


GHANA Adomi Bridge 



Egy kis földrajz…. 
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Az Adomi híd Ghána déli részén, Atimpoku városban, kb. 10 

km-re Akosombo duzzasztógáttól található. 

A város Ghána minden részéből elérhető. Accra, Ghána 

fővárosa mintegy 65 km-re, Tema is 50 km-re található. Ez a 

két várost köti össze Atimpoku -Tema főút,  

 

Azonban ha Ön Észak-

Ghánába készül, át kell 

menni az Adomi hídon. A híd 

Ghána keleti régióját 

valamint Volta folyó és tó 

térségét kapcsolja össze. A 

Volta tó a világ legnagyobb 

mesterséges tava. 



Előzmények 
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Az Adomi hidat 1956-1957-ben építették angol tervek ill. fővállalkozó segítségével. Ghána 

függetlenné válásának évében, 1957-ben került átadásra. A 335 m teljes hosszú ívhíd 245 m 

hosszú öszvér pályalemezzel készült. A több mint ötven éves használat során kevés figyelmet 

fordítottak a karbantartásra, így a 2010-es évektől már súly,- ill. sebességkorlátozást vezettek be a 

hídon. A pályalemez beton és acél elemei több helyen súlyosan károsodtak, beszakadtak. A helyi 

„barkácsolgatások” inkább csak tovább rontottak a híd állagán. A híd lezárása, illetve felújítása 

egyre sürgetőbbé vált. Már csak két „apró problémát” kellett megoldani: a fontos átkelő komppal 

történő kiváltását, valamint a rehabilitáció szükséges pénzügyi finanszírozását. Az előbbi 

problémát megoldották egy holland kompgyártó bevonásával, az utóbbit az osztrák EXIMBANK 

(ÖKB) kötöttsegély hitel (ún. soft loan) formájában. A híd rehabilitációjának kivitelezését a Ghana 

Highway Authorithy megbízásából anyavállalatunk, MCE GmbH Ausztria nyerte el. A híd lezárása 

illetve a rekonstrukciója 2014 januárban kezdődött. 

 



Előzmények 
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MCE Nyíregyháza Kft feladatai 
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• Szerkezeti acélok EN ISO 10025:2005 : v< 30mm S355J2+N 

• Varratok ( sarok, tompa): B és C kategória szerint EN ISO 5817:2008 

• Fejescsapok: S235J2+C450 

• A gyártási technológiai utasítás elkészítése.  

• A Hegesztési terv- és technológia, WPS-ek, elkészítése.  

• Mérőlapok elkészítése DIN 18800 Teil 7 és EN13920 B és F osztály. Roncsolásmentes vizsgálat 

elvégzése a hegesztési terv alapján és annak dokumentálása.  

• Gyártási egységek gyártói korrózióvédelme 

• A hídelemek teherautóra rakodása. 

• Gyártott mennyiség:    800 tonna 

A Nyíregyházán gyártott hídelemek teherautóval Kremsbe (Ausztria) lettek szállítva, ott tengeri szállításra 

alkalmas módon „open top”konténerekbe csomagolták. 

 



Gyártás 
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A gyártmánytervek Ebner ZT Gmbh bevonásával készültek. 

A kezdeti nehézségek megoldása után megkezdődhetett Nyíregyházán a gyártás. A 245 m hosszú 

pályalemez hosszában 23, keresztirányban 5 gyártási egységre lett bontva. Az új pályalemez 

könnyű és korszerű orthotróp kivitelben, acélból készült. Afrikai szállítást figyelembe véve csak 

konténer méretű elemek jöhettek szóba. A gyártás természetesen a megszokott minőségben, 

európai szabványok alkalmazásával történt. Az elemek hegesztése félautomata ill. automata 

hegesztő berendezésekkel történt, a gyártási egységek méretre vágva, varratelőkészítéssel 

ellátva kerültek a festőüzembe. 

 



Gyártás 
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Gyártás 

9 



Gyártás 
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Gyári korrózióvédelem 
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Szállítás 
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Szerelés Ghánában 
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A híd közvetlen környezetében előszerelő terület lett kialakítva 



Szerelés Ghánában 
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Sátor alatt folyt a hegesztés. 



Szerelés Ghánában 
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A meglévő pályalemezeket (betont és acélt) elvágták, teherautóval kiszállították. 



Szerelés Ghánában 
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 A hídelemek teljes szélességben össze lettek hegesztve, teherautóval közvetlenül a beépítési 

helyre kerültek. 



Szerelés Ghánában 
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A pályalemez cseréhez darupálya készült. 



Szerelés Ghánában 
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Ilyen egyszerűen megy… 



Szerelés Ghánában 
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Szédítő a magasság 



Szerelés Ghánában 
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Munka közben jár a pihenés és a finom falatok…. 



Szerelés Ghánában 
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Az egész ország örül, ismét használatba vehető a híd 



Awash Weldia 



Awash Weldia 

• Az etióp kormány beruházása 

$865.000.000 értékben 

• Fővállakozó: Yapi Merkezi 

• Új vasútvonal 

• Új autópálya 

• Új metróvonal Addis Abeba-

ban 

•  Awash Weldia Projekt egy  

400 km hosszú vasútvonal 

Awash, Shewarobit, Konlocha 

und Hara-Gebeya (Weldia) 

között 

• A vasúti szakaszon 10 

állomás , több alagút és híd 

épül. 



Awash Weldia 

MCE Nyíregyháza feladatai:    

Acélszerkezet össz tömege:  7900 to 

630 db szekrénytartó hevederlemezek nélkül 

Átlagosan:   ~ 12 tonna/db 

   ~ 11 m x 1,8 m x 1,1 m 

   ~ 68 m2/db 

Festendő felület:  43.000 m2 

Tengeri szállításra alkalmas csomagolás 

 



Awash Weldia 



Awash Weldia 



Awash Weldia 



Awash Weldia 



Awash Weldia 
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Gyártás közben 



Awash Weldia 
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Gyártás közben 



Awash Weldia 

Korrozióvédelem : 

 

  SA 2 ½ szemcseszórás 

 

 Alapozás :        Hempadur 47200    120 m vörös 

 

 Közbenső:       Hempadur 47200    120 m szürke 

 

 Fedő:          Hempathane  Fast Dry  80 m – türkizkék 

             55750 

 

 

 



 

Awash Weldia 
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Konténerbe rakodás 



Awash Weldia 
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Mintha a holdon készültek volna a felvételek 



Awash Weldia 
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