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Acélszerkezetű hidak korrózióvédelmi 

tervezése  

Cégünk 10 éve kapcsolódott be az új, valamint a 

felújításra kerülő hidak korrózióvédelmi munkáiba. 

Előadásunkban az acélszerkezetű hidak korróziója 

elleni védőmunkáiban tapasztalt ellentmondások, 

esetenként kézlegyintéssel elintézett műszaki 

problémák kérdéseivel kívánunk foglalkozni a való 

életben készített fényképek segítségével. 
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Előadásunk célja, hogy a felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy mi mindent meg lehet és kellene tenni 

annak érdekében, hogy az acél hídszerkezetek, 

meg általában az acélszerkezetek hosszú távú 

védelemben részesüljenek a festék bevonat-

rendszerek révében.  

Ez egy összetett feladat rajz asztaltól egészen 

az utolsó festék réteg felhordásáig.  
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A korrózió elleni védelem tervezésének 

folyamata 

Egy acélszerkezetű híd a szerkezeti anyagának 

kémiai és fizikai sajátosságaiból fakadóan előbb-

utóbb, kisebb-nagyobb mértékben korrodál. 

Feladatunk az, hogy ez a folyamat utóbb és kisebb 

mértékben következzen be. Ebben a munkában 

jelentős szerepe van az acélszerkezeti 

tervezésnek, a korrózió elleni védelem 

tervezésének, a bevonati technológia (kivitelezés) 

tervezésének és ellenőrzésének. 
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Bevonatrendszeri tervezőkként mi már csak egy 

adott szerkezeti részekkel rendelkező műtárggyal 

találkozunk, és nem vagyunk hatással magára a 

szerkezet tervezésére korrózióvédelmi szemmel, 

hogy lehetőség szerint minél kevesebb olyan 

csomóponti rész kerüljön megtervezésre, amely 

korrózióvédelmi szempontból célszerű lenne ha 

nem lenne.  
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MSZ EN ISO 12944-3:2000  

„Festékek és lakkok. Acélszerkezetek 

korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel,3. 

rész: Tervezési szempontok” című szabvány. 

„Az egész szerkezetet úgy kell tervezni, hogy 

megkönnyítse a felület-előkészítést, a festést, az 

ellenőrzést és a karbantartást. 

A szerkezet alakja befolyásolhatja annak 

korrózióérzékenységét.” 
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A rajzasztal szerepe a korrózió elleni 

védelemben 
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Milyen környezeti tényezők befolyásolják a 

rozsdásodás és nem rozsdásodás folyamatát? 

Pl. a korróziós folyamatokhoz szükség van 

elektrolit folyadékra. Az eső és hó - ha akarjuk, ha 

nem - esik. Ha a szerkezeten olyan csomópontok 

is előfordulnak, ahol a víz tartósan megmarad, 

akkor egy folyamatosan töményedő elektrolit áll a 

rendelkezésre korrózióhoz is. Erre sajnálatosan 

vannak példák mind régi, mint új, most kivitelezés 

alatt álló acélszerkezetek esetén. 
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Pl. egy régi szerkezet 

A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon olyan 

szerkezeti részleteket, ahonnan a szennyezett 

csapadékvíz nem tud távozni. 

Tisztavíz ipari környezetben nem létezik, tehát 

az itt felgyülemlő folyadékok is elektrolit oldatok. 
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Pl. néhány új szerkezet 

A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon olyan 

szerkezeti részleteket, ahonnan a szennyezett 

csapadékvíz nem tud távozni. 

Tisztavíz ipari környezetben nem létezik, tehát 

az itt felgyülemlő folyadékok is elektrolit oldatok. 
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                                   - A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon olyan 

szerkezeti részleteket, ahonnan a szennyezett 

csapadékvíz nem tud távozni 

-Ne legyenek olyan részletek, ahol a 

szennyezett víz (szóró-só, forgalmi szemét, stb) 

fel tudjon gyűlni. 

Ezen csomópontokat a kivitelezés során csak az 

acél és a festékbevonat fizikai tulajdonságaitól 

merőben eltérő anyaggal lehet megszüntetni. 

Pl. néhány új szerkezet 
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Pl. néhány régi szerkezet 

A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon szűk 

hézagokat, réseket és átlapolt szerkezeteket, 

mert ezen csomópontok a réskorrózió jelensége 

következtében korróziós támadásra lehetőséget 

adó pontok. 
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Pl. néhány régi szerkezet 

A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon szűk 

hézagokat, réseket és átlapolt szerkezeteket, 

mert ezen csomópontok a réskorrózió jelensége 

következtében korróziós támadásra lehetőséget 

adó pontok. 

                                   

Régebbi hidak bevonati hibaforrásai: 

- Keskeny rések a szerkezeti elemek között, 

- Részben kitöltött, részben kitöltetlen keskeny hézagok,  

- Öv-lemezek közötti kezeletlen hézagok, 

- Függőleges-vízszintes lemeztalálkozások vízfogói 
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Pl. néhány új szerkezet 
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A hídszerkezet lehetőleg ne tartalmazzon szűk 

hézagokat, réseket és átlapolt szerkezeteket, 

mert ezen csomópontok a réskorrózió jelensége 

következtében korróziós támadásra lehetőséget 

adó pontok. 

Ne legyenek olyan részletek, ahol a szennyezett 

víz (szóró-só, forgalmi szemét, stb) 

felgyülemlése az acél és a festékbevonat fizikai 

tulajdonságaitól merőben eltérő anyaggal kerül 

kiküszöbölésre. 
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Különleges figyelmet kellene szentelni a beton 

és az acél csatlakozásokat tartalmazó 

csomópontokra az eltérő szerkezet típusok 

eltérő mozgása miatt. 
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Különleges figyelmet kellene szentelni a beton 

és az acél csatlakozásokat tartalmazó csomó-

pontokra az eltérő szerkezet típusok eltérő 

mozgása miatt. 

 

 

 

Néhány régebbi példa 
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Amikor két különböző típusú szerkezet 

között a csomópont kialakítása nem 

megfelelő, szakszerűtlen. Repedések 

alakulnak ki, és a műtárgy leázhat. 
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Az előző képen látható szakszerűtlen 

kialakított csomópont repedésein lejutott 

csapadékvíz következménye. 
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Különleges figyelmet kellene szentelni a beton 

és az acél átmenetet tartalmazó csomópontokra 

az eltérő szerkezet típusok eltérő mozgása 
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Néhány új példa 
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Lényeges, hogy a szerkezeti elemek úgy 

legyenek megtervezve, hogy a festésük és a 

beépítésük közötti időben is biztosítva legyen a 

csapadékvíz eltávozása, mert a festőműhelyi 

(üzemi) bevonatok általában nem felelnek meg 

a víztartályok követelményeinek. 
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Sajnos többször találkoztunk olyan 

szekrénytartó, ill. egyéb szerkezeti részekkel, 

ahol a két v. 3 rétegű műhely festés után a 

bordák, peremek közötti térfogat víztározóként 

szerepel, mert nincsen lehetőség a víz 

kifolyására, ami téli tárolás esetén még 

rosszabb, mert jéggé alakul. És ennek 160-240 

mikron bevonatnak kellene tudnia átvonó 

bevonat nélkül, az egyébként 500-800 mikron 

víztározó bevonatokkal egyenértékű ellenálló 

képességet. 
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Lényeges, hogy hegesztett kapcsolatok 

folytonos varrattal legyenek ellátva minden 

irányból. 
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A korrózió elleni védelem elkészülte után 

gyakran előfordulnak az utolsó pillanatban 

elkövetett tervezési módosítások, ami az acélnál 

hegesztéssel jár. Higgyék el, hogy ezek a helyek 

lesznek a korrózió elleni védelem gyenge 

láncszemei és igen demoralizáló hatásúak a 

festést végző dolgozókra. 

Pl. utólagosan behegesztett merevítések, ill. 

egyéb funkciójú tartó szerkezetek, mint például 

felsővezeték tartó vagy hegesztett korláttalpak 
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A korrózió elleni védelem elkészülte után 

gyakran előfordulnak az utolsó pillanatban 
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láncszemei és igen demoralizáló hatásúak a 

festést végző dolgozókra. 

 

Lényeges felvetés, hogy a bevonatrendszer 

felhordásának megkezdésének helyét is meg 

kellene tervezni.  
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Bár maga a szerkezet 

horganyzott, sőt eredetileg a 

tőcsavarok és az anyák is, 

de a meghúzások során a 

horgany bevonat a múlté. 
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A konkrét korrózió elleni védelem, pl. a védő-

bevonatrendszer tervezése 

 

A Korrózióvédelmi Technológiai Utasítás tartalma 

 

A kivitelezés ellenőrzésének folyamata 

 

Ezen témakörök bár részben szabályozott területek 

(szabványok, ÚME), mégis rengeteg nyitott kérdés, 

ill. túlhaladottság van ezen területeken is. 
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Köszönjük szíves figyelmüket! 


