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VENDÉGSAROK

Együtt
a közös sikerekért
Bár rendkívül eredményes sportág Magyarországon
a kajak-kenu, azt mégis kevés vidéki klub mondhatja el magáról,
hogy egyszerre két olimpiai bajnok is náluk dolgozik.

Szöveg: SZILÁGYI IRÉN

Fotó: NÉMETH ZSOLT, archív

A Dunaferr Sportegyesület kajak-kenu szakosztályának
edzői csapatát két legenda erősíti tavaly óta: Vajda Attila
nyár elején, Vereckei Ákos ősszel érkezett a dunaújvárosi
klubhoz, hogy átadják tudásukat a feltörekvő fiatal sportolóknak. Az ISD DUNAFERR Zrt. által támogatott egyesületben komoly szakmai munka folyik, sok tehetséges
gyerekkel, fiatallal dolgoznak. Eredményekről, sikerekről,
nehézségekről, az edzői munkáról és a „Z” generáció sajátosságairól is beszélgettünk a két bajnokkal.
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Hogyan lépett be a ti életetekbe
annak idején a sport?
n Vajda Attila: Hatévesen a birkózással kezdődött, aztán a foci következett, de úgy tűnik, egyik sem volt nekem
való sportág, mert mindkettőt sérülések miatt kellett abbahagynom. Az unokatesóm kezdett el kenuzni, elmentem egy
versenyre megnézni őt, és megtetszett a dolog. Kilencéves
voltam, kértem a szüleimet, hogy engem is vigyenek el egy
edzésre. Akkor éppen volt vagy ötven kisgyerek, az edző beletérdeltetett egy kenuba és azt mondta, hogy evezzek. Ennyi.
A beilleszkedés nem ment túl könnyen, makacs gyerek voltam, aki feszegette a saját határait, és nem mindenkivel találtam meg a közös hangot. Viszont szorgalmas voltam,
volt is tehetségem hozzá, úgyhogy viszonylag korán
elkezdtek jönni az eredmények.
n Vereckei Ákos: Tízévesen kezdtem el
kajakozni. Előtte már kipróbáltam az atlétikát, a birkózást, de valahogy a kajakozás
egészen mást adott. Minden együtt volt,
amire nyáron egy gyerek csak vágyhat,
pontosabban vágyhatott akkoriban: szabadság, víz, napsütés… Megfogott a dolog
és maradtam.

Mi volt az első, évtizedek távlatából is
meghatározónak tűnő élmény a vízen?
n Vajda Attila: A legelső versenyemre nagyon élénken
emlékszem. Párost mentünk, kétezer méteres távon heten
álltunk rajthoz. Sokáig lapátoltunk stabilan az utolsó helyen, aztán a hatodik páros hibát vétett, kifutottak a partra.
Mire visszaküzdötték magukat, meg tudtuk előzni őket. Az
első hat helyezettet díjazták, a 4., 5., 6. is bronzérmet kap
ilyenkor. Mire hozzánk ért az éremosztás, kiderült, hogy
elfogytak a bronzérmek, így mi ezüstöt kaptunk. Boldogok
voltunk és rendkívül büszkék.
n Vereckei Ákos: Nem emlékszem konkrétan olyan pillanatra, amihez kötni tudnám azt, hogy végleg elköteleztem
magam a sportág mellett. Inkább úgy fogalmaznék, hogy

folyamatok voltak ezek, folyamatosan. Minden verseny egy
megmérettetés, vagy sikerül, vagy nem. Igazából az első
nagy áttörést az jelentette, amikor 1997-ben világbajnokok
lettünk négyesben.
Sokszor hallani sportolóktól, hogy számukra nem
feltétlenül az a legnagyobb siker, amit a külvilág
annak könyvel el. Számotokra minek volt
a legnagyobb jelentősége, hogyan értékelitek
utólag a versenyzői pályafutásotokat?
n Vajda Attila: Biztosan furcsán hangzik, de számomra például az olimpiai arany „csak” egy érem a sok közül. Persze, nyilván hatalmas élmény volt, dicsőség meg
minden, viszont a 2011-es szegedi világbajnokságon elért győzelemhez sokkal több érzelem és emlék kötődik.
A szülővárosomban zajló versenyen ott lehetett személyesen a családom, az éppen megszületett kisfiam, rengeteg barát, ismerős. Olyan emberek voltak akkor körülöttem, akik
egy olimpiára sosem tudtak volna elutazni, és nekik ott élőben tudtam „bizonyítani”, megmutathattam, hogy érdemes
volt bízni bennem.

Vajda Attila 2011-ben, szegedi világbajnoki győzelmét követően

n Vereckei Ákos: Az olimpiai győzelmeket az adott
pillanatban nyilván túlidealizálja az ember, de utólag
visszatekintve az olimpia is csak egy verseny a sok
közül. Kérdezted az imént, hogy volt-e bármiféle hiányérzetem amiatt, hogy egyéniben nem
szereztem érmet az olimpián? Volt egy versenyzői sportkarrierem, az ismert eredményekkel, köztük három egyéni világbajnoki
aranyéremmel. Azt gondolom, hogy szomorú
lenne rám nézve, ha lenne ezek után bármiféle hiányérzetem. A kajak-kenu sportban egyébként sincs
olyan, hogy „mi lett volna, ha…”? Eredmények vannak,
amiket a helyén kezelek.

ma g y a r A c é l 

2019. NYÁR

3

NÉVJEGY
Vajda Attila kenus olimpiai bajnok, háromszoros világés Európa-bajnok 1983-ban született Szegeden.
Sportpályafutása alatt mindvégig a Szegedi Vízisport
Egyesület versenyzője volt.
Fontosabb sporteredményei
Olimpiai Játékok
Bronzérem 2004, Athén C1 1000 m
Aranyérem 2008, Peking C1 1000 m
Az athéni olimpia aranyérmes férfi kajaknégyese: Horváth Gábor,
Vereckei Ákos, Storcz Botond és Kammerer Zoltán

A versenyzés és az edzői munka – egyanazon érem
két oldala. Sikeres versenyzői múlt után hogyan
lehet hiteles edző az ember, és milyen nehézségei
vannak ennek a munkának?
n Vajda Attila: Érdekes helyzet, hogy a srácok, akikkel
foglalkozom, már úgy ismertek meg, mint olimpiai bajnokot, aki a sportkarrierje csúcsára ért. Nehezen tudják elképzelni, hogy mi mindenen át vezetett idáig az út. És nem
csak az edzésbe fektetett rengeteg munkára gondolok.
Hanem például arra, hogy húszévesen, miközben sportoltam és főiskolára jártam, heti négy napot egy éjszakai
szórakozóhelyen dolgoztam, hogy eltartsam magam és ki
tudjak utazni az első komolyabb nemzetközi edzőtáborba.
Amikor elkezdtem külföldön edzősködni, fogalmam sem
volt, hogy mennyi munkával jár ez. Nyilván sokat kell még
tanulnom, hogy jó edző lehessek. Úgy próbálom megközelíteni a közös munkát, hogy átgondolom, versenyzőként
nekem mire volt szükségem annak idején, mit kaptam
meg az edzőmtől és mi az a plusz, amit még megkaphattam volna. Ezeket kell átadnom nekem is a versenyzőim
számára. A teljesítmények hullámzóak, ezért minden
olyan napnak örülnünk kell, amikor jól megy a munka.
Ha olyan mozdulatot, technikát látok, ami visszatükrözi
az általam elmondottakat, annak külön örülök, hiszen ez
azt jelzi, hogy a versenyző elkezdte beépíteni magába azt,
amit átadok neki. Ez a sportág rengeteg edzéssel jár, ezt a
munkamennyiséget nem lehet „megspórolni”, nem tudom
elvégezni a munkát a versenyzők helyett. Viszont meg
tudom könnyíteni a helyzetüket azzal, hogy mindenkire
egyenként is odafigyelek, próbálok az ő fejükkel gondolkodni. Sokszor érzem azt, hogy egy személyben kellene
lennem pedagógusnak és pszichológusnak is.
n Vereckei Ákos: 2009-től volt egy időszak az életemben, amikor gyakorlatilag a saját magam edzője voltam. Egy olyan, speciális edzésterv alapján készültem,
ami „szembement” a hivatalos sportági dogmákkal. Úgy
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Világbajnoki címek
2007, Duisburg C1 1000 m
2011, Szeged C1 1000 m
2013, Duisburg C1 1000 m
Európa-bajnoki címek
2000, Boulogne C2 1000 m (ifjúsági)
2007, Pontevedra C1 1000 m
2009, Brandenburg C1 1000 m
Díjak, elismerések
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004)
Az év magyar kenusa
(2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
Junior Prima díj (2007)
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2008)
Az év magyar férfi sportolója (2008)
(a sportújságírók szavazata alapján)
Az év magyar sportolója (2008)
(a Nemzeti Sportszövetség díja)
Az év Csongrád megyei sportolója (2013)

gondoltam, hogy amit az addigi edzőimmel produkáltam,
azt én magam is elő tudom állítani, akár konkrét edzésterv
formájában is, és az alapján fogok készülni. Nyilván ez
pozícióféltést eredményezett néhány nagy nevű edzőnél,
és ezért mindent megtettek, hogy negatív színben tüntessék fel a dolgot. Meggyőződésem, hogy bár sikersportág
Magyarországon a kajak-kenu, nem létezik olyan az edzői
munkában, hogy „magyar módszer”. Vagy ha mégis, akkor
az körülbelül annyit tesz, hogy fogok ezer gyereket, „ledarálom” őket, és a legtehetségesebbek életben maradnak.
Ez egy rendkívül rossz hatékonysággal működő és pazarló
módszer. Én mást gondolok erről. Ha lépünk tíz évet az időben, az látszik, hogy sok mindenben engem igazolt az élet.
Edzőként az ember rendelkezik egyfajta eszközkészlettel,

amivel dolgozni tud, és rendelkeznek a versenyzők is a saját
maguk adottságaival. Nem szabad tőlük olyat kérni, amit
nem tudnak végrehajtani, de olyat sem, amit könnyedén,
erőfeszítés nélkül tudnak teljesíteni. Meg kell ismernünk
egymást, egymásra kell hangolódnunk, így nyílik arra lehetőség, hogy együttműködve, közös munkával mindenkiből
saját magához képest a legjobbat tudjuk kihozni.
A versenyzőitek életkoruk alapján már
a „Z” generáció tagjai, egészen más körülmények
között nőttek fel, másként szocializálódtak,
mint a ti generációtok annak idején.
Hogyan lehet hatékonyan dolgozni velük?
n Vajda Attila: A versenyzőink diákok, iskolába járnak,
ahol teljesíteni kell, meg kell felelniük az elvárásoknak. Mire
leérnek délután a telepre, sokszor látom, hogy gyakorlatilag
„zombik”. Ilyenkor például technikát javítani nagyon nehéz.
Rengeteg a külvilágból őket érő inger, történés, pörögnek és
közben mégis úgy érzik, hogy lemaradnak valamiről. Másrészt rengeteg a szabadon hozzáférhető információ a világhálón, sok esetben azonban ezek félinformációk. Mindenki
tájékozódni próbál, a siker tuti receptjét keresik, azt, hogy
miként lehetne kevesebb munkával is nagyobb eredményeket elérni, és talán kevésbé bíznak ma már az edzőkben
is. Holott ebben a sortágban a nagy dolgok mindig lassan
történnek meg, és ezt nagyon sokan nem tudják kivárni.
Kiégnek, hitüket vesztik, idő előtt abbahagyják a versenyzést. Talán ez a legnagyobb probléma, aminek a megoldásán
edzőként dolgoznunk kell. Itt a türelem a nagy kérdés szerintem, hogy akiben megvan a tehetség, az ki tudja-e várni
azt az öt-hét-tíz évet, amíg a rengeteg befektetett munka
elkezd megtérülni. Tudom, hogy az én részemről is kitartó
türelemre van szükség és arra, hogy az elvárásaimat ös�-

NÉVJEGY
Vereckei Ákos kajakozó, kétszeres olimpiai bajnok,
hatszoros világbajnok, nyolcszoros Európa-bajnok
1977-ben született Budapesten.
A Pestvidéki Gépgyár SK, a Csepel SC,
majd a Budapesti Honvéd versenyzője volt.
Fontosabb sporteredményei
Olimpiai Játékok
Aranyérem 2000, Sydney K4 1000 m
Aranyérem 2004, Athén K4 1000 m
Világbajnoki címek
1997, Dartmouth K4 500 m
1998, Szeged K1 500 m
1999, Milánó K1 500 m
1999, Milánó K4 1000 m
2001, Poznań K1 500 m
2006, Szeged K4 1000 m
Európa-bajnoki címek
1997, Plovdiv K4 500 m
1999, Zágráb K1 1000 m
2000, Poznań K1 500 m
2001, Milánó K1 500 m
2002, Szeged K1 500 m
2004, Poznań K1 500 m
2004, Poznań K4 1000 m
2005, Poznań K1 500 m
Díjak, elismerések
Az év magyar kajakozója (1998, 1999, 2001, 2002,
2003, 2004, 2006)
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2000)
Csepel díszpolgára (2000)
A Csepel SC örökös bajnoka (2000)
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
(2004)
A Magyar Köztársaság címerével ékesített aranygyűrű
és az elismerő oklevél (2008)
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szehangoljam az ő képességeikkel.
idén én is népszerűsíthetem ezt a
Természetesen már vannak szép
fantasztikus versenyt, már csak hab
sikereik a fiataloknak, de ezekben
a tortán. Ha minden jól megy, akén még nem vagyok benne. A mi
kor a dunaferres versenyzőink melközös munkánk eredménye úgy
lett állva már edzőként is érdekelt
két-három múlva kezd majd meglehetek a küzdelmekben.
mutatkozni.
n Vereckei Ákos: Edzőként
Közismert, sikeres sportolóként
szembesülnöm kellett azzal a gemindketten odaálltatok fontos
nerációs különbséggel, hogy ezek
ügyek mellé…
a gyerekek már a legkorszerűbb
n Vajda Attila: Számomra a
telekommunikációs eszközök tárgyerekekkel kapcsolatos ügyek a
saságában, a virtuális térben is
legfontosabbak. Sportolóként tiszmozogva szocializálódtak. Néha
tában vagyok azzal, hogy mit jelenkonkrétan úgy érzem, mintha kütenek azok a szavak, hogy küzdelem
lönböző nyelvet beszélnénk. A
és kitartás, így örömmel vállaltam
kommunikáció másképp működik,
annak idején, hogy segítek a Transzlátszólag értenek dolgokat, de aztán
plantációs Alapítványnak, amely a
a visszacsatoláskor kiderül, hogy
szervátültetett gyerekeket és családigazából mégsem tudtunk szót érjaikat támogatja. Az SOS Gyermekteni egymással. Ki kell tapasztalni,
falvak jószolgálati nagyköveteként is
hogy mi az, ami igazán hat rájuk,
igyekszem segíteni azoknak a gyereami tényleg megérinti őket. Gyakeknek, akiknek nem adatott meg,
korló szülőként érzékelem azt is, Vajda Attila a 2019-es szegedi kajak-kenu
hogy vér szerinti családjukban nevilágbajnokság egyik arca
hogy mennyire különböző családi
velkedhessenek.
környezetből érkeznek a gyerekek.
n Vereckei Ákos: A természetet,
Én annyit tudok tenni, hogy meghúzok bizonyos teljesít- a vizet szerető emberként és gyerekeket nevelő szülőként
ményszinteket, és megpróbálom megértetni a gyerekekkel, is nagyon fontosnak tartom a környezettudatosságot, az
fiatalokkal, hogy ezeket kell teljesíteniük, ha eredményt élővizeink védelmét. Rengeteg hulladék halmozódik fel a
akarnak elérni.
mindennapjainkban, de ezek nagy része újrahasznosítható.
Szeretném, ha minél több ember tudatáig eljutna, hogy
Attila, te vagy az augusztusi szegedi
ne szemétként, hanem az ökológiai körforgásba visszavilágbajnokságot népszerűsítő kampány egyik
vezethető alapanyagént kezeljük a hulladékokat. Ezért is
„arca”. Milyen érzéseket hozott elő belőled
tartottam fontosnak például, hogy elvállaljam a PET Kupa
ez a felkérés?
PET Mester szerepét, idén is ott szeretnék lenni az esen Szeged nyilván kiményen. Egyik legnagyobb
emelt helyet foglal el a szítermészeti kincsünk a Tivemben. Világéletemben
sza, amelynek árterébe a
ott versenyeztem, sosem
tavaszi árvizek nagyon sok
váltottam klubot. Amikor
szemetet sodornak le a robronzérmes lettem a 2006mániai és ukrajnai terüleos szegedi világbajnoksátekről. A PET Kupával rágon, már akkor megfogadirányítjuk a figyelmet erre
tam, hogy ha rendeznek
a problémára és sok önkénmég a városban valaha
tessel együttműködve évről
vébét, én ott világbajnok
évre megtisztítjuk a Tisza
akarok lenni. Ez sikerült is Vereckei Ákos pillepalackokból épített hajójában evez
árterének egy szakaszát a
2011-ben, az pedig, hogy az a 2015-ös PET Kupán
szennyeződésektől.
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Acél (r)evolúció
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A legújabb kutatási irányok

Portász Attila technológiai és kutatási igazgatóhelyettes, MVAE

Cikksorozatunk előző két lapszámunkban megjelent első két részében
áttekintettük az acélok gyártástechnológiájának, ötvözési koncepciójának
és szerkezetvizsgálati módszereinek fejlődését a második ipari forradalomtól
napjainkig. Eljutottunk Mushet, Ansonov, Hadfield, Baur és Brustlein
úttörő munkájának köszönhetően a mangánnal, krómmal és nikkellel ötvözött
acéloktól a növelt szilárdságú mikroötvözött (HSLA – High Strength Low Alloy)
minőségeken keresztül a mára széles körben elterjedt második generációs,
fejlett, nagy szilárdságú (AHSS – Advanced High Strength Steel) acélokig.
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Sorozatunk harmadik, egyben utolsó részében betekin- leggyakrabban alkalmazott 50-60 fémes elemből adódik, beláttést nyújtunk a XXI. század legújabb acélipari kutatá- hatjuk, hogy a fémötvözetek kutatásában továbbra is hatalmas
saiba, olyan új, egzotikus anyagok fejlesztésébe, mint a potenciál. Ezközeink, melyek a kutatást segítik, rohamosan
az ultranagyszilárdságú-alacsony sűrűségű, az amorf, a fejlődnek. Gondoljunk csak például a prediktív képességű momagas entrópiájú acélok vagy a fémhabok. A kutatás haj- dellekre, a fejlett kontinuum szimulációs módszerekre vagy az
tóerejét a korábbi évtizedekhez hasonlóan továbbra is a ötvözetek termodinamikáját modellező szoftverekre. Ide tarszilárdságnöveléssel megvalósítható tömegcsökkentés, toznak a big data által táplált gépi tanulási algoritmusokban
a természeti erőforrásokkal takarékos módon történő rejlő lehetőségek anyagtudományi alkalmazásai is. Megemgazdálkodás, valamint speciális felhasználási célokra líthetjük továbbá a legújabb nagyfelbontású karakterizációs
alkalmas új tulajdonságkombinációk létrehozása adja. Az eszközöket is, mint például az atom szonda tomográfia vagy
acélok anyagtudományi fejlesztése az elmúlt évtizedekben a szinkrotron és neutron képalkotási módszerek. Jelentős fejjellemzően a szilárdság és a szívósság növelésére/javítására lődésen ment keresztül az elmúlt években az anyagszintézis
irányult. A közelmúlt egyik legígéretesebb kutatási témája technológiája is, ami generatív tervezéssel és additív gyártással
a vasalapú ötvözetek tekintetében a fajlagos
kombinálva rendkívüli módon gyorsíthatja fel
szilárdság növelésének sűrűségcsökkentéaz alapkutatás eredményeinek ipari gyakorlatba
Napjainkban a fémek
sen keresztül történő megvalósítása.
történő átültetését.
piacának évi
A fémes anyagok és a belőlük készült terKönnyen lehet, hogy ezen eszközök birtokb. 3500 milliárd
mékek, használati tárgyak több mint 5000 éve
kában
olyan anyagtudományi, ha úgy tetszik
eurós forgalma a
globális gazdaság
az emberi civilizáció alappillérei. Napjainkban
acélforradalom küszöbén állunk, aminek a
egyik
kulcsfontosságú
a fémek piacának évi kb. 3500 milliárd eurós
gazdaságra, társadalomra gyakorolt hatásáról
tényezője.
Ennek
ellenére
forgalma a globális gazdaság egyik kulcsfontosegyelőre elképzelésünk sem lehet. Az új anyamára gyakorlatilag több
ságú tényezője. Ennek ellenére mára gyakorlagok által ma alapvető kihívásoknak számító
évezrednyi fejlesztés
tilag több évezrednyi fejlesztés eredményeként
kérdésekre adhatunk választ a közlekedés, az
eredményeként csupán
csupán mintegy 1000 különböző fémötvözetet
infrastruktúra vagy a zöldenergia-termelés
mintegy 1000 különböző
használunk. Ha figyelembe vesszük a hozzávefémötvözetet használunk. területén. Ha kitekintünk a fémek világából
tőleg 1060 lehetséges kombinációt, amely csak a
az anyagtudomány egyéb területeire is, belát-

hatjuk, hogy fejlett eszközeink és módszereink milyen eredményekkel kecsegtetnek például a gyógyszerkutatás vagy az
orvostudomány területén is.

ULTRANAGYSZILÁRDSÁGÚ
ALACSONY SŰRŰSÉGŰ ACÉLOK /
MAGAS FAJLAGOS SZILÁRDSÁGÚ
(HSSS) ACÉLOK
Habár az acél a gépjárműgyártás meghatározó alapanyaga,
a személygépkocsikban felhasznált mennyisége a teljes tömeghez viszonyítva az 1995-ös 68,1%-os átlagos szintről a
2010-es évek elejére 60,1%-ra csökkent. Ennek oka elsősorban, hogy a hagyományos acélok tömegegységre jutó
szilárdsága (fajlagos szilárdsága) viszonylag alacsony, így
a tömegcsökkentés érdekében egyéb anyagokkal kezdték el helyettesíteni őket [1]. Az acélipar a közelmúltig
az AHSS/UHSS minőségekkel igyekezett lépést tartani
az alumínium-, magnézium- és titánötvözetek fajlagos szilárdságával.
Az elmúlt évtizedben azonban intenzíven kutatott területté vált az acélok sűrűségének csökkentése is. Kézenfekvő
módszernek tűnik az acél alumíniumtartalmának növelése a sűrűségcsökkentés érdekében, azonban az alumíniumtartalom növekedésével olyan intermetallikus vegyület
fázis képződik, ami az ötvözet szívósságát/alakíthatóságát
drasztikusan csökkenti. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb
előrelépését jelentette, hogy a törékeny B2 intermetallikus
vegyület fázis soros morfológiáját hatékonyan sikerült módosítani úgy, hogy az gyakorlatilag diszperz szilárdságnövelő
második fázisként funkcionáljon az ausztenites mátrixban.
A dél-koreai Graduate Institute of Ferrous Technology
munkatársai nemrég a Nature-ben megjelent munkájukban
mutatták be eredményeiket, mely szerint a nikkellel történő
ötvözés elősegíti a magas alumíniumtartalmú acélok hideghengerlés utáni hőkezelése során a diszperz nanométeres
mérettartományba eső B2 fázis kiválásokat.

1. ábra: A diszlokációk és a B2 precipitátumok kölcsönhatása
TEM-felvételeken 0.5%-os maradó alakváltozás után [2]
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Ahogy az az 1. ábrán is látszik, a
Habár az acél
diszlokációk nem képesek átmetszea
gépjárműgyártás
ni a B2 precipitátumokat, hanem az
meghatározó alapanyaga,
alakváltozás során feltorlódnak körüa személygépkocsikban
löttük, ennek megfelelően szignifikáns
felhasznált mennyisége
módon hozzájárulnak a szilárdsága teljes tömeghez
növeléshez. Jelentős előrelépés ez az
viszonyítva az 1995-ös
alacsony sűrűségű vagy magas fajla- 68,1%-os átlagos szintről
a 2010-es évek elejére
gos szilárdságú (High Specific Strength
60,1%-ra csökkent.
Steel – HSSS) acélok gyakorlati alkalmazhatóságának tekintetében, hiszen
a korábbi magas Al-tartalmú, ún. triplex (Fe-Al-Mn-C)
acélok szilárdságnövelű K-karbid kiválásait a diszlokációk
könnyedén átmetszették, ezzel a keletkező szilárdságnövekmény és sűrűségcsökkenés által okozott fajlagos szilárdságnövekmény még nem jelentett versenyképes alternatívát
például a titánötvözetekhez képest.

Amorf acélok
A fémek szilárd állapotban jellemzően kristályos szerkezetűek, ami azt jelenti, hogy a kristályrácsot alkotó atomok
(ionok) magas szintű rendezettséget mutatnak, az atomoknak a térben kitüntetett helye van, azaz nagyságrendekkel
nagyobb valószínűséggel vannak jelen a tér adott pontjain,
mint egyéb helyeken. Az amorf fémek – rendszerint ötvözetek – olyan nem kristályos szerkezetű szilárd állapotú anyagok, melyek atomi szinten nagymértékű rendezetlenséget
mutatnak. Az üvegszerű struktúra egyik érdekessége, hogy
jó elektromos vezetőképességgel rendelkezik. Az amorf fémek előállításának számos módja ismert, ilyenek például az
olvadék extrém gyors hűtése, az ionbesugárzás vagy a gőz
fázisból történő fizikai lecsapatás.
Az amorf acélok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy
jelentős deformáció nélkül képesek ellenállni a komoly
dinamikus igénybevételeknek, ami széles körű felhasználhatóságot biztosít. Potenciális alkalmazásuk a katonai
testpáncéloktól a műholdak mikro meteoritoknak ellenálló burkolatáig terjedhet. Míg a kristályos fémek rugalmassági határának, folyási jelenségének mechanikai háttere, a
diszlokációk által közvetített csúszási síkok elmozdulása
jól ismert, addig az amorf szilárd anyagok esetén a rugalmassági határ átlépésének mechanikája több nyitott kérdést
is tartogat. A University of California (UC), a University
of Southern California (USC) és a California Institute of
Technology (CALTECH) kutatói és mérnökei is ez utóbbi jelenséget kutatják. Munkájuk során olyan amorf acélt
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2. ábra: Fe-alapú amorf ötvözetről készült SEM-felvétel [4]

(SAM2X5-630) állítottak elő, melynek rugalmassági határa
a jelenleg ismert acélötvözetek közül a legmagasabb. A mérések alapján a SAM2X5-630 (Fe49.7 Cr17.7 Mn1.9 Mo7.4
W1.6 B15.2 C3.8 Si2.4%) rugalmassági határa 11.8 GPa,
összehasonlításképpen egy átlagos szerkezeti acél esetén ez
az érték 0.2-0.4 GPa, míg a nagy szilárdságú volfrám-karbid
kerámia rugalmassági határa kb. 4.5 GPa [3].

tulajdonságokkal rendelkeznek, amiből látható, hogy az
egyik domináns faktor a tulajdonságok módosítása tekintetében ezen anyagok esetén is a kristályrács típusa [6].
A HEA-ötvözetek tulajdonságaik alapján ígéretes alapanyagoknak tűnnek a nukleáris ipar, a turbina- vagy repülőgépgyártás területén.
A fentiekben vázolt többkomponensű, magas entrópiájú
ötvözetek szolgáltak kiindulópontként a komplex, de nem
arányos összetételű Fe-alapú ötvözetek (magas entrópiájú
acélok) megalkotásához. A kutatások során bebizonyosodott, hogy a masszív kristályos, homogén szilárd oldat
létrehozásához, az intermetallikus fázisok megjelenésének
elkerüléséhez nem egyszerűen az entrópia maximalizálásán
keresztül vezet az út. Jó példa erre C. C. Tasan és MIT-s
munkatársai nemrégiben közétett eredményei, melyek
szerint egy 25%-os kvaterner, entrópia maximalizált
FeMnCoCr-ötvözet komplex többfázisú mikrostruktúrát
mutat több intermetallikus fázissal, míg a nem egyenértékű
Fe-40Mn-10Co-10Cr anyag stabil homogén egyfázisú lapközepes kristályszerkezetű. [7]

MAGAS ENTRÓPIÁJÚ ACÉLOK
A magas entrópiájú ötvözetek (High Entropy Alloys –
HEAs) alapvetően öt vagy több fő ötvözőelemet (5-35
atom%) tartalmazó szilárd oldatok, melyek további ún.
mellékötvözőket is tartalmazhatnak egyenként kevesebb
mint 5 atom% mennyiségben. Nevük a hagyományos ötvözetekhez képest a HEA-kra jellemző szilárd oldat magasabb keverési entrópiájából ered. A többkomponensű,
magas entrópiájú kristályos ötvözetekről szóló első publikációk 2004-ben jelentek meg. A HEA-ötvözetek egy
teljesen új, felderítetlen területet nyitottak meg az anyagtudományban. A kutatások során az egyik legfontosabb 3. ábra: Különböző acéltípusok szakítószilárdság-szakadási
intervallumai kiegészítve a magas entrópiájú acélokra
tisztázandó kérdésnek a szilárd oldat fázisstabilitásának nyúlás
vonatkozó tartománnyal [7]
a konfigurációs entrópia szabályozásával történő módosítása számított [5]. Mikroszerkezetüknek
A 3. ábra kiválóan bemutatja a magas
köszönhetően a magas entrópiájú ötvö
entrópiájú acélötvözetekkel megvalósítható
A HEA-ötvözetek
zetekre általában jellemző, hogy nagy
mechanika-karakterisztikát a hagyományos
tulajdonságaik alapján
ígéretes alapanyagoknak
keménységgel és magas nyomószilárdsággal
acéltípusokhoz képest, mely egyben determitűnnek
a
nukleáris
rendelkeznek mind szobahőmérsékleten,
nálja a potenciális felhasználási területüket
ipar, a turbina- vagy
mind növelt hőmérsékleteken. Összesis, úgymint a rendkívül komplex geometrirepülőgépgyártás területén.
ségében elmondható, hogy a lapközepes
ájú hidegen alakított lemezalkatrészek vagy
struktúrájú HEA-ötvözetek alacsonyabb
ütközésienergia-elnyelő elemek.
szilárdsággal és jobb alakíthatósággal, míg a térközepes
A 4. ábra egy 20% Mn-, 2,7% Al-, 2,7% Si- és 0,15%
rendszerben kristályosodó magas entró
piájú ötvözetek C-tartalmú Fe-alapú ötvözet szakítódiagramjait mutatja
magasabb szilárdsággal és kevésbé jó alakíthatósági különböző vizsgálati hőmérsékleteken. A szobahőmérsék-
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4. ábra: Fe-20Mn-2,7Al-2,7Si-0.15C ötvözet szakítódiagramjai
különböző vizsgálati hőmérsékleteken [7]

leten a 80%-ot meghaladó szakadási nyúlás együtt a kb.
800 MPa-os szakítószilárdsággal egészen figyelemreméltó.
Ahogy az is, hogy kriogén (-50°C) körülmények között sem
csökken a nyúlás 60% alá.

Fémhabok
A fémhabok habformájú anyagok, amiket fémolvadékból
habosítással (zárt cellás) vagy fémporral töltött folyadékhabból szintereléssel (nyílt cellás) állítanak elő, térfogatuk
legalább 50%-a gáz. Alapvetően kétféle fémhabot különböztetünk meg, a zárt és nyílt cellás típusokat. A zárt cellás habokban a szerkezetben lévő pórusokat összefüggő
és átjárhatatlan cellafal veszi körbe, így szigetelve el őket
egymástól. Ennek eredményeként a zárt cellás habok kiváló szigetelők és energiaelnyelők, ezt a típust akár szerkezeti
tartóelemként is alkalmazhatjuk. Sűrűségükből és szerkezetükből adódóan úsznak a vízen. A nyílt cellás habok esetében tulajdonképpen csak pálcikaszerű elemek adják a teljes

vázszerkezetet. Ekkor a hab teljesen átjárható, nem is igazán
beszélhetünk cellákról. Ezek az anyagok kiválóan alkalmasak szűrésre és nagy fajlagos belső felületük révén katalizátor hordozónak is [8].
A fémhabok főként alumíniumból készülnek, de létezik
ezüst-, acél-, réz- és titánhab is. Felhasználásukra több terv
is létezik, például szuperkönnyű szerkezeti anyagok, járművek energiaelnyelő elemei, harckocsik páncélzata, tűzálló
elemek vagy protézisek.
Manapság az acélhabok tekintetében a legintenzívebben kutatott terület az anyagok ciklikus, húzó és nyíró
igénybevételnek való ellenállása a cellamorfológia és egyéb
paraméterek függvényében, amely tulajdonságok a szerkezeti anyagok teljesítménye szempontjából rendkívül kritikusak.
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5. ábra: Fe-, Cr- és Mo-porok vákuumszinterelésével előállított
Fe-alapú, kb. 50% porozitású fémhabról készült SEM-felvétel [9]
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Új kihívások

a vállalatok
és a humán szakterület előtt

SZILÁGYI IRÉN

Fotó: Németh Zsolt

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés – középtávú céljaival
összhangban – HR-szimpóziumot szervezett június 5-én.
A rendezvény kiemelt témái között szerepeltek
a vállalatok munkaerő-utánpótlási kihívásai,
munkaerő-megtartási kérdések, generációs problémák,
valamint az Ipar 4.0 munkaerőpiacra gyakorolt hatásai.

12

Az Egyesülés célja, hogy tagvállalatainak képviselői, vezető
munkatársai részére napi aktuális, valamint a közeljövőben
a mindennapi gyakorlat részévé váló kihívásokból következő problémákra ráirányítsa a figyelmet, és azokra lehetőség
szerint megoldásokat is kínáljon szakmai rendezvényein
keresztül, így ezúttal a terület neves szakemberei voltak a
rendezvény előadói.
Dr. Szabó Szilvia humánerőforrás-szakértő, a Metropolitan Egyetem docense, a Humán Szakemberek Országos
Szövetségének alelnöke a vállalatok előtt álló, munkaerő
utánpótlással kapcsolatos kihívásokról, a munkaerő megtartásának legfontosabb kérdéseiről beszélt előadásában.
Mint elmondta, paradigmaváltást él meg a humán szakterü- visszajelzések, értékelések elmaradása, illetve a munkaidőlet. Ha fejlődésfókuszú kihívásként, és nem problémaként magánélet arányának eltolódása az utóbbi rovására. A megtekint a vállalat a munkaerő megtartásával, motiválásával, tartás az új toborzás – fogalmazott a szakember.
képzésével kapcsolatos feladatokra, akkor van a legnagyobb
A Magyar Városkutató Intézet kutatási igazgatója, Ruff
esély arra, hogy mindkét fél, a munkáltató és a munkaválla- Tamás szociológus a generációs problémák témakörében
ló is eredményesnek érezhesse magát. Ma már ez nemcsak osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, különös tekina HR-szakemberek felelőssége, a vezetőknek is új
tettel az Y és Z generációkra. Az 1980 és 1994
szemléletmódra van szüksége. Sok munkálközött született Y generáció tagjai jelentős,
tatónak okoz problémát a magas fluktuá29 százalékos arányt képviselnek a maAz 1980 és
ció, miközben nem feltétlenül a követgyar munkaerőpiacon. Sajátos gene1994 között született Y
kező munkahelyen remélt magasabb
rációs jellemzőik révén, az idősebb
generáció tagjai jelentős,
bér az oka a munkavállalók – köztük
korú munkavállalókhoz képest már
sok esetben kulcsemberek – távozáők is teljesen más munkáltatói atti29 százalékos arányt
sának. Sokkal inkább a megbecsütűdöt igényelnek a munkahelyeken,
képviselnek a magyar
lés hiánya, az embertelen bánásmód,
másként lehet velük jól működő munmunkaerőpiacon.
a negatív munkahelyi légkör, a vezetői
kaügyi kapcsolatokat kiépíteni. Fontos

érték számukra a szabadság és a rugalmasság, valamint még sokak által csak ízlelgetett fogalmak, az AI (mestera nyitott, őszinte vezetői kommunikáció. Még hatványo- séges intelligencia), az M2M (gép és gép közötti kommuzottabban igazak a fentiek az 1995 után született Y gene- nikáció), az IoT (okoseszközök internete) vagy a Big Data
rációra, amelynek tagjai szintén megjelentek már a mun- (az intelligens hálózatok, a magánszektor és az egyéni
kaerőpiacon, leginkább még diákmunkásként
felhasználók által világszerte és napi szinten elővagy gyakornoki pozíciókban. A globalizált,
állított óriási adatmennyiség) hamarosan a
rohamléptekkel fejlődő technológiák
mindennapi munka részei lesznek, és ez
Egyes előrejelzések
világában talán az ő foglalkoztatásuk
a munkáltatókat és a munkavállalókat
szerint
2022-ig
mintegy
jelenti a legnagyobb kihívást a munegyaránt új kihívások elé állítja. Mi75
millió
munkahely
káltatók és a HR-szakemberek száként az is, hogy globális előrejelzémára, hiszen sokan közülük olyan
sek szerint 2022-ig mintegy 75 millió
szűnik meg, miközben
munkakörökben fognak dolgozni,
munkahely szűnik meg a világban,
130 millió új munkahely
amelyek napjainkban még meg sem
miközben 130 millió új munkahely lélétesül
a
világban.
jelentek. Így az ő kulcskompetenciájuk
tesül. Fontos, hogy a küszöbön álló válaz alkalmazkodókészség lehet majd, mert a
tozásokra a cégek úgy készüljenek fel, hogy
piacok, iparágak, termelési folyamatok gyors és
a HR-szakterület is hatékonyan dolgozhasson
radikális átalakulása ezt kívánja a jövő munkavállalóitól.
majd a megváltozott körülmények között, a munkavállaA szimpózium záróelőadásában Megyeri Mirtill fog- lók újabb és újabb generációival együttműködve.
lalkoztatás- és oktatáspolitikai szakértő, a Zyntern újgenerációs álláshirdetési startup vállalkozás társalapítója (A HR-szimpózium előadásait összefoglaló, részletes szakcikszintén nagyon érdekes kérdéseket feszegetett az Ipar 4.0 keket az előadók tollából a Magyar Acél következő, őszi lapmunkaerőpiacra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A ma számában olvashatják majd – a szerk.)
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Környezetorientált
szén-dioxid-partnerség

DR. MIZSEY PÉTER tanszékvezető, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet

a megújuló energiáért és nyersanyagért

14

A Miskolci Egyetem a tavalyi évben alapította meg
a Környezetorientált Szén-dioxid-Partnerséget
(Environmental Carbon-dioxide Partnership) abból a célból,
hogy ipari szakemberekkel és kutatókkal együttműködve választ adjon
korunk környezetvédelmi kihívásaira. A Partnerség jó lehetőséget biztosít
a Partnereknek arra, hogy félévente, szervezett keretek között
megtárgyalhassák problémáikat és egyeztethessék megoldásaikat.
A Partnerség keretein belül létrejött munka lehetőséget biztosít
az innováció gyorsabb terjedésére, kapcsolatok építésére, közös pályázatokra,
szorosabb és hatékonyabb együttműködésre.
A Partnerségben a szakmai munka megoldásokat kínál
többek az antropogén eredetű szén-dioxid-emisszió csökkentésére, a megújuló alapú energia hatékony tárolására,
az energiatárolással párhuzamosan elvégezhető megújuló
alapú nyersanyaggyártásra, valamint más, a Partnerek által
felvetett problémák megoldására.
A szakmai munka két szinten, technológiai és makrogazdasági szinten zajlik.
A technológiai szinten kidolgozzuk és egymáshoz illesztjük
a szén-dioxid alapú körforgásos energiagazdaság hatékony
elemeit, úgymint:
• CCU (Carbon Capture and Utilization),
• tiszta szén technológiák bevonása,
• alga szén-dioxid-hasznosítási képességének vizsgálata,
• a hidrogén előállítása megújuló alapon előállított elektromos árammal történő vízelektrolízis segítségével,
• a szén-dioxid átalakítása hidrogénnel metánná (földgáz)
vagy metanollá,

• az energiatermelési céllal előállított metán és/vagy metanol képezik a megújuló nyersanyagellátás alapját (lásd:
Oláh György: Metanolgazdaság),
• energiatermelés az előállított metánból vagy metanolból.
A makrogazdasági szinten a kutatás
• a technológiai szinten elért eredmények birtokában vizsgálja és megállapítja a módszer hatékony alkalmazhatóságának körülményeit, tekintve a folyamatok fluktuáló
jellegét,
• vizsgálja az energiatárolással párhuzamosan megoldható, megújuló alapú nyersanyaggyártás gazdaságossági
paramétereit és az energiatároláshoz való viszonyát,
• megállapítja a szén-dioxid-hasznosítás és az energiatárolás, illetve a nyersanyaggyártás gazdaságos kivitelezhetőségének társadalmi, gazdasági körülményeit,
• a körforgásos energiagazdálkodás fogyasztásra gyakorolt
hatását és társadalmi jelentőségét vizsgálja.

A Partnerség előkészítésében az egyetem részéről közreműködött dr. Mizsey Péter, dr. Palotás Árpád Bence,
dr. Deák Csaba és dr. Viskolcz Béla. A Partnerségnek az
egyetemen kívül már számos tagja van: ISD DUNAFERR
Zrt., Wanhua-BorsodChem Zrt., Linde Gáz Magyarország
Zrt., Kiss Cégcsoport, ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft., Dynea Hungary Kft., BC-KC Formalin Kft.,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet,
dr. Ábrahám József és a MOL Nyrt., mint állandó meghívott.
A Partnerség tagjai eddigi üléseik során megismerkedtek
egymás környezetvédelmi problémáival és megoldásaival, illetve egyetemi szakemberek kutatási eredményeivel. A Partnerség
már rendelkezik a szakmai munka egyik technológiai szintjének
problémáival foglalkozó kutatási projekttel, valamint eddig két
tudományos publikációban mutatta be tevékenységét.
Vendégként az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakemberei is jelen voltak egyik ülésünkön, és informálták
a Partnerséget a jelenlegi fejlesztési célokról, illetve projektmeghirdetési szándékokról. Legutóbbi ülésünkön a városi
szmoghelyzetek kialakulásáról, egy iparág technológiáiban
keletkező szén-dioxid visszaforgatásáról és emissziójáról,
illetve a poliuretánok környezetbarát újrahasznosításáról
szerepelt egy-egy előadás a programban, melyeket szakmai
diszkusszió követett. A Partnerség tevékenységét folyamatosan fejlődő honlapunk, a www.eco2p.eu mutatja be.
A Miskolci Egyetem és a partnerek szeretettel várják
mindazon érdeklődőket, ipari szereplőket, egyetemeket és
más kutatóhelyeket, akiknek a Partnerség tevékenységéhez
kapcsolódó bármely területen problémáik vannak, érdeklik
őket más partnerek megoldásai, tevékenységei, jártassággal
rendelkeznek a problémák megoldásában, vagy bármelyik
területen szeretnének együttműködni a partnerekkel.

Köszönetnyilvánítás
A kutatómunka az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a GINOP-2.3.4-15-2016-00004 projekt keretében valósult
meg, a felsőoktatás és az ipar együttműködésének elősegítése
céljából. Továbbá köszönjük a következő projektek támogatását is: OTKA 112699, OTKA 128543.
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TÉNYEK,TONNÁK,TRENDEK

Az EUROFER
gazdasági és acélpiaci
kitekintése, 2019-2020

Fordította: SZALAI DÁNIEL szakértő, ISD DUNAFERR Zrt.

A 2018-as évre vonatkozó végleges
számok azt mutatják, hogy
a 28 tagú Európai Unió acélpiaca
3,3%-al nőtt. Az előzetes
védintézkedések sem tudták
megakadályozni a harmadik országok
felől érkező import 12,6%-os bővülését,
közvetkezésképpen a helyi acélgyártókat
károsították az Unión kívülről eltérített
és nyomott árú acéltermékek.
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Eközben a végső védintézkedések enyhítése – a februári 5%os, és a júliusra tervezett további 5%-os emeléssel – egyáltalán nincs összhangban az EU acélpiacára vonatkozó 2019es várakozássokkal. Az importkvóta végső védintézkedés
keretében engedélyezett 10%-os növelése tönkreteszi az EU
acéliparát, mivel növekvő importnyomásnak teszi ki romló
piaci körülmények között.

Uniós acélpiaci körkép
2018 utolsó negyedévében az Unió belső piacára történő
szállítás 2,1%-kal csökkent 2017 hasonló időszakához képest. Ez annak a következménye, hogy a harmadik országok
felől érkező import 16,3%-kal bővült egy év alatt,

miközben ezen időszakban mérséklődött az acél iránti kereslet. Az importált mennyiség 9,6 millió tonna volt, és ezzel a közösség acélkeresletének 24,7%-át tette ki.
A 2018-as év egésze során a látszólagos acélfelhasználás 3,3%-al nőtt. A harmadik országokból érkező import
12,6%-kal erősödött, ami éles ellentétben áll a közösségi
szállítás 1,7%-os bővülésével. Az Európai Unió Bizottsága
által 2018 júliusában bevezetett előzetes védintézkedések
némileg segítették az importált mennyiség korlátozását a
második fél évben, főleg a rendkívül magas behozatalhoz
képest, ami az első fél évben landolt az Unió piacán. Mindazonáltal a második fél évben az egy évvel korábbihoz
képest jelentkező erős növekedés jól mutatja, hogy az amerikai kereskedelemfejlesztési törvény 232-es cikkelye által
az acélimportra kivetett vámok áruátterelő hatása, valamint
a globális túlkínálat és más országok protekcionista intézkedései okozta piaci torzulások továbbra is élő fenyegetést
jelentenek.
Az uniós acélkereslet kilátásai visszafogottak. A végleges acélfelhasználás alakulására vonatkozó alapeseti forgatókönyv 2019-re és 2020-ra marginális növekedést mutat.
Tekintve az Unió acélpiacán fennálló, a keresleti és kínálati
viszonyokat övező bizonytalanságot, a készletek kezelése
nagy odafigyelést igényel. Az év elején a disztribúciós láncban felhalmozott, viszonylag
jelentős készletek mellett
a látszólagos

acélfelhasználás az előrejelzések szerint 0,4%-kal esik
vissza 2019 során. A látszólagos acélfelhasználás 2020-ban ugyanakkor 1,3%-kal is növekedhet.
Mivel csak néhány hónapnyi adat áll rendelkezésre a vámok kapcsán, egyelőre lehetetlen tisztán látni a kereskedelmi forgalmi minták alakulását. Mindazonáltal a továbbra is
magas behozatali szint és a 2019 elejére jellemző csökkenő
export alapján megalapozott következtetésnek tűnik, hogy
a nemzetközi acélpiacokon nyoma sincs a versenykényszer
enyhülésének. Mivel az OECD becslése alapján az acél globális túlkínálata még mindig 550 millió tonna, rendkívül
fontos, hogy az egyes országok és régiók leépítsék piactorzító támogatásaikat és az egyéb kormányzatai támogató
intézkedéseiket. Továbbá meg kell osztaniuk egymással a
kapacitáscsökkentés folyamatára vonatkozó adatokat és információkat, hogy ezzel segítsék a túlkínálat csökkentését
ott, ahol leginkább szükséges, illetve elkerüljék a kereskedelmi torzulások további burjánzását.

Acélfelhasználó
ágazatok az Unióban
Az Európai Unió acélfelhasználó ágazataiban 2018 negyedik negyedévében tovább lassult a termelés növekedése.
A legerőteljesebb lassulást a gépjárműiparban regisztrálták, ezt követi a gépipar, az acélcsőgyártás, és a fémtermék
előállítás. Eközben az építőipar termelési tevékenységében
nem volt számottevő lassulás, továbbra is normális ütemben bővült.
A közösségi acélfelhasználó szektorok termelési aktivitására
vonatkozó 2019-es és 2020-es várakozások meglehetősen gyengék, ezzel párhuzamosan a külső
és belső gazdasági ellenszél aláássa a kilátásokat.

ma g y a r A c é l 

Miközben a
lakossági fogyasztás és a kormányzati kiadások
tovább nőnek, fennáll a kockázata, hogy az
export és a beruházások elmaradnak a várakozásoktól
egy megállapodás nélküli Brexit és a globális protekcionista intézkedések eszkalálódása esetén. A vállalati szektorban
tapasztalható jelentős mértékű bizonytalanságban benne
rejlik egy negatív bizalmi sokk lehetősége, valamint, hogy
elhalasztják a beruházási döntéseket, amíg letisztulnak a kereskedelmi feltételek és a Brexit forgatókönyve. Másrészről
viszont egy jól levezényelt Brexit, valamint az USA és az EU
közötti kereskedelmi viták rendeződése egy felfelé irányuló
kockázatot eredményezne.
Az Unió acélfelhasználó ágazatainak kibocsátása 2019ben 0,9%-kal, 2020-ban pedig 1,1%-al fog bővülni az előrejelzések alapján.

Uniós gazdasági környezet
A lassuló globális gazdasági lendület és ehhez kapcsolódóan a nettó kereskedelmi mérleg romló eredménye az Unió
2018-as gazdasági gyengülésének elsődleges okai. A lassulásban a globális szinten jelentkező akadályok oroszlánrészének kitett ipar járt az élen.
A rendelkezésre álló előrejelző mutatók és a megerősített
adatok alátámasztani látszanak azt a következtetést, miszerint az ipar gyengélkedése legalább 2019 első felében tovább
tart. Az Európai Unió gazdasági növekedésére vonatkozó alapeseti forgatókönyv alapján a közösség – egyébként
meglehetősen szilárd – gazdasági alapjai ellensúlyozhatják
a kereskedelem gyengélkedését. Azonban fennáll a veszélye,
különösen a beruházások esetén, hogy jóval elmaradnak a
várakozásoktól, amennyiben az erősödő protekcionizmus
és a romló globális gazdasági környezet az üzleti bizalom
megingásához vezetnek.
Az EUROFER 2019 második negyedéves előrejelzése
alapján az Unió GDP-jének 1,5%-os bővülése várható 2019-ben és 2020-ban
egyaránt.
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Acéllal teremtették meg
a modern-retro versenyautó stílusát

Fordította: GÁL LÁSZLÓ

Forrás: worldsteel.org

Képek: Infiniti

Az Infiniti acélszerkezetű elektromos
versenyautója ötvözi a régi iskolát idéző
megjelenést és a modern motort, bemutatva
a motorsport potenciális jövőjét.
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Az autógyártók világszerte minden évben új koncepciós
modelleket hoznak létre, igyekezvén elkapni a jövő formaterveit, tesztelni a piacot, vagy egyszerűen csak bizonyítani,
hogy a tervező és gyártó teamek képesek megvalósítani a
merész és gyönyörű autóötleteket.
A Nissan luxus márkája, az Infiniti egyébként sem idegen
a koncepcióautók között, de most a többi gyártó számára új
és váratlan fordulattal a jövőbe vezető út helyett visszafordultak a történelemben a formaterv ötletéért.
Az 1930-as évek Silver Arrows-stílusú versenyautóját
kombinálták egy Howard Hughes H-1 típusú sebességrekorder versenyrepülőgéppel, megfejelve egy csipetnyi amerikai „hot rod” stílusú versenyautóval, és őrizkedve az újabb
keletű anyagfélék felhasználásától megépítették az Infiniti
együléses Prototype 9 versenyautóját. Az autóban sehol
sem találni olyan népszerűnek számító, jelenkori anyagokat, mint a szénszálas kompozitok, az alumínium vagy a 3D
nyomtatással előállított műanyagok. Ehelyett az Infiniti csapata acélkeretre szerelt, kézzel készített acél testlemezeket
alkalmazott, és az eredmény megdöbbentően ütős lett.
„A 9-es prototípus a Nissan Motor Corporation vállalatnál
dolgozó elődeink kézműves mesterségét, lelkesedését és szenvedélyét tükröző hagyományok ünnepe» – magyarázza Alfonso
Albaisa, a Global Design első alelnöke. „Úgy kezdődött, mint

Az Infiniti magasan kvalifikált munkacsoportjai a hagyományos
acélformázási technikák alkalmazásában is otthonosak

A kézzel formált acélpanelek meghatározó részei
az ikonikus formatervnek

egy beszélgetés: Mi lenne, ha az Infiniti megépítené az 1940es évek versenyautóját? Ha elképzelnénk egy „open-wheeled”
(amerikai szlengben a karosszérián kívüli nyílt térben gördülő kerekekkel szerelt versenyautó megnevezése – a szerk.)

Infiniti versenyautót a korszak híres áramvonalaival, mint
amilyenek például a japán Tamagawa Speedway versenypályán futottak? Milyen lehetne?”
A vázlatok lenyűgözőek lettek, az ötlet szinte kikényszerítette, hogy a prototípust elkészítsék. Ahogy más részlegek
is tudomást szereztek róla, felajánlották az idejüket és kapacitásukat egy működő jármű elkészítéséhez.
„Az anyagot illetően nyilvánvaló választás volt az acél,
mivel a munkások jól ismerik, gyakorlottak a megmunkálásában, lényegileg olyan anyagfajta, amivel a mindennapokban dolgoznak.”
Miután a vázlatok megjelentek, és mások is érintetté váltak az üzleti körből, a hírek kezdtek terjedni. Aztán jöttek
a pletykák. Hamarosan a Nissan fő gyártóegységének, az
Oppamának a csapata is meghallotta, és mondogatták, „ezt
mi fogjuk megépíteni”. Így került ki a projekt a homályból,
és az üzemben megkezdődött a műhelymunka.

Acél az erő
és a stílus érdekében
A hűtőrácstól a csúcsíves farokig a Prototype 9 külseje kizárólag csupasz lemezacélból készül, amelyet kézimunkával
készítettek a Nissan mesteremberei. A „Takumi” néven ismert, magasan képzett munkások, akik a GT-R versenyautók kiépítése kapcsán váltak a leghíresebbé, most a 9-es prototípus létrehozása során újra felfedezték az öntés, a hajlítás
és a kovácsolás ősi művészetét, hogy az acél alakításával
létrehozzák a tökéletes könnyedség formáját.
„Ahogyan néhány más koncepcióautónkban, itt is szeretnénk a karosszéria láttán újjáéleszteni azt az érzetet, hogy a
kézműves mesterek keze nyoma az autó minden részletében
látható. Az acél lehetővé teszi ezt egy ilyen projektben ” – magyarázza Albaisa, hivatkozva a karosszériaépítés művészetének hagyományaira.
„Azt akartuk, hogy az autó jól nézzen ki, és
olyan érzést keltsen, mintha a kézműves korból származna. De azt is akartuk, hogy futurisztikus legyen” – folytatja Albaisa. „Az
acél volt a nyilvánvaló kiindulópont; az autóra jellemző korszak miatt úgy tűnt, hogy
a kézműves munkával történő megépítés
a legjobb megközelítés. Az acél azért volt
nyilvánvaló választás, mivel a munkások jól
ismerik, gyakorlottak a megmunkálásában,
lényegileg olyan anyagfajta, amivel a mindennapokban dolgoznak.
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Az Infiniti jelenleg is képez néhány munkacsapatot, hogy
hagyományos módon, hengerléssel, kovácsolással, formák
kialakításával dolgozzanak az acélokkal. A cég úgy véli, hogy
ez segít munkatársaik számára, hogy megértsék azt a tevékenységet, amit végeznek, és ne csak a hatalmas préseket táplálják az acéltekercsekkel, hanem azzal is tisztában legyenek,
hogy mit lehet várni az anyagtól, és ez milyen lehetőségeket
jelenthet a jövő autóformáinak megtervezésében.

Retro stílus,
a jövő energiájával
Lehet nosztalgikus a stílus, de az erőforrás határozottan a
jövőbe tekintő. Ne várjuk, hogy a 9-es prototípus hosszú,
elegáns motorháztetője alatt a régi iskolát idéző, benzinzabáló motort találjuk. Köszönhetően a nagyfeszültségű,
30 kWh-s akkumulátorral párosított új generációs fullelektromos motornak, amely a Nissan Motor Corporation
erőátvitel-részlegének fejlesztése, az első Infiniti új, egysebességes EV-hajtóművel üzemel.
Sajnos a közeljövőben nem tervezik a Prototype főváltozatának megjelenítését a helyi Infiniti bemutatóteremben,
ez legnagyobb valószínűséggel azt jelenti, hogy a kreativitás
és a formatervezés szintjén marad. Ugyanakkor a vállalat
szerint a jövőbeni modellek tervezésénél támaszkodni fognak a Prototype 9-cel kapcsolatos tapasztalataikra.
Alig várjuk, hogy az acélnak az elképzelt módon történő
felhasználását megláthassuk. Beleértve azt a világelső, „harmadik generációs” acélt is, amelyet a vállalat által gyártott,
középméretű crossoverek súlyának csökkentése céljából fejlesztettek ki.

Az Infiniti retro kinézetét a múltbéli
Grand Prix klasszikusok inspirálták
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A kőbaltától
a 3D nyomtatóig:
mindennapjaink része az innováció

Illusztráció: pixabay.com

Az innováció, mint tevékenység, egyidős az emberiséggel.
Elég csak arra, gondolnunk, hogy az őskorban elődeink
minként fejlesztették tökélyre például vadászati eszköztárukat,
vagy hogyan alakultak ki a létfenntartáshoz szükséges
társadalmi struktúrák. Manapság az innováció
a gazdaság fontos hajtóereje, a jelenkor
globális társadalmi és gazdasági viszonyai között meghatározó
versenytényezővé vált.
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A 1930-as évek végén egy osztrák-amerikai közgazdász, Joseph Alois Schumpeter használta egy tanulmányában elsőként az innováció fogalmát. A fogalom jelentéstartalma azóta sok tekintetben átalakult és kiegészült, de a lényege nem
változott meg. Az innováció alapja valamilyen új elképzelés,
ötlet vagy találmány, amely termékeken vagy szolgáltatásokon, esetleg az átalakított rendszereken keresztül kerül
el a felhasználókhoz, akik ezáltal hatékonyabb, fejlettebb,
kifinomultabb megoldásokhoz jutnak, s ezek révén jobban
kielégíthetik szükségleteiket. Ezzel párhuzamosan az innovációkat alkalmazó, bevezető vállalatok, közösségek, régiók
versenyelőnyökhöz jutnak, ami az innováció diffúziójának
fontosságát emeli ki. Újabban egyre többen ezt a „másodlagos” tevékenységet tekintik innovációnak, és lassan háttérbe szorul az invencióhoz, az egyéni képességekhez, a
kreativitáshoz kapcsolódó megközelítés. Érdemes azonban
megtalálni a megfelelő egyensúlyt az ötletek megszületésének, továbbfejlesztésének, alkalmazásának és széles körű
elterjesztésének fázisai között a fejlődés töretlen biztosítása
érdekében
A legújabb fogalommeghatározás az OECD által kiadott
Oslo kézikönyvben szereplő definíció:

„Az innováció új, vagy jelentősen továbbfejlesztett termék
(áru, vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing, módszer,
vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti
gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban”.

Az innováció folyamata
Az innováció az ötlettel indul, amely származhat a fogyasztóktól (a piacról), de ma már intenzíven folyik a fogyasztók
ízlésének alakítása a vállalkozás részéről annak érdekében,
hogy a fogyasztók felismerjék, hogy egy új termékre, illetve egy új termék/szolgáltatás tulajdonságaira szükségük
van. Az ötlet megjelenését a kutatási-fejlesztési (K+F) lépés
követi. Ez a szakasz a fejlesztési ötlet és az új technológia,
termék vagy szervezeti megoldás szakmai kidolgozásának folyamata. Az innováció megvalósítása – különösen
a nagyobb horderejű újdonság esetében – beruházásokat
tesz szükségessé. A beruházásokkal új termelési kapacitást
hozunk létre, amely megalapozza az innováció következő
fázisát, az üzemszerű termelést. Az innovációs lánc utolsó

A vállalati versenyképesség
kulcsa

fázisa a piaci bevezetés, az értékesítés. Az egész lánc összefüggő tevékenységrendszere akkor lehet eredményes, ha a
fogyasztók az új terméket, illetve szolgáltatást a piacon elfogadják.
Az innováció alapesetei:
• Új, a fogyasztók körében még nem ismert javak vagy új
minőségű javak előállítása.
• Az adott iparágban gyakorlatilag még ismeretlen termelési eljárás bevezetése, amelynek azonban nem kell új tudományos felfedezésen alapulnia.
• Új piaci elhelyezési lehetőségek megnyitása, ahol az adott
ország iparága még nem volt jelen.
• Nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak
megnyitása függetlenül attól, hogy ez a beszerzési forrás
korábban is létezett, csupán nem tartották megfelelőnek
vagy most kellett kialakítani.
• Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése.
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Az újdonság az innováció alapvető belső tulajdonsága, ami
legalább két forrásból táplálkozhat. Egyfelől a vállalkozások
működésének és fejlődésének természetes velejárója a folyamatos megújulás, amely gyakran viszonylag kis fajsúlyú
újdonságok megvalósulását eredményezi. Másfelől a versenyképességre kényszerített vállalkozásnak nagy figyelmet
kell fordítania a jelentősebb horderejű újdonságokra. Ez
utóbbi elsősorban a piacvezető szerepre törekvő vállalkozásokat jellemzi.
Ahhoz, hogy az innováció kellően hatékony legyen, az
innováció környezetében lezajló folyamatokat, változásokat
kell elsősorban figyelembe venni. Idetartozik az információs technika és technológia, jövőbeni tudományos-műszaki
és társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzése.
Az új technika egyre több területen és egyre inkább kiküszöböli az embert, illetve képes lehet szigorú ellenőrzést
gyakorolni felette. Az új technika ugyanakkor magában hordozhat egy másfajta, a humán racionalitás szerinti fejlődési
lehetőséget is. A változatosság, az áttekinthetőség, az önállóság, az alkotótevékenységek iránti igény tömeges méretekben
is kielégíthetővé válik. A társadalmi méretben folyó alap- és
alkalmazott kutatások eredményeinek a termelő/szolgáltató
szférába való minél gyorsabb bevezetése a vállalati versenyképesség fontos tényezője. Az informatikai, technológiai, politikai fejlődés hatására a vállalatok átlépik a nemzetgazdaságuk
határait, és nemzetközi méretekben tevékenykedő multinacionális vállalatokká válnak. Mindez hihetetlen változássorozatot idéz elő a vállalkozások működésében (még azokéban is,
amelyek az ilyen cégek beszállítói). Gyökeresen megváltozhat
a termelési, fejlesztési, elszámolási stb. rendszer.
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A vállalkozásokat érinti továbbá
az ún. megatrend, vagyis a gazdaság
szereplőinek növekvő érzékenysége a
környezeti problémák megoldása iránt.
A környezeti károk nyomon követése,
kezelése stratégiai szintre emelkedett.
A 21. század vállalkozásainak ahhoz, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni korunk kihívásaira, hosszú
távú innovációs stratégiai gondolkodást kell kialakítaniuk, és erre kell
felépíteniük innovációs tevékenységüket.

Kreativitás
és befogadó közeg

A Top 10
legérdekesebb
magyar
innováció
2018-ban
WIWE A Sanatmetal Kft.
mobil EKG-berendezése
Clean-Way Építési-bontási
hulladékok hasznosítása
Noah House Rezsimentes
és önfenntartó lakóház
Stringbike Lánc nélküli biciklik
és egyéb közlekedési eszközök
POWER-TO-GAS Biometán termelés szén-dioxid megkötésével
Energocell Üveghab szigetelőanyagok hulladéküvegből

igény, fejlett infrastruktúra, támogató
állam stb.) is szükség van. Az innovációs folyamatok középpontjában a
gazdasági célkitűzésekkel rendelkező,
ezért az innovációkat megvalósítani
képes vállalatok állnak. A vállalatok
közül azok képesek kiemelkedni, amelyek különleges kompetenciáik révén
magas szinten, és folyamatosan képesek új termékek, szolgáltatások, technológiák és rendszerek kifejlesztésére.
Ezek a vállalatok az egyre kíméletlenebbé váló verseny nyertesei lehetnek.
A további szereplők, az egyetemnek
és a kutatóintézetek, a tanácsadók, a
kockázati tőkés vállalkozások és maga
az állam, amely megfelelő gazdasági és
társadalmi célkitűzésekkel, helyes politikai célok megvalósításával segítheti
elő a vállalatok innovációs folyamatainak előrehaladását. Az egyetemek és
kutatóintézetek szerepe is kiemelkedő
lehet az innovációs folyamatban, ha a
korszerű felfogás alapján tevékenységi
körüket a fejlesztésekre, az inkubációra, a tudás disszeminációjára és menedzselésére is kiterjesztik.

Napjaink társadalmi, gazdasági és körSOLVO MDQKit™ Gyógyszernyezeti problémáinak megoldására újrezisztenciák hatékony vizsgálata
szerű válaszokat kell adni, melyekhez
BoneAlbumin Humán csontpótló
többnyire az innováció révén lehet elfogbeültetéshez
jutni. A vállalatok alapvető érdeke – főFűtőüveg A Rákosy Glass Kft.
leg a változó környezetben és a gyorsan
által gyártott egyedi üveg
fejlődő iparágakban –, hogy stratégiáRF Anatomy Egyedülálló humán
juk kialakításánál az innovatív gondolanatómiai oktatási csomag
kodás kerüljön előtérbe. Az innováció
(Forrás: innoexpo.hu)
a kreativitáson alapul, amely a szakirodalom megállapítása szerint nemcsak
egyéni tulajdonságokra épül, hanem társadalmi jelenségnek
Összeállításunk forrásai
tekinthető. A kreatív megoldások megszületéséhez tehát
nemcsak tehetséges emberekre, hanem az új megoldások — Dr. Roóz József – Dr. Heidrich Balázs: Vállalati
gazdaságtan és menedzsment alapjai (2013)
lehetőségét rejtő tudományterületekre (tartományokra), az
innováció eredetiségét és újdonságértékét megítélni képes — Dr. Székely Csaba: Innováció és kreativitás
(Gazdaság&Társadalom 2013/4)
szakértőkre, és befogadó közegre (partnerek, társadalmi
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Pályázati felhívás

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés pályázatot hirdet az

acé li pa r f iata l Innovatí v mér nök E Díj
elnyerésére.
A pályázat témája
Fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az acélkohászat metallurgiai
és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az MVAE valamely tagvállalatánál dolgozó, 35. életévét be nem töltött,
minimum BSc-szintű mérnöki diplomával rendelkező természetes személy.

A pályázat formai követelményei
•
•
•
•
•

a címlap tartalma: szerző neve, munkahelye, beosztása, végzettsége, dolgozat címe, benyújtás dátuma,
a pályamű terjedelme minimum 10 000 karakter, maximum 15 000 karakter lehet
a pályamű minimum 3 fejezetet tartalmazzon (bevezetés – maximum 1 oldal, tartalmi rész – a vizsgált téma belső, tartalmi
tagolódása szerint további fejezetekre osztható, összefoglalás/konklúzió),
a pályaművet elektronikus Word-dokumentum formájában kérjük benyújtani, minden irányban 2,5 cm-es margóval,
11 pontos Arial betűtípussal
a felhasznált irodalom megjelölése, hivatkozások az általános vonatkozó szabályok szerint.
A pályázatokat elektronikus levélben várjuk a weibel.viktoria@mvae.hu e-mail címre.
Benyújtási határidő: 2019. november 22.

Az MVAE szakmai bizottsága (elnök, igazgató, igazgatóhelyettesek) a benyújtott pályázatokat az alábbi, előre meghatározott
bírálati szempontrendszer szerint értékeli:
Összesen szerezhető:
maximum 100 pont
• formai követelményeknek való megfelelés:
0–20 pont
• szakkifejezések helyes használata:
0–10 pont
• ábrákból, diagramokból levont következtetések helytállósága:
0–20 pont
• újszerű gondolatok, újszerű műszaki megoldások, javaslatok:
0–50 pont
A pályázat eredményének kihirdetésére 2019. december 18-án, az MVAE taggyűlésén kerül sor.

Az acélipar fiatal Innovatív mérnökE pályázat díjazása
I. fokozat: 
II. fokozat: 
III. fokozat: 

500 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft

A Magyar Acél szakmai magazinban interjút közlünk a nyertesekkel,
illetve lehetőség nyílik a szakmai publikációk megjelentetésére is.
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FENNTARTHATÓSÁG

MAJOR BALÁZS fenntarthatósági igazgatóhelyettes, MVAE

Illusztráció: pixabay.com

Gondolatok
a klímaváltozás okán
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A Magyar Acél korábbi lapszámaiban az élelmiszerpazarlás és a szegénység paradigmáit boncolgattam. Evezzünk
most más vizekre, folytassuk a klímaváltozással, ami
rendkívül megosztó és összetett téma. Ha kicsit elmélkedünk rajta, talán még mi magunk is meggyőzhetők vagyunk a létezését érintően, és minél mélyebben elemezzük, annál jobban érezzük, hogy áthatja az egész világot,
beleértve a természetet, az ipart, a gazdaságot, sőt, még
a saját életünket is.
Megosztó a téma, mert még a mai napig is vannak olyan
vélemények, amelyek szerint nem létezik klímaváltozás.
Sokan csak legyintenek, hogy az időjárás változásáról beszélünk, ami törvényszerű és ciklikusság jellemzi. Hiszen
régen is voltak tikkasztó nyarak és dermesztően hideg telek. Szerintük egyszerűen arról van szó, hogy az időjárás
bizonyos határok közötti változása természetes. Aztán ott
vannak a másik oldalon azok, akik kongatják a vészharangot és olvadó jéghegyekről, elárasztott városokról és az
éghajlatok eltolódásáról vízionálnak. Ez talán a két véglet, azonban akik már egy kicsit megfontoltabbak, azok
szerint az elmúlt 10-20 évre esett a Földön mért legmagasabb vagy épp legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet,
illetve a legtöbb csapadék, stb. Ezek már valamennyire
kézzelfogható információk, de ha a saját tapasztalatunkra
hagyatkozunk, akkor láthatjuk, hogy itt, Közép-Európában
egyre jobban összemosódnak az évszakok. Biztos ismerik
a viccet, miszerint a tavalyi nyár július 13-ra esett… Az
egyik nap izzadunk, másik nap meg fázunk, egyik héten

árvíz van, a másik héten meg aszály. Május közepén még
fűteni kell, november elején meg egy szál pólóban szaladgálunk. Meglátásom szerint akármelyik vélemény mellett
is tesszük le a voksunkat, az azért egyértelműen megállapítható, hogy valami nincs rendben.
És hogy miért is történik ez és miért ilyen ütemben? A
választ pontosan nem tudjuk, de valószínűleg az emberiség tehet róla, hiszen ezek a jelenségek összeköthetők az
iparosodással és a fejlődéssel, illetve a népességnövekedéssel. Nem érdemes megbélyegezni technológiákat
és iparágakat, hogy melyek okozzák a klímaváltozást, hiszen ezt mi, emberek idéztük elő. A különböző szennyező
iparágak azért termelnek, mert nekünk szükségünk van
a szolgáltatásukra, a termékükre, mert mi megvesszük
azokat a piacon. A piaci mechanizmus alapszabálya,
hogy ha nincs kereslet egy termékre, akkor azt nem is
termelik. Gondoljunk csak bele, mennyi felesleges dolog
termelődik a világban! A korábbi számokban is beszéltünk róla, például az élelmiszerpazarlás kapcsán, de bőven elég csak szétnézni a saját házunk táján. Fölösleges
tárgyak sokasága, limlom, kacat mindenhol, amelyek
valaha szükségesnek tűntek, de rövid idő alatt kiderült,
hogy semmi szükségünk sem volt rájuk. Ezek megtermelése, legyártása mind-mind üvegházhatású gázkibocsátással járt valamilyen szinten!
De térjünk vissza a klímaváltozáshoz, miért is mondtam, hogy a klímaváltozás összetett? Azért, mert kihatással van a teljes életünkre: hiszen ebben a klímában élünk.

A klímaváltozás hatására élőlények, állatok és növények
tűnhetnek el egyes régiókból és újak jönnek a helyükre.
Például egyes növények nehezen viselik a nagy hőingadozást, mások a csapadékmennyiség-változást nem szeretik, ezért előbb-utóbb ki fognak szorulni és helyükben
olyan növények jelenhetnek meg, amelyek korábban nem
voltak jellemzők egy adott területen. Állati példát hozva
elég csak az ékszerteknőst említeni. Gondolom nem mondok nagy újdonságot, hogy értékesítése hazánkban is tilos, mert a felelőtlen gazdák által elengedett egyedek túlélik a mostanában szokásos enyhe teleket, és egyszerűen
kiszorítják a nálunk őshonos mocsári teknőst. Az említett
példákhoz hasonló esetek hatással vannak az élelmezésre, hiszen az évszázadok alatt kialakult mezőgazdaságnak
erre a változásra reagálnia kell. Újabb kártevők jelennek
meg, melyek ellen új növényvédő szerek és új technológiák
kellenek. A megváltozott klímában új állatfajták tenyésztésére van szükség, amelyek ellenállnak az új éghajlati
viszonyoknak. Vagy például itt van a víz kérdése, hiszen
nem véletlenül hangoztatják, hogy az egyik legféltettebb
kincsünk a víz. A hetekig, hónapokig tartó szárazságok
veszélyeztetik folyóink vízjárását, és ez kihat a hajózásra, az ivóvízre és természetesen az iparra is. És ha már
az iparnál járunk, az ipari termelés más szempontból is
kitett a klímaváltozásnak, hiszen egyes termékekre, szolgáltatásokra egyszerűen nem lesz szükség a jövőben, míg
másokra igen, gondoljunk csak a hőtermelésre vagy épp a
hűtésre. Erre a változásra a mezőgazdasághoz hasonlóan
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az iparnak is reagálnia kell. Tehát azokra a szakmákra,
amelyek ma a megélhetésünket biztosítják, nem biztos,
hogy szükség lesz. Az a tudás, amivel ma rendelkezünk,
évtizedek múlva már nem feltétlenül lesz versenyképes, a
gazdasági életben másfajta gondolkodásra lesz szükség.
És még hosszasan sorolhatnánk, de talán felesleges. Egy
biztos, mindez változást jelent az élet minden területén,
és ahogy a mezőgazdaságnak, az iparnak, a gazdasági
életnek, úgy nekünk, személyeknek is reagálnunk kell
erre a kialakult új helyzetre. Ennek a folyamatnak csak az
lehet a nyertese, aki jobban és gyorsabban tud alkalmazkodni a változáshoz.
A szép az egészben, hogy a politikusok már húsz-harminc éve erről beszélnek (legtöbbször mellé), hiszen az
első, e témába vágó konferenciát 1992-ben rendezték
meg Rio de Janeiróban, környezet és fejlődés témakörben! Az országok delegált képviselői pedig csak dobálóznak a számokkal, hogy mekkora kibocsátás-csökkentést
vállalnak, milyen piaci megoldásokat kínálnak, miközben a sok bába közt elvész a gyermek. Amikor például az
emissziókereskedelemről van szó, akkor már legtöbbször
ki sem ejtik szájukon azt a szót, hogy természet, vagy
éppen élővilág, hiszen öltönyös emberek kvótákról, árfolyamokról és piaci mechanizmusokról beszélnek. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy kicsit eltávolodtunk a kályhától!
Az ilyen egyeztetéseken megszületett, klímavédelmet
érintő ambiciózus célokról a következő lapszámban fogok írni.
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Zöld jövő az óceánjáróknak?

Fordította: HORVÁTH MÁRTON

Forrás: worldsteel.org

Javában folynak a munkálatok egy környezetbarát óceánjáró
prototípusának kifejlesztése érdekében, ami ötvözné
a tradicionális anyagok tartósságát a modern,
megújuló energiaforrásokon alapuló technológiákkal.
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Legyen a cél akár egy medence szélén nyugágyakban napozni, vagy egzotikus trópusi szigeteket felfedezni, a luxus
óceánjárókon való nyaralás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az elmúlt tíz évben 68 százalékkal növekedett
az igény az óceánjáró hajók iránt. Becslések szerint 2016ban 220 óceánjáró hajó 24 millió utast vitt felejthetetlen
utazásra.
Bár a nyaralás eme formája igencsak népszerű, azonban nagyon károsak a környezetre gyakorolt hatásai.
Ezeknek a hajóknak hatalmas méretűeknek kell lenniük
ahhoz, hogy utasok millióit tudják az óceánokat átszelve a
világ bármely pontjára szállítani. Némelyik óceánjáró nagyobb, mint a repülőgéphordozók, és óránként több tonna üzemanyagot égetnek el. Egy óceánjáró átlagosan 225
tonna üzemanyagot fogyaszt egy nap alatt, ami hatalmas
mennyiségű károsanyag-kibocsátással jár.
Az Ecoship ötvözi az innovatív energiatakarékossági
technológiákat, a megújuló energiaforrások használatát,
a természet által inspirált dizájnt és a fedélzeten található
ökoszisztémát.

Egyetlen óriáshajó annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint
83 678 személygépkocsi, valamint annyi kén-dioxidot,
mint 376 millió személygépkocsi. A károsanyag-kibocsátás pusztítja a környezetünket. A szén-dioxid a legnagyobb mértékben előforduló üvegházhatású gáz, a kéndioxid pedig kulcsfontosságú a savas eső kialakulásában.
Savas eső hatására felszíni vizeink olyannyira szennyezetté válnak, hogy egész ökoszisztémák válnak élhetetlenné a
tengeri élőlények és növények számára. Szerencsére ezek a
folyamatok sok ember szemét felnyitják.
A Peace Boat egy japán, fenntartható fejlődéssel foglalkozó nonprofit vállalat. 80-100 napig tartó, oktatási célú
utazásokat szerveznek, melyek során az ökoszisztémákra
leselkedő veszélyekre hívják fel a figyelmet, valamint a
környezetünk megóvásához szükséges tudást adják át a
résztvevőknek. Mindazonáltal az utazás módja ugyancsak
a probléma részét képezi.
„Sajnos a hajó, amit használunk, ugyanolyan hagyományos óceánjáró, mint az összes többi, ezáltal a környezetre
gyakorolt hatásai is ugyanolyan károsak” – magyarázza

Yoshioka Tatsuya, a Peace Boat vállalat alapítója és ügyvezető igazgatója. „Felősségünknek éreztem tenni ez ellen,
és úgy tűnik, az Ecoship a megoldás.”
A Peace Boat projektje, az Ecoship nem egy szokványos óceánjáró. A hajó dizájnja egy hároméves kutatás-fejlesztési program keretei között született meg,
melyben egy csapat dizájner és mérnök vett részt a világ
számos országából. A hajótest megtervezéséhez a bálnák alakjából merítettek ihletet, így a hidrodinamikai
tulajdonságok jobbak lettek a szokványos hajókénál.
Ez, valamint a tíz darab vitorla, a tíz szélturbina és a
12 000 négyzetméteren elterülő napelempark – ami
közel két futballpálya méretének felel meg – drasztikusan csökkenti a hajó haladásához szükséges üzemanyag
mennyiségét.
A szerkezet 95%-ban acélból készül. Tömegéhez képest
az acélnak a legnagyobb a szilárdsága, emellett a legköltséghatékonyabb.
„Az Ecoship ötvözi az innovatív energiatakarékossági
technológiákat, a megújuló energiaforrások használatát,
a természet által inspirált dizájnt, és a fedélzeten található ökoszisztémát” – mondja Tatsuya. „Ha végül vitorlát
bont, 20%-kal kevesebb energiára lesz szüksége a mozgáshoz, feleannyi elektromos áramot fog igényelni, valamint
a szén-dioxid-kibocsátása a hasonló méretű hajókéhoz képest 40%-kal csökken.”
A fenntarthatóság jegyében megépíteni egy óceánjáró
hajót azonban nem csak az üzemanyag-, és elektromosság-szükséglet csökkentéséről szól: a hulladékgazdálkodás is kulcsfontosságú. Zárt rendszerű vízellátás alkalma-
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zásával a használt víztömeg újrahasznosításra kerül, és
tisztítás után több célra is felhasználható. Többek között a
fedélzeten található zöldfelületek és növények öntözésére,
melyek tápanyagát organikus hulladék biztosítaná. Ennek
következtében a tengerbe nem kerül sem szennyvíz, sem
hulladék.
Ahhoz viszont, hogy a hajó hosszú ideig szelhesse a hullámokat, erősnek és strapabírónak kell lennie,
ugyanis a tengeri környezet igen agresszív. A tengervíz
sótartalma, keveredve az oldott kén-dioxiddal, könnyen
korrodálja a legtöbb fémet. Annak érdekében, hogy a hajótest ellenálljon a korróziónak, a mérnökök acélt használnak.
„A hajótest azon részei, melyek a tengervízzel érintkeznek, acélból készülnek” –magyarázza Andrés Molina, az
Ecoship projektmenedzsere. „A szerkezet nagyjából 95%a készül acélból. Ez a legalkalmasabb anyag erre a feladatra, hiszen olcsó, viszont a tömegéhez képest az acélnak a
legnagyobb a szilárdsága, valamint ellenáll a sós víz korrodáló hatásának is.”
Jelen pillanatban a Peace Boat vállalat az első Ecoship
óceánjárón dolgozik, amely a tervek szerint 2020-ban
bont vitorlát. Ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a megrendeléseket számba véve a vállalat további négy
hajó építését tervezi 2030-ig. A PeaceBoat hajói forradalmasíthatják a tengerjáró hajók építésének folyamatát, melyek így jelentős mennyiségű üzemanyagot spórolhatnak,
valamint visszaszoríthatják a környezetünkre gyakorolt
negatív hatásokat, miközben jól megérdemelt nyaralásunkat töltjük a fedélzeten.
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Megrendelői igényekhez
igazított szolgáltatások
A DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. a DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány által alapított,
munkaerőkölcsönzéssel, anyagvizsgálati, kalibrálási, karbantartási és létesítmény-üzemeltetési szolgáltatásokkal
foglalkozó vállalat. A Társaság dunaújvárosi székhelyén és
miskolci telephelyén az alábbi üzletágakba szervezett főosztályok, osztályok, laboratóriumok végzik szolgáltatási tevékenységeiket:
• Vizsgáló- és Kalibráló Laboratóriumok Üzletág
• Erőforrás Gazdálkodási Üzletág
• Műszaki Üzemeltetési Üzletág

LABORATÓRIUMI ÉS HELYSZÍNI
ANYAGVIZSGÁLATOK
Vizsgáló- és Kalibrálólaboratóriumok Üzletágában működő
akkreditált vizsgálólaboratóriumok több mint 65 éve látják
el a kohászati nagyvállalat anyagvizsgálati feladatait, illetve
több évtizede meghatározó szereplői a hazai műszaki szolgáltatási szektornak. Szolgáltatásaik köre az alábbi területekre terjed ki:
• Kémiai anyagvizsgálatok
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• Mechanikai anyagvizsgálatok, a vizsgálatokhoz szükséges próbatestek gyártása
• Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
• Metallográfiai- és felületvizsgálatok
• Környezetvédelemmel kapcsolatos vizsgálatok, mintavételi szolgáltatások
• Munkakörnyezeti vizsgálatok
A Vizsgáló- és Kalibráló Laboratóriumok Üzletág az MSZ
EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeit kielégítő
irányítási rendszerben működik. A vevői igények kielégítésére akkreditált vizsgálati módszerek és korszerű berendezések, mérőműszerek állnak rendelkezésre.

KALIBRÁLÁS
Az akkreditált kalibrálólaboratórium a vállalatcsoport mérőeszközeinek kalibrálási feladatait végzi az alábbi szakmai
területeken:
• Villamos műszerek kalibrálása
• Hőmérsékletmérő eszközök kalibrálása
• Nyomásmérő eszközök kalibrálása

• Gázelemző készülékek kalibrálása
• Hosszúságmérő eszközök kalibrálása
• Nem automatikus működésű mérlegek kalibrálása

MUNKAERŐKÖLCSÖNZÉS ÉS
ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁS
Az Erőforrás Gazdálkodási Üzletág szervezeti egységei a
Társaság dunaújvárosi székhelyén az alábbi tevékenységeket végzik:
• Az ISD DUNAFERR Vállalatcsoport és más dunaújvárosi vállalatok számára munkaerőkölcsönzési szolgáltatás
nyújtása
• A DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány döntései alapján az alapítványi támogatások bonyolítása
• A DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. ügyviteli és adminisztrációs feladatainak ellátása

MŰSZAKI ÜZEMELTETÉS
A Műszaki Üzemeltetetési Üzletág szervezeti egységei
az ISD DUNAFERR Zrt. területén belül, illetve az ISD
POWER Kft. miskolci telephelyén végzik tevékenységüket.
• A laboratóriumaiban működő berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó gépészeti, villamos feltételek biztosítása, egyes berendezések karbantartása, belső szállítások
bonyolítása
• Az ISD POWER Kft. üzemeiben végzett karbantartási
feladatok ellátása, illetve a cég miskolci telephelyén található csatornarendszer üzemeltetése

• Az ISD DUNAFERR Zrt. Szállítómű tulajdonában álló
mozdonyok, nehézgépek villamos karbantartása, valamint a DUNAFERR telephelyén belüli vasúti pályák karbantartása és építése
• Az ISD DUNAFERR Vállalatcsoport egyes ingatlanjainak üzemeltetése, takarítása, gondnoki feladatok ellátása
• Az ISD DUNAFERR Zrt. területén működő étterem,
büfé és vegyesbolt üzemeltetése
• Az ISD DUNAFERR Vállalatcsoporton belüli adminisztrációs, ügyviteli és logisztikai feladatok ellátása, műszaki
tanácsadás.
DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
Telefonszám: +36 (25) 584-111
E-mail: info@dlabor.hu
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Szupravezető anyagokat
fejleszt és vizsgál
a Miskolci Egyetem
Nemzetközi tudástranszfer
együttműködésben a CERN-nel
Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja az aláírást követően hangsúlyozta: „Folyamatosan fejlesztjük
kutatói infrastruktúránkat abból a célból, hogy minél jelentősebb szerepet tudjunk játszani a nemzetközi térben. A
mostani megállapodással formálisan is megteremtette kutatói közösségünk a világszínvonalú tudományos munka és
érvényesülés lehetőségét.”
A CERN azért is választotta magyarországi kutatói bázisának a Miskolci Egyetemet, mert itt egyszerre áll rendelkezésre a szupravezető anyagok fejlesztését és tesztelését lehetővé tevő műszaki és technológiai háttér, ami régiós szinten
is egyedülálló képesség. Az egyetem vezetése abban bízik,
hogy a tudástranszfer keretében megvalósuló projekt sikere
A frissen elindult projektben összesen mintegy 30 miskolci újabb nemzetközi kutatási megbízásokat vonz majd Misoktató, kutató, doktorandusz és hallgató működik együtt a kolcra, így újabb lehetőségek nyílhatnak meg a helyi kutatói
CERN tudóscsapatával.
közösség nemzetközi érvényesülésére.
A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
A projekt két szakmai vezetője az egyetem részéről
(CERN) a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, prof. dr. Palotás Árpád Bence, a Miskolci Egyetem Műszaamelyhez Magyarország 1992-ben csatlakozott. Itt üzemel- ki Anyagtudományi Karának dékánja és prof. dr. Mertinger
tetik a Nagy Hadronütköztetőt (LHC), ami meghatározó Valéria, a kar Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnoszerepet tölt be a részecske- és atomfizikai kutatásokban. lógiai Intézetének igazgatója. Palotás Árpád foglalta össze
A folyamatos fejlesztés alatt álló berendezés várhatóan egy röviden az együttműködés szakmai tartalmát:
évtizeden belül a jelenlegi teljesítményének tízszeresét lesz
– Nióbiumhengerléssel kapcsolatban már korábban is
képes leadni, amihez csúcstechnológiával fejlesztett és tesz- folytak kísérletek az egyetemen, a jelenlegi együttműködés
telt, jelentős számú szupravezetőből álló alkatrészre lesz keretében réz – nióbium – nióbium-titán ötvözetek felhaszszükség.
nálásával előállított, nagy mágneses árnyékolóképességű,
A Miskolci Egyetem 2038-ig szóló
többrétegű szendvicslemezek hengerelhetőegyüttműködési megállapodást írt alá a
ségét vizsgáljuk. Gyakorlatilag egy szupraCERN-nel szupravezető anyagok fejlesztévezető kompozit anyag gyártástechnológiásére és tesztelésére, melynek köszönhetően
ját szeretnénk kifejleszteni. Ezt az anyagot a
közvetlenül be tud kapcsolódni a CERN
CERN-ben több kutatócsoport is használja,
által végzett kutatások nemzetközi élvonas felmerültek olyan kérdések, hogy hogyan
lába. Ez az első formális együttműködési
változnak meg az anyagtulajdonságok, ha
megállapodás a két intézmény között, mely
alakítják ezt az anyagot. A Miskolci Egyetem
az egyik legmagasabb szintű nemzetközi tu- Prof. dr. Palotás
Műszaki Anyagtudományi Karának kutatói
Árpád Bence
dástranszfernek ad teret.
előtt álló fő feladat a projektben egyrészt a

SZILÁGYI IRÉN

Fotó: DR. SZABÓ GÁBOR

A Miskolci Egyetem és a genfi székhelyű
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
(CERN) együttműködési megállapodást írt
alá márciusban a következő generációs
hadronütköztető szupravezető alapanyagokból
álló alkatrészeinek fejlesztésére és tesztelésére.
A nemzetközi tudástranszferrel megvalósuló,
2038-ig szóló együttműködés létrejöttével a
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara
közvetlenül be tud kapcsolódni a CERN által
végzett kutatások nemzetközi élvonalába.
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A kísérletek egyik legfontosabb berendezése a Von Roll hengerállvány

kontrollált alakváltozás megvalósítása, vagyis a hengerlés
elvégzése, másrészt a megváltozó tulajdonságok mérése. Az
egyetemen már februárban elkezdtük az előzetes kísérleteket, amelyek során megválaszoltuk a felmerülő kérdések
jelentős részét, párhuzamosan a megállapodás aláírásának
folyamatával. Tulajdonképpen két olyan kompetenciát mutattunk be, amelyekre igény van a CERN részéről: az egyik a
képlékenyalakítási, a másik pedig az anyagvizsgálati terület.
A CERN nagyon jól felszerelt kutatóközpont, rengeteg világszínvonalú műszerrel, eszközzel rendelkeznek, de
történetesen nagy képlékenyalakítási műveletekre való eszközinfrastruktúra nem áll rendelkezésre az intézményben.
Nincs például hengerállványuk, és az a berendezés, amellyel
mi rendelkezünk itt az egyetemen, Európában is nagyon ritka. Képesek vagyunk akár egy négyzetméternyi, vagy még
kisebb különleges anyagú lemez „gyártására”, egy normál
acélipari vertikum működését modellezve, „laboratóriumi” körülmények között. Egy termelő nagyvállalatnál erre
nincs lehetőség, ezért is nem ebben a szegmensben keresett
a CERN partnert ehhez a kísérleti projekthez.
A projektbe a karunk hallgatói közül is többen bekapcsolódtak, hallgatók végezték például a kísérletek során az
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anyagvizsgálati mérések jelentős részét. A képlékenyalakítási
méréseket dr. Szabó Gábor adjunktus kollégám irányításával
a karunk mérnökei végezték, de a tulajdonságmérésekben,
a szakítóvizsgálatokban, a maradófeszültség-vizsgálatokban
már a hallgatóink is közreműködtek, közülük is elsősorban
mesterhallgatók és doktoranduszok. A projekt keretében a
jövőben érkező megrendelések is jó lehetőséget biztosítanak
majd a hallgatóinknak arra, hogy konkrét gyakorlati munka
során mélyíthessék el a szakmai tudásukat. A megszerzett
ismeretekből remélhetőleg több TDK-dolgozat, szakdolgozat vagy diplomaterv is készül majd.
Ami a karunk kutatási infrastruktúráját illeti, a legmodernebb berendezések állnak rendelkezésünkre. Számos hazai
és európai iparvállalat számára végzünk kísérleteket, folytatunk kutatásokat a Bosch-csoporttól az Audiig. A fél éve
üzemelő háromdimenziós szerkezetvizsgáló és finomszerkezet-meghatározó laboratóriumunkra különösen büszkék
vagyunk, ez a műszeregyüttes abszolút összemérhető akár
a CERN lehetőségeivel is. A 3D labor esetében még csak
most körvonalazódnak azok a szakmai kapcsolatok, amelyek a jövőbeni munkát meghatározhatják, és természetesen
ebben a laboratóriumban is dolgoznak hallgatók is.
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Építészek álmainak
valóra váltói
XV. MAGÉSZ Acélszerkezeti Konferencia

Kaszás Éva

Dunaújvárosban tartotta tizenötödik konferenciáját május végén
a Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ). Az ISD DUNAFERR Zrt. üzemeiben
tett gyárlátogatással, kötetlen szakmai találkozóval telt a konferencia első napja.
A Dunaújvárosi Egyetem adott helyet a második napi programnak,
amikor a szakma fejlődéséről, jövőbeni trendjeiről szóló előadásokat hallhattak
az érdeklődők.
A szövetség nevében Aszman Ferenc elnök köszöntötte a kon- várható kihívásai között említette a többoldalú importnyoferencia résztvevőit, aki beszélt a szakmai tapasztalatok meg- más növekedését, melyben szerepet játszik az amerikai-kínai
osztásának fontosságáról, a szövetség aktuális munkájáról. A vámháború, és más, unión kívüli országok tisztességtelen piaci
házigazda egyetem képviseletében dr. Palotás Béla ismertette gyakorlata. Komoly feladat az EUROFER, a nemzeti acélipari
az anyagmérnöki képzés helyzetét, hangsúlyozta a képzés hát- egyesületek és az acélipari vállalatok számára, hogy megoldást
teréül szolgáló anyagvizsgálati laboratóriumok technikai, in- találjanak az unió kereskedelmi politikájának átalakítására, az
formatikai felszereltségének fontosságát, amelyet a MAGÉSZ európai acélipar megmaradása érdekében.
is támogat.
A konferencia jelentőségét kiemelve az igazgató elmondta,
Acélpiaci aktualitásokról szólt dr. Móger Róbert, a Magyar hogy miután az iparág gyártói és felhasználói oldala egyaránt
Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatójának előadása. Hangsú- képviseltette magát, így közvetlen szakmai kapcsolatok jötlyozta, hogy az acél száz százalékban újrahasznosítható, és a tek létre. Egy direkt platformon tudtak értékes információkat
gyártás során keletkező melléktermékek is kilencvenhét szá- megosztani egymással a szakemberek, így a gyártói oldal is hazalékban hasznosulnak. Pozitívan értékelhető az acélipar a tékonyabban tud reagálni a vevői igényekre.
fenntartható fejlődés kapcsán is, hiszen fajlagos energiaigénye,
valamint CO2-kibocsátása majd hatvan százalékkal csökkent
az elmúlt ötven évben. Rámutatott azokra a technikai-technoFókuszban a vevői
lógiai változásokra is, amelyek eredményeként csökkent a fajlagos energiafelhasználás, miközben jobb minőségű acélokat elégedettség
állítanak elő napjainkban. Az utóbbi időGyártók és felhasználók együttműködésészakban emelkedett a hazai acélipari ternek lehetőségeiről hozott példákat előadámékek feldolgozottsága, hozzáadott értéke
sában Virágné Brust Mónika, a Dutrade Zrt.
is. Röviden elemezte a szakember a hazai
minőségfejlesztési vezetője. Az ismertetett
acélipari termelést és felhasználást, valaesettanulmányok reprezentálták a vevőikmint az ehhez kapcsolódó importot. Emnek nyújtott, személyre szabott szolgáltatálékeztetett, hogy az EU acélipari védőinsaikat. Mérnöki és műszaki tanácsadásuk
tézkedése nem hozta azt a várt eredményt,
keretében foglalkoznak partnereik felkéhogy az európai acélgyártók megerősödrésére az ISD DUNAFERR Zrt.-vel közös
jenek, így azt az elkövetkező időszakban
termékfejlesztéssel is. Az elmúlt évek jelenmódosítani szükséges. Az európai acélipar Virágné Brust Mónika
tősebb kísérleti programjaiból hármat emelt
Fotó: Alex Martin
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Fotó: Alex Martin

ki, amelyek során végeredményben a vevőkkel szorosabb, jobb
együttműködést alakítottak ki, megtartva, illetve növelve az
értékesítés volumenét. Egyik vevőjükkel acéllemezek felületkezelési, festési problémáit oldották meg. Másik vevőjük, egy
nagy múltú autóipari beszállító számára az ISD DUNAFERR
szakembereivel közösen fejlesztettek ki egy új minőségű, melegen hengerelt szalagot. Többek között acélszerkezeteket gyárt a
harmadik esettanulmányban szereplő vevőjük, amelynél a téli
hónapokban hegesztett tartályoknál a hegesztés minősége nem
volt megfelelő. Számos kísérlettel, anyagvizsgálattal igazolták
az alapanyag minőségének megfelelőségét. Megtekintették és
elemezték a vevő által alkalmazott technológiát, végül rámutattak az alapanyag-tárolás nem megfelelő körülményeire, annak
lehetséges következményeire.

Az előadó kiemelte, hogy partnereik jelentős része igényli a
műszaki tanácsadó szolgáltatásokat, illetve bevonja a Dutrade
Zrt.-t termékfejlesztésekbe, amelyekben az ISD DUNAFERR
Zrt. is együttműködik, illetve szakmai támogatást nyújt.
Mondhatni, számos esetben új tulajdonságú, speciálisabb termékek jönnek létre a közös munka során. Ez a tevékenység a
Dutrade és a DUNAFERR számára is igen fontos, hisz ezzel
elkerülhető a vevővesztés. Régi vevőket, évi több ezer tonnás
megrendeléseket tartottak meg így. Nyilván költséges a termékfejlesztés, de még mindig olcsóbb, mint a minőségi kifogások miatti leminősülés, a sorozatos reklamációk, a vevői
elégedetlenség bekövetkezése.

A szingapúri Marina Bay öblön átívelő Helix gyalogoshíd
Fotó: Domanovszky Henrik

acélszerkezet-gyártó cég, a KÉSZ Kft. ügyvezetője. Képekkel
illusztrálta a Kecskeméten gyártott, a Balti-tenger mellé, Lengyelországon át szállított, méreteiben monumentális, különleges acélszerkezetet. Hasonlóan figyelemfelkeltő munkájuk volt
a Puskás Ferenc Stadion acél tetőszerkezetének kivitelezése,
amelyről munkatársa, Kocsis András Balázs tartott előadást. Betekinthettek a konferencia résztvevői az acél és az üveg együttes
építészeti alkalmazásába. Az acélszerkezetek oldaláról mutatta be a lehetetlennek tűnő építészeti megoldásokat dr. Stocker
György (BME). Jól illeszkedett a témához Dr. Domanovszky
Sándor szingapúri városlátogatásról szóló élvezetes előadása,
az ott látott lenyűgöző acélszerkezetek bemutatása.
Hidak acélszerkezeteiről szóló előadások zárták a konferenciát. A komáromi Duna-híd tervezését, építését mutatta be
Mátyássy László (Pont-TERV) és Sereg Tamás (Hódút).
Egy vasúti acél Langer-híd tervezésének tapasztalatiról beszélt Gyurity Mátyás (MSc). Szabad formájú rácsos acélszerkezet alkalmazását vizsgálta egy gyalogoshíd kapcsán diplomadolgozatában Péter Zsolt, amelyet a MAGÉSZ 2019-ben
Diplomdíjjal jutalmazott.

Hidak és más szerkezetek
Acélszerkezetgyártók számára különösen érdekes kutatások
álltak a rendezvény további előadásainak középpontjában.
Nagy szilárdságú acélok mechanikai tulajdonságait vizsgálta
Nacsa Gergely (MAHEG). Innovatív öszvér- és hibrid gerendák
fejlesztésének tapasztalatairól számolt be dr. Dunai László és dr.
Kovács Nauzika (BME). Építészek álmainak megvalósítójaként
mutatta be munkáikat Uhrinyi Balázs, az ismert kecskeméti
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A komáromi híd ferde kitámasztó gerendájának felállítása
Fotó: Szabó Gábor
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A magyarországi
rozsdamentes acélpiac
elmúlt 10 éve számokban
A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete (MAFE) által
az MVAE-hez eljutatott számok alapján készült diagramok betekintést nyújtanak
a magyarországi rozsdamentes acélpiac elmúlt tíz évébe.

PORTÁSZ ATTILA technológiai és kutatási igazgatóhelyettes, MVAE

Láthatjuk, hogy 2009 óta a Magyarországon értékesített rozsdamentes acéltermékek mennyisége megduplázódott, amelynek oka elsősorban a gépjármű- és élelmiszerfeldolgozó ipar
bővülése, valamint az utóbbi években kialakult építőipari
boom. Érdekes, hogy amíg az egyes terméktípusok teljes
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mennyiségen belüli aránya szignifikánsan nem változott az
elmúlt évtizedben, addig a melegen hengerelt rozsdamentes
lemezeknél a ferrites minőségek teljesen háttérbe szorultak.
Ezzel együtt a hidegen hengerelt lemezeknél a ferrites acélok
részaránya 2018-ban már meghaladta a 30%-ot.

Felhasználási területek
A rozsdamentes acélok esztétikája, tartóssága és funkcionalitása széles körű felhasználást tesz lehetővé. Készülhet belőle gépalkatrész, használati tárgy, épülethomlokzat, de akár
komplett ipari gyártó/feldolgozó sor is.

Háztartásigép-gyártás
Az egyszerű tisztíthatóság és az esztétika miatt - a magasabb
ár ellenére – egyre többen döntenek a rozsdamentes acélból
készült háztartási gépek mellett.

Élelmiszerfeldolgozás
A rozsdamentes acélok hozzájárulnak a steril környezet
fenntartásához. Élelmiszer előkészítő/feldolgozó sorok
szállító rendszerei, kései, az alapanyaggal érintkező felületei
jellemzően rozsdamentes acélból készülnek.

Építőipar
A rozsdamentes acélok időtálló és esztétikus megoldást jelentenek tetőszerkezetek és homlokzatok építésénél. Alkalmazásuk az építőiparban az 1920-as évektől terjedt el.

Autóipar
Rozsdamentes acélt jellemzően esztétikai célokra vagy nagy
teljesítményű gépkocsik fokozott igénybevételű alkatrészeinek gyártására használnak. A rozsdamentes acél minden
gépkocsiban jelen van, a prémium szegmensben jellemzően
nagyobb mennyiségben.

Orvostechnikai ipar
A rozsdamentes acélok egyik legfontosabb tulajdonsága,
hogy a baktériumok szaporodása számára előnytelen környezetet teremtenek. Az orvostechnikai iparban olyan széles körben használt anyagról van szó, hogy a rozsdamentes
acélokat a közbeszédben sokszor sebészeti vagy orvosi acélként emlegetik.
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Milyen változásokat hozhatnak
az acél nano-tűk az agysebészetben?
tív, nem ereszti át a folyadékot és elképzelhetetlenül hegyesre alakítható. Dagdeviren hozzáteszi, hogy az acél rugalmas
is, ami azt jelenti, hogy a csövek műtét közben hajlíthatóak,
hogy elérjék az agy hihetetlenül apró területeit, amelyek
a gyógyhatású anyagokat igénylik. A sebészek képesek
komplex útvonalak megtervezésére az agy lágy szövetén keA beavatkozás, amely nagy pontossággal célozza meg az resztül, hogy kiigazíthassák a tű mozgási pályájának hibáit
emberi test egészen kis kiterjedésű területeit, nem szá- és elkerülhessék a lehetséges akadályokat.
mít új technikának – gondoljunk csak az ún. „kulcslyukA patkányokon végzett kísérletek igazolták az eszköz
műtétek” sikerére és nagyfokú elterjedtségére –, de most hatásosságát. A kutatók muscimolt, azaz tudatmódoa MIT kutatói még tovább fejlesztették ezt a technikát. sító hatású szert adagoltak az agy feketeállományához
Olyan miniatürizált rendszert fejlesztettek, amely képes (substantia nigra), vagyis az agy azon területéhez, amely
„parányi mennyiségű” gyógyszert szállítani az agy olyan segít a mozgás kontrollálásában, annak érdekében, hogy
területeire, amelyek 1 köbmilliméter alattiak.
szimulálják a Parkinson-kór tüneteit. Annak ellenére,
Mint Canan Dagdeviren egyetemi professzor, a tanul- hogy a célzott terület, a feketeállomány mélyen az agy belmány vezető szerzője elmagyarázza, „ebben a kutatásban sejében helyezkedik el, megállapítható volt, hogy a csapat
arra törekszünk, hogy áthidaljuk a legmodernebb idegtu- ténylegesen képes az eszköz segítségével szimulálni a tüdományi kutatás és az újonnan megtervezett eszközök kö- neteket – és leállítani azokat sóoldattal.
zötti szakadékot. Amit megalkottunk, egy multifunkciós
A kutatók remélik, hogy a technológiát tovább fejlesztneurológiai eszköz, amely képes a Parkinson-kór feltárá- hetik, és az felhasználható lesz más agyi rendellenességek
sára és eredményes kezelésére.”
kutatására is, de jelenleg elsősorban a
Az eszköz, amelyet Dagdeviren proParkinson-kór alapját képező mechanizfesszor csapata kifejlesztett, számos csőmusok felfedezésére fókuszálnak.
ből áll, amelyek belsejében egy-egy em„Bármely gyógyszeres terápiával keberi hajszál méretének megfelelő acéltű
zelhető agyi rendellenességet fel lehet
található. A hatóanyagokat ezeken a csötárni ezzel az eszközzel” – mondta el
veken keresztül juttatják be a célzott terüDagdeviren. „Ilyen módon lehetőség
letekre, a tűk rendkívül apró méretének
nyílik a neurológiai betegségek adapköszönhetően nagyon nagy pontossággal.
tív, multimodális kezelésére, végső
A rozsdamentes acél ideális eszköz Agyműtét. A nano-tű technikája
soron forradalmasíthatjuk a betegek
neurológiai rendellenesség
erre a technikára, mivel kémiailag inak- számos
terápiáját”.
kezelésében segíthet

Fordította: GÁL LSZLÓ

Forrás: worldsteel.org

A Massachusetts Institute of Technology (MIT)
kutatói kifejlesztettek egy rozsdamentes acélból
készült nano-tűs eszközt, amelynek segítségével
gyógyszerek hatóanyagai juttathatóak be az agy
1köbmilliméteresnél is kisebb régióiba.
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Úton

Egy hónap telt már el azóta, hogy 815 kilométer gyaloglás és
28, élményekkel teli nap után hazaértem az El Caminoról.
Indulás előtt sokat gondolkodtam arról, hogy tulajdonképpen miért is vágok neki az útnak? Nem voltam nehéz
döntést megelőző élethelyzetben, nem kerestem választ
sorsdöntő kérdésekre, még csak azt sem mondhatom, hogy
mély vallási vagy spirituális meggyőződés vezetett volna.
Egyszerűen csak kíváncsi voltam. A fizikai teljesítőképességemre, az emberekre és arra a rengeteg természeti és
kulturális szépségre, amit a zarándokút kínál. Meg akartam
tapasztalni az élethelyzetet, amikor leegyszerűsödnek a dolgok arra a szintre, hogy képes legyen járni az ember, bírja
cipelni a hátizsákot, amelyben benne van mindene, legyen
enni- és innivalója és legyen egy ágya, ahol éjszakára megpihenhet.
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Napjaink Caminoja már nyilván rengeteg „könnyítést”
tartalmaz a középkori vándorok körülményeihez képest, hiszen mindvégig rendelkezésre állnak a kommunikációs lehetőségek, rögzíthetjük az élményeket és a lépten-nyomon
fellelhető üzletek, éttermek szinte zavarba ejtő kínálatát
megtapasztalva az sem kérdés, hogy van-e mit ennie-innia
az embernek. Hasonlóképpen, a jól kiépített zarándokszállás-hálózat a legtöbb esetben megfelelő alvási lehetőséget
biztosít. Mégis más közeg az, amiben létezünk egy hónapig,
mint az iroda kötelezettségekkel teli kiszámíthatósága, vagy
az otthon megszokott kényelme. Van, hogy ötvenen alszunk
egy légtérben, van, hogy hajnali sötétben vágunk neki a hegyeknek. Van, hogy fáj minden lépés a vérző saroknak, de
olyan is előfordul, hogy ott terem a semmi közepén egy idegen, és mosolyogva kávéval kínál.
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Kép és szöveg: SZILÁGYI IRÉN

Egy esős, szürke májusi délelőttön írom ezt a cikket.
Reggel, ahogyan bekapcsoltam a számítógépet,
a képernyőn a szinte végtelen számú, automatikusan generált
üdvözlőkép közül egy óceánparti világítótorony fotója tűnt fel.
Sosem láttam még a képet, mégis sok-sok emléket hív elő.
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A Szent Jakab-út, spanyol nevén az El Camino története
hosszú évszázadokon ível át, az első, hitelesnek tekinthető
feljegyzések a XI. századból származnak. A középkori zarándokút Spanyolország Galícia tartományának fővárosá
ba, Santiago de Compostelába vezet, amelynek katedrálisa
őrzi a hagyomány szerint az idősebb Szent Jakab apostol
földi maradványait. Jeruzsálem és Róma után Santiago de
Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja, napjainkban évente csaknem kétszázezren
teszik meg a teljes utat, vagy annak bizonyos szakaszait.
Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni,
több út is ismert, ezek bizonyos pontokon egyesülnek, és
azt követően az út fő része már azonos. A napjainkban talán legnépszerűbb Camino Frances, a francia út, amelyet én
is bejártam, a dél-franciaországi Saint-Jean-Pied-de-Port
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nevű városkából indul és Spanyolországon átvezetve éri el
Santiago de Compostelát. Sok zarándok számára azonban
nem ér véget itt, hanem folytatódik még mintegy három
napi gyaloglással az Atlanti-óceánig. Az út az 1980-as évek
végétől reneszánszát éli, már nemcsak kifejezetten vallásos emberek indulnak zarándoklatra, hanem egyre többen
olyanok is, akik keresik önmagukat, szeretnének választ
kapni különféle kérdéseikre, vagy éppen súlyos betegként
bíznak a zarándokút gyógyító erejében.
A Camino jelképe a fésűkagyló, melyet az út mentén
mindenütt megtalálhatunk a tájékozódást segítő jelként,
akár táblára felfestve, kőoszlopon elhelyezve, rézből kialakítva és a járdába süllyesztve, de ott lóg felkötve egy-egy
kagyló minden zarándok hátizsákján is. Én is őrzöm az
enyémet, a zarándoklat megtételét tanúsító compostelával
és pár apró, személyes emlékkel együtt.
A Szent Jakab-út kulturális és természeti szempontból
is olyan, egyedinek számító érték, amelyet az UNESCO

hivatala 1993-ban a Világörökség részévé nyilvánított.
Szinte felfoghatatlan bőségben szembesül az ember a lelket eltöltő szépséggel: az úton-útfélen felbukkanó templomokban, a városok épületeit szemlélve, a rendkívül
változatos tájakban gyönyörködve. És persze a találkozások útja is a Camino, hiszen hosszabb-rövidebb időre
útitársakra, barátokra lel az ember. Biztosan sokáig emlékezni fogok még Artúrra, a Németországban élő magyar informatikusra, akivel a legelső szálláson futottunk
össze, aztán ő gyorsabban haladt és soha többet nem találkoztunk, de az út folyamán, mint afféle „előörs”, végig ellátott tanácsokkal, információkkal. Vagy Victorra,
a fiatal szingapúri vegyészmérnökre, aki kérés nélkül
kölcsönadta a telefonját egy napra, amikor az enyém egy
kiadós zivatart követően beázott és használhatatlanná
vált. Szerény angolságom ellenére sokat beszélgettünk és
több napot együtt haladtunk Chrissel, az édesapám korabeli londoni ügyvéddel, aki hetvenkét éves létére kivá-
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lóan bírta a napi harminc kilométeres gyaloglásokat. A
fiammal egyidős török sráccal, Yuseffel együtt főztünk,
az olasz Michaelával, szegről-végről kolléganőmmel, a
római városháza kommunikációs munkatársával rengeteget nevettünk és finomakat ettünk. A német Ulrikével
együtt küzdöttük le a hazaút nem várt bonyodalmait, és
rajtuk kívül is számtalan kiváló emberrel ismerkedtem
meg. Jóindulatot, érdeklődést és őszinte vendégszeretet
tapasztaltam a spanyol emberek részéről, a mindenféle
nációból érkezett önkéntesek pedig derűsen, segítőkészen tették a dolgukat a szálláshelyeken, információs
pontokon. Kicsit olyan érzés kísért végig az úton, mintha
mindnyájan visszataláltunk volna egymáshoz és a humánumnak valami olyan ősi, közös nyelvéhez, amit a hétköznapokban sajnos elfelejtettünk már.
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Acél az úton

Nyitott szemmel járva
a Caminot, lépten-nyomon
felbukkant valamilyen
formában a vas és az acél,
mint épületszerkezetek,
lakberendezési tárgyak
vagy éppen képzőművészeti
alkotások alapanyaga.

Gyalogos felüljáró szerkezetének részlete Leonban

Acél biciklikerekek és műanyag csomagolóanyagok
felhasználásával készített képzőművészeti installáció
egy pamplonai üzlet kirakatában

A Camino egyik ikonikus pontja: szoborcsoport Alto de Perdón dombtetején
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Jesus, a díszműkovács szívesen mutatta meg
az arra járó zarándokoknak
tradicionális szakmájának műveleteit

Szent Jakab acélszobra
Sahagúnban

Szomjas zarándok szobra
Astorgában

Acélból készült emékmű
Burgoszban

Negyven szélkerékből álló
szélerőműpark részlete
Pamplona közelében, a lemenő
Nap fényében
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Navarrai vörösbort kínáló díszkút
az 1891-ben alapított Irache borpincészetben
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Új alkotások
születtek
a gyári „műteremben”
Megmutatkozik az acél lelke

KASZÁS ÉVA

Fotó: Alex Martin

Hosszú szünet után 2017-ben ismét megrendezték Dunaújvárosban
az Acélszobrász Alkotótelepet, a nemzetközi szinten is elismert képzőművészek
részvételével zajló művészeti alkotómunkát a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
is támogatta csakúgy, mint ebben az évben. Idén ismét lehetőség nyílt
a művésztelep megrendezésére: az elmúlt hetekben újra az ISD DUNAFERR Zrt.
üzemeiben alkothatott négy művész – ezúttal is az acél volt a művek alapanyaga.
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Cseh Lili, Erős Ágost Koppány, Gróf Ferenc és Melkovics Tamás
képzőművész volt az idei alkotótelep öt meghívottja, akik
három héten át dolgoztak a Gyártó Egység műhelyeiben. A
hagyomány szerint kiállítással zárult a munka, amely június 14-én nyílt meg a Kortárs Művészeti Intézetben és július
közepéig látogatható.
A közös munka kezdetén az alkotók bemutatták terveiket a gyári szakembereknek, majd átbeszélték a szóba jöhető technikai és technológiai lehetőségeket, az alkotómunka
körülményeit. A gyárban a technológiai eszközöket, a felhasználható anyagokat látva szembesültek igazán eredeti
elképzeléseik megvalósíthatóságával, így újratervezésre is
sor került bizonyos pontokon és alternatív megoldások is
színesítették a munkát.
Izgalmas volt az alkotótelep három hete, hiszen életkorban,
művészi felfogásban is eltérő alkotók dolgoztak együtt. Talán

annyi a közös bennük, hogy valamennyien a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezték diplomájukat, számos helyen
bemutatkoztak munkáikkal, rangos díjak jelzik művészeti aktivitásukat. Mindannyian megtalálták a közös hangot az üzemi
vezetőkkel, a műveik megvalósulását segítő gyári munkásokkal. Jó hangulatban teltek a közös munkára szánt napok.
Több acélszobrász alkotótelepen vett már részt Kecskeméten a Cseh Lili-Erős Ágost Koppány szobrászházaspár. Más léptékű alkotóteret nyújtott a kecskeméti
műhely, mint amit a DUNAFERR üzemei kínálnak. Elismerően szóltak a fogadtatásról, a vezetők és a szakemberek
együttműködőkészségéről, nyitottságáról. A dunaújvárosi
Melkovics Tamás szobrász fiatal művész, de már számos
kiállításon sikerrel mutatkozott be. Az alkotó Dunaújvárosban él, mégis most látta először belülről a gyárat. Számára
is inspiráló a vasgyári környezet. Az alkotó munkavégzést

egyúttal kutatásnak is szánta, a három hét folyamán lehetősége nyílt technológiai jártasságok megszerzésére is. Gróf
Ferenc Párizsban élő, de gyakran hazalátogató képzőművész, aki úgy fogalmazott, hogy egy művészeti iskolában
tanító pedagógusként, kötetlenebb munkaidőben dolgozva
tisztelettel adózik a három műszakban kemény fizikai munkát végző embereknek.
Az új műalkotások megszületésén túl egyfajta párbeszédre, együttgondolkodásra is jó alkalom volt az alkotótelep. Vélemények, életfelfogások ütköztek és mérettek meg:
talán közelebb került egymáshoz és érthetőbbé is vált egymás számára a művészek és a munkások világa.
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Forrás: scottishcanal.co.uk, wikipedia.org

Falkirk kerék
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A hatalmas, impozáns hajólift, amely máig a világ egyetlen
forgózsilipje, a Falkirk és Edinburgh között húzódó Unioncsatornát, valamint a Falkirk és Glasgow közötti Forth és
Clyde-csatornát köti össze. A két vízszintsík 24 méteres
magasságkülönbsége nem tette lehetővé többlépcsős zsiliprendszer kialakítását, a megoldást egy 35 méter átmérőjű forgókerék jelentette. A beruházás másodlagos, de talán
tervezett haszna, hogy a két csatorna ily módon történő
összekötése valódi turistalátványossággá tette a területet,
amelyet a kerék 2002. májusi átadása óta már több százezer látogató keresett fel.
A kerék formája a kelta folklórból ismert kétfejű baltára emlékeztet. A központi tengelytől 15-15 méterre kinyúló karok két teli süllyesztőszekrényt tartanak, melyekbe
egyenként 302 tonna víz fér. A két szekrény mindig azonos
terhet visel, a szállított hajók tömegétől függetlenül, hiszen
a hajók a saját tömegüknek megfelelő vizet kiszorítják a
szekrényből. Tehát a kerék két karja mindig egyensúlyban
van, ez teszi lehetővé, hogy a szerkezet 4 perc alatt megtegye útját, és elvégezze a 180°-os fordulatot.
Az elfordulást egy négyméteres csapágy segíti, ami egyrészt a kerék tengelyéhez van rögzítve, másrészt a külső
gyűrűje a pilléralapozással készült talapzathoz csatlakoztatva. A tengelyt tíz elektromotor hajtja, melyek a tengely
gépház felőli oldalán csatlakoznak a belső gyűrűhöz. A 22,5
kW összteljesítményű motorok képesek csupán 1,5 kWh
energia felhasználásával elforgatni a kereket. Ez csupán
akkora energiamennyiség, ami hozzávetőleg nyolc teáskanna víz felforralásához szükséges. A tíz motor egy-egy
hidraulikus szivattyút működtet, ezek a hidraulikus motorhoz vannak kapcsolva, és percenként 1/8 fordulatot vé-

geznek a keréken. Ahhoz, hogy a szekrények vízszintben
maradjanak, ugyanolyan sebességgel kell fordulniuk, mint
a keréknek, csak ellentétes irányban. A szekrények mindkét végén található egy-egy fogaskerék, ami a karok végén
lévő 8 méter átmérőjű lyuk belső felén fut, ezzel teszi lehetővé azok szabad mozgását, elfordulását. A központi tengelyt forgató és a szekrényeket befogadó nyílás belső felén
futó fogaskerekek között található áttétel biztosítja, hogy a
kerekek mindig azonos sebességgel, de ellentétes irányba
forduljanak el. Az alsó csatornában, a kerék alatti részen
található elkülönített szárazaknából szivattyúk segítségével távolítják el a vizet; ez azt a célt szolgálja, hogy a forduló
karoknak ne kelljen a vízbe merülniük. Ez esetben ugyanis
a víz ellenállása miatt nagyobb energiafelhasználására lenne szükség a kerék forgatásához.
A Falkirk kerék megépítéséhez 1 200 tonna acélt használtak fel.
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Kerekasztal-beszélgetés
a duális képzésről

Nemzetközi konferencia
Erdélyben

A tagvállatokat is érintő fontos kérdéskörről, a szakmai utánpótlás témájához kapcsolódó duális képzési rendszerről
szervezett interaktív kerekasztal-beszélgetést május 15-én a
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés. Az információcsere a
leginkább érintettek közreműködésével valósulhatott meg,
hiszen a rendezvényen jelen volt Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Bocz András, az OMBKE
Vaskohászati Szakosztályának elnöke, dr. Hatala Pál, a Magyar
Öntészeti Szövetség főtitkára, Kelemen Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, Lászlóné Kenyeres Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási igazgatója, dr.
Mende Tamás, a Miskolci Egyetem tanulmányi és beiskolázási
dékánhelyettese, dr. Móger Róbert, az MVAE igazgatója, Popovics László, az ISD DUNAFERR Zrt. képzési osztályvezetője,
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára
és Thernesz Artúr, a Duális Képzési Tanács tagja is. A szakemberek egyaránt megvitatták a középfokú duális szakképzéssel,
valamint a felsőfokú (BSc és MSc) duális képzéssel kapcsolatos
aktuális kérdéseket, problémákat és lehetőségeket.
A középfokú szakképzésekkel kapcsolatban szó esett
többek között arról, hogy az ismét átalakulás előtt álló szakképzési rendszerben melyek lehetnek az Ipar 4.0 kihívásaira
adható válaszok, hogyan alakul a tanulószerződési rendszer
jövője, várható-e a vállalati szakképzési befizetések felhasználásának megújulása, illetve az ágazati alapkompetenciák
kérdéskörét is megvitatták a jelenlévő szakemberek. A felsőoktatási területtel kapcsolatban felmerült kérdések között
elhangzott, hogy miként lehetne a gimnáziumból érkező
hallgatók műszaki alapismereteit megerősíteni, várható-e a
duális partnervállalatok számára kedvezőbb finanszírozás
bevezetése, különös tekintettel a mentorok anyagi elismerésére, illetve milyen módon lehetne célzott ösztöndíjrendszert
létrehozni annak érdekében, hogy a műszaki területek leginkább szakemberhiányos, ám nemzetgazdasági szempontból
fontos szegmensei vonzóbbá váljanak a fiatalok számára.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)
Bányászati, Kohászati és Földtani Szakosztálya májusban
immár XXI. alkalommal rendezte meg nemzetközi konferenciáját, amelynek helyszíne idén Nagybánya volt. A rendezvényt a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés is támogatta.
A magyar nyelvű konferencia lehetőséget teremtett az
erdélyi és magyarországi, illetve más államokbeli magyar
szakemberek számára tudományos eredményeik bemutatására, a szakmai kapcsolatok elmélyítésére. A műszaki felsőoktatási intézmények legkiválóbb hallgatói is lehetőséget
kaptak a tudományos közéletbe történő bekapcsolódásra,
ismereteik bővítésére.
Az acélipari körökben már jól ismert konferencia résztvevőinek mintegy háromnegyedét tette ki az anyaországi
közönség. A rendezvény első napjának programját – a hagyományokhoz híven – szakmai kirándulás, múzeumlátogatás és hagyományőrző megemlékezések tették teljessé.

A rendezvény második napján a különböző szekciókban
összesen mintegy negyven előadást hallgathattak meg a résztvevők. A kohászat szekció előadói között az ISD DUNAFERR
mérnökei és a Miskolci Egyetem hallgatói is szerepeltek, a
„Dunaferr a Magyarországi Kohómérnök-képzésért”
Alapítvány támogatásával. A három miskolci anyagmérnök
hallgató, Bárány Máté Tibor, Szabó Lajos Ádám és Tóth Máté
tavaly az ISD Dunaferr Zrt.-nél töltötte szakmai gyakorlatát, jelenleg már a szakdolgozatuk elkészítésével foglalkoznak. Szakmai érdeklődésüket, valamint a dunaferres
gyakorlati képzés magas szakmai színvonalát előadásukkal is
bizonyították. A konferencián előadásával hozzájuk csatlakozott a duális képzésben résztvevő, gyakorlatát szintén az ISD
DUNAFERR-nél teljesítő másodéves Veszprémi Ramóna is.
Szintén az előadók között szerepelt az ISD DUNAFERR részéről dr. Hári László és Wizner Krisztián. Részt vett a konferencián az OMBKE dunaújvárosi szervezetének elnöke, Cseh
Ferenc és titkára, Kvárik Sándor is.

