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ANTAL ÁRPÁD MBA c. egyetemi docens, korróziós szakmérnök (Magyar Tűzihorganyzók Szervezete) 

 

Tűzihorganyzás alkalmazási lehetőségei acél- és vegyes szerkezetű 

hidak korrózió elleni védelménél 
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KÉT HÍR 2014 őszéről 

Németországban a következő években 

több mint 10 000 db közlekedési célú 

hidat kell újjáépíteni. 

Kis és közepes fesztávolságú közhasználatú hidaknál 

Németországban engedélyezték a tűzihorganyzás, mint  

korrózió elleni védelem alkalmazását. 
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A PROJEKT (publikálva:2014) 
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Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése/mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésére 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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Korróziós károk okai a közlekedési célú hidaknál (Németország) 

Acél-és vegyes szerkezetű hidaknál a 

jellemző korróziós kár okok: 

A csúszásmentesítő sózás egyre 

gyakoribb alkalmazása 

Az előírt korrózió elleni védelem 

késleltetett, vagy elmaradó 

karbantartásai 

A hidak hosszútávra „szóló” objektumok, vélhetően legalább 100 éves 

Száz év alatt a festékbevonatokat legalább 3-szor fel kell újítani  

nagyon magas fenntartási költségek 

0 25…30 50…60 75…90 

Motiváció / Kérdésfeltevés 
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A magasépítésben a tűzihorganyzás 

már egy jól ismert, és hosszú távú 

védelmet biztosító technológia 

A tűzihorganyzás (acélszerkezeti 

tűzihorganyzás) a szokásos bevonat 

vastagságok mellett, az eddigi 

tapasztalatok szerint legalább 80 

éves korróziós élettartamot biztosít 

(a korróziós klímától függően)  

Az utóbbi évtizedekben egyre 

csökkenő légszennyezés (pl.SO2) 

tovább javítja bevonatok élettartamát 

 A nagyon hosszú korróziós 

élettartam alatt igen jelentős a 

megtakarítási potenciál 

Schutzdauer von Zinküberzügen;  
Quelle: Handbuch Feuerverzinken 

A tűzihorganyzás, mint korrózióvédelem tartóssága 
Motiváció / Kérdésfeltevés 
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Projekt adatok: 

Létesítve: 1964, szúrópróbaszerű ellenőrzés 2006-ban: 

Mért bevonatvastagság(42 év után):137 -166 µm 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Shin-Nukui-híd, Japán, 1964 
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Projektadatok: 

Létesítve: 1945 

Felülvizsgálat 2007-ben:  Bevonatvastagság = 69 – 219 µm 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Ehzer-híd, Hollandia, 1945 
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Projekt adatok: 

Létesítve: 1993, Teljes hossza: 90,0 m 

Fesztávolsága: 1x  40,0 m; 2 x 25,0 m 

Szúrópróba szerű felülvizsgálat 2014-ben: 

Mért horganyréteg vastagságok > 300 µm 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Nete-csatorna, Lier-híd, Belgium, 1993 
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Projekt adatok: Létesítve: 1987, teljes hossza: 30m 

Szórópróba szerű felülvizsgálata 2014-ben 

Mért bevonat vastagságok:150 -500 µm 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Höllmecke-híd, Werdohl, Németország,1987 
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Projekt adatok: 

Létesítve: 1942,  megerősítése nagyobb teherbírásra: 1996 für 40 t kamionra 

Felülvizsgálata 2014-ben: 

Horganyréteg vastagság a rács-rudakon: 126-167 µm 

Horganyréteg vastagság a csavarfejeken:  55-91µm 

 

 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Lydlinch-híd, Nagy-Britannia, 1942 
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Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Leaside-híd, Kanada, Toronto, 1927 / 1969 
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Projekt adatok: 

Teljes hossza: 400 m.  Létesítve 1927 (festés). Új védelem: 1969 (tűzihorganyzás) 

38 esztendő alatt (1969 - 2007) a még festett részegységeket 2x fel kellett újítani, 

míg a korábban már tűzihorganyzott elemeken megfelelően vastag horganybevonat 

volt.  2007 után egy a teljes szerkezetet átfogó megerősítésre került sor, melynek 

során további részegységet tűzihorganyoztak. 

Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Leaside-híd, Kanada, Toronto, 1927 / 1969 
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Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése / Mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésre 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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Kifáradási-kísérletek tűzihorganyzott acélelemeknél (példa) 

Hegesztett részegység, nagyobb feszültséggyűjtő hatással. 

Itt (kockázati osztály 80): Nem voltak - a méretezés szempontjából - 

szignifikáns különbségek összehasonlítva a horganyzás nélküli és 

tűzihorganyzott elemek között 

Kerbfall 80 

Kifáradási szilárdság ellenőrzése (több mint 500 tesztvizsgálat) 
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A kísérletek eredményeinek összefoglalása 

Egyszerű, nyitott szelvényes 

hidakhoz szükséges valamennyi 

kifáradási (kockázati) osztályban 

végeztek vizsgálatokat 

A tűzihorganyzás (a bevonat 

tulajdonságai) miatt a magasabb 
osztályoknál (˃ 90) módosítani kell a 

th. szerkezeti elem besorolását (egy 

osztállyal vissza kell minősíteni: 

pl.125112) 

Alacsonyabb kockázati osztályokban 

(pl. 80) nem szükséges változtatni a 

besorolásban 

Ennél még alacsonyabb kockázati 

osztályokban a tűzihorganyzás 

okozta változásokat még vizsgálják 

125 

 unverzinkt 

feuerverzinkt 

112 

unverzinkt = feuerverzinkt 

80 

Kifáradási szilárdság ellenőrzése (több mint 500 tesztvizsgálat után) 
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Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése / Mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésére 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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A tűzihorganyzás védelmi időtartama meghatározása 

Előrejelzések a 2012 és 2013 évi kitéti vizsgálatok után: 

A korróziós vizsgálatok alapulnak: A4 (Thüringen) 

autópálya hídon mért horganyveszteség, a100 éves 

élettartamra szükséges horganybevonat vastagság 

113 – 225 µm (C3-C4, ISO 9224:2012).  

Korrózió elleni védelem hatásfoka 
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A tűzihorganyzás védelmi időtartama 

A hídépítéshez használatos acélminőségek (S 355) magasabb szilícium-

tartalma miatt a > 200 µm bevonatvastagság könnyedén elérhető 

A tényleges korróziós veszteségek alakulásánál döntő faktor a 

mikroklíma: „Mikroklima“ (pl. sózási zóna, nedvesség) 

A  vizsgálatok és a számítások igazolják, hogy a tűzihorganyzással a 

szükséges 100 éves karbantartásmentes élettartamot biztonsággal el 

lehet érni 

 

Korrózió elleni védelem hatásfoka 
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> 80 - 100 év 

0 

  A tűzihorganyzás viszont tartósabb lehet, mint maga a híd 

használati ideje 

Szerves bevonat (festés) 

Tűzihorganyzás 

Festékbevonat rendszer elméletileg számított védelmi időtartamai 

  Egy festékbevonat rendszert a időtartam alatt legalább 2-3-szor 

fel kell újítani 

Élettartam összehasonlítás: Festés – Tűzihorganyzás 

Korróziós kategória (ISO 9224:2012): C4 

Korróziós 

élettartam 

(híd) = 100 

év 
0 

25…30 50…60 75…90 

Elméleti védelmi időtartam 200 µm vastag horganybevonat esetén 

Korróziós 

élettartam 

(híd) = 100 

év 

Korrózió elleni védelem hatásfoka 
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Tűzihorgany bevonatok a gyakorlatban 1. 

Acélminőségtől 

Anyagvastagságtól 

T.horganyzási technológiától 

Konstrukciótól 

FÜGG: 
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Tűzihorgany bevonatok a gyakorlatban 2. 

(egy valóságos  acélszerkezetes projekt - 2015) 

Ashinks Krasnoyarskiy Kray (Aчинск ) - Oroszország – Szibéria 

MÉRT HORGANYBEVONAT VASTAGSÁGOK: 250 – 650 µm!  

Alkalmazott acélminőségek: főleg S 355…M, N, 

NL, MC…. Si és P korláttal (járatos és rendelhető) 

 

Anyagvastagságok: 16 …. 40 mm 



23 

Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése / Mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésére 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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Korrózió elleni védelem helyszíni hegesztésnél (toldás) 

Korlátot jelent a tűzihorganyzó kádak mérete (hossz ca. 16 m, szélesség és 

mélység ca. 2,0 -3,0 m) helyszíni egyesítést (hegesztést) okoz 

 

 

 

Németországban szinte kizárólagosan hegesztéssel oldják meg a helyszíni 

toldásokat. 

A probléma:  

A horganybevonat korrózióvédelmét helyre kell állítani 

Megoldás:  

A helyszíni hegesztést követően horgannyal történő fémszórást kell alkalmazni, 

majd utólag tömíteni a javított felületet 

ca. 16 m 

Tervezés és szerelés 
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Technológiai ajánlások a helyszíni hegesztést követő 

termikus fémszórás kivitelezéséhez 

110 30 

Hegesztési varrat 

Felszórt  horgany + tömítés 

C-felület, lemunkálatlan felület, 

intakt tűzihorgany bevonat 

B-felület, sweep-szórással 

megmunkált felület közepes 

érdességgel Ry5 = 40 µm-ig (G), 

termikus fémszórás > 200 µm és 

tömítés 

  

  
A-felület, szemcseszórt acél 

felülettisztasági fokozat: Sa 3, 

Érdesség: durva (G), mélysége 

Ry5 = 85 µm (G), termikus 

fémszórás > 200 µm  és tömített 

  

  C  B   A A  B C 

ZnAl15 (DIN EN ISO 2063), Megmunkálás  

Termikus fémszórás + tömítés (pigment mentes, horganyszínű, ZTV ING / DIN EN 1090-2) 

Várható védelmi időtartam ≥ Festékbevonatok (30 év)  

Tervezés és szerelés 
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Tervezési és kivitelezési segédlet a  

tűzihorganyzott szerkezetű hidakhoz 

 

További információk: 

 www.feuerverzinken.com/bruecken 

 

 

Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

http://www.feuerverzinken.com/bruecken
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Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése / Mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésére 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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Költségek becslése a használati időtartamra (100 év)  

A festékbevonatok legalább kétszeri javítása, felújítása 

(Időintervallum kb. 33 év)  

A tűzihorganyzás esetleges felújításának szükségessége csak 80-100 esztendő 

után várható (ha  v= kb.200 µm!) 

Gazdaságosság és tartósság 

 A különböző bevonatok 

kivitelezésének költségei 

nagyságrendileg 

azonosak (kb. 4-5 %-az 

építmény teljes 

költségének) 

 A tűzihorganyzás 

költsége csak egyszer 

merül fel a kb.100 éves 

védelmi időtartam teljes 

hosszában, mely nagyon 

markáns 

megtakarításokat 

eredményez! 
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Tűzihorganyzott acélok alkalmazása a hídépítésnél 

A kérdés felvetése / Mi motiválta a projektet? 

Kísérleti vizsgálatok a fáradási szilárdság ellenőrzésére 

A korróziós ellenállás igazolása 

Tervezés és szerelés 

Gazdaságosság és tartósság 

Összefoglalás és kitekintés 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tűzihorganyzást pozitív tulajdonságai miatt tekintettel a korrózió elleni 

védelemre, a hídépítéseknél alkalmas eljárás 

A kifáradási szilárdság igazolását (EC 3) tudományosan bizonyított 

kísérletekkel lehetett alátámasztani 

A tűzihorganyzott próbáknál a horganyzatlan darabokhoz képest mért 

fáradási szilárdság csökkenés miatt – a méretezésénél – a tűzihorganyzott 

részegységek besorolását 1-el kedvezőtlenebb kockázati osztályba kell 

sorolni (magasabb kockázati osztályoknál) 

A bevonat speciális tulajdonságaiból eredő fáradási teherbírás csökkenés a 

legtöbb esetben nem vezet a mértékadó keresztmetszetek és tömegek 

növekedéséhez, mert kis és közepes fesztávolságoknál  a fáradási vizsgálat 

nem mértékadó  

A tűzihorgany bevonatok az aktuális korróziós ráták mellett szinte 

élethosszig tartó védelmet biztosítanak, mégpedig felújítás és karbantartás 

nélkül 

Az acélszerkezetes hidak a tűzihorganyzásnak köszönhetően sokkal 

tartósabbak és gazdaságosabbak lesznek! 

 

Összefoglalás és kitekintés 
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Tűzihorganyzott acél-és vegyes szerkezetű hidak 

Stoneham-híd, Quebec, Kanada 2011 
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Tűzihorganyzott acél és vegyes szerkezetű hidak 

Stoneham-híd, Quebec, Kanada 2011 

Tűzihorganyzott tartószerkezetek 

Tűzihorganyzott betonacélok az ívekben és a pályában 
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Tűzihorganyzott acél- és vegyes szerkezetű hidak 

Stoneham-híd, Quebec, Kanada 2011 

REFERENCIA-PROJEKT (A44 

autópályán Németországban) 
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Köszönöm figyelmüket és további jó konferenciát kívánok! 

Maosi- híd, Gansu-tartomány, Kina 


