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4.1.3 Az acélszerkezet kialakítása 
 
A hajótest gyártása – vagy sokkal inkább építése – során olyan munkaszervezési 
feladatokat is el kell látni, amelyek lehetővé teszik, hogy a hajót könnyebben (vagy sok 
esetben egyáltalán) meg lehessen építeni. Elő kell készíteni és előgyártási folyamatokon 
kell átbocsátani a lemez- és szelvényanyagokat, hogy a tényleges gyártás (hegesztés) 
elvégezhető legyen. 
 
Lemez- és szelvény-előkészítés és megmunkálás 
A következőkben azokkal a munkafázisokkal foglalkozunk, amelyeken a lemezek és a 
szelvények mennek keresztül attól kezdve, hogy a hajógyárba beérkeznek, addig, amíg 
el nem nyerik végső formájukat arra készen, hogy behegesszék őket a hajó 
szerkezetébe. Az utóbbi években nagyon minden változott a hajógyáraknak ebben a 
tevékenységi körében, aminek fő oka az volt, hogy gazdaságosan fenntartható sima 
anyag- és félkész-termék áramlást kellett kialakítani ebben a termelési fokozatban. 
 
Lemez- és szelvény-előkészítés. Az anyag megfelelő előkészítése lényeges szempont 
ahhoz, hogy beépítés után megbízható elem legyen a szerkezetben, precíz rend szerinti 
tárolása pedig beérkezésétől kezdve a hajóépítés hatékonyságát javíthatja. 
VASUDVAR 
A hajógyár területére való megérkezés után a lemezeket és szelvényeket a vasudvar 
területén tárolják átmenetileg. A vasudvar általában olyan méretű fedetlen terület, amely 
elegendő helyet biztosít ahhoz a lemez- és szelvénymennyiséghez, amely a gyár néhány 
havi zavartalan működéséhez kell. Azokban az országokban, ahol biztonságos az ellátás 
acéltermékekből, ez a tárolt mennyiség kb. háromhavi tartalékot jelent, ahol azonban 
nincsenek megfelelő acélgyárak, nagyobb mennyiségre is szükség lehet. Ezzel szemben 
a japán hajógyárak olyan szorosan együttműködnek az acélgyártó cégekkel, hogy akár 
egyhavi tartalékkal is tudnak dolgozni. 
Amikor a hengerműhöz beérkezik a megrendelés, a hengermű azokat a részleteket és 
azonosító kódokat is megkapja, amely lehetővé teszi az egyes tételek megjelölését. 
Amikor az anyag a hajógyárba beérkezik, mivel a kódolás általában a szekciószámokat 
jelzi, célszerű a lemezeket és szelvényeket az adott hajóhoz tartozó területen tárolni. 
Más szavakkal minden egyes hajóhoz tartozó anyag rendelkezik a vasudvarban egy 
saját kijelölt hellyel, ezt tovább lehet osztani a hajó fő egységeinek megfelelően. 
Az anyagbeszállítást és tárolást a gyártástechnológiai gyakorlattal összhangban 
irányítják, hogy a hajók építésének programjának feleljen meg. 
A lemezeket általában vízszintesen tárolják egymásra rakva az előírások szerint. 
Korábban az volt az elterjedt gyakorlat, hogy megfelelő rekeszekben a lemezeket 
függőlegesen tárolták, ez az időjárás miatt volt kedvezőbb, de ma már ez a rendszer 
nem szokásos, megfelelő darabszámban egymásra rakva vízszintesen tárolják. 
Ahol az anyagmozgatáshoz darukat alkalmaznak, fontos szempont, hogy a teljes 
vasudvarra vonatkozóan elegendő hozzáférés legyen, az anyagot pedig a fedett területre 
lehet kellő időben átszállítani. A darutípus leggyakrabban elektromos hajtású 
felsőpályás futódaru, amely a vasudvart és a fedett műhelyt egyaránt el tudja látni; 
alternatíva lehet egy görgős szállítóberendezés, amelyre ráhelyezve a lemezek a 
műhelybe jutnak. Emelésnél a lemezeket mágneses fogóval, a szelvényeket pedig 
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kötöző-kötéllel rögzítik, a daru teherbírása ritkán haladja meg az öt tonnát. A vasudvar 
anyagmozgatásának fejlesztését szolgálja az ’előrendező’ nevű készülék. A gyártásba 
kerülő lemezeket előre be lehet helyezni az előrendezőbe, amely távolról irányítható, 
így, ha egy lemezre sor kerül, kiemeli azt a rakás tetejéről mágneses fogóval, és a 
görgős szállítóra helyezi. Az ilyen módon felszerelt vasudvar alkalmas az 
automatizálásra. 
LEMEZMÁNGORLÓ 
Mángorló a neve annak a berendezésnek, amely robosztus hengerek segítségével az 
átfuttatott lemezeket kiegyengeti megmunkálás előtt. A szállítás közben ugyanis a 
lemezek deformálódhatnak, a legtöbb korszerű gépi eljárásnál pedig fontos, hogy a 
lemezek minél tökéletesebben síkban legyenek. Általában két mángorló van 
használatban, egyik ezek közül a vastag, a másik a vékony lemezekhez, de ma már az is 
előfordul, hogy a berendezés szélesebb lemezvastagság tartományban is beállítható. 
SÖRÉTFÚVÁS  
A lemezeket és a szelvényeket a legtöbb esetben söréttel tisztítják meg a rozsdától és a 
hengerművi revétől. A sörétfúvással részletesebben a korrózióvédelemnél foglalkozunk. 
A hajógyárakban a sörétfúvó üzem általában a járókerekes típusból való, ahol a kerék a 
szemcsés anyagot nagy sebességgel az acélfelületre repíti, azt követően az anyagot újra 
fel lehet használni. A lemez általában függőleges helyzetben halad át, de vannak 
vízszintes berendezések is. A függőleges helyzetbe a lemezt a görgős szállítóról külön 
készülék emeli fel, mielőtt az belépne a szóróba, utána pedig vissza kell megint 
helyezni. A vékonyabb lemezek nagyon hajlamosak a deformálódásra függőleges 
helyzetben. A vízszintes berendezéseknél viszont gondot okoz a lemez felső oldaláról a 
szemcsés anyag eltávolítása. A szelvényekhez általában külön sörétfúvó berendezést 
állítanak fel. 
ALAPOZÓ-FESTÉK  
A sörétfúvást követően a lemezek és szelvények azonnal a festékszóró berendezésen 
haladnak át. Az anyagot egyetlen lépésben szórják be a pontosan beállított vastagságú 
alapozó festékréteggel. Számos megfelelő alapozó festék áll rendelkezésre; ezekről is a 
korrózióvédelemnél szólunk bővebben. Az alapozó festék felhordása után szárítás 
következik. 
A LEMEZEK KEZELÉSE A GÉPMŰHELYEKBEN  
A gépi megmunkálást végző műhelyekben felsőpályás elektromos futódaruk vannak 
felszerelve, teherbírásuk 5-15 tonna, ezek szállítják a lemezeket és szelvényeket az 
egyes gépi megmunkálásokhoz. Az egyes megmunkáló gépek is gyakran fel vannak 
szerelve forgódarukkal, a gépi megmunkálás közben ezzel mozgatják a munkadarabot. 
A lemezek kezelésében sínen mozgó elektromos targoncák is részt vehetnek, ezek 
továbbítják a lemezeket az egyik gépről a másikra. Ezt a munkát nagyfokú 
automatizálással is el lehet végezni, ahol a szállítóberendezések, lángvágó asztalok ill. 
egyengető és szorító-berendezések integrált irányítás alatt működnek. 
 
A lemezek és szelvények gépi megmunkálása. Azok a módszerek, amelyek a lemezeknek 
a kívánt alakra történő alakítására szolgálnak, általában időigényesek. Ez különösen 
azokra érvényes, amelyekkel a lemezeket a hajótest görbe felületébe kell beilleszteni, az 
ehhez szükséges információ a mai modern hajógyárakban a rendelkezésre álló 
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CAD/CAM rendszerekből beszerezhető. A sík lemezek kívánt alakúra történő vágását 
az elmúlt évtizedben magas fokon automatizálták, nagyon fejlett szerszámgépeket 
vezettek be ehhez a feladathoz. A vágást magát leginkább oxigénnel és acetilénnel vagy 
plazmával végzik. 
LEMEZVÁGÁS  
Ahol a lemezből egy vagy több bonyolult alakú darabot kell kivágni, vágógépet 
alkalmaznak. Az ilyen gépeket, ha a vágást gázzal végzik, lángvágógépnek hívják. Az 
összes láng- vagy plazma-vágógép rendelkezik automata vezérléssel, azonban ezek 
bonyolultsága széles skálán változhat; az alábbiakban soroljuk  fel a hajógyárakban 
megtalálható vezérlési formákat: 
(a) 1:1 léptékű sablon- vagy rajzvezérlés, 
(b) 1:10 léptékű rajz, 
(c) NC (numerical control, számjegyvezérlés). 
(a) A vágógép vezérlésére használható egy természetes nagyságban készült sablon vagy 
rajz, ami ott előnyös kifejezetten, ahol azonos darabot kell nagy darabszámban kivágni. 
A tétel mérete nyilvánvalóan korlátozott, a pozíciót pedig, ahol a nagy táblán az adott 
tétel elhelyezkedik, a gép kezelője dönti el. Sablon esetén mechanikus követő 
használható, rajznál egy elektronikus levilágító készülék követheti a körvonalat. 
Bármelyik esetben egyszerű nem-automatizált gépet lehet alkalmazni, ha a kezelőnek 
kell követnie a sablon körvonalát vagy végigvezetni a követő fejet a rajzon. A 
hajóépítésben azonban korlátozott az ilyen gépek használhatósága, legfeljebb egyforma 
csomólemezek, stb. kivágására alkalmasak. 
(b) A korábbi lángvágógépek a hajógyárakban 1:10 léptékű rajzvezérlésűek voltak, 
amelyeket, ahogy a hajótervezésnél láttuk, a rajzpadlás személyzete készített. A gép 
vezérlőszerkezetét a lemezvágó műhelyen belül egy elsötétített fülkében helyezték el. A 
fotocellás követőfej a rajzasztalon elhelyezett rajz vonalát követte, végighaladva a 
rajzoló szakember által papírra vetett vonalon a starttól a végpontig olyan sorrendben, 
amit a rajzoló határozott meg. A vezérlést a műhelyben elhelyezett gépre kapcsolták, 
amelynek kocsijára szerelt tartókon voltak az égőfejek. Általában két tartó volt 
felszerelve, így a gép egyidejűleg két lemezt vághatott, amelyek egyformák vagy tükör-
szimmetrikusak voltak. Mindkét fejre három fúvóka volt felszerelve, amelyekkel a 
különböző leélezéseket is meg tudták valósítani. A láng távolsága lemeztől 
automatikusan volt szabályozva, és vágás közben a sebesség is vezérelve volt, bár két 
vágás között a fej mozgását fel lehetett gyorsítani. Ezeknek a gépeknek a későbbi 
változatai már két követőfejjel rendelkeztek, így az is lehetséges volt, hogy egy lemez 
mindkét felét, amikor a körvonalak eltérőek voltak, egyidejűleg lehessen kivágni. 
Ezzel a géptípussal olyan tartozék is járt, amellyel a lemezeket a kívánt helyeken meg 
lehetett jelölni, hasonlóan a kézzel történő megjelöléshez. 
(c) A hajógyárak zöme ma már számjegyvezérlést használ a lemezek kivágásához, az 
optikai vezérlés elavult. A fő ok, hogy az 1:10 léptékű rajzok készítése magas szintű 
szaktudást igényel, és az ilyen emberek képzése költséges. Emellett azonban az is 
jelentős, hogy a plazma-íves eljárással elérhető nagyobb vágási sebességek már 
nehézkessé teszik az optikai vezérlést. 
Számjegyvezérlésnél a gépet egy lyukszalag vezérli, amelyen a kivágandó alak 
koordinátái vannak rögzítve. Az egyszerűbb idomoknál a körvonal főként egyenesekből 
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és körívekből áll, a koordinátákat ilyenkor kézzel is be lehet adni, de számos lemeznél a 
körvonal sokkal bonyolultabb. Ezeknek a körvonalaknak a manuális programozása 
jelentősen csökkentené az eljárás hatékonyságát, emiatt különféle kódolt 
adatrendszereket fejlesztettek ki az elején, amelyek a digitális programozáshoz 
megfelelőek voltak. Azonban a CAD/CAM rendszerek megjelenésével az integrált 
szoftver ma már tartalmazza, amint a hajótervezésnél láttuk, a rajzoló szakember 
számára az alkatrészek programozását is, illetve azok elhelyezését a lemeztáblán, illetve 
a vágási információt, amellyel automatikusan el lehet készíteni az NC szalagot. A 
szalagot be lehet olvasni a vezérlőbe, amely a lángvágógép szervomechanizmusa 
számára elkészíti a vezérlő jeleket. Az általános elrendezés a 4.1.3.1 ábrán látható. 
Ezeket a gépeket is, hasonlóan az 1:10 léptékű optikai vezérlésű gépekhez, el lehet látni 
olyan tartozékokkal, amelyek a táblákat megjelölik. 
 

 
 

4.1.3.1 ábra Számjegyvezérlésű lángvágó berendezés 
 
SZÉLEZŐ-GÉPEK  
A lángvágógépekre lényegében ott van szükség, ahol a lemeztáblából bonyolult formájú 
darabokat kell kivágni. Sok lemeztábla azonban a hajó héjazatából, mint pl. a sík 
oldallemezek, fedélzetek, tankfedelek, válaszfalak, stb., csak egyengetést és a szélek 
megmunkálását igényli, illetve minimális méretigazítást. Ezt a munkát egy szélező-
gépen lehet elvégezni, amely általában láng- vagy plazmavágóval működik. 
A lángvágó szélező-gép alapjában három tartóból áll, amelyek tartják az égőfejeket, és a 
gép a lemezmegmunkáló terület két szélén levő két sínen mozog. Egyik tartón két 
égőfej van, ezek a lemeztábla két szélének igazítását végzik mozgás közben, a másik 
két tartó pedig egy-egy fejet tart, amelyek a tartón keresztirányban mozognak, és a 
lemeztábla végeit igazítják. Mindegyik vágófej felszerelhető három fúvókával, és így a 
szükséges leélezést is el lehet velük végezni. A lemez, a tartó és a vágófej beállítása 
kézzel történik, azt követően azonban minden programozott. 
A lángvágó szélező-gépek bevezetése előtt mechanikus gépekkel végezték a 
lemeztáblák szélének megmunkálását, és ott, ahol nem acéllal kell dolgozni, ezek 
előnyösebbek. Nagyobb vágósebességet lehet velük elérni, mint lánggal, a 
hidraulikusan lerögzített lemezt a kocsira szerelt forgó szerszám függőleges éle 
munkálja meg. A leélezésnél azonban a hagyományos gyalukésekkel felszerelt régebbi 
gépek több menetet igényelnek, így lassabban dolgoznak a lángvágóknál. A kritikusabb 
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hegesztések előkészítésénél azonban, ahol fontos a leélezésnél kapott felület minősége, 
a mechanikusan megmunkált lemezek előnyösek. A mechanikus szélezést 
tulajdonképpen a plazma-íves szélező-gépek szorítják ki, mivel ezek jó felületet adnak 
nagyobb vágási sebesség mellett. 
FÚRÓGÉPEK  
Néhány lemezbe vagy szelvénybe lyukakat kell fúrni, pl. csavarozott fedelekbe és 
hordozható tartókba. A fúrógépek leginkább oszlopos radiális fúrógépek. 
LEMEZOLLÓK  
Lemezből készült kisebb darabokat, amilyenek pl. a különféle csomólemezek, 
hidraulikus működtetésű lemezollókon lehet kivágni. A lemezollókba a görgős 
megfogókon mozgatott lemeztáblát kézzel adagolják be, a pozicionálás is úgy történik. 
SAJTÓK  
Hidraulikus sajtókat széles körben alkalmaznak a hajógyárakban számos célra. 
Használhatóak hajlításra, egyengetésre, karimázásra, peremezésre és hasonló 
műveletekre (ld. 4.1.3.2 ábra). A lemezeket hidegen munkálják meg, és a munkához 
legfeljebb görgős megfogókra van szükség. A sajtók üzeme olcsó, de szaktudást igényel 
és csak kisebb darabszámok esetében jöhet szóba. 

 
4.1.3.2 ábra Hidraulikus sajtóval végzett 
munkák 
 
LEMEZHENGEREK  
Hidraulikus működtetésű nehéz 
hengereket is használnak arra, hogy a 
lemezeknek és szelvényeknek a kívánt 
görbületet megadják. A gép lényege a két 
alsó meghajtott henger, amely behúzza a 
lemezt, a felső kisebb átmérőjű henger 
szabadon fut (ld. 4.1.3.3 ábra). A felső 
henger egyik vagy mindkét végét lehet 
szabályozni függőlegesen, az alsó 
hengerek pedig közelebb vagy távolabb 
állíthatók be. A korszerű hajlító-
hengerekkel akár 45 mm vastagságú 
lemezeket is lehet formálni, akár félkör is 
hajlítható velük. Ezek a nagy hengerek 

rendelkezhetnek olyan tartozékokkal, amelyekkel komoly peremezési műveleteket lehet 
végrehajtani, a felső tartóra gyakorolt terheléssel pedig önmerevített válaszfalakat lehet 
létrehozni. 
A lemezek teljes körben való meghajlítására is szükség van árbocokhoz és árbocdaru 
gémekhez, illetve az aktív orrkormányok alagútjaihoz. Ezekhez különleges vízszintes 
vagy függőleges hengereket alkalmaznak. 
HEVÍTÉSSEL TÖRTÉNŐ DOMBORÍTÁS  
A hevítés segítségével történő domborítás a hajóépítésben elterjedt eljárás akár egy akár 
két tengely körüli görbület létrehozására a lemeztáblában. 
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Ez az eljárás azonban a legutóbbi időkig igen nagy szaktudást igényelt, és nem volt 
garantálható a nyert alak pontossága. 
 

4.1.3.3 ábra Héjlemez-táblák 
alakítása 
 
Hőt vezetnek be egy lemeztábla 
felületén levő vonal mentén 
hegesztőpisztoly segítségével, az 
azonnali hűtést pedig levegővel 
vagy vízzel végzik. A keskeny 
sávon felmelegített anyag a 
lemeztábla nagy tömegének 
hűtőhatása miatt nem tud a 
felület mentén deformálódni, 
emiatt a lemezfelületre 
merőlegesen tágul ki. Lehűlésnél 
azonban az összehúzódás a 
lemez felületén következik be, ez 
arra készteti a lemezt, hogy 
konkáv alakot vegyen fel a 
melegített oldalon (ld. 4.1.3.3 
ábra). A gyakorlott szakember 
képes arra, hogy a kívánt alakot 
megközelítőleg létrehozza a 
melegítési vonalak segítségével. 
A hevítéssel történő görbítés 
vagy domborítás többnyire 
időigényesebb a hengerlésnél, 
viszont előnye az, hogy 
merevítők vagy más lemeztáblák 

hozzáhegesztésekor jobban megtartja az alakját. Ez gyakran fontos szempont, mivel az 
alakhűség létfontosságú lehet a szekciók helyükre történő hegesztésénél, amikor minden 
korrekció sok időbe telik. 
Japánban az utóbbi években kifejlesztettek egy teljesen számítógéppel irányítható hővel 
történő domborítási eljárást hajóépítési célokra. Ez a gép igen nagy pontosságú, 
megismételhető az elvégzett művelet, ezért majdnem kétszerese a termelékenysége, 
mint a kézi eljárásnak. 
 
Bordahajlítás. A hagyományos eljárás a hajótest merevítőinek hajlítására a 
hajójavításban még mindig előfordul, ezért erről is beszélni kell. A 'hajlító-sablon' 
olyan lágyacél lapos-acél rúd, amelyet a bordasablon rajz alapján hajlítanak méretre, és 
amelyet a bordahajlító táblára helyeznek. Ez utóbbi egy robosztus öntöttvas tábla, 
amely lyukakkal van ellátva, ezek közül a borda formájához legmegfelelőbbeket 
kiválasztják, és kirajzolják a felületen a borda formáját, figyelembe véve a vízvonalak 
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összetartása miatti korrekciót. A borda lehűlés során várható alakváltozását is 
figyelembe veszik, és ennek megfelelően deformálják a hajlító-sablont, mielőtt 
csapokkal és kampókkal a hajlító-táblára rögzítik. A kemencében felhevített bordát a 
lerögzített sablonhoz hajlítják amilyen gyorsan lehet. A munka nagyon megterhelő, 
nehéz kalapácsokat és hidraulikus hengereket használnak hozzá. A borda nemcsak 
síkbeli alakját kell, hogy felvegye, hanem arra is ügyelni kell, hogy a gerinc a hajlítástól 
nehogy kihajoljon, ezt állandó ütögetéssel biztosítják. 
 

4.1.3.4 ábra Bordahajlítás 
 
Amint már említettük, a vízvonalak a hajó 
vonaltervében csak a hajóközépen 
párhuzamosak a hajó hossztengelyével, 
így azoknál a bordáknál, amelyeknél a 
hajó oldala azzal szöget zár be, a borda 
gerincét el kell csavarni a héjlemezre 
merőlegesen. A művelethez külön 
csavaró-gép áll rendelkezésre, de a 
munka nagy figyelmet kíván. 
Amint a hajlítás elkészült, a bordát 
hagyják lehűlni, de le kell szorítani, hogy 
megtartsa az alakját. Hideg állapotban 
összehasonlítják a táblán kirajzolt 
vonallal. Közben a hajlító-sablont 
átfordítják, hogy a hajó másik oldalához 
szükséges azonos bordát meg lehessen 
hajlítani. 
HIDEG BORDAHAJLÍTÁS  
Ma már mindennapi gyakorlat a 
hajóbordák hidegen történő hajlítása erre 
a célra kifejlesztett gépek segítségével. A 
hajlítás egy vízszintes hidraulikus 
hengerrel történik, a bordát 
fogókészülékek tartják rögzítve (4.1.3.4 
ábra). A gépeken minden szelvénytípust 
lehet hajlítani, a méret szab határt. A 
helyes alak eléréséhez 'inverz görbe' 

módszert vagy számjegyvezérlést alkalmaznak. Az 'inverz görbe' módszernél a rajzoló 
szakember a CAD/CAM rendszerrel határozza meg az inverz görbét, amelyet krétával 
rajzolnak rá az egyenes szelvényre, amelyet aztán addig hajlítanak, amíg a krétavonal 
egyenes lesz (ld. 4.1.3.4 ábra). A hidraulikus működtetésű hideg bordahajlító gépet 
hasonlóképpen vezérelni lehet lyukszalaggal NC vezérlő berendezésről, mint a 
lángvágógépet, ahol a borda vonalát a számítógéppel kiegyenlített vonalterv adataiból 
lehet meghatározni. 
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Robotok. A robotokat az utóbbi években már olyan vezérlő berendezésekkel lehet 
beszerezni,  amelyek sokkal alkalmazhatóbbá teszik őket a hajóépítő műhelyekben 
uralkodó viszonyokhoz. Például ma már a legtöbb robot az ’adaptív vezérlés’ 
valamilyen formájával van felszerelve, amely visszajelzést ad a környezetről, és így 
lehetővé teszi a robot karjához beállított pálya automatikus korrekcióját, illetve 
funkciójának helyesbítését. Az 'off-line' programozás lehetősége és a szimulációs 
csomagok megléte viszont arra ad lehetőséget, hogy távolról is irányítani vagy tesztelni 
lehessen a robotot. Ezen a módon a robot zavartalanul dolgozhat, miközben új 
programok készülnek számára. 
A világ hajógyárai és a hajógyárak rendszereinek szállítói közül sokan fejlesztettek ki 
hajóépítésben használható robotokat. Ezeknek a fejlesztéseknek a nagy része teljesen 
automatikussá tette azokat a hegesztési eljárásokat, amelyekről korábban szó volt, de 
ezen kívül a láng- és plazmavágás alkalmazása és kipróbálása, illetve a helyszíni 
sörétszórás és festés ill. jelölés is célterület. A hajóépítéshez eddig kifejlesztett robotok 
vagy nagy méretű darugémmel felszerelt gépek, vagy kis hordozható készülékek. Az 
előző gyakran csak tartja és mozgatja a rá felszerelt tényleges robotot, illetve fel van 
szerelve a vezérlés által megkövetelt érzékelőkkel, így a vágási és hegesztési 
eljárásokhoz használatos. Az utóbbi kézi módon szállítható vagy saját meghajtással 
rendelkezik a helyváltoztatáshoz, néha még függőleges irányban is, vagy a 
robotfunkciók tartalmazzák a mozgást is, és a nehezebb szituációk során helyi varratok 
készítésére használják őket, vagy esetleg tisztításra és festésre. 
A robotprogramozó rendszerek közül sokat csatlakoztatni lehet a hajógyár CAD 
rendszeréhez, így a robot számára készült programokat 'off-line’ üzemmódban le lehet 
futtatni a 3-dimenziós grafikai programokon, amelyek szimulálni tudják a robot 
munkáját, mielőtt azt a valóságban üzembe állítanák. 
A robotok alkalmazása egyszerre két oldalról nézve is előnyös. Először is a nehéz és 
kényelmetlen helyzetben végzendő munkák alól mentesülnek a dolgozók, másodszor 
pedig nő a termelékenység és csökkennek a gyártási költségek. 
 
Szekciógyártás 
A II. Világháború folyamán rövid idő alatt kellett nagy számú kereskedelmi és 
hadihajót építeni. Ez erősen felgyorsította a hegesztés alkalmazásának elterjedését a 
hajógyártásban, és a tömeggyártási eljárások is gyakrabban jelentek meg az iparágban. 
Ebben az időben vált elfogadottá a szekciógyártás (más néven előgyártás), vagyis az a 
hajóépítési mód, amikor a hajó egyes különálló részeit a műhelyben előre összeállítják 
és meghegesztik, majd ezeket a sólyatéren ill. a dokkban hegesztik össze komplett 
hajótestté, sőt, ez a technika tudományos háttérrel is rendelkezett. Az egységeket 
gyakran a hajógyártól messze eső területen építették össze, az összeszerelést pedig a 
hajógyáron belül olyan program szerint végezték el, ami még ma is elismerést kelthet. 
Ezeknek az ezen a területen igen látványos eredményeknek nagy részét az USA 
hajógyáraiban érték el, ahol a háborús időszakban szükségessé váló többlet hajótér 
legnagyobb részét építették ezeknek az új fejlesztéseknek a segítségével. Sajnos ennek 
hirtelen jellegű építési programnak az eredményei nem mindig voltak kielégítőek; a 
hegesztett szerkezetekkel kapcsolatban például nem voltak még megfelelő 
tapasztalatok, emiatt nem mindig volt kidolgozott technológiája az eljárásnak. Azóta, 
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hogy a szekciógyártás fokozatosan elfogadottá vált a kereskedelmi hajók építésénél az 
említett ország hajógyáraiban, a létesítményeket a technológia alkalmazásához 
átalakították máshol is, és komoly tapasztalatokat szereztek a szekciógyártásban. Ma 
már valamilyen szinten minden hajó szekciógyártásban épül. 

 
4.1.3.5 ábra Tömegáru szállító hajó 
oldalszekciója 
 
A szegecselt technológiával készülő 
egységeknél ritkán alkalmazták a 
szekciógyártást, mivel a hegesztés sokkal 
előnyösebb volt ennél az építési módnál. 
Hegesztésnél például a formák 
egyszerűbbek (nincs szükség átlapolásra a 
lemezek toldásánál a héjazat esetében) és 
a tűréshatárok is szélesebbek. A 
szekciókat fedett területen lehet 
összeépíteni, ami a legtöbb mérsékelt 
égövi hajógyárnál előnyt jelent, nemcsak 
azért, mert jobbak a munkafeltételek, 
hanem a hegesztéshez szükséges 
feltételek jobb kielégítése miatt is. 
Lehetőség van például arra, hogy a 
szekciókat forgassák, ami kézalatti 

hegesztést tesz lehetővé, és annak elvégzése sokkal egyszerűbb, ezért a várható 
eredmények is jobbak. Hatalmas előnyöket rejt, ha a függőleges és fejfeletti hegesztést 
minimális szinten lehet tartani. A központi szolgáltatások is jobban hozzáférhetőek a 
műhelyben, gáz a vágáshoz, levegő a véséshez és elektromos hálózat a hegesztéshez, 
ezeket oda lehet vinni, ahol arra éppen szükség van. A gyártástervezési technikákat a 
szekciógyártási sorrendhez lehet alakítani, az anyag- és munkaigényt egységcsoportok 
szerint lehet tervezni, és a hajóépítés egész folyamata annak megfelelően irányítható, 
ahogy a hajó építésének helyén (sólyatér vagy dokk) a tervezett idő megkívánja. 
Bár a szekciógyártás már elterjedt, egészen az 1970-es évekig az európai, ezen belül a 
brit hajógyárakban is, a szekciógyártás fő területe a 2- és 3-dimeziós hajószerkezeti 
modulok előgyártása volt, amelyekbe a berendezéseket és rendszereket a hajó 
építésének helyén vagy a vízrebocsátás után a vízi szerelőcsarnokban építették be. 
A csőrendszereket, a szellőzést és a gépi berendezéseket a kész hajótestbe független 
egységként telepítették. Hasonlóképpen a lakótér is a helyszínen került elkészítésre, a 
bútorokat és felszereléseket ott szerelték össze. Emiatt, bár az acélszerkezet gyártási és 
összeépítési módszerei hatékonyak és időtakarékosak voltak, a felszerelések 
beépítésének egyedi és nagyrészt irányítatlan módszerei a hajó egészének 
gyártástechnológiájával nem voltak összhangban. 
Manapság már ahelyett, hogy a rendszerek és felszerelések beépítését a teljes hajóra 
terveznék meg, elterjedt gyakorlat, hogy azok telepítését zónákra osztják, a zóna 
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általában egy nagyobb teret jelent, amelyet tovább lehet lebontani blokkokra vagy 
kisebb szerelési egységekre. 

 
4.1.3.6 ábra Csőrendszer-modul 
 
Az egyes szerelési egységek 
vagy blokkok készültségi foka 
elérheti a 85-90%-ot. Mind az 
acélszerkezet, mind a rendszerek 
és felszerelések tervezése magas 
szintű a szerelési egységeket ill. 
blokkokat tekintve, a szerkezet 
gyártása és a felszerelések 
telepítése pedig olyan 
munkahelyeken történhet, ahol a 
munkaerő megkapja a kellő 
eszközöket és anyagokat.  

 
Rész-szekciók. Amikor a lemezek és szelvények megmunkálása befejeződik, azokat a 
hajó szekcióiba be lehet építeni. 
 

4.1.3.7 ábra Mindkét 
oldalon készre szerelt rész-
szekció 
 
A gyártóműhelyekben 
gyakran elkülönített 
területeket jelölnek ki a 
különböző jellegű szerelési 
egységek számára, pl. a sík 
lemezből készülő 
paneleknek, a hengerléssel 

hajlított vagy domborított héjelemeknek, a mátrix vagy más néven 'tojástartó' 
szerkezeteknek és a kisebb rész-szekcióknak. Ezeket mindet lehet rész-szekcióknak 
nevezni, ha nem közvetlenül kerülnek beépítésre a hajóba, hanem előtte egy nagyobb 
egységben, egy szekcióban egyesítik őket. A panel rész-szekciók általában nagy fokú 
automatizálással készülnek, az előkészített lemezeket összeállítják és fűző-
hegesztésekkel (heftelés) tartják a helyükön, mielőtt a varratokat automatával 
végighegesztenék mindkét oldalon vagy egyoldali eljárás alkalmazásával. A panelt 
megjelölik, és a merevítőket ráhegesztik automata vagy félautomata eljárással. Olyan 
kisebb rész-szekciók, mint a keretbordák, amelyeket a lemezből készült gerinc és 
szintén lemez öv alkot, szintén ebben a stádiumban kerülnek beépítésre a szekcióba. A 
térbeli héjlemezeket támaszokra helyezik és úgy hegesztik össze, az előre meghajlított 
merevítőket pedig a sík panelekhez hasonlóan illesztik és hegesztik fel. A mátrix vagy 
'tojástartó' rész-szekciókhoz szintén használnak támaszokat, például a kettősfenékbe 
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kerülő végigmenő és bordaközi lemezgerincekhez a hossz- és keresztirányú 
keretbordáknál. 
 
A szekciógyártás menete. A legtöbb esetben a 2-dimenziós rész-szekciókat 3-dimenziós 
blokk-szekciókká építik össze. A blokk-szekció méretét a legideálisabb már a szerkezeti 
tervezés korai szakaszában meghatározni. Figyelembe kell venni ehhez a korlátokat, 
mint pl. a daruzási súlyhatárok vagy a kezelhető maximális méretek, valamint a 
szerkezet természetes vonásait, mint nyílások, stb., amelyek garantálják, hogy a 
blokkok önhordóak és könnyen hozzáférhetőek. A panel rész-szekciók, amelyek a 
blokkba kerülnek, olyan méretűek lehetnek, amelyeket a megmunkálható lemeztábla-
méret korlátoz, és ez természetesen később befolyásolja a blokk hosszát is. A géptéri 
környezetben a blokk méretét és elrendezését a zóna felszerelésének megfontolásai 
határozzák meg. 
Mindegyik blokkot a lehető legtöbb kézalatti hegesztési lehetőséggel kell megtervezni, 
ehhez viszont fordíthatónak kell lennie. A blokkokat a felszerelés és rendszerek 
telepítése érdekében is forgatják, különösen a géptér hátsó részén levő gépalapok 
esetében, ahol a csővezetékeket, stb. az alap alatt kell beszerelni, ami egyszerűbb a 
blokk felfordított állapotában, és utána fordítják vissza, hogy az alap feletti felszerelést 
telepíthessék (ld. 4.1.3.7 ábra). A blokk súlypontját ehhez meg kell határozni, és az 
emeléshez szükséges füleket úgy kell kiosztani, hogy ez a művelet végrehajtható 
legyen, és a munka befejezése után a blokkot a helyére lehessen építeni a dokkban vagy 
a sólyán ill. a vízi szerelőcsarnokban. 
 
Felszerelés-modulok. A gépi berendezések, csőrendszerek és egyéb felszerelések 
egységeit, amelyek egy adott zónához szükségesek, modulokba lehet építeni, és abban 
az állapotban beszerelni a blokkgyártás során. Az ilyen gyártási módra különösen 
alkalmasak a csőrendszerek, és a CAD fázisban végzett körültekintő tervezéssel olyan 
csoportokba lehet őket osztani, hogy a csőmodulok az illető zónához jól kialakíthatóak 
legyenek.  

4.1.3.8 ábra Lakókabin modul 
 
A modulok sokfélék lehetnek, 
egy egyszerű csőkötegtől 
kezdve, amely a bordákhoz 
csőbilincsekkel van rögzítve, a 
komplett segédüzemi 
egységeken át, amelyek saját 
alapjukon foglalnak helyet, és 
még ki is lehet őket próbálni 
beépítés előtt, egészen a nagy 
moduláris egységig, amely több 
hasonló egységgel együtt alkotja 
a géptér berendezésének 
összességét. Az utóbbi módszert 

egy olyan európai hajógyárban fejlesztették ki, ahol a makro-modulok nagysága a 10 m 
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x 10 m x 4 m tartományban van, ezeket hengerelt zárt szelvényekből képezik ki 
(amelyek telepítés után belső oszlopokként funkcionálnak), és a hajószerkezet 
vízszintes részeihez illesztik hozzá, pl. a készre hegesztett keretborda övekhez. Az ilyen 
módon kialakított makro-modulok együttese, amely a főgépet körülveszi, szinte 
megkülönböztethetetlen a hagyományos géptértől. A hajógyár ösztönzi beszállítóit, 
hogy berendezéseiket ilyen modul formában szállítsák. 
Nem lehet természetesen minden felszerelést modulokba foglalni, és sok egységet külön 
kell az adott zónához csatlakoztatni a megfelelő időben a szerelés során. A 
gyártástechnológiai követelmények betartása érdekében azonban kifejlesztették a 
’paletta’ elvet, ahol az adott zónához tartozó egységek felosztása a CAD/CAM fázisban 
történik, azok elkészítése, beszállítása, gyártása, stb., és rendelkezésre bocsátása az 
érintett munkahelyen, amikor az adott rész-szekció éppen olyan készültségi állapotban 
van, hogy be tudja fogadni őket. 

 
4.1.3.9 ábra Darabáru szállító 
hajó szekció-összeépítési 
sorrendje 
 
A ’nyitott műhely’ elrendezés, 
amely a gyártás alatt levő 
blokkok vagy kisebb hajók 
elhelyezését mutatja egy 
műhelyen belül, segíthet a 
tételek és modulok 
beszerelésénél. 
A felépítmény moduljait külön 
gyártják, és felszerelik a 
lakótérhez szükséges összes 
szerelvénnyel, ezután kerülnek 
beépítésre komplett egységként. 
Moduláris kabinokat mindenütt 

találunk a korszerű hajóépítésben, ezek gyártására külön cégek specializálódtak. A 
4.1.3.8 ábra mutat egy tipikus önhordó kabin/toalett modult, amely tartalmazza a 
csővezetéket, a szellőzést, az elektromos szerelvényeket, a kábelezést és az összes 
beépített bútort. Az ilyen modulokhoz a lakóblokkot külön kell megtervezni, és 
körültekintően meghatározni a modulok behelyezésének sorrendjét. 
 
Szekciók összeépítése. Amikor a panel és blokk rész-szekciók készen vannak, van egy 
kis biztonsági idő biztosítva, mielőtt a sólyán vagy a dokkban összehegesztik őket, hogy 
bármilyen véletlen hibát ki lehessen küszöbölni a gyártási menetrenden belül. Tárolásuk 
általában a szekcióépítő műhely melletti területen történik, ennek mérete a hajógyári 
gyakorlattól függ, egyes hajógyárak a biztonságra mennek, és nagyobb számú szekciót 
tárolnak, mások a minél rövidebb építési átfutási időre törekszenek. 
A szekciók összehegesztésének sorrendje egy adott hajó esetében hajógyáranként más 
és más, mivel számos tényező függvénye. A korábbi hajók összeépítésénél tapasztalt 
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nehézségek és a hajógyár topográfiai és berendezésbeli korlátai alapján lehet kialakítani 
a standard gyakorlatot. 
 

4.1.3.10 ábra Nagy olajszállító 
tankhajó szekció-összeépítési 
sorrendje 

 
Ezeket már a vasszerkezet 
tervezési fázisában figyelembe 
kell venni, mivel csak így lehet 
elérni, hogy minimális legyen a 
nehéz helyzetben elvégzett 
hegesztések mennyisége.  
Általában, ahol lehetőség van rá, 
a hajó hátsó részén a géptérrel 
kezdik a munkát, magától 
értetődően alulról felfelé 
haladva, tehát a haladás iránya 

előre és felfelé. 
 
4.1.3.11 ábra Tömegáru szállító 
hajó szekció-összeépítési 
sorrendje 
 
Korábban erre azért volt 
szükség, hogy a gépészeknek és  
felszerelésekkel dolgozóknak 
mielőbbi hozzájutást 
biztosítsanak ezekhez a terekhez, 
az előgyártás miatt azonban ma 
már ez nem fontos. Ugyanakkor 
továbbra is ezen a területen 
marad a legtöbb munka, amit 
még el kell végezni. Ez 
különösen a hajócsavar tengely 
csapágyainak fúrására 
vonatkozik, azt csak akkor 

szabad elvégezni, ha a hátsó szekciókon már minden hegesztés be van fejezve és 
ellenőrzés után ki van javítva. A 4.1.3.9, 4.1.3.10 és 4.1.3.11 ábra tipikus szekció-
összeépítési sorrendet mutat darabáru szállító hajó, olajszállító tankhajó és tömegáru 
szállító hajó építésénél. A 4.1.3.12 ábra egy tömegáru szállító hajó szekcióinak 
összeállítását mutatja be. 
A szekciók összeépítésénél nagy fontossága van a helyes hegesztési sorrendnek. Ezt 
úgy kell megválasztani, hogy el lehessen kerülni a túlzott 'bezárt' feszültségeket; ez az 
oka, hogy a keresztező varratoknál a merevítőket csak akkor hegesztik meg, amikor a 
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lemezek kereszt- és hosszvarratai teljesen készen vannak, ahogy arról a hegesztésnél 
volt szó. 
 

 
 

4.1.3.12 ábra Tipikus szekció-összeépítési sorrend 
 
A szekciók összeépítésénél gondot okoznak a tűrések, ez a 3-dimenziós szekciók 
esetében még inkább fennáll, mint az a 2-dimenziósoknál tapasztalható, és főként a hajó 
végeinél, ahol nagyobb alakítást igényelnek az anyagok. A szekciógyártó műhelyekben 
emiatt nagyon szigorú minőségellenőrzést kell biztosítani, nemcsak a méretekre, hanem 
a beállításokra is, ha az időigényes, drága és fárasztó munkát el akarjuk kerülni a 
szekciók összeépítésénél a sólyán vagy a dokkban. Ezen a területen nagy előrelépés 
volt, amikor a térbeli héjszekciókhoz pontosan legyártott támasztókat kezdtek 
használni, valamint a programozott hegesztési sorrend bevezetése, a kisebb hő-
bevezetést igénylő hegesztési berendezések alkalmazása, az egyes alkatrészek 
méretellenőrzése, illetve a lézer beállító eszközök előnyének kihasználása. A tapasztalat 
segítette a tűrésadatok adatbázisának felállítását, ami nagyon hasznos a hasonló hajók 
nagyobb darabszámban való építésénél.Szekciók összeépítése vízen úszó hajótestnél. A 
tömegáru szállító és tankhajók méretének hatalmas arányú növekedése miatt azok a 
hajógyárak, amelyek nem rendelkeznek az ilyenek építéséhez szükséges 
létesítményekkel, különféle módokkal próbálkoztak, hogy az ilyen nagy hajók szekcióit 
a sólyán vagy dokkon kívül építsék össze. A legtöbb esetben a feladat az, hogy a 
hajótest két részét a vízen úszó állapotban csatlakoztassák. Ilyen esetben a két felet igen 
pontosan kell egymáshoz összehozni, amit a két fél hajótest ballasztolásával lehet 
elérni.  
Ezt követően a két felet fogókészülékekkel össze kell húzni; a végső fázisban pedig 
hidraulikus hengerekkel és a helyes pozíciót biztosító egyenesbe állító eljárásokkal 
dolgoznak. 
Egyik ilyen módszer, amely eléggé elterjedt, amikor egy testtank (kofferdam) van 
kialakítva a csatlakozás környezetében, a hajótesthez épített keszon segítségével a 
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tankot és a keszont szárazra ürítik. Annak érdekében, hogy a hajó púposodását 
megakadályozzák a keszon ürítése közben, arra van szükség, hogy a ballasztot azzal 
egyidejűleg átszivattyúzzák a keszon irányában mindkét fél hajó tartályaiban. Amint a 
hegesztési varrat környezete száraz, elkészíthető a teljes varrat, azonban, mivel ez igen 
kritikus fontosságú hegesztés, a röntgenvizsgálat a teljes varratra kiterjed. A keszont 
akkor távolítják el, amikor a hegesztés környezetének festése is kész. 

 
4.1.3.1.1 ábra Lehetőségek a gerinc 
kialakítására 
 
Hasonló módszer, amikor keszon 
helyett egy ’U’ formájú gumiprofil 
biztosítja a munkát, amelyet minden 
hajó esetében pontosan be kell 
igazítani. 
Mindez egyszerűsödik, ha 
rendelkezésre áll egy megfelelő méretű 
szárazdokk, abban ugyanis a hajó két 
felét a vízszint fölé lehet emelni, és 
utána a kiegyenlítést és a hajó-felek 
kellő alátámasztását elvégezni, majd a 
hegesztést és festést befejezni. A 
hegesztés ilyenkor az általános 
szabályok szerint történhet. 
 
4.1.3.1 Fenékszerkezet 
 
A hajókat régebben szimpla fenékkel 
építették, a folyékony üzemanyagot és 
az ivóvizet külön kialakított tankokban 
tárolták. A kettősfenék szerkezet, 
amely biztonságot nyújt a fenék 
héjszerkezetének sérülése esetén, 
illetve folyadékok számára 

tanktérfogatot biztosít a hajó legalsó részén, csak a 20. század első éveiben kezdett 
kifejlődni. A kisebb hajók, mint a vontatók, kompok és 500 bruttó regisztertonnánál 
kisebb raktérméretű teherhajók ma is szimpla fenékszerkezettel épülnek. A nagy 
óceánjáró hajók, eltekintve a régi építésű tankhajóktól, valamilyen formában el vannak 
látva kettős fenékkel. A szerkezeti elemekre vonatkozó követelmények a Lloyd’s 
előírásai. 
 
Gerincek 
A fenék vasszerkezetének a hajó szimmetriasíkjában levő része a gerinc, amely valóban 
a hajótest legmerevebb része. Ez az, amely leginkább hozzájárul a hossz-szilárdsághoz, 
és hatékonyan osztja el a dokkolásból eredő helyi feszültségeket. A gerinc leggyakoribb 
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formája a ’lapos gerinc’, ezt építik be a legtöbb óceánjáró és egyéb hajóba (ld. 
4.1.3.1.1(a) ábra). A gerinc másik változata, amelyet kisebb hajókon találunk, a ’tömör 
gerinc’ (4.1.3.1.1(b) ábra). Ilyen gerincet találunk trawler típusú halászhajókon, 
vontatókon, stb., illetve a kisebb kompokon. 
 

 
 

4.1.3.1.2 ábra Szimplafenék szerkezet 
 
Ahol tartani kell a megfenekléstől, ez a gerinctípus a megfelelő, mert masszív profilt 
képez, hátránya viszont a többletmerülés, amelyhez nem jár hordképesség. Ahol 
kettősfenék van kialakítva, ott szinte magától értetődik a lapos gerinc alkalmazása, a 
tömör gerincet általában a nyitott fenékszerkezettel azonosítják, de ott is alkalmazható a 
lapos gerinc. 
Dobozos gerincet alakítanak ki (4.1.3.1.1(c) ábra) a kettősfenék részeként néhány 
hajónál. Ezt a géptér mellső válaszfalától a kollíziós válaszfalig vezetik, és a 
kettősfenékben vezetett csöveket helyezik el benne. Amikor rakodás van, olyankor is 
hozzá lehet férni a csövekhez, a dobozba a géptér mellső válaszfalán kialakított 
nyíláson át lehet bejutni. Nem szükséges a géptér mögött hasonló dobozt kiépíteni, a 
csöveket a tengelyalagútban lehet vezetni. A doboz szélessége legfeljebb 2,0 m, a felső 
lemezt (tankfedél) és az alsót (gerinc) merevíteni kell, hogy a keresztirányú fenékbordák 
szilárdságának folyamatossága biztosítható legyen. 
 
Szimplafenék szerkezet 
Kisebb hajóknál, amelyek szimplafenékkel épülnek, minden bordakeretnél lemezből 
kiszabott gerincű függőleges fenékbordát kell alkalmazni, amely felső élére övet kap 
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merevítésül. A hajó szimmetriatengelyében fenék hosszmerevítő van beépítve, és ennek 
mindkét oldalán további hosszmerevítőket kell alkalmazni.  

 
4.1.3.1.3 ábra Kettősfenék 
konstrukció 
 
Ha a hajó szélessége 
kisebb, mint 10 m, 
oldalanként egyet kell 
beépíteni, ha a szélesség 10 
és 17 m között van, két-két 
oldalsó hosszmerevítőre 
van szükség, és minden 
olyan fenékpanelnél, ahol a 
szélesség/hosszúság 
viszonyszám négynél 
nagyobb, további átmenő 
vagy interkosztális 
(bordaközi) merevítésre 
van szükség. A folyamatos 
központi és az 
interkosztális oldalsó 
hosszmerevítők felső éle 
övvel van merevítve, és a 
lehető legmesszebbre el 
vannak vezetve előre és 
hátra. 
A szimplafenék szerkezet a 
4.1.3.1.2 ábrán látható, és a 
jobb érthetőség érdekében 

3-dimenziós kép is van a szerkezetről, hogy látni lehessen, melyik szerkezeti elem 
folyamatos ill. interkosztális. Mind a szimpla-, mind a kettősfenék szerkezetekben 
vannak folyamatos és interkosztális elemek, kíván valamennyi gyakorlatot annak 
megértése, hogy ezek a megfogalmazások mit takarnak. 
Amennyiben az ilyen terekben rakományt szállítanak, a fenékbordákra fapadlózatot 
lehet lefektetni, ez azonban nem tekinthető belső fenéknek, mivel nem nyújt védelmet 
elárasztás ellen a héjlemez sérülése esetén. 
 
Kettősfenék szerkezet 
A fenék héjlemeze felett egy meghatározott minimális magasságban belső feneket (más 
néven tankfedelet) lehet kialakítani, amely a medersorig terjed és vízmentesen zárt. Ez a 
konstrukció jelentős biztonságot nyújt, mivel a fenéklemez sérülése esetén kizárólag a 
kettősfenék árasztódik el. A tank térfogata nem vész kárba, mivel folyékony üzemanyag 
és ivóvíz szállítására lehet felhasználni, amelyre a hajónak szüksége van, amellett 
ballasztolási kapacitást is biztosít. 
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4.1.3.1.4 ábra Keresztbordázatú kettősfenék szerkezet 
 

 
 

4.1.3.1.5 ábra Hosszbordázatú kettősfenék szerkezet 
 
A hajón kialakított kettősfenék magassága az osztályozó intézetnek a középső 
hosszmerevítőre vonatkozó előírásától függ. Ennél azonban lehet magasabb, hogy 
biztosítani tudja a kettősfenék-tankban szállítandó üzemanyaghoz, ivóvízhez és 
ballaszthoz a szükséges térfogatot. Hatékony úszáshelyzet-szabályozáshoz (trim) a 
ballaszttankokat általában minél közelebb helyezik el a hajó végeihez, ezért, ha 
szükséges, ezekben a terekben a kettősfenék magassága megnövelhető. 
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4.1.3.1.6 ábra Tömegáru szállító hajó kettősfenék szerkezete 
 

4.1.3.1.7 ábra Főgép-alap 
 
A géptéri zónákban szintén 
magasabb kettősfenék szokásos, 
hogy a kenőolaj és üzemanyag 
tárolására nagyobb térfogat 
álljon rendelkezésre. A 
kettősfenék magasságának 
változtatását nem lépcsősen 
oldják meg, hanem egy 
hosszirányú lejtős belső 
fenékkel, nem tolerálható 
ugyanis semmilyen hirtelen 
változás a hossz-szilárdsági 
paraméterekben.  
A kettősfenék lehet hossz- vagy 
kereszt-merevítésű (ld. 4.1.3.1.3 

ábra), ha azonban a hajó hossza meghaladja a 120 métert, kívánatosnak tartják a 
hosszborda-rendszert. Ennek az a magyarázata, hogy a hosszabb hajóknál az elvégzett 
tesztek és a tapasztalat alapján a belső fenék és a fenéklemez hajlamos a ráncolódásra, 
ha hegesztett keresztirányú fenékbordák vannak kialakítva. Ez a helyi kihajlás a héjazat 
hosszirányú hajlításának hatására következik be, amely ellen jó védelmet ad a lemez 
hosszirányú merevítése. A géptéri zónákban levő, a farkamrával szomszédos 
kettősfenék tereket az előírások szerint keresztbordázattal kell ellátni. 
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A belsőfenék lemezelése. Kereskedelmi hajóknál a belsőfenék lemeze a szélén ferdére 
van kialakítva, hogy a medersorban megkönnyítse a fenékvíz eltávolítását. 
Abban az esetben, ami szintén nem ritka, ha egyenesen megy ki a hajó oldaláig, külön 
fenékvíz gyűjtő aknákat képeznek ki (ld. rendszerek). 

 
4.1.3.2.1 ábra 
Héjlemezelés 
 
A személyszállító 
bizonylatra pályázó 
járműveken hatósági 
előírás a tankfedélre, hogy 
a hajó oldaláig ki kell 
vinni. Ez ugyanis nagyobb 
biztonságot jelent, mivel a 

jelentős medersori térfogat megakadályozza, hogy az ott előforduló sérülés miatt a víz a 
kettősfenék fölé kerüljön. 
A hajó középső síkjában a belső fenék középső lemezsorát a középső hosszmerevítő 
övének lehet tekinteni, amelynek többi eleme a tartó hosszanti lemezgerince és a 
gerinclemez. Emiatt azt általában vastagabbra készítik, mint a belsőfenék többi 
lemezsorát. Hagyományosan fapadlózat kerül a darabáru szállító hajóknál a rakterekben 
a belső fenék fölé, de megnövelhető a belső fenék vastagsága, és akkor a fa elhagyható. 
További lemezvastagság növelésre van szükség, ha az ilyen hajókból tömegáru jellegű 
rakományt markolóval raknak ki, illetve fapadló esetén még egy réteget kell lefektetni. 
 
Fenékbordák. Lemezből kiszabott gerincű keresztirányú fenékbordákat kell beépíteni, 
akár hossz- akár keresztbordázatú a fenékszerkezet. A fenéktank terek végeinél és a 
vízmentes válaszfalaknál víz- és olajmentes lemez fenékbordákat kell elhelyezni. Ezek 
víz- és olajállóságát azzal biztosítják, hogy a fenékbordák gerinclemezén minden lyukat 
elzárnak, és gallért hegesztenek minden szerkezeti elem köré, amelyek áthaladnak 
rajtuk. Máshol ’egybefüggő lemez fenékborda’ kerül minden bordakeretbe, hogy a fenék 
haránt-irányú merevítése elegendő legyen, és a belső fenék alá legyen támasztva. Ezek 
folyamatos konstrukciójúak a középső fenék hosszmerevítőtől a medersorig, viszont a 
tankban való mozgás érdekében búvó-nyílásokat alakítanak ki rajtuk, illetve könnyítve 
van minden egyes szabad lemezfelületük. Emellett a tankok belsejében alsó és felső 
szélüknél levegő illetve folyadék számára átfolyó-nyílásokat vágnak rajtuk. Az 
egybefüggő lemez fenékbordák osztása változik a rajtuk levő terhelés és a keletkező 
helyi feszültségek szerint. A közbenső bordakereteknél az egybefüggő lemez 
fenékbordák között ’csomólemez fenékbordák’ vannak kialakítva. A csomólemez 
fenékbordák keresztirányban elhelyezett rövid csomólemezekből állnak, amelyeket a 
középső fenék-hosszmerevítőnél és a tankoldalnál helyeznek el (ld. 4.1.3.1.4 és 
4.1.3.1.5 ábra). 
 
Keresztbordázatú kettősfenék. Ha a kettősfenék keresztbordázatú, akkor a belsőfenék és 
a fenéklemez fő megtámasztása a keresztirányban beépített egybefüggő lemez 
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fenékbordák és az egyszerű harántbordákkal összekötött csomólemez fenékbordák 
feladata (4.1.3.1.4 ábra).  
 

4.1.3.2.2 ábra Keresztbordázatú 
oldalsó héjlemezelés 
 
Egybefüggő lemez fenékbordát 
helyeznek el minden 
bordakeretben a géptéri 
zónákban és a hullámok döngető-
hatásának kitett zónákban (ld. 
később). Azonos módon el kell 
ezeket helyezni a kazánok alatt, a 
kereszt-válaszfalaknál, 
testtankok válaszfalainak 
merevítőihez csatlakozó 
csomólemezek végénél, illetve a 
kettősfenék magasságában 
bekövetkező minden átmenetnél. 
Ahol a hajóból az árut 
rendszeresen markolókkal rakják 
ki, minden bordakeretnél el kell 
helyezni az egybefüggő lemez 
fenékbordát. Más terekben az 
egybefüggő lemez fenékbordák 
távolsága egymástól maximum 3 
m lehet, a közöttük levő 
bordakeretekben csomólemez 
fenékbordák vannak beépítve.  
A csomólemez fenékbordák 
csomólemezei peremezve 
vannak, szélességük legalább 
75%-a a középső fenék 
hosszmerevítő magasságának az 
adott bordakeretnél. A 
csomólemez fenékbordáknál az 

egyszerű harántbordák fesztávolságának csökkentése érdekében, mivel az nem lehet 
több 2,5 méternél, függőleges szögacél vagy U-szelvény összekötő merevítőket lehet 
elhelyezni. Az egybefüggő lemez fenékbordáknál függőleges merevítőket hegesztenek 
fel általában lapos-acélból, de további merevítéseket lehet alkalmazni, ha ezek olaj- 
vagy víztank végének környezetében vannak. 
Egy-egy interkosztális oldalsó fenék hosszmerevítő van beépítve mindkét oldalon, ha a 
hajó szélessége 10 és 20 m között van, illetve két-két ilyen hosszmerevítőre van szükség 
ennél szélesebb hajóknál. 
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4.1.3.2.3 ábra Keretborda 
és tankoldal csomólemez 
 
A csomólemez 
fenékbordák síkjában az 
oldalsó fenék 
hosszmerevítő függőleges 
lapos-acél merevítőt kap. 
A géptérben és a hullámok 
hatásának kitett zónákban 
további oldalsó fenék 
hosszmerevítőket 
helyeznek el. 
 
Hosszbordázatú 
kettősfenék. 
Hosszbordázatú 
kettősfenékben egybefüggő 
lemez fenékbordát kell 
elhelyezni minden 
bordakeretben a főgépek 
alatt és minden második 

bordakeretben előtte és mögötte. Ezeket kell beépíteni a kazánalapok, 
keresztválaszfalak alatt is és a testtankok válaszfalainak merevítőihez csatlakozó 
csomólemezek végénél. Egyéb terekben az egybefüggő lemez fenékbordák osztása nem 
haladhatja meg a 3,8 métert, a hullámok hatása alatti zónákban pedig minden második 
bordakeretben be kell építeni őket. A közbenső bordakereteknél csomólemezeket kell 
beépíteni a tank oldalánál és a középső fenék hosszmerevítőnél, ezek távolsága 
legfeljebb 1,25 m lehet. A csomólemezeket peremezni kell, és a legközelebbi 
hosszbordához kell őket kötni (4.1.3.1.5 ábra). 
Egy-egy interkosztális oldalsó fenék hosszmerevítőt kell elhelyezni mindkét oldalon, ha 
a hajó szélessége 14 méternél nagyobb, ahol pedig a hajó szélessége meghaladja a 21 
métert, kettőt-kettőt kell beépíteni. Ezeket az oldalsó fenék hosszmerevítőket minden 
esetben olyan messzire kell előre és hátra elvezetni, ameddig csak lehetséges. További 
oldalsó fenék hosszmerevítőket kell biztosítani a géptérben és a főbb gépi berendezések 
alatt, ezeket a géptér teljes hosszában végig kell vezetni, és ezen túl is három 
bordakerettel tovább. Előre haladva a hosszmerevítő mérete a hosszbordázat méretére 
csökkenthető. A hullámok döngető hatásának kitett zónákban szintén szükség van 
kiegészítő oldalsó fenék hosszmerevítőkre. 
Mivel a fenék hosszbordáinak fesztávolsága nem haladhatja meg a 2,5 métert, 
függőleges szögacél vagy U-szelvény összekötő merevítőket lehet elhelyezni, amelyek 
a ritkábban elhelyezett egybefüggő lemez fenékbordák között megtámasztják a 
hosszbordákat. 
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4.1.3.2.4 ábra Megerősítések a hajó mellső részén pumpálás ellen 

 
4.1.3.2.5 ábra Medersori stabilizátor 
 
Kiegészítő merevítések a hullámok 
döngetésének kitett zónában. Ha a 
minimális tervezett merülés a hajó elején 
bármilyen ballasztmeneti vagy 
részterhelési állapotban kevesebb, mint a 
hajó hosszának 4,5%-a, akkor a 
fenékszerkezetet a hajó hosszának mellső 
30%-ában a 65 m hosszúságot meghaladó 
tengerjáró hajóknál döngetés ellen meg 
kell erősíteni. 
Ahol a kettősfenék keresztbordázatú, 
egybefüggő lemez fenékbordákat kell 
beépíteni a döngetési zónában minden 
bordakeretnél. Interkosztális oldalsó 
fenék hosszmerevítők beépítése 

szükséges, ezek maximális osztása a keresztborda keretek osztásának 3-szorosa, és a 
teljes magasságú oldalsó fenék hosszmerevítők között fél-távolságban félmagasságú 
interkosztális oldalsó fenék hosszmerevítőket kell biztosítani. 
Ha a kettősfenék hosszbordázatú a döngetési zónában olyan esetben, amikor a 
minimális tervezett merülés a hajó elején a hajó hosszának 4%-ánál kevesebb lehet, 
egybefüggő lemez fenékbordákat építenek be minden második bordakeretnél, és 
interkosztális oldalsó fenék hosszmerevítőket helyeznek el egymástól legfeljebb olyan 
távolságra, amely a keresztirányú bordaosztás 3-szorosának felel meg. 
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4.1.3.2.6 ábra Darabáru szállító hajó 
főborda-szelvény 
 
Ahol a minimális tervezett merülés elől a 
hajóhossz 4 és 4,5%-a között lehet, 
egybefüggő lemez fenékbordát lehet 
beépíteni minden harmadik 
bordakeretben, és az interkosztális oldalsó 
fenék hosszmerevítők egymástól mért 
távolsága legfeljebb a keresztborda osztás 
négyszerese lehet. Mivel a hosszbordák a 
fenéklemezt hosszirányban merevítik, 
figyelemre méltó, hogy kevesebb oldalsó 
fenék hosszmerevítőre van szükség, mint 
keresztbordázatú fenéknél, hogy 
ellenálljon a döngető erők által okozott 
fenékszerkezet deformálódásnak. 
Ahol a ballasztmeneti merülés elől 
kevesebb, mint a hajóhossz 1%-a, a 
döngetésnek kitett zónában nagyobb 
figyelmet szentelnek a kiegészítő 
megerősítésnek. 
A legnagyobb döngető erők akkor 
jelentkeznek, amikor a hajó a 

legkevesebb ballaszttal halad, illetve formája hosszú és karcsú, mivel ilyenkor a hajó 
orra jobban bemerül a vízbe nagy hullámoknál és az orr tulipános alakja is szerepet 
játszik. 
 
Fenékszerkezet tömegáru szállító hajóknál. Amikor a hajó nehéz tömegáru, vagyis érc 
szállítására van osztályozva, hosszbordázat a megfelelő a kettősfenéknél. Arra van 
szükség, hogy az egybefüggő lemez fenékbordák sűrűbben legyenek kiosztva, a 
maximális távolság közöttük 2,5 m lehet, emellett további interkosztális oldalsó fenék 
hosszmerevítőt is biztosítani kell, ezek távolsága nem lehet több, mint 3,7 m (ld. 
4.1.3.1.6 ábra). 
A kettősfenéknek magasabbnak kell lennie, mint egy szokásos teherhajónál, mivel 
nagyobb mennyiségű ballasztra van szükség; gyakran csőalagutat is ki kell alakítani 
ezen a téren keresztül. A nagyobb rakománysúly miatt a belsőfenék lemezelése, a 
fenékbordák és a hosszmerevítők jelentősen merevítve vannak. 
 
A kettősfenék tereinek próbái. Ezeknek a tereknek a vízmentességét az építés befejezése 
után akkora víznyomással kell próbálni, amely a szolgálat során előforduló legnagyobb 
nyomásnak felel meg, azaz a légző-cső felső nyílásáig. Alternatívaként levegővel is 
lehet próbálni a védő festékbevonatok felhordása előtt. A légnyomást 0,21 bar 
túlnyomásra kell felnyomni, majd leengedni a próbanyomásra, amely 0,14 bar. A 
gyanús hegesztéseket szappanos vízzel ellenőrzik. A víznyomásos próbákat azokon a 
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tankokon hajtják végre, amelyeket a felügyelő választ ki a levegővel végzett próbák 
alapján. 

 
4.1.3.2.7 ábra Tömegáru szállító 
hajó főborda-szelvény 
 
Gépalapok 
Már történt arról említés, hogy a 
géptéri zónákban szükség van 
további keresztben elhelyezett 
fenékbordákra és interkosztális 
oldalsó fenék hosszmerevítőkre, 
amelyek hatékonyan hordják a 
gépek terhét és biztosítják a 
szerkezet merevségét. 
A főgép-alapok valójában ebbe a 
kettősfenék-szerkezetbe vannak 
integrálva, és a belső fenék a 
gépalap környezetében 
lényegesen vastagabb. A 
gépalapot gyakran úgy alakítják 
ki, hogy a gép egy kettős 
tartószerkezet övein nyugszik, 
amelynek gerincei egyvonalban 
vannak a kettősfenék oldalsó 
hosszmerevítőivel, a gerinceket 
oldalirányban megtámasztó 
csomólemezek pedig a 
kettősfenék fenékbordáival esnek 

azonos síkba (ld. 4.1.3.1.7 ábra). 
A kazánalapok hasonlóan épülnek fel mind hossz-, mind keresztirányban. 
 
4.1.3.2 Oldalszerkezet 
 
Héjlemezelés 
A héjlemezelés képezi a hajó vízmentes burkolatát, ugyanakkor hozzájárul a hossz-
szilárdsághoz és viseli a függőleges nyíróerők terhelését. A héjlemezelés belső 
merevítése lehet hossz- és keresztirányú, és azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza a 
lemeznek a különböző terhelő erők hatására történő benyomódását. 
A fenék- és héjlemezelés sík és görbített ill. domborított acéllemez-táblák soraiból áll, a 
táblák általában hosszában vannak elhelyezve, és tompahegesztéssel vannak egyesítve 
egyetlen felületbe. A függőleges (hajó hossztengelyére merőleges) varratok először 
készülnek, mert a hajó hossz-szilárdságában fontosabb szerepük van, mint a vízszintes 
(hosszirányú) varratoknak (ld. 4.1.3.2.1 ábra). A merevítő szerkezeti elemek, akár 
hossz-, akár keresztirányban vannak elhelyezve, a héjazathoz általában szakaszos 
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sarokvarratokkal vannak hozzáhegesztve, végüknél azonban bizonyos hosszúságban a 
varrat folyamatos. Folyamatos a merevítők hegesztése a héjlemezhez a farkamrában, a 
fenéklemezen a hajó hosszának 30%-ában elől, illetve ott, ahol nagyobb 
szakítószilárdságú acélt alkalmaznak. A bordakereten a héjlemez hossz- és 
keresztirányú varratainál könnyítéseket alkalmaznak. 
 

4.1.3.2.8 ábra 
Konténerszállító hajó 
főborda-szelvény 
 
Fenéklemezelés. A 
gerinclemez szélessége és 
vastagsága a hajó teljes 
hosszában állandó, ha 
lapos gerincet építenek be. 
Ennek vastagsága soha 
nem lehet kisebb a hozzá 
csatlakozó fenéklemezelés 
vastagságánál. 
A fenéklemezelés 
lemezsorainak vastagságát 
maximálisra kell választani 
a hajó hosszának középső 
40%-án, ahol a 
hajlítófeszültségek a 
legnagyobb értékűek. A 
fenéklemezelés a hajó 
végei felé kisebb 
vastagságú lehet, kivéve a 
hullámok döngető 
hatásának kitett zónát (ld. 
előző pont). 
Oldalsó héjlemezelés. A 
fenéklemezeléssel azonos 
módon az oldalsó 
héjlemezek vastagságát is 

maximálisra kell választani a hajó hosszának középső 40%-án, és az előírások szerint 
csökkenteni lehet a vastagságot a végek felé.  
A ’jégtörő’ osztályozójel-kiegészítő megjelölés esetén megkövetelt erősítés és a 
többéves jégben való hajózásra alkalmassá tevő különleges megjelölés befolyásolja 
mind a héjlemezt mind a merevítőket, azonban túlzottan kimerítő ahhoz, hogy itt 
tárgyalni lehessen. Ezt a témát a Lloyd's Register of Shipping osztályozó intézet 
'Előírások és követelmények hajók osztályozásához' 3. részének (Hajók szerkezete) 9. 
fejezetében lehet részletesen megtalálni. 
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Medersori stabilizátor 
A legtöbb hajó fel van szerelve valamilyen alakú medersori stabilizátorral, amelynek 
feladata elsősorban a jármű billegő mozgását csillapítani.  

 
4.1.3.2.9 ábra Ro-ro hajó 
főborda-szelvény 
 
Előnyt jelent még az is, 
hogy zátonyra futásnál 
jelent némi védelmet, 
illetve növeli a hajó hossz-
szilárdságát. A medersori 
stabilizátor lengéscsillapító 
hatása ugyan viszonylag 
gyenge, de hatékony, és a 
hajó elkészülte után semmi 
költséget nem jelent. 
Elhelyezése során arra 
törekszenek, hogy az 
áramvonalak mentén 
helyezkedjék el és ne 
jelentsen semmilyen 
többletellenállást, amikor a 
hajó úton van; a minimális 
ellenállás érdekében a hajó 
modellkísérletei során több 
változatot kipróbálnak. 
A medersori stabilizátor 
általában a hajó tejes 
középső szakaszán 
végigfut, gyakori, hogy 
hátrafelé messzebb 
kifuttatják, mint előre, 
pozíciója gyakorlatilag 
merőleges a medersor 
felületére. 
A medersori 
stabilizátornak számos 
konstrukciója létezik, sok 
jól kidolgozott elrendezést 

alkalmaztak annak érdekében, hogy a csillapító hatást növelni lehessen anélkül, hogy 
nőne a hajó ellenállása. Nem árt az óvatosság a medersori stabilizátor tervezése során, 
igaz ugyan, hogy nem kritikus teherhordó eleme a hajótest szerkezetének, az a zóna 
azonban, ahol elhelyezkedik, meglehetősen nagy feszültségeket visel el, mivel messze 
esik a semleges száltól. Volt már olyan eset, hogy a medersori stabilizátortól indult ki 
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repedés, és tovább terjedt a medersori lemezben, amely végül az egész szerkezet 
hibájához vezetett.  

 
4.1.3.2.10 ábra 
Nagysebességű hajó 
(katamarán) főborda-
szelvény 
 
A medersori 
stabilizátort általában 
nem közvetlenül a 
medersori héjlemezre 
hegesztik fel, hanem 
egy alapprofilra, 
amelyet folyamatos 
sarokvarrattal a 
héjlemezhez 
hegesztenek. Az 
alapprofil és a 
stabilizátor 

hegesztése váltogatva készülő egyoldali sarokvarrat (ld. 4.1.3.2.5 ábra). El kell kerülni, 
hogy azonos keresztmetszetbe kerüljön az alapprofil toldó hegesztése és a héjlemez 
hegesztése, ugyanez a helyzet az alapprofil és a stabilizátor hegesztéseivel is. A 65 m-
nél hosszabb hajóknál a medersori stabilizátor toldásánál a tompavarratokba lyukat 
fúrnak a 4.1.3.2.5 ábra szerint. 
Az alapprofil vastagsága nem lehet kevesebb, mint a medersori héjlemezé, illetve 
minimálisan 14 mm, ha az kevesebb, anyagának fokozata pedig a medersori lemezével 
megegyező. A viszonylag kis szilárdságú váltott sarokhegesztés biztosítja, hogy 
amennyiben a stabilizátor algásodik, és hiba keletkezik a hegesztésben, a medersori 
héjlemez nem sérül meg. 
A medersori stabilizátorok végüknél fokozatosan vannak elfogyasztva (legalább 3:1 
arányú ferdeséggel), és mindig egy belső merevítő elemnél érnek véget. 
 

4.1.3.2.2 táblázat 
 

Fő jégzóna kiterjedése 
Osztály  Terhelt jégvízvonal felett (mm)  Üres jégvízvonal alatt (mm) 
1AS     600     750 
1A     500     600  
1B     400     500  
1C     400     500  
1D     400     500 
 

4.1.3.2.3 táblázat 
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Jégosztály  Zóna   Jégmerevítés minimális kiterjedése  
jégvízvonal jégvízvonal 
felett (mm) alatt (mm) 

1AS Elől (hajóhossz 30%-án)   1200  Kettősfenékig 
          vagy 
fenékbordák 
         tetejéig 

Elől (hajóhossz 30%-án kívül) és középen 1200  1600 
Hátul      1200  1200  

1A Elől (hajóhossz 30%-án)   1000  1600 
1B Elől (hajóhossz 30%-án kívül) és középen 1000  1300 
1C Hátul      1000  1000  
1D Elől      1000  1600 
 
Megjegyzés! Elől azt jelenti, hogy a hajóhossz 40%-án belül a mellső függélytől 
hátrafelé. 
 
 


