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1. Hídjaink állapota nyugtalanító: 
– átlagéletkoruk folyamatosan nő (3 év alatt 2 évet) 

– két éven belül a hídállomány 25 %-át fel kell újítani 

– a hidak állapotát évi 70-100 ezer t téli só szórás súlyosan 

és alattomosan – sokáig rejtve marad a hiba – károsítja. 



Néhány példa: 

• 1970-ben a 8. sz. út városlődi felüljáróját el kellett bontani. 

• 1976-ban Sárváron a Rába-híd függesztő oszlopa 

elszakadt. 

• 1978-ban a 8. sz. úton a vasvári felüljárót elbontották. 

• 1979-ben hat Keleti főcsatorna-hídnál a vonókábeleket ki 

kellett váltani. 

• 1981-ben a 6. sz. úton Mözsnél a vasút feletti hidat 

elbontották. 

• 1984-ben az M3 autópályán az új hidak szegélyei egy 

sózási idényben súlyosan károsodtak. 
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• 1984-87 között négy vasút feletti hidat bontottak el 

korróziós károk miatt (Polgárdi, Győr, Dinnyés, Füzesabony). 

• 1985-ben a Szabadság híd majdnem végzetes kárt 

szenvedett. 

• 1990-ben az Erzsébet híd előregyártott vb. járdáját át 

kellett építeni, az Árpád híd, Szabadság híd, két Tisza-híd 

járdája ugyanarra a sorsra jutott. 

• 1992-ben Putnok Sajó-hídja átlyukadt, 1997-ben Baja, 

1998-ban Dunaföldvár Duna-hídja és több más híd is erre a 

sorsra jutott. 

• 1997-ben Szolnok Tisza-ártéri hídján, Alsóberecki Bodrog 

hídján a feszítőkábelek szakadása figyelmeztető jel volt az 

utófeszített hidak üzemeltetői számára. 
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• A teljesség igénye nélkül felsorolt néhány jellemző 

sókorróziós hiba az elmúlt 20-30 évben tett 

sokirányú intézkedés  
– korszerű szigetelések, újszerű dilatációk, 

betontechnológiai fejlesztések, védőbevonatok stb. – 

ellenére jelentkezett és jelentkezik, ezért 

halaszthatatlan a sószórás mérséklése a 

technikailag szükséges minimumra. 
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2. A sókorrózió csökkentésének lehetőségei a téli 

útüzemeltetésben: 

– a meteorológiai előrejelzés kiegészítése saját 

műszerhálózattal, szakember- képzéssel stb. 

– a hófúvás elleni megelőző védekezés, erdősávokkal is 

 „Tél tábornok” hazánkban 5-10 alkalommal okoz 

hófúvást, vagy csak havazást, mely a forgalmat erősen 

korlátozza.  
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– az őrjáratos védekezés ésszerű korlátozása 

 Nyári körülményeket télen nem lehet biztosítani, hamis 

biztonság érzet veszélyes is lehet.  

 Az őrjáratos útvonal hosszat csak a legforgalmasabb 

utakon indokolt alkalmazni,mivel költsége 4-szerese a 

rajonos védekezésnek,és kutatások nem bizonyították 

eddig egyértelműen ennek a védekezésnek 

szükségességét,hatékonyságát.  
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– páralecsapódáskor (kb. 40-50 alkalommal) a hajnali 

(napfelkelte órákban) kell esetenként megelőző vagy 

elhárító sózást végezni  

– az úton maradt só figyelembevétele gazdaságossági 

szempontból is rendkívül fontos, nem kell minden 

hajnalban szórni! 
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– A só nem vastag hó vagy jégréteg olvasztására való:   

 tapasztalati képlet szerint a kiszórandó sómennyiség  

   g=16*v*t 

 ahol  v ~ a hóréteg vastagsága cm-ben 

    t  ~ a 0 C˚ alatti hőmérséklet C˚-ban 

– egy alkalommal max. 20 g/m2 só kiszórása javasolható, 

illetve engedélyezhető környezeti, ill. korróziós okokból 

 

– elvben lehetőség van a különösen veszélyeztetett 

hidakon alternatív védekezésre. 
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3. A sókorrózió elleni átfogó védekezés a 

hídüzemeltetésben és fenntartásban 

 

• Hídfenntartásra évente a hídérték 1,0-1,2 %-át kell fordítani, 

akkor is, ha összességében nem elegendő az útfenntartásra 

jutó keret. 

 

• A tervezésben, kivitelezésben (műszaki ellenőrzésben) jól 

vízteleníthető, tartós: „robusztus”, egyes területeken (pl. 

fejgerendáknál) túlméretezett szerkezeteket kell építeni. 
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• A szigetelés nélküli és a hibás szigetelésű hidakat fel 

kell mérni és sürgősségi sorrendben pótolni, illetve javítani 

kell a víz elleni védelmet. 

 

• A hidakon jelentkező burkolathibákat soron kívül kell 

javítani, mert súlyos kárt okoznak a hidakon. 

 

• A boltozatokon általában nincs szigetelés, ezért a 

hídpályaburkolatát a mellvédekig kell kivinni. 
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• A hidak kiemelt szegélye mellett szemetet, növényzetet nem 

szabad megtűrni. 
 

• A hidak víztelenítését (víznyelők, dilatációk környéke, rácsos 

hidak lefolyástalan zugai) folyamatosan figyelni, 

működőképes állapotban kell tartani.  
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• Reálisan fel kell mérni, hogy mely hidakon elenyésző a téli 

sószórás, a többin – nemcsak a szegélyekben – pH és 

kloridion értéket kell mérni, s a veszélyeztetettség 

mértékét a felújítási programoknál kiemelt szempontként 

kell figyelembe venni! 

 

• Az utófeszített hidaknál diagnosztikai monitoring 

rendszert kell működtetni! 
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4. A hidak lemosása, tisztítása 

• Hídüzemeltetésre a hídérték 0,5-0,7 %-át kell 

fordítani, s ebben kell a hidak lemosását is 

végezni. 

• A sókorrózió csökkentésének alapvető feladata 

a téli útüzemeltetési idény végén (március 15.) 

minden híd alapos felső lemosása, ebbe 

beleértve azokat a felületeket, melyekre 

sópermet, sós lé kerülhet. 
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Hídmosás Simonnal 
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Képek a 2010. évi hídmosásról: 

Szamosszegi Kraszna-híd 

(4118 / 1+932 // 4138) 
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Képek a 2010. évi hídmosásról: 

Alsóberecki Bodrog-híd 

(3807 / 6+329 // 4102) 
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Képek a 2010. évi hídmosásról: 

Szendrőládi Bódva-híd 

(27 / 15+418 // 1751) 
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Képek a 2010. évi hídmosásról: 

Szendrői Bódva-híd 

(2611 / 9+884 // 3637) 
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• Pályamegszakítások, csuklók, saruk, összetett acél 

szerkezetek testközelből való vizes lemosása is 

szükséges, ehhez különféle gépi eszközökre is szükség 

van. 

• A lemosást a legrövidebb időn belül (legkésőbb április 

30-ig) el kell végezni, s a tisztítás hatékonyságát 

egyszerű vegyszeres módszerrel (ezüstnitrát) 

ellenőrizni kell. 

• Fontos irányelv legyen, hogy amennyiben a téli idény 

folyamán az átlagosnál több sót kellett kiszórni, úgy a 

lemosást az átlagosnál korábban kell kezdeni, s még 

gondosabban kell végezni! 

•   
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5. Befejező gondolatok 

• Hídjaink állagmegóvása nemcsak a hídmérnökök 

feladata, fontos szerepük van az üzemmérnökségeknek, 

ezért is szoros kapcsolatot kell velük tartani. 

• Sózásra szükség van az útüzemeltetésben, alternatív – 

korróziót nem okozó – anyagok egyelőre nincsenek, 

óvatosan kell ez ügyben kísérletezni, mert nagyobb kárt 

okozhatnak. 
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• Rendkívül fontos a hidak közül a veszélyeztetettek: 

szerkezetileg kedvezőtlen, nagy forgalmú, 

rossz vízelvezetésű stb. hidak figyelemmel kísérése, 

az „apró” vízelvezetési hibák javítása, 

időben elvégzett felújításuk. 

 

• A vasbeton hidakat is lehet erősíteni, külsőkábeles, 

rábetonozásos stb. módszerrel; részbeni vagy teljes 

elbontásukat nagyon meg kell fontolni. 
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• A mégis elbontásra ítélt hidaknál „boncolással” kell 

meggyőződni valóságos állapotukról. Felújítási 

munkáknál, sőt már előtte indokolt részleges bontással is 

vizsgálni a zárt üregeket, a bizonytalan állapotú 

hídrészeket. 

• Hídjaink óriási értéket képviselnek, ezért is mindent meg 

kell tenni állapotuk megőrzésére, javítására. Ebben a 

tevékenységben kiemelt jelentősége van a só- korrózió 

mérséklésének. 
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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