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Útügyi Világszövetség = World Road Association 
PIARC =  

Permanent International Association for Road Congress 

 1909-ben alapították, székhelye: Párizs  

 Mára 142 tagországa van 

 minden földrész képviselteti magát  

 4 éves ciklusokban folyik a munka  

 Ciklusonként 20-25 munkabizottság (Technical Committee) 

 Stratégiai kérdések vizsgálata: 
 (fenntartható közlekedés stratégiája, forrás-biztosítás, társadalmi 

hatások, környezetvédelem, szállítmányozás, közlekedés-biztonság, 
útgazdálkodás, …)  

 Széles nemzetközi fórum  

 Ajánlásokat fogalmaz meg  
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A TC D.3 Road Bridges / Közúti hidak 
munkabizottság 2008 – 2011 közötti munkája 

 A bizottság elnöke: Dr. Satoshi KASHIMA (Japán) 

 A bizottság létszáma „papíron”: 62 fő 

 1 témakoordinátor, 1 bizottsági elnök, 3 titkár (angol, 
francia, spanyol), 41 rendes tag, 14 levelező tag, 2 külső 
szakértő  

 Félévente megrendezett személyes tanácskozásokon a  

 tényleges létszám: átlagosan 18 – 22 fő 

 Rendszeresen képviselt országok: Spanyolország, 
Franciaország, Belgium, Dánia, Norvégia, Finnország, 
Svájc, Olaszország, Csehország, Románia, Görögország, 
Litvánia, Japán, Kína, Ausztrália, Dél-Afrika, Egyesült 
Államok, Kanada – Quebec, Magyarország 
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A TC D.3 Road Bridges / Közúti hidak 
munkabizottság 2008 – 2011 közötti munkája 

Munkabizottság üléseinek felsorolása:  
 

 Párizs (alakuló ülés)          2008. április 1-2.  

 Kuala Lumpur       2008. október 28-30.  

 Helsinki        2009. május 5-7.  

 Nanjing (szemináriummal)      2009. október 20-21. 

 Quebec – Canada (szemináriummal)   2010. május 11-12.  

 Bukarest        2010. október 4-6.  

 Norfolk, Virginia, USA      2011. május 15-19.   

 Mexico City (PIARC Világkongresszus) 2011. szept. 26-30 
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A TC D.3 Road Bridges / Közúti hidak 
munkabizottság 2008 – 2011 közötti munkája 

A Munkabizottság fő témái a Stratégiai Terv alapján:  
 

 D.3.1 téma:   Hídvizsgálatok és roncsolásmentes  

       állapotfelmérések  

 D.3.2 téma:   A közúti hidak állapotának kiértékelése  

 D.3.3 téma:   Korszerű, innovatív fenntartási módszerek  

 D.3.4 téma:   A hídállomány kezelése, felügyelete  

 D.3.5 téma:   A globális klímaváltozás figyelembevétele   
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati módszerei 

 Munkamódszer:  folyamatos e-mailes kapcsolattartás 

 Kérdővek összeállítása, szétküldése;  

 Visszaérkezett válaszok elemzése, ellentmondások és 

átfedések kiszűrése;  

 15 ország 22 út- vagy hídkezelője adott visszajelzést: 
 Ausztrália: Queensland, Dél-Ausztrália, Victoria, Nyugat-Ausztrália 

tartományok; Belgium, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Japán, Kanada: Alberta, New Brunswick, 
Ontario, Quebec tartományok, Magyarország, Mexikó, Norvégia, 
Olaszország, Spanyolország, USA/Virginia állam  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati  
(RMV) módszerei 

 Kérdőív tartalma:  

 - Módszer megnevezése (országonként eltérő lehet) 

 - Ki végzi a vizsgálatot?  

 - Milyen anyagú szerkezeti elemen végzik?  

 - Milyen gyakran alkalmazzák? (ritkán, néha, gyakran)  

 - Általános osztályzat (1-től 4-ig)  

 - Előnyök felsorolása  

 - Hátrányok felsorolása  

 - Egyéb megjegyzések  
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Felvállalt  feladataim: 

 A táblázatos formában visszaküldött kérdőívek 

„közös nevezőre hozása” 

 A spanyol, a dél-afrikai és a magyar válaszok 

részletes elemzése 

 Általános bevezető és összefoglaló írása a 

roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejezetéhez 

 Az „acélszerkezetek” fejezet kifejtése, ajánlások 

megfogalmazása 
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – válaszok értelmezése 
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A roncsolásmentes hídvizsgálati  
módszerek csoportosítása 

A tartószerkezet anyag-típusa alapján: 

 Beton-, vasbeton- és feszített beton szerkezetek 

 Acélszerkezetek 

 Kábelek (ferdekábeles és függőhidaknál) 

 Faanyagú hidak 

 Falazatok (kő- vagy téglaboltozatok) 

 Globális vizsgálatok 
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – Beton és vasbetonszerkezetek 

Mit akarunk vizsgálni? 

 a beton szilárdsági jellemzői és rugalmassági 

modulusa;  

 az acélbetétek és feszítőbetétek helye;  

 a betonacélok, feszítőbetétek korróziós állapota;  

 üregek és egyéb lokális hibák terjedelme és helye;  

 repedések terjedelme és helye;  

 a betonfelület leromlásának előrehaladottsága.  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – Beton és vasbetonszerkezetek 

További vizsgálandó jellemzők: 

 a karbonátosodási, illetve kloridion-behatolási 

folyamat jellegének és mélységének 

meghatározása;  

 az alkáli-szilika vagy egyéb belső szulfát-reakciók 

miatt létrejövő szerkezeti alakváltozások 

meghatározása;  

 a beton lég- vagy vízáteresztő képességének, 

továbbá ellenálló-képességének vizsgálata.  
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Szilárdsági jellemzők és rugalmassági 
modulus meghatározása  

Schmidt – kalapács  Windsor-szondás vizsgálat  

Hornyos kihúzódás-vizsgálat Ultrahang-hullám átviteli sebessége  
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Az acélbetétek és feszítőbetétek 
helyének meghatározása  

Betonfedés-mérő  

Nagyfrekvenciás radar  

Röntgensugaras vizsgálat  

Gamma-sugaras vizsgálat  
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Üregek, réteges tönkremeneteli helyek 
és egyéb belső hibák vizsgálata  

Nagyfrekvenciás radar  

Hang-visszaverődéses vizsgálat  

(Impact Echo)  

Endoszkópos vizsgálat  

Dinamikus kalapács  

(mechanikai impedancia-vizsgálat)  
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A beton felszíni vagy felszínhez közeli 
hibáinak vizsgálata  

Kézi kalapács  

Láncos vizsgálat  

Infravörös hőtérképezés 
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A betonfelület romlási folyamatának 
vizsgálata  

A felületi húzószilárdság mérése 

(felszakítóvizsgálat)  

Homokmélység vizsgálata  

Bevonatok felszakító-vizsgálata  

(tapadásvizsgálat)  
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Az acélbetétek korróziójának 
vizsgálata  

Korróziós állapot meghatározása  

feszültség-méréssel (elektrokémiai elv)  

Gamma-sugaras vizsgálat 

Mágneses indukció  

Lineáris polarizáció  
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Repedések helyének beazonosítása 1. 

Hangterjedéses vizsgálat  
(Akusztikus emisszió)  

Hang-visszaverődéses vizsgálat  

(Impact Echo) vasbeton pályalemezen  

Vizsgálat penetrációs  

folyadékkal / festékkel  
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Repedések helyének beazonosítása 2. 

Repedéstágasság-mérő  

Ultrahang-hullám átviteli  

sebességének mérése  
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A beton tartósságát és leromlási folyamatát 

befolyásoló tényezők vizsgálata 1.  

Lúgosság-vizsgálat  

fúrással  

Karbonátosodási mélység  

meghatározása fúrással  

Cementtartalom vizsgálata  

fúrással  

Kloridion-behatolási mélység  

vizsgálata fúrással  
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A beton tartósságát és leromlási folyamatát 

befolyásoló tényezők vizsgálata 2. 

Lég- vagy vízáteresztő- 

képesség vizsgálata  

Szerkezeti alakváltozás-mérés  

A beton ellenálló- 

képességének mérése  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – ACÉLSZERKEZETEK  

Mit akarunk vizsgálni? 
 Repedések, anyaghibák felderítése (a varratokat is 

beleértve) 

 Keménység 

 Acél elemek falvastagsága  

 Feszültségmérés  

 Bevonatvastagság  

 A bevonat tapadása 

 Mechanikai kapcsolóelemek (csavarok, szegecsek) 
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Repedések, anyaghibák felderítése  
(a varratokat is beleértve)  1.  

Röntgen-sugaras vizsgálat  

Ultrahangos vizsgálat  

Mágnesezhető poros  

vizsgálat  
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Repedések, anyaghibák felderítése  
(a varratokat is beleértve)  2.  

Hangterjedéses vizsgálat  

(akusztikus emisszió)  

Vizsgálat penetrációs  

folyadékkal / festékkel  

Vizsgálat felületi ultrahang-hullámokkal 
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Keménységvizsgálat 

Visszapattanás-vizsgálat  

Keménység-vizsgálat kétféle elve  
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Acél elemek falvastagsága  

ultrahangos vastagságmérés  
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Feszültségmérés  

Rozettás (körkörös)  

feszültség-eloszlás mérő  

„Hagyományos” nyúlásmérő  

Mágneses nyúlásmérő  
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Bevonatvastagság  

Rétegvastagság mérése  

bemetszéssel  

Rétegvastagság mérése  

ultrahangos érzékelővel  

Rétegvastagság mérése  

elektromágneses érzékelővel  

Örvényáram-módszer  
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A bevonat tapadásának vizsgálata  

Tapadásvizsgálat felszakítással  

(automatikus, illetve kézi)  

Rácsvágó eszköz rácsos bemetszéshez  
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Mechanikai kapcsolóelemek  
(csavarok, szegecsek) vizsgálata  

Nyomatékmérő kulcs  

Kézi kalapács  

Tengelyirányú erőmérő cella  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) módszerei 
– KÁBELEK (ferdekábeles és függőhidaknál)  

Mit akarunk vizsgálni?  

 

 Elszakadt elemi szálak és repedések 

 Kábel- (vagy pászma-)korrózió,  

 keresztmetszet-csökkenés  

 A kábelekben lévő erő 
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Elszakadt elemi szálak és  
repedések vizsgálata   

Mágneses mező segítségével  

végrehajtott vizsgálat  

Örvényáram segítségével  

történő mérés  

Hangterjedéses vizsgálat  

(akusztikus emisszió)  

Visszaverődés elvén  

alapuló mérés  

(reflektometria)  
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Kábel- (vagy pászma-)korrózió, 
keresztmetszet-csökkenés  

Kontakt mágneses mérés 

Mágneses mező segítségével  

végrehajtott vizsgálat  

Visszaverődés elvén  

alapuló mérés  

(reflektometria)  

Örvényáram segítségével  

történő mérés  
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A kábelekben lévő erők vizsgálata  

kábelerő-meghatározása  

vibrációs eljárással  

hidraulikus feszültség-  

(erő-) mérő eszköz  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – FAANYAGÚ HIDAK 

Mit akarunk vizsgálni? 

 

 A faszerkezet hibáinak felderítése, 

beazonosítása  

 

 A faszerkezetekben kialakult romlások 

kiterjedésének meghatározása  
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A faszerkezet hibáinak felderítése, 
beazonosítása 1.   

Ultrahang-hullám  

átviteli sebessége  Benyomódás-vizsgálat  

Kézi kalapács  
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A faszerkezet hibáinak felderítése, 
beazonosítása 2. 

Ultrahangos vizsgálat  

Nagyfrekvenciás radar  
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A faszerkezetekben kialakult romlások 
kiterjedésének meghatározása  

Csigafúróval végrehajtott vizsgálat  

Kisátmérőjű Sibtec-fúrás  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) módszerei 

– FALAZATOK (Kő- vagy téglaboltozatok)  

Mit akarunk vizsgálni? 

 
 Felületi repedések és hasadások felderítése, 

tágasságuk mérése  

 Mélységi repedések és üregek felderítése  

 A  leromlás/erózió foka 

 Réteges leválások jelenléte és kiterjedése  

 Alakváltozások, mozgások 
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Felületi repedések és hasadások 
felderítése, tágasságuk mérése  

Repedéstágasság-mérő pillanatnyi leolvasáshoz  

Kézi repedéstágasság-mérés  

rögzített pontok között  

Telepített repedéstágasság-mérő  
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Mélységi repedések és  
üregek felderítése 1.  

Hang-visszaverődés elvén  

történő Impact Echo vizsgálat  

Infravörös  hőtérképezés 

Nagyfrekvenciás radar  
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Mélységi repedések és  
üregek felderítése 2. 

Ultrahang-hullám átviteli sebessége  

Endoszkópos vizsgálat  
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A  leromlás/erózió fokának vizsgálata  

Ingás Schmidt-kalapács falazatokhoz  

Ultrahang-hullám átviteli  

sebességének mérése  
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Réteges leválások vizsgálata  

Kézi kalapács  

Infravörös hőtérképezés 
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Alakváltozások, mozgások vizsgálata  

Háromdimenziós  lézer-szkenner  
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Hidak roncsolásmentes vizsgálati (RMV) 
módszerei – GLOBÁLIS VIZSGÁLATOK 

Nem anyag-specifikus tulajdonságok 

Mit akarunk vizsgálni? 
 Pillérek körüli kimosódások 

 Hibák és üregek felderítése  

 (valamennyi szerkezeti elemen)  

 Szerkezeti elemek nedvesedése  

 A szerkezet globális mozgásai  
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Pillérek körüli kimosódások vizsgálata  

A színes képalkotó berendezés (hanglokátor)  

által láthatóvá tett tárgy képe  
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Hibák és üregek federítése  
(valamennyi szerkezeti elemen) 

Vizsgálat endoszkóppal  

(hídszegélyen)  

Röntgen-sugaras vizsgálat  

Kézi kalapács  

Nagyfrekvenciás radar  
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Szerkezeti elemek nedvesedése  

Infravörös hőtérkép egy híd alsó felületéről  
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A szerkezet globális mozgásai 1.  

Szabatos szintezés  

Vizsgálat ideiglenesen felszerelt  

vagy beépített érzékelőkkel  

Nyúlásmérő eszközök  
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A szerkezet globális mozgásai 2. 

Teljes körű dinamikus  

próbaterhelés  

Teljes körű statikus  

próbaterhelés  

3D szabatos  

szkenner  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A roncsolásmentes hídvizsgálati módszerek: 
 Világszerte nagyon elterjedtek 

 Kiváló adatbázist szolgáltatnak a további beavatkozások 
tervezéséhez 

 Általában több módszer is alkalmas egy-egy anyagjellemző 
(vagy szerkezeti elem) vizsgálatára 

 Azonos vagy hasonló elven működő módszerek többféle 
anyagon is alkalmazhatók (ultrahang-, radar-  vagy 
infravörös hullámok, kalapács, …) 

 Nagy a szórásuk a megbízhatóságban és a költség-
tényezőkben  
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Az RMV módszerek előnyei 

 Alig, vagy egyáltalán nem okoznak kárt a 

szerkezetben (szakszerű javítás!)  

 Sok vizsgálat végezhető egyszerű,  „egyszemélyes” 

eszközökkel, saját stábbal – költség-hatékony  

 A műszeres vizsgálatok nagy része átfogó vizsgálati 

térképet eredményez  

 Jól behatárolják egy esetleges további alternatív 

(roncsolásos) feltárás helyét és kiterjedését  
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Az RMV módszerek hátrányai 

 Precíz előzetes kalibrációt igényelnek – a 

pontosságot alapvetően befolyásolja  

 Sok módszer nem szolgáltat közvetlen adatot 

a helyszínen, további vizsgálatokra vagy 

számításokra van szükség – időigény! 

 A szakszerű használathoz az alkalmazók és 

a fejlesztők folyamatos kapcsolat-tartására 

van (lenne) szükség 
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Felhasznált irodalom: 

 World Road Association - PIARC Technical 

Committee D.3 Road Bridges 2008 - 2011:  

 

 INSPECTION ACCREDITATION, NON-

DESTRUCTIVE TESTING AND CONDITION 

ASSESSMENT FOR BRIDGES  


