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Gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy A és B 
esetben az üzemidő emelkedésével jelentősen bővül a furat, ko-
pik a szálazótárcsa és egyre kevesebb üveg jut a tárcsa tetején 
elhelyezkedő lyuksorokra. Szélsőséges esetben „nem megy fel 
az üveg” és a felső lyuksorok nem dolgoznak, az alsó furatok 
üvegterhelése jelentősen emelkedik. Bevált gyakorlat, hogy az 
üzemidő emelkedésével A és B esetben arányosan csökkenteni, 
míg C esetben növelni kell a fordulatszámot, s így csökken az 
alsó lyukak üvegterhelése és felkúszik az üveg, az üvegterhelés 
egyenletesebb lesz, vékonyabb szál képződik.

Kezelőszemélyzet 
A berendezést felügyelő, kezelőszemélyzet hatása nem 

fogalmazható meg egzakt összefüggésekkel, de az ISO 9001 
minőségbiztosítási rendszerünk kialakítása során, a 90’-es 
években tapasztaltuk azt, hogy mennyire fontos bevonásuk a 
rendszer üzemeltetésébe. A kezelési utasítások kidolgozásába 
aktívan bevontuk őket, s így rövid, csak a legszükségesebb elvi 
leírást, annál több ábrát, és az általuk is javasolt, rövid, azon-
nal alkalmazható gyakorlati módszer fogalmaztunk meg. Ezzel 
csökkentettük a gyakran megnyilvánuló szakmai féltékenysé-
get, a „tudom, de nem árulom el” felfogást.

A mért adatok rögzítése és feldolgozása
Az optimális üzemeltetés, a maximális termelés, a legna-

gyobb szálazótárcsa üzemidő biztosítás, a jó minőségű vékony 
szál gyártása megköveteli a gyártás paramétereinek folyama-
tos dokumentálását és azok elemzését. A különböző, időnként 
felmerülő problémák megoldásához célszerű alkalmazni a 
különböző statisztikai alapokra épülő kísérlettervezési mód-
szereket. Jelen tanulmányom is ezen elvek korábbi szisztema-
tikus felhasználásával jött létre.

A szálátmérő csökkentésének lehetőségei
Alacsony és magasabb üzemidejű szálazótárcsák  ■
egyidejű használata.
A furat üvegterhelés csökkentése. ■
A furatátmérő csökkentése. ■
Az optimális viszkozitás viszonyok felkutatása, üveg- ■
összetétel módosítása.
Az alkalmazott spinner belső fűtésének csökkentése/ ■
növelése.
Az optimális fordulatszám meghatározása és alkal- ■
mazása.
A kezelőszemélyzet intuícióinak kontrolált engedélye zése. ■
Alkalmazott statisztikai módszerek használata. ■

Összefoglalás
A dolgozat vázlatosan bemutatja az üvegszálgyártást, részle-

tesebben foglalkozik a spinner technika néhány összetevőjével 
és kölcsönhatásaival. Elemzi a viszkozitás, a hőmérsékletek, a 
szálazótárcsa kialakítás, a furatátmérő, az üzemidő, az üveg-
terhelés, a fordulatszám elvi és gyakorlati hatásait. Javaslatokat 
fogalmaz meg az üvegszálgyártás optimálásának lehetséges 
módozataira.
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Beszámoló a MESSER Hungarogáz 
Kft. budapesti központjában tartott 
üvegipari szakmai konferenciáról

LIPTÁK GYÖRGY

2010. november 30-án az SZTE Üveg Szakosztálya sikeres szakmai konferenciát tartott a MESSER 
Hungarogáz Kft. budapesti telephelyén mintegy 50 résztvevővel. Lassan hagyománnyá válik, hogy 
konferenciáinkat valós ipari környezetben tartjuk gyárlátogatással egybekötve. 

Természetesen rögtön felmerülhet a kérdés, hogy miért ép-
pen a MESSER cég lett az összejövetelünknek otthont adó vál-
lalat, nem pedig például egy üveggyár. A választ hadd kezdjem 
egy kis háttérmagyarázattal.

Az elmúlt két évtizedben jelentős változás történt az üveg-
olvasztás technológiájában. Egyre inkább előtérbe került az 
oxigén felhasználása az olvasztásnál. Először főleg Észak-
Amerikában, majd később Európában is egyre inkább tért 
hódított az új, gáz(olaj)-oxigén tüzelés. Bár az új technoló-
gia nem szorított ki csak egyes speciális esetekben a régóta 
használt regeneratív/rekuperatív gáz(olaj)-levegős tüzelést, az 

üvegipar oxigén-felhasználása nagyságrenddel megnőtt. Ma-
gyar országon több helyen tértek át az oxigénes tüzelésre, főleg 
a speciális üvegek gyártásánál. A magyar üvegipar oxigénnel 
való ellátásában a MESSER Hungarogáz Kft . vezető szerepet 
vívott ki magának, mint megbízható oxigén beszállító. Az Üveg 
Szakosztály érdeklődése így fordult az oxigéngyártás felé, hogy 
ne csak a terméket ismerjük meg, mint felhasználók, hanem az 
előállítás folyamatát is. Megkeresésünkre a MESSER Hunga-
rogáz Kft . szívesen vállalkozott arra, hogy otthont adjon a kon-
ferenciánknak minden költségével együtt, egyúttal szakmailag 
is bemutatkozva az üvegipari szakembereknek.
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A konferenciát Tóthné Kiss Klára, az SZTE Üveg Szakosztály 
elnöke nyitotta meg, üdvözölve a résztvevőket. Bevezetőjében 
elmondta, hogy új jogi taggal bővült szakosztályunk, a 
SPECIÁLBAU Szerelőipari és Kereskedelmi Kft .-vel, mely régi 
ismerőse a magyar üvegiparnak. Tevékenysége bár több ipará-
gat is érint, de számunkra az üvegipari létesítmények tervezé-
sében és kivitelezésében váltak ismertté.

A hivatalos program megkezdése előtt kapott lehetőséget 
Egyesületünk főtitkára, Asztalos István, hogy rövid tájékoz-
tatást adjon az SZTE működéséről, céljairól és helyzetéről. 
Hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági körülmények között 
különösen fontos az ipar támogatása annak érdekében, hogy 
Egyesü letünk teljesíteni tudja kötelezettségeit, miközben az 
Egyesület is folyamatosan racionalizálja működését, annak 
költségeit.

Ezt követően Bohner Zsolt, a MESSER Hungarogáz Kft . 
ügyvezető igazgatója üdvözölte a hallgatóságot, majd rövid 
áttekintést adott a világcég, majd a magyarországi gyártás 
sikertörténetéről. A MESSER csoport ma a világ legnagyobb 
családi tulajdonban lévő ipari gázgyártó specialistája. Ma-
gyarországon 6 saját telephelyi, és 7 un. on-site üzeme van 

nagy ipari felhasználóknál. Az előadás má-
sodik részében nagy ívű áttekintést kaptunk a 
levegőszétválasztás lehetőségeiről, melyet jól 
összegez az 1. ábra.

A konferencia következő prezentációját 
Ferenci Norbert, a MESSER Hungarogáz Kft . 
alkalmazástechnikai mérnöke - metallurgia, 
tartotta Megoldások komplex kihívásokra az 
üveg iparban címmel. Először cégüknek az 
ausztriai Gumpolds kirchenben lévő Alkal-
mazástechnikai Fejlesztő-központját mutat-
ta be, melyben többek között lehetőség 
kínálkozik az általuk kifejlesztett égők zárt 
térben és nyitott állványon történő megbíz-
ható tesztelésére. Előadása második részé-
ben néhány olyan üvegipari esetet elemzett, 
ahol gáz-oxigén égők és az azokat kiszolgáló 
rendszerek időleges telepítésével a termelés 
fenntartása mellett lehetett például regenerá-
tort átépíteni, mely nek menetét a 2. ábrán 
látható képekkel illusztrálta.

Rövid kávészünet után Paróczai Csilla, a Guardian Orosháza 
Kft . melegvégi technológusa, tartott sok mérési adattal alá-
támasztott előadást a Vas-oxid tartalom hatása az olvasztási 
paraméterekre és a transzmisszióra címmel. Érdekes előadását 
több hasznos hozzászólás egészítette ki, egyben alátámasztva 
az előadó következtetéseit.

Ezután egy rövid gyárlátogatást tehettek a konferencia 
résztvevői, melynek keretében további műszaki, irányítástech-
nikai részletbe nyerhettek bepillantást.

A konferencia zárásaként először Lipták György, az Üveg 
Szakosztály titkára foglalta össze a nap tanulságait útravaló 
gyanánt, bíztatva a jelenlevőket, hogy nagyobb aktivitás-
sal segítsék a jövőben a további konferenciák szervezésének 
előkészítését. Megköszönte az előadók felkészültségét, a hall-
gatóság interaktív részvételét, majd külön köszönetet mondott 
a házigazda szerepét elvállaló MESSER Hungarogáz Kft -nek 
a konferencia szponzorálásáért, és azért is, hogy méltó körül-
ményeket teremtett a rendezvény sikeres lebonyolításához. 
Őt követően Bohner Zsolt, ügyvezető igazgató úr meghívta a 
résztvevőket egy meleg büféebédre, mely kiváló alkalmat nyúj-
tott további szakmai és baráti eszmecserére.

 2. ábra Regenerátor átépítése

 1. ábra Ipari gázok előállításának főbb módszerei és berendezései


