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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

Általános rövidítések és jelölések 

 

d átmérő 

l hossz 

m% tömegszázalék 

db darab 

n.a. nincs adat 

I az átvilágító röntgenvizsgálatnál alkalmazott áramerősség paraméter 

U az átvilágító röntgenvizsgálatnál alkalmazott feszültség paraméter 

ε fajlagos hosszváltozás (nyúlás) 

σ húzófeszültség 

Rm szakítószilárdság 

LD az Equotip-2 keménységmérő D-típusú (normál) mérőfejjel mért 

keménységértéke 

p a nullától való eltérés valószínűsége a korrelációszámításoknál 

r korreláció 

s szórás 

S235JRG2 MSZ EN 10027-1 szerint: 235 N/mm2 folyáshatárú (235), 27 J ütőmunka 

értékű (JR), csillapított (G2), szerkezeti acél (S) 

 

A próbatestek jelölései 

 

A próbatestek jelölései háromtagúak, amely tagokat kötőjel köti össze. Az első tag a mintát 

jelöli, amelyből a próbatest származik. (Az azonos helyszínről származó, eltérő anyagokat 

külön szám jelöli, például Zs1 és Zs2. Az azonos helyszínről származó, azonos anyagú, de 

különböző mintákat perjellel elválasztott második szám mutatja, például Zs2/1 és Zs2/2.) A 
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jelölés második tagja a vizsgálat jellegére és/vagy a próbatest formájára utal. A jelölés 

harmadik tagja a próbatest sorszáma. 

Az első tagra vonatkozó rövidítések: 

 

F Forgách-Walla kúria 

Gy Gyulai vár 

H Hatvan, cukorgyár 

ie ismeretlen eredetű anyag 

M Máriabesnyő, római katolikus plébánia 

P Pilis, evangélikus templom 

Sp Sándor-palota 

Zs Zsámbék, volt Zichy kastély 

U mai anyag 

 

A második tagra vonatkozó rövidítések: 

 

HH kovácshegesztés helyéről kivett hengeres szakító próbatest 

HNy nyújtott mintából kivett hengeres szakító próbatest 

HS egyszerű, hengeres szakító próbatest 

HZ zömített mintából kivett hengeres szakító próbatest 

K keménységvizsgálati minta vagy próbatest 

L2R két oldalán rozsdás felületet tartalmazó téglalap keresztmetszetű szakító próbatest 

L3R három oldalán rozsdás felületet tartalmazó téglalap keresztmetszetű szakító próbatest 

LS egyszerű, téglalap keresztmetszetű („lapos”) szakító próbatest 

M minta metallográfiai vizsgálathoz 

R minta átvilágító röntgenvizsgálathoz 

TK teljes keresztmetszeten szakított minta 

U minta ultrahang vizsgálathoz 
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1. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TUDOMÁNYOS 
EREDMÉNYEI 

 

1.1. Bevezetés 

 

A kézműves jellegű történeti technológiák rövid tanulmányozása után beláthatóvá vált, hogy 

ez a terület túlságosan tág, ezért a kutatásokat egy kisebb területre, a kovácsoltvassal 

kapcsolatos technológia területére szűkítettem le. Munkám során a kovácsoltvas 

épületszerkezetekre jellemző anyag és technológia egymásra hatását vizsgáltam, valamint 

módszert kerestem kovácsoltvas épületszerkezetek állapot és teherbírás vizsgálatára. 

A műemlék-helyreállítás gyakorlatában az elmúlt évtizedek során egyre hangsúlyozottabbá 

vált a hagyományos technikák és anyagok használata, az eredeti szerkezetek megtartása. 

Ennek az elvnek nemzeti szinten való megfogalmazása a „Műemlékek és műemléki együttesek 

védelmének és helyreállításának szempontjai és módszerei Olaszországban” című 1996-ban 

kiadott dokumentum, amely az eredetivel egyező technikák és anyagok használatát, továbbá 

minél több eredeti szerkezet megtartását szorgalmazza (Karták, 2002). A hagyományos 

technológiák, díszítések és szobrászati elemek egészének megtartására való törekvés mellett 

szól a legújabb nemzetközi műemlék-helyreállítási elveket megfogalmazó, 2000. évi Krakkói 

Karta szövege is (Karták, 2002). Ennek kapcsán merült fel az a kérdés, hogy a kovácsoltvas 

épületszerkezetek milyen feltételek mellett tarthatóak meg. 

Az épített örökség részét képező kovácsoltvas szerkezetek állapotáról, anyaguk pontos 

minőségéről keveset tudunk. Ezeknek az épületszerkezeti elemeknek gyakran (például 

korlátok, vonó- és kötővasak esetén) statikai és szilárdsági követelményeknek is meg kell 

felelniük. Az anyag szemmel nem látható hibái veszélyforrást jelentenek, és az idő múlásával 

súlyos károk okozói lehetnek. Célszerű az ilyen szerkezetek állapotának felmérése, anyagi 

tulajdonságainak és lehetséges szilárdsági viselkedésüknek pontosabb megismerése. 

Nem hanyagolható el a téma építéstörténeti jelentősége sem. A kovácsvas egyik fajtája, a 

hegeszvas, nem csak a történeti kovácsoltvas szerkezetek leggyakrabban előforduló anyaga, 

de egy korszakot is meghatároz. A hegeszvas lágyacél fémrácsba ágyazott salak szálakból álló 

kompozit, amelynek a tulajdonságai jelentősen befolyásolták a kovácsszakma technológiai 
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fejlődését, és a mai napig hatással vannak a történeti kovácsoltvas szerkezetek 

anyagjellemzőire és teherbírására. 

Az értekezésben kézműves kovácsoltvas szerkezetek anyagait vizsgálom többféle módszerrel. 

Keresem azokat a tényezőket, amelyek a szerkezetek anyagminőségét, szilárdságát, nyúlását, 

és teherbírását befolyásolják a kiindulási anyag készítésétől a beépített szerkezeti elemet érő 

hatásokig. Az anyag mechanikai tulajdonságaira vonatkozó, az irodalomból gyűjtött adatokat 

saját mérési eredményeimmel hasonlítom össze. A mechanikai jellemzők közül kiemelt 

szerepet játszik a szakítószilárdság, amely a XIX. század óta elterjedt fogalomként a 

legszélesebb körű összehasonlítást teszi lehetővé. Az egyes módszerekkel végzett mérési 

értékek összehasonlítása a kézműves technológiával készített épületszerkezeti elemek 

roncsolásmentes vizsgálatának előkészítésére szolgál. 

 

1.2. Az irodalom összefoglalása 

1.2.1. Az anyag és technológia terminológiája 

 

Az általam használt régies, ritka használatú vagy speciális szakkifejezéseket a függelékben 

lévő kislexikon tartalmazza, de a kovácsoltvas épületszerkezetek vizsgálatához tisztázni kell 

néhány alapfogalmat. Az egyes kifejezések pontos meghatározására csak a szabványosítások 

idején került sor, az egyes fogalmak, és az egymással rokon kifejezések közötti határok csak 

közelítő pontossággal adhatóak meg, és bizonyos esetekben az egyes fogalmak közötti 

határok koronként eltérnek. A dolgozatban szereplő kifejezések éppen önkényesnek is 

tűnhetnek, de a definíciók meghatározásában a lehető legnagyobb körültekintéssel jártam el, 

és kétes esetekben a legelfogadottabb, a műszakilag legpontosabb, vagy a mai értelmezéshez 

legközelebb álló változatot választottam. Azokban az esetekben, amikor az érthetőséghez 

szükséges, a régebbi vagy eltérő értelmezéseket is megemlítem. 

A kovácsolás, különböző fémek, hidegen és melegen való alakításának a technológiája. Ezek 

közül ebben a tanulmányban a vasötvözetek kovácsolásával foglalkozom. 

A kovácsoltvas, kovács technológiával, részben vagy teljesen melegalakítással készített, acél 

anyagú alkotást jelent. Ennek megfelelően beszélhetünk kovácsoltvas tárgyakról és 

épületszerkezeti elemekről. 
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Kovácsvasnak nevezi a régi szakirodalom, a mai fogalmaink szerint a szerkezeti és a 

lágyacélok közé tartozó, viszonylag kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket. Ez általában 

0,01-0,3 m% (Révai L., 2005), de olykor ennél magasabb, 0,1-0,6 m% (Császár, 1978; 

Császár, 1986; Grofcsik, 1922) széntartalom. A kovácsvasat eleinte direkt kohászati 

eljárással, később nyersvasból különböző frissítési technológiákkal állították elő. A készítés 

módja szerint két típusa volt a hegeszvas (hegesztett vas) és a folytvas. 

A hegeszvas vasdarabok vagy finomított bucavasak formára kalapálásával, hajtogatásával és 

többszöri hosszirányú kovácshegesztésével készített lágyacél. A hegeszvasat kezdetben a 

kovácsműhelyben, később a vashámorokban, végül kötegeléssel és hengereléssel a 

vasfinomító gyárakban állították elő. Ezt az anyagot kovácsolással vagy más technológiával, 

továbbalakították, feldolgozták. A vasgyártásnak ez a módja a XIX. századig fennmaradt, 

ezért a régi kovácsoltvas alkotások alapanyaga legnagyobbrészt ilyen, az előállítás 

technológiájából adódóan lágyacél „rostokból” és salak „szálakból” álló, kompozit anyag, 

amelynek szilárdsága szálirányban, a hegesztésekkel párhuzamosan, lényegesen nagyobb, 

mint az erre merőleges irányban (Gordon, 2005). Bár az előállítás módjában lényeges 

különbségek vannak, a XIX. század közepéig minden frissített és hámorban készített vastípus, 

a készelt (tűzben frissített) és a később kialakult kavartvas is hegeszvas. Történeti elsősége 

folytán a hegeszvas, a régi irodalomban sokszor egyszerűen kovácsvasként vagy 

kovácsoltvasként szerepel, csak a folytvas XIX. századi megjelenésével kezdik, attól 

megkülönböztetve hegeszvasnak vagy hegesztett vasnak nevezni. 

A folytvas (folyasztott vas, ömlesztett vas) közvetlen olvasztókból származó homogén 

vasfajta, amelyet konverteres frissítéssel és öntött eljárással készítettek. Kovácsoláshoz eleinte 

ritkábban használták, mert a folytvas a kezdeti időszakban, az öntéses eljárás miatt bizonyos 

káros összetevőket (kén, foszfor) tartalmazott, amelyek megnehezítették az anyag 

kovácstechnológiával való feldolgozását (Ledebur, 1890). 

Acélnak ma a 0,02-2,06 m% széntartalmú vas-szén ötvözeteket nevezik. A régi 

szakirodalomban ezzel ellentétben, acélnak azokat a kovácsolható vas-szén ötvözeteket 

nevezték, amelyek edzhetőek is voltak, vagyis a 0,3-0,4 m% és 1,7 m% széntartalom 

közöttieket (Ledebur, 1890; Révai, 2005), más források (Császár, 1978; Császár, 1986; 

Grofcsik, 1922) szerint a 0,5-0,6 m% széntartalom felettieket. Az acélokat ma az alkalmazás 

területe szerint is osztályozzák. A 0,6-2,06 m% széntartalmú acélok ridegebbek, 

keményebbek ezeket szerszámacéloknak, a 0,2-0,6 m% acélok puhábbak, jobban 

alakíthatóak, ezeket szerkezeti acéloknak, a 0,2 m% alatti acélokat lágyacéloknak nevezik. 
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Kovácsolásra a 0,2-1,2 m% széntartalmú acélok alkalmasak, ám kézművesipari kovácsolásra 

a 0,2-0,3 m% széntartalom alatti lágyacélok használata jellemző. Az 1,2-1,3 m% széntartalom 

feletti acélok csak nehezen kovácsolhatóak (Seregi, 2002; Balázs, 1984). 

Tudományos-technikai értelemben a vas szó a színtiszta elemi fémet jelöli. Elemi vassal a 

gyakorlatban nem találkozunk, minden esetben valamilyen ötvözetként, leggyakrabban 

acélként vagy öntöttvasként használják. A régészeti és művészettörténeti irodalom azonban a 

vas kifejezést más értelemben is használja, olyan esetben, amikor a vas származékait 

részletezés nélkül általánosan említi (például a vas használata, vagy a vas története). A 

történeti részekben a mérnöki gyakorlattól eltérően, én is e szerint a terminológia szerint 

fogalmazok. 

 

1.2.2. Az anyagkészítés és a feldolgozás technológiájának fejlődéstörténete 

 

Vizsgálatainkhoz elengedhetetlen az anyagkészítés és a kovácsolás technológiájának 

fejlődéstörténeti áttekintése, mert az egyes technológiai folyamatok meghatározóan 

befolyásolják a végső termék minőségét és anyagi tulajdonságait. Vizsgálni kell az alapanyag 

és a kovácsolás fejlődéstörténetét, a különböző kovácstechnológiával készített anyagok 

jellemzőit, a felhasználás területeit és a kovácsolásnak az építéstechnológiában betöltött 

szerepét. 

 

1.2.2.1. Az anyag készítési technológiájának fejlődése 

 

Az egyes korokban gyártott és felhasznált alapanyagok készítés-technológiájának 

kormeghatározó szerepe van, hatással van az anyagminőségre, a szerkezet időtállóságára és 

szilárdsági tulajdonságaira is. Az egyes vasgyártási technológiákat a függelékben található 

F1. ábra mutatja be. 

A vasgyártás legkorábbi formája a direkt redukciós eljárás, amelynél az ércet faszén rétegek 

között olvasztógödrökben, majd bucakemencében közvetlenül redukálták vassá (Gömöri, 

2000). Az évszázadok során a technológia folyamatosan tökéletesedett, a bucakemencének 

számos típusa alakult ki (Johannsen, 1953). 
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A direkt redukciós vasgyártási folyamat során az ércből keletkező vasat nem olvadt formában 

nyerték, hanem 1250-1350°C-on, szilárd-képlékeny (ausztenites) állapotban. Az eredmény az 

úgynevezett bucavas különböző mértékben szénnel, foszforral, ritkábban kénnel is 

szennyezett, szivacsos állagú lágyvastömb (Remport, 1995). Összetételét a kiindulási anyag 

határozta meg (Heckenast, 1991), de a vas tulajdonságai gyakran véletlenszerűek voltak. 

Előfordult, hogy egyazon buca lágyvas- és acélszerű részeket is tartalmazott (Remport, 1995). 

A bucát kalapálással tömörítették, és többszöri újramelegítéssel, kovácsrevével, ércporral 

összegyúrva, hajtogatással és hegesztéssel átkovácsolva tisztították meg a salaktól. A 

tömörített bucát feldarabolták és nyújtották (zúzóvas, durvarúd), vagy félkész termékké (cágli, 

buga) alakították, amelyből a finomrúd, szegrúd, abroncsrúd, patkórúd, szeráru, patkó és szeg 

készült (Remport, 1995; Heckenast, 1991). A művelet eleinte részben a helyszínen, részben a 

kovácsműhelyben folyt, majd a vízhajtás elterjedésével hámorok vették át a feladatok egyre 

nagyobb részét (Heckenast, 1991). 

Magyarországon a XIV. század közepén jelent meg a vízzel hajtott vashámor (Heckenast, 

1991). Régészeti feltárások alapján megállapítható, hogy 1550-1750 között országszerte 

szinte mindenhol bucakemencék használata volt a jellemző, amelynek többféle típusa élt 

egyszerre (Heckenast, 1991). 

A bucakemencék nagyobb teljesítményű, speciális változatainak megjelenése az első lépés a 

nagyolvasztó irányába. Ezekben a kemencékben a vas már nem csak szilárd-képlékeny 

formában maradt vissza, hanem egyidejűleg megjelent az olvadt formájú nyersvas is. 

Kezdetben ezt az anyagot nem tudták hasznosítani, ezért hulladékként, veszteségként 

kezelték. Erre utal az angolszász eredetű disznóvas kifejezés is. Később felfedezték, hogy a 

nyersvas újramelegítéssel és fújtatással szintén kovácsvassá alakítható (frissítés), azaz a direkt 

módszerrel párhuzamosan kialakult az indirekt kohászati eljárás. 

A csak nyersvasat termelő, úgynevezett nagyolvasztók a XVIII. század környékén jelentek 

meg Magyarországon (Heckenast, 1991). Az első tartósan is működő üzemet 1722-ben 

indították el Dobsinán (Rosta, 1999), de 1750-re már kilenc nagyolvasztó volt az országban. 

A XVIII. század második felétől a nagyolvasztók száma folyamatosan nőtt (Remport, 1995). 

Magyarországon a direkt redukciós eljárás XVIII. század közepéig tartotta a versenyt az 

indirekt módszerrel (Remport, 1995). 1800 körül hazánkban a bucakemence és a nagyolvasztó 

használata nagyjából azonos arányú volt, de világviszonylatban ekkor már az indirekt 

vasgyártás dominált. A bucatechnológia eljelentéktelenedése 1850 körül következett be 
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(Remport, 1995). Az utolsó kemencéket az 1880-as években állították le Magyarországon 

(Edvi, 1900). 

Az indirekt eljárás második lépcsője, a kovácsvas nyersvasból való készítésének legrégebbi és 

legegyszerűbb módja, a tűzhelyfrissítés, más néven készelés volt. A frissítést egy vagy több 

menetben végezték. Az eljárás során a végső anyag széntartalmát is tudták szabályozni. A 

frissítés eredménye szilárd-képlékeny, auszetenites állapotú lágyvas vagy acél volt, amelyet a 

bucavashoz hasonlóan hámorokban kalapács alatt alakítottak tovább. (Remport, 1995). 

A készelést, a XVIII. század végén részben felváltotta, az 1784-ben szabadalmaztatott 

kavarófrissítés, amely Magyarországon csak 1830-as években terjedt el. A kavarófrissítés 

nagy hátránya az volt, hogy a foszfortartalom nem távozott a salakkal, mint a készelésnél, 

hanem az anyagban maradt, ezért ez a módszer nem volt alkalmas foszfortartalmú ércek 

feldolgozására (Remport, 1995). 

A vas feldolgozásában is folyamatos fejlődés figyelhető meg. A jellemzően kalapálással 

dolgozó hámortechnikát, idővel a hengerelés váltotta fel. Az új technika a kontinensen a XIX. 

század elején terjedt el. Magyarországon a hengerelés általánossá válása az 1830-as évekre 

tehető, a hámorokat azonban csak 1845-50 körül szorította ki a piacról (Remport, 1995). 

1856-ban Bessemer szabadalmaztatta a konverterben való frissítést, és ezzel a folyékony 

állapotban nyert vasötvözetek készítésének módját. Az így előállított anyag azonban nem 

szabadult meg számos szennyezőjétől, amelyek a korábban alkalmazott frissítési eljárások 

során az olvadt, és elfolyatott salakkal távoztak az anyagból. Thomas 1879-ben (Révai L., 

2005) ennek megoldására fejlesztette ki a bázikus anyaggal bélelt konvertert, amely a 

kovasavval ellentétben megköti az ércek foszfortartalmát. Az előbbiekkel párhuzamosan, 

1865-ben jelent meg a kovácsvas és az acél gyártásánál ócskavas és vasérc keverékével 

dolgozó Siemens-Martin eljárás. 

Magyarországon az első Bessemer konvertert 1866-ban helyezték üzembe Resicán, 1876-tól 

Martin-kemence is üzemelt ugyanitt (Edvi, 1900). A valódi áttörést azonban az 1880-as 

években bevezetett bázikus eljárások hozták. 1883-ban Salgótarjánban a korábbi 

kavarókemencét Thomas-féle konverterrel váltották fel, 1886-ben Zólyombrezón, 1889-ben 

Resicán bázikus Siemens-Martin kemencét helyeztek üzembe (Maurer, 1892). 

A XIX. század második felében a folytvas és a hegeszvas gyártása párhuzamosan zajlott, míg 

a század végén a régi technológia fokozatosan háttérbe szorult. 1870 körül, a technikai 

feltételek csak folytacél, azaz magasabb széntartalmú anyag előállításához voltak 
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megfelelőek, folytvas készítéséhez még nem (Ledebur, 1890). 1890 körül is csak 50-50 %-ot 

tett ki a folytvas és a hegeszvas használatának mértéke, mert a folytvas magasabb 

szennyezőanyag tartalma, és ennek következtében a hőkezelésre való nagyobb érzékenysége 

még ekkor is hátrányossá tette a hegeszvassal szemben (Ledebur, 1890). 

1900-ban ugyan még 18 db frissítőtűzhely és 52 db kavarókemence gyártott hegeszvasat az 

országban (Edvi, 1900), de az épületszerkezeteket illetően a hegeszvas az 1900-as évek 

elejére lényegében kiszorult a piacról. Erről tanúskodik a Breymann-féle 

Baukonstruktionslehre két különböző kiadása. Az 1890-esben még a hegesztett és folytvas 

piaci versenyéről olvashatunk (Breymann, 1890), a 1902-es viszont már a folytvas 

egyeduralmáról tesz tanúbizonyságot (Breymann, 1902). Magyaroroszágon az 1892-es 

„Építési Szabályzat Budapest fő- és székesváros területén” című tervezet még tartalmaz 

hegeszvasra vonatkozó tervezési értéket, de az 1893-ban kiadott „Részletes Építési 

Szabályzat” már nem (Vámos, 1994). A századfordulót követően a hegeszvas (hegesztett vas) 

még az I. világháború végéig fel-felbukkan a magyarországi szakirodalom építőanyagokra 

vonatkozó felsorolásaiban, például az 1914-es Budapestre vonatkozó építőipari szabályzatban 

(Vámos, 1994), vagy Grofcsik „Építőipari anyagtan” című könyvében (Grofcsik, 1922).  

A hegeszvashasználat visszaszorulásának tényét az épületszerkezeti elemeknél a 

szakirodalomban elterjedtebb hídanyagok adatai is alátámasztják. Az ötvenes években a 

magyarországi vasúti hidak felülvizsgálata során szakemberek nagy számú (250) üzemben 

lévő hegeszvas szerkezetű híd anyagminőségét elemezték (Nemeskéri, 1958; Papp, 1959). A 

felmérések szerint 1890 előtt csak hegeszvas, 1900 után csak folytvas szerkezetű vasúti hidak 

épültek hazánkban (Nemeskéri, 1958). 

Hasonló tendencia figyelhető meg a budapesti hidak anyaghasználatánál. Az 1842-44 között 

épült Széchényi Lánchíd láncszemeit hegeszvasból készítették, de 1896-ban a Ferenc József 

híd már „Martin-féle eljárás szerint készített folyasztott vasból és öntött acélból” épült (Rosta, 

1999). Az 1898-1903 között emelt, régi Erzsébet hidat, szintén folytacélból építették (Rosta, 

1999; Iványi-Vértes, 2003). 

Az egyes korok vaskészítési technológiái alapján következtethetünk a kor kovácsoltvas 

épületszerkezetei elemeihez használt alapanyagokra. A hazai üzemekben gyártott egyes 

vastípusok gyártásának idejét az 1. ábra szemlélteti. Az egyes technológiák megjelenése 

mellett figyelembe kell vennünk két fontos, nem annyira technikai, hanem gazdasági 

tényezőt. Az egyik a kovácsvas anyagokra általánosan jellemző újrahasznosítás, amelynek 

következtében egy-egy korszakban a korábban használt anyagtípusok is felbukkanhatnak, a 
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másik az építőipar minden korban megfigyelhető költséghatékonysága, amiből adódóan csak 

a már elterjedt, és megfizethető anyagok alkalmazása a jellemző. Az egyes anyagok 

használata szempontjából ezért nem a technológia megjelenésének, hanem az általánossá 

válásának az ideje tekinthető meghatározónak. 

Ezek alapján kovácsvasak magyarországi anyaghasználatával kapcsolatosan két fontos 

technológiaváltási időszak ismerhető fel. Az egyik a XVIII. század 20-as éveivel kezdődik, 

amikor a bucavasból készült kovácsoltvas épületszerkezetek mellett megjelennek az újabb 

típusú, frissítéssel készített kovácsvas anyagok, a másik a XIX. század vége, vagyis a 

hegeszvasról a folytvas anyagok alkalmazására való áttérés ideje. 

Vastípusok gyártása Magyarországon a XVIII-XIX. században

1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

bucavas

készelés (frissítő tűzhelyen)

kavarófrissítés

Bessemer eljárás

Siemens-Martin eljárás

Thomas eljárás

 

1. ábra. Vastípusok gyártása Magyarországon a XVIII-XIX. században 

 

1.2.2.2. Az épített örökség részét képző kovácsoltvas szerkezetek 

 

Az értekezés korlátai miatt a kovácsszakma részletes történeti áttekintésére nincs módom, 

ezért csak az épített örökség koronként jellemző szerkezettípusait ismertetem. 

Az ókori építészetben főként kiegészítő szerkezetekhez használtak kovácsoltvasat, mint 

például a Propylaia (Kr.e. V. század) gerendájának erősítésére szolgáló kovácsoltvas elem 

(Gruben, 1989), vagy a trieri Porta Nigra (Kr.u. 175) köveinek összefogására szolgáló 

kapcsok (Johannsen, 1953). Olykor azonban egyéb kovácsoltvas épületszerkezetekkel, 

például ablakrácsokkal is találkozhatunk. Erre példa a British Museumban őrzött 

III-IV. századi kovácsoltvas rács (2. ábra) (British M.; Campbell, 1997). 
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A középkori vasművesség első feladatai a különféle kapuvasalatok voltak. Később szélesedett 

a kör, zárak, kulcsok, ajtókopogtatók, toronydíszek, szélkakasok, ablak-, szentély- és sírkerítő 

rácsok készítésével. (Pereházy, 1982; Sárádi, 1975). Boltozati nyomást csökkentő kovácsolt 

vonóvasak és gyűrűk már a középkori épületekben is találhatóak (Breymann, 1902), de ezek 

egy részét utólag építették be. Vonóvasak láthatóak, például Hím község templomában, vagy 

a prágai Szent Vitus székesegyház boltozata alatt is. A falszerkezet szilárdságát növelték a 

tornyok és csigalépcsők oldalában a kőgyűrűkbe falazott kovácsvas rudak (3. ábra). 

A reneszánsztól kezdve a kovácsoltvas-művesség gazdag emlékanyagot hagyott hátra. Nagy 

mennyiségben jelentek meg lépcsők, erkélyek, síremlékek, szentélyek, szószékek 

kovácsoltvas korlátjai, a főúri paloták kerítései és kertkapui, díszes kútházak, és ablakrácsok 

(Sárádi, 1975; Pereházy, 1984). Technikai szempontból érdekesek, a római Szent Péter 

székesegyház kupoláját összefogó, hatalmas kovácsoltvas láncgyűrűk (Kollár-Vámossy, 

1996), amelyek közül három az építés idején készült, további öttel azonban a XVIII. 

században kellett megerősíteni a szerkezetet. 

 

  
2. ábra. Római kori ablakrács (IV. sz.) (Campbell, 1997) 3. ábra. A bártfai templomtorony fala (XV. sz.) 
 

A XVII. század végére, a XVIII. század elejére jellemző a nagyszabású kovácsoltvas 

alkotások megjelenése, mint például a bécsi Belvedere, a würzburgi érseki palota vagy a 

Nancy-i Palace Stanislas kovácsoltvas kerítései és kapui (Sárádi, 1975). A középkori 

vonóvasak általában utólagosak és minden esetben láthatóak, ezzel szemben a barokk kori 

kötővasakat már tudatosan, legtöbbször a boltozat fölé, rejtett formában helyezték el 

(6./u ábra) (Koller, 1800). 
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A XIX. század első felében az öntöttvas elterjedése egyes területeken a kovácsoltvas 

visszaszorulását eredményezte. A középkori stílusok másolásánál legtöbbször alkalmaztak 

ugyan kovácsoltvas épületszerkezeti elemeket, több helyen azonban ezeket is öntöttvassal 

helyettesítették (Pereházy, 1984). Esetenként hídelemeket is készítettek öntöttvasból. Erre 

példa Angliában a Severn folyó 1777-ben épült hídja Coalbrookdale-nél (Breymann, 1902; 

Kalmár, 2001), vagy Magyarországon az 1859-ben készített nagyszebeni öntöttvas-híd (Imre, 

2006). 

Egyre nagyobb teret kapott a kovácsoltvas nem díszítő jellegű felhasználása, mivel a vasipar 

XVIII. század végi – XIX. század eleji fellendülése következtében egyre nagyobb 

mennyiséget egyre olcsóbban lehetett előállítani (Breymann, 1902). 

 

  
4. ábra. Szegecselt toldás (Sándor-palota - 
XVIII. sz.) 

5. ábra. Ékelt toldás (Château de Chillon - XIII. sz.) 

 

A rúdvasak toldására a kovácshegesztésen túl, szegecselt (4. ábra; 6./e ábra), fogazott 

(6./h ábra), ékelt (5. ábra; 6./f-g ábra), csuklós, és sasszeges kapcsolatokat is használtak. A 

különféle kötőelemek, mint a csapok, csavarok, szegecsek, csavaros feszítőkapcsolatok 

(6./i ábra) már fontos teherbíró szereppel rendelkeztek, esetenként méretezték is azokat. 
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6. ábra. Kovácsvas épületszerkezeti elemek 
a-d) gerenda bekötővasak; e) szegecselt-; f-g) ékelt-; h) fogazott-; i) csavaros vonóvas; j) kőkapcsok; 
k) párkányelem; l) oszlop lehorgonyzótüskéje; m) oszlop; n) korlát; o) lépcsőszerkezet; p-r) kváderkőfal 
összekötése és hátrahorgonyzása; s) függesztőoszlop bekötése kapcsolókengyellel; t) boltív kődűbelei; 
u) boltozat feletti vonóvasak 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 20

Ekkor jelentek meg a lemezből összetett tartók, a különböző hengerelt C-, Z-, I-

profilgerendák, a rácsostartók, valamint a különféle láncok és drótkötelek, amelyek esetében 

az elemeket és a kapcsolatokat egyaránt kovácsvasból készítették. A vas oszlopok egyes 

elemeit öntöttvasból, más elemeit (6./m ábra) és az oszlopok lehorgonyzótüskéit (6./l ábra) 

kovácsvasból készítették (Heinzerling, 1886, Königer, 1902, Junk, 1896). 

A kötővasak különböző típusaihoz is kovácsvasat használtak. A gerendák bekötővasai a 

fafödémek falcsatlakozását biztosították (7. ábra; 6./a-d ábra), a falkötővas (8. ábra; 6./e-

i ábra) a téglafalak szétcsúszását gátolta meg, de használtak kötővasakat kváderfalak 

hátrahorgonyzásához is (6./p-q ábra) (Heinzerling, 1886). 

 

  
7. ábra. Bekötővas (Château de Chillon - XIII.sz.) 8. ábra. Falkötővas (Hatvan, cukorgyár – XIX.sz.) 

 

Továbbra is használatosak voltak a kövek összefogására szolgáló kapcsok (6./j és 6./r ábra), 

amelyeknek köre a hagyományos kettős fecskefarkú és U-alakú típusok mellett, villás, 

négyágú és egyéb speciális alakúakkal is bővült. Boltíveknél és kőfalazatok vízszintes 

fúgáiban kovácsvas dűbeleket használtak (6./t ábra) (Heinzerling, 1886). 

A fedélszékek kovácsvas kötőelemei, a faszerkezetek összekapcsolását szolgáló csavarok, 

szegek, ácskapcsok, laposvasak, szorítókengyelek, karikák, gyűrűk, a függesztőoszlopok 

vaskengyelei is egyre nagyobb számban jelentek meg az építésben (6./s ábra) (Heinzerling, 

1886). 

A boltozat felett elhelyezett kötővasaknak (6./u ábra) a XIX. század második felére a 

méretezhető és feszítéssel állítható változatai is megjelennek (Barkhausen, 1895). 
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A dekoratív igényű szerkezeti elemek közül továbbra is készülnek kerítések, korlátok, lépcsők 

és erkélyelemek (6./n-o ábra). Újdonság volt viszont a kovácsvas párkányok és tagozatok 

megjelenése (6./k ábra). Ugyancsak kovácsvasból készültek a tagozatok háttérszerkezetét 

alkotó vasgerendák is (Ewerbeck, 1891; Breymann, 1902; Junk, 1896). 

A művészi igényű kovácsoltvas használata a XIX. század végének stíluskeverő 

historizmusára, és a XX. század elején, a szecesszió (Art Nouveau, Jugendstil) művészetére 

ismét jellemző. Bérházakban, középületekben, parkokban számos kovácsolt kerítés, kapu, 

rács és korlát készült (Pereházy, 1984). 

A XX. század elejének épületszerkezetei a XIX. században alkalmazottakkal egyeznek, de a 

vasbeton, és az addig nehezen megmunkálhatónak és megbízhatatlannak tartott acél (vagyis a 

0,3-0,6 m% széntartalom feletti anyag) (Breymann, 1902) fokozatos térhódításával a 

kovácsvas hamar kiszorult a szerkezeti anyagok köréből. 

A modern építészetben a kovácsoltvas csak az iparművészetek körében élt tovább, használata 

egyedi esetekben és műemléki helyreállításoknál fordult elő. A felhasznált anyag homogén 

lágyacél, amely a korábbi hegeszvashoz képest kitágította a formálás lehetőségeit. A „szálas” 

szerkezet megszűntével, az anyag minden irányban szabadon nyújthatóvá és alakíthatóvá vált, 

amely kedvezett a plasztikák készítésének, és újfajta gondolkodás- és alakításmódot tett 

lehetővé. A rögzítési technikák közül, a kevésbé megbízható kovácshegesztést szinte teljes 

mértékben felváltotta a láng-, majd az elektromos hegesztés. 

A 1990-es évek második felében az iparművészeti alkotásokon túl, a kovácsoltvasnak újfajta 

romantikája alakult ki. A legtöbb esetben azonban csak kovácsoltvas szerkezetet idéző, a régi 

technológia szerkesztésmódját és rendszerét nem követő, egyszerű lakatosmunkáról van szó, 

amely kovácsoltvasra jellemző formákat utánozva, főként hidegalakítással és előregyártott 

elemekkel dolgozik. 

 

1.2.2.3. A kovácsolás technológia műveletei 

 

A kézműves kovácsolással készített szerkezetek vizsgálatának előkészítéséhez szükséges az 

egyes technológiai műveletek megismerése, mert az alapanyag minősége mellett az egyes 

tárgyakon végzett műveletek is befolyásolják a végtermék mechanikai jellemzőit. 

A kovácsolás technológiája alap, díszítő és rögzítő technikai fogásokra bontható. 
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Alapműveletek 

A kovácstechnikák alapja a melegalakítás. Ennek lényege, hogy megfelelő mértékű melegítés 

hatására az anyag szilárd-képlékeny (ausztenites) állapotba kerül, és kristályszerkezetének 

atomjai kis mechanikai hatásra elcsúsznak egymáson, azaz az anyag szabadon alakíthatóvá 

válik (Seregi, 2002). 

Minden melegalakítási műveletet hevítés előz meg (9. ábra). A hevítésre váró munkadarabot 

úgy helyezik a tűzhelybe, hogy csak a megmunkálandó rész melegedjen fel. A különböző 

műveletekhez különféle mértékű hevítés szükséges, a felmelegített munkadarab 

hőmérsékletére annak színéből következtet a kovácsmester (Sárádi, 1975). 

A kovácstechnológia a kovácsmesterség alapműveleteinek kombinációjából tevődik össze 

(Seregi, 2002). 

A nyújtás (10. ábra) a keresztmetszet területének csökkenésével és a hosszméret növésével 

járó művelet (Seregi, 2002; Zub, 2002). 

 

  
9. ábra. Hevítés 10. ábra. Nyújtás 
 

Szélesítés (11. ábra) az anyag hosszának kis mértékű csökkenését és szélességének 

jelentősebb növekedését okozza. A művelet végezhető a tengelyre szimmetrikusan, azaz 

mindkét oldalon közel egyforma bővülettel, vagy csak az egyik oldalra szélesítve. Szélesítést 

általában a rúd végének ellapításánál (például levélforma kialakításánál) alkalmaznak (Zub, 

2002). 
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Zömítés, duzzasztás vagy szegecselés esetén a folyamat éppen a nyújtás ellenkezője, vagyis 

az eredetinél nagyobb keresztmetszet kialakítására törekszenek (Seregi 2002; Zub 2002). 

A hasítás (12. ábra) külső erő okozta nyírás, amely hatására a kristályszerkezetben 

folytonossági hiány keletkezik. A darabolás tulajdonképpen a teljes keresztmetszeten 

végigfutó hasítás (Seregi, 2002; Zub, 2002). 

 

  
11. ábra. Szélesítés 12. ábra. Hasítás 
 

A lyukasztás a hasítással rokon folyamat, amelynél a munkadarabot kétoldalt megjelölik, és 

behasítják, majd lyukasztóval átütik (Serergi, 2002). 

A vállazás, más néven beszabás a keresztmetszet csapos jellegű elvékonyítása. A beszabás 

lehet féloldalas, kétoldalas, vagy négyoldalas (Seregi, 2002; Bíber, 1963). 

A hajlítás (13. ábra) lehet íves vagy sarkos. A hajlítást régen minden esetben két kalapáccsal 

végezték, a nagyobb ráverőkalapáccsal a munkadarabot leszorították, és egy kisebb kézi 

kalapáccsal hajlítottak. A sarkos hajlítást ma már kovácssatuval készítik (Seregi, 2002; Bíber, 

1963). 

Kovácshegesztés esetén (14. ábra) az egyesíteni kívánt munkadarabok végeit lassan 

vörösizzási hőmérsékletre melegítik. Amikor a munkadarabok közepei is elérték ezt a 

hőmérsékletet, gyorsan fehérizzásig hevítik azokat. A tűzből kivéve, a hegesztendő felületekre 

segédanyagot (folyasztószert) szórnak, majd a munkadarabokat határozott ütésekkel 

összekalapálják (Seregi, 2002). 
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13. ábra. Hajlítás 14. ábra. Kovácshegesztés 

 

A rögzítés technikái 

A rögzítési technikák közül a kötegelést, a szegecselést, és a bújtatást alkalmazták 

leggyakrabban. 

Kötegelés esetén, az egymással érintkező, rögzítendő elemeket gyűrűszerűen összefogják. 

Magát a kötegelést is gyakran díszítették, kialakítása és formája az egyes történeti korszakok 

jellemzője. A kötegelés készülhet szegecseléssel kombinálva is (Sárádi, 1975). 

A szegecselés lehet süllyesztett vagy fejezett kialakítású. A rögzítési funkción túl, a szegecs 

szolgálhat díszítőelemként is (például tagolóelem, vagy díszített szegecsfej esetén), és 

előfordul különálló díszítőelemek rögzítéseként is (Sárádi, 1975). 

A bújtatás vagy fűzés, az elemek kötőelem nélküli kapcsolata. Az eljárás lényege, hogy az 

egyik rúdvason lyukakat alakítanak ki, amelyen más rúdvasakat fűznek át (Sárádi, 1975). 

A kovácsoltvas szerkezetek egyes részei a fentieken kívül más technikákkal, például 

csavarozással vagy hegesztéssel is rögzíthetőek egymáshoz. 

 

Díszítő technikák 

A díszítő technikák egy részénél (irdalás, odorban – süllyesztékben – formálás, csavarás, 

csigázás, domborítás) az anyagot formálják, azaz mechanikailag alakítják (Sárádi, 1975; 

Bíber, 1963). Ezek az anyagszerkezet változására olyan hatással vannak, mint az 
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alapműveletek. Más műveletek csak a felület minőségének megváltoztatásával díszítenek, 

ezekkel az értekezésben nem foglalkozom. 

 

Felületkezelések 

A kovácsoltvas műtárgyak, elsősorban a külső térben elhelyezett, építészeti kovácsoltvas 

műtárgyak, legnagyobb ellensége a korrózió. A folyamat elkerülése érdekében, a műtárgyat 

védő bevonattal látják el. Ezek közül a történeti korokban is gyakran alkalmazott módszer az 

olajégetés, az aranyozás, az ónozás, az ólmozás, a többrétegű festés, a tűzihorganyzás és a 

pácolás (Bíber, 1963; Sárádi, 1975; Déry, 2000; Seregi, 2002). Az újabb eljárások közé 

tartozik a fémszórás (Seregi, 2002) és az egyrétegű festés. 

A szerkezeti kovácsoltvasak felületvédelme a díszítő jellegűekhez képest sokkal kevesebb 

figyelmet kapott. A fémbevonatok túlságosan drágák voltak ezért nem igazán jöhettek szóba. 

Ugyan olvashatunk arról, hogy falazatokba beépített kovácsoltvas szerkezeteket forró 

szurkokba, esetleg olajfirniszbe mártották, vagy aszfaltlakkal kenték (Heinzerling, 1886), de 

ezek az eljárások, a bennük rejlő hibalehetőségekből adódóan sokszor csak rövid ideig tartó 

védelmet nyújtottak. 

 

A kovácsolás folyamatának helye az építéstechnológiában 

A XX. század elejéig az építési helyszínen számos kovácsmunka folyt. A kisebb volumenű 

tárgyak (pántok, kapcsok) felszerelését, és a különféle vonó- és kötővasak készítését is itt 

végezték. Az építéshez kapcsolódó kovácsmunkák a céhes rendszerben a lakatos munkák 

közé tartoztak. 

A XVIII-XIX. századi építkezéseken a lakatosok munkája és annak elszámolása elkülönült a 

többi építőipari tevékenységtől. Erről tanúskodnak a korabeli építési szabályozások, 

kézikönyvek, amelyek a lakatos és kovácsmunkák bérezésre, elszámolási módjára, az építés 

folyamatában való ütemezésére tesznek javaslatokat (Sax, 1818; Koller, 1800, Instruktions, 

1788). 

A kivitelezés menetéről kevés információval rendelkezünk. A készítés, elhelyezés, vagy 

beépítés összefüggéseiről a korabeli szakirodalomból (Heinzerling, 1886; Junk, 1896) és az 

építőipar történetével foglalkozó kutatásokból (Dobrovits, 1983; Császár, 1986; Bartócz, 

1976) értesülhetünk. 
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A lakatosok és kovácsok építéssel kapcsolatos munkáját két részre bonthatjuk. Az egyik 

munkafázis a szerkezetek elkészítése, a másik azok végső rendeltetési helyén való elhelyezése 

volt. 

A kovácsoltvas épületszerkezeti elemek több helyszínen is készülhettek. Az egyszerű, 

durvább formálású és a tipizálható elemeket (ácskapcsokat), és az építőiparban felhasznált 

tömegárukat (drótot, szegeket), a vashámorok gyártották, és készen szállították az építkezésre. 

A más szerkezetekkel összeépített lakatos és kovácsoltvas épületszerkezeti elemek csak az 

építéssel egyidejűleg, a helyszínen készülhettek. Ilyenek voltak, például a különféle kötő- és 

vonóvasak. Ezek tipizálható elemei azonban, sokszor szintén hámormunkák voltak. 

Az építkezésen készültek a kisebb, nem művészi kialakítású szerkezeti elemek, például a 

köveket összekötő kapcsok. Ezeket rendszerint melegen kalapálták a helyükre, aminek az volt 

az előnye, hogy a vas lehűléskor összehúzódott és a köveket összefeszítette (Heinzerling, 

1886). A helyszínen végzett munkákhoz, mobil, úgynevezett tábori kovácstűzhelyeket 

használtak (Gárdonyi, 1959), de nagyobb építkezésen előfordult, hogy ideiglenes 

kovácsműhelyet is telepítettek (Bartócz, 1976). 

A kisebb méretű, díszes vagy egyedi darabok a finom mechanikai szerkezeteket, például a 

nyílászárók különféle kovácsvas alkatrészei a kovácsműhelyekben készültek. Ezen utóbbiakat 

sokszor nem is a lakatosok, hanem az asztalosok erősítették fel a nyílászárók készítésekor, 

annak ellenére, hogy a korabeli szakkönyvek, a megbízhatóbb eredmény érdekében a 

lakatosok munkáját részesítették előnyben (Junk, 1896). 

A nagyméretű épületszerkezetek a kovácsműhelyekben, és a helyszínen is készülhettek 

(Dobrovits, 1983). Az ilyen nagyobb méretű munkák darabjait, főként a művészi formálású 

elemeket általában a saját műhelyében készítette el a kovács, de a szerkezetet a helyszínen 

szerelte össze. A műhelyben összeszerelt szerkezetek esetén a szállítás meglehetősen 

körülményes, sőt egy bizonyos határon túl lehetetlen lett volna. Az összeszerelési munka 

hideg és melegalakító műveletekből állt. Az anyag melegítésével végzett kötegeléshez vagy 

szegecseléshez tábori tűzhelyeket használtak. Nagyméretű rácsok összeállításának az egyik 

módja volt az a spanyol reneszánszból ismert eljárás, ahol a rácsot vele azonos méretű fa 

falon szerelték össze, majd a fa elégetése után állították fel a rendeltetési helyén (Pereházy, 

1984).  

A XIX. századi iparosodás ezen a területen is nagy változásokat hozott. A század vége felé 

egyre gyakrabban használtak vasüzemben előregyártott alkatrészekből összeállított 
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szerkezeteket. A tisztán kovácsoltvas szerkezetek köre kiegészült a vegyes anyaghasználatú, 

öntött- és kovácsoltvas alkatrészekből álló lépcsőkkel és oszlopokkal. 

A finomhengerelt vasáruk megjelenése, és az építőipar XIX. század végi fejlődése egyre 

inkább az üzemszerűen gyártott, és a helyszínen szerelt épületszerkezetek térhódításának 

kedvezett, ami a kézműves technológiák fokozatos eljelentéktelenedésével járt együtt. 

 

1.2.3. Az irodalom alapján rendelkezésünkre álló minőségadatok 

1.2.3.1. XIX. századi anyagok minősége korabeli adatok alapján 

 

A történeti szerkezetek anyagainak minőségéről nem állnak rendelkezésünkre a mai 

anyagokhoz hasonló rendszerezett adatok. A vassal foglalkozó kézműves mesterek ennek 

ellenére jól ismerték az anyag tartósságát és alakíthatóságát befolyásoló tényezőket. A XVIII. 

század kovácsai és a XIX. század vassal foglalkozó tudósai írásaikban értékes információkat 

közölnek az egyes korszakok anyagairól (Hallens, 1764; Ledebur, 1890). A XIX. század 

irodalma kísérleti úton mért eredményei és adatai mellett, azonos súllyal említi, a korábbi 

idők, hagyományokon alapuló vizsgálatait. A következőben a korabeli alapanyagoknak az 

irodalom alapján megismerhető, legfontosabb tulajdonságait ismertetem. 

 

Kovácsolhatóság 

A kovácsmesterség számára legfontosabb tulajdonságok egyike a kovácsolhatóság, vagyis az 

anyag melegen (ausztenites állapotban) való alakíthatósága. Az alakításhoz szükséges erő a 

széntartalommal arányosan nő, ezért a nagyobb széntartalmú acélok nehezebben 

kovácsolhatóak, mint a széntartalomban szegényebb vasak. Az 1,7 m% széntartalom feletti 

vasötvözeteket nem lehet kovácsolni. A különféle vastípusok nemfémes anyagtartalma eltérő 

mértékben, de rontja a kovácsolhatóságot (Ledebur, 1890). 

 

Kovácshegeszthetőség 

A kovácshegeszthetőség a fémrácsok egyesülésre való képessége képlékeny, ausztenites 

állapotban. A kovácshegesztés a XVIII.-XIX. századi műhelyekben mindennapos műveletnek 
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számított, amelyet különálló darabok toldásán túl az anyag salaktól való megtisztítására, és 

kötegeléssel nagyobb keresztmetszet létrehozására is használtak. 

Kovácshegesztéssel a salakmentes anyagok jobban, a salakdús vasak nehezebben 

hegeszthetőek. A régi idők kovácsai azt is tudták, hogy a hosszasan izzított vasak felületén 

keletkezett reveréteg (vasoxid) akadályozza a hegesztést. A kovácshegesztés folyamatának 

elősegítésére hegesztőporokat használtak, amelyek a vasoxiddal és az egyéb 

szennyeződésekkel folyékony elegyet képeztek, és összekalapáláskor segítették a keletkezett 

salak távozását a felületek közül. Jobb minőségű vasnál sima kvarchomok is megfelelt, 

nehezebben hegeszthető vasak esetén, bóraxból, alkáli fémekből, súlypátból kevert anyagokat 

használtak (Ledebur, 1890). 

Kovácshegesztés szempontjából a legtisztább vasak a legjobbak. A lágyvasak könnyebben 

hegeszthetőek, mint a nagy széntartalmú anyagok. A XIX. századi tapasztalat szerint, az 

acélok 1 m% széntartalom felett szinte teljesen elvesztik a hegeszthetőségüket (Ledebur, 

1890). 

A szénhez hasonlóan, a szilícium és a foszfor is rontja a kovácshegeszthetőséget, de 

0,2 m%-ig általában nem fejtenek ki komolyabb akadályozó hatást. A foszfortartalom, egyes 

esetekben, akár 0,3-0,4 m%-ig is hatástalan maradhatott, ha a salak zárványok tartalmazták a 

foszformennyiség jelentős részét. Az arzén, az antimon, a kén és a réz is rontják, a mangán 

viszont 1 m%-os mértékig segíti a hegeszthetőséget. (Ledebur, 1890) 

A korabeli szakirodalom szerint a megfelelően készített kovácshegesztett kapcsolat 

szilárdsága megegyezik az anyag általános helyen vett szilárdságával. A hegesztés azonban a 

legtöbb esetben nem sikerült megfelelően, ezért a kovácshegesztett kapcsolatok teherbírása az 

anyag normál szilárdságánál mindig kisebb. A kovácshegesztett kapcsolat minőségét a 

hegesztett felületek közé szorult salak mennyisége határozza meg, amely az anyagtól, a 

munkás jártasságától és körültekintésétől függött. Hasonló okoknál fogva némely 

hegeszthetetlennek mondott anyag, más körülmények között, sikeresen hegeszthetőnek 

bizonyult. (Ledebur, 1890) 

A látszólag sikeres hegesztés minősége sohasem volt biztos, ezért hegesztett munkákat már a 

XIX. század végén is teherbíráspróbának (próbaterhelés) tették ki átvétel előtt (Ledebur, 

1890). 
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Szilárdság 

Az anyagok legfontosabb mechanikai tulajdonságainak egyike a szilárdság. A szilárdság 

fogalma régen több dolgot is jelentett. XIX. századi definíció szerint a szilárdság az anyag 

(kovácsvas) „azon tulajdonságainak összessége, amelyek a mechanikai igénybevétellel 

szemben tanúsított ellenállásért felelősek” (Ledebur, 1890 p.77.). 

Az 1800-as évek második felétől vált lehetővé az anyagok szilárdsági tulajdonságainak 

mérése, amely azonban a kezdeti időkben igen változatos eredményeket adott. Eleinte az 

anyag szakításához, töréséhez szükséges erőt (vagy súlyt), később rugalmassági határt, majd 

nyíró-, csavaró- és nyomószilárdságokat is mértek (Ledebur, 1890). 

A XIX. század második feléből származó művekben számos adatot találtunk régi kovácsvas 

anyagok szilárdságára (Ledebur, 1890; Gottgetreu, 1881; Böhme, 1876). Az ennél korábbi 

források (Hallens, 1764; Schreber, 1769; Sax, 1814) csak nagy ritkán közölnek egy-egy 

számszerű értéket. 

A rendelkezésünkre álló adatok elég széles intervallumban mozognak. Bizonyos korabeli 

feljegyzések szerint egyes anyagoknak 30 kg/mm2 (~300 MPa), másoknak akár 180 kg/mm2 

(~1800 MPa) is lehet a szakítószilárdsága (Ledebur, 1890). A nagy szórás okait a 

szakemberek többek között a gyártás szabványosításának hiányában látták, aminek 

következtében a fémipar nem volt képes azonos anyagminőségek elérésére (Gottgetreu, 

1881). A szilárdságmérések értékei, csak fenntartással hasonlíthatóak össze, mert a mérési 

folyamatokat, főként eleinte, nem egységes rendszerben, hanem egyéni elgondolások szerint 

végezték. Hiányzik továbbá a szilárdsági jellemzők (a rugalmassági határ, a nyomó-, és a 

szakítószilárdság) pontos meghatározása is. A szilárdsági értékek függnek, a 

vizsgálóberendezés merevségétől, a vizsgálat sebességétől, a próbatest alakjától és méretétől 

is. 

Az 1-2. táblázatokban a XIX. századi hegesztett és folytvas anyagok rugalmassági határa, 

szakító-, nyomó- és nyírószilárdsága látható. 

A 3. táblázatban a hegeszvas hídanyagok szilárdsági értékeit gyűjtöttem össze az 

irodalomból. A táblázatokban a különböző forrásokban különféle mértékegységek szerint 

található szilárdsági adatok egységesen [N/mm2]-ben láthatóak. Az eredeti forrásokban főként 

átlagos határértékekről, tájékoztató értékekről volt szó, ezért az eredeti kilogramm (vagy font) 

értékeket az egyszerűség kedvéért 10m/s2 nehézségi gyorsulással számoltam át newtonra. 
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1. táblázat. Hegeszvasak szilárdsági jellemzői a XIX. századi irodalom alapján 
Közlés Közlés 

ideje 
Anyag típusa Rugal-

massági 
határ 
[N/mm2] 

Szakító 
szilárdság 
[N/mm2] 

Nyomó 
szilárdság 
[N/mm2] 

Nyíró-
szilárdság 
[N/mm2] 

Forrás 

vasrúd n.a. 390–500 n.a. n.a. Grueber 1863 
½” oldalhossz alatti 
vasrudak 

n.a. 600-680 n.a. n.a. 
(Grueber, 
1863) 

kovácsvas 161 404 323 n.a. 
vaslemez (hengere-
léssel párhuzamosan) 

145 363 n.a. n.a. 
Gottgetreu 1881 

vaslemez (hengerelésre 
merőlegesen) 

125 330 n.a. n.a. 

kovácsvas n.a. 435 348 n.a. Redten-
bacher 

1881 
előtt kovácsvas (vastag) n.a. 330 264 n.a. 

Hodgkinson 1881 
előtt 

kovácsvas n.a. n.a. 250 n.a. 

Klausthal 1881 
előtt 

kovácsvas (jó minőségű, 
módszeresen 
átkovácsolt) 

n.a. 330 n.a. 222-265 

kovácsvas n.a. n.a. n.a. 323 
vaslemez 
(hengereléssel 
párhuzamosan) 

n.a. n.a. n.a. 275 
Winkler 1881 

előtt 

vaslemez (hengerelésre 
merőlegesen) 

n.a. n.a. n.a. 259 

Heinzerling 1881 
előtt 

kovácsvas n.a. n.a. n.a. 359 

(Gottgetreu, 
1881) 

hegeszvas lemezek 
szálirányban 

n.a. 315-360 n.a. n.a. Német 
vaskohász 
egylet 
előírásai 

1889 

hegeszvas lemezek 
szálirányra merőlegesen 

n.a. 275-340 n.a. n.a. 

(Ledebur, 
1890) 

Janke 1895 kovácsvas 0,1-0,25 m% 
széntartalommal 

n.a. 250-600 250-600 n.a. (Janke, 
1895) 

Maurer 1883 franciaországi 
kazánlemez-vasak 
(átlag) 

n.a. 371 n.a. n.a. (Maurer, 
1892) 

Grofcsik 1922 hegeszvas n.a. 350-400 300-350 n.a. (Grofcsik, 
1922) 

Holley 1877 kovácsvas 
horgonyláncok 

n.a. 355-400 n.a. n.a. (Gordon, 
2005) 

 

2. táblázat. Folytvasak szilárdsági jellemzői a XIX. századi irodalom alapján 
Közlés Közlés 

ideje 
Anyag típusa Rugal-

massági 
határ 
[N/mm2] 

Szakító 
szilárdság 
[N/mm2] 

Nyomó 
szilárdság 
[N/mm2] 

Forrás 

Ledebur 1887 0,01-0,12 m% Si 
és 0,02-0,11 m% 
széntartalmú 
Bessemer vasak 

205-283 343-442 n.a. 

Kerpely 
 

1878 
 

resicai Martin-vas 
0,12-0,28 m% 
széntartalom 

183–216 453-467 n.a. 

0,14-0,19 m% 
széntartalmú 
Bessemer vas 

295–331 443-479 n.a. Bauschinger 1890 
előtt 

30x30x90 mm-es 
0,12-0,28 m% 
széntartalmú 
resicai Martin-vas 

144-178 
(nyomásra) 

n.a. 500–670 

Német vaskohász 
egylet előírásai 

1889 Különféle folytvas 
lemezek 

n.a. 340-450 n.a. 

(Ledebur, 1890) 

Grofcsik 1922 folytvas n.a. 350-500 350-400 (Grofcsik, 1922) 
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3. táblázat. Kovácsoltvas hídanyagok szakítószilárdságai a XIX. századi irodalom alapján 

Az 1-3. táblázatokban található értékek alapján a kovácsvas anyagok jellemző 

szakítószilárdsága 300-600 N/mm2-es határok között mozog. 

 

Szívósság 

A szívósság az anyagnak a ridegséggel ellentétes tulajdonsága, a hirtelen, lökésszerű 

terhelésekkel szembeni ellenállóképessége (Ledebur, 1890). Más definíció szerint az anyag 

energiát elnyelő képessége a törés előtt (Polinszky, 1974). Nagy szívósságú anyag esetében a 

törést jelentősebb képlékeny alakváltozás előzi meg. A szívósság mértéke a fajlagos 

ütőmunkával jellemezhető (Nagy, 1987). A szívósság és a nyúlás egymással összefüggő 

anyagjellemzők (Gordon, 2005). 

 

Nyúlás 

A nyúlás (nyújthatóság) mértéke a rugalmassági határ és a szakítószilárdság értékének 

különbsége. A nyúlást a szakadáskor mért hossznövekedés, és keresztmetszet csökkenés 

(kontrakció) mérőszámaival jellemezték. 

 

Közlés Közlés 
ideje 

Anyag típusa Szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

Forrás 

1883 budapest-zimonyi vasútvonal újvidéki hídja, resicai 
anyagból (átlag) 

428 
 

1883 budapest-újszőnyi vasút hídjai; resicai anyagból 
(átlag) 

425 

1881 sziszek-doberlini vasútvonal hídjai; pichlingi 
hídanyagok (átlag) 

381 

1883 Couillet-i (Belgium) import hídanyag (átlag) 370 

1883 Clabecq-i (Belgium) import hídanyag (átlag) 385 

1883 Acoz-i (Belgium) import hídanyag (átlag) 383 

1883 Charlevi-i (Belgium) import hídanyag (átlag) 355 

1883 Brévilly-i (Franciaország) import hídanyag (átlag) 389 

1889 Budapest, Kerepesi út feletti híd, judenburgi 
(Stájerország) anyagból (átlag) 

364 

1888-89 I-tartók zólyombrezói anyagból (átlag) 382 

1888-89 I-tartók salgótarjáni anyagból (átlag) 365 

1888-89 I-tartók zólyombrezói anyagból (átlag) 423 

Maurer 

1889 wittkoviczi zoresvasak (átlag) 361 

(Maurer, 1892) 

Gzowski 1873 hegesztettvas, buffaloi Niagara-híd 380-414 (Gordon, 2005) 
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4. táblázat. Hegeszvasak nyúlási jellemzői a XIX. századi irodalom alapján 

 
5. táblázat. Folytvasak nyúlási jellemzői a XIX. századi irodalom alapján 

*A forrás az egyik mérésnél  0,0 értékkel tünteti fel a nyúlást, ami számunkra azt jelenti, hogy a mérési határnál kisebb értékről van szó. 

 
6. táblázat. Hegeszvas hídanyagok nyúlási jellemzői a XIX. századi irodalom alapján 

Mérés Mérés vagy 
közlésének 
ideje 

Anyag típusa Mért szakasz 
eredeti hossza 
[mm] 

Szakadási 
nyúlás [%] 

Forrás 

Ledebur 1890 0,01-0,12 m% Si és 0,02-
0,11 m% C tartalmú vasak 

254 16-28 

hegeszvas lemezekre 
szálirányban 

200 5-18 Német 
Vaskohász 
Egylet 
előírásai 

1889 

hegeszvas lemezekre, 
szálirányra merőlegesen 

200 3-12 

(Ledebur, 
1890) 

Maurer 1883 franciaországi kazánlemez-
vasak (átlag) 

200 19 (Maurer, 
1892) 

Holly 1877 kovácsvas 
horgonyláncok 

n.a. 26-54 (Gordon, 
2005) 

Mérés Mérés vagy 
közlésének 
ideje 

Anyag típusa Mért 
szakasz 
eredeti 
hossza 
[mm] 

Szakadási 
nyúlás [%] 

Forrás 

Bauschinger 1890 előtt Bessemer vas 0,14-0,96 m% 
széntartalom 

400 7-22 

Kerpely 
 

1878 
 

resicai Martin-vasra 0,12-1,15 m% 
széntartalom 

250 0*-27 

Német Vaskohász 
Egylet előírásai 

1889 folytvas lemezekre  200 20-25 

(Ledebur, 
1890) 

Mérés Mérés v. 
közlésének 
ideje 

Anyag típusa Mért 
szakasz 
eredeti 
hossza 
[mm] 

Szakadási 
nyúlás [%] 

Forrás 

1883 budapest-zimonyi vasútvonal újvidéki 
hídja, resicai anyagból (átlag) 

n.a. 23 

1883 budapest-újszőnyi vasút hídjai, resicai 
anyagból (átlag) 

200 26 

1881 sziszek-doberlini vasútvonal hídjai, 
pichlingi hídanyagok (átlag) 

100 18 

1883 Couillet-i (Belgium) import hídanyag 
(átlag) 

200 9 

1883 Clabecq-i (Belgium) import hídanyag 
(átlag) 

200 11 

1883 Acoz-i (Belgium) import hídanyag 
(átlag) 

200 10 

1883 Charlevi-i (Belgium) import hídanyag 
(átlag) 

200 9 

1883 Brévilly-i (Franciaország) import 
hídanyag (átlag) 

200 14 

1889 Budapest, Kerepesi út feletti híd, 
judenburgi (Stájerország) anyagból 
(átlag) 

200 8 

1888-89 I-tartók zólyombrezói anyagból 200 20 
1888-89 I-tartók salgótarjáni anyagból 200 20 
1888-89 I-tartók zólyombrezói anyagból 200 12 

Maurer 

1889 wittkoviczi zoresvasak 200 15 

(Maurer, 1892) 

Gzowski 1873 Buffalo, Niagara-híd, hegeszvas n.a. 25 (Gordon, 2005) 
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Az anyag nyúlását, azaz a szakadásig bekövetkezett hossznövekedést sokszor mérték, ám a 

mérés körülményei, a mért hosszak és azoknak a próbatest teljes hosszához viszonyított 

aránya esetenként különböző volt. A nyúlás a széntartalom növekedésével csökken. 

Nagy szívósság és nagy nyúlás általában nem járt együtt nagy szilárdsággal. A kovácsok az 

olyan anyagot kedvelték, amely a három tulajdonságot optimálisan ötvözte magában, de az 

anyag választása a felhasználás területétől is függött (Ledebur, 1890). A 4-6. táblázatban 

nyújthatósági adatokat gyűjtöttem össze. 

 

A kémiai hatásokkal szembeni ellenállás 

Régi megfigyelések szerint, a hegeszvas a szálas szerkezete miatt könnyebben korrodálódik, 

mint a homogén acélfajták, mert a salakbezáródások sokszor a felszínnel is kapcsolatban 

vannak, ezáltal a rozsdásodást okozó folyadékok könnyebben behatolnak a belső részekbe 

(Ledebur, 1890). 

Ez a folyamat nem játszódik le a folytvasnál, viszont annak egyes kémiai összetevői 

elősegíthetik a rozsdásodást. Különösen rossz hatása van a kénnek és a foszfornak. A mangán 

kis mennyiségben elősegíti, nagy mennyiségben gátolja a korróziót. A szilícium, 

kismértékben gátolja a rozsdaképződést (Ledebur, 1890). 

 

A XVIII-XIX. századi anyagok ismert hibái 

A kovácsvas hibái valamely nélkülözhetetlen tulajdonságának, bizonyos fokú, esetleg teljes 

mértékű fogyatékosságát jelenthetik. A XVIII. századi irodalomból kitűnik, hogy a vas 

alapanyag legfontosabb hibáit már évszázadokkal ezelőtt is ismerték a kovácsok (Hallens 

1764; Schreber 1769). 

Vöröstörésűnek nevezték az anyagot, ha hidegen alakítható volt, de kovácsolási 

hőmérsékleten rideggé vált, és a kalapács alatt megrepedezett. Ennek egyik oka lehet, hogy 

alacsony olvadáspontú anyag olvadéka jelenik meg a krisztallit határokon. A vöröstörést kén, 

arzén, réz és antimon okozhatta. Ezek közül a szennyezőanyagok közül a kén a 

legveszélyesebb, mert 0,04 m%-os szennyeződés már erős vöröstörést okoz. A kén hatását 

mangánnal semlegesítették, mangánszulfidot képezve, amely salakba vihető. A XIX. századi 

megfigyelések szerint kisebb mennyiségű kén esetén 0,2-0,3 m% mangán elegendő, de 0,7 

m% akár 0,1 m% ként is semlegesíteni tud. A réz hatása kevésbé erőteljes, de 0,2 m% körüli 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 34

mennyiség már vöröstörést okoz. A vas réztartalma származhatott a megmunkáló 

rézkalapácsból, egyes ércekből vagy a forrasztóanyagból. Az arzén már 0,1 m% esetén 

vöröstörést okoz, az antimonnál hasonló az arány. A fenti anyagok együttes jelenléte esetén az 

egyes anyagok jóval kisebb mértékű előfordulásánál tapasztalható ugyanaz a hatás (Ledebur, 

1890). Vöröstörést okoz az ón is, ami jellemzően az ónozott vaslemezek maradékából készült 

anyag felhasználása esetében fordult elő (Ledebur, 1890; Kosak, 1888; Grueber, 1863). 

Ridegnek nevezik a kis szívósságú anyagot. Szerkezetekbe építve az ilyen anyag lökésszerű 

(dinamikus) terhelés hatására könnyen törhet. Régen a rideg anyagokat hidegtörésűnek 

(kaltbrüchig) is nevezték, mert hidegalakításkor repedeztek, törek. A foszfor már viszonylag 

kis mennyiségben rontja az anyag szívósságát, azaz ridegséget okoz. Minél magasabb a 

széntartalom, annál kevesebb foszfor elegendő ugyanolyan mértékű káros hatás előidézéséhez 

(Ledebur, 1890; Kosak, 1888; Grueber, 1863). A XIX. századi források szerint, egészen puha 

folytvasaknál 0,2 m% lehet a foszfortartalom legnagyobb megengedhető mértéke, de a jó 

minőségű anyagokban ez az érték 0,1 m% alatt van. Hegeszvasaknál néha 0,3-0,4 m% 

foszfortartalom még megengedhető (Ledebur, 1890), mert a foszfor jelentős része a 

salakbezáródásokban található, ami csekélyebb hatással van az anyag tulajdonságaira. 

Ridegséget okoz az antimon és az arzén is, de jelenlétük a kovácsvasakban általában igen 

kicsi, ezért ritkán éri el az ehhez szükséges mennyiséget (Ledebur, 1890). Rideg az elégetett, 

durvaszemcsés töretű vas is, de ez újraizzítással javítható. (Remport, 1995) 

Kéktörésnek nevezték, amikor lassú lehűlés során az anyag hirtelen rideggé vált és 

összerepedezett. A folyamat a kék futtatási hőmérsékleten 200-300°C környékén megy végbe 

(Ledebur, 1890). A kéktörést olyan ötvözők (alumínium, titán) okozzák, amelyek nitrogént 

kötnek meg. 

Revés- vagy lustatörővé válik az anyag, ha a kovácshegesztett felületeken összefüggő 

salakréteg marad. Ez a hiba minden hőmérsékleten szembetűnő, és a nehezen olvasztható 

ércből készített, és tökéletlenül frissített anyagokra jellemző (Kosak, 1888; Ledebur, 1890; 

Remport, 1995). 

Nyerstörőnek a fehérizzási hőmérsékleten törő anyagot nevezték. Az ok itt is a tökéletlen 

frissítés volt. A nyerstörő anyagot jobb anyaggal összehegesztve, magas hőmérsékleten való 

újrakovácsolással javították (Remport, 1995) 
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1.2.3.2. Minőség-ellenőrzés, minőségi előírások és határértékek a XIX. században 

 

A XVIII-XIX. századi anyagokat már a gyártásnál, a hámorban ellenőrizték. Az alakhűséget, 

a repedés- és a lyukmentességet szemrevételezéssel, az anyag keménységét, szilárdságát, és 

törőfelületét, 90 vagy 180°-os hideghajlítással, a vöröstörésre való hajlamot melegen végzett 

nyújtó és lyukasztó próbával ellenőrizték (Remport, 1995). Később hígsavas marással az 

anyag egyenletességét is megvizsgálták (Remport, 1995). 

A legjobb acélfajtákat olykor a XVIII. században is jelöléssel látták el. Észak-

Németországban a minőségi anyagokat két vagy három kereszt, valamint a „K” betű, a 

legjobb minőségű svédacélt pedig „G” betű jelezte (Hallens, 1764). 

Ha semmi nem utalt az anyag származására vagy minőségére, a kovácsok néhány egyszerű 

vizsgálat eredményéből maguk is következtettek a felhasználandó alapanyag tulajdonságaira. 

Az anyag minőségét sokszor a vastípus törésfelületének jellegéből állapították meg. A 

sötétszürke és erősen csillogó, vagy világos (fehér) és tompán csillogó anyagot megfelelőnek, 

a sötét és tompa fényű, vagy világos színű csillogó anyagot rossz minőségűnek tekintették. 

A legrégebbi vizsgálatot, a kovácspróbát az anyag kovácsolhatóságának ellenőrzésére, és a 

vöröstörés kizárására használták. A vasrudakat már a középkorban (sőt bizonyos területeken 

már az ókorban is) a végükön elvékonyodóra formálták, hogy a kovács ellenőrizni tudja az 

anyag minőségét (Johannsen, 1953; Pereházy, 1986). A próbát számtalan különféle módon 

végezték, de általában egy melegen való nagyarányú nyújtásból és azt követő hajlításból állt, 

amit csak vöröstörésre nem hajlamos, puha és jól kovácsolható vas engedett meg (Ledebur, 

1890; Janke, 1895; Remport, 1995). Alkalmanként végeztek csavarópróbát is, amelynél egy 

befogott rúd szabad végét törésig csavarták (Ledebur, 1890; Janke, 1895). 

A megfelelő szívósság bizonyítására már a XVIII. században is ütő- vagy hajítópróbát 

végeztek (Hallens, 1764). A hagyományos próba úgy zajlott, hogy a kovács a vasdarabot két 

kézzel a feje fölött tartva egy földön fekvő üllőre dobta, amitől a rideg, vagy revéstörésű 

anyag megrepedt, vagy széttört. Később a módszert „szabványosították”, és meghatározott 

magasságból egy súly ejtettek a kétoldalt feltámasztott vasrúdra (Ledebur, 1890; Janke, 

1895). 

Az anyag összetételét hangpróbával vagy reszelőpróbával ellenőrizték. Ha vékony csengő 

hangja volt, vagy a reszelő könnyen csúszott rajta és apró szemű reszeléket szedett, akkor 
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kemény, magas széntartalmú acélról, ha mély búgó hangja volt, vagy a reszelő az anyagban 

nehezen járt, szinte tapadt hozzá, akkor lágyacélról volt szó (Gárdonyi, 1959). 

 

„Korszerű” vizsgálatok és minőségi előírások a XIX. század végén 

A XIX. század második felétől kezdve, a természettudományok fejlődése következtében, 

számos új módszer állt rendelkezésre az anyagok minőségének ellenőrzésére (Ledebur, 1890). 

Ilyen volt a kémiai összetétel vizsgálata, a szilárdsági értékek szakító- és nyomóvizsgálata, a 

szívósság megállapítására szolgáló hideghajlító vizsgálat, a keresztmetszetek ellenőrzésére 

szolgáló savpróba (mélymaratás) és a kezdetleges keménységvizsgálatok. Ezek már azonban a 

ma is ismert vizsgálati eljárások kezdetleges változatai voltak (Ledebur, 1890; Kerpely, 

1987). 

A korszerű mérési lehetőségek megjelenését, az 1880-as évektől Európa-szerte követték az 

anyagminőségekre vonatkozó előírások. Magyarországon a vasúti hídelemekhez használt 

hegeszvas anyag minőségére vonatkozóan 1889-ben jelentek meg először szabványosított 

szilárdságértékek (Maurer, 1892; Papp, 1959). A XIX. század végén, a különböző 

országokban kovácsvasra (hegesztett vagy folytvas) a tervezéshez megengedett értékeket a 

7. táblázat, a gyártáshoz előírt anyagminőségeket a 8. táblázat mutatja be. (Az eredetileg 

[kg/mm2]-ben megadott értékeket g=10m/s2 értékkel [N/mm2]-re váltottam át.) 

 

7. táblázat. Kovácsvas anyagok esetében tervezésnél megengedett határfeszültségek 

Előírás Anyagtípus Szilárdság 
[N/mm2] 

Forrás 

Egyesült Államok, 1840 hegeszvas anyagok 
megengedett terhelése 

96/89 
(húzó/nyomó) 

(Gordon, 2005) 

Berlin, 1876 kovácsvas szerkezetek 
megengedett terhelése 

75 (Böhme, 1876) 

1881 előtti (Heinzerling) kovácsvas szerkezetek 
megengedett terhelése 

23 (Ledebur, 1890) 

1895 német építőanyagokra hegeszvas megengedett 
terhelése 

80 (Barkhausen, 
1895) 

hullámvas (hegeszvas) 50 Budapest - Építési Szabályzat 1892 
kovácsvas (folytvas) 75 

Magyarország - Építési Szabályzat 
1893 

kovácsvas 80 

(Vámos, 1994) 

Magyarország, 1895 hegeszvas hídszerkezetekre 80 (Maurer, 1892) 
Magyarország, a régi Erzsébet-híd 
építésekor (1898-1903) 

folytvas megengedett terhelése  110 (Iványi-Vértess, 
2003) 

Egyesült Államok, 1909 hegeszvas anyagok 
megengedett terhelése 

77 (Gordon, 2005) 

hegeszvas 70-90 Budapest - Építési Szabályzat 1914 
folytvas 80-110 

(Vámos, 1994) 

1922 kovácsvas szerkezetek 
megengedett terhelése 

60-100 (Grofcsik, 1922) 
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8. táblázat. Kovácsvas anyagok forgalmazásához előírt mechanikai jellemzők 
Hengerelés irányában Hengerelésre 

merőlegesen 
Előírás Anyagtípus 

Szilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás [%] Szilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Forrás 

Magyarország 
hídszerkezetekre 
1889 

hegeszvas anyag 360 n.a. 320 n.a. (Maurer, 1892) 

folytvas lemezek  340-450 20,0-25,0 n.a. n.a. Német vaskohász 
egylet előírásai 
1889 hegeszvas lemezek 315-360 5,0-18,0 275-340 3,0-12,0 

(Ledebur, 
1890) 

v ≤ 10 mm 360 
v = 10-
15mm 

350 
hegeszvas 
lapos és 
profilvas 

v = 15-
25 mm 

340 

12,0 n.a. n.a. 

hegeszvas hosszirányú 
lemez 

350 10,0 280 3,0 

hegeszvas lemez 
többirányú terhelésre 

350 10,0 300 4,0 

d ≤ 25 mm 380 18,0 n.a. n.a. 

Német Birodalom, 
hídszerkezetekre 

hegeszvas 
szegecsanyag d =25-

40 mm 
360 16,0 n.a. n.a. 

hegeszvas lapos és 
profilvas 

320 8,0 n.a. n.a. 

hegeszvas lemezek 320 8,0 280 350 n.a. 

Franciaországi 
hídszerkezetekre 
1891 

hegeszvas szegecsanyag 360 16,0 n.a. n.a. 

hegeszvas lapos és 
profilvas 

340 13,2 n.a. n.a. 

hegeszvas széles- és 
univerzálvas 

340 13,2 280 2,9 

hegeszvas hosszirányú 
lemez 

340 11,2 280 3,6 

(Papp, 1959) 

hegeszvas lemez 
többirányú terhelésre 

340 11,8 300 5,0 

Svájci 
hídszerkezetekre 
1892 

hegeszvas szegecsanyag 380 18,4 n.a. n.a. 
Anglia, 
hídszerkezetekre 
1892 

hegeszvas hengerelt vas 346 8,0 n.a. n.a. 
 

hegeszvas anyag 360 v. 330 12,0 v. 20,0 300 4,0 Magyarország, 
hídszerkezetekre 
1895 hegeszvas szegecsanyag 360 18,0 n.a. n.a. 

(Maurer, 1892; 
Papp, 1959) 

hegeszvas 330 n.a. n.a. n.a. Magyarország, 
építéshez 1909 folytvas 360 n.a. n.a. n.a. 

(Vámos, 1994) 

 

1.2.3.3. A technológia és az anyagminőség összefüggéseivel kapcsolatos XIX. századi mérések 

 

A kovácsolásnál a vasnak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a fém kristályszerkezete a 

hőmérséklet hatására megváltozik, a térben középpontos köbös helyett felületen középpontos 

köbös módosulat alakul ki, és így az anyag könnyen alakíthatóvá válik. Az anyagszerkezet 

különböző hőmérsékleten való alakítása többféle módon befolyásolhatja az anyag 

tulajdonságait. 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 38

Az anyag kovácsolás közben kialakuló szilárdságváltozásainak egy részét (például az edzést), 

már a középkori kovácsok is ismerték (Theophilus, 1986), bár aligha voltak tisztában annak 

tudományos hátterével, vagyis a hűtési hőmérséklet-grádiens a szövetszerkezet alakulására 

gyakorolt hatásaival. A munkafolyamatok kapcsán a szilárdságváltozások számszerű 

adatokkal való mérésére csak XIX. században került sor. Néhány ezzel kapcsolatos kísérlet 

eredményét mutatják a 9-15. táblázatok (Ledebur, 1890). (Az eredeti értékek itt is [N/mm2]-re 

váltva szerepelnek, az egyszerűség kedvéért g=10 m/s2 gyorsulással számolva.) 

 

A hőmérséklet hatása az anyag szilárdságára 

Az anyagok hőmérséklet okozta változásai régen ismert tények. A szilárdság melegítés 

hatására bekövetkező csökkenése, a kovácstechnológia egyik alapja. A XIX. században már 

megfigyelték (például télen vonatsínek esetén), hogy alacsony hőmérsékleten a hőmérséklet 

csökkenésével az acél szilárdsága és a rugalmassági határa nő, de az anyag egyre ridegebbé 

válik (Ledebur, 1890). 

 

A mechanikai megmunkálás hatása a szilárdságra melegalakítás során 

A kovácsolás, a hengerelés és a sajtolás a hőmérséklet függvényében változtatják az anyag 

szilárdsági tulajdonságait. A kovácsolt és hengerelt vasak szilárdsága a korabeli mérések 

alapján nagyobb volt, mint az öntött technikával készítetteké. A tulajdonságaik változása, 

közvetlen kapcsoltban volt a szerkezetük változásával (Ledebur, 1890). 

A 9. táblázat, folytvasból készült, vörösizzásig hevített rudak kovácsolása (nyújtása) során, a 

húzószilárdság változását mutatja be. (A vas alakításának mértéke, az anyag kovácsolás általi 

keresztmetszet-csökkentését adja meg százalékos arányban, az utolsó oszlopban a 

keresztmetszet szakítási kontrakciója látható.) (Ledebur, 1890). 

 

9. táblázat. A melegalakítás hatása az anyag szilárdságára és nyúlására 

*A nyúlás itt az egész próbatest nyúlását jelenti, amelynek eredeti hosszára nincsen adat. 

Vas alakításának mértéke [%] Húzószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás* 
[%] 

Keresztmetszet 
csökkenés [%] 

Forrás 

65 481 22 43 1. próba 
85 510 21 44 
65 486 21 43 2. próba 
90 520 20 42 
65 477 23 41 3. próba 
95 556 18 41 

(Ledebur, 
1890) 
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A mechanikai tulajdonságok változása hidegalakítás során 

Hidegalakításkor a rugalmassági határ és a keménység nő, a szívósság és a szakadási nyúlás 

csökken. A kísérletek szerint bizonyos kovácsvasak esetén a hideg megmunkálás odáig 

folytatható, amíg a rugalmassági határ törés nélkül már nem növelhető tovább, azaz a 

rugalmassági határ eléri a szakítószilárdság értékét. Ekkor az anyag az alakíthatóságát és 

nyújthatóságát teljesen elveszti. Minél nagyobb volt az anyag eredeti szilárdsága, annál 

jobban érzékelhető az alakítás okozta változás (10-12. táblázatok). Ezt a jelenséget más 

fémeknél (réz, bronz, cink) is megfigyelték (Ledebur, 1890). A 10. táblázat néhány kísérlet 

eredményét mutatja folytvas húzása esetén, a keresztmetszet 51,5-ről 49 mm átmérőjűre való 

változása mellett (Ledebur, 1890). 

 

10. táblázat. A hidegalakító húzás hatása az anyag szilárdságára és nyúlására 

* mj.:a forrásban valószínűleg hibásan szerepelő adatok (a két adat együttesen nem lehet igaz) 

 

Hidegen és melegen (vörösizzáson) hengerelt rudak szakításának mérési eredményeit foglalja 

össze a 11. táblázat (Ledebur, 1890). 

 

11. táblázat. A hideg és melegalakítás hatásainak összehasonlítása 

 

A példákból jól látható a szívósság és a nyújthatóság hidegalakítás okozta csökkenése. Az így 

alakított vasak megfelelő melegítés hatására visszatértek eredeti tulajdonságaikhoz. Az ezzel 

kapcsolatos mérések eredményeit, a 12. táblázat rögzíti. A megfigyelések szerint azonban, 

Mérés Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Húzószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Keresztmetszet 
csökkenés [%] 

Forrás 

húzás előtt 190 390 24 43 
húzás után 430 510 3* 34* 

Howard 
(Ledebur, 1890) 

Anyag Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Húzószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Keresztmetszet 
csökkenés [%] 

Forrás 

65 mm hosszú melegen 
hengerelt rúd 

200 318 26 34 

62 mm hosszú hidegen 
hengerelt rúd 

422 464 3 8 

52,5 mm hosszú 
melegen hengerelt rúd 

198 341 24 35 

49,2 mm hosszú 
hidegen hengerelt rúd 

404 476 7 23 

17 mm hosszú melegen 
hengerelt rúd 

205 368 19 35 

15,9 mm hosszú 
hidegen hengerelt rúd 

479 519 5 26 

Thurston 
(Ledebur, 
1890) 
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folytvasnál 450°C-ig, hegesztett vasnál 400°C-ig való hevítéskor még nem tapasztaltak 

változást (Ledebur, 1890). 

 

12. táblázat. Hideg megmunkálás és azt követő melegítés hatása az anyag mechanikai jellemzőire 

 

Az eddig ismertetett vizsgálatok az anyag egy fontos tulajdonságára mutattak rá. Egyazon 

anyagból készült tárgy másképpen viselkedett attól függően, hogy milyen hőmérsékleten 

alakították, és milyen hőmérsékleten tartották azután. Ebből következik, hogy rideg anyag 

visszanyerheti a kovácsolhatóságát melegítéssel, és puha anyag szilárdsága növelhető 

hidegalakítással (Ledebur, 1890). 

Hidegalakításhoz hasonló hatás érhető el a felmelegített, ausztenites szövetű acél hirtelen 

lehűtésével (edzés). A 13. táblázat adataiból látható, hogy a hirtelen lehűtés során még a puha 

(rosszul edzhető) acélok is nagyobb szilárdságúak és keményebbek lettek, miközben csökkent 

a szívósságuk (Ledebur, 1890). 

 

13. táblázat. Melegítés és azt követő hirtelen lehűtés hatása az anyag mechanikai jellemzőire 

* mj.: a forrásban valószínűleg hibásan szerepelő adatok (a két adat együttesen nem lehet igaz) 

 

A 14. táblázat néhány, Thomas-féle eljárással készített kovácsvassal végzett kísérletet mutat. 

(A feltüntetett nyúlási határ itt az a teher, amely elérésétől kezdve az anyag a terhelés további 

növekedésének következtében egyre nagyobb mértékben nyúlik) (Ledebur, 1890). 

Anyag Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Húzószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Forrás 

eredeti 200 328 26 
hidegen hengerelt 420 464 3 

1. próba 

hengerelés után melegített 220 325 14 
eredeti 219 369 25 
hidegen hengerelt 414 485 10 

2. próba 

hengerelés után melegített 232 376 25 

Thurston 
(Ledebur, 
1890) 

Anyag Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Húzó-
szilárdsá
g 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Kereszt-metszet 
csökkenés [%] 

Forrás 

hengerelt 215 426 27 50 
melegített 184 382 32 55 

Bessemer-féle 
folytvas 0,2 
m% szénnel hirtelen lehűtött 243 635 16 33 

hengerelt n.a. 329 21 70 
melegített n.a. 315 24 65 

frissített vas 

hirtelen lehűtött n.a. 443 8 64 
hengerelt n.a. 1017 5 5 
melegített n.a. 655 n.a. 45 

1,22 m% 
széntartalmú, 
tégelyacél hirtelen lehűtött n.a. 1370 1* 26* 

Akerman 
(Ledebur, 
1890) 
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14. táblázat. Különféle megmunkálási és melegítési folyamatok hatásai az anyag mechanikai 

jellemzőire – Thomas-féle eljárással készített kovácsvas esetén 

* mj.:a forrásban valószínűleg hibásan szereplő adat 

 

Folytvasnál megfigyelték edzés és azt követő felmelegítés (megeresztés) hatását az anyagra, 

amely során a szívóssága jelentősen, és a szilárdsága is mérhetően nőtt (15. táblázat) 

(Ledebur, 1890). 

 

15. táblázat. Edzés és azt követő felmelegítés (megeresztés) hatása az anyag mechanikai jellemzőire 

folytvas esetén 

 

Számunkra ezek az eredmények azért jelentősek, mert rámutatnak a kovácsmunka az anyag 

mechanikai tulajdonságait maradandóan módosító hatásaira. A fenti adatok alapján levonható 

az a következtetés, hogy egy-egy történeti szerkezet vizsgálatánál, nem csak az alapanyag, 

hanem a beépítés körülményei, és a készítés módja is mértékadóvá válhat, amely ennek a 

kérdésnek alaposabb vizsgálatát teszi szükségessé. 

 

Anyag Nyúlási 
határ 
[N/mm2] 

Húzó-
szilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Kereszt-metszet 
csökkenés [%] 

Forrás 

gyári állapot 314 445 22 58 
gyári állapot felmelegítve 304 443 22 56 
vörösen izzó állapotban a 
keresztmetszet 60 %-ára 
kikovácsolva 

377 478 18 64 

kéken izzó állapotban a 
keresztmetszet 55 %-ára 
kikovácsolva 

463 535 6 54 

kékizzási hőmérsékleten 
alakított, visszamelegítve 

325 458 16 53 

hidegen a keresztmetszet 
66 %-ára kikovácsolva 

716 742 2 32* 

hidegalakítás után melegítve 321 453 18 55 
vörösizzás után hirtelen 
lehűtve 

479 646 10 45 

Wedding 
(Ledebur, 
1890) 

Anyag Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Húzószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 
[%] 

Keresztmetszet 
csökkenés f%] 

Forrás 

nyers állapotú Martin-vas 
0,28 m% széntartalommal 

207 457 9 3 

olajban lehűtött, és 
visszamelegített 

288 493 21 36 

nyers állapotú Martin-vas 
0,28 m% széntartalommal 

378 605 1,5 n.a. 

olajban lehűtött, és 
visszamelegített 

478 824 3 3 

Kerpely 
(Ledebur, 
1890) 
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1.2.3.4. XIX. századi szerkezetek anyagminőségre vonatkozó XX. századi mérések eredményei 

 

A XVIII-XIX. századi kovácsvas anyagok minőségéről a XX. századi szakirodalomban is 

találunk adatokat. Ezek nagy része nem kézműves kovácsolással, hanem kovácsvas 

hídszerkezetek vizsgálatával kapcsolatos, a problémák hasonlósága miatt azonban ezek 

áttekintése is hasznos. 

Magyarországon az 1950-es években, a vasúti hidak felülvizsgálata kapcsán, több 

anyagvizsgálat-sorozatot is végeztek XIX. századi hegeszvas hídanyagokon (Nemeskéri, 

1958; Papp, 1959). Ezek folytatásának tekinthetőek a Közlekedéstudományi Intézet által az 

1990-es években végzett hídvizsgálatok (Imre, 1994; Imre 1996). A vizsgálatok szilárdságra 

és nyúlásra vonatkozó eredményeit a 16. táblázat szemlélteti. (Az összehasonlíthatóság 

érdekében, az eredeti [kg/mm2]-ről, ezeket az adatokat is [N/mm2]-re váltottam, itt is 

g=10 m/s2 nehézségi gyorsulási értékkel.) 

Az utóbbi években több helyen is foglalkoztak a kovácsoltvas szerkezetek anyagával, ezek 

tulajdonságaival, és a kovácsoltvas (főként hegeszvas) szerkezetek állapotának megítélésével. 

Oroszországban, Ural városában, 2004-ben végeztek XVIII. és XIX. századi direkt kohászati 

technológiával készített kovácsvas anyagok vizsgálatára vonatkozó kutatásokat (Rodionov, 

2004). 

Az Egyesült Államokban dolgozó kutatók az elmúlt években végzett, XIX. századi hegeszvas 

hidak állapotára vonatkozó kutatásaikról számoltak be (Gordon-Knopf, 2005). Régi hidaknál 

egyre többször merül fel a kérdés, hogy az anyag tulajdonságai és állapota megfelelnek-e a 

mai használat követelményeinek. Néhány híd anyagvizsgálata alapján a szakemberek arra a 

következtetésre jutottak, hogy szilárdság tekintetében a vizsgált hegeszvas szerkezetek 

megfelelnek az elvárásoknak. A történeti példák elemzése (17. táblázat) arra engedte őket 

következtetni, hogy azokban az esetekben, amikor az anyag a követelményeknek mégsem 

felelt meg, ez elsősorban nem a szilárdság, hanem a szívósság hiányának volt köszönhető, 

azaz lökésszerű, hirtelen (dinamikus) terhelések okoztak katasztrófához vezető 

tönkremeneteleket (Gordon-Knopf, 2005). 

A fentiek alátámasztására több kísérletet végeztek, amelyek alapján megállapították, hogy a 

szívósság mértékét több tényező befolyásolhatja. Az anyag ridegségét okozhatja, ha a húzásra 

merőleges keresztmetszetnek jelentős részét salakzárvány torlaszolja el. 
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16. táblázat. XIX. századi magyarországi hegeszvas hídanyagok mechanikai jellemzői 
Vizsgált anyag A készítés 

ideje 
Folyáshatár 
[N/mm2] 

Szakító- 
szilárdság 
[N/mm2] 

Kontrakció 
[%] 

Nyúlás 
[%] 

Forrás 

sorokártéri híd; pichlingi anyag 1865 209 392 38 22 
Rába-híd; pichlingi anyag 1903 n.a. 3291 n.a. 22 
szekszárdi Sió-híd 1882 269 358 29 19 
abdai Rábca-híd 1893 274-287 378-388 26 14-17 
juti Sió-híd; diósgyőri és resicai 
anyag 

1896 264 348 10 16 

régi újpesti Duna-híd; 
diósgyőri, resicai, wittkoviczi, 
zólyombrezói anyag 

1896 239 332 33 20 

Dózsa György úti híd; resicai 
anyag 

1874 224-246 301-351 5-17 7-14 

kiskörei Tisza-híd; francia, 
belga anyagok 

1877 248-275 356-376 16-22 9-12 

(Nemeskéri, 
1958) 

I. szerk.; pichlingi anyag 204 323 35 19 
II. szerk.; pichlingi anyag 

1865 
213 339 35 22 

III. szerk.; ismeretlen eredetű 
anyag 

1882 254 345 28 20 

IV.a-b szerk; ismeretlen 
eredetű anyag 

1889 280 384 26 15 

V. szerk.; resicai és diósgyőri 
anyag 

259 354 14 18 

V. szerk.; resicai és diósgyőri 
anyag, hengerelés irányára 
merőlegesen 

1896 

269 343 18 22 

VI.a-b szerk.; resicai, 
diósgyőri, zólyombrezói, 
wittkoviczi anyag 

253 340 32 21 

VI.a szerk.; többféle eredetű 
anyagból, hengerelésre 
merőlegesen 

1874 

227 250 4 32 

VII. szerk. resicai anyag 222 297 7 10 
VII. szerk. resicai anyag, 
hengerelésre merőlegesen 

1874 
246 344 8 16 

VIII. szerk; francia, belga 
anyagok szálirányban 

280 262 13 10 

VIII. szerk.; francia, belga 
anyagok szálirányra 
merőlegesen 

1877 

n.a. 260 n.a. 3 

IX. szerk.; resicai anyag 1983 247 350 15 32 
X. szerk.; diósgyőri anyag 1892 232 382 33 21 
XI. szerk.; resicai anyag 256 362 32 17 
XI. szerk.; resicai anyag 
hengerelés irányára 
merőlegesen 

1889 
242 375 8 13 

(Papp, 1959)

3 hegeszvas híd vizsgálata 1876-1900 190-240 300-350 n.a. n.a. (Imre, 1994) 

 

Bizonyos szennyezőanyagok, elsősorban a foszfor, szintén erőteljes hatással vannak a 

szívósságra. 0,3-0,4 m% feletti foszfortartalom ridegséget, és hirtelen törésre való hajlamot 

okoz. A foszfor a kovácsvasban több formában is előfordulhat. Ezek közül a legnagyobb 

hatása a fémrácsba beépülő foszfornak van, amely az anyag nagyobb keménysége mellett 

annak ridegségéért is felelős. Ha a foszfort salakzárvány tartalmazza, akkor erre közvetlenül 
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nincsen hatása. A kísérleteket végzők foszfor jelenlétével főként kavart vasaknál találkoztak 

(Gordon, 2005). Az itt szereplő vizsgálatok szennyező foszfor mennyiségére vonatkoztatott 

adatai (legfeljebb 0,2-0,4 m%-os elfogadható szennyezettség) összecsengenek, a történeti 

irodalomból származó adatokkal. 

 

17. táblázat. Gordon és Knopf XIX. századi hidak hegeszvas anyagain végzett szakítószilárdsági 

vizsgálatai 

 

Az amerikai kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a régi hegeszvas szerkezetek 

megfelelhetnek a mai használatnak, ha a szilárdsági és szívóssági értékek nem rosszabbak 

annál, mint amit az építés korában érvényes előírásokban meghatároztak, és a szerkezet mai 

igénybevétele nem haladja meg a tervezett igénybevételt. A megfelelő szívósság tényének 

mérlegeléséhez helyszíni metallográfiai vizsgálatot javasoltak, mert ezek lényegében 

roncsolásmentesen végezhetőek, és nem kell a szerkezeti elemekből a stabilitást veszélyeztető 

nagyobb mintákat venni (Gordon, 2005). 

A már említett kutatásban a hegeszvas hídanyagok fáradására vonatkozó vizsgálatokat 

végeztek a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai. Ennek során megállapították, hogy az 

50-100 éves hegeszvas szerkezetek fáradás szempontjából jó minőségűek (Imre, 1994; Imre 

1996). Hasonlóan vélekedik Gordon és Knopf, akik ehhez azt is hozzáteszik, hogy a fáradás 

következtében létrejövő mikrorepedések terjedését a hosszanti salakszálak megállítják, 

nehezítve ezáltal a fáradás következtében fellépő törés kialakulását (Gordon, 2005). 

Az üzemi körülmények között készült hídanyagok minősége az általánosságban vett 

hegeszvasakéhoz képest kisebb eltéréseket mutat, szálirányú szakítószilárdságuk kevés 

kivételtől eltekintve a 350 és 400 N/mm2-es tartományban mozog. Feltételezhető, hogy az 

Vizsgált anyag Felső folyási 
határ [N/mm2] 

Alsó folyási 
határ [N/mm2] 

Szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

Kontrakció [%] Nyúlás 
[%] 

Aldrich híd 275 275 384 34 28 
Aldrich híd 241 226 344 35 26 
Eck híd 221 221 332 34 26 
Schoellkopf híd 281 268 366 34 27 
Schoellkopf híd 323 260 362 33 26 
Schoellkopf híd 268 268 378 33 27 
Schoellkopf híd 303 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Brooklyn híd 291 289 385 53 24 
Brooklyn híd 345 340 458 47 20 
A36 tesztanyag 248 n.a. 400 n.a. 20 
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üzemben gyártott kovácsvas épületszerkezeti elemeket, például a hegeszvas anyagú 

gerendákat is hasonló minőségi tulajdonságok jellemezik. 

 

1.2.4. Értékelő összefoglalás 

 

A különféle alapanyagok készítés-technológiájának hatása a kovácsoltvas tárgyak minőségére 

A kovácsolás kiindulási anyaga és annak készítésmódja döntő fontosságú a kovácsoltvas tárgy 

későbbi minősége szempontjából. Az irodalomból kiderül, hogy a XVIII-XIX. századi, 

kovácsoláshoz felhasznált anyagok nagyobb része hegeszvas (bucavas, készelt vas, kavartvas) 

és kisebb része folytvas. 

A kovácsvasak anyaghasználatban két fontos határ körvonalazható. Az egyik a direkt és az 

indirekt vasgyártás közötti határ, a másik a hegeszvas és folytvas használatának határa. Az 

előbbit az irodalom egyértelműen megjelöli, az utóbbi időbeli meghatározására vonatkozólag 

nem találtam konkrét utalást. A különböző forrásokban található adatok alapján 

feltételezhetjük, hogy a kézműves kovácsolás területén a két anyag közötti váltás a 1870 és 

1910 közötti időszakra tehető. 1870 előtt a folytvas használata, 1910 után a hegeszvasé nem 

volt jellemző. Magyarországon a váltás kezdetét az 1880-as évekre az első bázikus 

konverterfrissítéssel dolgozó üzemek megjelenésének idejére tehetjük. 

 

Az irodalom kovácsvas anyagok mechanikai jellemzőire vonatkozó adatainak számszerű 

kiértékelése 

A kovácsvas anyag minőségéről kétféle forrás áll rendelkezésünkre. Egyrészt a XIX. század 

irodalma biztosít számunkra a kor kovácsvasairól minőségi adatokat, másrészt a XX. 

században mért és publikált minőségadatokból tájékozódhatunk. Az utóbbiak azonban csak a 

XIX. században készült hídszerkezetek üzemi körülmények között előállított anyagait 

vizsgálják, hasonló, épületszerkezeti elemekre vonatkozó mérési adatok nincsenek. 

Az irodalomban található értékek alapján a XIX. századi kovácsvas anyagok minősége 

számszerűen is megállapítható (18. táblázat). 
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18. táblázat. XIX. századi kovácsvas anyagok mechanikai jellemzői a vizsgált irodalom alapján 

* mj.:az egyik forrásban 0,0 értékkel szereplő adat, ami számunkra azt jelenti, hogy a mérési határnál kisebb értékről, vagy a forrásban 
hibásan szereplő adatról van (volt) szó 

 

A megismert anyagok összetétele közel azonos, azaz jellemzően 0,3 m% széntartalom alatti 

acélok, de anyagminőségük (szilárdságuk, nyúlásuk) széles intervallumban mozog. A 

18. táblázat szélső értékei közötti különbségek nem magyarázhatóak a korai mérések 

pontatlanságával. Folytvas esetén az anyag változó minőségének okai a vasgyártás során ki 

nem küszöbölt szennyezőanyagok voltak. Hegeszvasak esetében ennél összetettebb a kérdés, 

amelyre csak a kézműves kovácsolás tanulmányozása adhat választ. 

 

Az anyagminőség és technológia összefüggései 

Az anyag minősége és a feldolgozás technológiája közötti összefüggésekre az ezzel 

kapcsolatos XIX. századi kísérletek hívják fel a figyelmet. A melegalakítás, az edzés vagy a 

megeresztés évszázadok óta jól ismert technológiai fogások voltak, amelyeket a XIX. század 

szakemberei fogalmaztak meg tudományosan (Ledebur, 1890). 

Jól ismert, hogy melegalakítás közben a keményedést az alakítás, a lágyulást az adott 

hőmérsékleten végbemenő újrakristályosodás okozza. Üzemi alakító munka közben állandóan 

változik a darab hőmérséklete, ezért a lágyulás és az újrakristályosodás körülményei 

követhetetlenek. Minden egyes melegalakító munkamenetet újrakristályosodás követ, de itt a 

végső tulajdonságok lényegében az utolsó munkamenettől, annak körülményeitől függnek 

(Verő-Káldor, 1977). 

A kézműves technológiával készített épületszerkezetek esetén, bár az alapanyag tulajdonságai 

hasonlítanak, eltérő problematikával kell szembenéznünk, mint az üzemi körülmények között 

gyártott hengerelt szelvények, kovácsolt tartóelemek és hídelemek esetén. Ennek a kérdésnek 

Anyag típusa Érték Szakítószilárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás [%] 

legkisebb érték 250 3 
legnagyobb érték 680 54 
átlag 399 20,1 

egyszerű hegeszvas 

szórás 110 14,4 
legkisebb érték 245 3 
legnagyobb érték 458 32 
átlag 366 15,7 

hídszerkezetek hegeszvas 
anyagai 

szórás 32 6,3 
legkisebb érték 340 0* 
legnagyobb érték 500 27 
átlag 427 20,2 

folytvas 

szórás 60 7,9 
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a vizsgálata szintén segítségünkre lehet a történeti kovácsoltvas szerkezetek anyagi 

tulajdonságainak megállapításánál. 

 

A minőségi előírások és a tervezési határértékek különbségei 

A 19. táblázatban látható, hogy a rugalmassági határra és a folyáshatárra vonatkozó 

legmagasabb értékek háromszor nagyobbak is lehetnek a XIX. századi megengedett terhelési 

értékeknél (határfeszültségeknél), ezzel szemben a legalacsonyabb értékek megközelítik a 

tervezésnél megengedett határfeszültségeket. Itt is felvetődik az a kérdés, hogy mi okozhatja 

az anyag szélsőségesen alacsony szilárdságértékeit. 

 

19. táblázat. XIX. századi kovácsvas anyagok mechanikai jellemzői és a tervezésnél megengedhető 

határfeszültségek 

 

Az anyag ridegségével kapcsolatos vizsgálatok és a szilárdságértékek összefüggései 

Az anyag ridegségének ismert okai, a káros mennyiségű foszfortartalom, és az a jelenség, 

amikor a salakbezáródások túlságosan nagy részét foglalják el egy-egy keresztmetszetnek. A 

hirtelen (dinamikus) erőhatásoknak az ilyen hibákat tartalmazó anyagok nem képesek 

ellenállni (Gordon, 2005). A két hatás közül a káros mennyiségű foszfortartalom nem 

feltétlenül jár együtt alacsony szakítószilárdság értékkel, de minden esetben csekély 

szívósságot és kis nyúlást okoz. Ez derült ki néhány leszakadt híd esetében, ahol az anyag 

szilárdsága kielégítő, a nyúlása azonban túlságosan kicsi volt (Gordon, 2005). Az egy-egy 

keresztmetszetre jutó túlzott mértékű salakbezáródás a ridegség mellett a szilárdság 

csökkenését is okozza. Az ilyen esetek hegeszvasaknál nem tekinthetőek ritkának, ami 

egyféle magyarázatot ad a szilárdságértékek nagy szórására. További vizsgálat tárgyát 

képezheti a jelenség más okainak megismerése. 

Anyag Rugalmassági 
határ [N/mm2] 

Folyáshatár [N/mm2] Határfeszültségek 
[N/mm2] 

egyszerű hegeszvas 125-161 n.a. 23-100 
hídszerkezetek hegeszvas anyagai n.a. 190-345 80 
folytvas 145-331 n.a. 110 
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2. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA 

 

Az értekezés céljai az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 

I. A kézműves kovácsolással készített épületszerkezetekre a XVIII-XIX. században 

jellemző anyagok tulajdonságainak meghatározása: 

 

1.) az irodalom feldolgozása során megfogalmazott, a hegeszvas és a folytvas 

használatának időbeli határára vonatkozó feltételezés igazolása, és az ehhez 

kapcsolódó módszer bemutatása 

2.) a XVIII. századi kézműves kovácsolással feldolgozott anyagok esetén a 

mechanikai jellemzőknél tapasztalt nagy szórások okainak meghatározása 

3.) az irodalomban talált XIX. századi mechanikai jellemzők mai mérési 

eredményekkel való összehasonlítása 

4.) a kézműves kovácsolással feldolgozott anyagok inhomogenitásáért felelős 

tényezők meghatározása 

 

II. A kovácsoltvas szerkezetek megtarthatóságának vizsgálata: 

 

5.) a kovácsvas épületszerkezetek anyagának roncsolásmentes, beépített állapotban 

végzett vizsgálati módszerének kidolgozása, és a módszer korlátainak 

meghatározása. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERE 

 

A XIX. századi és a XX. századi publikációk értékes adatokat adtak a kovácsvas anyagok 

minőségéről és mechanikai tulajdonságairól, de a rendelkezésünkre álló adatok főként az 

alapanyagokról és a XIX. századi hídszerkezeti kovácsvasak minőségről tájékoztatnak, a 

XVIII. századi szerkezetek és kézműves kovácsolással készített épületszerkezeti elemek 

anyagáról nem. 

Az értekezésem 1.2.2.2. fejezetében bemutattam, hogy a történeti épületekben teherbíró 

szerkezetek is lehetnek a kovácsoltvas szerkezeti elemek. Ezek minősége meghatározza az 

épület állékonyságát, használhatóságát, megerősítésének lehetőségeit. 

Kutatásom során az irodalom feldolgozásával megismert mechanikai tulajdonságokra 

vonatkozó adatokat kiegészítettem a XVIII. és XIX. századra jellemző, kézműves 

kovácstechnológiával készített épületszerkezeti elemeken végzett vizsgálatokkal. A minták 

különböző magyarországi épületek bontása, vagy átalakítása során kibontott szerkezetekből 

származnak. 

Az értekezésben nem foglalkozom üzemi körülmények között előállított kovácsvas 

épületszerkezeti elemekkel (például hengerelt szelvényekkel), egyrészt mert nem kézműves 

technológiával készültek, másrészt mert ezek anyaga, jellegét tekintve megegyezik a 

hídszerkezeti elemek üzemi körülmények között gyártott anyagaival. 

Vizsgálataim első részében különböző módszerekkel az anyag mechanikai jellemzőit mértem. 

Szakítóvizsgálatokkal szakítószilárdságot és a nyúlást határoztam meg. A mobil 

keménységmérővel végzett keménységvizsgálat és az ez alapján becsült szakítószilárdság az 

anyag roncsolásmentes – helyben végzett – vizsgálati lehetőségeinek felméréséhez szükséges. 

Az összehasonlító vizsgálatok során a különféle mobil keménységmérésekkel meghatározott 

adatokat hasonlítottunk össze szakítószilárdság adatokkal. A teljes keresztmetszetű szakítások 

a szerkezetek valós teherbírásáról tájékoztatnak. Nehézséget okozott, hogy ezek a módszerek 

csak homogén anyag meghatározásánál pontosak, ezért az eredményeket megfelelő kritikával 

kell kezelni. Bizonytalanná teszi a mérési eredményeket az a tény, hogy a minták 

geometriájából adódóan nem minden esetben volt lehetőségünk szabványos próbatestek 

kialakítására. Mindezek ellenére a XVIII-XIX. századi anyagok ilyen jellegű vizsgálataival 

információ nyerhető a korban készített kovácsoltvas épületszerkezetek anyagának jelenlegi 

állapotáról és minőségéről. 
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A második részben új (mai) anyagokat vizsgáltam. Itt a kézi kovácsmunka során jelentkező 

anyagminőség változásainak meghatározása volt a cél. 

A harmadik részben metallográfiai, átvilágító röntgenes és hátfalvisszhangos ultrahangos 

módszerekkel a felhasznált alapanyag típusát (hegesztett vagy folytvas), az anyag belső 

szerkezetét és az anyaghibákat mértem fel. 

A kutatás során referenciaanyagként, és az új anyagokkal végzett kísérletekhez mai 

szabványos (S235JRG2 minőségű) lágyacélt használtam. Ettől csak egy esetben tértem el, 

ahol azonban az anyag szabványos minősége nem játszott szerepet. A kivett minták részletes 

leírását a 20. táblázat tartalmazza, a továbbiakban, az egyes vizsgálatoknál, csak jellel és 

rövid névvel hivatkozom a vizsgált anyagokra. 

 

20. táblázat. A vizsgált minták 

 Anyag leírása Minta 
jele 

Minta 
feltételezett 
kora 

Minta mérete 

1. Forgách-Walla kúria1 (Budapest II. kerület), ablakrács 
elem 

F1 XIX. század 
vége 

470x 13x 13 mm 

2. Gy1/1 1025x 65x 27 mm 
3. Gy1/2 970x 65x 25 mm 
4. 

Gyulai vár, vadhús felakasztására szolgáló 
vonóvasak darabjai2 
 Gy1/3 

XVIII. század 

992x 65x 25 mm 
5. hatvani cukorgyár3, falkötővas (hurkolt szélső darab) H1/1 370x 50x 7 mm 
6. hatvani cukorgyár, falkötővas (függőleges elem) H1/2 520x 55x 10 mm 
7. hatvani cukorgyár, falkötővas (közbenső darab) H1/3 

1889 

983x 11x 60 mm 
8. ismeretlen eredetű kapupánt (vonalas, alakosan 

díszített) 
ie1 XVIII. század 3x 35-40 mm 

9. M1/1 630x 28x 8 mm 
10. 

Máriabesnyő, római katolikus plébánia4, 
áldoztatórács elem M1/2 

1768-71 
435x 27x 8 mm 

11. Pilis, evangélikus templom5, kapupánt (kereszt alakú, 
alakosan díszített) 

P1 1784 360x 35x 3 mm és 
200x 35x 3 mm 

12. Sándor-palota (Budapest, I. kerület), falkötővas Sp1 1805 140x 31x 11 mm 
13. Zsámbék, egykori Zichy-kastély épülete, bekötővas6 

(hurkolt, kampós elem, részben lapított) 
Zs1/1 l=810 mm d=24 mm 

(behajtás 110 mm) 
14. Zsámbék, egykori Zichy-kastély épülete bekötővas7 

(függőleges elem) 
Zs1/2 

1905 körül 

l=410  d=24 mm 

15. Zs2/1 850x 25x 25 mm 
16. 

Zsámbék, egykori Zichy-kastély épülete, vonóvas 
Zs2/2 

1710 
839x 25x 25 mm 

17. S235JRG2 referenciaanyag U1 19x 19 mm rúdacélok 
18. ismeretlen lágyacél U2 

2004 
8x 8 mm rúdacél  

1 – A XIX. században épült Forgách-Walla kúria (Budapest, II. kerület), jelenleg a Klebelsberg Kulturális és Művészeti Központ épülete. 

2 – Az eredetileg XV. században épített gyulai gótikus várkastélyt a XVIII. században átépítették. A vadhús felakasztására szolgáló 
vonóvasak darabjai ebből a korból származnak. 

3 – A hatvani cukorgyár első épülete 1889-ben épült. 

4 – A Gödöllő városához tartozó Máriabesnyő római katolikus plébániatemploma (Pest-megye) a Grassalkovichok családi templomaként 
1768-1771 között épült. 

5 – Pilis község (Pest-megye) 1784-ben épült evangélikus temploma. 

6 – A Zichy család kastélya a középkori vár helyén épült, Zsámbékon (Pest-megye) a XVIII. század elején. A kastélyt a XX. század első 
éveiben egy újabb emelettel egészítették ki. A jelenlegi felújítás előtti években az Apor Vilmos Katolikus Főiskola használta az épületet. A 
bekötővas az 1900-as évek elején végzett átalakításkor készült. 

7 – A vonóvas a XVIII. századi eleji építésekor készült (1710 körül). 
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3.1. Az anyag mechanikai jellemzőinek meghatározása 

 

Az anyagok mechanikai jellemzőinek meghatározásához az összegyűjtött XVIII. és XIX. 

századra jellemző mintákon szakító- és keménységvizsgálatokat végeztem. 

 

3.1.1. Szakítószilárdsági vizsgálatok 

3.1.1.1. Vizsgálati anyagok 

A szakítóvizsgálat kiindulási anyagai a 21. táblázatban láthatóak. 

 

21. táblázat. A szakítóvizsgálat anyagai 

 

3.1.1.2. Vizsgálati módszer  

A szakítóvizsgálatot a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék anyagvizsgáló 

laboratóriumában végeztük. A vizsgált próbatesteket a 15. ábra mutatja be. 

 
15. ábra. Próbatestek a szakítóvizsgálathoz 

 Anyag leírása Minta jele Minta mérete 
3. Gyula, vonóvas Gy1/2 970x 65x 25 mm 
12. Sándor-palota, falkötővas Sp1 140x 31x 11 mm 
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22. táblázat. A szakítóvizsgálat adatai 

 Anyag Próbatest  Jel Méret  Húzási 
sebesség 
[mm/perc] 

Mérés-
határ 
[N] 

Folyási erő 
[N] 

Szakító 
erő [N] 

Mért hossz/ 
megnyúlt 
hossz 
[mm/mm] 

Megjegyzés 

1. Gy1/2-HS-1 2 50000 12200 19160 40/56,1 nincs 
2. Gy1/2-HS-2 5 20000 13100 18900 40/56,2 nincs 
3. 

szabványos hengeres próbatest, 
csavaros befogással, általános 
helyről Gy1/2-HS-3 

l=180 mm, 
lo=100 
mm 
d=8 mm 

5 20000/ 
50000 

nem 
olvasható le 

26300 nem 
mérhető 

ridegen szakadt, salak-
bezáródás látható a 
felületen, a 
szakítógörbe acélra 
jellemző  

4. Gy1/2-HH-1 5 20000 11050 14800 nem 
mérhető 

ridegen szakadt, salak-
bezáródás látható a 
felületen 

5. Gy1/2-HH-2 5 20000 10050 14250 nem 
mérhető 

ridegen szakadt, salak-
bezáródás látható a 
felületen 

6. 

szabványos hengeres próbatest, 
csavaros befogással, 
kovácshegesztett toldási helyéről 

Gy1/2-HH-3 

l=180 mm, 
lo=100 
mm 
d=8 mm 

5 20000 9600 18180 nem 
mérhető 

ridegen szakadt, salak-
bezáródás látható a 
felületen 

7. téglalap keresztmetszetű, nem 
szabványos próbatest, két oldalán 
rozsdás felülettel, általános helyről 

Gy1/2-L2R-1 120x 25x 
7 mm 

5 100000 nem 
olvasható le 

47000 nem mértük nincs 

8. 

Gyula, 
vonóvas 
(Gy1/2) 

téglalap keresztmetszetű, nem 
szabványos próbatest, három 
oldalán rozsdás felülettel, általános 
helyről 

Gy1/2-L3R-1 120x 25x 
7 mm 

5 100000 nem 
olvasható le 

66100 60/74 a nyúlás nem jellemző 
adat, mert a próbatest 
két oldala külön szakadt 
el 

9. téglalap keresztmetszetű, 
szabványos próbatest, általános 
helyről 

Sp1-LS-1 81x 10x 
11,8 mm 

2 100000 nem 
olvasható le 

42100 30,75/34,2 a nyúlás nem jellemző 
adat, mert a próbatest 
két oldala külön szakadt 
el 

10. téglalap keresztmetszetű, nem 
szabványos próbatest, két oldalán 
rozsdás felülettel, általános helyről 

Sp1-L2R-1 86x 12x 
11,9 mm 

2 100000 nem 
olvasható le 

44000 30,75/39,55 a nyúlás nem jellemző 
adat, mert a próbatest 
két oldala külön szakadt 
el 

11. 

Sándor-
palota, 
falkötővas 
(Sp1) 

Téglalap keresztmetszetű, nem 
szabványos próbatest, három 
oldalán rozsdás felülettel, általános 
helyről 

Sp1-L3R-1 85x 11,7x 
11,4 mm 

2 100000 nem 
olvasható le 

47300 30,75/41,3 nincs 
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A hengeres próbatesteknél csavaros befogópofát, a többi esetben szorítópofát használtunk. A 

nem szabványos kialakítású próbatesteket a minták eredeti geometriája miatt alkalmaztam. A 

szakítóvizsgálatokat Instron DM típusú, 100kN méréshatárú, elektromechanikus szakítógéppel 

végeztük, a vizsgálat részletes adatait és a mért értékeket a 22. táblázat mutatja. 

 

3.1.1.3. Számított paraméterek 

Az szilárdsági jellemzőket (folyáshatár, szakítószilárdság) az egységesítés érdekében a 

szennyeződéseket (kovácshegesztésnél beszorult salakot) tartalmazó keresztmetszeteknél is a 

szakítóerő és a teljes keresztmetszet hányadosával számoltam. Az elszakított próbatestek a 

17. ábrán láthatóak a számított paramétereket a 23. táblázat összegzi. 

 

23. táblázat. A szakítóvizsgálatok számított paraméterei 

 

A vizsgált anyagok σ-ε diagramjai a 16. ábrán láthatóak. A diagramokon a teljes nyúlás 

értékek láthatóak, amelyek viszonya a mért szakasz nyúlásához képest egyes esetekben nagy 

eltéréseket mutat. A keresztmetszet a Gy1/2-L2R-1, a Gy1/2-L3R-1, az Sp1-LS-1 és az Sp1-

L2R-1 jelű próbatesteknél több részletben szakadt el, ahogy ez a törésképeken is látható 

(17. ábra). Ezek diagramjai csak az első részlet szakadásáig követik a folyamatot. A Gy1/2-

HS-3, és a kovácshegesztés helyéről származó Gy1/2-HH-1, Gy1/2-HH-2 és Gy1/2-HH-3 

próbatestek ridegen, kis nyúlással szakadtak el. Mind a négy esetben salakbezáródást figyeltem 

meg a keresztmetszeten. 

 

 Jel Keresztmetszet 
[mm2] 

Folyáshatár 
[N/mm2] 

Szakító-szilárdság 
[N/mm2] 

Mért nyúlás [%] 

1. Gy1/2-HS-1 50,24 243 381 40,3 
2. Gy1/2-HS-2 50,24 261 376 40,5 
3. Gy1/2-HS-3 50,24 n.a. 524 n.a. 
4. Gy1/2-HH-1 50,24 219 295 n.a. 
5. Gy1/2-HH-2 50,24 200 284 n.a. 
6. Gy1/2-HH-3 50,24 191 362 n.a. 
7. Gy1/2-L2R-1 175,0 n.a. 269 n.a. 
8. Gy1/2-L3R-1 175,0 n.a. 378 23,3 
9. Sp1-LS-1 118,0 n.a. 357 11,2 
10. Sp1-L2R-1 142,8 n.a. 308 28,6 
11. Sp1-L3R-1 133,38 n.a. 355 34,3 
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16. ábra. Szakítóvizsgálat – elszakított próbatestek σ-ε diagramjai 
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17. ábra. Szakítóvizsgálat – elszakított próbatestek 

 

 

3.1.2. A vizsgált minta felszínén mért keménységvizsgálatok 

 

Az előzőekben vizsgált mintákat bontás után, eredeti helyükről eltávolítva, roncsolásos módon 

vizsgáltam. Valós igény azonban az egyes épületszerkezetek roncsolásmentes vizsgálata, ha 

azokat vissza kívánják helyezni az épületre (ajtópánt, kapupánt), vagy ha eredeti helyükről ki 

sem bontva, ott helyben („in situ”) kell megvizsgálni azokat (vonóvasak). Ezekben az 

esetekben a mechanikai jellemzőknek csak valamilyen mobil, roncsolásmentes módszerrel való 

meghatározása jöhet szóba. Ilyen esetek lehetőségeit kutatva végeztem mobil eszközzel 

keménységméréseket. 

 

3.1.2.1. Vizsgálati anyagok 

A keménységvizsgálat kiindulási anyagai a 18. ábrán és a 24. táblázatban láthatóak. 
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18. ábra. Az Equotip mobil keménységmérővel végzett keménységvizsgálatok anyagai 

 

24. táblázat. Az Equotip-2 műszerrel a felületen mért keménységvizsgálatok anyagai 

 

3.1.2.2. Vizsgálati módszer 

A keménységvizsgálatokat az ÉMI Kht. telephelyén végeztem. A vizsgálatokhoz D-típusú 

(normál) mérőfejjel ellátott Equotip-2 mobil digitális keménységmérő berendezést használtam. 

 

 Anyag leírása Minta 
jele 

Minta mérete 

1. Forgách-Walla kúria, ablakrács elem F1 470x 13x 13 mm 
2. Gyulai vár, vonóvas Gy1/1 1025x 65x 27 mm 
5. Hatvan, falkötővas (hurkolt szélső darab) H1/1 370x 50x 7 mm 
8. ismeretlen eredetű kapupánt ie1 3x 35-40 mm 
9. Máriabesnyő, áldoztatórács M1/1 630x 28x 8 mm 
11. Pilis, kapupánt P1 360x 35x 3 mm és 

200x 35x 3 mm 
12. Sándor-palota, falkötővas Sp1 53x 10x 10 mm 
13. Zsámbék, bekötővas (hurkolt, kampós elem) Zs1/1 l=810 d=24 mm 

(behajtás 110 mm) 
15. Zsámbék, vonóvas Zs2/1 850x 25x 25 mm 
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25. táblázat. Az Equotip-2 műszerrel a felületen mért keménységvizsgálatok mérési értékei 

* 7-7 db, egy felületszakaszon való mérés átlaga, (a felületszakaszon normális eloszlást feltételezve), és az egy anyagon végzett mérések 
összátlaga 

 

 Jel Anyag Mérés LD 
értékek 
átlaga* 

Becsült 
szilárdság 
[N/mm2] 

1. 1.sorozat (7mérés) 290 n.a. 
2. 2.sorozat (7mérés) 288 n.a. 
3. 

Forgách-Walla kúria, ablakrácsrúd 

3.sorozat (7mérés) 291 n.a. 
4. 

F1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 290 n.a. 
5. 1.sorozat (7mérés) 381 416 
6. 2.sorozat (7mérés) 392 443 
7. 

1.rúdfél -      
1.méréshely 

3.sorozat (7mérés) 400 459 
8. 1.sorozat (7mérés) 403 469 
9. 2.sorozat (7mérés) 419 506 
10. 3.sorozat (7mérés) 386 429 
11. 

1.rúdfél -      
2.méréshely 

4.sorozat (7mérés) 383 423 
12. 1.sorozat (7mérés) 482 679 
13. 2.sorozat (7mérés) 414 496 
14. 3.sorozat (7mérés) 654 1334 
15. 

2.rúdfél -      
1.méréshely 

4.sorozat (7mérés) 490 702 
16. 1.sorozat (7mérés) 469 642 
17. 2.sorozat (7mérés) 433 542 
18. 3.sorozat (7mérés) 374 403 
19. 

Gyula, vonórúd 

2.rúdfél -      2. 
méréshely 

4.sorozat (7mérés) 366 386 
20. 

Gy1/1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 404 469 
21. 1.sorozat (7mérés) 414 496 
22. 2.sorozat (7mérés) 380 416 
23. 

1.oldal 

3.sorozat (7mérés) 416 499 
24. 1.sorozat (7mérés) 394 446 
25. 2.sorozat (7mérés) 394 446 
26. 

Hatvani Cukorgyár, 
falkötővas 

2.oldal 

3.sorozat (7mérés) 367 386 
27 

H1/1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 394 446 
28. 1.sorozat (7mérés) 356 367 
29. 2.sorozat (7mérés) 318 300 
30. 

ismeretlen eredetű kapupánt 

3.sorozat (7mérés) 326 314 
31. 

ie1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 333 360 
32. 1.sorozat (7mérés) 270 n.a. 
33. 2.sorozat (7mérés) 305 281 
34. 3.sorozat (7mérés) 330 320 
35. 

1.méréshely 

4.sorozat (7mérés) 266 n.a. 
36. 1.sorozat (7mérés) 318 300 
37. 2.sorozat (7mérés) 335 327 
38. 3.sorozat (7mérés) 345 347 
39. 4.sorozat (7mérés) 316 297 
40. 

Máriabesnyő, 
áldoztatórács 

2.méréshely 

5.sorozat (7mérés) 303 277 
41. 

M1/1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 310 281 
42. Sp Sándor-palota, falkötővas 1.sorozat (7mérés) 222 n.a. 
43. P1 Pilis, kapupánt 1.sorozat (7mérés) 304 281 
44. 1.sorozat (7mérés) 350 353 
45. 2.sorozat (7mérés) 353 360 
46. 

Zsámbék, bekötővas 

3.sorozat (7mérés) 334 327 
47. 

Zs1/1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 353 360 
48. 1.sorozat (7mérés) 395 449 
49. 2.sorozat (7mérés) 402 466 
50. 3.sorozat (7mérés) 435 549 
51. 

1.méréshely 

4.sorozat (7mérés) 419 506 
52. 1.sorozat (7mérés) 421 512 
53. 2.sorozat (7mérés) 421 512 
54. 

Zsámbék, vonóvas 

2.méréshely 

3.sorozat (7mérés) 412 489 
55. 

Zs2/1 

az összes mérés átlaga, és a hozzá tartozó szilárdságérték 415 496 
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Az Equotip típusú digitális mobil keménységmérő gömb alakú volfrám-karbid vizsgálóheggyel 

ellátott ütőfejjel működik. Az ütőfej rugóerő alkalmazásával üti a vizsgálóheggyel a vizsgált 

felületet, amelyről a vizsgálóhegy visszapattan. Az ütési és a visszapattanási sebességeket az 

eszköz érintkezés nélküli állapotban méri, abban a pillanatban, amikor a gömb vizsgálati hegy 

megközelítően 1mm-re van a vizsgálati felszíntől. Az ütési és visszapattanási sebességekből 

nyert mérési értékeket a jelző eszköz egy „L” keménységi számként dolgozza fel, és ebből 

automatikusan keménység- vagy szilárdságértékeket becsül. A vizsgálat függ a vizsgálópálca 

függőlegeshez viszonyított helyzetétől. A vizsgálathoz a vizsgált mintákat végtelen tömegűnek 

kell feltételeznünk. 

A mérőműszer kalibrálásához Equotip Standard Test Block D.1823.0377 vizsgálati blokkot 

használtam. A kiindulási anyagminták méréséhez a vizsgált felületszakaszokat csiszolással 

készítettem elő. Az F1, az ie1, a P1 és az Sp1 jelű mintákat – amelyeknél a mért tárgyak súlya 

vagy geometriája megkívánta – csatolópasztával egy nagyobb tömegű tárgyhoz kapcsoltam. A 

méréseket minden esetben függőleges helyzetben végeztem. A mért értékeket a 25. táblázat 

tartalmazza. 

Az LD=300 alatti értékek 30HB Brinell keménységi értéknél kisebb keménységet jelentenek, 

valószínűleg hibás mérés következményei. Ezek az értékek szakítószilárdságra sem válthatóak 

át, ezért a táblázat megfelelő soraiban nem szerepel adat. A 25. táblázat 14. sorában található 

LD=654-es érték kívül esik a mérőfej mérőhatárán (LD>640), ezért a mérőberendezés által 

átszámított szilárdságérték sem tekinthető megbízhatónak. 

 

3.1.3. Kivett próbatesteken végzett összehasonlító vizsgálatok 

 

A szakítóvizsgálatok (23. táblázat) és a keménységvizsgálatok (25. táblázat) azonos minta 

esetén (például a gyulai mintánál) nagyon eltérő eredményeket adtak. A szakítóvizsgálatok 

esetén 269 és 348 N/mm2 közötti szakítószilárdságokat mértünk s=81 N/mm2 szórással, a 

keménységvizsgálatnál 386 és 702 N/mm2 közötti becsült szakítószilárdság értékeket kaptam, 

s=101 N/mm2 szórással. Látható, hogy ugyan egy anyagról van szó, a két intervallum nincs 

átfedésben, annak ellenére, hogy a mérési értékek szórása mindkét esetben igen nagy. 

A különböző mérési módszerek eredményeinek összehasonlíthatóvá tételéhez összetett 

vizsgálatokat végeztem. 
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3.1.3.1. Vizsgálati anyagok 

Az összehasonlító vizsgálat kiindulási anyagait a 19. ábra és a 26. táblázat mutatja be. 

 

 
19. ábra. Kiindulási anyagok az összehasonlító vizsgálatnál 

 

26. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat anyagai 

 

3.1.3.2. Vizsgálati módszer 

A minták belsejéből kivett, hasáb alakú próbatestek (20. ábra) szemközti oldalain két eltérő 

keménységmérést, majd a keménységméréshez használt próbatestek hasábjaiból a 

keménységméréseknek megfelelő helyekről kivett szakító próbatesten szakítóvizsgálatot 

végeztünk. A keménységvizsgálatok helyszíne az ÉMI Kht. telephelye, a szakítóvizsgálatoké a 

BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék anyagvizsgáló laboratóriuma volt. 

A mintákból a keménységméréshez készített próbatestek a 20. ábrán és a 27. táblázatban 

láthatóak. A 20. ábrán az A, B és C jelzéssel ellátott barna sávok mutatják a 

keménységmérések helyeit. 

 Anyag leírása Minta jele Minta mérete 
5. Gyula, vonóvas Gy1/3 980x 65x 25 mm 
8. Hatvan, falkötővas (közbenső 

darab) 
H1/3 1063x 10x 60 mm 

10. Máriabesnyő, áldoztatórács M1/2 520x 28x 8 mm 
15. Zsámbék, bekötővas Zs1/2 l=410  d=24 mm 
17. Zsámbék, vonóvas Zs2/2 850x 25x 25 mm 
18. S235JRG2 referenciaanyag U1 370x 25x 25 mm 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 60

 
20. ábra. Összehasonlító vizsgálat – próbatestek keménységméréshez 

 

27. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat keménységmérési próbatestjei 

Anyag leírása Minta jele Próbatest keménységméréshez 
Gyula, vonóvas Gy1/3 Gy1/3-K-1 126x 59x 23 mm 
Hatvan, falkötővas (közbenső darab) H1/3 H1/3-K-1 123x 60x11 mm 

M1/2-K-1 192x 27x 7 mm hasáb Máriabesnyő, áldoztatórács M1/2 
M1/2-K-2 243x 27x 7 mm hasáb 

Zsámbék, bekötővas Zs1/2 Zs1/2-K-1 192x 27x 7 mm hasáb 
Zs2/2-K-1 123x 23x 22 mm 
Zs2/2-K-2 123x 24x 22 mm 

Zsámbék, vonóvas Zs2/2 

Zs2/2-K-3 123x 25x 22 mm 
S235JRG2 referenciaanyag U1 U3-K-1 388x 20x 20 mm 

 

28. táblázat. Equotip-2 műszerrel belső síkon mért keménységértékek 

Anyag  Próbatest  Hely Mérés LD átlag* Becsült 
szilárdság 
[N/mm2] 

A 1.sorozat (7 mérés) 362 377 
B 2.sorozat (7 mérés) 351 357 

Gyula, vonóvas 
(Gy1/3) 

Gy1/3-K-1 

C 3.sorozat (7 mérés) 354 363 
A 1.sorozat (7 mérés) 346 347 
B 2.sorozat (7 mérés) 377 410 

Hatvan, falkötővas 
(közbenső darab) 
(H1/3) 

H1/3-K-1 
 

C 3.sorozat (7 mérés) 365 383 
M1/2-K-1 A 1.sorozat (7 mérés) 395 449 

B 2.sorozat (7 mérés) 388 433 
Máriabesnyő, 
áldoztatórács (M1) M1/2-K-2 

C 3.sorozat (7 mérés) 386 429 
A 1.sorozat (7 mérés) 346 347 
B 2.sorozat (7 mérés) 342 340 

Zsámbék, bekötővas 
(Zs1/2) 

Zs1/2-K-1 

C 3.sorozat (7 mérés) 339 333 
Zs2/2-K-1 A 1.sorozat (7 mérés) 375 403 
Zs2/2-K-2 B 2.sorozat (7 mérés) 375 403 

Zsámbék, vonóvas 
(Zs2/2) 

Zs2/2-K-3 C 3.sorozat (7 mérés) 360 373 
A 1.sorozat (7 mérés) 370 393 
B 2.sorozat (7 mérés) 389 436 

S235JRG2 
referenciaanyag (U1) 

U1-K-1 

C 3.sorozat (7 mérés) 373 400 

* 7-7 db, egy felületszakaszon való mérés átlaga, a felületszakaszon normális eloszlást feltételezve 

 

Első lépésben a hasábok egyik oldalán, D-típusú (normál) mérőfejjel ellátott Equotip 2 mobil 

keménységmérő műszerrel végeztem keménységmérést. A mérőműszer kalibrálásához Equotip 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 61

Standard Test Block D.1823.0377 vizsgálati blokkot használtam. A vizsgálófej minden 

mérésnél függőleges helyzetű volt, a próbatesteket csatolópasztával egy nagysúlyú testhez 

csatoltam. A mért vizsgálati eredményeket a 28. táblázat mutatja. 

Második lépésben az előző vizsgálathoz használt próbatestek párhuzamos oldalán kézi Brinell 

keménységmérővel, AVK (MSZ 22302) Poldi kalapáccsal végeztem keménységmérést. A 

Poldi kalapácshoz a Testor cég által gyártatott Poldi etalont használtam. A Brinell értékekből 

az MSZ 15191-1:1993 szabványhoz tartozó táblázat szerint számítottam a szakítószilárdságot. 

A vizsgálat eredményeit a 29. táblázatban mutatom be. 

 

29. táblázat. Poldi kalapáccsal mért keménységértékek 

detalon/danyag Anyag  Próbatest  Hely 

1. 2. 3. 

Brinell 
keménység 
(HB) átlag 

Becsült 
szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

A 1,8 / 2,2 1,8/ 2,2 2,0/ 2,4 125 338 
B 1,7 / 2,0 2,8/ 2,2 1,8/ 2,2 140 346 

Gyula, vonóvas 
(Gy1/3) 

Gy1/3-K-1 

C 1,8 / 2,2 1,6/ 1,9 1,6/ 1,9 158 354 
A 1,6 / 1,7 1,6/ 1,9 1,7/ 2,0 110 370 
B 1,6 / 1,8 1,8/ 2,1 1,7/ 1,9 111 410 

Hatvan, falkötővas 
(közbenső darab) 
(H1/3) 

H1/3-K-1 

C 1,6 / 1,9 1,7/ 2,0 1,8/ 2,1 126 414 
M1/2-K-1  A 1,6/ 1,8 1,7/ 2,0 1,9/ 2,1 117 370 

B 1,8/ 2,2 1,6/ 1,9 1,6/ 1,8 130 410 
Máriabesnyő, 
áldoztatórács (M1/2) M1/2-K-2 

C 1,6/ 1,8 1,8/ 1,9 1,9/ 2,2 133 466 
A 1,8/ 2,2 1,9/ 2,3 1,8/ 2,2 125 330 
B 1,8/ 2,2 1,6/ 1,8 1,7/ 2,0 140 334 

Zsámbék, bekötővas 
(Zs1/1) 

Zs1/2-K-1 

C 1,7/ 2,1 2,0/ 2,4 1,8/ 2,2 141 374 
A 2,0/ 2,4 2,0/ 2,4 2,0/ 2,4 112 354 
B 1,6 / 1,8 1,7/ 2,0 1,6/ 1,9 114 390 

Zsámbék, vonóvas 
(Zs2/2) 

Zs2/2-K-1 

C 1,7 / 2,0 1,7/ 1,9 1,7/ 2,0 117 396 
A 1,7 / 2,0 1,6/ 1,9 1,6/ 1,8 126 374 
B 1,6 / 1,8 1,8/ 2,0 1,7/ 2,0 129 386 

S235JRG2 
referencia-anyag 
(U3) 

U1-K-1 

C 1,7 / 2,0 1,8/ 2,0 1,8/ 2,2 130 390 

 

A keménységmérések után a fenti hasábokból a 20. ábrán A, B és C jelzéssel ellátott barna 

sávokkal jelzett terület alatti részről munkáltuk ki a szakító próbatesteket is. Szabványos 

hengeres és a M1/2-es jelű mintánál a geometriai adottságok miatt, nem szabványos téglalap 

keresztmetszetű próbatestek készültek. A szakítóvizsgálatokat Tira Test 2300, 100kN 

méréshatárú, elektromechanikus szakítógéppel végeztük. A húzási sebesség minden esetben 

2 mm/perc volt, a próbatestek fejeit szorítópofával fogtuk be. A szakítószilárdság vizsgálat 

próbatestjei a 21. és a 23. ábrán láthatóak, adatait a 30. táblázat, a számított adatokat a 

31. táblázat mutatja. A szakítások σ-ε diagramjai a 22/a-b. ábrán láthatóak. 
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30. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat során végzett szakítóvizsgálatok 
 Anyag  Próbatest  Méret [mm] Mérés-

határ 
[N] 

Folyási 
erő [N] 

Szakító
-erő [N]

Eredeti/ 
nyúlt 
hossz 

1. Gy3-HS-1 A helyről d=8,0   l=125,7 40000 12210 17320 39,96 
/54,01 

2. Gy3-HS-2 B helyről d=8,0   l=125,8 40000 12210 17100 56,09/ 
77,71 

3. 

Gyula, vonóvas 
(Gy1/3) 

Gy3-HS-3 C helyről 

szabványos, 
hengeres 
próbatest, 
sima 
befogással 

d=8,0   l=125,7 40000 12630 17310 39,96/ 
55,05 

4. H1/3-HS-1 A helyről d=8,0   l=126,3 40000 14820 19360 40/ 51,46 

5. H1/3-HS-2 B helyről d=8,0   l=126,3 40000 14800 20380 40/ 51,47 

6. 

Hatvan, 
falkötővas 
(közbenső 
darab) (H1/3) 

H1/3-HS-3 C helyről 

szabványos, 
hengeres 
próbatest, 
sima 
befogással 

d=8,0   l=126,3 40000 14780 19240 40/ 50,57 

7. M1/2-LS-1 A helyről 7,6x14,9x191,6 100000 38940 49700 35,69/ 
42,51 

8. M1/2-LS-2 B helyről 7,6x15,1x121,4 100000 43460 55330 35,69/ 
42,39 

9. 

Máriabesnyő, 
áldoztatórács 
(M1/2) 

M1/2-LS-3 C helyről 

nem 
szabványos, 
téglalap 
kereszt-
metszetű 
próbatest 7,6x15x122,4 100000 45220 54110 35,78/ 

42,36 
10. Zs1/1-LS-1 A helyről d=7,9   l=114,2 40000 13610 17870 40,02/ 

55,82 
11. Zs1/1-LS-1 B helyről d=8,0   l=115,2 40000 14990 18230 40,02/ 

55,4 
12. 

Zsámbék, 
bekötővas 
(Zs1/1) 

Zs1/1-LS-1 C helyről 

szabványos, 
hengeres 
próbatest, 
sima 
befogással 

d=8,0   l=114,3 40000 14280 18430 40,02/ 
55,44 

13. Zs2/2-HS-1 A helyről d=8,0   l=123,1 40000 8740 14830 40,02/ 
55,87 

14. Zs2/2-HS-2 B helyről d=8,0   l=124,6 40000 9780 15690 40,02/ 
52,5 

15. 

Zsámbék, 
vonóvas 
(Zs2/2) 

Zs2/2-HS-3 C helyről 

szabványos, 
hengeres 
próbatest, 
sima 
befogással 

d=8,0   l=121,1 40000 8500 15180 40,02/ 
55,82 

16. U1-HS-1 A helyről d=7,8   l=114,5 40000 14000 20100 40/ 54,58 

17. U1-HS-2 B helyről d=8,0   l=116 40000 13810 21330 40/ 54,74 

18. 

S235JRG2 
referencia-
anyag (U1) 

U1-HS-3 C helyről 

szabványos, 
hengeres 
próbatest, 
sima 
befogással 

d=8,0   l=115,9 40000 14280 21220 40/ 54,48 

 

31. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat során végzett szakítóvizsgálatok számított adatai 

 Jel Keresztmetszet 
[mm2] 

Folyáshatár 
[N/mm2] 

Mért szakítószilárdság 
[N/mm2] 

Mért nyúlás [%] 

1. Gy1/3-HS-1 50,24 243 345 35,2 
2. Gy1/3-HS-2 50,24 243 340 38,6 
3. Gy1/3-HS-3 50,24 251 345 37,7 
4. H1/3-HS-1 50,24 295 385 28,7 
5. H1/3-HS-2 50,24 295 406 23,7 
6. H1/3-HS-3 50,24 294 383 26,4 
7. M1/2-LS-1 113,2 344 439 19,1 
8. M1/2-LS-2 114,8 379 482 18,8 
9. M1/2-LS-3 114,0 397 475 18,4 
10. Zs1/2-HS-1 49,0 278 365 39,5 
11. Zs1/2-HS-2 50,24 298 363 38,4 
12. Zs1/2-HS-3 50,24 284 367 38,5 
13. Zs2/2-HS-1 50,24 174 295 39,6 
14. Zs2/2-HS-2 50,24 195 312 31,2 
15. Zs2/2-HS-3 50,24 169 302 39,5 
16. U1-HS-1 47,76 293 421 36,5 
17. U1-HS-2 50,24 275 425 36,9 
18. U1-HS-3 50,24 284 422 36,2 
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21. ábra. Összehasonlító vizsgálat – szakító próbatestek 

 

A diagramokról leolvasható teljes nyúlások a mért és teljes nyúlások különbsége miatt itt is 

különbözőképpen viszonyultak a mérési szakaszokon mért nyúlásokhoz, de arányosak azokkal. 

Ezekben az esetekben nem találkozhattunk a gyulai várból és a Sándor-palotából származó 

korábbi vizsgálatnál tapasztalt mértékű ridegséggel. A vizsgált próbatestek keresztmetszetei 

egyik esetben sem tartalmaztak salakbezáródást. 
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22/a. ábra. Az összehasonlító vizsgálat során végzett szakítóvizsgálatok σ-ε diagramjai 
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22/b. ábra. Az összehasonlító vizsgálat során végzett szakítóvizsgálatok σ-ε diagramjai 

 

 
23. ábra. Összehasonlító vizsgálat – elszakított próbatestek 
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3.1.3.3. Számított paraméterek 

Az egyes anyagok szakítószilárdságának különféle módszerrel meghatározott eredményeit a 

32. táblázat és a 24. ábra hasonlítja össze. 

 

32. táblázat. Az összehasonlító vizsgálat eredményei 

Becsült szakítószilárdság [N/mm2] Anyag Vizsgálat 
helye LD 

keménységmérés 
Poldi kalapácsos 
keménységmérés 

Mért szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

A 377 338 345 
B 357 346 340 
C 363 354 345 
átlag 365,7 346 343,3 

Gyula, vonóvas (Gy3) 

szórás 10,3 8 2,5 
A 347 370 385 
B 410 410 406 
C 383 414 383 
átlag 380 398 391,4 

Hatvan, falkötővas 
(középső darab) (H1/3) 

szórás 31,6 24,3 12,5 
A 449 370 439 
B 433 410 482 
C 429 466 475 
átlag 437 415,3 465,3 

Máriabesnyő, áldoztatórács 
(M1) 

szórás 10,6 48,2 23 
A 347 330 365 
B 340 334 363 
C 333 374 367 
átlag 340 346 364,8 

Zsámbék, bekötővas 
(Zs1/2) 

szórás 7 24,3 2 
A 403 354 295 
B 403 390 312 
C 373 396 302 
átlag 393 380 303,2 

Zsámbék, vonóvas (Zs2/2) 

szórás 17,3 22,7 8,6 
A 393 374 421 
B 436 386 425 
C 400 390 422 
átlag 409,7 383,3 422,6 

SJRG235 referenciaanyag 
(U1) 

szórás 23,1 8,3 1,9 
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24. ábra. A becsült és a mért szakítószilárdságok kapcsolata 

 

3.1.4. Teljes keresztmetszet szakításával végzett szakítószilárdság mérések 

 

A szerkezeti elemekből kivett próbatesteken végzett szakítóvizsgálatok és a 

keménységvizsgálatok a kovácsolt anyagok egy-egy kis részének a mechanikai tulajdonságait 

mutatták meg. Hegeszvas anyagú és kovácshegesztéssel toldott kapcsolatot tartalmazó 

szerkezetek tényleges teherbírásának méréséhez a szerkezet teljes keresztmetszetének 

szakításával végeztünk vizsgálatokat. A hagyományos szakítóvizsgálattal ellentétben a 

vizsgálati eredmények valós információt adnak az adott szerkezeti elem vizsgált szakaszának 

teherbírásáról. A vizsgálat célja ezeknek az értékeknek a többi vizsgálati értékkel való 

összehasonlítása volt. 

 

 

3.1.4.1. Vizsgálati anyagok 

A teljes keresztmetszetű szakítás anyagait a 33. táblázat mutatja be. 
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33. táblázat. A teljes keresztmetszetű szakítóvizsgálat anyagai 

 

3.1.4.2. Vizsgálati módszer 

 

Az épületszerkezeti elemek teljes keresztmetszetű szakítását a MÁV Felépítményvizsgáló Kht. 

Acélvizsgálati Laboratóriumában végeztük. A vizsgálatnál az eredeti szerkezeti elem teljes 

keresztmetszetét tartalmazó darabokat szakítottunk. A befogó fejbe eső szakaszon, a befogás 

biztosítására a felületet érdesítettük és elektromos ívhegesztővel pontokat hegesztettünk a 

mintákra. A kísérleteket WPM 1000kN méréshatárú szakítógépen, 1 MPa/ 3,2 s szakítási 

sebességgel végeztük. A szakítások paraméteri a 34. táblázatból olvashatóak le. Az elszakított 

próbatestek geometriája a 25. ábrán látható. 

 

34. táblázat. A teljes keresztmetszetű szakítóvizsgálat adatai 

Anyag Jel Kereszt-
metszet 
mérete 
[mm] 

Mérés-
határ [N] 

Folyási erő 
[N] 

Szakítóerő 
[N] 

Megjegyzés 

Gyulai vár, 
vonóvas 
(Gy1/1) 

Gy1/1-TK-1 69,8x 26,1 1000000 148000 334000 nincs 

Hatvan, 
falkötővas 
(hurkolt 
szélső darab) 
(H1/1) 

H1/1-TK-1 49,2 x 6,1 500000 nem volt 
leolvasható 

95000 a geometria 
szabálytalansága 
befolyásolhatta a 
mérést 

M1/1-TK-1 8,8x 27,2 500000 78000 85000 nincs Máriabesnyő, 
áldoztatórács 
(M1/1) M1/1-TK-2 8,8x 27,2 500000 75500 93300 nincs 

Zs2/1-TK-1 24,4x 25,3 500000 nem volt 
leolvasható 

23700 nincs Zsámbék, 
vonóvas 
(Zs2/1) Zs2/1-TK-2 24,4x 25,3 500000 128000 166000 nincs 

 

 Anyag Minta 
jele 

Minta alakja Minta mérete 
[mm] 

2. Gyulai vár, vonóvas Gy1/1 vonórúd, kovácshegesztett 
toldással  

27x 65x 1015 

5. Hatvan, falkötővas (hurkolt szélső 
darab) 

H1/1 téglalap keresztmetszetű rúd, 
kovácshegesztett toldással 

7x 50x 370 

9. Máriabesnyő, áldoztatórács  M1/1 laposvas, illesztési lyukakkal 8x 28x 630 
15. Zsámbék, vonóvas Zs2/1 négyzetes rúd 25x 25x 850 
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25. ábra. A teljes keresztmetszetű szakítás próbatestjei 

 

3.1.4.3. Számított paraméterek 

A 34. táblázatban található szakítási adatokból számolt folyáshatárt, szakítószilárdságot és 

nyúlást a 35. táblázat tartalmazza. Az elszakított próbatestek a 26. ábrán láthatóak. 

 

35. táblázat. A teljes keresztmetszetű szakítóvizsgálatok számított paraméterei 

 

A hatvani H1/1-TK-1 jelű minta törési felülete egyenletes. A máriabesnyői M1/1-TK-1 és 

M1/1-TK-2 és a zsámbéki Zs2/1-TK-1 minták törésképe a hegeszvasak jellegzetességeit 

mutatják. A törésfelületen helyenként megfigyelhetőek a salakbezáródások nyomai. A 

zsámbéki Zs2/1-TK-2 minta kis nyúlással ridegen szakadt. A gyulai várból származó minta 

keresztmetszete részben szakadt, részben az egykori kovácshegesztés síkjánál elvált. Ezen a 

részen a felület korróziója figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy a salakbezáródások mentén ez 

a felület a korróziót okozó anyagok számára hozzáférhetővé vált. 

Jel Keresztmetszet [mm2] Folyáshatár [N/mm2] Szakítószilárdság [N/mm2] 
Gy1/1-TK-1 1822,0 81 183 
H1/1-TK-1 300,1 n.a. 317 
M1/1-TK-1 239,4 326 355 
M1/1-TK-2 239,4 315 390 
Zs2/1-TK-1 617,3 n.a. 384 
Zs2/1-TK-2 617,3 207 269 
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26. ábra. Teljes keresztmetszetű szakítás – elszakított próbatestek 

 

3.2. Az anyag és a technológia közötti összefüggések vizsgálata 

 

A második részben ma használt minősített és minősítés nélküli lágyacélok kézi melegalakító 

kovácsolás utáni tulajdonságait vizsgáltam. A vizsgálatok célja a kézi kovácsolás 

anyagminőségre gyakorolt hatásárának modellezése volt. A vizsgálathoz használt alapanyagok 

a 36. táblázatban és a 27. ábrán láthatóak. 

 

 
27. ábra. A vizsgált mai anyagok 
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36. táblázat. A vizsgálatokhoz használt anyagok 

 

3.2.1. Szakítószilárdság vizsgálatok 

 

Elsőként a kovácsmunka következtében fellépő szilárdság és nyúlásérték változását 

vizsgáltam, melegen nyújtott és zömített, szobahőmérsékleten lehűtött mintákon. 

 

3.2.1.1. Vizsgálati anyagok 

A kísérlethez a kereskedelmi forgalomban kapható, szabványos S235JRG2 minőségű anyagot 

(U1) használtam. 

 

3.2.1.2. Vizsgálati módszer 

A mintákból kivett próbatesteket a 37. táblázat és a 28. ábra mutatja be. A szakítóvizsgálatokat 

Instron DM típusú, 100kN méréshatárú, elektromechanikus szakítógéppel a BME 

Anyagtudomány és Technológia Tanszék anyagvizsgáló laboratóriumában végeztük. A 

próbatestek befogásához csavaros befogófejet használtunk, a húzás sebessége minden esetben 

2 mm/perc volt. 

 

 
28. ábra. Próbatestek szakítóvizsgálathoz 

 Anyag minősége Anyag jele Alapanyag keresztmetszete [mm] 
17. S235 JRG2 U1 19x19 rúd 
18. Ismeretlen minőségű lágyacél U2 8x 8 rúd 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 72

37. táblázat. Próbatestek szakítóvizsgálathoz 
 Anyag Próbatest  Jel Méret  Mérés-

határ [N] 
Folyási 
erő [N] 

Szakító 
erő [N] 

Mért 
hossz/ 
megnyúlt 
hossz 
[mm/ mm] 

Megjegyzés 

1. kovácsolással 
nyújtott 
anyagból 
készített, 
szabványos, 
hengeres 
próbatest 

U1-HNy-1 d=7,45 100000 15400 19600 35/ 47,4 nincs 

2. kovácsolással 
nyújtott 
anyagból 
készített, 
szabványos, 
hengeres 
próbatest 

U1-HNy-2 d=5,43 50000 7150 10600 35,1/ 48 Nem 5d-nek 
megfelelő 
szakaszon 
mértük! 

3. kovácsolással 
zömített 
anyagból 
készített, 
szabványos, 
hengeres 
próbatest 

U1-HZ-1 d=7,9 50000 13150 21650 35,3/ 47,5 nincs 

4. 

U1 

kovácsolással 
zömített 
anyagból 
készített, 
szabványos, 
hengeres 
próbatest 

U1-HZ-2 d=7,93 50000 12800 22000 35/ 47,2 nincs 

 

3.2.1.3. Számított paraméterek 

A számított paramétereket a 38. táblázat összegzi. Az elszakított próbatestek a 29. ábrán, az 

anyagok σ-ε diagrammjai 30. ábrán láthatóak. 

 

38. táblázat. A szakítóvizsgálatok számított paraméterei 

 

 
29. ábra. Szakítóvizsgálat – elszakított próbatestek 

 Jel Keresztmetszet 
[mm2] 

Folyáshatár 
[N/mm2] 

Mért 
szakítószilárdság 
[N/mm2] 

Mért nyúlás [%] 

1. U1-HNy-1 43,57 353 450 35,5 
2. U1-HNy-2 23,15 309 458 36,6 
3. U1-HZ-1 48,99 268 442 34,5 
4. U1-HZ-2 49,36 259 446 34,9 
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30. ábra. Szakítóvizsgálat – elszakított próbatestek σ-ε diagramjai 

 

3.2.2. Metallográfiai vizsgálatok 

 

3.2.2.1. Vizsgálati anyagok 

A metallográfiai vizsgálatot az S235JRG2 minőségű anyagból készült, kiindulási (gyári) 

állapotú és kovácsműhelyben melegen nyújtott és zömített, majd levegőn lehűtött mintákból 

kivett próbatesteken végeztük. 

 

3.2.2.2. Vizsgálati módszer 

A vizsgált próbatestek a 39. táblázatban láthatóak. Az anyagokból rostirányra merőlegesen, 

egyszerű, hasáb alakú mintát vettünk, amelynek az egyik oldalát marattuk és csiszoltuk. A 

metallográfiai vizsgálatokat a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

laboratóriumában Olympus PMG-3 típusú fénymikroszkóppal végeztük, a felvételeket 

Olympus Camedia C5050 típusú digitális fényképezőgéppel készítettük. 

 

39. táblázat. Próbatestek metallográfiai vizsgálathoz 

 

Anyag Próbatest Jel Méret [mm] 
U1eredeti állapot egyszerű hasáb, hosszcsiszolat U1-M-1 30x 20x 7,5 
U1 nyújtott egyszerű hasáb, hosszcsiszolat U1-M-2 26,5x 23,5x 7 
U1 zömített egyszerű hasáb, hosszcsiszolat U1-M-3 25,5x 20x 7 
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3.2.2.3. Kiértékelés 

A 31. ábrán a kiindulási, a 32. ábrán a nyújtott, a 33. ábrán a zömített állapotú mintákról 

készített felvételek láthatóak. Mindhárom minta esetén az egész keresztmetszetre jellemző 

szövetszerkezet képének részlete látható. 

   
31. ábra. Kiindulási állapot 32. ábra. Nyújtott állapot 33. ábra. Zömített állapot 
 

Az anyag mindhárom esetben homogén ferrit-perlites szerkezetet mutat, az anyagra 

vonatkozó minőségtanúsítványának megfelelően alacsony (0,13 m%) széntartalommal. A 

képek alapján megállapítható, hogy a nyújtott és a zömített minta is egészen hasonló a 

kiindulási állapotéhoz, az anyag szerkezetében nem ment végbe lényeges változás, vagyis 

kovácsolás alatt újrakristályosodott. 

 

3.2.3. Átvilágító röntgenvizsgálatok 

 

Átvilágító röntgenvizsgálatokkal az anyag homogenitását, és az alakítások által okozott 

esetleges változásokat vizsgáltuk. 

 

3.2.3.1. Vizsgálati anyagok 

Az átvilágító röntgenvizsgálat során S235JRG2 minőségű (U1) és ismeretlen anyagból 

készült (U2), mintákat vizsgáltunk. 

 

3.2.3.2. Vizsgálati módszer 

A vizsgálatokat a Csőszer Zrt. anyagvizsgáló laboratóriumában végeztük. Az átvilágító 

röntgenfelvételeket, Yxlon 225 típusú készülékkel készítettük. A kovácsoltvas 
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mintadarabokat ólomlapra fektetett filmre helyeztük, majd az anyagvastagságok szerint 

megválasztott teljesítménnyel és időn át röntgensugárral átvilágítottuk. A minták és a 

beállítási értékek a 40. táblázatban, a röntgenfelvételek a 34. ábrán láthatóak. 

 

40. táblázat. Az átvilágító röntgenfelvételek adatai 

 

 
34. ábra. Az átvilágító röntgennel vizsgált minták 

 

 
35. ábra. A zömített, nyújtott és csigásan hajlított minták átvilágító röntgenfelvétele 

1. nyíl a nyújtott minta elvékonyodó része; 2. nyíl a zömített minta megvastagodó része; 3. nyíl a 
csigásan hajlított minta elvékonyodó része 

Anyag Minta jele  Minta mérete 
[mm] 

U [kV] I [mA] Idő 

U1 nyújtott U1-R-1 60 x 17 x 13 200 4 2’40” 
U1 zömített U1-R-2 220 x 19 x 19 200 4 2’40” 
U2 csigásan hajlított U2-R-1 280 x 8 x 8 170 3 60” 
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3.2.3.3. Kiértékelés 

A mai (U1 és U2) kovácsolt anyagokon, az előzetes elvárásoknak megfelelően homogén 

anyagszerkezetet figyelhettünk meg, a kovácsolással megdolgozott részek azonban, mind 

a négy esetben világosabb foltként látszottak a felvételeken (35. ábra - 1-3. nyíl). Ennek 

oka a vastagságváltozás, vagy az anyag sűrűsödése lehet. 

 

3.2.4. Hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálat 

 

Hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálattal az egyes mintákon az alakítás helyeinél az 

anyagszerkezet esetleges változásait vizsgáltuk. Az eljárás lényege, hogy az anyagban 

lévő szennyeződések és hibák esetén a vizsgált test túloldaláról visszavert hullámok 

mellett köztes síkról visszavert hullámok is foghatóak (36. ábra). Az ultrahangos 

mérőműszer által felfogott hullámkép változása alapján főbb vonalaiban a hibák helye és 

mérete is feltérképezhető. 

 

 
36. ábra. A hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálat működési elve 

 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 77

 

3.2.4.1. Vizsgálati anyagok 

Az ultrahang vizsgálat során az U1 jelzésű, S235JRG2 minőségű és U2 ismeretlen 

anyagból készült, mintákat vizsgáltuk. 

 

3.2.4.2. Vizsgálati módszer 

Az anyagok vizsgálatát Krautkramer USM 25-ös készülékkel a Csőszer Zrt. 

anyagvizsgáló laboratóriumában végeztük. A vizsgált felületeket a szükséges esetekben, 

a korrodált felszín megfelelő mértékű csiszolásával készítettük elő. Az anyagot a 

jellemző irányban, vagy két egymásra merőleges síkban vizsgálatuk. A mérések 

kalibráláshoz 1”-vastag, nemesacél szögvizsgáló, és 1-8 mm-es lépcsős etalont 

használtunk. A vizsgált minták adatait a 41. táblázatban foglaltam össze. 

 

41. táblázat. A hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálat adatai 

 

3.2.4.3. Kiértékelés 

Az anyagok közül a csigásan hajlított, és nyújtott anyagnál semmilyen elváltozás nem 

volt kimutatható. A zömített anyag vizsgálatánál mikrorepedésekre utaló jeleket lehetett 

észlelni. 

 

3.2.5. Az anyag és a technológia közötti összefüggések vizsgálati eredményeinek 

összegzése 

 

A mai (U1 és U2) anyagok kovácsolt mintáinak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

kovácsműveletek az anyag mechanikai jellemzőit (szilárdság, nyúlás) megváltoztatták. A 

metallográfiai vizsgálatokon nem látható jelentős különbség a kovácsolt és a kiindulási 

állapotú minták között, ebből következően az anyagszerkezet változása kismértékű. 

Anyag Minta jele Minta mérete [mm] Vizsgálófej típusa 
U1 nyújtott U1-Ny-U-1 60 x 17 x 13 22MHz 
U1 zömített U1-Z-U-1 220 x 19 x 19 22MHz 
U2 csigásan hajlított U2-Cs-U-1 280 x 8 x 8 22MHz 



Vidovszky István PhD disszertáció 

 78

3.3. Az épített örökség részét képező kovácsoltvasak anyagszerkezet-vizsgálatai 

 

A XVIII-XIX. századi kovácsoltvas épületszerkezeteken a metallográfiai, átvilágító 

röntgen és hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálatokat az anyagszerkezet típusának 

megállapításához, az anyag meghibásodási lehetőségének felmérésére és az esetleges 

hibahelyek feltárásához végeztem. 

 

3.3.1. Metallográfiai vizsgálatok 

 

A jellemző keresztmetszetekből vett metallográfiai minták alapján választ kapunk az 

anyaghasználat (hegeszvas vagy folytvas), az anyagszerkezet, az összetétel (széntartalom, 

szennyezőanyagok mennyisége) kérdéseire és feltárhatjuk az adott keresztmetszeteken 

található hibákat. 

 

3.3.1.1. Vizsgálati anyagok 

A metallográfiai vizsgálat anyagai a 42. táblázatban láthatóak. 

 

42. táblázat. A metallográfiai vizsgálat anyagai 

 

3.3.1.2. Vizsgálati módszer 

Az anyagokból egyszerű, hasáb alakú mintát vettünk, amelynek az egyik oldalát marattuk 

és csiszoltuk. A vizsgált próbatesteket a 43. táblázat összegzi. 

 

43. táblázat. Próbatestek metallográfiai vizsgálathoz 

 

 Anyag leírása Minta jele Minta mérete 
3. Gyula, vonóvas Gy1/2 970x 65x 25 mm 
12. Sándor-palota, falkötővas Sp1 140x 31x 11 mm 

Anyag Próbatest Jel Méret db 
Gyula, vonóvas (Gy1/2) egyszerű hasáb, hosszcsiszolat Gy2-M-1 23x 22x 7 mm 1 
Sándor-palota, falkötővas (Sp) egyszerű hasáb,  hosszcsiszolat Sp1-M-1 29x 11x 6 mm 1 
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A metallográfiai vizsgálatokat a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

laboratóriumában végeztük. A vizsgálatokhoz Olympus PMG-3 típusú fénymikroszkópot 

használtunk, a felvételeket Olympus Camedia C5050 típusú digitális fényképezőgéppel 

készítettük. 

 

3.3.1.3. Kiértékelés 

A gyulai várból származó anyag szövetelemek tekintetében igen változatos. A felszín 

közelében nagyobb széntartalmú rész figyelhető meg (38. ábra-1. nyíl). Ennek esetleges 

oka lehet, hogy az anyag ezeken a helyeken a tűzhely szenéből származó szénnel dúsult. 

A keresztmetszeten beljebb haladva szénben szegényebb ferrit-perlites szakasz 

következik, amely fokozatosan tiszta ferrites szakaszba megy át (39. ábra–2. nyíl). Ez a 

ferrites szövet jellemző a minta legnagyobb részére, tehát az anyag viszonylag tiszta 

lágyacél. A vasszövetben több helyen szulfid-foszfid zárványok találhatóak, amelyek 

hosszan elnyújtott formája erős képlékeny alakváltozásról és annak irányáról is árulkodik 

(40. ábra–1. nyíl). A zárványok nagy része csoportokban, sávosan látható, amely az 

összekovácsolások helyeit is jelzi (37. ábra; 39-40. ábra–1. nyíl). Szintén erre utal az a 

keresztmetszet széleihez közel eső két sáv, ahol megváltozik a szövetszerkezet. A sávok 

széleitől annak közepe felé a széntartalom fokozatosan nő, a szövetszerkezet egyre 

kevesebb ferritet, és egyre több perlitet tartalmaz (41. ábra). A sávon belül 

találkozhatunk dendrites jellegű, tűs ferrit-perlit szövetelemmel (42. ábra–1. nyíl). Ezek a 

sávok feltehetően az anyag toldására szolgáló, kevésbé jól sikerült, hosszirányú 

kovácshegesztések nyomait mutatják, ahol az anyag a hegesztést megelőzően, valamikor 

szénnel dúsult. Ezt a mintán, metallográfiai maratás után szabad szemmel is látható, 

szürke csík jelzi (37. ábra). 

 
37. ábra. Mikroszkópos felvételek a Gy2-M-1 
próbatesten 
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38. ábra. Karbonátosodott rész a külső felszín közelében (1. nyíl) (Gyulai vár) 

 
39. ábra. Szénben szegényebb ferrit-perlites 
szakasz és tiszta ferrites szakasz átmenete (2. nyíl) 
elnyúlt salakzárványokkal (1. nyíl)(Gyulai vár) 

40. ábra. Hosszan elnyújtott formájú szulfid-foszfid 
zárványok a ferrites szövetben (1. nyíl) (Gyulai vár) 

41. ábra. Ferrites-perlites és perlitben gazdagabb 
szövetek találkozása szulfid-foszfid zárványokkal 
(Gyulai vár) 

42. ábra. Dendrites jellegű, tűs ferrit-perlit 
szövetelemek (1. nyíl) (Gyulai vár) 

 
43. ábra. Mikroszkópos felvételek a Sp1-M-1 
próbatesten 
 

44. ábra. Az anyag dekarbonizálódott, perlittel 
ritkásan kevert, nagyszemcsés ferritből (1-3. nyíl) álló 
külső része (Sándor-palota) 
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45. ábra. Nagyszemcsés ferrit (1. nyíl) hirtelen 
átmenete finomabb, perlitben gazdagabb szövetbe 
(2.nyíl), szulfid-foszfid zárványokkal (3.nyíl) 
(Sándor-palota) 

46. ábra. Ferrites szövet (Sándor-palota) 
 

 
47. ábra. Elnyúlt salakbezáródás ferrites szövetben 
(Sándor-palota) 

48. ábra. Rosszul sikerült kovácshegesztési varrat 
(1.nyíl) (Sándor-palota) 

A Sándor-palotából származó mintán, szabad szemmel is megfigyelhető az anyag rostos 

szerkezete, és láthatóak az elkülönülő rétegek, amelyekből összekovácsolták (43. ábra). Az 

anyag külső része nagyszemcsés ferritből áll, amely (44. ábra–1.;2.;3. nyíl) széntartalmat 

elvonó közegben való hőkezelés során dekarbonizálódott. (Ez a jelenség például olyan 

melegítésnél fordul elő, amikor az anyagnak csak a külső felületét hevítették fel.) Az anyag 

belseje felé haladva a szövet hirtelen finomabbá és perlitben gazdagabbá válik (45. ábra–

2. nyíl), majd még beljebb a perlit mennyisége ismét fogyni kezd, és szinte tiszta ferrites 

szövet látható (46. ábra). Itt is találkozhatunk hosszanti irányú, lapított szulfid-foszfid 

zárványokkal, amelyek a Gyulai várból származó mintákhoz hasonlóan, de annál még 

karakteresebben a korábbi kovácshegesztés helyét az alakítások mértékét és irányát mutatják 

(47. ábra–3. nyíl). A minta közepén található rosszul sikerült hegesztésnél, a metallográfiai 

maratás során az ide bezáródott anyag kioldódott helyén, sötét folt látható a képen (48. ábra–

1. nyíl). 
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A vizsgált minták esetén szálas szerkezetű, kovácsolással és kovácshegesztéssel egyesített, 

hegeszvas alapanyagról van szó. Ezt a feltevést támasztja alá, hogy az anyagban, nem csak a 

hegesztéssel toldott részek (a vasrudak szabad szemmel is megfigyelhető toldott kapcsolata), 

hanem az általános részek is a hegesztett anyaghoz hasonlóan viselkedtek (szálas szerkezet), 

valamint az anyag keresztmetszetén, általános helyen vízszintes (nem kapcsolati) 

kovácshegesztési varratokat találtunk. 

 

3.3.2. Átvilágító röntgenvizsgálatok 

 

Az átvilágító röntgenfelvételek segítségével pontos képet kaphatunk az anyagszerkezetről, az 

anyagszerkezet hibáiról, továbbá eldönthetjük, hogy az adott minta alapanyaga homogén 

folytvas, vagy rostos szerkezetű hegeszvas. 

A metallográfiai vizsgálattal szemben az átvilágító röntgenvizsgálat nem ad információt a 

fémszövetek mikroszkopikus tulajdonságairól vagy az anyag összetételéről, viszont 

röntgenfelvételekkel roncsolásmentes módon az egész szerkezeti hosszon feltérképezhetőek a 

tönkremenetel kockázatával járó anyaghibák. 

 

3.3.2.1. Vizsgálati anyagok 

A vizsgált anyagok a 44. táblázatban láthatóak. 

 

44. táblázat. Mintadarabok átvilágító röntgenvizsgálathoz 

 Anyag Minta 
jele 

Minta alakja Minta mérete 
(mm) 

1. Forgách-Walla kúria, 
ablakrács 

F1 négyzetes rúd, részben csavart 13x 13x 470 

2. Gy1/1 hasáb 27x 65x 1015 
3. 

Gyulai vár, vonóvas 
Gy1/2 torz hasáb 25x 40x 220 

5. H1/1 Téglalap keresztmetszetű rúdból, 
visszahurkolt hegesztett 

7x 50x 370 

6. 

Hatvan, falkötővas 

H1/2 téglalap keresztmetszetű rúd 10x 55x 520 
8. ismeretlen eredetű kapupánt ie1 laposvas, díszített 3x 35/40 x 700 
9. Máriabesnyő, áldoztatórács M1/1 laposvas, illesztési lyukakkal 8x 28x 630 
11. Pilis, kapupánt P1 laposvasból, kereszt alakú, díszített 360x 35x 3 és 

200x 35x 3 
12. Sándor palota, falkötővas Sp1 torz hasáb 10x 10x 53 
13. Zs1/1 hengeres rúdból, visszahurkolt, kampós 24(110)x 24(30)x 

810 
14. 

Zsámbék, bekötővas 

Zs1/2 hengeres rúd d=24  l=410 
15. Zsámbék, vonóvas Zs2/1 négyzetes rúd 25x 25x 850 
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3.3.2.2. Vizsgálati módszer 

Az átvilágító röntgenfelvételeket a Csőszer Zrt. anyagvizsgáló laboratóriumában, Yxlon 225 

típusú készülékkel készítettük. A kovácsoltvas mintadarabokat ólomlapra fektetett filmre 

helyeztük, majd az anyagvastagságok szerint megválasztott teljesítménnyel és időn át 

röntgensugárral átvilágítottuk. A mérési beállítások a 45. táblázatban láthatóak.  

 

45. táblázat. Az átvilágító röntgenfelvételek adatai 

 

3.3.2.3. Kiértékelés 

A Forgách-Walla kúria ablakrácsából származó F1-R-1 jelű rúd anyaga az átvilágító 

röntgenfelvételen teljesen homogénnek látszik (49. ábra). 

 
49. ábra. A budapesti Forgách-Walla kúria ablakrács eleméről készített átvilágító röntgenfelvétel 

 

Anyag Jel U [kV] I [mA] idő Megjegyzés 

Forgách-Walla kúria, ablakrács (F1) F1-R-1 185 3 50” nincs 
Gyulai vár, vonóvas (Gy1/1) Gy1/1-R-1 200 4 4’30” nincs 
Gyulai vár, vonóvas (Gy1/2) Gy1/2-R-1 200 4 4’30” nincs 

200 4 3’50” élére állítva röntgeneztük Hatvan, falkötővas (hurkolt szélső 
darab) (H1/1) 

H1/1-R-1 
170 3 40” lapjával röntgeneztük 

Hatvan, cukorgyár (H1/2) H1/2-R-1 185 2,8 50” nincs 
ismeretlen eredetű kapupánt (ie1) ie1-R-1 170 3 20” nincs 
Máriabesnyő, áldoztatórács (M1) M1/1-R-1 170 3 50” nincs 
Pilis, kapupánt (P1) P1-R-1 170 3 25” nincs 
Sándor-palota, falkötővas (Sp1) Sp1-R-1 170 3 60” nincs 

Zs1/1-R-1 185 3 50” nincs Zsámbék, bekötővas (Zs1/1) 
Zs1/2-R-1 195 4 2’10” nincs 

200 4 3’20” első oldal Zsámbék, vonóvas (Zs2/1) Zs2/1-R-1 
195 3 2’10” második oldal 
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A Gyulai várból származó Gy1/1-R-1-es mintadarab átvilágító röntgenfelvételein (50-

51. ábra) látható számok a minta egyik végén kitűzött 0 ponttól való távolságot jelölik 

centiméterben. A mérési 0 ponttól 60cm-re, többszörösen tört, jól kivehető vonal jelzi a 

hosszirányú szerkezeti kovácshegesztés helyét. Több helyen vízszintes hegesztés nyomaira 

utaló kisebb vonalak láthatóak. 

 
50. ábra. Gyulai vár, vadhús felakasztására szolgáló vonóvasak darabjairól készített átvilágító röntgenfelvételek. 

Jól láthatóak a hosszirányú kovácshegesztések nyomát őrző keskeny vízszintes (1-2. nyíl), és a toldó 
kovácshegesztés helyét jelző töredezett vonalak (3. nyíl). 
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Lényegében folyamatos vonal látszik a minta alsó 1/3-ában, a mérési nullponttól számított 

első 10 centiméteren, a 20. centiméternél, a magasság felső hatodánál (50. ábra – 1. nyíl), 

továbbá a nullponttól számított 20-28 centiméter között (51. ábra – 2. nyíl), és a 36-dik 

centiméternél, a magasság felénél. A nullponttól számított 60-75 centiméter között több 

helyen változatos rajzolatú, egyenes és elágazó vonalak figyelhetők meg (50. ábra – 3. nyíl; 

51. ábra – 1-3. nyíl), ezek a hegesztett toldási kapcsolat helyét mutatják. A 90-edik 

centiméternél szintén összetett rajzolatú anyaghiba észlelhető (52. ábra – 4. nyíl), amely 

valószínűleg egy újabb kapcsolati kovácshegesztés helyére utal. 

 
51. ábra. Gyulai vár, vadhús felakasztására szolgáló vonóvasak darabjairól készített átvilágító röntgenfelvételek. 

Megfigyelhetőek a hosszirányú kovácshegesztések nyomát őrző keskeny vízszintes (1-3.nyíl), és a toldó 
kovácshegesztés helyét jelző töredezett vonalak (4. nyíl). 
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A Gy1/2-R-1-es minta vizsgálatánál az előzőhöz hasonló jelenségeket figyeltünk meg, azaz 

kovácshegesztésre utaló, az egész mintadarabon végigfutó, hosszanti nyom látható, a 

magasság alsó egyharmada körül (52. ábra – 1. nyíl). 

 
52. ábra. Gyulai vár, vadhús felakasztására szolgáló vonóvasak darabjairól készített átvilágító röntgenfelvétel. 

A minta középső részén, hosszirányú kovácshegesztés jellegzetes, vízszintes vonala látható (1. nyíl). 
 

 
53. ábra. Hatvani cukorgyár épületéből származó falkötővasról készített átvilágító röntgenfelvételek.  

Az alsó képen jól kivehető a visszahajtott rész kovácshegesztésének nyoma (1.nyíl). 
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A hatvani cukorgyár falkötővasaiból származó, H1/1-R-1 mintadarabról készült felvételeken 

jól kivehető a visszahurkolásnál kialakított kapcsolati kovácshegesztés helye. (53. ábra – 

1. nyíl) Ettől eltekintve mind a H1/1-R1, mind a H1/2-R1 minta anyaga teljesen homogénnek 

látszik, vagyis folytvas alapanyagról van szó. 

A máriabesnyői áldoztatórács, M1/1-R-1 jelű mintájának átvilágító röntgenfelvételén 

(54. ábra – 1-3. nyíl) jól kivehető a hegeszvasra utaló anyagszerkezet. A minta anyagát 

bizonyos helyeken három, máshol négy elkülöníthető rost alkotja. 

A Sándor-palotából származó mintáról (Sp1-R-1) készített átvilágító röntgenfelvételén jól 

kivehetőek a hosszirányú salakbezáródások vonalai, amelyek a szelvény magasságának 

felénél, és az alsó hatodában folyamatosan futnak végig (56. ábra – 1-2. nyíl). 

 
54. ábra. A máriabesnyői templomból származó áldoztatórács eleméről készített átvilágító röntgenfelvétel. 

Az 1-3.nyilak a szerkezet legmarkánsabban látszó hosszirányú kovácshegesztési helyeire mutatnak rá. 
 

 
55. ábra. A budapesti Sándor palota falkötővas darabjáról készített átvilágító röntgenfelvétel. 

A mintán, több helyen kivehetőek a hosszirányú kovácshegesztésekre utaló vízszintes vonalak. Ilyen 
látható a minta felénél (1.nyíl), és az alsó egyötödnél (2.nyíl). 
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A pilisi P1-R-1-es jelű és az, ismeretlen eredetű, ie1-R-1 jelű ajtópánt vizsgálata lényegében 

azonos eredményt adott. A pilisi, kereszt alakú pánt átvilágító röntgenfelvételén jól látható, a 

két szár metsződésénél található toldó kovácshegesztés (55. ábra – 1-2. nyíl). Az ismeretlen 

eredetű pántnál, hegeszvas anyagra jellemző, salakbezáródásokra utaló kisebb foltok 

találhatóak a széleken (55. ábra – 3-4. nyíl). A minták kis (3 mm) szerkezeti vastagsága 

következtében a hegeszvas szálas tulajdonságai nem érvényesülnek szignifikánsan, a külső 

jeleket (például lemezesen szétváló sérülések) a felvételekkel összevetve azonban, 

egyértelműen arra következtethetünk, hogy ezekben az esetekben is hegeszvasról van szó. 

 
56. ábra. A pilisi evangélikus templomból származó és egy ismeretlen eredetű kapupántról készített átvilágító 
röntgenfelvételek.  
A felső képen az 1. és a 2. nyíl a toldó kovácshegesztés nyomát mutatja, a 3. és 4. nyíl a finoman látszódó 
hosszanti toldás helyét jelzi. 
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A zsámbéki, egykori Zichy-kastély épületének gerendakötő vasaiból származó Zs1/1-R-1 

(57. ábra) és a Zs1/2-R-1 jelű mintadarabokról készült felvételek homogén anyagszerkezetet 

mutatnak. 

 
57. ábra. A zsámbéki, egykori Zichy-kastélyból származó bekötővas átvilágító röntgenfelvétele 

 

 
58. ábra. A zsámbéki, egykori Zichy-kastélyból származó vonóvas átvilágító röntgenfelvételei 

Hosszirányú kovácshegesztésekre utaló vízszintes vonalak láthatóak a mintán, több helyen (1-6. nyíl). 
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A Zs2 jelű vonóvasról egymásra merőleges két oldalról készítettünk átvilágító 

röntgenfelvételt. A felvételeken jól kivehetően látszik az anyag rostos szerkezete, tehát ez a 

vonóvas hegeszvasból készült. Az egyik irányból három és négy (58. ábra – 1-4. nyíl), a 

másik irányból nézve két rost különböztethető meg (58. ábra – 5-6. nyíl). 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a gyulai várból származó vonóvasak (Gy1, Gy2), az 

ismeretlen helyről származó kapupánt (ie1), a máriabesnyői áldoztatórács (M1), a pilisi (P1) 

kapupánt, a Sándor–palotából származó minta (Sp1), és a zsámbéki vonóvas (Zs2) 

hegeszvasból készültek. A Forgach-Walla kúria ablakrácsának (F1), a hatvani cukorgyár 

falkötővasának (H1) és a zsámbéki bekötővas (Zs1) alapanyaga folytvas. 

 

3.3.3. Hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálat 

 

Hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálattal az egyes mintákon található kapcsolati 

kovácshegesztéseket vizsgáltuk. A nem homogén anyagok esetén az eljárás a korábbiakban 

leírtaknál még nagyobb szerepet kap. A salakbezáródásokat tartalmazó síkokról visszaverődő 

ultrahanghullámok segítségével képet alkothatunk a vizsgált anyag szerkezetéről, a 

salakbezáródások helyzetéről és kiterjedéséről. A vizsgálati módszer működési elvét az 

59. ábra mutatja. 

 
59. ábra. Kovácshegesztett kapcsolat hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálata 

 

A vizsgálat célja a kapcsolati kovácshegesztések esetében annak kiderítése volt, hogy hány 

százalékra becsülhető az összehegedt felületek aránya. 
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Szintén segítséget nyújtott az eljárás azokban az esetekben, ahol az anyag kétirányú 

vizsgálatára volt szükség, és a röntgenezés a geometriai adottságok miatt csak az egyik 

irányból volt lehetséges. 

A röntgennel átvilágított anyagok közül ezért azokat vizsgáltuk meg ultrahanggal is, amelyek 

geometriája miatt problematikus volt a kétirányú átvilágítás, vagy ahol a szerkezetben toldó 

kovácshegesztést feltételeztünk. 

 

3.3.3.1. Vizsgálati anyagok 

A vizsgált anyagokat a 46. táblázat mutatja be. 

 

46. táblázat. Mintadarabok hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálathoz 

 

3.3.3.2. Vizsgálati módszer  

Az anyagok vizsgálatát a Csőszer Zrt. anyagvizsgáló laboratóriumában Krautkramer USM 

25-ös készülékkel végeztük. A vizsgált anyag felületeit a szükséges esetekben, a felszín 

megfelelő mértékű csiszolásával készítettük elő. A minták vizsgálatát a jellemző, vagy két 

egymásra merőleges irányban végeztük. A vizsgálatokhoz KBA 5MHz-es vizsgálófejet és 

MWB 70 – 4MHz-es szögfejet használtunk. A mérések kalibráláshoz 1”-vastag, nemesacél 

szögvizsgáló, és 1-8 mm-es lépcsős etalont használtunk. A vizsgálat adatai a 47. táblázatban 

láthatóak. 

 

 

 

 Anyag Minta 
jele 

Minta alakja Minta mérete (mm) 

2. Gyulai vár, vonóvas Gy1/1 hasáb 27x 65x 1015 
5. Hatvan, falkötővas H1/1 téglalap keresztmetszetű rúdból, 

visszahurkolt hegesztett 
7x 50x 370 

6. Hatvan, falkötővas H1/2 téglalap keresztmetszetű rúd 10x 55x 520 
8. ismeretlen eredetű ajtópánt Ie1 laposvas, díszített 3x 35/40x 700 
11. Pilis, kapupánt P1 laposvasból, kereszt alakú, díszített 360x 35x 3 és 200x 35x 3 
12. Sándor-palota, falkötővas Sp1 torz hasáb 10x 10x 53 
13. Zsámbék, bekötővas Zs1/1 hengeres rúdból, visszahurkolt, 

kampós 
24(110)x 24(30)x 810 

15. Zsámbék, vonóvas Zs2/1 négyzetes rúd 25x 25x 850 
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47. táblázat. A hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálat adatai 

* mj.: a minták csekély vastagsága miatt a visszavert jelek képe nem volt informatív 

 

3.3.3.3. Kiértékelés 

A Gyulai várból származó (Gy1/1-U1) minta ultrahang vizsgálata is kimutatta az átvilágító 

röntgenfelvételnél észlelt hosszirányú kovácshegesztések nyomait. Nem csak a keskenyebb, 

hanem a szélesebb oldallal párhuzamos kovácshegesztéseket is megfigyeltünk. Ultrahang 

vizsgálattal kimutatható volt a kapcsolati kovácshegesztés keskenyebb oldalon látható, átlós 

kialakítása, amely esetben a visszavert jelek 60 %-a falkötővas túloldali síkjáról, 40 %-a 

közbeeső síkról verődött vissza (59. ábra). Ennek alapján a kapcsolatról elmondható, hogy a 

hegesztési felület kb. 60 %-án kötött, az egykori kapcsolódó felületet kb. 40 %-át bezáródott 

salak borítja. 

A Gy1/1-U-1-es próbadarabon az egyik irányban vizsgálva észlelhető volt, az átvilágító 

röntgenfelvételen is megfigyelt hosszirányú toldás nyoma, a másik irányban kimutatható volt 

a felületen komoly korróziót is okozó kapcsolati kovácshegesztés helye. 

A hatvani cukorgyárból származó (H1/1-U1, H1/2-U1) mintadarabok esetében az ultrahangos 

anyagvizsgálat sem mutatott ki rétegességet. A H1/1-U1 jelű mintadarabon, a 

kovácshegesztett kapcsolatnál 90 % feletti volt a minta túloldaláról visszaverődő jel, ami azt 

jelenti, hogy 90 % feletti az összehegedt anyag részaránya, vagyis kivételesen jól sikerült 

kovácshegesztésről van szó. 

Az ismeretlen helyről és a pilisi evangélikus templomról származó kapupántok (P1-U1, 

ie1-U1) vizsgálata nem adott eredményt, mert a relatív kicsi (3mm) anyagvastagságból 

következően a vizsgált minta hátoldala a közeltér határán belül volt. 

A Sándor-palotából származó anyag (Sp1-U1) vizsgálata során az átvilágító 

röntgenfelvételhez hasonlóan erőteljesen jelentkezett a vízszintes toldó kovácshegesztés. Az 

ultrahang vizsgálatnál továbbá az is megfigyelhető volt, hogy a folytonossági hiány az anyag 

Anyag Jel Vizsgálófej Megjegyzés 
Gyulai vár, vonóvas (Gy1/1) Gy1/1-U-1 KBA 5MHz nincs 
Hatvan, falkötővas (H1/1) H1/1-U-1 KBA 5MHz nincs 
Hatvan, falkötővas (H1/2) H1/2-U-1 KBA 5MHz nincs 
ismeretlen ajtópánt (ie1) Ie1-U-1 KBA 5MHz közeltéren belül* 
Pilis, kapupánt (P1) P1-U-1 KBA 5MHz közeltéren belül* 
Sándor-palota, falkötővas (Sp1) Sp1-U-1 KBA 5MHz nincs 
Zsámbék, bekötővas (Zs1/1) Zs1/1-U-1 KBA 5MHz nincs 
Zsámbék, vonóvas (Zs2/1) Zs2/1-U-1 KBA 5MHz; MWB 70–4MHz szögfej nincs 
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széle felé egyre keskenyebb. Az átvilágító röntgenfelvételen látott, a vizsgálatival átellenes 

oldalhoz közeli varratcsík jelhiány miatt itt nem volt kimutatható. 

A zsámbéki, egykori Zichy kastély épületéből származó Zs1/1-U1 jelű mintadarab vizsgálatát 

a laposra alakított részen végeztük, ahol a vizsgálat nem mutatott ki rétegességet. A Zs2/1-U1 

jelű zsámbéki minta anyagánál a hegeszvas rétegessége jól megfigyelhető volt. A minta külső 

formája alapján itt is toldó kovácshegesztésre számítottunk, erre utaló nyomot azonban sem a 

merőleges vizsgálófejjel, sem a szögfejjel nem tudtunk kimutatni. 
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4. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

 

4.1. Az anyagszerkezet és a technológia összefüggései 

 

A melegalakítással nyújtott és zömített anyagok mechanikai tulajdonságait az anyag eredeti 

minőségéhez hasonlítva megállapítható, hogy az anyag szakítószilárdsága 5-10 % körüli 

értékkel nőtt, nyúlása 1-2 %-kal csökkent. A 48. táblázat az anyag szabvány szerinti értékét, 

eredeti állapotban valamint nyújtás és zömítés után mért szilárdságértékeit és nyúlását 

tartalmazza. 

 

48. táblázat. Alakítás előtti (eredeti állapotú) és kovácsmunka utáni anyagok mechanikai jellemzői 

 Jel Anyagminta Mért folyáshatár 
[N/mm2] 

Mért szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

Mért nyúlás 
[%] 

1. szabvány szerinti érték 265 413 36,5 
2. alakítás előtt 275-293 421-425 36,2-36,9 
3. nyújtott állapot 309-354 450-458 35,5-36,6 
4. 

U1 (S235JRG2) 

zömített állapot 259-268 442-446 34,5-34,9 

 

4.2. Az anyagszerkezet és a készítés kora közötti összefüggés 

 

Az átvilágító röntgenvizsgálat és az ultrahang vizsgálatok alapján meghatároztam a vizsgált 

minták anyagszerkezetét. Az eredmények a 49. táblázatban láthatóak. Az vizsgált minták 

közül az 1880 előttiek hegeszvasra utaló, a később készült anyagok folytvasra jellemző 

anyagszerkezetet mutattak. 

 

49. táblázat. A vizsgált minták anyagszerkezete a röntgen és ultrahang vizsgálat alapján 

 Vizsgált anyag Jel Kor Anyagszerkezet az átvilágító röntgen és 
metallográfiai vizsgálatok alapján 

1. Gyulai vár - vonóvasak Gy1 XVIII. sz. 
2. Zsámbék - vonóvas Zs2 1710 
3. Máriabesnyő – áldoztatórács M1 1768-71 
4. Pilis – kapupánt P1 1784 
5. Sándor palota – falkötővas Sp1 1806 

hegeszvasra jellemző anyagszerkezet 

6. Hatvani cukorgyár – falkötővas H1 1889 
7. Zsámbék – bekötővas Zs1 1905k. 
8. Forgách-Walla kúria - ablakrács F1 XIX. sz. vége 

homogén, folytvasra jellemző anyagszerkezet 
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4.3. A XVIII-XIX. századi anyagok minőségjellemzői 

 

A kovácsvas minták anyagainak, különféle vizsgálati módszerekkel nyert adatait az 

50. táblázat összesíti. 

 

50. táblázat. Különféle módszerekkel mért mechanikai jellemzők 
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Szakítóvizsgálat1 Keménységmérés alapján becsült 
szakítószilárdság [N/mm2] 

 Jel Minta  

Folyás-
határ 
[N/mm2] 

Mért 
szakítószi
lárdság 
[N/mm2] 

Nyúlás 

[%] 
Equotip, 
felületen 
(átlagok)3 

Equotip 
belső 
síkon 
(átlagok)4 

Poldi 
kalapács5 

Teljes 
kereszt-
metszeten 
való 
szakítás2, 
mért 
szakító-
szilárdság 
[N/mm2] 

1. átlag 231,4 354,0 36,0 497,6 365,7 346,0 
2. szórás 25,1 68,4 12,8 100,7 10,3 8,0 
3. legkisebb 191 269 23,3 386 357 338 
4. 

Gy1 Gyulai vár, 
vonóvasak 
(hegeszvas) 

legnagyobb 261 524 40,5 702 377 354 

183* 

5. átlag 294,6 391,4 26,3 447,9 380,0 398,0 
6. szórás 0,4 12,5 2,5 40,7 31,6 24,3 
7. legkisebb 294 383 23,7 386 347 370 
8. 

H1 Hatvani 
cukorgyár, 
falkötővas 
(folytvas) legnagyobb 295 406 28,7 499 410 414 

317 

9. átlag 335,3 
10. szórás 33,24 
11. legkisebb 300 
12. 

ie1 Ismeretlen 
eredetű 
ajtópánt 
(hegeszvas) legnagyobb 

n.a. n.a. n.a. 

367 

n.a. n.a. n.a. 

13. átlag 373,1 465,3 18,8 303,8 437,0 415,3 
14. szórás 26,8 23,0 0,4 25,3 10,6 48,2 

n.a. 

15. legkisebb 344 439 18,4 277 429 370 355 
16. 

M1 Máriabesnyő 
áldoztatórács 
elem 
(hegeszvas) legnagyobb 397 482 19,1 347 449 466 390 

17. P1 Pilis, kapupánt 
(hegeszvas) 

átlag n.a. n.a. n.a. 281 n.a. n.a. n.a. 

18. átlag 339,8 24,7 
19. szórás 27,5 12,0 

n.a. 

20. legkisebb 308 11,2 
21. 

Sp1 Sándor-palota 
falkötővas 
(hegeszvas) 

legnagyobb 

n.a. 

357 34,3 
n.a. 

n.a. n.a. n.a. 

22. átlag 286,8 364,8 38,8 350,0 340,0 346,0 
23. szórás 10,54 1,95 0,6 15,68 7,0 24,3 
24. legkisebb 278 363 38,4 327 333 330 
25. 

Zs1 Zsámbék, 
bekötővas 
(folytvas) 

legnagyobb 298 367 39,5 360 347 374 

n.a. 

26. átlag 179,3 303,2 36,8 497,4 393,0 380,0 n.a. 
27. szórás 13,6 8,6 4,8 30,6 17,3 22,7  
28. legkisebb 174 295 31,2 449 373 354 269 
29. 

Zs2 Zsámbék 
vonóvas 
(hegeszvas) 

legnagyobb 194 312 39,6 549 403 396 384 
30. átlag 284,1 422,6 36,5 409,7 383,3 
31. szórás 9,1 1,86 0,4 23,1 8,3 
32. legkisebb 275 421 36,2 393 374 
33. 

U1 S235JRG2 
referencia-
anyag 

legnagyobb 293 425 36,9 

 
 

436 390 

n.a. 

1 – a 23. és a 31. táblázat adatai alapján 

2 – a 35. táblázat adatai alapján 

3 – a 25. táblázat adatai alapján 

4– a 28. táblázat alapján 

5 – a 29. táblázat alapján 

* a keresztmetszet jelentős mértékben korrodált 
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A mérési módszerek összehasonlítása 

Az 50. táblázat eredményeihez használt vizsgálati módszerek nem adnak abszolút 

eredményeket. A homogén anyagszerkezet mérésére szolgáló eljárások korlátja, hogy a 

kézműves kovácsolás által létrehozott szerkezetek anyaga több szempontból sem tekinthető 

homogénnek. A 60. ábrán az egyes anyagokon mért vizsgálati eredmények összefüggései 

láthatóak. Az egyes sávokban az anyagonkénti bontás figyelhető meg. 

 

150 250 350 450 550 650 750

Mért és becsült szakítószilárdságok [N/mm2]

Szakítóvizsgálat

Equotip felületi
keménységmérés

Poldi kalapácsos mérés

Equotip keménységmérés
közbenső síkon 

Teljes keresztmetszet
szakítása

Gy1

H1

I1

M1

P1

Sp1

Zs2

U1

Zs1

 
60. ábra. A különféle vizsgálatokkal mért és becsült adatok 

 

A mérési eredmények 

A mérések eredményei az irodalomból már megismert adatokhoz hasonló változatosságot 

mutatnak. A felületen és a közbülső síkon meghatározott keménységérték összehasonlításánál 

lineáris korreláció (r=-0,05) nem mutatható ki, az eltérés nagy (p>0,2). A felületen mért 

keménységértékből becsült és a közvetlenül mért szakítószilárdság értékek összevetése 

nagyon gyenge lineáris kapcsolatot mutat, ahol a korrelációs együttható r=-0,35, az eltérés 

viszonylag nagy (p=0,015), és a fordított arányosságra utaló regressziós egyenes nem 

értelmezhető. A vizsgálati eredményeink jól bizonyítják, hogy hegeszvas esetén az anyag 
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szilárdsága a felületi keménységből megfelelő pontossággal nem becsülhető, a vizsgálatok 

alapján csak az inhomogenitás mértékére és típusára lehet következtetni. 

A gyártott próbatesteken, közbülső felületen végzett kétféle keménységmérésből 

(32. táblázat; 24. ábra) látható, hogy a Poldi kalapáccsal és az Equotip-2-es műszerrel belső 

síkon mért keménységértékekből számított szakítószilárdságok közel azonosak (24. ábra), az 

adatok lineáris korrelációja erős (r=0,78), az eltérés nem szignifikáns (p<0,001). A 

közvetlenül meghatározott szilárdságértékek jól korrelálnak az Equotip-2-es műszerrel a 

közbenső felületen mért keménység értékből (r=0,86) és a Poldi kalapáccsal való mérésből 

(r=0,79) becsült szilárdságértékekkel. Kivételt képez a zsámbéki vonóvas anyaga (Zs2), ahol 

a mért szakítószilárdság 60-90 N/mm2 körül értékkel alacsonyabb, mint azt a 

keménységvizsgálat alapján feltételezhettük volna. 

Teljes keresztmetszetű szakítással a szerkezet valódi teherbírásáról nyerhetünk információt. 

Ahol az így mért érték lényegesen eltér az egyéb módszerekkel mért adatoktól, ott valamilyen 

anyaghiba található a szerkezetben (például a Gy1/1-es mintánál – 50. táblázat - 1.sor 2. és 7. 

oszlop). 

A mért és becsült eredményeket az anyagszerkezet-vizsgálatokkal (átvilágító röntgen, 

metallográfia) is összevetve a tapasztalatok az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

A gyulai várból származó minták anyagszerkezete a röntgen, ultrahang és metallográfiai 

vizsgálatok alapján egyértelműen hegeszvasra utal. Bizonyos részeken a felszín közelében az 

anyag karbonizálódott, azaz szénben dúsult. A szakító-, és a különböző keménységvizsgálatok 

alapján az anyag mechanikai jellemzői (folyáshatár, szakítószilárdság, nyúlás) kiugróan széles 

tartományban mozognak, amint ez a különböző mérések szórásaiból is jól látszik 

(50. táblázat–4. sor). A legalacsonyabb értékek salakbezáródásoknál és repedéseken behatoló 

korrodáló folyadék hatása következtében gyengített keresztmetszeteken voltak mérhetőek. A 

legmagasabb értékek mérési helyei karbonizálódott, vagy megdolgozás során felkeményedett 

részek is lehetnek, de a minta korát és az anyagjellemzőket figyelembe véve rosszul 

átdolgozott bucavasra, azaz direkt redukcióval készített anyagra is következtethetünk. 

A hatvani minta anyagszerkezete egyenletes, tehát folytvasról van szó. Ennek következtében 

a mechanikai jellemzők eltérési is kisebbek (50. táblázat – 5-8. sor), mint a hegeszvasaknál. 

A minta felszínén mért értékek szórása azonban nagy (s=40 N/mm2), amely a kézi kovácsolás 

okozta félmeleg alakítási munkáról árulkodik. 
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Az ie1 és a P1 jelű ajtópántok esetén csak felületen végzett LD keménységmérés és átvilágító 

röntgenvizsgálat végzésére volt lehetőségünk. Az anyagok szerkezete hegeszvas, a becsült 

szilárdságértékek (50. táblázat – 9-12. és 17. sor) a vizsgált értékek közül a kisebbek közé 

tartoznak. 

A máriabesnyői anyag hegeszvas, a minőségi adatok szélső értékeinek eltérése nagy, de nem 

kiugró (50. táblázat–13-14. sor), a szórások átlagosnak mondhatóak (50. táblázat–16. sor). 

Figyelemre méltó a kicsi 18-19 % körüli nyúlásérték, a magas 315-397 N/mm2 körüli 

folyáshatár és az ehhez képest nem olyan magas 355-500 N/mm2 szakítószilárdság. Ezek az 

adatok félmeleg alakváltozás következtében kialakult, az eltérő részeken egyenlőtlen mértékű 

felkeményedésre utalnak. 

A Sándor-palotából származó minta (Sp1) anyagszerkezete egyértelműen hegeszvas, a teljes 

mintán végigfutó hosszirányú toldással. A metallográfiai vizsgálatnál észleltük, hogy az 

anyag felületéhez közeli részek dekarbonizálódtak, ami a felületi LD keménységmérésnél a 

nagyon alacsony értéket okozta. Az anyag mért nyúlásértékei széles intervallumban 

mozognak (11-35 %), a szórás (s=12 %) a gyulai mintához hasonlóan nagy (50. táblázat – 18-

21. sor). A legalacsonyabb értékek a nagymennyiségű salak következtében kialakult 

ridegséggel magyarázhatóak. 

A zsámbéki bekötővas (Zs1) anyaga egyenletes folytvas. Az anyag nyúlása és szilárdsága 

átlagosnak mondható. A mért értékek szórásai viszonylag kicsik (50. táblázat –25. sor). 

A zsámbéki vonóvas (Zs2) anyaga hegeszvas. A minőségi értékek szórása nagy, de nem 

kiugró (50. táblázat –29. sor). 
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5. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

5.1. A kovácsoltvas anyagok mechanikai jellemzőinek meghatározása 

 

A kutatás egyik célja, a kézműves kovácsolással készített épületszerkezeti elemek XVIII-

XIX. századra jellemző, hegeszvas és folytvas anyagai esetén a mechanikai jellemzők 

meghatározása volt. 

 

5.1.1. Az épületszerkezetek mért mechanikai jellemzőinek összevetése az irodalommal 

 

Az irodalomban talált XIX. századi kovácsvas alapanyagok és hídszerkezeti anyagok 

mechanikai jellemzőinek saját mérési eredményekkel (51. táblázat) való összehasonlításából 

kiderül, hogy az általunk mért anyagminőségek az irodalomban talált értékekhez hasonlóan 

széles tartományban, de azokkal közel azonos határok között mozognak. Az általam vizsgált 

anyagok zömében XVIII. századiak, az irodalom adatai viszont a XIX. századból valóak. 

Megállapítható, hogy a XVIII. századi kézműves kovácsoláshoz felhasznált anyagok 

jellemzői (szakítószilárdság, nyúlás) a XIX. századi anyagokéhoz hasonlóak. 

 

51. táblázat. Kovácsvasak mechanikai jellemzői az irodalom és saját mérések alapján 

1– a 18. táblázat adatai alapján 

2– a 23. és a 31. táblázat adatai alapján 

Forrás Anyag  Szakítószilárdság [N/mm2] Nyúlás [%] 
legkisebb 250 3,0 
legnagyobb 680 54,0 
átlag 399 20,1 

hegeszvas 

szórás 109,9 14,4 
legkisebb 340 7,0 
legnagyobb 500 27,0 
átlag 426,7 20,2 

Irodalom adatai1 

folytvas 

szórás 59,5 7,85 
legkisebb 284 11,2 
legnagyobb 524 40,5 
átlag 361 30,4 

hegeszvas 

szórás 70,3 9,8 
legkisebb 363 23,7 
legnagyobb 405 39,5 
átlag 378,1 32,5 

Saját mérések2 

folytvas 

szórás 16,6 7,1 
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5.1.2. Az anyaghasználat időbeli elkülönülése 

 

A kiindulási anyag (hegeszvas vagy folytvas) időbeli elkülönülésének tekintetében az 

irodalom alapján az 1.2.4. fejezetben megfogalmazott feltételezést igazolják a mérések 

eredményei is (49. táblázat). Folytvas anyaggal az 1880 utáni készült anyagok esetében 

találkozunk, az ennél korábbi szerkezetek hegeszvasból készültek. 

 

5.1.3. Az anyagminőség ingadozásának okai 

 

A mérések azt bizonyítják, hogy a mechanikai tulajdonságok értékeinek nagy szórása nem 

csak az egyes anyagok közötti különbségeknél figyelhető meg, hanem sokszor az egy-egy 

mintán mért adatoknál, a minta különböző részein mért értékek között is (50. táblázat). 

 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

N/mm2

hegeszvas hídanyagok szakítószilárdsága egyéb hegeszvas anyagok szakítószilárdsága
Gyulai vár - felületi keménység alapján becsült szakítószilárdság Gyulai vár - mért szakítószilárdság

61. ábra. Az irodalomban található szakítószilárdság adatok összevetése  a saját mérési eredményekkel 
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A végzett kísérletek tanulsága alapján a kézműves kovácsolással készített szerkezetek 

minőségi adatainak nagy szórását okozó tényezők három csoportra oszthatóak. Az anyag 

készítésmódja, a feldolgozás technológiája, és a szerkezetet az élettartama alatt érő hatások 

következtében kialakuló hibák és egyenetlenségek csoportjaira. 

 

Az alapanyag készítésénél kialakuló inhomogenitások 

A folytvasnál az egyenetlen minőség okát, a szennyezőanyagok és ezek eloszlása okozza. 

Hegeszvasaknál a minőségingadozásnak többféle oka lehet. Direkt vasgyártás esetén 

(bucavasnál) a különbségek adódhatnak egy anyagon belül magasabb és alacsonyabb 

széntartalmú részek együttes előfordulásából. Minden esetben okozhatnak jelentős 

különbségeket az egyes keresztmetszeten megjelenő nagyobb salakbezáródások, amelyek az 

anyaggyártás és a feldolgozás közbeni kovácshegesztéskor keletkeznek. Hegeszvasak 

esetében az anyag különböző részeiről származó minták eltérését a különböző minőségű 

anyagokból való összekovácsolás is okozhatja, amely elsősorban a másodlagos 

felhasználásokra jellemző. 

 

A feldolgozás során kialakuló inhomogenitások 

A kézműves technológiával készített kovácsoltvasak esetén az irodalomban talált adatok 

(1.2.3.3. fejezet) és a saját mérések (48. táblázat) alapján megállapítható, hogy a melegalakító 

megmunkálás az anyagminőség változását (kisebb nyúlását és nagyobb szilárdságát) okozza. 

A XIX. század irodalma ezt még egyszerűen a melegalakítás hatásának tulajdonította 

(Ledebur, 1890), ma már azonban ismert tény, hogy melegalakításkor egyidejű és egymást 

közvetlen követő felkeményedés és lágyulás játszódik le a kovácsolt anyagban. Az előbbi a 

szilárdság növekedésével és a szívósság csökkenésével jár, és az alakítás okozza, az utóbbi 

esetén a szívósság növekedése és a szilárdság csökkenése figyelhető meg, és a hőmérséklet 

okozza (Verő-Káldor, 1977). Maradó változást akkor észlelünk, ha a megfelelő hőmérsékletet 

munka közben a szükséges mértéknél rövidebb ideig biztosítják. Ez a körülmény kézműves 

kovácsolásnál a legtöbb esetben fennáll, ebből következően a kézműves kovácsmunkával járó 

melegalakítás során csekély mértékű, azzal együtt járó hidegalakító munkát kell 

feltételeznünk. 

A kézműves technológiával készített kovácsoltvasak minősége szempontjából megemlítendő 

továbbá, hogy a kísérletek során egyetlen alakításhoz melegítettük az anyagot, a 
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kovácsmunkára viszont az anyag többszöri és több helyen való melegítése és alakítása 

jellemző, amely a fenti hatás halmozódását jelentheti. A gyakorlatban gyakran előfordul, az 

anyag bizonyos részének hideg megmunkálása vagy hidegalakítással való igazítása, amely 

tovább fokozhatja ezt a hatást. 

A kovácsmunkával együtt járó hőkezelések következtében a kovácsoltvas szerkezetek 

anyagainak felszíne ugyancsak változik. A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a külső 

rétegek anyagszerkezete és minősége különbözik az anyag belső részétől. Ez derült ki a 

felületen és a próbatesteken Equotip mobil keménységmérővel végzett mérések 

eredményeinek összehasonlításánál (50. táblázat), és a metallográfiai vizsgálatoknál is. A 

különbségeket egyrészt az anyag felületét ért több közvetlen alakító erőhatás, másrészt a külső 

réteg széntartalmának melegítés során végbemenő dúsulása (38. ábra) vagy csökkenése 

(44. ábra) okozta. 

Az ultrahang vizsgálatokból kiderült, hogy kovácsoláskor a szerkezet anyagában 

mikrorepedések alakulhatnak ki, amelyek apró folytonossági hiányt okozva az 

anyagszerkezetben csökkentik a szilárdságot, és a tönkremenetel ezeken a helyeken megy 

végbe. 

 

A használat során kialakuló változások 

Az átvilágító röntgenvizsgálatok és a teljes keresztmetszet elszakításával végzett 

szakítóvizsgálatok eredményei alapján, a használat során kialakuló változások közül a 

korrózió hatása a legjelentősebb. A szerkezet anyagában kialakult apró repedéseken vagy a 

szélekkel érintkező salakbezáródásokon beszivárgó korrodáló folyadékok az anyag belső 

részeit is elérik, és a szerkezetben csökkentik a dolgozó keresztmetszetek méretét és a 

teherbírást. Az ilyen helyeken gyakori a ridegtörés. 

 

5.1.4. Az anyagkészítéshez előírt minőségi határértékek és a tervezésnél megengedett 

határfeszültségek nagy különbségének oka 

 

A teljes keresztmetszetű szakítási vizsgálat során mért legalacsonyabb folyáshatár-értékek a 

valóságban is tapasztalható terhelési határra jellemző értékek (52 .táblázat). Figyelemreméltó 

tény, hogy ezek megközelítik a XIX. századi, tervezéshez megengedett értékeket, amelyek az 
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előírt gyártási szakítószilárdság értékekhez képest 3-4-szeres biztonságot jelentenek 

(53. táblázat). 

 

52. táblázat. Kézműves kovácsolás anyagainak mechanikai jellemzői saját mérések alapján 

 

Ez arra enged következtetni, hogy a tervezési értékek figyelembevételénél a 

szakítószilárdsághoz képest 3-4-szeres biztonságra, a kész szerkezeteknél tapasztalt gyakori 

hibák ismeretében volt szükség, azaz a kor szerkezeteinek vizsgálatánál az utókor számára is 

ez lehet az irányadó érték. 

 

53. táblázat. XIX. századi, kovácsvasak tervezéshez megengedett határfeszültségek és gyártási 

előírások  

1 – a 8. táblázat adatai alapján 

2 – a 7. táblázat adatai alapján 

 

5.2. Az épített örökség részét képező kovácsoltvas szerkezetek vizsgálata 

 

A kutatás másik fő célja, az épített örökség részét képező kovácsvas anyagok minőségének 

helyben végezhető (in situ), roncsolásmentes módszerekkel való vizsgálati lehetőségek 

bemutatása, elemzése, összehasonlítása. 

A kovácsoltvas épületszerkezetek anyagának a gyártás és az előállítás során kialakult 

inhomogenitása miatt az ismert fémvizsgálati módszerek, mint a szakító-, a keménység- vagy 

Vizsgálat  Folyáshatár [N/mm2] Szakítószilárdság [N/mm2] 
legkisebb 81 183 
legnagyobb 326 390 
átlag 232,4 316,3 

Teljes keresztmetszetű szakítás 
(hegeszvas és folytvas) 

szórás 114,2 79,2 
legkisebb 169 284 
legnagyobb 397 524 
átlag 262,6 365 

Kivett próbatesteken végzett 
szakítás (hegeszvas és folytvas) 

szórás 63,5 62,2 

Anyagtípus Érték Gyártáshoz előírt 
szilárdság1 
[N/mm2] 

Megengedett 
tervezési érték2 
[N/mm2] 

hengerelési irányban 320-380 hídszerkezethez használt 
anyag hegeszvas  hengerelésre merőlegesen 350-280 

80 

hengerelési irányban 315-360 egyéb hegeszvas  
hengerelésre merőlegesen 275-340 

23-89 

folytvas hídszerkezethez használt anyag 340-450 75-110 
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a metallográfiai vizsgálat önmagukban nem adnak elegendő információt egy-egy ilyen 

szerkezet tulajdonságainak megfelelő mértékű felméréséhez. A gépészetben mindennapos 

gyakorlatként használt átvilágító röntgenvizsgálat és a hátfalvisszhangos ultrahang eljárás 

további, pontosabb vizsgálat lehetőségét nyújtja a kovácsoltvas épületszerkezetek esetén. 

 

5.2.1. Helyben végezhető vizsgálatok 

 

Az elvégzett kísérletek alapján lehetőség nyílik a szerkezetek helyben végzett átvilágító 

röntgen és hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálatára, amelyet mobil eszközzel végzett 

keménységvizsgálattal kiegészítve információt kaphatunk a szerkezet teherbírásáról. 

 

5.2.2. Az anyagjellemzők hatása a vizsgálati módszerekre 

 

Kovácsoltvas szerkezetek anyaga esetén az ismert módszerekkel mért szakítószilárdság 

tájékoztató értékkel bír, mivel az általunk végzett kísérletek alapján, az anyagszerkezeti hibák 

vagy a korrózió okozta károsodások helyén az anyag szilárdsága a jellemző értékek kis 

hányada is lehet. 

A mobil eszközökkel végzett keménységvizsgálatokkal mért eredményeket még 

körültekintőbben kell kezelni, mert a mérés során kapott értékek minden esetben függnek a 

mérést végző pontosságától és a felület előkészítésének minőségétől. 

A végzett kísérletek tanulsága szerint a kézműves technológiával készített szerkezetek 

felületén mért keménységértékek, eltérnek a felszíntől távolabbi síkokon mért 

keménységértékektől. A szerkezeti elemek készítési folyamatai közben a felszín minőségére 

gyakorolt hatások miatt, a szerkezet valós teherbírása a felszíntől távolabb eső síkokon 

végzett mérések alapján pontosabban becsülhető. 

Műemlék-helyreállítás szerkezeteinél azonban nem az anyag elméleti szilárdsága, hanem a 

szerkezet állapota, a potenciális jövőbeli veszélyforrások felmérése a legfontosabb kérdés. 

Meglévő szerkezetek esetén, ha azok korábban megfeleltek a terhelésre, várhatóan a jövőben 

is megfelelnek, ha a terhelés, vagy a környezet változása nem áll fenn, és ha a vizsgálatoknál 

a szerkezet romlására utaló jel nem tapasztalható. 
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Az általunk végzett kísérletekből kiderült, hogy a szerkezet minősége és a kiinduló anyag 

jellege átvilágító röntgenfelvétellel és kiegészítő hátfalvisszhangos ultrahang vizsgálattal 

ellenőrizhető. A vizsgált mintáknál tapasztalt megfigyelések az ilyen jellegű épületszerkezeti 

elemek későbbiekben végzendő vizsgálatának előkészítését is szolgálták. A jövőben a hasonló 

eseteknél a mostani vizsgálatok tapasztalatait célszerű használni. 

Ha a szerkezet anyaga homogén, akkor megfelelő körültekintéssel keménységvizsgálatokból 

következtethetünk a szerkezet szilárdságára. (Ezt tapasztaltuk a hatvani H1 anyag 

vizsgálatánál.) 

Ha az anyag nem homogén, de nem tartalmaz toldó kovácshegesztéseket, a röntgenfelvételen 

a felszínnel érintkező vagy nagyobb kiterjedésű salakbezáródások nem észlelhetőek, akkor a 

szerkezet változatlan körülmények között az eredeti terhelésnek megfelel, de a szilárdsága 

csak nagy bizonytalansággal becsülhető. (Ilyen esettel találkozhattunk a zsámbéki Zs2 jelű 

vonóvas esetében.) 

Ha a szerkezet a toldó kovácshegesztést vagy a felszínnel érintkező salakbezáródásokat 

tartalmaz, úgy a szilárdsága csökkent értékűnek tekintendő. (Ilyen a gyulai várból származó 

Gy1/1-3 jelű anyag.) Ebben az esetben szerkezet a hibák mennyisége és mértéke, a használat 

célja valamint a terhelés mértéke szerint kezelendő. 

Az épület átalakítása, a terhelés megváltoztatása esetén vagy más esetben, amikor a 

szilárdságot becsülni szükséges, az új terheléssel és a szerkezet építésének korában 

megengedett terhelési határral (7. táblázat), ennek hiányában a szerkezet anyaghibái alapján a 

leggyengébbnek tartott keresztmetszet becsült teherbírásával javasolt számolni. 
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6. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

 

1. tézis: A kohászati eljárások, az épületszerkezetek, valamint épületszerkezeti elemek 

irodalmi és történeti feldolgozása alapján megállapítottam, hogy Magyarországon a 

kézműves kovácsoltvas épületszerkezetek 1880 előtt hegeszvasból, 1910 után folytvasból 

készültek. A köztes időben (1880-1910) mindkét anyag használata előfordult. 

Saját vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy az átvilágító röntgen és a hátfalvisszhangos 

ultrahang eljárások lehetővé teszik a kovácsoltvas épületszerkezeti elemek készítési idejének 

korszakba sorolását, valamint egy szerkezeten belül az eltérő anyaghasználat 

megkülönböztetését. 

 

A kovácsoltvas szerkezeti elemek szilárdságát a felhasznált alapanyag típusa (hegeszvas vagy 

folytvas) erőteljesen befolyásolja. Ennek megállapítása többek között hátfalvisszhangos 

ultrahang- és átvilágító röntgenvizsgálatokkal lehetséges. Ha az elemről készült felvételen 

látható anyagszerkezet rostos (szálas) a mintát hegeszvasnak, ha homogén a mintát 

folytvasnak kell tekinteni. 

A szakirodalom vizsgálata alapján megállapítható, hogy Magyarországon a XVIII. század 

elejétől, az 1830-as évekig az építéshez felhasznált vas direkt redukciós technológiával és 

indirekt módon nyersvasból, készeléssel előállított hegeszvas. Az 1830-as és az 1850-es évek 

között a kovácsvas gyártási technológiáinak sorában megjelent a kavarófrissítés is (Remport, 

1995). 

A vasipar fejlesztéseinek (1856 Bessemer eljárás, 1865 Siemens-Martin eljárás, 1879 Thomas 

eljárás) eredményeképpen az XIX. század közepére kialakult a nagyobb széntartalmú 

folytacél majd a kovácsvasnak (lágyacél) számító folytvas gyártása. 

Az első magyarországi Bessemer konvertert 1866-ban helyezték üzembe Resicán, 1876-tól 

Martin-kemence is üzemelt ugyanitt (Edvi, 1900). A folytvasak gyártása terén a valódi 

áttörést, az 1880-as években bevezetett bázikus eljárások hozták. Az új módszerrel ugyanis a 

kovácsolást megnehezítő foszfor kiküszöbölhető. Salgótarjánban 1883-ban váltották fel a 

korábbi kavarókemencét Thomas-féle konverterrel, Zólyombrezón 1886-ban, Resicán 

1889-ben helyeztek üzembe bázikus Siemens-Martin kemencéket (Maurer, 1892). 
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A kovácsok körében, – és ebből következően a kézműves technológiával készített 

épületszerkezeti elemeknél – a hegeszvasról folytvasra való váltás lassan ment végbe. A 

direkt redukciós eljárással készített anyagok alkalmazása ugyan a XIX. századra erőteljesen 

visszaszorult Közép-Európában, de készeléssel és kavaróeljárással készített vasakat még 

ekkor is nagy arányban lehetett találni az építőanyagok között. 

A technikai feltételek 1870 körül a nagyobb széntartalmú anyagok (folytacél) előállításához 

voltak meg (Ledebur, 1890), de az 1880-as évektől kezdve a hegesz- és folytvasak aránya 

fokozatosan az utóbbi javára nőtt. 

Adataink szerint az 1890 körüli időszakban a folytvas és a hegeszvas használata egyformán 

gyakorinak tekinthető (Ledebur, 1890). A két anyag versenyéről olvashatunk a Breymann 

Baukonstrutionslehre megfelelő kötetében is (Breymann, 1890). 

A hegeszvas használatának eljelentéktelenedése az 1900-as évek elejére tehető. Erre 

következtettem a Breymann Baukonstrutionslehre 1902-es kiadása alapján, amely már a 

folytvas egyeduralmáról ír (Breymann, 1902). A könyv 1890-es és az 1902-es kiadása csupán 

apró részleteiben tér el egymástól, ha az ide vonatkozó részt szükségesnek tartották átírni, ez a 

vizsgált szempontból figyelemreméltó változást jelent. Edvi Illés Aladár 1900-ban írt 

tájékoztatója szintén a frissítőkemencék számának nagymértékű csökkenéséről számol be 

(Edvi, 1900). Az eltérő módon előállított kovácsvas anyagok használatának időbeli változását 

az 1. ábrán mutatom be. 

A fentiekkel egybehangzóak a hidak építési adatai is. Az 1950-es évek felmérései alapján 

1890 előtt csak hegeszvas, 1900 után csak folytvas anyagú vasúti hidak épültek 

Magyarországon (Nemeskéri, 1958). 

Az irodalomban található adatok alapján megállapított a folytvas és hegeszvas használata 

közti időhatárt, a kovácsoltvas épületszerkezeti elemeken végzett, a 49. táblázatban 

összegzett, átvilágító röntgen és metallográfiai vizsgálatok eredményei igazolták. Az 1900 

körüli építkezésekről származó anyagaink már folytvasra jellemző szerkezetet mutattak. 

A hegeszvasak a legtöbb esetben magukon hordozzák a készítés módjának nyomait. Az 

átvilágító röntgenfelvételen az eltérő belső szerkezetű anyagok (a jellegzetesen eltérő 

szerkezetű hegeszvasak is) megkülönböztethetőek, biztosítva ezáltal egy-egy szerkezetben a 

különböző módon készített, esetleg eltérő korú elemek megkülönböztetését. 
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2. tézis: Vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a kézműves kovácsolással készített 

épületszerkezeti elemek anyagminősége a mintafelszín közelében a különböző műveletek során 

a szén felvétele és leadása, valamint a közvetlen alakító munka következtében a belső 

részektől eltérő tulajdonságokat mutat. 

 

A metallográfiai vizsgálatnál mind a gyulai várból, mind a Sándor-palotából származó 

mintákon az anyagszerkezet változását figyelhettük meg. A felszínhez közeli réteg az egyik 

esetben szénben dúsult (38. ábra), a másik esetben dekarbonizálódott (44. ábra). Ennek 

megfelelően a Sándor-palotából származó minta felszínén mért keménységértékek sokkal 

alacsonyabbak voltak (LDátl.=222), mint az a szakítóvizsgálatok során nyert 

szilárdságértékekből (308-357 N/mm2) várható lett volna (LD~322-352). A gyulai várból 

származó minta mért szakítószilárdság értékeinek (269-524 N/mm2) nagy volt a szórása 

(s=68,4 N/mm2), de a minta felszínének egyes helyein mért keménységi értékek alapján 

(LD=490) becsült szakítószilárdságok (702 N/mm2) azonban ezekhez képest is kiugróan 

magasak voltak. 

Az anyagminőség felszínközeli változását bizonyítottam az Equotip-2 mobil digitális 

keménységmérővel a felszínen és a próbatesteken mért LD keménységértékek 

összehasonlításával. A felszínen való mérések esetén, az egymás mellett mért értékek csak kis 

különbségeket mutattak, ezzel szemben a felület különböző részeiről származó mérési 

eredmények csoportjai egymástól egészen eltérő értékeket adtak. A felületvizsgálattal azonos 

anyagból származó mintáknál, az anyag belső részeiről, eltérő helyekről kivett próbatestek 

mért értékei a felületi értékek különbségeinél kisebbeket mutattak (50. táblázat 4-5. oszlop; 

60. ábra). 

A felszínen és a köztes síkon végzett keménységmérések összevetésénél látható, hogy a mért 

értékek között nincs lineáris kapcsolat (r=-0,05). 

A felszín és a belső részek eltérését mutatja az a tény is, hogy amíg a köztes síkon mért 

keménységértékek alapján becsült szakítószilárdság értékek jól korreláltak a mért 

szakítószilárdság értékekkel (r=0,86), addig a felszínen mért keménységértékekből becsült 

szakítószilárdság és a mért szakítószilárdságok között nem tapasztaltam lineáris kapcsolatot 

(r=-0,35). 
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3. tézis: Kísérlettel igazoltam, hogy a kézműves kovácstechnológiával készített 

épületszerkezeti elemek szilárdságának egyes esetekben az adott szerkezeti elemen belül is 

olyan jelentős a szórása, mint az irodalomból ismert különböző anyagoknál mért 

szakítószilárdságok összességének a szórása. 

 

A szakirodalomból ismert XIX. századi hegeszvas hídszerkezeti elemek anyagáról közölt 

szilárdságadatokat (49 adat) feldolgozva, a szakítószilárdságok átlaga 366 N/mm2 a szórás 

s=32 N/mm2. Ugyancsak XIX. századi általános (a kovácsoláshoz is használt) hegeszvas 

alapanyagokra vonatkozó szakítószilárdság adatok esetén, 21 adat átlaga 399 N/mm2, a szórás 

s=110 N/mm2. 

Az általam vizsgált anyagok különféle módszerekkel mért és becsült szakítószilárdság adatai 

és azok szórásai a 50. táblázatban szerepelnek. Különösen figyelemre méltó a gyulai várból 

származó anyag. A szakítószilárdságok átlaga 354 N/mm2, a szórás s=68 N/mm2. Az Equotip-

2 mobil keménységmérővel mért adatokból becsült szakítószilárdságok átlaga 498 N/mm2, a 

szórás s=101 N/mm2. A gyulai minta szakítószilárdságainak szórása tehát lényegében egyezik 

az irodalomból általam összegyűjtött összes anyag szakítószilárdság értékének szórásával 

(61. ábra). 

 

 

4. tézis. Különböző vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a teherbírást befolyásoló 

inhomogenitás - a kiindulási anyag minőségén kívül – a hegeszvas anyagoknál a felszínnel 

kapcsolatban lévő salakbezáródások mentén a szerkezet belsejébe hatoló korrodáló anyagok 

okozta anyaggyengülés és az alakító munkák során létrejövő részleges (lokális) változások 

következtében jön létre. A folytvas anyagoknál teherbírást befolyásoló inhomogenitást csak az 

alakító munkák során létrejövő részleges (lokális) változások okoznak. 

 

A hegeszvas anyagok inhomogenitásának kialakulásában három tényező játszik szerepet. Az 

első tényező az alapanyag és annak készítése. Ez kiemelten a vasbucák inhomogenitása 

következtében a direkt redukcióval készített vasakat érinti, de a másodlagos felhasználások, 

az eltérő anyagok kötegelése (nagyobb darabok hosszirányú kovácshegesztéssel való 

készítése kisebbekből) valamint a hegesztések helyén megmaradó salak szálak miatt minden 

hegeszvas alapanyagú szerkezeti elemnél fennáll. Ez a jelenség az irodalomból ismert. 
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A második inhomogenitásért felelős tényező, a használat során a felszínnel érintkező 

salakbezáródások miatt kialakuló és a felszínen nem látható korrózió. Ez a hatás volt 

észlelhető a gyulai anyag teljes keresztmetszetű szakítóvizsgálatainál. A szakadás helyén az 

átvilágító röntgenvizsgálat a felszínnel érintkező salakbezáródást mutatott. Az elszakadt 

felületen látható, hogy a korrodált felület mélyen az anyag belsejébe hatol. Ennek 

megfelelően a teljes keresztmetszetű szakításnál a normál szakítóvizsgálatoknál tapasztalt 

legkisebb (284 N/mm2) értéknél is jóval kisebb (183 N/mm2) szakítószilárdság értéket 

mértünk. 

A harmadik tényező a készítés következtében fellépő inhomogenitás, amely egyrészt a 

kovácstűznek az anyag felületével való érintkezése közben, másrészt a hideg és 

melegalakítások során az anyag egy-egy területén keletkezik. Melegalakításnál az anyag 

felkeményedését az alakítás, lágyulását a megfelelő hőmérsékletű melegítés következtében 

fellépő újrakristályosodás okozza (Verő-Káldor, 1977). A kovácsolás melegalakító műveleteit 

nem szabályozott körülmények között végzik, ezért előfordul, hogy az alakítás egy része a 

melegalakításhoz szükséges hőmérsékleti tartományon kívül, azaz nem ausztenites állapotban 

megy végbe és a melegalakítással együtt a szövetszerkezet hidegalakításra jellemző torzulása 

is lejátszódik. Ezek a torzulások általában kismértékűek, de a szilárdság és a nyúlás mérhető 

változásával járnak. Erre következtettem egyes XIX. századi kísérletek eredményeiből 

(9. tábázat), és ezt tapasztaltam az U1 jelű vizsgálati anyag zömített valamint nyújtott 

állapotban vizsgált szilárdsági és nyúlási értékeinek változásánál is (48. táblázat). Az üzemi 

körülmények között gyártott anyagoknál az anyag tulajdonságait jellemzően az utolsó 

művelet körülményei határozzák meg (Verő-Káldor, 1977), amely a mechanikai jellemzők 

kisebb változását eredményezi, mint a kézműves szerkezeteknél, ahol ezek a hatások a 

szerkezeteknek csak az alakítást szenvedett részeit és azok közvetlen környezetét érintik. A 

készítés során a szerkezet egészét nem melegítik újra, ezért a korábbi műveletek hatásai 

megmaradnak, összeadódhatnak, vagy gyengíthetik egymást, ezáltal egyenetlenül változtatják 

a szerkezet mechanikai tulajdonságait. 

A kovácstűzzel való közvetlen kapcsolat következményeit tapasztaltam a metallográfiai 

vizsgálatoknál (38. és 44. ábra). A felszínen és a közbülső síkon végzett 

keménységvizsgálatok értékei között nincs lineáris korreláció (r=-0,05). 

Ezek miatt a hatások miatt a vizsgált minták mechanikai jellemzőinek mérési eredményei a 

különböző vizsgált helyeken egymástól nagymértékben eltérőek, és egy mintán belül is 
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jelentős szórás figyelhető meg (50. táblázat). A három hatás közül az utolsó folytvas 

kiindulási anyag esetén is fennállhat. 

 

 

5. tézis: Megállapítottam, hogy a kézműves kovácsolással készített szerkezetek anyagának 

inhomogenitása a mérési eredményeket jelentősen befolyásolja, ezért elengedhetetlen az ilyen 

anyagú szerkezeteknél az inhomogenitást okozó tényezők felmérése, azok lehetséges 

következményeinek figyelembevétele. Ennek alapján a kézműves kovácsolással készített 

épületszerkezeti elemek vizsgálatánál három egymást kizáró eset különböztethető meg: 

1. Ha egy kovácsoltvas szerkezet anyaga homogén (folytvas), akkor az anyag szilárdsága 

megfelelő körültekintés mellett mobil keménységméréssel becsülhető. 

2. Abban az esetben, ha a kovácsoltvas szerkezet anyaga hegeszvas, szilárdsága csak nagy 

bizonytalansággal becsülhető. Ha az anyag nem tartalmaz kritikus mértékben káros 

összetevőket (kén, foszfor), és az átvilágító röntgen valamint hátfalvisszhangos 

ultrahang vizsgálatok alapján a szerkezetben nincs kapcsolati kovácshegesztés vagy a 

teherbírást befolyásoló anyaghiba, továbbá károsító környezeti feltételekkel (a szerkezet 

belsejébe is behatoló rozsdásodás) nem kell számolnunk, a szerkezet a korábbi 

változatlan terhelésnek megfelel. 

3. Ha a hegeszvas anyagú szerkezet kovácshegesztett toldást vagy a teherbírást 

veszélyeztető anyaghibákat (például a keresztmetszet nagy részét elfoglaló 

salakbezáródást) tartalmaz, tartószerkezeti szerepét a hibák mennyisége és kiterjedése 

alapján csökkentett mértékben, vagy egyáltalán nem tudja betölteni. 

 

Az acélszerkezetek vizsgálatának eszközei és módszerei homogén anyagszerkezetek 

vizsgálatához készültek, a kézműves kovácsolással készített épületszerkezetek azonban, több 

szempontból sem tekinthetőek homogénnak. Egyrészt az ilyen épületszerkezeti elemek 

jelentős része hegeszvas anyagú, amelynek esetében már a kiindulási anyag sem homogén, 

másrészt a kovácsmunka során az alakítások és a tűzhelyben való melegítés következtében az 

anyagszerkezetben többféle inhomogenitás is keletkezhet (felkeményedés, karbonizáció, 

dekarbonizáció), ami egy mintán belüli eltéréseket is okozhat (50. táblázat). Ezeket a 

tényezőket a mérések elvégzésénél és azok kiértékelésénél is figyelembe kell venni. 
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Az alapanyag típusát (hegesz- vagy folytvas) átvilágító röntgen és hátfalvisszhangos 

ultrahang vizsgálatokkal lehet meghatározni, amelyek során az anyagszerkezet hibáinak és 

ezek helyeinek meghatározására is mód nyílik. 

Folytvas anyagú szerkezet esetében ridegséget káros mértékű foszfor és kén szennyeződés 

okozhat, ezért fontos ezeknek a lehetőségeknek a kizárása, amely többek között optikai 

emissziós spektrométerrel való anyagösszetétel-vizsgálattal lehetséges. Az inhomogenitás 

folytvas anyagban a feldolgozás során alakulhat ki, a keménységvizsgálat mérési helyeinek 

megválasztásával a szilárdság becsülhető. Amint az a kutatásból kiderült a felületen mért 

keménység nem ad megfelelő információt a szakítószilárdságról, de folytvas esetén a 

felülettől néhány milliméter távolságban kialakítható olyan mérőfelület, ahol az anyag 

tulajdonságairól informatív adatot nyerhetünk. Ezt bizonyítja a mobil keménységmérővel 

végzett vizsgálatok alapján becsült és a szakítóvizsgálattal mért szakítószilárdságok erős 

korrelációja, amely a Poldi kalapáccsal való mérésnél r=0,79, az Equotip-2-es műszer való 

mérésnél r=0,86 (24. ábra). Homogén anyag esetén lehetséges ezt a mérést a szerkezet 

állékonysága szempontjából nem meghatározó részen elvégezni. 

Hegeszvasnál a ridegséget a fentieken túl, a keresztmetszet jelentős részét elfoglaló 

salakbezáródások valamint a felülettel érintkező salakbezáródások mentén a szerkezetbe 

hatoló korrózió is okozhatja. Ezek a hibák az átvilágító röntgenfelvételeken felismerhetőek. 

Ha ezekre a jelenségekre semmi sem utal, a szerkezet az addigi terheléseknek megfelel. 

Szilárdsága az előbbi módon nem becsülhető, mert az inhomogén anyag tulajdonságai miatt a 

szerkezet egyes részeinek mechanikai jellemzői között nem garantálható összefüggés. 

Ha egy hegeszvas szerkezetet korrózió okozta károsodások, jelentős salakbezáródások, vagy 

kovácshegesztett kapcsolati helyek gyengítenek, a leggyengébb keresztmetszet 

meghatározására és a szerkezet hirtelen (dinamikus) erőhatásokkal szembeni ellenállóságának 

felmérésére van szükség. Általános megoldás nem adható, mert a szerkezet jövőjéről való 

döntést a felhasználás körülményei (helyzet, terhelés, terhelésváltozás) is befolyásolják. 
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7. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 

 

Ebben a kutatásban szerény mintavételre volt lehetőség, de a kutatás egy nagyobb léptékű, 

több adatot feldolgozó, és az itt feltárt problémákat részleteiben elemző munka 

előkészítésének tekinthető. A kutatás eredményeképpen rendelkezésünkre áll egy kiinduló 

adatbázis a XVIII-XIX. századra jellemző kovácsvas épületszerkezetek anyagminőségére 

vonatkozóan, amely a további kutatásokhoz viszonyítási alapot jelent. 

Az értekezésben bemutattam egy módszert a kézműves kovácsoltvas épületszerkezeti elemek 

vizsgálatára. A más területeken már régóta alkalmazott átvilágító röntgenvizsgálat és 

hátfalvisszhangos ultrahang eljárás bevezetésével feltárhatóak az épített örökség részét képező 

kovácsoltvas épületszerkezetek elemeinek rejtett, szabad szemmel nem látható hibái, amely 

ezeknek a szerkezeteknek a preventív védelemét teszi lehetővé. 

Kovácsoltvas épületszerkezeti elemek vizsgálata esetén fontos tisztázni, hogy van-e 

tartószerkezeti feladatuk, és hogy művészeti, örökségvédelmi szempontból jelentős értéket 

képviselnek-e. 

 

Tartószerkezeti szerepű kovácsoltvas épületszerkezeti elemek 

Tartószerkezeti szerepű kovácsoltvas épületszerkezeti elemek vizsgálatánál több eset 

lehetséges. Eltérő követelményeket támaszt, ha a tartószerkezeti szerepű elemek művészi 

formálásúak, és örökségvédelmi szempontból is jelentősek, ha a tartószerkezeti elem nem 

művészi formálású, de kiváltása az épület jellegén is változtatna, és ha a tartószerkezeti szerep 

az épület jellegének megváltoztatása nélkül kiváltható. 

Az általam kidolgozott vizsgálati módszer lehetőséget ad kovácsoltvas épületszerkezeti 

elemek (például vonóvasak, vonószerkezetek, falkötővasak, bekötővasak) diagnosztikájára. A 

műemlékvédelem elfogadott elvei szerint az épület eredeti anyagiból és szerkezeteiből minél 

többet meg kell tartani az utókor számára. Tekintettel kell lenni azonban arra is, hogy a 

szerkezetek anyaga nem örök, azok minden határon túl való megtartására nincs lehetőség. A 

gyakorlati műemlékvédelem szempontjából az épület jó állapotának fenntartása és 

életciklusának meghosszabbítása érdekében célszerű az anyagok és szerkezetek állapotának 

felmérése és ellenőrzése. 
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Több nyugat-európai országban működik egy a műemlék épületeket szervizszerűen ellenőrző 

és karbantartó szolgáltatás. Egy ilyen szolgáltatási rendszer bevezetésére Magyarországon is 

lenne igény. 

Az itt megfogalmazott módszerrel lehetőség nyílna olyan kovácsoltvas épületszerkezetek 

felülvizsgálatára amelyekkel szemben teherbírási igény fogalmazható meg. A kovácsoltvas 

szerkezeti elemek állapotának ellenőrzése által, a veszély előzetes felmérésével lehetőség 

nyílik többek között boltozatok szétnyílásának megakadályozására. Átvilágító 

röntgenvizsgálattal és kiegészítő (anyagösszetétel-, ultrahang-, keménység-) vizsgálatokkal 

megállapítható a kovácsoltvas épületszerkezeti elemek állapota, esetenként megbecsülhető 

azok szilárdsága, és nem utolsó sorban kiküszöbölhetőek egyes rejtett hibalehetőségek, 

amelyek hirtelen tönkremenetelhez vezethetnek, ezáltal a szerkezet állékonyságát 

veszélyeztetik. Ez a módszer a kovácsoltvas épületszerkezetek és a kapcsolódó épületrészek, 

sőt az épület egészének preventív védelmét is szolgálhatja. 

Azokban az esetekben, ha a szerkezet a vizsgálatok alapján veszélyesnek, vagy 

javíthatatlannak bizonyul, a szerkezeti elem vagy elemek cseréjére, kiváltására van szükség. 

Amennyiben az épület állékonysága szempontjából ez nem jelent veszélyforrást, célszerű az 

eredetivel egyező jellegű kialakításra törekedni, különösen olyan esetekben, amikor az épület 

karakteréhez, megjelenéséhez hozzátartozik a tartószerkezeti elem eredeti megjelenési 

formája. Ha az épület állékonysága máshogy nem biztosítható, vagy az eredetinél nagyobb 

biztonságot adó szerkezet alkalmazása mellett az épület karaktere nem változik, az eredetitől 

eltérő szerkezet alkalmazása is lehetséges. 

 

Művészi formálású kovácsoltvas épületszerkezetek elemei 

Egyes művészeti formálású kovácsoltvas szerkezetek (például korlátok, kapuk, kerítésrácsok) 

ugyan nem látnak el tartószerkezeti feladatot, de mégis megfogalmazható velük szemben 

teherbírási igény. Ezekben az esetekben hasonlóan célszerű eljárni, mint a tartószerkezeti 

szerepű szerkezeti elemek esetén. 

A művészeti formálású kovácsoltvas szerkezeteknél a kutatás még egy területen 

felhasználható. Ezeknek a szerkezeteknek a javításánál régen alkalmazott módszer, hogy – ha 

a károsodás mértéke ezt indokolttá tette – a károsodott szerkezet eredeti elemeit újakra 

cserélték. 
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Átvilágító röntgenvizsgálattal lehetséges a kovácsoltvas épületszerkezeti elemek cseréjének, 

javításának kimutatása. Ez olyan esetekben hasznos, amikor az ilyen szerkezetek javítását 

nem dokumentálták, de a szerkezet kora és története kutatás tárgyát képzi. 

Az ilyen jellegű beavatkozások jól követhetőek, ha az egykori hegeszvas elemeket folytvas 

anyagúra cserélték, tehát 1880 után javítottak egy kovácsoltvas szerkezetet. 

Szintén kimutatható röntgenvizsgálattal, ha egy szerkezetnél eltérő jellegű (eltérő 

anyagszerkezetű) hegeszvasakat használtak, ilyenkor azonban más körülményeket is 

figyelembe kell venni, hiszen egyszerre készített szerkezeti elemek között is lehet eltérés. 

Ebben az esetben a módszer csak a történeti háttér vizsgálatával együtt ad megalapozott 

eredményt. 

 

 

8. KITEKINTÉS ÉS JÖVŐBENI KUTATÁSI FELADATOK 

 

Az eddigi eredmények szélesebb körben való értelmezéséhez, a kutatás folytatásaként az 

ebben a kutatásban szerzett eredmények nagyobb mintavétel alapján, hasonló kísérletekkel 

való bővítése szükséges. 

Az értekezésben az anyag és technológia kapcsolatait tártam fel, amelynek célszerű 

kiegészítése a forma és a technológia kapcsolatának vizsgálata, vagyis annak értékelése, hogy 

az alapanyag és annak feldolgozásmódja, milyen mértékben és hol voltak hatással a 

formavilág alakulására a kovácsoltvas épületszerkezetek történeti fejlődése során. 

Az értekezésben nem tértem ki részletesen arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni azokban az 

esetekben, amikor egy kézműves kovácsolással készített épületszerkezeti elem biztosan nem 

felel meg a használat igénybevételeinek. Ennek megválaszolása részben a 

szerkezetrekonstrukció, részben a kovácsszakma restaurátori feladatait érinti. Egyes kérdések 

azonban további kutatás tárgyát, ennek a kutatásnak lehetséges folytatását képezhetik. 

Szükségesnek tartom a későbbiekben az itt vázolt módszerrel vizsgált esetek tanulságainak 

levonásával a felmerülő lehetőségek részletes elemezését. 
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Kislexikon 

 

acél (angol: steel, német: Stahl): a 0,02-2,06% közötti széntartalmú vas-szén ötvözeteket 

nevezik. Az alkalmazás területe szerint az acélok többfélék. A 0,6-2,06m% 

széntartalmú acélok ridegebbek, keményebbek, ezeket szerszámacéloknak, a 0,2-

0,6m% acélok puhábbak, jobban alakíthatóak, ezeket szerkezeti acéloknak, a 0,2% 

széntartalom alattiakat pedig, lágyacéloknak nevezik. Kovácsolásra a 0,02-1,7m% 

széntartalmú acélok alkalmasak, ám ezek közül is előnyben részesítik a 0,8m% 

széntartalom alattiakat. 1,2-1,3m% széntartalom felett az acélok csak igen nehezen 

kovácsolhatóak. (Seregi 2002; Császár 1978; Balázs, 1984) 

Bessemer eljárás (angol: Bessemer process; német: Bessemer Verfahren): a szélfrissített 

folytacél készítésének 1856-ban szabadalmaztatott, savas módszere, ahol az olvadt 

nyersvasat, egy kovasavban gazdag anyaggal kibélelt, körte formájú konverterbe öntik, 

és itt légátfújással frissítik. (Révai L., 2005; Maurer 1890) 

bucakemence (angol: bloomery; német: Rennofen): a direkt redukcióval történő vasgyártásnál 

használt, kis teljesítményű (max. kb. 50kg vashozamú), földbe épített, vagy földfölé 

kőből emelt kemence (Gömöri 2000; Heckenast 1991) 

bucavas (angol: iron bloom; német: Eisenluppe, Luppe): szivacsos állagú vastömb, a direkt 

redukciós vasgyártás végterméke (Gömöri 2000; Heckenast 1991), amely a kovácsvas 

tömbben zárványokat, bezáródott salakot is tartalmaz. 

buga (angol: billet; német: Barre, Gänz) eredetileg a hámorból kikerülő vasgyártási 

félkésztermék melyből finomrúd, szegrúd, abroncsrúd, patkórúd, vagy szeráru készült 

(Heckenast 1991), a mai kohászati gyakorlatban az öntecs és a késztermék közötti 

félkésztermék elnevezése 

cágli : ld. buga 

direkt redukciós vasgyártás (angol: direct-process, bloomery process; német: Luppenarbeit): 

ősi vaskészítési eljárás, amely során a szén és a keletkező szénmonoxid gáz érceiből 

redukálják a vasat. Vasérctömbök és faszén keverékét földbe vájt gödörben, vagy 

kisebb kemencében folyamatos levegőfújtatás mellett égetik. Az eredmény az 

úgynevezett bucavas (Gömöri 2000; Heckenast 1991). 

disznóvas (angol: pig iron; német: Garglach): a direkt redukciós eljárás során nagyobb 

kemencékben megjelenő olvadt nyersvas, melyet kezdetben nem tudtak hasznosítani, 

ezért hulladéknak tekintették. (Heckenast 1991) 
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edzés (angol: quenching, hardening; német: Härtung): bizonyos, erre alkalmas vasfajták (0,3-

1,7% széntartalom) vörösízzási hőmérsékletről történő hirtelen lehűtése, melynek során 

az ausztenites vasszövet martenzitessé torzul. Az edzés általában valamilyen edző 

folyadékban történik. (Seregi 2002) 

folytvas, folyasztott vas (angol: ingot iron, német: Flußeisen): olyan frissítéssel nyert 

kovácsvas, amelyet folyékony formában nyernek. A hegesztettvassal szemben előnye, 

hogy nem szálas, hanem homogén szerkezetű, eleinte azonban hátránya volt, hogy 

számos szennyezőanyagot tartalmazott (főként kén és foszfor), amelyek mechanikai 

tulajdonságait rontották. (Maurer 1890; Ledebur 1890) 

frissítés  (angol: blowing, német: Frischarbeit): másnéven készelés. Az indirekt vasgyártás 

második lépcsője, amikor is a nagy széntartalmú nyersvasból oxidációval eltávolítják a 

felesleges szenet, és acélt vagy kovácsvasat kapnak. Három típusa van, a frissítőtűzben 

való frissítés (készelés), a kavarófrissítés és a konverteres frissítés. 

finomítás (angol: refining, német: Luppenfischerei): eredetileg a bucavasnál alkalmazott 

tisztítási eljárás, később a frissítést is ide sorolták. A folyamat során hajtogatással, 

kalapálással és ismételt kovácshegesztéssel a vasbuca bennrekedt salaktartalmát 

csökkentették. Az eljárás során a salak olvadt része a kovácsolás hatására a rétegek 

közül kifröccsent. (Pereházy 1982; Révai L.)  

hámor (angol: hammer mill, német: Hammerwerk): a kovácsvas nyersanyag (pl. bucavas) 

kalapálással, kötegeléssel, hegesztéssel, (később hengereléssel is) a kovácsolás 

alapanyagaivá (lemezek, rudak) történő feldolgozására szolgáló üzem, amely eleinte 

víz, majd gőz meghajtással működött. 

A hámor a vasüzem azon része, ahol a kohó v. bucakemence anyagát kereskedelmi 

forgalomba hozható vasáruvá alakítják. A nyújtóhámorban a bucavasat különböző rúd 

alakúra kovácsolják. A frissítőhámorban a nyersvas tömböket fújtatással kovácsvassá 

alakítják. A specializált árúk gyártására berendezkedett hámorokat a termék 

függvényében szeghámornak, szerhámornak dróthúzó hámornak nevezik. A 

szerhámorban a mezőgazdasági eszközök (ekevas, kapa, kasza, ásó stb.) mellett 

készítettek, pl. ácskapcsokat, kőkapcsokat, és más építkezéseken használt tömegárukat 

is. A lemezhámor a hengerelés megjelenésével alakult ki, és a korábban frissített, 

nyújtott árúból készített lemezeket (Heckenast, 1991; Remport, 1995; Révai L., 2005). 

hegeszvas, hegesztett vas (angol: wrought iron, német: Schweisseisen): A kovácsvas azon 

formája, amelyet frissítéssel, vagy direkt redukcióval képlékeny v. szilárd állapotban 

nyernek, és kalapálással, hajtogatással, kötegeléssel, hegesztéssel, hengereléssel 



Vidovszky István PhD disszertáció – Függelék 

 6

alakítanak a kovácsolásra alkalmas rudakká, lemezekké. A technológiából adódóan az 

anyag szerkezete szálas, nem homogén, és nem izotróp (Ledebur, 1890; Révai L., 

2005). 

hengereléses vaskészítés (angol: iron-rolling, német: Walzeisen): kb. a XVII. századtól kezdve, 

a hámorokban alkalmazott eljárás, melynek során, az összekévélt vaskötegeket több 

irányból történő hengereléssel is tömörítették (Révai L., 2005). 

hengerelt profilvas (angol: rolled-shaped steel, német: Profileisen): a XIX. században elterjedt 

művelet, melynek során a rúdvasat melegalakítási hőmérsékleten, valamilyen speciális 

formájú keresztmetszettel látták el. 

indirekt kohászati eljárás (angol: indirect metallurgical process, német: indirekte Metallurgie): 

a nagyolvasztó megjelenésével a vasat vagy acélt nem rögtön ércből készítették, hanem 

első lépcsőben nyersvasat olvasztottak, majd ezt valamilyen frissítési eljárással 

alakították tovább acéllá vagy vassá, a széntartalom megfelelő mértékű csökkentésével 

(Révai L., 2005). 

in situ (latin): eredeti helyen, eredeti helyzetben lévő épületszerkezet, műtárgy. 

Kavarófrissítés, lángpestfrissítés (angol: puddling, open-hearth process, német: 

Puddelverfahren): Henry Cort 1784-es találmánya hegeszvas előállítására (Révai L.). A 

kavarófrissítésnél a hegeszvasat különböző nyersvas típusokból (szürke és 

fehérnyersvas) az égéstértől elválasztott módon hevítve, speciális, az anyag kiemelésére 

is szolgáló kampós rudakkal kavarják. A kavarás biztosítja a széntartalom és a 

szennyeződések kiégéséhez, vagyis a frissítéshez szükséges oxigént. 

kavartvas (angol: puddled iron; német: Puddeleisen): kavaróeljárással frissített vasfajta 

(Révai L.) 

kavarókemence (angol: reverberatory furnace; német: Puddelofen): kavarófrissítésnél használt 

kemencetípus. 

készelés, tűzhelyfrissítés (angol: blowing, német: Frischarbeit): a nyersvasból kovácsvas 

készítésének legrégebbi módja, melyet úgynevezett frisstűzben (frissítőtűzben) 

végeztek. 

kovácsoltvas (angol: wrought iron, német: Schmiedeeisen): kovácsoltvasnak nevezik a 

melegalakítási technológiát illetve az ezzel a technológiával készített tárgyakat. 

Bizonyos irodalmi forrásokban a kovácsvas anyagot is ezzel a kifejezéssel illetik. 

kovácsvas (angol: wrouhght iron, német: Schmiedeeisen): meleg és hidegalakítással 

(kovácsmunkával) alakítható és formálható, alacsony széntartalmú vas-szén ötvözet 
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régi szakirodalomban használatos elnevezése. Két típusa van a hegesztett- és a folytvas. 

(Révai L., 2005) 

kötővas (angol: balk iron, tie; német: Anker): különféle erők által igénybevett vas, szerkezeti 

elem, mely például a boltozat felett, vagy koszorú helyett a födém magasságában 

befalazva található, általában szalagvasból készültek, erőhatásuk gyakran összetett 

(Déry 2002) 

lágyacél (angol: mild steel, német: Weichstahl): a kb. 0,2% széntartalom alatti, nem edzhető 

vas-szén ötvözetek, mai elnevezése (Seregi 2002) 

nagyolvasztó (angol: blast furnance, német: Hochofen): magas falazattal épített 

olvasztókemence, amelyben már a vasérc olvadásához szükséges hőmérséklet elérése is 

lehetséges volt (Heckenast 1991) 

nielló (angol: niello, német: Schwarzätzen): fémdíszítési eljárás, melynek során a kivésett, 

vagy kimaratott mintát, réz, kén, bórax, ezüst, és ólom összetételű masszával töltötték 

ki. (Pereházy 1984; Kosak 1888) 

nyersvas (angol: crude-iron, német: Roheisen): 2,06-6,67% széntartalmú vas-szén ötvözet 

nyersvasból. Az indirekt kohászati eljárások, köztes terméke. Három fajtája van, a 

széntartalom, és ennek következtében történő, lehűlés közbeni grafit kiválások 

függvényében: fehér, tarka és sötétszürke nyersvas. (Révai L., 2005) 

odor (angol: die, német: Gesenk): a kovácsolt tárgy formálására használt, a kovácsoláshoz 

használatos süllyeszték, üllőbetét. (Gárdonyi 1959 ; Sárádi 1975; Pereházy 1986; 

Campbell 1997; Sax 1814) 

ömlesztett vas: ld. folytvas 

öntecs (angol: ingot, német: Ingot): az acélgyártás során a tégelyből vagy konverterből kiöntött 

és megszilárdult, még feldolgozatlan acél, mely formáját tekintve általában csonkagúla 

vagy csonkakúp alakú. Az öntecsből kovácsolással vagy hengereléssel lemez- rúd- vagy 

hengerelt áru készül. 

öntöttvas (angol: cast-iron, német: Gußeisen): 2,06-4,5% széntartalmú anyagból, azaz 

nyersvasból vasöntészeti eljárással készített anyag, nem kovácsolható. (Révai L., 2005; 

Campbell 1997; Böhme 1876) 

pakettált vas (angol: fagotted iron; német: Paketeisen): a nagyobb szelvények kialakítása 

hegesztettvasból. Henry Cort szabadalmaztatta 1783-ban. Az eljárás lényege, hogy több 

lapos vagy négyzetvas rudat, ún. nyerssínt, egymásra helyeztek és összekötöztek 

(pakettáltak), majd magas hőmérsékleten, kalapálással és hengereléssel teljes hosszon 

összehegesztettek (Révai L., 2005). 
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reve (angol: cinder; német: Zinder) kovácsolás során, a vas felületén keletkező finom oxidréteg 

(Seregi 2002; Révai L., 2005) 

salak (angol: scale; német:Schlacke): a kohászati eljárás során a vasérc szennyezőanyagait 

tartalmazó melléktermékként keletkezik. Általában különböző fémvegyületekből és 

kovasavból áll. A hegesztettvas anyag szálai (rostjai) között a készítés során a salak egy 

része rendszerint megmarad. A finomításnál ezt a bezáródott salakmennyiséget 

próbálták meg eltávolítani, de az eredmény szinte sohasem volt tökéletes. (Révai L., 

2005) 

Siemens-Martin eljárás (angol: Siemens-Martin process, német: Siemens-Martin Verfahren): 

nyersvas és ócskavas, vagy nyersvas és vasérc keverékét megfolyasztják, és az 

olvadékhoz különböző adalékokat öntenek, amíg megfelelő minőségű acél nem 

keletkezik, az acélt lecsapolják és ún. ingot formákba öntik. (Révai L., 2005; Maurer 

1890) 

Stájer kemence (német: Steierofen) a direktredukciós vasgyártás technológiai csúcspontját 

jelentő kemencetípus, amely működési elvét tekintve megegyezik a bucakemencével, 

de jóval nagyobb teljesítményre volt képes (Remport, 1995). 

szerkezeti acél (angol: constructional steel, német: Baustahl): 0,2-0,6% széntartalmú acél 

(Balázs, 1984). 

szerszámacél (angol: tool steel, német: Werkzeugstahl): 0,6-2,06m% széntartalmú acél (Balázs, 

1984). 

szélfrissítés (angol: converting, német: Windfrischen): az indirekt kohászati eljárás esetén a vas 

áramló levegővel való frissítése (dekarbonizálása) (Révai L., 2005) 

tausírozás (angol: damascening, német: Tauschierarbeit): a fémberakásos díszítőtechnika, 

amely során fém tárgy felületébe maratott vagy vésett mélyedésbe, puhább fémet 

kalapálnak. Két típusa van az egyszerűen és a fecskefarkas illesztésű (Pereházy 1984; 

Pereházy 1986; Campbell 1997) 

tégelyacél (angol: crucible steel; német: Tiegelstahl): a nem homogén acélgyártási 

folyamatokat (pl. cementacél) követő finomítási eljárás, mely során különféle vas és 

acélfajtákat illetve más ötvöző fémeket, megfelelő arányban kevernek, majd aknás 

kemencében vagy lángollóba helyezett agyag tégelyekben, levegőtől elzárva 

megfolyasztják (Révai L., 2005; Maurer 1892). 

Thomas eljárás (angol: basic converter process, német: Thomas Verfahren): a szélfrissített 

folytacél készítésének 1879-ben kifejlesztett, bázikus módszere, melyet a 

foszfortartalmú vasak készítéséhez, használnak. Ennél az eljárásnál, a nyersvas 
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frissítésére szolgáló konverter falát mésszel, vagy magnézium tartalmú ásványokkal 

bélelik ki. (Révai L., 2005; Maurer 1890) 

trébelés (angol: emossing, német: Treibarbeit): a trébelés, azaz a fémlemez domborítása, 

szintén ókori technika, amelyet eleinte, bronz, ezüst és aranylemezeknél, később 

vaslemezeknél is alkalmaztak (Pereházy 1986; Pereházy 1992; Campbell 1997). 

vas (angol: iron, német: Eisen): tudományos-technikai értelemben az elemi fém, vegyjele: Fe, 

sűrűsége 7,88g/cm3, olvadáspontja 1536°C. Elemi vassal a gyakorlatban nem 

találkozunk, minden esetben valamilyen ötvözetként, leggyakrabban acélként vagy 

öntöttvasként használják. A természetben meteorvasként és termésvasként fordul elő, 

ezek is tartalmaznak azonban más ötvözőket. A nem műszaki (régészeti, 

művészettörténeti) irodalom a vas ötvözeteire általánosan is használja a vas kifejezést. 

(Seregi 2002; Révai L., 2005) 

vonóvas (angol: tie; német: Zuganker): a boltozatok vízszintes terheinek kiegyenlítésére 

szolgáló vas, szerkezeti elem, erőhatása tiszta húzás (Déry 2002). 
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Equotip 
belső síkon 
[N/mm2]

Szakító 
vizsgálat 
[N/mm2]

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
357,00 340,40 -30,56 -41,36 1263,81 933,64 1710,74
363,00 344,60 -24,56 -37,16 912,51 602,98 1380,95
377,00 344,80 -10,56 -36,96 390,15 111,42 1366,12
347,00 383,00 -40,56 1,24 -50,24 1644,75 1,53
383,00 385,40 -4,56 3,64 -16,58 20,75 13,24
410,00 405,70 22,44 23,94 537,30 503,75 573,07
429,00 439,10 41,44 57,34 2376,38 1717,64 3287,75
433,00 474,70 45,44 92,94 4223,56 2065,20 8637,64
449,00 482,00 61,44 100,24 6159,12 3775,42 10047,83
333,00 362,90 -54,56 -18,86 1028,98 2976,31 355,74
340,00 364,70 -47,56 -17,06 811,35 2261,53 291,08
347,00 366,80 -40,56 -14,96 606,76 1644,75 223,83
373,00 295,20 -14,56 -86,56 1259,95 211,86 7492,83
403,00 302,20 15,44 -79,56 -1228,78 238,53 6329,97
403,00 312,30 15,44 -69,46 -1072,79 238,53 4824,85
393,00 420,90 5,44 39,14 213,09 29,64 1531,85
400,00 422,40 12,44 40,64 505,73 154,86 1651,52
436,00 424,60 48,44 42,84 2075,31 2346,86 1835,17

összesen 19995,59 21478,44 51555,72
átlag 387,56 381,76
szórás 35,54 55,07

Cov(x;y)= 1176,21
korreláció (r=) 0,60

a= 0,93 y=0,93x+20,96
b= 20,96

t= 3,01 p= 0,0085

U1

Zs1

Zs2

H1

M1

1.a. Az Equotip keménységmérő műszerrel belső síkon mért keménységértékek alapján 
becsült, és a mért szakítószilárdság összevetése, az összes adat alapján 
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Equotip belső síkon -
Szakítóvizsgálat
Lineáris (Equotip belső síkon -
Szakítóvizsgálat)



Equotip 
belső 
síkon 
[N/mm2]

Szakító 
vizsgálat 
[N/mm2]

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
357,00 340,40 -29,47 -57,07 1681,56 868,28 3256,60
363,00 344,60 -23,47 -52,87 1240,60 550,68 2794,88
377,00 344,80 -9,47 -52,67 498,58 89,62 2773,78
347,00 383,00 -39,47 -14,47 570,95 1557,62 209,28
383,00 385,40 -3,47 -12,07 41,83 12,02 145,60
410,00 405,70 23,53 8,23 193,76 553,82 67,79
429,00 439,10 42,53 41,63 1770,80 1809,08 1733,33
433,00 474,70 46,53 77,23 3593,92 2165,35 5964,99
449,00 482,00 62,53 84,53 5286,15 3910,42 7145,88
333,00 362,90 -53,47 -34,57 1848,16 2858,68 1194,85
340,00 364,70 -46,47 -32,77 1522,56 2159,15 1073,65
347,00 366,80 -39,47 -30,67 1210,31 1557,62 940,44
393,00 420,90 6,53 23,43 153,10 42,68 549,12
400,00 422,40 13,53 24,93 337,43 183,15 621,67
436,00 424,60 49,53 27,13 1344,00 2453,55 736,22

összesen 21293,73 20771,73 29208,11
átlag 386,47 397,47
szórás 38,52 45,68

Cov(x;y)= 1520,98
korreláció (r=) 0,86

a= 1,03 y=1,03x+1,29
b= 1,29

t= 6,20 p< 0,0010

1.b. Az Equotip keménységmérő műszerrel belső síkon mért keménységértékek alapján 
becsült, és a mért szakítószilárdság összevetése, a Zs2-es minta nélkül
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Poldi 
kalapács

Szakító 
vizsgálat

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
338 340,40 -40,11 -41,36 1659,04 1608,90 1710,74
346 344,60 -32,11 -37,16 1193,28 1031,12 1380,95
354 344,80 -24,11 -36,96 891,17 581,35 1366,12
370 383,00 -8,11 1,24 -10,05 65,79 1,53
410 385,40 31,89 3,64 116,04 1016,90 13,24
414 405,70 35,89 23,94 859,14 1288,01 573,07
370 439,10 -8,11 57,34 -465,08 65,79 3287,75
410 474,70 31,89 92,94 2963,72 1016,90 8637,64
466 482,00 87,89 100,24 8809,88 7724,46 10047,83
330 362,90 -48,11 -18,86 907,43 2314,68 355,74
334 364,70 -44,11 -17,06 752,58 1945,79 291,08
374 366,80 -4,11 -14,96 61,51 16,90 223,83
354 295,20 -24,11 -86,56 2087,08 581,35 7492,83
390 302,20 11,89 -79,56 -945,89 141,35 6329,97
396 312,30 17,89 -69,46 -1242,58 320,01 4824,85
374 420,90 -4,11 39,14 -160,90 16,90 1531,85
386 422,40 7,89 40,64 320,60 62,23 1651,52
390 424,60 11,89 42,84 509,31 141,35 1835,17

összesen 18306,28 19939,78 51555,72
átlag 378,11 381,76
szórás 34,25 55,07

Cov(x;y)= 1076,84
korreláció (r=) 0,57

a= 0,92 y=0,49x+195,35
b= 34,63

t= 2,78 p= 0,014

U1
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Zs2
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M1

2.a. A Poldi kalapáccsal mért keménységértékek alapján becsült, és a mért szakítószilárdság 
összevetése, az összes adat alapján 
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Poldi 
kalapács

Szakító 
vizsgálat

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
338 340,40 -39,73 -57,07 2267,45 1578,74 3256,60
346 344,60 -31,73 -52,87 1677,64 1007,00 2794,88
354 344,80 -23,73 -52,67 1249,96 563,27 2773,78
370 383,00 -7,73 -14,47 111,88 59,80 209,28
410 385,40 32,27 -12,07 -389,35 1041,14 145,60
414 405,70 36,27 8,23 298,60 1315,27 67,79
370 439,10 -7,73 41,63 -321,96 59,80 1733,33
410 474,70 32,27 77,23 2492,06 1041,14 5964,99
466 482,00 88,27 84,53 7461,48 7791,00 7145,88
330 362,90 -47,73 -34,57 1649,98 2278,47 1194,85
334 364,70 -43,73 -32,77 1433,00 1912,60 1073,65
374 366,80 -3,73 -30,67 114,49 13,94 940,44
374 420,90 -3,73 23,43 -87,48 13,94 549,12
386 422,40 8,27 24,93 206,12 68,34 621,67
390 424,60 12,27 27,13 332,84 150,47 736,22

összesen 18496,67 18894,93 29208,11
átlag 377,73 397,47
szórás 36,74 45,68

Cov(x;y)= 1321,19
korreláció (r=) 0,79

a= 0,98 y=1,13x-24,63
b= 27,70

t= 4,60 p< 0,001

Zs1

U1

H1

M1

2.b. A Poldi kalapáccsal mért keménységértékek alapján becsült, és a mért szakítószilárdság 
összevetése, a Zs2-es minta nélkül
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Lineáris (Poldi kalapács -
Szakítóvizsgálat)



Equotip 
belső síkon 
[N/mm2]

Poldi 
kalapács 
[N/mm2]

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
357,00 338 -30,56 -40,11 1225,62 933,64 1608,90
363,00 346 -24,56 -32,11 788,51 602,98 1031,12
377,00 354 -10,56 -24,11 254,51 111,42 581,35
347,00 370 -40,56 -8,11 328,95 1644,75 65,79
383,00 410 -4,56 31,89 -145,27 20,75 1016,90
410,00 414 22,44 35,89 805,51 503,75 1288,01
429,00 370 41,44 -8,11 -336,16 1717,64 65,79
433,00 410 45,44 31,89 1449,17 2065,20 1016,90
449,00 466 61,44 87,89 5400,28 3775,42 7724,46
333,00 330 -54,56 -48,11 2624,73 2976,31 2314,68
340,00 334 -47,56 -44,11 2097,73 2261,53 1945,79
347,00 374 -40,56 -4,11 166,73 1644,75 16,90
373,00 354 -14,56 -24,11 350,95 211,86 581,35
403,00 390 15,44 11,89 183,62 238,53 141,35
403,00 396 15,44 17,89 276,28 238,53 320,01
393,00 374 5,44 -4,11 -22,38 29,64 16,90
400,00 386 12,44 7,89 98,17 154,86 62,23
436,00 390 48,44 11,89 575,95 2346,86 141,35

összesen 16122,89 21478,44 19939,78
átlag 387,56 378,11
szórás 35,54 34,25

Cov(x;y)= 948,41
korreláció (r=) 0,78

a= 0,75 y=0,74x+92,53
b= 87,19

t= 4,97 p< 0,001

U1

Zs1

Zs2

H1

M1

3. Az Equotip keménységmérő műszer belső síkon mért keménységértékei és a Poldi 
kalapáccsal mért keménységértékek alapján becsült szakítószilárdság összevetése, az összes 
adat alapján 

Gy1

Köztes síkon mért Equotip vizsgálat - Poldi kalapácsos vizsgálat

300

350

400

450

500

300 350 400 450 500

becsült szakítószilárdság (Equotip v. alapján) [N/mm2]

be
cs

ül
t s

za
kí

tó
sz

ilá
rd

sá
g 

(P
ol

di
 k

al
ap

ác
so

s 
v.

) 
[N

/m
m

2]

Equotip belső síkon - Poldi
kalapács
Lineáris (Equotip belső síkon -
Poldi kalapács)



Eqotip 
felületen

Szakító 
vizsgálat

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
411,00 340,40 -14,33 -33,19 475,68 205,44 1101,35
475,00 344,60 49,67 -28,99 -1439,67 2466,78 840,23
641,00 344,80 215,67 -28,79 -6208,32 46512,11 828,67
416,00 383,00 -9,33 9,41 -87,86 87,11 88,61
496,00 385,40 70,67 11,81 834,81 4993,78 139,55
499,00 405,70 73,67 32,11 2365,68 5426,78 1031,27
301,00 439,10 -124,33 65,51 -8145,49 15458,78 4292,00
314,00 474,70 -111,33 101,11 -11257,28 12395,11 10223,91
307,00 482,00 -118,33 108,41 -12828,91 14002,78 11753,45
327,00 362,90 -98,33 -10,69 1050,86 9669,44 114,20
353,00 364,70 -72,33 -8,89 642,80 5232,11 78,97
360,00 366,80 -65,33 -6,79 443,40 4268,44 46,06
458,00 295,20 32,67 -78,39 -2560,63 1067,11 6144,47
498,00 302,20 72,67 -71,39 -5187,43 5280,44 5096,06
524,00 312,30 98,67 -61,29 -6046,95 9735,11 3756,06

összesen -47949,33 136801,33 45534,86
átlag 425,33 373,59
szórás 98,85 57,03

Cov(x;y)= -3424,95
korreláció (r=) -0,61

a= -0,35 y=-056x+603,54
b= 522,67

t= -2,76 p= 0,0154

4. Az Equotip keménységmérő műszerrel a felületen mért keménységértékek alapján 
becsült, és a mért szakítószilárdság összevetése, az összes adat alapján 
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Eqotip 
felületen

Eqotip 
belső 
síkon

x y x-xátl y-yátl (x-xátl)(y-yátl) (x-xátl)2 (y-yátl)2
Gy1 378,00 351,00 -15,33 -13,07 200,36 235,11 170,74

406,00 354,00 12,67 -10,07 -127,51 160,44 101,34
469,00 362,00 75,67 -2,07 -156,38 5725,44 4,27

H1 416,00 346,00 22,67 -18,07 -409,51 513,78 326,40
496,00 365,00 102,67 0,93 95,82 10540,44 0,87
499,00 377,00 105,67 12,93 1366,62 11165,44 167,27

M1 304,00 386,00 -89,33 21,93 -1959,38 7980,44 481,07
317,00 388,00 -76,33 23,93 -1826,91 5826,78 572,80
337,00 395,00 -56,33 30,93 -1742,58 3173,44 956,87

Zs1 334,00 339,00 -59,33 -25,07 1487,29 3520,44 628,34
350,00 342,00 -43,33 -22,07 956,22 1877,78 486,94
353,00 346,00 -40,33 -18,07 728,69 1626,78 326,40

Zs2 399,00 360,00 5,67 -4,07 -23,04 32,11 16,54
416,00 375,00 22,67 10,93 247,82 513,78 119,54
426,00 375,00 32,67 10,93 357,16 1067,11 119,54

-805,33 53959,33 4478,93
összesen
átlag 393,33 364,07
szórás 62,08 17,89

cov(x;y)= -57,52
korreláció (r=) -0,05

a= -0,01
b= 369,94

t= -0,19 p> 0,20

5. Az Equotip keménységmérő műszerrel a felületen és közbenső síkon mért 
keménységértékek összevetése, az összes adat alapján 
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