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BEVEZETÉS
A hidak a közlekedési infrastruktúra legértékesebb, legnehezebben pótolható, a hálózat megfelelő teljesítőképessége szempontjából a legfontosabb elemei. Ennek megfelelően hídjaink megfelelő állapotának biztosítása a közlekedéspolitika
sarkalatos céljai között szerepel, bár e cél felé tett
lépések néha visszalépések érzetét keltik a hidászok körében. Nem feladatunk itt kitérni a hídállomány megfelelőségi kritériumainak taglalására,
a megfelelő szolgáltatási szint meghatározására,
a forráshiány következményeinek prognosztizálására, ezekkel a problémákkal a hídgazdálkodás
körében találkoztunk és foglalkoztunk. Említésük
ebben a körben azért indokolt, mert éppen a
gazdálkodási szemlélet erősítette és erősíti azt az
igényt, hogy a hídszerkezetek állapotátállapotváltozását objektív, összehasonlítható,
idősorként kezelhető mérési eredmények alapján
értékeljük, ami természetesen csak a szerkezetek
megőrzésével, azaz roncsolásmentes vizsgálatokkal történhet.
Fel szeretnénk azonban hívni a figyelmet arra,
hogy a hídszerkezetek mérete, tömege a gépészeti berendezésekhez képest általában egy-két
nagyságrenddel
nagyobb,
így
a
roncsolásmentesség fogalmát kissé eltérően
merjük értelmezni: a szerkezeti elemeken ejtett
kisméretű, a szerkezet teherviselő-képességét,
időtállóságát nem, vagy alig befolyásoló mintavételeket (pl. kis átmérőjű furatok, helyreállítható
feltárások) (kvázi) roncsolásmentes vizsgálatként
tartjuk számon, és alkalmazzuk.
A hídvizsgálatok másik speciális tulajdonsága,
hogy a szorosan vett anyagjellemzők helyett
sokkal inkább a szerkezetjellemzők meghatározására törekszünk, azaz a lokális anyagvizsgálati,
méretellenőrzési adatoknál jobban érdekel bennünket a szerkezet-szerkezeti elem méreteit,
keresztmetszeti kialakítását, anyagjellemzőit,
esetenként kapcsolatait integráltan értékelő
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merevségi (teherbírási) adat. Természetesen
szükség van lokális vizsgálatokra is, de a hangsúly az integrált jellemzők értékelésén van, és a
lokális vizsgálati eredményeket is sok esetben
ezek pontosítására, kalibrálására használjuk. Ezt
a hangsúlyeltolódást indokolja az is, hogy egyrészt a hídépítéseknél a beépített anyagok szilárdsági jellemzőit meglehetősen szigorúan
bizonylatolni kell, másrészt a szerkezetek alakváltozásait-teherbírását sokkal inkább a beépített
anyag mennyisége (szelvényvastagság, keresztmetszeti kialakítás, betonacél mennyiség) mint
(épp a szigorú ellenőrzés folytán kis szórású)
minősége határozza meg.
A fentiek szerint is célszerű és szükséges műszeres mérési eljárások elterjedését a hídvizsgálatok terén nagyban nehezíti a hidak összetettsége, egyedi kialakítása, a mérendő helyek erősen
korlátozott hozzáférhetősége és elszórt telepítése.
Mindezek miatt nem tudunk olyan meggyőző,
elterjedt és kiforrott vizsgálati eljárásokról beszámolni, ami a tipizált gyártósori méret- és anyagvizsgálatoknál már megszokott (pl. a hazai hídgazdálkodási rendszerek állapotfelvétele is lényegében standardizált kategóriákat használó mérnöki szemrevételezésen alapul).
ÉRDEKES PRÓBATERHELÉSI ESETEK
MODELLPONTOSÍTÁS PRÓBATERHELÉSI EREDMÉNY ALAPJÁN

A nagyon ferde (35 fokos ferdeségű) hídon a
takaréküreges lemez próbaterhelési vizsgálatánál
az eredmények a közel mértékadó (~180 t-ás)
teherre néhány mm-es lehajlást adtak, de a
lehajlási hatásfüggvények tényleges kiértékelése
alapján a számított érték még ennél is kisebbre
adódott. Az eredmények alapján a szerkezet nem
felelt (volna) meg, amit azonban a szerkezet
állapota, sem a mért igen kicsiny lehajlási érték
nem támasztott alá. A tervezővel történő egyeztetés során kiderült, hogy a számítás egyszerűsítése érdekében a takaréküreges lemezt tömör
tartóként méretezték, ami merőleges beépítés
esetén alig jelent az összmerevségben eltérést,
de a ferdeség és a nagy szélesség miatt a lemezmezők ebben az esetben dominánsan a
támaszok vonalára merőlegesen, tehát nem a
bordák irányában dolgoznak. A számítást a pon-
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tos(abb) modellel megismételve a mért alakváltozások a számított értékeknél lényegesen kisebbre

adódtak, azaz a szerkezet megfelelt.

A hazai hídvizsgálati gyakorlatban alkalmazott lokális roncsolásmentes mérési eljárások
TÍPUS

MÉRÉSI CÉL

MÓDSZER-ESZKÖZÖK

geometriai
mérések

a keresztmetszeti és hosszméretek ellenőrzése, a
geometriai alaktorzulások mértékének meghatározása

mérőszalag, lézeres távmérő,
tolómérő

betonacél
mérések

a betonacélok helyzetének, kiosztásának, átmérőjének meghatározása, ellenőrzése

mágneses elvű vaskereső

szilárdsági
mérések

a beton ill. az acél tájékoztató szilárdság
meghatározása

SCHMIDT kalapács, Betontester,
POLDI kalapács

korróziós
mérések

a betonacélok korróziós veszélyeztetettségének
meghatározása

furatpor minták helyszíni ill.
laboratóriumi vegyelemzése

feszítőerő
mérések

a feszítőelemekben lévő feszítőerő tényleges
értékének vagy változásának meghatározása

az elemen mért és számított
sajátfrekvenciák összehasonlítása

repedésmérések

a vasbeton szerkezeteken a repedések
mérőmikroszkóp;mágnesporos vagy
tágasságának, ill. az acélszerkezetek varrataiban a folyadékpenetrációs repedésrepedések megjelenésének meghatározása
vizsgálat

meghúzási
nyomaték
ellenőrzés

az acélszerkezetek kapcsolataiban alkalmazott
csavarok meghúzási nyomatékának ellenőrzése

nyomatékkulcs

A hazai hídvizsgálati gyakorlatban alkalmazott integráló roncsolásmentes mérési eljárások
TÍPUS

MÉRÉSI CÉL

MÓDSZER-ESZKÖZÖK

statikus próba- a teljes szerkezet alakváltozási merevségének
terhelés
meghatározása, a számítási modell ellenőrzése
(közel) mértékadó teherre

eltolódás- ill. nyúlásmérés a
mértékadó pontokban +
modellszámítás

kvázi statikus
próbaterhelés

eltolódás- ill. nyúlásmérés a
mértékadó pontokban +
modellszámítás

a teljes szerkezet terhelés alatti alakváltozás függvényeinek meghatározása, a számítási modell
ellenőrzése

célzott statikus megerősített-átalakított vagy bizonytalan kapcsolatú eltolódás- ill. nyúlásmérés a jellemző
próbaterhelés szerkezet elemei közötti együttműködés léténekpontokban + modellszámítás
mértékének meghatározása, ellenőrzése
egyszerűsített
dinamikai
próbaterhelés

a fő tartószerkezeten megjelenő tényleges
dinamikai többlet meghatározása a jellemző
járműtípusokra és sebességekre

eltolódás- ill. nyúlásmérés a jellemző
pontokban + statikus mérés

dinamikai
próbaterhelés

a tartószerkezet jellemző sajátfrekvenciáinak
meghatározása

gyorsulásmérés a tartóelemeken +
FFT transzformáció
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UTÓLAGOS FESZÍTÉS MEREVSÉG- ILL. TEHERBÍRÁS
NÖVELŐ HATÁSÁNAK IGAZOLÁSA

A kis fesztávú kéttámaszú híd felszerkezetét
acélgerendákra támaszkodó vasbetonlemezzel
alakították ki. Az acélgerendák és a vasbetonlemez közötti kapcsolat megoldása ismeretlen volt,
így az együttműködés mértéke is kérdéses. A
felszerkezetet az acéltartók aláfeszítésével kívánták megerősíteni, és a próbaterhelés feladata volt
igazolni (vagy cáfolni) a merevségnövekedést,
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aminek alapján (közvetve) a szerkezeti elemek
együttműködése és a teherbírás változása is
vélelmezhető. A vizsgálat során minden egyes
feszítési fázisban mértük a bordák középkeresztmetszetének függőleges eltolódását, és az eredmények alapján kirajzolódott, hogy a feszítés
végeredményben közel azonos felhajlásokat
okozott a tartókban, de az egyik oldalon a szerkezet szignifikánsan lágyabb, az alakváltozások
nagyobbak. A feszítés előtti és a feszítés utáni
teherpróba azt igazolta, hogy a szerkezet ugyan-
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azon teherre lényegesen kisebb alakváltozással
reagál, azaz megerősítés hatékony, és a szerkezeti elemek együttműködése is fennáll. (A szimmetri-

kus terhelés eredményei megerősítették, hogy az
egyik oldal lágyabb, a tengelyben álló teherre is
nagyobb lehajlást mutat.)

A FELHAJLÁSOK A FESZÍTÉS EGYES
FÁZISAIBAN
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SZÉLESÍTÉS-MEGERŐSÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK
IGAZOLÁSA CÉLZOTT PRÓBATERHELÉSSEL

Az eredetileg ötbordás vasbeton hidat új, erősebb szélső főtartók beépítésével, együttdolgoztató pályalemezzel és megnövelt méretű, feszített
közép-kereszttartóval erősítették meg. A próbaterheléstől két kérdésre vártak választ: együttdolgo-
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zik-e az új pályalemez a régi szerkezettel, ill. a
megerősített közép-kereszttartó képes-e hatékonyan bevonni az erőjátékba az új, erős, szélső
főtartókat. A számítási modellt négy változatra
készítettük el, és a mérési eredmény az együttdolgozó pályalemezes, hatékony közép-kereszttartós
modell számítási eredményeivel mutatott igen jó
egyezést, igazolva a tervező szándékát és feltételezését.
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A hídszerkezetek körében a roncsolásmentes
vizsgálatoknak más tartalmakat tulajdonítunk: a
szorosan vett anyagjellemzők helyett integrált,
komplex szerkezetjellemzők (főleg merevségi
jellemzők, kereszteloszlás, együttdolgozás, feszültségeloszlás) meghatározását célozzuk meg.
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Természetesen a lokális anyagvizsgálatnak is
fontos szerepe-feladata van a szerkezetek teherbíró-képességének megítélésében, és a méréstechnika fejlődését figyelembe véve szándékunk
és reményeink szerint a rendszeres vizsgálati
folyamatokban is egyre nagyobb szerephez jut.
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