kandidátusi tudományos foko-
zatot. 1989-ben az elõbbi témát továbbfej-
lesztve a mûszaki tudomány doktora lett.
Publikációinak száma meghaladja a 40-et.

1975 óta tagja a szakterületével kap-
csolatos akadémiai bizottságoknak (jelen-
leg a Metallurgiai Bizottságnak).

Az OMBKE-nek 1951 óta tagja, jelenleg
a fémkohászati szakosztály budapesti cso-
portjának elnöke.

Sodró László 1932. január 15-én született
Budapesten. Az elemi iskolát Léván végez-
te, majd a soproni bencés gimnáziumban
tanult.1950-benérett-
ségizett a Széchenyi
g i m n á z i u m b a n .
1950�54 között a
Miskolci Egyetemen
tanult, ahol 1954
nyarán vaskohómér-
nöki diplomát szer-
zett.

1954�56-bana VKV-nál elõször a fejlesz-
tési osztályon Budapesten dolgozott, majd
az ózdi III. kohó átépítésének vezetõje
(ezért �sztahanovista� elismerést kapott).
Ennek ellenére a budapesti XI. ker. tanács
elutasította lakhatási kérelmét. �56-ban a
Dunai vasmû II. kohójának építésvezetõje,
ahonnan a borsodi ércelõkészítõmû fõépí-
tésvezetõségére volt kijelölve �56 októberé-
ben.

Ehelyett aktívan részt vett �56 októbe-
rében a budapesti forradalmi harcokban
és a Nemzetõrségben.

A szovjet/kádári megtorlás elõl nyu-
gatra menekült. 1957 és 64 között Nagy-

KÖSZÖNTÉSEK
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Britanniában elõször kutatómérnök, majd
egy kísérleti elektromos olvasztó vezetõ-
je. Miskolci diplomáját �58-ban �summa
cum laudis� elismerte a brit Institution of
Metallurgists� (Gloria Miskolc!!!)

1964�68-ban a brit LUCAS (jármû- és
repülõipar) képviselõje Spanyolország-
ban, majd Párizsba nevezték ki a cég ke-
reskedelmi igazgatójának.

1971 és �93 között Brüsszelben a FAL-
CONBRIDGE (Toronto) kanadai�ameri-
kai�svéd bányász-kohász cég (Ni-Cu-Zn-
nemesfémek) európai kereskedelmi és
marketingigazgatója.

1993 áprilisában nyugdíjba vonult,
majd az IKM és az EU szaktanácsadója. Az
OMBKE, a német VdEH és az osztrák
ASMET, valamint a brit Institution of
Metals & Materials tagja, 6 nyelven beszél.

Szabó László okleveles kohómérnök 1932.
február 26-án született Felsõgallán. Gim-
náziumi tanulmányait 1943�48 között a
tatai piarista gimná-
ziumban, 1948�51
között a tatabányai
gimnáziumban vé-
gezte. 1951-ben fel-
vételt nyert a miskol-
ci egyetemre, és
1956-ban ott kapott
vas- és fémkohómér-
nöki oklevelet.

Elsõ munkahelye az Inotai Alumínium-
kohónál volt 1956. május 1. és augusztus
1. között. 1956. augusztus 2-ától 1991.
szeptember 12-éig a Tatabányai Alumíni-
umkohónál dolgozott különbözõ beosztá-
sokban. Közben 1956. augusztus 1-jétõl
katonai szolgálatra (tisztiiskola) hívták be,
és 1956. október 31-én szereltették le 64
évfolyamtársával együtt.

Mivel az októberi események miatt a
kohót leállították és csak 1957 áprilisá-
ban indították újra, az elektrolízis egyik
üzemében mûvezetõként dolgozott két
évig. Ezután 1971-ig az elektrolízis terü-
letén különbözõ beosztásokban dolgo-
zott. 1971�1981 között beruházási ügyin-
tézõ volt. 1982�87 között a rafináló
üzem, 1987�1991 között a kemenceépítõ
üzem vezetõje volt. 1991-tõl nyugdíjas.

Az OMBKE-nek 1951 óta tagja. 1959-
ben részt vett a tatabányai helyi csoport
megszervezésében, és a csoportnak több
cikluson át volt titkára. Õk szervezték meg
az 50 éves a magyar alumíniumkohászat
címû rendezvényt.

Részt vett a Magyar Alumíniumipari
Múzeum kialakításában és nyugdíjazásáig
az OMBKE történeti bizottságának munká-
jában.

Szende György 1955-ben kitüntetéses gé-
pészmérnöki diplomát szerzett a Harkovi
Mûszaki Egyetemen,
öntödei gépek és
technológia szakon.
A diplomáját a Buda-
pesti Mûszaki Egye-
tem gépgyártástech-
nológia szakos gé-
pészmérnöki oklevél-
ként honosította.
Orosz és angol nyelvbõl felsõfokú állami
nyelvvizsgát tett.

A munkahelyei: Csepeli Vas- és Acélön-
tödék 1955-tõl, Szerszámgépfejlesztõ Inté-
zet 1958-tól, Gépipari Technológiai Intézet
1960-tól 1992-ig.

Kutatási fõosztályvezetõi beosztásból
ment nyugdíjba. Az öntészeti formázás-
technológia és a tûzálló anyagok terén
folytatott kutatásokat, az iparban alkalma-
zott szabadalmakat dolgozott ki, számos
közleménye jelent meg a szaksajtóban.

1992 óta nyugdíjas mûszaki szakértõ,
fordító és jelenleg a �Kohászat� öntészeti
rovatának az egyik szerkesztõje.

Földesi Gyula 1937. január 13-án, Hódme-
zõvásárhelyen született, általános iskolá-
it ott végezte el, és képzõmûvésznek ké-
szült, 1952-ben hagyta ott a fõiskolát.

Az MTH 7. sz. tanintézet toborzóján je-
lentkezett, akkor �csak� az öntõ szakmára
tudták felvenni. A Kõ-
bányai úton a Ganz
Mávagban tanulta ki a
fém- és vasöntõ szak-
mát, 1954-ben lett
szakmunkás, gyakor-
lati idejét az Újpesti
Vasöntödében töltöt-
te le. Közben bekerült
az MTH Központi Együttesébe, és ott szer-
zett táncos képesítést. 1955-tõl 1960-ig
táncos, táncoktató és pénzügyes volt. Hi-
vatásos és színházimagántáncos. Pénzügyi
végzettségével a városi tanácsnál, majd a
tiszti klubban dolgozott, közben tanított.

1960-ban �ellenforradalmi tevékeny-
sége� miatt eltávolították a pénzügyi pá-
lyáról, Dorogra került, ahol a Bányagép-

gyár öntödéjében öntõként, a Sárisápi
Kultúrházban tánctanárként dolgozott.

1961 szeptemberében visszatért Vá-
sárhelyre, a Metripond Mérleggyárba, a
szerszámmûhelybe került, ahol elsajátí-
totta a marós, esztergályos, köszörûs
szakmákat, majd gyártóeszköz-gazdálko-
dó lett. 1964-ben gépésztechnikusi vég-
zettséget szerzett. 1970-ben létrehozták
a Metripond Mérleggyár alumíniumöntö-
déjét, ahol saját tervezésû külsõ és belsõ
téri világítótesteket, mérlegalkatrésze-
ket, csatlakozódobozokat, dugókat, lám-
parácsokat és árnyékoló alkatrészeket ter-
vezett és gyártatott. Az öntöde termelésé-
nek 80%-a tõkés exportra került.

1989-ben kilépett a Metripond Mérleg-
gyárból, 1990. január 1-jétõl a Szarvason
alapított Magyar-Amerikai Öntödei Kft.
igazgatója lett. 1991 februárjától a hód-
mezõvásárhelyi Mérleg Kft. igazgatója,
majd 1994 végétõl felszámolói munkát
végzett nyugdíjba vonulásáig.

1993 óta ismét tánctanítással foglal-
kozik a mai napig.

Öntödei tevékenysége alatt többszöri
Kiváló Dolgozó és Kiváló Újítói arany jel-
vénnyel és oklevéllel jutalmazták.

Több mint tíz évig az öntészeti szak-
osztály Csongrád megyei helyi szervezeté-
nek elnökeként dolgozott. 1987 márciu-
sában a Minisztertanács Kiváló Munkáért
kitüntetõ oklevelet és jelvényt adományo-
zott az OMBKE-n belüli munkájáért.

Fazekas András okl. vegyészmérnök 1937.
január 16-án született Kiskunfélegyhá-
zán. Édesapja asztalossegéd volt, édes-
anyja háztartásbeli, aki korán � 1948-ban
� meghalt.

A középiskolát a
k i skunf é l egyhá z i
gimnáziumban kezd-
te, majd a budapesti
Építõipari Techni-
kumban szerezte meg
a technikusi okleve-
let.

1956-ban felvették a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetemre, ahol 1961-ben a Szilikát-
kémiai Tanszéken megszerezte a vegyész-
mérnöki oklevelet.

A Magnezitipari Tûzállóanyag Gyárban
kezdett dolgozni (szerzõdése ide kötötte)
a technológiai osztályon. A megnöveke-
dett kohászati tûzállóanyag-igény kielé-
gítése érdekében a gyár megszervezte a
harmadik mûszakban való gyártást, és en-



140. évfolyam, 2. szám � 2007 59

nek vezetését ideiglenesen rá bízták.
1963 januárjában összevonták a három
budapesti tûzállóanyaggyárat, és a tech-
nológiai fõosztályra helyezték technoló-
gusnak. Munkája során megismerte a há-
rom gyár termelési eszközeit, az alkalma-
zott technológiákat és a legnagyobb tûz-
állóanyag-felhasználó vállalatokat. 1967-
ben a magnezit gyáregység oxidkerámia
üzemébe helyezték üzemmérnöknek,
1973-ban az üzem vezetõjének nevezték
ki, majd 1975-ben megbízták a kerámia

gyárrészleg mûszaki vezetésével. 1981-
ben az összevont két samottgyárnak lett a
mûszaki vezetõje. Felügyelete alatt való-
sult meg a samottgyártási rekonstrukció
(új elõkészítõ üzem és alagútkemence
építése).

1992-ben pályázat útján a Dunaferr
Tûzállóanyag-gyártó Kft. mûszaki vezetõ-
je lett. Nyugdíjba vonulásáig irányította a
helyi kohászat részére szükséges tûzálló
termékek gyártását. Tevékenységét itt is a
fejlesztés vezérelte, így jelentõs szerepe

volt a cementszegény tûzálló idomok és a
karbonmagnezit üsttéglák gyártásának
bevezetésében. Ezért a Dunaferr Alkotói
Alapítvány kuratóriuma Alkotói Nívódíj
III. fokozatában részesítette.

=
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HELYI SZERVEZETEINK ÉLETÉBÕL

Beszámoló a végzett munkáról
A budapesti helyi szervezet a 137 fõs lét-
számával az öntészeti szakosztály legné-
pesebb szervezeti egysége. A választási
ciklusra a szervezet tagsága

elnöknek, titkárnak,
titkárhelyettesnek vá-

lasztotta.
A vezetõséget kettõs célkitûzés vezé-

relte mûködése alatt, egyrészt tartalmas,
az egyesület rangjához méltó szakmai és
társasági összejövetelek szervezése, más-
részt távlati célként minél több fiatal
szakember bevonása a szervezet életébe.

Az elmúlt ciklusban az alábbi szakmai
elõadásokat szerveztük:

� 2004 márciusában a csepeliekkel kö-
zös szervezésben, nagy érdeklõdés mel-
lett elõadások hangzottak el a Csepel
Metall Vasöntöde homokelõkészítõ rend-
szerének és olvasztástechnológiájának
korszerûsítésérõl. Az elõadásokat

és dr. Ládai Ba-
lázs tartották.

� 2006 májusában dok-
torandusz tartott elõadást a számítógépes
szimuláció öntödei alkalmazásairól az
OMM Öntödei Múzeumát zsúfolásig meg-
töltõ hallhatóság elõtt.

� 2006 szeptemberében
az öntvénygyártás európai tenden-

ciáiról tartott tájékoztatót. Az elõadás ke-
retében eszmét cseréltek a szakemberek
az öntészeti felsõoktatás átalakulásáról is.

Ipartörténeti elõadás kétszer hangzott
el: 2005-ben tiszteleti ta-
gunk fiatalkori szakmai élményeirõl, 2006
végén aHegyi Bánság ipará-
nak fejlõdéstörténetérõl tartott elõadást.

A ciklus mindhárom évében szervezett
gyárlátogatásokat a helyi szervezet veze-
tése. A helyszínen ismerkedtek meg az ér-
deklõdõk azzal, hogyan boldogulnak ma-
gyar tulajdonú cégek másfél évtizeddel a
rendszerváltozás után.

2004-ben elõször a RÁBA Kispesti Vas-
öntödéjét tekintettük meg, amely akkor
már teljesen a cég menedzsmentjének tu-
lajdonában volt. Megnézhettük a vállalat
nemrégen üzembe állított Künkel-Wagner

formázóautomatáját és a hazánkban
egyedül itt tanulmányozható másodlagos
oxigén befúvatásával üzemelõ kupolóke-
mencéket.

2004 októberében az öntészettörténe-
ti és múzeumi szakcsoporttal közösen a
szõdi Egyedi Öntvénygyártó Kft. öntödéjé-
be látogattunk el, majd a vácrátóti arbo-
rétum õszi látványát is megcsodáltuk.

2005-ben a Fémalk Rt. üzemeinek
megtekintése következett, melynek során
a számítógépes öntvénytervezés gyakor-
lati, termelésbe átültetett technológiájá-
val ismerkedhetett meg a tagság.

2006-ban a homokmûvi rekonstrukció
után megújult Csepel Metall Vasöntöde
Kft.-be látogattunk el.

A cégeknél igazgatói vagy igazgatóhe-
lyettesi szinten fogadták a kollégákat. Be-
mutatták eredményeiket, és a szakmai ki-
rándulások résztvevõi megismerkedhet-
tek e vállalatok � sehol sem titkolt � prob-
lémáival is. A magáncégek mai termelési-
technológiai gyakorlata sok érdeklõdõt
vonzott, a tagság örömmel fogadta ezek-
nek a látogatásoknak a szervezését.

Társasági rendezvények keretében
mindhárom évben meghallgathattuk

kolléga elõadását az adózá-
si változásokról Nyakunkon az adóbeval-
lás címmel. A helyi szervezet küldöttei
minden évben részt vettek az egyesület
közgyûlésein.

Hagyománnyá vált, hogy a rendezvé-
nyeknek otthont adó OMM Öntödei Múze-
uma minden évben bemutatta új szerze-
ményeit, elképzeléseit, törekvéseit. Az
elõadásokat általában

igazgató asszony tartotta.
Méltósággal, a szakosztályi titkár szer-

vezésében és a szakosztályi vezetés jelen-
létében, gyászszakestély keretében bú-
csúztattuk és
kedves kollégákat, akik egyben a helyi
szervezet tagjai is voltak.

Évzáró rendezvényeiken minden évben
áttekintettük tevékenységünket, és me-
leg, kollegiális, baráti légkörben búcsúz-
tattuk az óesztendõt.

Nagyrészt kudarcot vallott azonban az

a célkitûzés, hogy a fiatalok bevonásával
új színeket hozzunk a helyi szervezet éle-
tébe. Egyes elõadások vonzották ugyan a
fiatal kollégákat a rendezvényekre, de a
fiatalok nem váltak a szervezeti élet rend-
szeres résztvevõivé. A megtapasztalt eseti
aktivitás azonban intõ jelzés arra, hogy
folyamatosan olyan programokat kell
nyújtani, melyek egyben találkoznak az if-
jabb korosztályok érdeklõdésével is.

A helyi szervezetben kialakult jó kap-
csolatok, a szakmai klubélet záloga maga
az OMM Öntödei Múzeuma. Köszönhetõ ez
a múzeum igazgató asszonyának, dr.
Lengyelné Kiss Katalinnak és minden ked-
ves munkatársának, akiknek lelkes, ön-
zetlen, részletekre is kiterjedõ, pontos
munkája nélkül a helyi szervezet egyesü-
leti élete nem lett volna teljes.

Új vezetõség választása a 2007�2010. évi
ciklusra
A budapesti szervezet eddigi vezetésének
tevékenységét a tagság a 2007. február
23-i vezetõségválasztó ülésen megfelelõ-
nek értékelte és jóváhagyta. A helyi szer-
vezet tagjai a fiatalítás kérdését tartották
legfontosabbnak: egyöntetû volt a véle-
mény, hogy a fiatal szakemberekkel is
vonzó programok segítségével meg kell
szerettetni az öntészeti szakosztály e leg-
nagyobb szervezetében kialakult jó egye-
sületi közösséget.

A beszámolót követõ választás folya-
mán nyílt szavazással ismét dr. Ládai Ba-
lázs kapott elnökként bizalmat. A titkári
munkát , fiatal kohómérnök
végzi majd a szervezetben.

Az új vezetõk arra készülnek, hogy a fi-
atal mûszakiak � eddig tisztán egyesületi
kereteken kívül mûködõ � meglévõ asztal-
társaságait legalább részben bevonják a
helyi szervezet tevékenységébe. A buda-
pesti szervezet elképzelése szerint e fõ-
ként hagyományõrzéssel foglalkozó, a di-
ákélet hagyományait ápoló asztaltársa-
ságok bemutatkozásain kívül érdekes, kö-
zös tevékenységek is kialakíthatóak.

-

Az öntészeti szakosztály budapesti helyi szervezetének 2004-2006-ban végzett
tevékenysége és tervei az új választási ciklusban
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A 2007.március 1-jén tartott taggyûlést
, a helyi szervezet elnöke

nyitottameg. Köszöntötte amegjelenteket,
majd elmondta, hogy a helyi szervezetnek
69 tagja van, de20-25 fõre tehetõ azok szá-
ma, akik aktívabban vettek részt az egyesü-
let munkájában. Sajnos a tagság életkora
nagyon magas, az átlagéletkor ~62 év.

A második napirendi pontban
titkár beszámolt a helyi szervezet

elmúlt ciklusbeli munkájáról. Az alábbi
fontosabb programokat emelte ki:
� A helyi szervezet tagságának levélbeni
megkeresése, véleménykérés,

� sírjának megkoszorúzása
minden év májusában,

� Szakmai elõadások (harangöntészetrõl,
szervezési és információs kérdésekrõl,
alumíniumiparunk jövõjérõl, minõség-
biztosításról, a Hegyi Bánság ipartörté-
netérõl, flexibilis csomagolóanyagok-
ról, a színesfémhulladékkal való gazdál-
kodásról, só bányászatáról),

� Szakmai látogatások (MNB Látogató
Központja, Magyarországi Bélyegmúze-
um, MTM Ásvány- és Kõzettára),

� Az OMIKK-kal való kapcsolatfelvétel, le-
hetõségek az együttmûködésre,

� Évzáró rendezvények az Öntödei Múze-

umban (minden év decemberében).
Ezt követõen az elnök megköszönte a

vezetõség munkáját, és bejelentette a ve-
zetõség lemondását. Elmondta, hogy ko-
rára és más szakmai társaságoknál meglé-
võ elfoglaltságára való tekintettel a to-
vábbiakban már nem kíván a helyi szerve-
zet vezetõségében funkciót ellátni.

� a fémkohászati szak-
osztály vezetõsége nevében � köszöntötte
a megjelent tagtársakat, és tolmácsolta a
szakosztály vezetõségének pozitív véle-
ményét a helyi szervezet munkájáról.
Majd a szakosztályi vezetõségválasztás-
ról, a szakosztály terveirõl és az aktuális
eseményekrõl tartott tájékoztatást.

A helyi szervezet új vezetõségének
megválasztása elõtt elmondta, hogy a
szakosztály vezetõsége elégedett volt a
lemondott vezetõség munkájával, ezért
javasolják a volt vezetõségi tagoknak az
új ciklusra való jelölését. Tekintettel arra,
hogy Schippert László és
egyéb elfoglaltságuk miatt nem vállalnak
vezetõségi megbízást, ezért az alábbi ja-
vaslatot terjesztette a vezetõségválasztó
taggyûlés elé:

Elnök:
Titkár:

Vezetõségi tagok:

Az ülés résztvevõi az elõterjesztett ja-
vaslatot megszavazták.

Balázs Tamás még elmondta, hogy a
helyi szervezetet az elnök, a titkár, a helyi
szervezet tiszteleti tagjai (
és ) képviselik a szakosztá-
lyi küldöttgyûlésen, illetve a létszám
alapján még egy küldött megválasztása
aktuális. A taggyûlés Acsády Istvánt vá-
lasztotta küldöttnek.

Az egyebekben Acsády István, Várhelyi
Rezsõ és Sándor István a KÖBAL doku-
mentumok megmentését, a KÖBAL-ról va-
ló megemlékezést összefoglaló szakmai
elõadás megtartását kérték, Harrach
Walter a BKL Kohászat szerkesztõi munká-
ját segítõ személyi igényrõl szólt, dr. Éva
András pedig az ICSOBA-val való kapcso-
latok erõsítése mellett érvelt.

Befejezésül Köves Kristóf, a megvá-
lasztott új elnök megköszönte az aktív
részvételt, és a helyi szervezet jövõbeni
munkáját illetõen a korábbi évek gyakor-
latával azonos folytatást ígért.

-

Az OMBKE mosonmagyaróvári helyi szer-
vezet 2007. február 23-án tisztújító tag-
gyûlést tartott, melynek levezetõ elnöke

volt. Köszöntõ szavai után
ismertette a programot, miszerint a veze-
tõségmandátumának lejártával új vezetõ-
séget és szakosztályi küldötteket válasz-
tanak a megjelent tagok.

A következõkben titkár be-
számolójában ismertette az öntészeti
szakosztály vezetõségválasztási elõkészü-
leteit, illetve az országos elõkészületet is.
Megköszönte az elõzõ vezetõség munká-
ját. Kiemelte, hogy olyan helyi szervezet
mûködik Mosonmagyaróváron, mely or-
szágos elismertségû szakmai rendezvé-
nyeket képes szervezni, és példamutatóan
együttmûködik � mint civil szervezet � a
helyi önkormányzattal. Végezetül kérte az
országos szervezet vezetõségének a meg-
választásához a tagság véleményét.

A továbbiakban a jelölõ bizottságmun-
kájáról szólt tagtársunk,

aki elmondotta, hogy elõzetesen megke-
resték a tagokat, és a tagsági vélemény
alapján tesznek javaslatot az új vezetõség
és szakosztályi képviselõ tagokra.

A szavazatszedõ bizottság tagjainak �
Szuhányi Zsolt elnök, és

� megválasztása után meg-
kezdõdött a jól elõkészített szavazás.

A szavazás szavazólapokon történt,
melyeken a két szakosztályhoz (öntész-
fémkohász) tartozó tagok a helyi elnök
személyére együttesen, míg a helyi szer-
vezet titkárára, illetve a szakosztályi kül-
döttekre külön szavaztak.

A szavazás eredménye:
Helyi elnök: . Öntész tit-

kár: Tóth Károly. Öntész vezetõségi tag:
Török Róbert, Szuhányi Zsolt. Öntészeti
szakosztályi küldött:

és . Fémkohász
titkár: Csutak István. Fémkohászati szak-
osztályi küldött: . Gazdasági ve-
zetõ: .

A szavazás eredményének ismertetése
után számos hozzászólás, javaslat is el-
hangzott. Ezek közül kiemelem

javaslatát: �Az országos szervezet
felállításánál javasolja, hogy kohász szak-
osztály legyen, hogy ne tagozódjon
öntészeti és fémkohászati szakosztályra.
Könnyebb lenne a tájékoztatás, ezáltal
minden információ eljut mindenkihez�.

Az új vezetõség nevében Pivarcsi László
elnök megköszönte a bizalmat, és ígéretet
tett a további eredményes mûködéshez.

Csutak István levezetõ elnök is megkö-
szönte a tagság aktív részvételét a válasz-
tási elõkészületben, és jó munkát kívánt
az új vezetõségnek és választott képvise-
lõinek.

A tisztújító taggyûlést követõen baráti
beszélgetésre került sor, ahol � többek
között � szó esett a 2007-es év tervezett
szakmai rendezvényeirõl is, melyek méltó
folytatói az elmúlt éveknek.

-

Tisztújító taggyûlés Mosonmagyaróváron
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2007. március 13-án a helyi szervezet
tisztújító taggyûlésén , a
jelölõbizottság elnöke töltötte be a leve-
zetõ elnök tisztét. Mezei József elmondta,
hogy a jelölési munkában a jelölõbizott-
ság tagjai:

és vettek
részt. A szavazatszámláló bizottság tagjá-
nak a következõ tagtársakat javasolta:

Koltayné Tátrai Ildikó. A tagság a jelölte-
ket egyhangúlag elfogadta

, a helyi szervezet
eddigi elnöke megtartotta a szakosztály
elõzõ évi tevékenységérõl szóló beszámo-
lóját. Kitért arra is, hogy a létszámot meg
kell próbálni növelni, fõleg fiatalok be-
szervezésével.

A beszámoló elhangzása után
elmondta, hogy az OMBKE vá-

lasztmányi ülése május 18-án pénteken
Szolnokon lesz, ahová a Fõ utcából 7 órakor
indítanak autóbuszokat, amelyek ugyanoda
jönnek vissza. Szólt még arról is, hogy nem
kívánnak helyi szervezeteket összevonni,
de osztállyá alakulhatnak, ha akarnak.

hozzászólásában
megköszönte dr. Csirikusz József,

és a vezetõség munkáját. A
beszámolóhoz hozzászólt még:

A hozzászólások meghallgatása után
Csirikusz József a teljes vezetõség nevében
lemondott, és kérte a jelölõbizottságot,
hogy ismertesse az új jelöltek névsorát.

Dr. Mezei József, a jelölõbizottság el-
nöke bejelentette, hogy a jelölõbizottság
javasolja az OMBKE vaskohászati szakosz-
tály budapesti helyi szervezetének elnö-
kévé dr. Csirikusz Józsefet, titkárává dr.
Réger Mihályt, alelnökké ,
vezetõségi tagokká Baranyai Róbertet,
Koltayné Tátrai Ildikót, Kovács Gyõzõt,
Kovács Tünde Annát, Nagyné Halász Er-
zsébetet, Schmidt Györgyöt,

.
A javasolt személyeket egyenként, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, egy-
hangúlag elfogadta a taggyûlés.

Ezután dr. Csirikusz József és dr. Réger
Mihály elfogadták megválasztásukat és
megköszönték a bizalmat.

Dr. Csirikusz József ismertette a 2007-
re tervezett program fõbb pontjait:
� az Erdélyi Múzeum Egyesület által szer-
vezett kolozsvári konferencián 4 fõvel ve-
szünk részt,
� az idei szakmai kirándulást a bicskei ön-
tödébe és a révkomáromi erõd megtekin-
tésére szervezzük,
� a szakmai nap fõ témája pedig a HÍD lesz
(dunaújvárosi híd tervezése, építése és ki-

vitelezése, BMF Bánki Karon tésztahíd és
tésztahídépítõ verseny).

A vaskohászati szakosztály tisztújító
küldöttgyûlésre delegáltak névsora:

� dr. Csirikusz József,
� dr. Réger Mihály,
� dr. Mezei József,
� Baranyai Róbert,
� Faragó Péter,
� Kovács Gyõzõ,
� Kovács Tünde Anna,
� Koltayné Tátrai Ildikó,
� Nagyné Halász Erzsébet,
� Pálos Attiláné,
� Schmidt György,
� Simon Ferenc,
�
� választmányi tag,
� tiszteleti tag,
� tiszteleti tag,
� tiszteleti tag,
� dr. Sziklavári János tiszteleti tag,
� tiszteleti tag,
� dr. Tardy Pál ex-elnök,
� a BKL Kohászat fele-
lõs szerkesztõje.

Végül dr. Csirikusz József megköszönte
a tagság részvételét és kérte a további tá-
mogatást.

-

Mindig nagy megtiszteltetés, ha a fiatalab-
baknak módjuk van rá, hogy tapasztaltabb,
idõsebb embertársukkal szót válthatnak.
Különösennagy öröm, haaz ilyenbeszélge-
tésre régi kollegákkal adódik lehetõség.
Ilyenkor jelenné válik amúlt, és feledve pil-
lanatnyi gyengeségünket, törékeny fizikai
állapotunkat, elénk sorakoznak a régi emlé-
kek. Elõkerülnek múltbéli örömök, gondok,
melyek az évek távlatában egészen mások,
mint akkor a jelenben voltak.

Egy régi mondás szerint a szép emléke-
ket sziklába véssük, a rosszakat homokba
rajzoljuk.

emlékei közül sok van
sziklába vésve. Ez vált nyilvánvalóvá, ami-
kor kollegával a fémkohá-
szati szakosztály 2006. szeptember 21-i ve-

zetõségi ülése után egy rövidnek tervezett
beszélgetésre meglátogathattuk õt.

De hogyan is került sor erre a beszélge-
tésre? Az említett vezetõségi ülés után Vár-
helyi Rezsõ felajánlotta, hogy kísérjem el õt
dr. Marschek Zoltánhoz, akit meg akar láto-
gatni, mert kissé nehezen jár, és különben
is mindig szokott magával hívni valakit kí-
sérõnek, ha nála jár. Örömmel mondtam
igent. Míg elértünk a találkozás helyére,
megtudtam, hogy Rezsõ 1949-ben a Ma-
gyar Alumíniumipari és Könnyûfémipari Ku-
tató Intézetben dolgozott, és a

által vezetett fém bórozási kísérle-
tek kapcsán rendszeresen el kellett utaznia
Ajkára, hogy ellenõrizze a kísérleteket, il-
letve megmérje a vezetõképes fémbõl ön-
tött préstuskókat és jóváhagyja, hogy me-

lyek szállíthatók el Székesfehérvárra, hogy
ott tovább feldolgozzák azokat. Ezek az
üzemlátogatásai úgy jöttek létre, hogy

a kutatóintézet akkori igazgató-
ja ugyancsak minden héten lement Ajkára,
és Várhelyi Rezsõnek alkalma volt vele men-
ni. Bár 1955-ben, amikor Várhelyit kinevez-
ték Kõbányára igazgatónak, megszûnt ezzel
a kísérlettel összefüggõ kötelezettsége, de
az alumíniumipari vezetésen belül szoros
szakmai kapcsolata jött létre az ajkai vezetés-
sel, és ez folyamatosan alakult át személyes
barátsággá,rendszereskapcsolattartássá.Mi-
után mindketten nyugdíjba vonultak, a kap-
csolat továbbra ismegmaradt. Ha valamilyen
ajkai rendezvény van, Várhelyi Rezsõ mindig
felkeresi Marschek Zoltánt, és így tart tovább
ez amostmár több évtizedesbarátság.

Hatvan perc dr. Marschek Zoltánnal
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Zoli bátyánk szerfölött megörült, amikor az
elõzetes bejelentést követõen bekopogtat-
tunk hozzá.

A gyorsan felpörgött beszélgetésben rég
eltávozott munkatársak nevei kerültek terí-
tékre:

és sokanmások.
Még a jelennagyjai semmaradhattakki a

csevegésbõl, amikor vendéglátónk
felõl érdeklõdött. Õ még a hetvenes

évekbõl emlékezett a Motim akkor újonnan
kinevezett, fiatal igazgatójára.

Szóba került Marschekék Balaton-parti
házának építése, bõvítése, a kellemes hor-
gászások, amikor a balatonszemesi amatõ-
rök vetélkedtek a balatonszárszói profikkal.

Milyen sokszor volt eredménytelen az azna-
pi horgászás, és mégis hõsiesen állták a
szúnyogok támadásait.

A régi idõk üzemviteli problémáiról ke-
vesebb szó esett. Inkább a régi kollegák
ügyeskedéseirõl beszélgettünk, amelyekkel
� több-kevesebb sikerrel � próbálták elhárí-
tani a felsõ vezetés által az üzemimunkaelé
emelt akadályokat.

Bizony szép az elmúlt bajokra való
visszaemlékezés (iucunda est memória
praeteritorum malorum).

Sajnos az emlegetett kollegák már a túl-
világi bauxitmezõkrõl néznek le ránk, akik
még mindig hiszünk a magyar alumínium-
ipar jövõjében.

Ezen hitünket erõsítik az ilyen baráti
kapcsolatok, az alumíniumiparmég élõ ha-
gyományai. Ezeket kell ápolni és átadni a
mai nemzedéknek.

Amagyar alumíniumipar híres volt arról,
hogy nagyon sok barátság szövõdött ipar-
ágon belül. Jó volna, ha a kicsire zsugoro-
dott hazai alumíniumiparban tovább élne
ez a hagyomány.

A beszélgetés Marschek Zoltánnal a ter-
vezettnél hosszabbra nyúlt. Annyi emlék
bukkant elõ a múlt homályából, hogy min-
dig akadt még egy utolsó mondanivaló.
Pont egy óra után búcsúztunk el egymajda-
ni újabb beszélgetés reményében.
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