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ABSTRACT 
*** 

As the Management of the Council, we are proud to 
present our organization on the 50th Jubilee Anniversary 
of the Department of Chemical Machinery.  

 
 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 

A Vegyipari Gépész Tanács (VGT) 1979-ben ala-
kult, az akkori Gépészmérnöki Kar első, diákok által 
életre keltett öntevékeny csoportjaként. Éves rendsze-
rességgel megrendezett Szakestélyeivel valamint szak-
mai programok szervezésével hamar jelentős szerepet 
töltött be a vegyipari gépész hallgatók, valamint a 
szakmában dolgozók életében. 

 
 

MŰKÖDÉSÜNK 
 

Míg a Vegyipari Gépek Tanszéke nagyobb üzemek-
be (TVK, Paksi Atomerőmű, stb.) irányuló szakmai 
kirándulásokkal teszi színesebbé 
a hallgatók szakirányú oktatását, 
addig a Szaktanács segít egység-
gé kovácsolni a frissen szakoso-
dott hallgatókat, így azok egy 
percig sem kételkedhetnek ab-
ban, hogy jól döntöttek leendő 
szakmájukkal kapcsolatban. A 
Szaktanács működése mintául 
szolgált a többi szakirány szakta-
nácsának a megalakulásakor, így 
mára már 8 ilyen öntevékeny 
csoport működik a Karon.  

Számos, az iparban dolgozó 
mérnökkel és vállalattal tartunk 
fent gyümölcsöző szakmai és 
személyi kapcsolatot. Ennek segítségével szakmai na-

                                                           
* A Vegyipari Gépész Tanács elnöke 
** A Vegyipari Gépész Tanács pénztárosa 

pok keretén belül megpróbáljuk hallgatótársainkat tá-
mogatni a vállalatok minél jobb megismerésében és 
elősegíteni állásajánlatok, társadalmi ösztöndíjak meg-
szerzését. Ezen feladat megvalósítása érdekében előadá-
sokat szervezünk az ipari üzemek vezető szakemberei 
segítségével a vegyipari gépész hallgatóknak. 

 
 

RENDEZVÉNYEINK 
 

A téli vizsgaidőszak végén, a végzős hallgatók bú-
csúztatására és a szaktanács tisztségeinek átadására 
évente Vegyipari Tisztségátadó Szakestélyt tartunk, 
amelyen minden vegyipari gépészt és meghívott vendé-
get szívesen látunk. A Szaktanáccsal párhuzamosan 
működik a Prizma Klub is 1998-tól, melyen a Tanszéki 
dolgozók és az aktuális, valamint a volt hallgatók be-
szélgetnek kötetlenebb formában tapasztalataikról, a 
tanszéket érintő témákról vagy csak pusztán anekdotáz-
nak egy pohár vörös bor mellett. A mindenkori Szakta-
nács tagok, a Tanszéki kollektíva és a Valétabizottság 
együttműködésének köszönhetően mind a mai napig 

fontos eseménynek számítanak a 
Szaktanács által szervezett prog-
ramok. Minden év május utolsó 
péntekét magában foglaló hétvé-
gén megrendezésre kerül a Ve-
gyipari Gépész Szaknapok, 
melynek programjai között 
szakmai előadások, csapatépítő 
rendezvény és hagyományos 
Szakestély is szerepel Karunk 
hallgatóit büszkeség tölti el, 
amikor az évről-évre hagyo-
mányszerűen megrendezett szak-
estélyeinken a különféle vállala-
toknál a legkülönbözőbb terüle-
teken dolgozó mérnökökkel 

együtt ápolhatjuk az Alma Mater hagyományait.  
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A Columbian Tiszai Carbon kft. (CTC) Magyarország 

egyetlen ipari koromgyártó vállalata, melyet közös válla-
latként, zöldmezős beruházással a  Chemicals Company és 
a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. alapított 1991-ben Tiszaúj-
városban. A legkorszerűbb iparági technoló-
giát alkalmazó 50,000 tonna/év kapacitású 
gyárban 1993-ban kezdődött meg a termelés.  

A CTC kft. a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően 130.000 tonna/év kapacitással 
jelenleg a világ legnagyobb ipari koromgyár-
tó vállalatának, a Birla Carbon-nak a része. A 
Birla Carbon kb. két millió tonna éves gyár-
tási kapacitásával, 5 kontinens 12 országában (USA, Kana-
da, Brazília, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, 
Németország, Egyiptom, India, Thaiföld, Kína, Dél-Korea) 
működteti vállalatait és folyamatosan fejlődő gyáraival 
iparági vezető szerepet tölt be. 

A legnagyobb abroncsgyártó vállalatok (Michelin, 
Goodyear, Bridgestone, Continental, Pirelli, Hankook) 
meghatározó beszállítói közé tartozik. Ezen kívül jelentős 

mennyiségű speciális terméket állít elő a műszaki gumi-, 
műanyag-, a tinta- és a festékipar számára. 

A Columbian Tiszai Koromgyártó kft. legfontosabb 
alapértéke az egyéni- és közösségi felelősség 
a biztonság és környezetvédelem iránt, vala-
mint magasfokú elkötelezettség a folyamatos 
fejlődés iránt. A CTC az iparág elismerten 
legjobb technológiájának (BAT) minden 
elemét alkalmazza, fol yamatosan fejleszt, 
komplex (ISO  9001:2008 minőségi, BS 
OHSAS 18001:2007 biztonságtechnikai, ISO 
14001:2007 környezetvédelmi) irányítási 

rendszert  működtet. 

A munkatársak magas képzettsége, valamint a folyama-
tos fejlődés iránti elkötelezettség jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a CTC 1999-ben Nemzeti Minőség Díjat 
nyert, míg 2000-ben és 2001-ben bekerült az Európai Mi-
nőség Díj döntőjébe, azaz kategóriájában Európa négy 
legjobb vállalata közé. 

  
Birla Carbon 
Columbian Tiszai Carbon Ltd. 
H-3581 Tiszaújváros 
TVK Ipartelep, POB 61 

Tel:  +36 49 544 000 
Fax:  +36 49 522 003 
E-mail: ctc@adityabirla.com 
Web:  www.birlacarbon.com 

BAZ Megyei Cégbíróság Cg. 05-09-002252 
Adószám (VAT No): 11063104-2-44 
Raiffeisen Bank 12035803-00131449-00100003 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

BS OHSAS 18001:2007 

 
 

 

Szennyvíztisztító technológiák
Növényolaj ipari technológiák
Hulladékégető technológiák
Vegyipari berendezésgyártás
Fővállalkozás
Karbantartás

22 éves tapasztalat a szakmában
Erős mérnöki csapat
Rugalmasság a megrendelők felé
Üzemeltetési tapasztalatok
Dinamikus műszaki fejlesztés
Kedvező árak stabilitás mellett

KIS Szerelő és Kereskedő Kft.
Cím:       3792 Sajóbábony, Gyártelep
Tel.:       +36-46/549-010
Fax:       +36-46/549-238
E-mail:   kiskft@kiskft.hu
Web:      www.kiskft.hu

TEVÉKENYSÉGEINK HÁTTÉR ELÉRHETŐSÉGÜNK

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minőségi ipari szerelvényeket forgalmazunk. Ezen felül teljes körű kompenzátortechnikai és tömítéstechnikai kínálatunk van. 
Céljaink közül a legfontosabb a vevő igényeinek magas színvonalú kielégítése. 

Legfontosabb beszállító partnereink: 
 KLINGER 
 WILLBRANDT 
 KFG LEVEL 
 DANGO & DIENENTHAL 
 KEMPCHEN 
 KROMBACH 
 RITAG 
 SWISSFLUID 
 FIKE 
 RIFOX 
 PERSTA 
 PRAHER VALVES 
 FRENZELIT 
 GULBINAT 
 EKATO 

Soltész + Soltész Kft. 
Címünk: 1225 Budapest, Bányalég u. 48. 
Tel: 1-227-4945;  
Fax: 1-227-3268 
E-mail: soltesz@soltesz.hu 
Web: www.soltesz.hu 
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EAGLEBURGMANN HUNGARIA KFT. 
H-1124 Budapest, Lejtő utca 6. 

Tel. +36 /1/ 3 19 81 31 
Fax +36 /1/ 3 19 81 25 

www.eagleburgmann.hu 
 

Az EagleBurgmann Hungaria Kft. a több mint 125 éves múltra visszatekintő német Burgmann tömítésgyár 100%-os tulajdonú  
magyarországi leányvállalata, amely egyike a vezető tömítéstechnikai beszállítóknak világszerte. 

 
Portfóliónk: egy átfogó termékskála és a vevőinkre szabott szolgálta-
tások az ipar minden területén. 
 
Szerviz program: 

- Szaktanácsadás /tervezés 
- Javítás / Karbantartás 
- Átalakítás / Felújítás 
- Műszaki analízis & Támogatás 
- Szerviz szerződés 
- Képzés & Tréning 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EagleBurgmann termékek:  
- Csúszógyűrűs tömítések szivattyúkba, keverők számára, 

kompresszorokhoz 
- Dry Gas Seal gázkenésű tömítések 
- DiamondFace® gyémántbevonatos csúszófelületű tömítések 
- Ellátó rendszerek 
- Mágnes kuplungok 
- Zsinóros tömítések 
- Statikus tömítések 
- Kompenzátorok 
- Flexibilis fémtömlők 
- OKS kenő- és karbantartóanyagok 

 
 

 

VGSZ VEGYIPARI GÉPGYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
H-3792 Sajóbábony Gyártelep 

Tel. +36 /46/ 549-200 
Fax +36 /46/ 549-247 

vgsz@vgszkft.t-online.hu 
www.vgszkft.t-online.hu 

 
A gépészeti ágazat főbb tevékenységi körei: 

• Szénacél és saválló csővezetékek gyártása, szerelése 
• Egyedi vegyipari berendezések, tartályok gyártása, szerelése 
• Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• PTFE bélelésű csővezeték rendszer gyártása, helyszíni szere-

lése 
• Zománcozott készülékek, csővezetékek szerelése 
• PP, KPE készülékek gyártása, csővezetékek szerelése 
• Forgácsolási munkák 

 
Az építészeti ágazat főbb tevékenységi körei: 

• Építőmesteri munkák 
• Festés, mázolás 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főbb referenciáink: 

• BorsodChem Zrt. MDI, TDI-2, KLÓR,VCM, DNT, 
SAR, CPE üzemek 

• FramoChem Kft. 
• Eurofoam Hungary Kft. 
• Délépítő Zrt.  
• Sajó Hulladék és Szennyvízkezelő Kft.  
• B-A-Z Megyei Kórház 
• Bay Zoltán Kutatóintézet 
• Máltai Szeretetszolgálat

 

A MOL-csoport Közép-Európa egyik vezető nemzetközi 
integrált olaj- és gázipari vállalata, működése 40 országot érint 
Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és a FÁK tagállamai-
ban, közel 32.000 munkavállalóval. 

A MOL kutatás-termelési tevékenysége több mint 75 éves 
tapasztalattal rendelkezik szénhidrogén bányászatban, jelenleg 
7 országban folytat szénhidrogén kitermelést és 12 országban 
végez kutatási tevékenységet, napi szénhidrogén termelése 
2011-ben meghaladta a 147.000 hordót.  
A MOL-csoport öt kőolaj-finomítót és két petrolkémiai gyárat 
üzemeltet Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban és 
Olaszországban, valamint több mint 1700 töltőállomást üze-
meltet Közép-és Délkelet-Európában, hét márkanév alatt, 
közös ellátási-lánc optimalizálás mellett. 

Százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalata, az FGSZ 
révén működteti az 5800 km hosszúságú magasnyomású 
földgázvezeték rendszert Magyarországon. 

A Forbes által összeállított, a világ legnagyobb vállalatait 
tartalmazó listán a MOL a 412. helyet foglalja el. 

Hosszú távú céljainak megvalósításához magasan kvalifi-
kált, tehetséges és elköte-
lezett kollégákra van 
szükségünk, ám olajipari 
szereplőként az elmúlt 
időszakban világossá 
vált, hogy hiányzik egy 
generáció a szakembe-
rekből, és ezt a hiányt 
sürgősen pótolni kell. Ez 
pedig csak úgy lehetsé-
ges, ha mi is kivesszük a 
részünket abból a folya-
matból, ami azt a célt 
szolgálja, hogy az ifjú 
tehetségek minél fiata-
labb korban megismerjék 
a műszaki és természet-

tudományok szépségeit, 
és amennyire lehet, bizto-
sítsuk számukra a magas 
színvonalú képzéshez 
szükséges körülményeket. 

Elkötelezettek va-
gyunk egyetemi kapcsola-
taink folyamatos fejlesz-
tésében, ezzel párhuza-
mosan igyekszünk pozitív 
hatást gyakorolni a MOL-
specifikus oktatás minő-
ségének javítására és a 
következő generációk 
pályaválasztására. Ennek 
részeként évek óta szoros 
együttműködésben állunk 
8 magyarországi felsőok-
tatási intézménnyel, 
közülük is kiemelkedően a Miskolci Egyetemmel. 

A hosszú távú együttműködés keretein belül gyakornoki 
programmal, vállalati előadások, üzemlátogatások és verse-
nyek szervezésével segítjük a hallgatókat az ismeretszerzés-
ben. Vezetőink oktatóként működnek közre a képzésükben, 
továbbá részvételi lehetőséget biztosítunk számukra vállalati 
projektekben, szakmai és konzultációs segítséget nyújtunk a 
szakdolgozatíráshoz, illetve ösztöndíjakat, alapítványi támoga-
tásokat, szponzorációt és 
K+F projekttámogatásokat is 
biztosítunk. Évente mintegy 
300 gyakornoknak adunk 
lehetőséget a MOL-nál, de 
minden évben vannak PhD 
diákok, és professzori ösz-
töndíjasok is, akik a MOL 
segítségével szerzik meg e 
rangos fokozatokat.  
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• Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• PTFE bélelésű csővezeték rendszer gyártása, helyszíni szere-

lése 
• Zománcozott készülékek, csővezetékek szerelése 
• PP, KPE készülékek gyártása, csővezetékek szerelése 
• Forgácsolási munkák 

 
Az építészeti ágazat főbb tevékenységi körei: 

• Építőmesteri munkák 
• Festés, mázolás 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Főbb referenciáink: 

• BorsodChem Zrt. MDI, TDI-2, KLÓR,VCM, DNT, 
SAR, CPE üzemek 

• FramoChem Kft. 
• Eurofoam Hungary Kft. 
• Délépítő Zrt.  
• Sajó Hulladék és Szennyvízkezelő Kft.  
• B-A-Z Megyei Kórház 
• Bay Zoltán Kutatóintézet 
• Máltai Szeretetszolgálat

 

A MOL-csoport Közép-Európa egyik vezető nemzetközi 
integrált olaj- és gázipari vállalata, működése 40 országot érint 
Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és a FÁK tagállamai-
ban, közel 32.000 munkavállalóval. 

A MOL kutatás-termelési tevékenysége több mint 75 éves 
tapasztalattal rendelkezik szénhidrogén bányászatban, jelenleg 
7 országban folytat szénhidrogén kitermelést és 12 országban 
végez kutatási tevékenységet, napi szénhidrogén termelése 
2011-ben meghaladta a 147.000 hordót.  
A MOL-csoport öt kőolaj-finomítót és két petrolkémiai gyárat 
üzemeltet Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban és 
Olaszországban, valamint több mint 1700 töltőállomást üze-
meltet Közép-és Délkelet-Európában, hét márkanév alatt, 
közös ellátási-lánc optimalizálás mellett. 

Százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalata, az FGSZ 
révén működteti az 5800 km hosszúságú magasnyomású 
földgázvezeték rendszert Magyarországon. 

A Forbes által összeállított, a világ legnagyobb vállalatait 
tartalmazó listán a MOL a 412. helyet foglalja el. 

Hosszú távú céljainak megvalósításához magasan kvalifi-
kált, tehetséges és elköte-
lezett kollégákra van 
szükségünk, ám olajipari 
szereplőként az elmúlt 
időszakban világossá 
vált, hogy hiányzik egy 
generáció a szakembe-
rekből, és ezt a hiányt 
sürgősen pótolni kell. Ez 
pedig csak úgy lehetsé-
ges, ha mi is kivesszük a 
részünket abból a folya-
matból, ami azt a célt 
szolgálja, hogy az ifjú 
tehetségek minél fiata-
labb korban megismerjék 
a műszaki és természet-

tudományok szépségeit, 
és amennyire lehet, bizto-
sítsuk számukra a magas 
színvonalú képzéshez 
szükséges körülményeket. 

Elkötelezettek va-
gyunk egyetemi kapcsola-
taink folyamatos fejlesz-
tésében, ezzel párhuza-
mosan igyekszünk pozitív 
hatást gyakorolni a MOL-
specifikus oktatás minő-
ségének javítására és a 
következő generációk 
pályaválasztására. Ennek 
részeként évek óta szoros 
együttműködésben állunk 
8 magyarországi felsőok-
tatási intézménnyel, 
közülük is kiemelkedően a Miskolci Egyetemmel. 

A hosszú távú együttműködés keretein belül gyakornoki 
programmal, vállalati előadások, üzemlátogatások és verse-
nyek szervezésével segítjük a hallgatókat az ismeretszerzés-
ben. Vezetőink oktatóként működnek közre a képzésükben, 
továbbá részvételi lehetőséget biztosítunk számukra vállalati 
projektekben, szakmai és konzultációs segítséget nyújtunk a 
szakdolgozatíráshoz, illetve ösztöndíjakat, alapítványi támoga-
tásokat, szponzorációt és 
K+F projekttámogatásokat is 
biztosítunk. Évente mintegy 
300 gyakornoknak adunk 
lehetőséget a MOL-nál, de 
minden évben vannak PhD 
diákok, és professzori ösz-
töndíjasok is, akik a MOL 
segítségével szerzik meg e 
rangos fokozatokat.  
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CHETRA® 600 MDA  
SZÁRAZONFUTÓ CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS KEVERŐ 

BERENDEZÉSEKHEZ AZ ATEX-en KÍVÜL 
 

Herkó László* 
 

A működés ellenőrzésére vonatkozó Atex-
irányelvek miatti magas költségek a szárazonfutó 
csúszógyűrűs tömítések alkalmazását gyorsan vesz-
teségessé tehetik. A CHETRA® ezért a 600MDA 
típus révén egy olyan csúszógyűrűs tömítést fejlesz-
tett ki, amelynek alkalmazása esetén - meghatározott 
üzemi körülmények között - nincs szükség az Atex 
rendelkezésekben előírt külön, költséges védelmi 
rendszerekre. * 

 
A szárazonfutó, egyszeres hatású tömszelencéket 

már hosszabb ideje alkalmazzák a felső meghajtású 
keverőművekben és –berendezésekben, valamint reakto-
rokban a hagyományos folyadékkenésű vagy gázpárnán 
futó dupla csúszógyűrűs tömítések gazdaságos alterna-
tívájaként. 

A 94/9/EG sz. Atex-rendelkezés bevezetése óta a 
szárazonfutó csúszógyűrűs tömítések – egyszeres és 
dupla kivitelben egyaránt – üzemközbeni felügyeletére 
szigorú előírások vonatkoznak. 

A „zóna 0” besorolás (kategória 1) esetén például a 
következő előírások érvényesek: 
- egyszeres hatású „szárazonfutó” csúszógyűrűs tömí-

tések: - két független védelmi rendszer és mintapél-
dány-vizsgálat. 

- többszörös hatású (dupla) „szárazonfutó” csúszó-
gyűrűs tömítések: - megfelelő ellátórendszer és két 
független védelmi rendszer, valamint mintapéldány-
vizsgálat. 

- többszörös hatású (dupla) folyadékkenésű csúszó-
gyűrűs tömítések: - megfelelő ellátórendszer 
(zárófolyadéktartály/nyomásmentes tartály + tarto-
zékok), két független védelmi rendszer, valamint 
mintapéldány-vizsgálat. 
 
A különálló védelmi rendszerek olyan paramétereket 

ellenőriznek, mint a hőmérséklet, nyomás és a zárófo-
lyadék-szint. Ily módon biztosított, hogy a csúszófelüle-
tek hőmérséklete a maximálisan megengedett hőmér-
séklet alatt marad. 

                                                 
* műszaki vezető, Chetra Budapest Kft. 

Az ellátó- és védelmi rendszerek külön beruházási 
költségekkel járnak, ehhez jönnek a felügyeletet végző 
személyzet illetve a szükséges dokumentáció költségei. 
A vegyi üzemekben nem ritka a szárazonfutó csúszó-
gyűrűs tömítéssel üzemelő aggregát. A fent említett 
felügyeleti-, vizsgálati– és dokumentálási kötelezettsé-
gek jelentős többletköltségeket okoznak. Annak érdeké-
ben, hogy a szárazonfutó tömszelencék műszaki és 
gazdasági előnyeit – az Atex-előírások biztonsági szem-
pontjainak figyelembevételével is – gazdaságosan ki 
lehessen használni, a CHETRA® kifejlesztette az egy-
szeres hatású, szárazonfutó 600MDA tipust.  

 
A CHETRA® 600 MDA tipusú csúszógyűrűs tö-

mítés alkalmazása esetén garantált, hogy a csúszófe-
lületek hőmérséklete meghatározott üzemi körülmé-
nyek között a maximálisan megengedett felületi hő-
mérséklet alatt marad. Ezáltal a csúszógyűrűs tömí-
tés úgymond kívül esik az Atex rendelkezéseken, 
vagyis nincs szükség a fent leírt külön védelmi rend-
szerekre.  

 
A CHETRA® 600MDA tipus a következő mű-

szaki tulajdonságai miatt tudja ezt nyújtani: 
 A csúszófelületek tehermentesítésének optimális 

beállítása 
 A csúszófelületek optimalizált felületi szerkezete 
 Szerkezeti biztonság 
 Választott anyagminőség 
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CHETRA® 600 MDA  
SZÁRAZONFUTÓ CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS KEVERŐ 

BERENDEZÉSEKHEZ AZ ATEX-en KÍVÜL 
 

Herkó László* 
 

A működés ellenőrzésére vonatkozó Atex-
irányelvek miatti magas költségek a szárazonfutó 
csúszógyűrűs tömítések alkalmazását gyorsan vesz-
teségessé tehetik. A CHETRA® ezért a 600MDA 
típus révén egy olyan csúszógyűrűs tömítést fejlesz-
tett ki, amelynek alkalmazása esetén - meghatározott 
üzemi körülmények között - nincs szükség az Atex 
rendelkezésekben előírt külön, költséges védelmi 
rendszerekre. * 

 
A szárazonfutó, egyszeres hatású tömszelencéket 

már hosszabb ideje alkalmazzák a felső meghajtású 
keverőművekben és –berendezésekben, valamint reakto-
rokban a hagyományos folyadékkenésű vagy gázpárnán 
futó dupla csúszógyűrűs tömítések gazdaságos alterna-
tívájaként. 

A 94/9/EG sz. Atex-rendelkezés bevezetése óta a 
szárazonfutó csúszógyűrűs tömítések – egyszeres és 
dupla kivitelben egyaránt – üzemközbeni felügyeletére 
szigorú előírások vonatkoznak. 

A „zóna 0” besorolás (kategória 1) esetén például a 
következő előírások érvényesek: 
- egyszeres hatású „szárazonfutó” csúszógyűrűs tömí-

tések: - két független védelmi rendszer és mintapél-
dány-vizsgálat. 

- többszörös hatású (dupla) „szárazonfutó” csúszó-
gyűrűs tömítések: - megfelelő ellátórendszer és két 
független védelmi rendszer, valamint mintapéldány-
vizsgálat. 

- többszörös hatású (dupla) folyadékkenésű csúszó-
gyűrűs tömítések: - megfelelő ellátórendszer 
(zárófolyadéktartály/nyomásmentes tartály + tarto-
zékok), két független védelmi rendszer, valamint 
mintapéldány-vizsgálat. 
 
A különálló védelmi rendszerek olyan paramétereket 

ellenőriznek, mint a hőmérséklet, nyomás és a zárófo-
lyadék-szint. Ily módon biztosított, hogy a csúszófelüle-
tek hőmérséklete a maximálisan megengedett hőmér-
séklet alatt marad. 

                                                 
* műszaki vezető, Chetra Budapest Kft. 

Az ellátó- és védelmi rendszerek külön beruházási 
költségekkel járnak, ehhez jönnek a felügyeletet végző 
személyzet illetve a szükséges dokumentáció költségei. 
A vegyi üzemekben nem ritka a szárazonfutó csúszó-
gyűrűs tömítéssel üzemelő aggregát. A fent említett 
felügyeleti-, vizsgálati– és dokumentálási kötelezettsé-
gek jelentős többletköltségeket okoznak. Annak érdeké-
ben, hogy a szárazonfutó tömszelencék műszaki és 
gazdasági előnyeit – az Atex-előírások biztonsági szem-
pontjainak figyelembevételével is – gazdaságosan ki 
lehessen használni, a CHETRA® kifejlesztette az egy-
szeres hatású, szárazonfutó 600MDA tipust.  

 
A CHETRA® 600 MDA tipusú csúszógyűrűs tö-

mítés alkalmazása esetén garantált, hogy a csúszófe-
lületek hőmérséklete meghatározott üzemi körülmé-
nyek között a maximálisan megengedett felületi hő-
mérséklet alatt marad. Ezáltal a csúszógyűrűs tömí-
tés úgymond kívül esik az Atex rendelkezéseken, 
vagyis nincs szükség a fent leírt külön védelmi rend-
szerekre.  

 
A CHETRA® 600MDA tipus a következő mű-

szaki tulajdonságai miatt tudja ezt nyújtani: 
 A csúszófelületek tehermentesítésének optimális 

beállítása 
 A csúszófelületek optimalizált felületi szerkezete 
 Szerkezeti biztonság 
 Választott anyagminőség 
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A CHETRA® 600 MDA csúszógyűrűs tömítést 
Bureau Veritas Products Services cég Atex osztálya 
minősítette az EU94/9Atex irányelv 3.7.3. pontja sze-
rint. Kiértékelésük - melyben a CHETRA® 600MDA 
tipusú csúszógyűrűs tömítés működését az irányelvben 
rögzített szempontok szerint vizsgálták - az alábbiakban 
foglalható össze: 

 
A CHETRA® 600MDA tipus üzemeltetése – a 

rögzített üzemeltetési határértékek és rögzített üze-
meltetési feltételek betartásával - valamennyi zóná-
ban és valamennyi éghető gázra valamint a 
gázpufferral működtetett folyadéktartályok esetén is 

lehetséges. A csúszógyűrűs tömítés hőmérsékletet 
ugyanis a legrosszabb esetben sem érheti el a +68oC. 

A tágabban meghatározott üzemeltetési határér-
tékek esetén a CHETRA® 600MDA tipusra is érvé-
nyesek az Atex előírások és az ennek megfelelő hő-
mérséklethatárok. Azonban a tömszelence egészen 
speciálisan optimalizált tulajdonságai miatt ebben az 
esetben is a „zóna 0” kategóriában szintén elegendő 
a „c” tipusú (szerkezeti biztonság) gyújtás-védelem. 
További gyújtás-védelemre nincs szükség. Részletes 
adatok az 1. táblázatban (zóna 0; 1. kategória) és a 2. 
táblázatban (zóna 1; 2. kategória) találhatók. 

 
 
A FENT LEÍRT CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉSEK RÉVÉN AZ ÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA SOK 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEN MEGNYÍLIK A LEHETŐSÉG A SZÁRAZONFUTÓ 
TÖMSZELENCÉK GAZDASÁGI ELŐNYEINEK KIHASZNÁLÁSÁRA, MÉGHOZZÁ A DRÁGA 

MEGFIGYELŐ RENDSZER(EK) ILL. ENGEDÉLYEK OKOZTA TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜL. 
 

1. Táblázat: 1. kategória, zóna 0 
az 1. kategóriára (zóna 0) vonatkozó EN13463-1:2009 előírás szerint: 

 

 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
a II G készülék kategóriában, oC 85 100 135 200 300 450 

20%-os biztonsági távolság az 1. kate-
góriában (zóna 0) K-ben 17 20 27 40 60 90 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
oC-ban 68 80 108 160 240 360 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet > 68oC  

Az Atex-en belül, összetevők a 94/9EG irányelv szerint. 
A szükséges gyújtás-védelem „c” tipusa (szerkezeti biz-

tonság). Nincs szükség további gyújtás-védelemre. 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet ≤ 68oC 

Az Atex-en kívül, nincsenek a 94/9/EU irányelvnek megfelelő össze-
tevők. 

 
2. Táblázat: 2. kategória, zóna 1 
a 2. kategóriára (zóna 1) vonatkozó EN13463-1:2009 előírás szerint: 

 

 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
a II G készülék kategóriában, oC 85 100 135 200 300 450 

20%-os biztonsági távolság az 1. kate-
góriában (zóna 0) K-ben 5 5 5 5 10 10 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
oC-ban 80 95 130 195 290 440 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet > 68oC  

Az Atex-en belül, összetevők a 94/9/EG irányelv szerint. 
A szükséges gyújtás-védelem „c” tipusú (szerkezeti biz-

tonság). Nincs szükség további gyújtás-védelemre. 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet ≤ 68oC 

Az Atex-en kívül, nincsenek a 94/9/EU irányelvnek megfelelő össze-
tevők. 

 

 
 

A CHETRA BUDAPEST KFT  
CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS FELÚJÍTÓ MŰHELYE 

 
Herkó László* 

 
Cégünk 1996. óta végez szerviz tevékenységet.* A 

magyar piacon elsőként kapta meg az erre a tevékeny-
ségre érvényes ISO 9001 minősítést. Szervizünk műkö-
dését átvizsgálták, ill. auditálták többek között a Bor-
sodChem Zrt, Paksi Atomerőmű Zrt, MOL Nyrt, 
Nippon Pillar Packing Co.Ltd, stb. 1996-tól napjain-
kig a csúszógyűrűs tömítések szinte minden fajtáját 
szervizeltük, az Ø 8 mm-es tengelyátmérőjű autó turbó-
feltöltő csúszógyűrűjétől az Ø 290-mm-es osztott víz-
turbina tömszelencén át a gázkenéses keverőtömítése-
kig. A Chetra Budapest Kft. szervizközpontjában fel-
halmozódott tudás, tapasztalat és dokumentációs háttér 
segítségével magas színvonalú szolgáltatást biztosítunk 
megrendelőinknek. 

 
Értéktelennek hitt, elhasználódott tömítéseit az új 

árának töredékéért felújítjuk, sokéves tapasztalatainkat 
felhasználva műszaki megoldásokat adunk az üzemelés 
során előforduló tömítéstechnikai problémáira. Elismert 
európai és amerikai beszállítóinl közreműködésével arra 
törekszünk, hogy ügyfeleink a lehetőségeikhez mért 
legmagasabb színvonalú megoldásainkat és szervizszol-
gáltatásainkat vehessék igénybe.  

 

                                                 
* műszaki vezető, Chetra Budapest Kft. 

A szervizközpont szolgáltatásai:  
- csúszógyűrűs tömítések (nemcsak Chetra gyártmá-

nyú) csúszó elemeinek javítása, szükség szerint csú-
szófelületek, rugók, fémrészek, melléktömítések cse-
réjével;  

- komplett egységek javítása, a sérült, elhasználódott 
elemek teljes cseréjével;  

- keverő berendezések, szivattyúk átalakítása zsinóros 
tömítésről csúszógyűrűs tömítésre, tömszelencék be-
építésének helyszíni felmérése, megtervezése, kivi-
telezése;  

- karbantartási problémákkal küzdő üzemek, gyáregy-
ségek csúszógyűrűs tömítéseinek teljes körű szervi-
zelése, együttműködési szerződéssel; 

- vállaljuk speciális alkatrészek felújítását is, ilyenek 
például a gőzbevezetők (Johnson fejek) forgó csat-
lakozói, a forgácsoló megmunkáló központok hű-
tő/kenő folyadék bevezetőinek forgócsatlakozói  

 
FŐBB REFERENCIÁINK: 

BorsodChem Zrt.  
Budapesti Erőmű Zrt. 
Fővárosi Vízművek Zrt. 
Chinoin Zrt. 
ISD Dunaferr Zrt. 
Hungerit Zrt. 
Linamar Nyrt. 

MAL Zrt. 
MOL Nyrt. 
Nitrogénművek Zrt. 
Opel Szentgotthárd Kft. 
Petrolszolg Kft. 
Richter Gedeon Nyrt. 
Zoltek Zrt. 
Xellia Kft. 
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A CHETRA® 600 MDA csúszógyűrűs tömítést 
Bureau Veritas Products Services cég Atex osztálya 
minősítette az EU94/9Atex irányelv 3.7.3. pontja sze-
rint. Kiértékelésük - melyben a CHETRA® 600MDA 
tipusú csúszógyűrűs tömítés működését az irányelvben 
rögzített szempontok szerint vizsgálták - az alábbiakban 
foglalható össze: 

 
A CHETRA® 600MDA tipus üzemeltetése – a 

rögzített üzemeltetési határértékek és rögzített üze-
meltetési feltételek betartásával - valamennyi zóná-
ban és valamennyi éghető gázra valamint a 
gázpufferral működtetett folyadéktartályok esetén is 

lehetséges. A csúszógyűrűs tömítés hőmérsékletet 
ugyanis a legrosszabb esetben sem érheti el a +68oC. 

A tágabban meghatározott üzemeltetési határér-
tékek esetén a CHETRA® 600MDA tipusra is érvé-
nyesek az Atex előírások és az ennek megfelelő hő-
mérséklethatárok. Azonban a tömszelence egészen 
speciálisan optimalizált tulajdonságai miatt ebben az 
esetben is a „zóna 0” kategóriában szintén elegendő 
a „c” tipusú (szerkezeti biztonság) gyújtás-védelem. 
További gyújtás-védelemre nincs szükség. Részletes 
adatok az 1. táblázatban (zóna 0; 1. kategória) és a 2. 
táblázatban (zóna 1; 2. kategória) találhatók. 

 
 
A FENT LEÍRT CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉSEK RÉVÉN AZ ÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA SOK 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEN MEGNYÍLIK A LEHETŐSÉG A SZÁRAZONFUTÓ 
TÖMSZELENCÉK GAZDASÁGI ELŐNYEINEK KIHASZNÁLÁSÁRA, MÉGHOZZÁ A DRÁGA 

MEGFIGYELŐ RENDSZER(EK) ILL. ENGEDÉLYEK OKOZTA TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜL. 
 

1. Táblázat: 1. kategória, zóna 0 
az 1. kategóriára (zóna 0) vonatkozó EN13463-1:2009 előírás szerint: 

 

 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
a II G készülék kategóriában, oC 85 100 135 200 300 450 

20%-os biztonsági távolság az 1. kate-
góriában (zóna 0) K-ben 17 20 27 40 60 90 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
oC-ban 68 80 108 160 240 360 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet > 68oC  

Az Atex-en belül, összetevők a 94/9EG irányelv szerint. 
A szükséges gyújtás-védelem „c” tipusa (szerkezeti biz-

tonság). Nincs szükség további gyújtás-védelemre. 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet ≤ 68oC 

Az Atex-en kívül, nincsenek a 94/9/EU irányelvnek megfelelő össze-
tevők. 

 
2. Táblázat: 2. kategória, zóna 1 
a 2. kategóriára (zóna 1) vonatkozó EN13463-1:2009 előírás szerint: 

 

 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
a II G készülék kategóriában, oC 85 100 135 200 300 450 

20%-os biztonsági távolság az 1. kate-
góriában (zóna 0) K-ben 5 5 5 5 10 10 

Max. megengedett felületi hőmérséklet 
oC-ban 80 95 130 195 290 440 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet > 68oC  

Az Atex-en belül, összetevők a 94/9/EG irányelv szerint. 
A szükséges gyújtás-védelem „c” tipusú (szerkezeti biz-

tonság). Nincs szükség további gyújtás-védelemre. 

A Chetra csúszógyűrűvel beálló hőmér-
séklet ≤ 68oC 

Az Atex-en kívül, nincsenek a 94/9/EU irányelvnek megfelelő össze-
tevők. 

 

 
 

A CHETRA BUDAPEST KFT  
CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS FELÚJÍTÓ MŰHELYE 

 
Herkó László* 

 
Cégünk 1996. óta végez szerviz tevékenységet.* A 

magyar piacon elsőként kapta meg az erre a tevékeny-
ségre érvényes ISO 9001 minősítést. Szervizünk műkö-
dését átvizsgálták, ill. auditálták többek között a Bor-
sodChem Zrt, Paksi Atomerőmű Zrt, MOL Nyrt, 
Nippon Pillar Packing Co.Ltd, stb. 1996-tól napjain-
kig a csúszógyűrűs tömítések szinte minden fajtáját 
szervizeltük, az Ø 8 mm-es tengelyátmérőjű autó turbó-
feltöltő csúszógyűrűjétől az Ø 290-mm-es osztott víz-
turbina tömszelencén át a gázkenéses keverőtömítése-
kig. A Chetra Budapest Kft. szervizközpontjában fel-
halmozódott tudás, tapasztalat és dokumentációs háttér 
segítségével magas színvonalú szolgáltatást biztosítunk 
megrendelőinknek. 

 
Értéktelennek hitt, elhasználódott tömítéseit az új 

árának töredékéért felújítjuk, sokéves tapasztalatainkat 
felhasználva műszaki megoldásokat adunk az üzemelés 
során előforduló tömítéstechnikai problémáira. Elismert 
európai és amerikai beszállítóinl közreműködésével arra 
törekszünk, hogy ügyfeleink a lehetőségeikhez mért 
legmagasabb színvonalú megoldásainkat és szervizszol-
gáltatásainkat vehessék igénybe.  

 

                                                 
* műszaki vezető, Chetra Budapest Kft. 

A szervizközpont szolgáltatásai:  
- csúszógyűrűs tömítések (nemcsak Chetra gyártmá-

nyú) csúszó elemeinek javítása, szükség szerint csú-
szófelületek, rugók, fémrészek, melléktömítések cse-
réjével;  

- komplett egységek javítása, a sérült, elhasználódott 
elemek teljes cseréjével;  

- keverő berendezések, szivattyúk átalakítása zsinóros 
tömítésről csúszógyűrűs tömítésre, tömszelencék be-
építésének helyszíni felmérése, megtervezése, kivi-
telezése;  

- karbantartási problémákkal küzdő üzemek, gyáregy-
ségek csúszógyűrűs tömítéseinek teljes körű szervi-
zelése, együttműködési szerződéssel; 

- vállaljuk speciális alkatrészek felújítását is, ilyenek 
például a gőzbevezetők (Johnson fejek) forgó csat-
lakozói, a forgácsoló megmunkáló központok hű-
tő/kenő folyadék bevezetőinek forgócsatlakozói  
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PIRAZOL GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDŐ KFT. 
H-3100 Salgótarján, Fülemüle út 9. 

Tel.: +36 /32/ 440-855 
Fax: +36 /32/ 441-369 

pirazol@pirazol.hu 
www.pirazol.hu 

Jellemző tevékenységek, gyártmányok: 
• Légtartályok és nyomástartó edények 
• Tengerjáró hajók hulladékmegsemmisítő berendezésének egységei 
• Tengerjáró hajók szennyvíz kezelő berendezésének egységei 
• Hidrogén fejlesztő gépek acélszerkezete, tartályai és csőszerelése  
• Vízerőművek turbináinak rávezető csövei  
• Különböző olaj- és vegyipari készülékek, jellemzően nemesacél 

alapanyagból 
• Különböző gyógyszeripari tartályok gyártása 
• Szerelvény állomások gyártása és szerelése 
• Tároló tartályok 
• Gázégők

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Főbb partnereink: 
• Norsk Inova AS 
• EVAC OY 
• Hydrogen Technologies AS 
• Hydroenergi AS 
• MOL Nyrt. 
• Hankook Hungary Kft. 
• Combustion Solution GmbH.  
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50th Anniversary of the foundation of the chemical Machinery Department

Every time, when someone takes a rest during its work and remem-
bers to the rich history of Departments of the University, this is an 
event for the Faculty of the Mechanical Engineering and Informatics.
The developing strategy of the industry during the ‘50s revives 
the chemical industry of the region, established the companies of 
the Borsodi Vegyi Kombinát, the Tiszai Vegyi Kombinát and the 
Észak-Magyarországi Vegyiművek. Parallel with that, the Chemical 
Machinery Department had established at the Faculty of Mechani-
cal Engineering to satisfy the demand for the specialists in field of 
chemical industry.

The first Mechanical Engineering degrees specialized in Chemical machinery had got 39 
people in 1965; from that year more than 1400 had got theirs degrees at the Chemical Ma-
chinery Department. A significant task of the Department was the education of the Silicate 
Mechanical Engineering for a long time from 1963 till 2001. The pre-Bologna Process start-
ed in 1965, it was a two-stepped graduating process. The entry requirement to the second 
step was a successfully finished first step: get an Operating Engineer degree this established 
the possibilities to get the Mechanical Engineer degree. The changing of the chemical indus-
try technologies and machineries was followed by the educational structure and the contin-
uous developing of the curriculum at the department. The educational activity is important 
for numerous specializations from the Bachelor’s and Master’s to the doctorate school. To 
satisfy that educational claims a continuous developed laboratory background is available 
also in the technical hall and in the educational building.
The given financial aid from the industrial partners has an important role to develop the 
laboratory background. The generated claims by the industry determined the research top-
ics of the department from the environmental protection and the energetic to the system 
safety management. The publication activity helps the presentation of the research results 
in national and international journals and in conference issues, in TDK papers, in education 
tutorials, in BSc and MSc Final Thesis.
The important goal of the Chemical Machinery Department is the development of the education 
level taking into account requested by industry. The goal in the field of scientific and industrial 
relationships is to expand the existing ones, develop the international relationships, professional 
and scientific conference organizing activities. According to our hopes the Department is going 
to have an important role in the research activity of the University of Miskolc, and also in the 
education of the experts. And also we hope the Chemical Machinery Department is going to 
operate as a strong scientific and research base in the further decades.
In the name of the leadership, the tutors and the employees of the Faculty of Mechanical 
Engineering and Informatics I wish all of the members of the Chemical Machinery Depart-
ment successful work, good health and creativity!

Miskolc, 12. October 2012. 
                  Prof. Dr. Illés Béla, Dean
 Faculty of Mechanical Engineering and Informatics
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A MOL-CSOPORT TAGJAKépregény és rajzfilm.

Keresse weboldalunkon: 
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Global Wanhua
New BorsodChem

A Wanhua a világ leggyorsabban fejlődő vállalata a poliuretán nyersanyagok és a 

poliuretán alapú termékek előállítása és kereskedelme területén. A BorsodChem 

akvizíciójával létrejött a világ harmadik legnagyobb izocianát előállítója.

A csoporton belüli szinergiák erősítik a vállalat globális piacon betöltött pozícióit. 

A Wanhua legjelentősebb kínai gyártóként, meghatározó befolyással bír a világpiacon, 

míg a BorsodChem – a Wanhua Csoport tagjaként – folyamatosan erősíti kulcspozícióját 

Európában, egyrészt folyamatosan egyenletes és magas minőségű MDI termékek 

biztosításával, másrészt a TDI termelésben a régióban betöltött vezető szerepe révén.

Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd.

Cím: No. 7 South Xingfu Road, Yantai, Shandong, P.R.China

Telefon: +86 535 3388309

Fax: +86 535 6936310

E-mail: hongkai@ytpu.com ; maying@ytpu.com

Honlap: www.ytpu.com

BorsodChem Európai Központ

Cím: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 

Telefon: 48 511 211

Fax: 48 511 511 

E-mail: bc@borsodchem.eu

Honlap: www.borsodchem-group.com


